
System monitorowania 

konstrukcji metalowych i 

kompozytowych

Wykorzystanie zjawiska 

propagacji fal sprężystych

1



2

Koncepcja systemu monitorowania
Konstrukcja wyposażona w aktywne czujniki

Sygnały zebrane przez czujniki

INFORMACA O STANIE TECHNICZNYM KONSTRUKCJI:

1. detekcja uszkodzeń

2. lokalizacja uszkodzeń

3. identyfikacja uszkodzeń

4. prognoza pozostałego czasu bezpiecznego użytkowania

Przetwarzanie 

sygnałów
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Zjawisko fizyczne wykorzystywane w monitoringu 
– propagacja fal Lamba

X X

Symmetric AntisymmetricPostać symetryczna Postać antysymetryczna

1. Czułe na uszkodzenia powierzchniowe oraz wewnętrzne zarówno 
w elementach wykonanych z  materiałów izotropowych jak i 
ortotropowych
(np. korozja, delaminacja, pęknięcia zmęczeniowe)

2. Propagują na znaczne odległości – umożliwiają globalne 
monitorowanie w przeciwieństwie do tradycyjnych metod 
ultradźwiękowych
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Zjawisko fizyczne wykorzystywane w monitoringu 
– propagacja fal Lamba

Dyspersyjność i nieskończona ilość postaci fal w formach 

symetrycznych i antysymetrycznych utrudnia zastosowanie

Korzystnie jest wybrać zakres częstotliwości wzbudzenia żeby 

ograniczyć ilość postaci fal
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Przemieszczenia poziome Przemieszczenia pionowe

Panel aluminiowy z pęknięciem i usztywnieniem

Modelowanie propagacji fal w elementach 
metalowych



Zależność prędkości propagacji od objętości włókien w materiale

Kompozyt szklany Kompozyt grafitowy

prędkość [m/s]

6

Modelowanie propagacji fal w elementach 
kompozytowych

płyty kompozytowe[0]1, obj. wł.=0,20,40,60,80,100%
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Modelowanie propagacji fal w elementach 
kompozytowych

Belka z delaminacją, kompozyt szklany [+45/-45]6, obj. wł.=50%,



Wzb.: 33 kHz, 3 okresy, Hanning

Trzy pęknięcia Jedno pęknięcie

Wzb.: 48 kHz, 3 okresy, Hanning
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Płyta z pęknięciami, kompozyt węglowy [+45/-45]6, obj. wł.=50%,

Modelowanie propagacji fal w elementach 
kompozytowych
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materiał (aluminium):

E = 72.9 GPa, ν = 0.33, ρ = 2700 kg/m3

uszkodzenie:

otwarte pęknięcie o głębokości 5 mm długości 2,5 mm

bez pęknięcia z pęknięciem

Modelowanie propagacji fal w elementach 
kompozytowych
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Koncepcja układu monitorowania dla płyt na 
podstawie sygnałów numerycznych

Sygnał pobudzenia

Zarejestrowany sygnał

Macierz przetworników
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Wynik zastosowania metody lokalizacji
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Wzbudzenie i rejestracja fal Lamba – aktywne 
czujniki

1. Przetworniki piezoelektryczne – wzbudniki i odbiorniki fal w jednym

- wzbudzenie fali poprzez odwrotne zjawisko piezoelektryczne

- odbiór fali poprzez proste zjawisko piezoelektryczne

2. Niewielkie rozmiary i waga umożliwiają łatwą integrację z elementami 

konstrukcji w zależności od potrzeb

- możliwość umieszczenia na powierzchni elementów metalowych i 

kompozytowych

- integracja wewnątrz materiałów kompozytowych
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Przykładowe przetworniki do realizacji systemu 
monitorowania

Dyski Włókna 
piezoelektryczne

Prostopadłościany
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Układ pomiarowy IMP PAN

Wyjście 12 

kanałów i 

synchronizacja

Kanał 

wzbudzający i 

12 

odbiorczych

Sterowanie w MATLABie

Układ zrealizowany we współpracy z EC Electronics
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Eksperymentalne wynik lokalizacji

pęknięcie długości 10 mm

głębokość pęknięcia 0,5 mm pęknięcie na wylot



System monitorowania 

konstrukcji metalowych i 

kompozytowych
Program do analiz numerycznych

propagacji fal sprężystych

Metodą Spektralnych Elementów Skończonych
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Preprocesor do programu do modelowania propagacji fal sprężystych
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Postprocesor do programu do modelowania propagacji fal sprężystych
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Program do modelowania propagacji fal sprężystych 

-> rozwój: modelowanie struktur 3-D



System monitorowania 

konstrukcji metalowych i 

kompozytowych

Wykorzystanie czujników 

światłowodowych typu FBG
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Baza systemu pomiarowego

• Liczba kanałów: 4 (up to 16)

• Liczba czujników na kanał: 128

• Częstotliwość próbkowania: 250Hz 

• Zakres fali świetlnej: 1520-1570 nm 

• Powtarzalność pomiaru: 0.5 pm (up to 0.05pm)

• Dynamika pomiaru: 25 dB

si425
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Zastosowanie czujników FBG 

w systemach monitoringu SHM

• Wyznaczanie pól naprężeń w konstrukcjach wraz rozpoznaniem warunków 

środowiskowych (np. kompensacja temperaturowa)

• Wyznaczanie obciążeń konstrukcji

• Zliczanie cykli obciążeń do oceny wytrzymałości zmęczeniowej

• Przewidywanie żywotności konstrukcji (sprzężenie pomiędzy pomiarami a 

obliczeniami)
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Zakres zastosowan technik 

swiatlowodowych

On-line SHM system:

• Lotnictwo 

• Morskie i lądowe elektrownie wiatrowe

• Platformy wiertnicze

• Statki

• Mosty

• …
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Plany IMP PAN dla technik FBG
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Plany IMP PAN dla technik FBG
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S3T ESF EUROCORES Programmes

Smart sensing for structural health monitoring

European Science Foundation

Okres realizacji: 2006–2009.

Grant No. FP6–2002–Aero–1, AERO–2002– 1.3.2.1.A2, AERO–1.

Okres realizacji: 2005–2008.

SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME

PRIORITY 4

AERONAUTICS AND SPACE

Doświadczenie zespołu w tematyce 
monitorowania konstrukcji – projekty badawcze

Projekt badawczy (zamawiany) MNiSW DIADYN: Nr T10 (PBZ-KBN-105/T10/2003):

Zintegrowany dynamiczny system oceny ryzyka, diagnostyki oraz sterowania dla

obiektów i procesów technicznych

Kier. grupy tematycznej GT3.1: prof. W. Ostachowicz. Okres realizacji: 2005–2008.
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Projekt badawczo-rozwojowy MNiSW: Nr 0595/R/2/T02/07/02:
Demonstrator zaawansowanych technologii lotniczych – wyposażenie

pokładowe („Opracowanie metodologii prognozowania rozwoju uszkodzeń oraz metod

NDT lokalizacji i określania wad zewnętrznych i wewnętrznych różnorodnego

pochodzenia”). Udział w konsorcjum kierowanym przez Pol. Rzeszowską.

Kier. grupy tematycznej: prof. W. Ostachowicz. Okres realizacji 2007–2009.

Projekt badawczo-rozwojowy MNiSW: Nr R10 005 02:
Demonstrator zaawansowanych technologii lotniczych – latająca platforma badawcza.

Kier. grupy tematycznej: prof. W. Ostachowicz. Okres realizacji: 2007–2009.

Projekt badawczo-rozwojowy MNiSW: Nr R03 015 02
System monitorowania i diagnostyki konstrukcji o wysokim poziomie ryzyka awarii. Udział

w konsorcjum kierowanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Kier. grupy tematycznej: prof. W. Ostachowicz. Okres realizacji: 2007 – 2009.

Doświadczenie zespołu w tematyce 
monitorowania konstrukcji – projekty badawcze
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