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1. Úvod

V předchozím článku [6] cyklu o vibrodia-
gnostice byla provedena vzorová analýza nejis-
tot na zvoleném modelovém příkladu vibrodia-
gnostického analyzátoru. V tomto, závěrečném 
článku jsou výsledky uvedené v [6] podrobněji 
rozebrány a komentovány a jsou z nich vyvo-
zeny určité závěry a doporučení, na což v před-
chozí stati nezbyl již dostatek místa.

Ze zobecněných výsledků zdrojů nejistot 
[5] vyplynulo, že je třeba věnovat pozornost 
především samotnému snímači. Snímač na 
vstupu do vibrodiagnostického řetězce je zá-

sadním zdrojem nejistot. Přestože se to mno-
hým praktikům nezdá, může zanedbání někte-
rých vlivů působících na snímač, jako je špatné 
umístění snímače, okolní teplota, skutečná citli-
vost snímače apod., výslednou diagnózu učinit 
méně věrohodnou, popř. ji i zcela znehodnotit.

2. Porovnání složek nejistoty

Z analýz popsaných podrobněji v [5] vy-
plývá, že veškeré vlivy související s přesností 
a nejistotami výsledků ve vibrodiagnostice lze 
rozdělit do čtyř základních skupin:
– vlivy spojené s umístěním snímače,
– vlivy spojené s parametry snímače,
– vlivy samotného analyzátoru (frekvenční 

analýzy),
– ostatní vlivy.

Pro připomenutí a návaznost na článek [6] 
uveďme, že se při modelové analýze nejistoty 
vycházelo z uspořádání diagnostického řetěz-
ce podle obr. 1, přičemž jednotlivými hodno-
cenými složkami byly složky nejistoty vlivem:
– kolísání výstupu ze snímače (piezoelektric-

kého akcelerometru), resp. nejistoty samot-
ného snímače (typ A),

– citlivosti snímače,

Zásadní vliv snímače na výslednou 
nejistotu diagnózy

– změn teploty snímače,
– zesilovače měřicího signálu ze snímače,
– A/D převodníku,
– referenčního napájecího napětí,
– nedokonalosti frekvenční analýzy,
– rozlišovací schopnosti při zobrazení výsled-

ku na výstupu z analyzátoru,
– běžně užívaného přepočtu na vyjádření na-

měřeného zrychlení na násobek tíhového 
zrychlení g.
Z konkrétní analýzy [5] vyplynulo, že v ně-

kterých případech může být rozhodující vliv 
„špatně nastavené“ frekvenční analýzy, o čemž 
svědčí již poměrné znázornění prostých hodnot 

jednotlivých složek nejistoty z bilanční tabulky 
(tab. 2 v [5]) v grafu na obr. 2.

Zobrazení na obr. 2 je sice názorné, ale sou-
časně v jistém ohledu zavádějící. Při výpočtu 
výsledné standardní nejistoty se podle zákona 
o šíření nejistot sčítají druhé mocniny (kvad-
ráty) jednotlivých složek a výsledná nejistota 
je odmocninou z tohoto součtu podle vztahu
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kde
u(y) je celková nejistota výsledné hodnoty ve-
 ličiny y,
u (xi)      složka nejistoty spjatá se zdrojem ne-

jistoty xi,
Ai koeficient citlivosti (převodu) zdroje xi,
m počet uvažovaných složek nejistoty 
 (zdrojů nejistoty xi).
Mnohem výstižnější je tedy poměr kvadrátů 
hodnot složek ukázaný na obr. 3.

Ani znázornění způsobem podle obr. 3 
ovšem není zcela ideální, protože podle zá-
kladního vztahu jsou jednotlivé složky nejisto-
ty také násobeny součiniteli citlivosti. Přestože 
pro zjednodušení byly v daném případě uvažo-

vány všechny součinitele citlivosti Ai = 1, má 
obr. 3 mnohem lepší vypovídací schopnost než 
obr. 2. Díky druhým mocninám totiž zvýrazní 
velké příspěvky k nejistotě, zatímco ty drobné 
téměř zcela potlačí, což odpovídá praxi.

Co ovšem praxi neodpovídá, je zcela do-
minantní vliv operace frekvenční analýzy na 
výslednou nejistotu, který plyne z výsledků 
teoretického rozboru na obr. 2 a obr. 3. V kaž-
dodenní praxi je tomu ale právě naopak a vliv 
samotné frekvenční analýzy je zpravidla za-
nedbatelný. To je způsobeno zejména dvěma 

zásadními faktory. Prvním je bezesporu sku-
tečnost, že v oborech diagnostiky a údržby se 
jen výjimečně používají svépomocně stavěná 
zařízení. Profesionální programové prostředky 
jsou velmi kvalitní a některé banální zdroje ne-
jistot nepřipustí. Druhým je samotná obsluha 
diagnostických systémů, kdy v odděleních di-
agnostiky pracují zpravidla zkušení a kvalitně 
připravení odborníci.

3. Problémy spojené se snímačem

Pominou-li se případné a s ohledem na 
objektivní okolnosti zpravidla jen málo prav-
děpodobné zdroje nejistot spojené s progra-
my pro frekvenční analýzu, stává se podstat-
ným zdrojem nejistot právě snímač. Při zná-
zornění již použitým způsobem je poměrná 
skladba prostých hodnot příspěvků k nejisto-
tě při vyloučení příspěvku operace frekvenč-
ní analýzy ukázána na obr. 4 a její kvadra-
tická obdoba na obr. 5, když opět pro jedno-
duchost Ai = 1.
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V pátém, závěrečné článku volného cyklu statí o vibrodiagnostice jsou spolu porovnány slož-
ky nejistoty charakterizované v předchozím článku [6]. Z uvedených přehledných grafů je 
zřejmé, jaký je příspěvek té které složky k výsledné nejistotě. K tomu jsou v článku stručně 
naznačeny způsoby, jak zmenšit příspěvek jednotlivých zdrojů k celkové nejistotě.

In the fifth, final article from the series of items on vibrodiagnostic, the particular compo-
nents of uncertainty which are characterised in the previous article are mutually compared. 
From a series of simple diagrams the contribution of each component to resulting uncer-
tainty is clearly evident. Methods which allow reduction of individual uncertainty source 
contributions are briefly mentioned in the article as well.

Obr. 1. Schéma zjednodušeného měřicího řetězce pro vibrodiagnostiku
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Obr. 2. Porovnání prostých hodnot všech 
složek nejistoty z modelového případu [5] 

snímač – výstup 
1,88 %

snímač – citlivost 14,85 %

tíhové zrychlení 
0,06 %rozlišení 

zobrazovače 
1,08 %

A/D převodník 
0,52 %referenční 

napětí 2,68 %
frekvenční analýza 
57,52 %

vliv teploty 
9,44 %

zesilovač 11,97 
%

Obr. 3. Porovnání kvadrátů hodnot všech 
složek nejistoty z modelového případu [5]
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K uvedenému je třeba poznamenat. že jed-
notlivé složky nejistot na obr. 4 a obr. 5 repre-
zentují jiný modelový příklad, u něhož byla 
předpokládána dokonale funkční frekvenční 
analýza, která tedy jako zdroj nejistoty zcela 
odpadla. Poměr jednotlivých složek nejistoty 
se zde oproti předchozí variantě mírně změnil 
také v důsledku uvedení hodnot jejich reálně 
očekávaných odhadů, nikoliv tedy nejhorších 
vlivů jednotlivých zdrojů, jak tomu bylo v [5] 
a ve druhé kapitole tohoto článku.

Z grafů na obr. 4 a obr. 5 je patrné, že mezi 
zbývajícími zdroji nejistot dominují složky tak 
či onak spjaté se samotným snímačem zrych-

lení. Jsou to především vlivy jeho přesnosti 
(kolísání výstupního napětí ze snímače, kdy 
se s ohledem na velkou vzorkovací frekven-
ci vlastně pracuje s náhradní hodnotou, připo-
mínající svým charakterem aritmetický prů-
měr), citlivosti snímače a vlivy teploty na sní-
mač (jeho převodní charakteristiku). Výraznou 
vazbu na snímač mají v širším kontextu i chy-
by zesilovače napětí a A/D převodníku. Mimo 
vazby ke snímači zůstává zanedbatelný vliv 
přepočtu na násobek tíhového zrychlení a také 
relativně významné nejistoty spojené s prezen-
tací výsledků.

Při pominutí dvou posledních z vyjmenova-
ných složek, patřících až na samotný konec dia-
gnostického řetězce, lze zobrazit poměr složek 
nejistot vázaných ke snímači a jeho nejbližší 
a mnohdy integrované elektronice. Těchto šest 
vlivů je porovnáno, s ohledem na vztah (1) již 
pouze kvadraticky, na obr. 6. Z obrázku je pa-
trné, že trojice nejistot spojená s elektronikou, 
tj. vliv referenčního napětí, nejistota samotného 
A/D převodu a nejistota zesilovače, představu-
jí v součtu položku srovnatelnou s vlivem cit-
livosti snímače. Nad nimi dominuje vliv pro-
středí a především nadpoloviční částí nejistota 
výstupního napětí ze snímače, která odpovídá 
nominálnímu rozptylu jeho údajů při kalibraci 
(nejistota typu A).

V nejistotách výstupního napětí a citlivosti 
jsou více či méně zahrnuty již i vlivy kalibrace 
apod. Je-li vzpomenuta kalibrace, tedy důsled-
ně a pravidelně prováděná kalibrace a následné 
korekce, ať již samotného snímače, nebo celé-
ho řetězce, mohou výrazně zpřesnit výsledek 
a zkvalitnit i následnou diagnózu.

Naopak byla v dosavadních úvahách zcela 
pominuta nejistota vlivem umístění a upevně-
ní snímače ke sledovanému objektu. Jestliže je 
snímač umístěn nevhodně vzhledem ke zdroji 
chvění, popř. pro něj není řádně připravena do-
sedací plocha nebo je málo tuhé spojení sníma-
če s objektem, nemá ani význam analýzu dělat. 
Zkreslení kmitů, znehodnocení celých širokých 
frekvenčních pásem a další negativní vlivy by 
odhadem způsobily v lepším případě nárůst ne-
jistoty minimálně v desítkách procent. V hor-
ším případě by diagnostické snahy zcela zne-
hodnotily, a nejistota výsledku by tak narost-
la i několikanásobně. Podobně znehodnocující 
působení lze očekávat při montáži snímačů do 
prostředí, v němž jsou vystaveny působení ru-
šivých polí, zejména elektromagnetických či 
ionizujícího záření.

4. Závěr

Veškeré experimenty i simulace provede-
né autory potvrzují, že při zanedbání vlivů sa-
motné analýzy, což její dokonalé profesionální 
verze dovolují, jsou nejvýznamnějším zdrojem 
nejistot při vibrodiagnostice právě snímač a na 
něj bezprostředně navazují elektronika.

S odvoláním na konkrétní hodnoty nejis-
tot, uvedené v [5], lze stručně shrnout, že vli-
vy spojené se snímačem, jak je uvádí předcho-
zí kapitola, způsobovaly nejistotu výsledku asi 
2 až 3 %, zatímco v případě nesprávného nasta-
vení operace frekvenční analýzy mohla nejis-
tota dosáhnout až asi 50 %. Vlivy nesprávného 
umístění a připevnění snímače jsou jen těžko 
odhadnutelné, ale lze předpokládat, že při ne-
dodržení zásad známých zkušené obsluze by se 
asi jen tyto samostatně pohybovaly v rozmezí 
50 až 100 %, takže je zřejmé, že připustit tyto 
nedostatky by znamenalo zcela znehodnotit 
veškeré diagnostické úsilí.

Uvedené hodnoty lze ještě dále zpřesnit 
a pásmo nejistoty zúžit. K tomu mohou napo-
moci pravidelné kalibrace snímače, dokonalá 
znalost parametrů jednotlivých členů diagnos-
tického řetězce a sledování parametrů prostře-
dí. Drobné vylepšení by při zvlášť vysokých 
požadavcích na přesnost výsledku mohla před-
stavovat i možnost vložit vyhodnocovací algo-
ritmus místního tíhového zrychlení. Význam 
pro praxi a vliv na výslednou nejistotu tak mají 
především tyto parametry (s nimiž se také často 
u diagnostických systémů pracuje):
– konkrétní hodnota citlivosti Bua: přebírá se 

z kalibračního protokolu dodaného výrob-
cem pro konkrétní snímač a do systému ji 
zpravidla lze zadat,

– okamžitá teplota snímače a její vliv na změ-
nu charakteristiky snímače: moderní sníma-
če mají vestavěný teploměr a systém je scho-

pen vliv teploty v běžných mezích kompen-
zovat,

– přesná hodnota zesílení G: při znalosti vlast-
ností operačního zesilovače a jednotlivých 
rezistorů v jeho obvodu lze upřesnit hodno-
tu zesílení a zmenšit nejistotu.
Při použití uvedených korekcí lze nejen vý-

znamně zmenšit uvedené samotné složky nejis-
tot, ale ve svých důsledcích se to projeví i na 
rozptylu hodnot výstupního napětí ze sníma-
če, takže je zcela reálné dosáhnout zmenšení 
výsledné nejistoty asi o třetinu, což rozhodně 
není zanedbatelné. Náklady na takové zpřes-
nění jsou přitom minimální.

Úplně na závěr je třeba konstatovat, že stej-
ně jako technická diagnostika (v daném případě 
konkrétně vibrodiagnostika) se bez důkladné 
analýzy nejistot neobejde žádný obor, v němž 
se pracuje s údaji získávanými měřením.

Poděkování
Článek vznikl v návaznosti na Výzkumný zá-
měr MSM 0021630529 Inteligentní systémy 
v automatizaci.
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Obr. 4. Porovnání prostých hodnot složek ne-
jistot při zanedbání vlivu frekvenční analýzy
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Obr. 5. Porovnání kvadrátů hodnot složek ne-
jistoty při zanedbání vlivu frekvenční analýzy
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nejistoty pro vstupní část měřicího řetězce 
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