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Zadania badawcze
•
•
•

•
•
•
•

Sformułowanie metody (podstawy teoretyczne, badania literaturowe,
opracowanie założeń stosowalności, analiza czułości metody),
Symulacyjne badanie metody (budowa modelu obiektu, modelowanie
uszkodzenia, modelowanie układu pomiarowego, symulacja numeryczna
metody),
Opracowanie założeń konstrukcji systemu monitorowania i oceny stanu
konstrukcji (opracowanie projektu systemu pomiarowego – czujników,
układów zbierania i przetwarzania sygnałów, opracowanie algorytmów
oceny stanu, opracowanie zasad i procedur kalibracji),
Wykonanie prototypu sytemu monitorowania i oceny stanu (w zakresie
sprzętu i oprogramowania),
Badania prototypu systemu w skali laboratoryjnej (testowanie systemu na
obiektach o znanych własnościach, weryfikacja i walidacja systemu),
Badania prototypu systemu w skali przemysłowej na rzeczywistych
obiektach (instalacja systemu na rzeczywistym obiekcie oraz eksploatacja
nadzorowana),
Promocja opracowanego systemu monitorowania i oceny stanu konstrukcji
(publikacje, udział w targach i pokazach).

Systemy przewidziane do realizacji
1.
2.

3.
4.
5.

System monitorowania konstrukcji w oparciu o wibrotermografię opracowany system umożliwi ciągłe lub okresowe monitorowanie stanu
konstrukcji w oparciu o pomiary wibrotermograficzne,
System diagnozowania łopat wirnika elektrowni wiatrowej w oparciu o
aktywną metodę diagnozowania stanu poprzez wzbudzanie w
konstrukcji zjawisk drganiowych o wysokiej częstotliwości –
opracowany system, wykorzystujące fale Lamba będzie umożliwiał
diagnozowanie uszkodzeń urządzeń sektora maszyn energetycznych oraz
energetyki odnawialne (elektrowni wiatrowych),
System monitorowania konstrukcji z zastosowaniem pomiaru
impedancji - system będzie służył do oceny połączeń elementów
konstrukcyjnych oraz pęknięć krytycznych elementów konstrukcji,
System monitorowania konstrukcji z zastosowaniem filtru modalnego opracowany system, będzie systemem softwarowym, współpracującym z
dowolnym układem pomiarowym
System monitorowania stanu konstrukcji inżynierskich w oparciu o
pomiary wizyjne – opracowywany system umożliwi bezstykowy pomiar
geometrii konstrukcji, a w szczególności obserwacje zmian odkształcenia
konstrukcji w czasie jej eksploatacji

Akademia Górniczo - Hutnicza
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Koncepcja systemu
monitorowania stanu konstrukcji
bazująca na wibrotermografii
Zespół realizujący zadanie: Tadeusz Uhl, Łukasz Pieczonka, Mariusz Szwedo

Podstawy fizyczne
Termograficzne metody detekcji uszkodzeń są metodami bezkontaktowymi,
nieniszczącymi i dającymi informację diagnostyczną dla znacznych powierzchni
badanego obiektu w trakcie jednego pomiaru (tj. zależnie od pola widzenia kamery
termowizyjnej). W zależności od konfiguracji pomiarowej istnieje możliwość
wykrywania wielu typów uszkodzeń.
Wśród metod termograficznych na
szczególną
uwagę
zasługują
metody z tzw. wewnętrznym
wymuszeniem
tj.
metody
wibrotermograficzne.
W
metodach
tych
energia
dostarczona do struktury w
postaci
fali
spęzystej
z
przetwornika
ultradźwiękowego
powoduje wzrost temperatury w
miejscu występowania defektów
strukturalnych który jest wyższy
niż w pozostałej części struktury.

Założenia / ograniczenia
•

Założenia:
– Dostarczona zostanie wystarczająca ilość energii (zależnie od badanej struktury) aby wzrost
temperatury był mierzalny na powierzchni obiektu kamerą termowizyjną
– Energia zostanie rozprowadzona w całym badanym obszarze tj. polu widzenia kamery
termowizyjnej tak aby nie przeoczyć defektów w pewnych obszarach
– Wystarczający jest dostęp tylko z jednej strony badanego obiektu – brak potrzeby demontażu
komponentu z całej struktury/pomiary przeprowadzane w czasie pracy struktury
– Emisyjność powierzchni badanego obiektu jest wystarczająca do przeprowadzenia pomiaru

•

Ograniczenia:
– Zależnie od przewodności cieplnej badanej struktury i wybranej konfiguracji pomiarowej
występowały będą ograniczenia związane z maksymalną głębokością defektów jakie mogą
być wykryte
– Należy zwracać uwagę aby nie przekroczyć lokalnie (w miejscu wymuszenia) maksymalnego
obciążenia mechanicznego i termicznego badanej struktury
– Niektóre typy uszkodzeń np. niewielkie kuliste pustki w materiale mogą nie powodować
wystarczającego lokalnego wzrostu temperatury a przez to być niewykrywalne dla
proponowanej metody

Stosowalność
•

Proponowana metoda pomiarowa będzie mogła być stosowana do niemal
wszystkich typów konstrukcji i materiałów konstrukcyjnych

•

Zgodnie z przeprowadzonym studium literatury przedmiotu oraz pracami własnymi w
tym zakresie stwierdzić można że metoda najlepiej sprawdza się dla cienkich
struktur ze względu na łatwość i szybkość przeprowadzenia pomiaru (sekundy) oraz
wysoką jakość otrzymanych wyników. Ponadto dla cienkich struktur wymagane jest
zwykle badanie dużego obszaru do czego proponowana metoda idealnie się nadaje.

•

Możliwa jest również detekcja uszkodzeń dla masywnych elementów. W tym
jednak przypadku będzie wymagana prawdopodobnie bardziej wyrafinowana obróbka
uzyskanych danych pomiarowych w celu ekstrakcji cech uszkodzeń. Pomiar będzie
musiał by przeprowadzany dłużej (technika lock-in, minuty) w celu detekcji głębiej
położonych defektów. Ilość koniecznej do dostarczenia energii zależała będzie od
wielkości elementu.

•

Ze względu na użycie kamery termowizyjnej jako narzędzia do akwizycji danych
wymagana jest dobra emisyjność powierzchni badanego obiektu. W niektórych
przypadkach może zachodzić konieczność poprawy emisyjności np. przez
pomalowanie powierzchni obiektu czarną farbą.

Prace własne
•

Opracowywana metoda doskonale nadaje się do badania metaloych
konstrukcji cienkościennych oraz elementów wykonanych z kompozytów
warstwowych, czego potwierdzeniem są badania oraz publikacje zespołu
badawczego w tym zakresie.
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Uszkodzenie

Badania z wykorzystaniem filtracji falkowej
obrazów termowizyjnych (płyta stalowa)
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Uszkodzenie

Badania z wykorzystaniem wzbudnika
ultradźwiękowego (płyta kompozytowa)

Innowacyjność

W odróżnieniu od komercyjnie dostępnego systemu proponowana metoda zakłada
użycie przetworników zabudowanych w strukturze co umożliwi zastosowanie w SHM a
nie tylko NDT

Infrared camera
Thermograp
hic images

Test structure with
embedded piezoelectric
transducer

Signal generator with
amplifier

Additional
data (if
available)

Mobile computer
with data
analysis software
Diagnostic
information

Koncepcja systemu
monitorowania konstrukcji
opartego na
wibrotermografii wariant z
przetwornikami
zabudowanymi w
strukturze (SHM)

Systemy przewidziane do realizacji
1.
2.

3.
4.
5.

System monitorowania konstrukcji w oparciu o wibrotermografię opracowany system umożliwi ciągłe lub okresowe monitorowanie stanu
konstrukcji w oparciu o pomiary wibrotermograficzne,
System diagnozowania łopat wirnika elektrowni wiatrowej w oparciu o
aktywną metodę diagnozowania stanu poprzez wzbudzanie w
konstrukcji zjawisk drganiowych o wysokiej częstotliwości –
opracowany system, wykorzystujące fale Lamba będzie umożliwiał
diagnozowanie uszkodzeń urządzeń sektora maszyn energetycznych oraz
energetyki odnawialne (elektrowni wiatrowych),
System monitorowania konstrukcji z zastosowaniem pomiaru
impedancji - system będzie służył do oceny połączeń elementów
konstrukcyjnych oraz pęknięć krytycznych elementów konstrukcji,
System monitorowania konstrukcji z zastosowaniem filtru modalnego opracowany system, będzie systemem softwarowym, współpracującym z
dowolnym układem pomiarowym
System monitorowania stanu konstrukcji inżynierskich w oparciu o
pomiary wizyjne – opracowywany system umożliwi bezstykowy pomiar
geometrii konstrukcji, a w szczególności obserwacje zmian odkształcenia
konstrukcji w czasie jej eksploatacji

Akademia Górniczo - Hutnicza
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Identyfikacji uszkodzeń w
oparciu o zjawisko propagacji fal
sprężystych.
Zespół;
Prof. Wiesław Staszewski
Dr Andrzej Klepka –
Prof. Tadeusz Uhl -

Interakcja fali sprężystej z uszkodzeniem
Uszkodzenie
(nieciągłość)
Fale odbite → Konwersja
postaci
(S0, A0, )

Fala odbita
Uszkodzenie

Konwersja
postaci

Wymuszenie
(np. S0)

Fala sprężysta napotykająca uszkodzenie podlega zjawiskom dyfrakcji. Następuje
zmiana parametrów propagującej się fali (prędkości, fazy, amplitudy, występuje
zjawisko konwersji postaci fal)

Założenia metody identyfikacji
Metoda oparta wyznaczanie fazy chwilowej (Instantaneous Phase).
Fazę chwilową sygnału można wyznaczyć zamieniając sygnał rzeczywisty x(t) na sygnał analityczny xa(t):

xa (t ) = x(t ) + j ⋅ xˆ (t )

xˆ (t ) = H [ x(t )] =

Fazę chwilową ϕ(t) można zdefiniować jako:

∞

x (τ )
dτ
π −∫∞ t − τ
1

⎧ xˆ (t ) ⎫
⎬
⎩ x(t ) ⎭

ϕ (t ) = arctan⎨
Metoda I

Wartość fazy w danym punkcie p można zapisać jako φp(t). Jeśli punkt 0 jest punktem referencyjnym można
wyznaczyć fazę odniesienia:

φS = ϕ p − ϕ 0

gdzie φ0 jest fazą odniesienia (fazą w punkcie referencyjnym konstrukcji). Wartość φS wiąże wartość fazy z
danym stanem konstrukcji s. Porównując wartości tego parametru dla dwóch różnych stanów (np. stanu bez
uszkodzenia i z uszkodzeniem) w tych samych punktach p i 0 można wnioskować o stanie konstrukcji.
Metoda II
Short Time Cross – correlation

gdzie x(t), ,y(t) – sygnały, tC - środek okna czasowego, T – długość okna, τ - opóźnienie
Czas opóźnienia wyznaczyć można określając przesunięcie piku Rˆ xy (τ , tC )w funkcji tC

Istniejące rozwiązania
Większość metod (także w rozwiązaniach komercyjnych) opiera się o analizę amplitudy propagującej się fali.
Metoda ta jest jednak często zawodzi, ze względu na zależność amplitudy fali oraz prędkości propagacji od
np. temperatury czy właściwości kleju wykorzystywanego do przytwierdzenia czujników oraz ich
zamocowania [B C Lee and W JStaszewski Modelling of Lamb waves for damage detection in metallic
structures: Part II. Wave interactions with damage]

Odpowiedź konstrukcji dla różnych
temperatur
[Jennifer Puri Andrews, First Lieutenant,LAMB
WAVE PROPAGATION IN VARYING
THERMAL ENVIRONMENTS]

Prędkości grupowe dla różnych
temperatur.
[Jennifer Puri Andrews, First
Lieutenant,LAMB WAVE PROPAGATION IN
VARYING THERMAL ENVIRONMENTS]

Zmiana czasu powrotu pierwszej
paczki falowej, przy zmianie
temperatury 20±12 °C
G.Konstantinidis, B WDrinkwater and P
DWilcox The temperature stability of guided
wave structural health monitoring systems,
Smart Mater. Struct. 15 (2006) 967–976

Odpowiedzi czasowe dla różnych temperatur (linia ciągła - 25°C, linia przerywana 35°C)
[Yinghui Lu, Jennifer E. Michaels , A methodology for structural health monitoring with diffuseultrasonic waves in the presence of
temperature variations Ultrasonics 43 (2005) 717–731].

Istnieją prace (Yinghui Lu, Jennifer E. Michaels , A methodology for structural health monitoring with
diffuse ultrasonic waves in the presence of temperature variations Ultrasonics 43 (2005) 717–731), w
których w sposób eksperymentalny udowodniono, że zależność pomiędzy temperaturą i powodowaną przez ten
czynnik zmianą fazy jest liniowa. Zasadne wydaje się więc opracowanie algorytmów pozwalających na
„rozdzielenie” zmian wywołanych temperaturą i uszkodzeniem. Podejście takie znacznie poprawi aplikacyjność
systemu pozwalając na używanie go w przypadku zmiennych warunków otoczenia, co jest utrudnione w
przypadku metod opartych o analizę amplitudy

Opóźnienie czasowe wyznaczone przy pomocy techniki STCC dla różnych temperatur

Założenia systemu
•

Częstotliwość próbkowania – 2,5MHz.

•

Częstotliwość generowanej fali - do 350kHz

•

Zasilanie 220V, 50Hz

•

Komunikacja - port USB

•

Możliwość konfiguracji kanałów nadawanie - odbiór.

•

Możliwość synchronicznej generacji wymuszenia o tych samych częstotliwościach i

ilościach okresów

fali z dwóch kanałów (w fazie lub przeciw fazie).
•

Możliwość generacji sygnałów o różnych wzmocnieniach.

Implementacja metod
identyfikacji uszkodzeń w
środowisku MATLAB
(docelowo niezależne
oprogramowanie)

Przeznaczenie systemu
•Identyfikacja uszkodzeń w cienkich płytach laminatowych i metalowych
•Lokalizacja uszkodzeń
Potencjalne zastosowania:
Wykrywanie i lokalizacja:
•Pęknięć zmęczeniowych
•Delaminacji
•Ognisk korozji

Systemy przewidziane do realizacji
1.
2.

3.
4.
5.

System monitorowania konstrukcji w oparciu o wibrotermografię opracowany system umożliwi ciągłe lub okresowe monitorowanie stanu
konstrukcji w oparciu o pomiary wibrotermograficzne,
System diagnozowania łopat wirnika elektrowni wiatrowej w oparciu o
aktywną metodę diagnozowania stanu poprzez wzbudzanie w
konstrukcji zjawisk drganiowych o wysokiej częstotliwości –
opracowany system, wykorzystujące fale Lamba będzie umożliwiał
diagnozowanie uszkodzeń urządzeń sektora maszyn energetycznych oraz
energetyki odnawialne (elektrowni wiatrowych),
System monitorowania konstrukcji z zastosowaniem pomiaru
impedancji elektromechanicznej- system będzie służył do oceny połączeń
elementów konstrukcyjnych oraz pęknięć krytycznych elementów konstrukcji,
System monitorowania konstrukcji z zastosowaniem filtru modalnego opracowany system, będzie systemem softwarowym, współpracującym z
dowolnym układem pomiarowym
System monitorowania stanu konstrukcji inżynierskich w oparciu o
pomiary wizyjne – opracowywany system umożliwi bezstykowy pomiar
geometrii konstrukcji, a w szczególności obserwacje zmian odkształcenia
konstrukcji w czasie jej eksploatacji

Akademia Górniczo - Hutnicza
Katedra Robotyki i Mechatroniki
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

System SHM oparty na pomiarze
Impedancji Elektro-Mechanicznej
Zespół;
Adam Martowicz
Mateusz Rosiek
Tadeusz Uhl

Impedancja Elektro-Mechaniczna
System diagnostyczny - schemat
Układ elektroniczny
generatory
Przetworniki
wzmacniacze
piezoelektryczne
przetworniki A/C
do pomiaru
impedancji EM
Sygnały analogowe

Konstrukcja
mechaniczna

Jednostka obliczeniowa
impedancja EM
wskaźniki uszkodzeń
wnioskowanie

Sygnały cyfrowe

Czujniki
do określenia
warunków pracy

Panel operatorski
informacja o
uszkodzeniach

Metody
wnioskowania

Progi
decyzyjne

Warunki
pracy

Dane
referencyjne

Def. wskaź.
uszkodzeń

Definicje
uszkodzeń

Impedancja Elektro-Mechaniczna
System diagnostyczny - charakterystyka
•

•

•

•
•
•

Wykonanie dwóch wersji systemu:
– do badań laboratoryjnych (wysoka jakość pomiarów, testowanie metod)
– do zastosowań przemysłowych (praca w czasie rzeczywistym, użycie
tanich i powszechnie dostępnych elementów elektronicznych)
Nieingerowanie lub ingerowanie w minimalnym stopniu w działanie
monitorowanego układu:
– wykorzystanie przetworników piezoelektrycznych charakteryzujących się
małą masą oraz wymiarami
Detekcja uszkodzeń i śledzenie ich rozwoju:
– pęknięcia, poluzowania i inne uszkodzenia w obszarze złączy
– śledzenie wartości wskaźników uszkodzenia umożliwiające monitorowanie
stanu konstrukcji
Zastosowanie przejrzystego panelu operatorskiego
Możliwie prosta instalacja systemu pomiarowego w monitorowanej
konstrukcji
Opcjonalnie, przewidywane są próby opracowania narzędzi predykcji
rozwoju uszkodzenia oraz szacowania pozostałego czasu życia
konstrukcji

Impedancja Elektro-Mechaniczna
System diagnostyczny - sprzęt

Badania laboratoryjne
•

Analizator impedancji HP 4294A

•

•
•

Aplikacje przemysłowe
Tani układ do pomiaru impedancji
Analog Devices AN5933 High Precision
Impedance Converter
Realizacja z wykorzystaniem procesorów
DSP oraz zwykłych procesorów
Możliwość komunikacji bezprzewodowej

Nowoczesne przetworniki piezoelektryczne
Planowane obiekty badań
•
•

belka metalowa z pęknięciem, płyta kompozytowa z pęknięciem i delaminacją
belka z połączeniem śrubowym, kratownica z połączeniami śrubowymi

Impedancja Elektro-Mechaniczna
System diagnostyczny - symulacje
Symulacje Metodą Elementów
Skończonych
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Zgodność przebiegów impedancji EM dla symulacji numerycznych i doświadczeń
Oprogramowanie MES pozwalające na analizę problemów sprzężonych
•
ANSYS Multiphysics
•
COMSOL Multiphysics
•
ABAQUS

Systemy przewidziane do realizacji
1.
2.

3.
4.
5.

System monitorowania konstrukcji w oparciu o wibrotermografię opracowany system umożliwi ciągłe lub okresowe monitorowanie stanu
konstrukcji w oparciu o pomiary wibrotermograficzne,
System diagnozowania łopat wirnika elektrowni wiatrowej w oparciu o
aktywną metodę diagnozowania stanu poprzez wzbudzanie w
konstrukcji zjawisk drganiowych o wysokiej częstotliwości –
opracowany system, wykorzystujące fale Lamba będzie umożliwiał
diagnozowanie uszkodzeń urządzeń sektora maszyn energetycznych oraz
energetyki odnawialne (elektrowni wiatrowych),
System monitorowania konstrukcji z zastosowaniem pomiaru
impedancji - system będzie służył do oceny połączeń elementów
konstrukcyjnych oraz pęknięć krytycznych elementów konstrukcji,
System monitorowania konstrukcji z zastosowaniem filtru modalnego opracowany system, będzie systemem softwarowym, współpracującym z
dowolnym układem pomiarowym
System monitorowania stanu konstrukcji inżynierskich w oparciu o
pomiary wizyjne – opracowywany system umożliwi bezstykowy pomiar
geometrii konstrukcji, a w szczególności obserwacje zmian odkształcenia
konstrukcji w czasie jej eksploatacji

Akademia Górniczo - Hutnicza
Katedra Robotyki i Mechatroniki
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Koncepcja systemu
diagnostycznego opartego o
filtrację modalną
Zespół: Tadeusz Uhl, Krzysztof Mendrok, Wojciech Maj

25

Zjawisko fizyczne
W projektowanym systemie diagnostycznym zjawiskiem fizycznym wykorzystywanym do
wykrywania zmiany stanu obiektu będą drgania mechaniczne.
mechaniczne Przy pomocy zmierzonych
przebiegów czasowych odpowiedzi drganiowej obiektu estymowany jest jego model w
stanie referencyjnym,
referencyjnym a następnie w stanie bieżącym,
cym różnica w tych modelach wskazuje na
zmianę stanu obiektu.
obiektu Podejście takie zwane jest diagnostyką opartą na modelu.
modelu
9Metody oparte na perturbacji parametrów
noise
Y - output
U - input
modalnych (częstotliwości drgań własnych,
Structure
współczynniki tłumienia modalnego),
Model for
Model for
Model for structure in
damaged
undamged
9Metody oparte o analizę postaci drgań
current conditions
structure
structure
własnych (MAC, CoMAC, energia
State
FRF
Parameters
odkształcenia),
estimator
estimator
estimator
Damage
9Metody oparte o analizę zmian wektorów Ritza,
recognition
Detection of model changes
9Metody oparte o analizę regresyjnych modeli
Definition
parametrycznych,
of damage
9Metody oparte na zmianach charakterystyk
Damage
assessment and
częstotliwościowych (sztywności i podatności
localization
dynamiczne, transmissibility)
Position of damage
Reason of damage
9Metody oparte o analizę charakterystyk
Dimension of damage
czasowo – częstotliwościowych,
9Metody oparte o analizę PCA i SVD,
9Metody oparte na dostrajaniu modeli MES,
Type of damage

Time of damage occurance

Założenia do systemu
Założenia teoretyczne dotyczące metody wykorzystywanej w projektowanym systemie
zostały opracowane w ramach projektu rozwojowego nr R0301502 „System monitorowania
i diagnostyki konstrukcji o wysokim poziomie ryzyka awarii”. System będzie bazował na
filtracji modalnej odpowiedzi obiektu wg poniższej procedury:

Zasada działania

Założenia do systemu - sprzętowa
implementacja metody
Układy komunikacji zewnętrznej

KONTROLER
ETHERNET

¾FPGA realizuje algorytm
przetwarzania i proces decyzyjny.

ICP
sensor

Analogowy tor
przetwarzania
CH 1

A/C

ICP
sensor

Analogowy tor
przetwarzania
CH 16

A/C

USB

UART

¾CPU spełnia funkcje pomocnicze
¾Możliwość rekonfiguracji – duża
elastyczność
¾Połączenie zalet przetwarzania
równoległego i sekwencyjnego
¾Łatwy eksport do technologii
ASIC

FLASH

klawiatura

Zastosowanie – obiekty badań
Metoda może być stosowana w zasadzie dla wszystkich obiektów poddających się analizie
modalnej,
modalnej zważywszy jednak na zalety metody najlepiej nadaje się ona do dużych obiektów
inżynierii lądowej narażonych na zmiany warunków zewnętrznych,
trznych w których
najistotniejsza jest globalna detekcja uszkodzenia na poziomie od 5 % powierzchni
przekroju obiektu. Tego typu obiekty to:
9Mosty, wiaduktu, estakady,
Obiekty badań
9Wysokie maszty, kominy,
Metoda będzie testowana symulacyjnie, na
9Wysokie budynki,
stanowisku laboratoryjnym oraz na obiekcie
9Obiekty halowe,
rzeczywistym – kładce dla pieszych nad ul. Opolską
9Komponenty wyżej wymienionych:
w Krakowie
Słupy,
Dźwigary,
Belki itp..

Porównanie z innymi rozwiązaniami
Poniżej przedstawiono porównanie podstawowych metod nieniszczącego wykrywania
uszkodzeń bazujących na pomiarach drgań obiektu badanego z zaproponowaną metodą.
Użyto pięciu kryteriów porównawczych wynikających z podstawowych wad tej grupy
metod. Przyjęto skalę ocen 0 – 1.

Systemy przewidziane do realizacji
1.
2.

3.
4.
5.

System monitorowania konstrukcji w oparciu o wibrotermografię opracowany system umożliwi ciągłe lub okresowe monitorowanie stanu
konstrukcji w oparciu o pomiary wibrotermograficzne,
System diagnozowania łopat wirnika elektrowni wiatrowej w oparciu o
aktywną metodę diagnozowania stanu poprzez wzbudzanie w
konstrukcji zjawisk drganiowych o wysokiej częstotliwości –
opracowany system, wykorzystujące fale Lamba będzie umożliwiał
diagnozowanie uszkodzeń urządzeń sektora maszyn energetycznych oraz
energetyki odnawialne (elektrowni wiatrowych),
System monitorowania konstrukcji z zastosowaniem pomiaru
impedancji - system będzie służył do oceny połączeń elementów
konstrukcyjnych oraz pęknięć krytycznych elementów konstrukcji,
System monitorowania konstrukcji z zastosowaniem filtru modalnego opracowany system, będzie systemem softwarowym, współpracującym z
dowolnym układem pomiarowym
System monitorowania stanu konstrukcji inżynierskich w oparciu o
pomiary wizyjne – opracowywany system umożliwi bezstykowy pomiar
geometrii konstrukcji, a w szczególności obserwacje zmian odkształcenia
konstrukcji w czasie jej eksploatacji

Akademia Górniczo - Hutnicza
Katedra Robotyki i Mechatroniki
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Sformułowanie metod
monitorowania stanu konstrukcji w
oparciu o pomiary wizyjne
Zespół:

Kohut Piotr
Holak Krzysztof

Zjawisko fizyczne
Pomiary statyczne:

Pomiary dynamiczne:

9 Zjawisko:
deformacja
konstrukcji pod wpływem
obciążeń
9 Zmiana stanu odkształcenia
wynikająca z uszkodzenia
konstrukcji
9 Pomiary
przemieszczeń
punktów
konstrukcji
realizowane
metodami
wizyjnymi
9 Analiza
kształtu
ugięcia
(deformacji) konstrukcji

9 Zjawisko: drgania konstrukcji
podczas eksploatacji
9 Zmiany częstotliwości własnych,
współczynników
tłumienia
i
postaci drgań wynikające z
uszkodzenia konstrukcji
9 Pomiary
przebiegów
drgań
wybranych punktów konstrukcji
realizowane metodami wizyjnymi
9 Analiza częstotliwości drgań
własnych oraz postaci drgań

Założenia systemu / Metodyka realizacji pomiaru
Cel
: Monitorowanie stanu konstrukcji z zastosowaniem technik wizyjnych
Metoda : Dwuwymiarowe oraz trójwymiarowe pasywne techniki rekonstrukcji
struktury obiektów oraz analizy ruchu

Pomiary dynamiczne:

Pomiary statyczne:
Aparat/y

Oświetlenie

Obrazy konstrukcji

Kamera/y

Sekwencje video
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Obiekty badań:

• Mosty
• Wiadukty
• Kładki
• Stropy
• Hale
• Maszty
• Elektrownie wiatrowe
• Konstrukcje budowlane

Krzywa ugięcia

Oryginalność metody
1. Pomiar ugięcia konstrukcji z dowolnego punktu
przestrzeni.
2. Duża gęstość pomiarowa bez zastosowania optycznych
metod aktywnych.
3. Zastosowanie techniki mozaikowania w pomiarach
deformacji konstrukcji o dużych gabarytach.
4. System umożliwiający realizację analizy modalnej w
oparciu o sygnały wizyjne oraz wizualizację postaci
drgań.
5. Możliwość pomiaru stanu konstrukcji o dużych
rozmiarach poprzez realizację badań i analiz na jej
fragmentach wraz z konsolidacją rezultatów.

Zadania badawcze
•

•
•

•
•
•
•

Sformułowanie metody (podstawy teoretyczne, badania literaturowe,
opracowanie założeń stosowalności, analiza czułości metody),

Symulacyjne badanie metody (budowa modelu obiektu,
modelowanie uszkodzenia, modelowanie układu
pomiarowego, symulacja numeryczna metody),

Opracowanie założeń konstrukcji systemu monitorowania i oceny stanu
konstrukcji (opracowanie projektu systemu pomiarowego – czujników,
układów zbierania i przetwarzania sygnałów, opracowanie algorytmów
oceny stanu, opracowanie zasad i procedur kalibracji),
Wykonanie prototypu sytemu monitorowania i oceny stanu (w zakresie
sprzętu i oprogramowania),
Badania prototypu systemu w skali laboratoryjnej (testowanie systemu na
obiektach o znanych własnościach, weryfikacja i walidacja systemu),
Badania prototypu systemu w skali przemysłowej na rzeczywistych
obiektach (instalacja systemu na rzeczywistym obiekcie oraz eksploatacja
nadzorowana),
Promocja opracowanego systemu monitorowania i oceny stanu konstrukcji
(publikacje, udział w targach i pokazach).

