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Streszczenie. Artykuł opisuje zastosowanie bezdotykowych układów pomiarowych
na przykładzie pomiaru drgań. Porównano klasyczne techniki pomiarowe oparte na
czujnikach drgań z możliwościami laserowych wibrometrów skanujących. Opisano też
przykłady analizy drgań belki jednostronnie utwierdzonej oraz płyty kołowej wzbu-
dzonych do drgań układami piezoceramicznymi. Wynikiem przeprowadzanych analiz
są wizualizacje postaci drgań, czasowe przebiegi prędkości drgań oraz, otrzymane w wy-
niku przeprowadzenia analizy Fouriera (FFT), częstotliwości drgań.

1. Wstęp

Jednym z najistotniejszych niepożądanych zjawisk jakie pojawiają się podczas pracy
maszyn i urządzeń są drgania. Drgania mogą powodować: przyspieszone zużycie ele-
mentów maszyn, uszkodzenia budynków, niestabilność procesów, pogorszenie się jakości
obróbki czy problemy zdrowotne u obsługi [1].

Z biegiem czasu rozwinęła się cała gałąź nauki i techniki zajmująca się redukcją
drgań oraz wibroizolacją. W celu minimalizacji wypływu drgań na układy mechanicz-
ne konieczny jest ich pomiar. Dopiero na podstawie danych pomiarowych możliwa jest
pełna i rzetelna analiza zjawisk związanych z wibracjami, a co za tym idzie możliwe
jest minimalizowanie ich destrukcyjnego wpływu. Najbardziej powszechną obecnie me-
todą pomiaru drgań jest zastosowanie sensorów przyspieszenia (akcelerometrów). Są to
z reguły czujniki budowane w oparciu o kryształy charakteryzujące się silnym efektem
piezoelektrycznym. Sensory tego typu muszą być umieszczane bezpośrednio na badanej
konstrukcji [3,4].

Rozwój techniki pomiarowej umożliwił wprowadzenie znacznie nowocześniejszych ukła-
dów pomiarowych oferujących pomiary bezstykowe. Coraz powszechniejszymi narzędzia-
mi do bezstykowego pomiaru drgań są skaningowe wibrometry laserowe.

Przedstawione w pracy badania zrealizowano dzięki finansowemu wparciu Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, grant numer: R10 005 02.
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W artykule zamieszczono opis działania wibrometrów laserowych, porównano zalety
i wady tych urządzeń w odniesieniu do pomiarów prowadzonych w oparciu o akcele-
rometry piezoelektryczne oraz przedstawiono wyniki przykładowych pomiarów i analiz
prowadzonych z wykorzystaniem wibrometru PSV-400 firmy Polytec.

2. Opis skaningowego wibrometru laserowego

Politechnika Rzeszowska dysponuje jednoosiowym wibrometrem skaningowym serii
PSV-400 firmy Polytec. Urządzenie to umożliwia analizę i wizualizację wszelkiego ro-
dzaju drgań strukturalnych. Wibrometr skanujący służy do pomiaru prędkości drgań,
a zasada jego pracy opiera się na zjawisku Dopplera. Składa się ono z głowicy skanującej
oraz jednostki centralnej (Rys. 1).

Rysunek 1. Kompletny laserowy wibrometr skanujący PSV-400

Elementami głowicy pomiarowej są, między innymi, źródło światła laserowego o zna-
nych parametrach, układ sterowania wiązką tego światła i kamera służąca do obserwacji
badanego elementu. Przed rozpoczęciem badania, za jej pomocą wprowadzany jest do
jednostki centralnej obraz analizowanego przedmiotu. Następnie z całego zdjęcia ope-
rator wybiera element który ma być analizowany. Wybór ten polega na obrysowania
badanej geometrii. Następnie określony zostaje rodzaj pomiaru. Mamy do wyboru mię-
dzy innymi badanie jednego konkretnego punktu lub analizę określonej powierzchni.
W przypadku badania całej powierzchni, należy nałożyć siatkę punktów pomiarowych.
Gęstość tej siatki może być zaprogramowana, ponadto operator ma możliwość zagęsz-
czania tej siatki z jednym obszarach i rozrzedzania jej w innych. W trakcie pomiaru
skanująca wiązka lasera przechodzi od punktu do punktu. W celu zwiększenia dokład-
ności otrzymanych wyników, pomiar w każdym punkcie może być wykonywany kilka
razy w jednym cyklu (ilość pomiarów jest programowalna).
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Jednostka centralna wibrometru składa się z komputera klasy PC z monitorem LCD
oraz kart analogowo-cyfrowych umożliwiających przetwarzanie sygnałów w głowicy ska-
nującej. Jednostka centralna posiada w pełni sterowalny generator sygnału wymusza-
jącego oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do obróbki sygnału pomiarowego.
Pozwala ono między innymi na dokonanie transformaty Fouriera (FFT), określenie czę-
stości drgań własnych oraz wizualizację postaci drgań analizowanego obiektu w szero-
kim zakresie częstotliwości. Kompletny pakiet oprogramowania umożliwia szczegółowe
analizy danych drganiowych, tworzenie wykresów, animacji na dwu lub trójwymiaro-
wych kolorowych mapach, analizę widmową oraz eksport danych do innych programów.
Moduł skanowania geometrii daje możliwość wyznaczenia geometrii obiektu bezpośred-
nio na podstawie skanowanej próbki [5,6]. Poza bezpośrednio mierzonymi prędkościami
drgań, dzięki oprogramowaniu jednostki centralnej możliwe jest uzyskiwanie informacji
o przyspieszeniach drgań oraz o przemieszczeniach [6].

Rozwinięciem wibrometru PSV-400 jest wibrometr PSV-400-3D. Wykorzystuje on
technologię znaną z laserowego wibrometru skanującego PSV-400. Poprzez użycie trzech
niezależnych głowic skanujących i trzech kontrolerów prędkość drgań mierzona jest jed-
nocześnie we wszystkich trzech kierunkach przestrzeni, w każdym z punktów pomiaro-
wych. Poniżej zestawiono wybrane parametry techniczne urządzenia:

- odległość pomiarowa od 0,4 do około 100 m,
- wielkość skanowanych powierzchni od kilku mm2 do >m2,
- zakres kątowy skanowania +/ − 20◦ z rozdzielczością kątową < 0, 002◦ i stabil-

nością kątową pomiaru < 0, 01◦/godz.,
- kolorowy układ optyczny wyposażony w auto-fokus i 18-krotny zoom optyczny,

a także 4-krotny cyfrowy,
- siatka skanowania powierzchni (kartezjańska, kątowa) o gęstości do 512 x 512

punktów pomiarowych,
- prędkość skanowania 100 punktów na sekundę,
- układ do sterowania wiązką lasera - pozycjonowanie oraz ostrość wiązki,
- 4 kanały pomiarowe z pasmem częstotliwości do 1 MHz,
- zakres mierzonych prędkości od 0.01 µm/s do 10 m/s, kontroler wibrometru

posiadający 2 dekodery prędkości drgań - analogowy dla dużych prędkości oraz
cyfrowy dla małych prędkości,

- system zbierania danych (jednostka centralna z procesorem 3.2 Ghz, 1 GB RAM,
160 GB HDD, czytnik DVD, nagrywarka CD, LAN, 19” TFT LCD), 4 kanały
z 16 bitowymi przetwornikami A/D, 1 kanał generatora, 2 kanały 16 bitowe D/A
do sterowania skanerem,

- wyzwalanie zapisu poprzez wewnętrzny lub zewnętrzny sygnał (pre i post triger).

3. Porównanie pomiarów metodami klasycznymi i bezdotykowymi

Układom pomiarowym stawia się szereg wymagań. Od systemów pomiarowych wy-
magamy między innymi:

- szerokiego zakresu pomiarowego oraz jednoznacznego i odtwarzalnego odwzoro-
wania wielkości wejściowej w wielkość wyjściową wewnątrz tego zakresu,

- aby wielkość wyjściowa czujnika zależała tylko od wielkości mierzonej,
- aby system pomiarowy wykazywał pomijalnie małe oddziaływanie zwrotne na

wielkość mierzoną.
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Powszechnie stosowane układy pomiarowe oparte na akcelerometrach piezoelektrycz-
nych wymagają zastosowania wzmacniaczy pomiarowych i przetworników analogowo-
cyfrowych oraz komputerów z odpowiednim oprogramowaniem. Czujniki są mocowane
na badanym obiekcie. Zależnie od wielkości obiektu, stopnia jego skomplikowania oraz
wymaganej dokładności badań stosuje się od kilku do kilkuset czujników jednocześnie.
W przypadku niewielkich i mało sztywnych konstrukcji masa czujnika może wpływać na
zachowanie się obiektu. Ponadto konieczność przesyłania sygnałów pomiarowych z czuj-
nika do wzmacniacza i dalej do komputera naraża ten sygnał na zakłócenia.

Zastosowanie skanujących wibrometrów laserowych umożliwia pomiar bezdotykowy,
dzięki czemu brak jest oddziaływania na badany układ. Możliwe jest też duże zagęszcze-
nia siatki badanych punktów co pozwala na dokładniejszy pomiar. Układy laserowe są
praktycznie nieczułe na zakłócenia zewnętrzne. Ponadto zaawansowane oprogramowanie
wibrometru umożliwia szybką i wygodną obróbkę sygnału. Główną wadę tych urządzeń
jest ich wysoka cena.

4. Wyniki badań

Omówiony jednoosiowy wibrometr skaningowy serii PSV-400 firmy Polytec wyko-
rzystano do szeregu pomiarów, zarówno w zadaniach analizy modalnej, jak i testach
propagacji fali sprężystej.

W trakcie realizowanych doświadczeń wykonano szereg pomiarów i analiz dotyczących
propagacji fali sprężystej. Prace te miały na celu zastosowanie fal sprężystych w za-
gadnieniach wykrywania uszkodzeń. Pomiary wykonano na modelach laboratoryjnych
w postaci pasm i płyt wykonanych z aluminium, pleksiglasu oraz laminatów z włókna
szklanego i węglowego.

Rysunek 2. Schemat toru pomiarowego
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Na Rys. 2 przedstawiono schemat toru pomiarowego. Wygenerowany sygnał wymusze-
nia w postaci modulowanej paczki złożonej z kilku cykli fali sinus, po wzmocnieniu wpro-
wadzano, poprzez wzbudnik piezoelektryczny, do modelu laboratoryjnego. Wibrometr
laserowy wykorzystano do pomiarów przebiegów czasowych propagującej się w elemen-
cie fali sprężystej. Pomiarów dokonano w punktach wcześniej przyjętej siatki pomiaro-
wej. Pomiary przeprowadzono dla siatek złożonych z kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy
punktów pomiarowych. Zastosowanie siatki o większej liczbie punktów pomiarowych
zwiększa rozdzielczość zarejestrowanych przebiegów, wpływa jednak na wydłużenie cza-
su pomiaru. Przykładowe wyniki pomiarów dla modelu laboratoryjnego w postaci płyty
wykonanej z laminatu węglowego przedstawia Rys. 3.

a) b)

Rysunek 3. Przebiegi czasowe fali sprężystej w płycie z laminatu węglo-
wego: a) bez uszkodzenia; b) z uszkodzeniem

Będące na wyposażeniu wibrometru oprogramowanie umożliwia różnorodną obróbkę
i analizę zarejestrowanych sygnałów, jak również daje szerokie możliwości prezentacji
otrzymanych wyników. Przykładem mogą być, przedstawione na Rys. 4, przebiegi cza-
sowe fali sprężystej, propagującej w przekroju będącym przekątną modelu (analizowany
przekrój zaznaczono na Rys. 3). W tym przypadku różnice w przebiegach czasowych,
dla modelu bez uszkodzenia oraz z zaburzeniem, są tym bardziej widoczne.

a) b)

Rysunek 4. Przebiegi czasowe fali sprężystej w płycie z laminatu węglo-
wego: a) bez uszkodzenia; b) z uszkodzeniem
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Kolejnym przykładem wizualizacji wyników pomiarów są mapy przedstawiające uśred-
nione wartości prędkości (ang. root-mean-square - RMS) zarejestrowanych przez wibro-
metr fal. Na Rys. 5 pokazano wynik, w postaci mapy RMS, wspominanych wcześniej
pomiarów zaprezentowanych na Rys. 3 i 4. Wyraźnie widoczne jest miejsce wprowadze-
nia fali oraz lokalizacja zaburzenia.

a) b)

Rysunek 5. Mapy RMS fali sprężystej w płycie z laminatu węglowego:
a) bez uszkodzenia; b) z uszkodzeniem

Analogiczne doświadczenia przeprowadzono na modelach w postaci aluminiowej płyty
z usztywnieniami, stanowiącej poszycie płatowca. Analizowanymi zaburzeniami były:
dodatkowa masa oraz uszkodzenie powstałe wskutek uderzenia. Otrzymane mapy RMS
dla przypadku bez zaburzenia (a) oraz z zaburzeniem w postaci dodatkowej masy (b)
pokazano na Rys. 6.

a) b)

Rysunek 6. Mapy RMS fali sprężystej w aluminiowej płycie: a) bez
uszkodzenia; b) z uszkodzeniem
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Przykładem rozpoznawczego zastosowania wibrometru do wyznaczenia częstości i form
drgań własnych jest analiza popularnej płyty CD. Zadanie polegało na pomiarze drgań
płyty zamocowanej w części środkowej i wzbudzonej poprzez przetwornik piezoelek-
tryczny [2]. Zarejestrowane sygnały poddane zostały analizie Fouriera i na tej podsta-
wie wyznaczono wartości oraz formy drgań własnych. Rys. 8 przedstawia postać drgań
własnych dla częstości 1.7 kHz.

Rysunek 7. Przebiegi czasowe fali sprężystej w płycie aluminiowej z uszkodzeniem

Rysunek 8. Postać drgań własnych dla częstotliwości 1.7kHz

Kolejne badania polegały na określeniu częstości drgań własnych oraz postaci drgań
dla belek wykonanych z aluminium i pleksiglasu. Jako wymuszenie realizowane przez
wzbudnik, zaprogramowano sygnał o zmiennej częstotliwości narastający w ciągu
t = 1 [s] od 0 [Hz] do 1 [kHz] (Rys. 9). Przygnał generowany był przez wzbudnik
będący na wyposażeniu wibrometru.
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Rysunek 9. Przebieg wymuszenia drgań generowanego przez wzbudnik

Dla danych zebranych w trakcie pomiaru dokonany transformaty Fouriera (FFT).
W jej wyniku dla belki wykonanej z aluminium otrzymano wyniki widoczne na Rys. 10
i zestawione w tabeli 1.

Rysunek 10. Transformata Fouriera dla danych zebranych z badanego obiektu

Przykładowe formy drgań przedstawiono na Rys. 11. Zostały one wizualizowane w po-
staci krótkich filmów pokazujących postacie drgań dla poszczególnych częstości wła-
snych. Wśród postaci drgań, przy wyższych częstościach, pojawiają się również drgania
skrętne.
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Tabela 1: Częstości drgań własnych belki z aluminium

Lp. Częstości drgań [Hz]
1 10,625
2 68,125
3 160
4 186,875
5 211,875
6 278,125
7 546,875
8 741,25

Rysunek 11. Formy drgań dla belki z aluminium

Podczas badania leki wykonanej w pleksiglasu otrzymano podobny zestaw wyników.
W celu zwiększenia dokładności badania, belka z pleksiglasu została pomalowana, gdyż
w trakcie badań belki przezroczystej pojawiały się liczne błędy pomiarowe. W tabeli 2
przedstawiono kilka pierwszych częstości drgań, a na Rys. 12 przykładowe formy drgań.
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Tabela 2: Częstości drgań własnych belki z pleksiglasu

Lp. Częstości drgań [Hz]
1 4,375
2 26,875
3 80
4 153,125
5 261,875
6 420
7 510
8 636,25

Rysunek 12. Formy drgań dla belki z pleksiglasu
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5. Wnioski

Wyniki powyższych badań i analiz jednoznacznie wskakują, że zastosowania wibro-
metru laserowego znacznie ułatwia i przyspiesza analizę układów drgających różnego
rodzaju. W zasadzie jedynie urządzenia tego rodzaju umożliwiają dokładne badanie
drgań o małych wartościach, a oprogramowanie wibrometru pozwala na szybką, dokład-
ną i wygodną ich obróbkę oraz wizualizację.
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THE APPLICATION OF NON-CONTACT MEASUREMENT METHOD
IN THE ANALYSIS OF VIBRATIONS

ADAM ĆWIKŁA, MICHAŁ JUREK

Abstract. The paper presents an application of non-contact measuring on the example of the measure-
ment of vibrations. Classic measurement method based on the sensors of vibrations was compared with
possibilities of scanning vibrometer. The examples of the analysis of vibrations of one-sidedly fasten
beam and circular plate aroused to vibrations by piezo-ceramic elements are also described. The results
of analyses are the form of vibrations, the speed of vibrations and Fourier transformation (FFT).


