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Diagnostyka konstrukcji –
monitorowanie stanu (SHM)

Co rozumie się obecnie przez SHM?
Pojecie to obejmuje swoim zakresem ciągłe monitorowanie stanu materiału 

konstrukcji ( w czasie rzeczywistym) dla elementów konstrukcji jak i całości 
konstrukcji realizowane w czasie jej eksploatacji. 

Nie bada się funkcji, natomiast bada się stan materiału
Stan materiału konstrukcji ma pozostawać w granicach określonych przez 

wymagania stawiane podczas projektowania. Wymagania stanu materiału 
musza uwzględniać zmiany spowodowane normalnym zużyciem w czasie 
eksploatacji, zmiany spowodowane oddziaływaniem środowiska, w jakim 
eksploatowana jest konstrukcja oraz przypadkowe zdarzenia mające wpływ 
na stan materiału. 

Wykrycie uszkodzenia, Lokalizacja uszkodzenia, Prognoza czasu 
eksploatacji

Ze względu na to, że monitorowanie jest prowadzone w sposób ciągły w czasie 
eksploatacji (bardzo często w czasie budowy) , znana jest pełna historia 
eksploatacji, a te informacje mogą być wykorzystane do prognozowania 
stanu, przewidywania awarii oraz przewidywania czasu bezpiecznej
eksploatacji konstrukcji 



Plan prezentacji

• Metoda wibrotermograficzna
• Metoda oparta na impedancji 

elektromechanicznej (mechanicznej)
• Metody bazujące na zjawisku 

propagacji fal sprężystych



System SHM oparty na wibrotermografii
Tworzenie modeli matematycznych do badań symulacyjnych metod wibrotermograficznych
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Wprowadzenie

OdkształceniaOdkształcenia

NaprężeniaNaprężenia TemperaturaTemperatura

EntropiaEntropia

Naprężenia 
cieplne

Pojemność
cieplna

Sprężystość

Ciepło 
odkształcenia

Termosprężystość Rozszerzalność
cieplna

Diagram zależności termo-mechanicznych 
(za R. Tinder, Tensor Properties of Solids, Morgan and Claypool Publishers 

2008)

Mechanizmy leżące u podstaw pomiarów wibrotermograficznych obejmują wiele zjawisk fizycznych (patrz rysunek poniżej).

W szczególności istotne jest sprzężenie pola mechanicznego i pola termicznego – co za tym idzie modele 

numeryczne, które mogą być zastosowane w symulacjach pomiarów wibrotermograficznych muszą umożliwiać sprzężenie 

tych dwóch pól. Z problemem sprzężonym mamy do czynienia wtedy, gdy wyniki symulacji jednego pola (np. odkształcenie 

ciała) wpływają na wejście innego pola (np. zmiana temperatury spowodowana tym odkształceniem).

Symulacje pól sprzężonych (z ang. 

coupled-field analyses) zwane także 

symulacjami wielodziedzinowymi (z ang. 

multiphysics) umożliwiają uwzględnienie w 

jednym modelu obliczeniowym wielu zjawisk 

fizycznych. Typowe zastosowania 

modelowania wielodziedzinowego to np. 

symulacje oddziaływania ciecz - ciało stałe (z 

ang. fluid solid interaction), modelowanie 

zjawiska piezoelektryczności czy właśnie 

symulacje termo-mechaniczne.



Symulacje numeryczne 
ANSYS

Na podstawie przeprowadzonego studium literaturowego ustalono, że najważniejszymi czynnikami fizycznymi 

wpływającymi na wyniki pomiarów wibrotermograficznych są efekty tarciowe na interfejsach defektów strukturalnych (np. 

przeciwległych ścianek pęknięcia), efekt termosprężystości oraz powstawanie lokalnych stref uplastycznienia 

materiału np. w narożnikach pęknięcia. Z tego względu model numeryczny przeznaczony do dalszych analiz powinien 

uwzględniać wszystkie wymienione zjawiska.

W Metodzie Elementów Skończonych sprzężenie bezpośrednie (ang. direct coupling) 

wymaga zastosowania elementów skończonych posiadających stopnie swobody wymagane dla 

obydwu analizowanych pól np. dla analizy termo-mechanicznej element musi posiadać stopnie 

swobody przemieszczeniowe i temperaturowe.  W prowadzonych analizach użyto zatem 

elementów skończonych typu SOLID226. Element posiada dwadzieścia węzłów o czterech 

stopniach swobody na węzeł: trzy translacyjne stopnie swobody UX, UY, UZ oraz temperaturowy 

stopień swobody TEMP. Element skończony typu 
SOLID226 używany w symulacjach



Symulacje numeryczne
ANSYS

Obiektem badań była płyta aluminiowa o wymiarach 150x400x2 mm.

Model Elementów Skończonych przygotowano z użyciem języka skryptowego APDL oraz 

preprocesora ANSYS v11.  Model składał się z około 250 tys. stopni swobody.

W celu zbadania wpływu poszczególnych źródeł generacji ciepła w strukturze na pomiary 

wibrotermograficzne zdecydowano że struktura powinna być wymuszana w odpowiednich 

postaciach drgań własnych tak aby występujące w niej pęknięcie zmęczeniowe pracowało w 

którejś z postaci odkształcenia pęknięcia ( rysunek poniżej).

W tym celu wywolano drgańia własne płyty i zidentyfikowano pierwszych dwadzieścia 

postaci drgań własnych. W dalszych analizach zdecydowano się uwzględnić postacie drgań

własnych płyty nr  1 i 3 odpowiadające odpowiednio postaciom 1 oraz kombinacji postaci 2 i 

3 odkształcenia pęknięcia zmęczeniowego.

Analizowany model numeryczny w programie ANSYS

Wymuszenie

Pęknięcie zmęczeniowe

Liczba węzłów 60804

Liczba elementów 11940

Liczba stopni 

swobody
242958

II IIII
Postacie odkształcenia pęknięcia



Symulacje numeryczne
ANSYS

Pierwsza i trzecia postać drgań własnych analizowanej płyty 
wybrane do dalszych analiz
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Temperature Sum of principal stresses

Mapy rozkładu naprężeń zredukowanych wg. hipotezy von Miesesa w 

badanej płycie podczas drgań z różnymi częstotliwościami wymuszenia 

pokazały że maksymalne naprężenia zredukowane są mniejsze od 

granicy proporcjonalności dla materiału płyty. Można zatem stwierdzić

że badanie wibrotermograficzne ma charakter nieniszczący, a generacja 

ciepła wynikająca z odkształcenia plastycznego nie musi być

uwzględniana w modelach numerycznych.

Ilustracja zjawiska termosprężystości (linia czerwona: temperatura, 
linia czarna, pierwszy niezmiennik naprężeń).



Symulacje numeryczne
ANSYS

Rozkład temperatury w badanej płycie pochodzący od 

termosprężystości podczas drgań z  częstotliwościami 

wymuszenia odpowiadającym postaciom drgań własnych nr 1 i 3

1 3 1 3

Rozkład temperatury w badanej płycie pochodzący od 

tarcia podczas drgań z  częstotliwościami wymuszenia 

odpowiadającym postaciom drgań własnych nr 1 i 3

Na podstawie powyższych wyników stwierdzić można (jak należało się spodziewać) że dla pierwszej postaci odkształcenia 

pęknięcia następuje wzrost temperatury w narożnikach pęknięcia wynikający z efektu termosprężystości natomiast dla 

kombinacji postaci drugiej i trzeciej dominuje efekt tarciowej generacji ciepła.



Symulacje LS-Dyna
(ultradźwięki)

W celu przeprowadzenia analiz wysokoczęstotliwościowych zdecydowano się na użycie solvera MES typu explicit tj. z 
jawnym całkowaniem po czasie. Solvery takie wykorzystywane są do badania bardzo szybko zmiennych, krótkotrwałych 
procesów dynamicznych oraz bardzo silnie nieliniowych zachowań struktur mechanicznych i płynów.

Sprzężony problem termo-mechaniczny, jaki należy rozwiązać dla wibrotermografii zrealizowano w programie LS-Dyna. 
Opisany powyżej model numeryczny przekonwertowany został do formatu LS-Dyna gdzie wykonane zostały obliczenia. W 
miejscu zamocowania wzbudnika elektromagnetyczneogo z poprzednich analiz zasymulowano wzbudzenie 
ultradźwiękowe o częstotliwości 20 kHz.

Analizowany model numeryczny w programie LS-Dyna



Symulacje LS-Dyna

Przemieszczenia względne dla dwóch odpowiadających sobie węzłów leżących 
po przeciwnych stronach pęknięcia

Temperatura węzła leżącego na szczelinie pęknięcia

Mapa temperatury na powierzchni płyty po upływie 0.3 s od rozpoczęcia wymuszenia



Projekt sonotrody do badań
ultradźwiękowych

Piezo aktuator SMBLTD45F28H
Zaprojektowane urządzenie przekazujące energię

z piezo-aktuatora do konstrukcji

Pierwsza wersja urządzenia umożliwiającego generowanie
wymuszenia ultradźwiękowego dla badań konstrukcji



wymuszenie

Pomiar wibrotermograficzny
płyty kompozytowej

Tkaninowy prepreg
epoksydowo-węglowy

950-GF3-5h-1000

Cztery warstwy po ≈
0.3 mm grubości 

każda.

T=3 sT=0 s



Pomiar wibrotermograficzny
połączenia śrubowego

Mapa i przebiegi temperatury w czasie dla obszaru 1 (przebieg niebieski) oraz punktu 2 (przebieg zielony)



Pomiar naprężeniowych postaci 
drgań własnych

Pole temperatury Pole naprężeń

Stan naprężeń konstrukcji w 
przestrzeni trójwymiarowej 
odpowiadający jednej z 
częstości drgań własnych



Uwagi końcowe

Metoda wibrotermogrfii jest bardzo czuła i 
umożliwia wykrycie nawet bardzo małych 
defektów konstrukcji

Może być stosowana w dwóch wersjach 
przy pobudzeniu termicznym;

- Drganiami eksploatacyjnymi
- Ultradźwiękami, większa czułość i 

rozdzielczość metody 



System SHM oparty na pomiarze 
impedancji
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System SHM oparty na 
pomiarze impedancji

Dwie wersje realizacji metody:
- Impedancja Elektromechaniczna, (E)

Jeden element piezoelektryczny (pomiar prądu i napięcia)

- Impedancja Mechaniczna (M)
Dwa elementy piezo (wymuszenie i odpowiedź)



Model MES do badań symulacyjnych
Impedancja EM

uszkodzenie

utwierdzenie

• Wymiary belki: 100mm, 24mm, 1,5mm 
• Materiał belki: stal
• Wymiary przetwornika: 25mm, 20mm, 0,4mm
• Odległość przetwornika od utwierdzenia: 5mm
• Przetwornik PI Ceramic z materiału  PIC151
• Klej: żywica epoksydowa, własności kleju Loctite 3430
• Grubość warstwy kleju: 0,03mm
• Zakres częstotliwości dla analizy harmonicznej: 10kHz – 90kHz, krok: 100Hz
• Czas obliczeń: 20min dla jednej częstotliwości (PC, Core2Duo 2,67GHz, 2GB RAM)
• Siatka MES:

Wielkość elementów: 0,5mm
Elementy: ANSYS/20-węzłowe
z aproksymacją wielomianami
2-go stopnia: SOLID 95 (belka, klej)
SOLID 226 (przetwornik)
130000 węzłów, 23200 elementów

• Symulowane uszkodzenie: pęknięcie
zamodelowane jako nieciągłość węzłów

przetwornik



Symulacje – Impedancja EM
Analiza zbieżności

Wybór siatki 0.5mm



Symulacje – Impedancja EM 
Wpływ wielkości uszkodzenia



Symulacje – Impedancja EM 
Wskaźniki uszkodzenia - definicje

s0 – odchylenie standardowe impedancji dla układu nieuszkodzonego
s – odchylenie standardowe impedancji dla układu z uszkodzeniem



Symulacje – Impedancja EM 
Wskaźniki uszkodzenia - wartości



Model MES do badań
Symulacyjnych Impedancja M

• Wymiary belki: 119mm, 15mm, 1mm 
• Materiał belki: stal
• Wymiary aktuatora Noliac/CMAP02 : 5mm, 5mm, 2mm
• Odległość aktuatora od utwierdzenia: 24,5mm
• Wymiary sensora Noliac/CMAP05 : 7mm, 7mm, 2mm
• Odległość sensora od utwierdzenia: 64mm
• Klej: żywica epoksydowa, własności kleju Loctite 3430
• Grubość warstwy kleju: 0,03mm
• Zakres częstotliwości dla analizy harmonicznej: od 2100Hz do 22,1kHz, krok: 100Hz
• Siatka MES:

Wielkość elementów: 0,5mm
Elementy: ANSYS/20-węzłowe
z aproksymacją wielomianami
2-go stopnia: SOLID 95 (belka, klej)
SOLID 226 (przetworniki)

• Symulowane uszkodzenie:
nacięcie o szerokości 1mm i głębokości od 1mm do 4mm
w odległości 47mm od utwierdzenia

uszkodzenie

utwierdzenie

aktuator

sensor



Symulacje – Impedancja M
Wpływ wielkości uszkodzenia

Głębokość nacięcia



Symulacje – Impedancja M 
Wskaźniki uszkodzenia - wartości



Eksperyment - Impedancja M

USZKODZENIE

AKTUATO
R

SENSOR

BELKA

Pomiar impedancji z wykorzystaniem analizatora  AD5933
Zakres: od 1kHz do 26,4kHz z krokiem 100Hz

UTWIERDZENIE



Eksperyment – impedancja M
Wpływ wielkości uszkodzenia

Głębokość
nacięcia



Eksperyment – Impedancja M 
Wskaźniki uszkodzenia - wartości



Weryfikacja wyników badań
Impedancja M



Podsumowanie

•Pomiar impedancji umożliwił detekcję uszkodzenia 
w badanej konstrukcji mechanicznej
•Opisywane metody wykorzystywane są przede 
wszystkim w jakościowej ocenie stanu konstrukcji 
– w przeprowadzonych badaniach brak możliwości 
lokalizacji uszkodzenia do tego celu należy 
zastosować siec czujników
•Zarówno metoda (E) jak i (M) dały możliwość
wykrycia uszkodzenia, metoda (M) bardziej czuła, 
wybór metody do implementacji zależy do 
możliwości zasilania czujnika/ aktuatora.



Metody bazujące na 
zjawisku propagacji fal 

sprężystych
Modelowanie propagacji fal sprężystych metodą LISA/SIM/ Local Interaction Simulation

Approach/Sharp Interface Model

Łukasz Pieczonka, Paweł Packo,
Wiesław Staszewski, Tadeusz Uhl



Rozważamy równanie falowe w postaci:

przemieszczenie cząstki
gęstość materiału
tensor sztywności
zewnętrzna siła (objętościowa)
współczynnik tarcia wiskotycznego

przemieszczenie cząstki

tensor sztywności

zewnętrzna siła (objętościowa)

gęstość materiału

współczynnik tarcia wiskotycznego

Podstawy Teoretyczne



Sformułowanie problemu 2D

Założenia:
- płaski stan odkształcenia
- materiał ortotropowy w rozpatrywanej płaszczyźnie

anti-plane shear wave – r. niezależne

gdzie



Zapis macierzowy
dla problemu 2D



dx

dy

Dyskretyzacja ośrodka i czasu

równanie falowe

Rozpatrywany obszar dzielony jest na „komórki” połączone „węzłami”

przemieszczenia „w

Ośrodka

Czasu
dt

Materiał jednorodny, ortotropowy w obrębie jednej komórki



Wyznaczenie równania falowego w komórkach

δ << dx, dy 8 niewiadomych (4x2), 4 równania

δ

δ

(i, j)

(i + δ, j + δ)

(i + 1/2, j)

(i, j + 1/2)



4 pozostałe niewiadome - warunek ciągłości naprężeń

ε << δ << dx, dy
Własności materiałowe stałe w „komórce

δ

δ

ε

ε

8 niewiadomych (4x2), 8 równań



Dyskretyzacja czasu

Równanie iteracyjne



Implementacja

Matlab

Java

Obliczenia 
równoległe 

Matlab



Symulacje 2D

sensor

A

B



A

B



Zmienne pole temperatury

Pole temperatury

Pole prędkości



Zmienne pole temperatury –
rozchodzenie się fal



Symulacje 3D



Propagacja fal sprężystych
LS-Dyna explicit



Podsumowanie

• Metoda LISA daje bardzo dobre rezultaty w 
symulacji zjawisk rozchodzenia się fal w 
strukturach

• Explicitowy solver pozwala na uzyskanie 
szybkiego rozwiązania dla klasycznych 
elementów skończonych.

• Dla złożonych struktur (o złożonej 
geometrii) metoda trudna do implementacji 
ze względu na;
– duża liczbę odbić
– dyspersje fal
– nieliniowości struktury dla tak wysokich częstotliwości

• Metody energetyczne lub statystyczne są
obiecujące


