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ABSTRAKT 
 

Cílem diplomové práce je navrhnout laboratorní úlohu pro zjišťování technické-

ho stavu zařízení měřením akustické emise. Úvod zahrnuje vysvětlení metody akustické 

emise, způsoby vzniku a lokalizace zdroje akustické emise, způsoby vyhodnocení. 

V další části práce jsou popsány technické prostředky a programové vybavení, 

které můžeme pro měření a vyhodnocení akustické emise použít.  

V hlavní části práce je popsán způsob vytvoření laboratorní úlohy pro měření 

akustické emise, algoritmizace diagnostiky a vyhodnocení diagnostiky technického za-

řízení pomocí softwarových a matematických nástrojů.  

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The goal of this thesis is to propose a laboratory task for detection of technical 

state of the equipment by evaluation of acoustic emission. Introduction includes an 

explanation the method of acoustic emission, methods of inception and localization 

sources of acoustic emission, methods of interpretation. 

The next section describes the technical resources and software, which we can 

use for measurement and interpretation of acoustic emission. 

In the main part describes how to create laboratory task for measurement 

acoustic emission, algorithms diagnostics and interpretation diagnostic of technical 

equipment using software and mathematical tools. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AE  akustická emise 

EZ  emisní zdroj 

EMAT  elektromagnetický měnič (electromagnet acoustic transducer) 

NDT  metody nedestruktivního testování  

Umax maximální amplituda 

P  prahová úroveň (prah) 

FFT rychlá Fourierova transformace (Fast Fourier Transform) 

DAQ Data Acquisition toolbox 

PC  osobní počítač 

fvz  vzorkovací frekvence 

Tvz vzorkovací perioda 

N počet vzorků 

A/D analogově digitální převodník 

D/A digitálně analogový převodník 
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1 Úvod 

Diplomová práce se zabývá vytvořením a realizací laboratorní úlohy pro zjišťo-

vání technického stavu zařízení pomoci měření akustické emise. Cílem této práce je 

zhodnotit, zda je možné pomoci jednoduchých technických prostředků zjišťovat tech-

nický stav zařízení. K vyhodnocení těchto měření bude použito programového prostředí 

Matlab a matematické nástroje FFT - zrychlené Fourierovy transformace.  

V první části práce se budeme zabývat teorii akustiky, metodou akustické emise 

a jejich využití při zjišťování technického stavu zařízení. Akustická emise patří mezi 

nedestruktivní metody defektoskopie. Detekuje první příznaky vznikajícího poškození 

materiálu, vznik a průběh plastické deformace, šíření trhlin, korozní děje a proudění 

tekutin.    

V druhé části práce byla vytvořena laboratorní úloha měření akustické emise.  

Byly realizovány měřicí systémy OFF-LINE a ON-LINE. Bude provedena algoritmiza-

ce diagnostiky objektu. V závěru bylo měření akustické emise zhodnoceno pomocí 

softwarových a matematických nástrojů. 

2 Základní pojmy akustické emise 

Akustická emise je fyzikální jev, při němž uvnitř materiálu v určitých lokalitách 

dochází v důsledku dynamických procesů stimulovaných vnějšími nebo vnitřními silami 

k uvolňování energie. Měření AE je založeno na monitorování vibrací ve formě elastic-

kých vln ve frekvenčním pásmu 50 kHz až 1 MHz. Pomocí piezoelektrických snímačů 

pozorujeme akustické signály vysílané mechanicky nebo tepelně namáhaným tělesem. 

[2], [3] 

Akustická emise je také diagnostická metoda, která patří k metodám akustickým. 

Citlivost akustické emise je často omezena množstvím hluku, který se objevuje v pozadí 

nebo v okolí systému. Hluk tedy způsobuje nežádoucí signály, které jsou detekovány 

senzory AE. Zdrojem těchto rušivých signálů mohou být uvolněné šrouby v testovaných 

objektech, tření ploch, mechanické vibrace (např. u čerpadel), apod. Úkolem je tento 

nežádoucí šum blokovat použitím speciálních čidel s elektronickými bránami pro blo-

kování hluku nebo filtrováním.  
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Vymezení metody AE vůči jiným akustickým metodám: [5], [7] 

• do konstrukce nevnáší žádné aktivní buzení – probíhající procesy v tělese 

monitoruje pasivně, 

• frekvenční pásmo detekovaných vln se pohybuje v pásmu mezi 30 kHz až  

1 MHz (nejčastěji cca 100 - 300 kHz u ocelí řádově v desítkách mm), 

• detekce frekvenčně širokopásmových procesů s cílem maximální citlivosti, 

detekce sledovaných procesů pomocí rezonančních snímačů ve vybraném 

frekvenčním okně. 

  

2.1 Hluková diagnostika 

Hluk – nežádoucí zvuk ve frekvenčním pásmu od 20 Hz do 20 kHz. Pohybující 

se části strojů budí vibrace povrchu a hlukem dochází k přenosu energie do okolního 

prostředí. Hluk je bezdotykově měřitelnou diagnostickou veličinou a lze jej používat     

k hodnocení technického stavu objektu. Zvuk je v podstatě mechanickým kmitáním 

částic prostředí, kterým se zvuk šíří (plyny, kapaliny a pevné látky). Lokalizaci závady 

dále ovlivňuje okolní hluk, parazitní odrazy a interference v uzavřených prostorách. Na 

vytváření hluku se podílí třecí síly a mikroskopické silové impulzy, generované vzá-

jemným pohybem drsných nebo nepřesně opracovaných ploch v místě styků dvou 

ploch. Zdroje hluku u točivých strojů a jiných zařízení jsou ložiska, převodovky, spalo-

vací motory, elektrické točivé stroje aj. [1] 

2.1.1 Akustické veličiny 

Podstatou zvuku je mechanické kmitání, které se šíří konečnou rychlostí určitým 

prostředím. Pokud částice prostředí kmitají ve směru šíření vlny, jedná se o podélné 

vlny, pokud kmitají ve směru kolmém ke směru šíření vlny, jedná se o vlny příčné. [1]

 Akustická výchylka y harmonické vlny pro šíření ve směru x je dána rovnicí (1). 









−=

c

x
tAy ωsin      [m],              (1) 

 kde  A je amplituda výchylky  [m], 

  c - rychlost šíření vlny  [m.s-1], 

   ω - úhlová rychlost  [rad.s-1], 

   t - čas  [s]. 
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Akustická rychlost charakterizuje okamžitou rychlost bodu při určité výchylce 

(nezaměňovat s rychlostí šíření vlnění c). Pro akustickou rychlost v kmitajících částic 

prostředí platí vztah (2). 









−=

c

x
tAv ωω cos      [m.s-1]             (2) 

Další veličinou je akustický tlak p, který charakterizuje okamžitou hodnotu tlaku 

v daném místě a čase, závisí na změně hustoty prostředí a na poloze příslušného místa 

ve směru osy x. Akustický tlak při průchodu vlny prostředím je dán vztahem (3). 









−=








−=⋅⋅=

c

x
tcA

c

x
tpvcp A ωωρωρ coscos      [Pa],         (3) 

 kde  pA  je amplituda akustického tlaku (pA=Aρcv)  [Pa], 

  ρ - hustota prostředí  [kg.m-3]. 

Amplituda akustického tlaku určuje maximální hodnotu tlaku prostředí 

v okamžiku, kdy se prostředím šíří akustická vlna, vzhledem ke klidovému stavu. 

V technické praxi se často používá veličina akustický odpor prostředí Z (akus-

tická impedance), který je dán rovnicí (4). 

czZ ⋅== ρRe      [Pa.s.m-1],             (4) 

 kde z  je akustická impedance (komplexní číslo) 

Měrný akustický výkon N rovinné vlny je dán vztahem (5). 

ϑcosS

P
N =      [W.m-2],              (5) 

kde S cosϑ  je průmět plochy S do směru kolmého ke směru šíření vlny,  

odkud pro S cosϑ  = 1 platí vztah (6): 









−===

c

x
tAcpv

S

P
N ωωρ 222 cos      [W.m-2],           (6) 

kde  P - akustický výkon rovinné vlny, tj. množství akustické energie 

za jednotku času (P=pSv)  [W], 

 S - plocha orientovaná kolmo ke směru šíření vln  [m]. 
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Intenzita zvuku (7) je obvykle definována jako střední hodnota měrného akus-

tického výkonu na jednotku vlnoplochy. 

==
dS

dP
I      [W.m-2]                (7) 

 Pro rovinou vlnu a pro harmonický pohyb částic platí (8). 

( )
c

p
Acvp

c
pdt

c

tp

T
I A

efefef

T

ρ
ωρ

ρρ 22

111 2
222

0

2

==⋅=⋅== ∫      [W.m-2]        (8) 

Obvykle jsou však akustické veličiny vyjádřeny v hladinách vztažených k refe-

renčním hodnotám a používaná jednotka je decibel [dB].  

Platí vztahy: 

a) Hladina akustického výkonu (určuje akustický výkon vyzařovaný zdrojem) 

 SL
SI

SI

P

P
L IP log10log10log10

000

+=
⋅

⋅
==      [dB]                 (9) 

b) Hladina akustického tlaku (určuje akustický tlak v měřicím bodě prostoru) 

 Lefefefef

p

p

p

p
L

p

p

p

p
L 1,0

2
0

2

2
0

2

2
0

2

0

10log1,0log20log20 =⇒=⇒==      [dB]      (10) 

Výsledný tlak (11) a hladina tlaku (12) při více zdrojích zvuku je dán vztahy: 

 2
,

2
,2

2
,1

2
efnefefef pppp +⋅⋅⋅++=      [dB]              (11) 

 ∑∑
==

==
n

i

L
n

i

efi i

p

p
L

1

1,0

1
2
0

2
, 10log10log10      [dB]                       (12) 

c) Hladina akustické rychlosti 

0

log20
v

v
Lv =      [dB]                   (13) 
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d) Hladina intenzity zvuku (určuje akustickou intenzitu v měřicím bodě v prostoru) 

 L
c

c

p

p

c

p

c

p

I

I
L ef

ef

I ≈+===
ρ

ρ

ρ

ρ 00

0

00

2
0

2

0

log10log20log10log10      [dB]      (14) 

Pro výslednou hladinu intenzity zvuku (15) od více zdrojů platí. 

 ∑∑
==

==
n

i

L
n

i

i
I

i

I

I
L

1

1,0

1 0

10log10log10      [dB]             (15) 

Kde  Ii je intenzita zvuku od i-tého zdroje  [dB], 

 Li - hladina intenzity zvuku  [dB], 

Referenční hodnoty: P0 = 10-12 W, p0 = 2.10-5 Pa, v0 = 1.10-9 m.s-1, S0 = 1 m2,  

     I0 = 10-12 W.m-2, p0 = 2.10-5 Pa, c0 = 331,6 m.s-1,  

     ρ0 = 1,293 kg.m-3. 

 

 

2.2 Akustická emise 

Akustická emise (AE) je definována jako fyzikální jev, který vzniká lokálním, 

velmi rychlým uvolňováním energie při plastické deformaci a porušování celistvosti 

materiálu, a pokračuje šířením uvolněné energie materiálem transformované na mecha-

nický napěťový impuls ve formě akustické vlny (obr. 1) [1]. Při dosažení povrchu mate-

riálu na rozhraní se vzduchem dochází k částečnému odrazu vlny a k její transformaci 

na jeden nebo více módů vlnění a šíří se převážně povrchovým (Rayleighovým) vlně-

ním. Kromě povrchové vlny dochází také k transformaci na deskové (Lambovy) vlny aj. 

Deformační energie se uvolňuje v důsledku lomových procesů, porušováním materiálu 

nebo strukturními změnami v materiálu. [2] 
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Obr. 1  Vznik a šíření vlny při události AE 

AE se řadí mezi nedestruktivní (NDT) metody zkoušení materiálu a spočívá 

v jejich vzájemném doplňování. Metoda snímání AE je spojena se speciálním oborem 

diagnostiky – defektoskopii a patří k jejím nejefektivnějším metodám. Mezi oblasti po-

užití metody AE patří: detekce trhlin tlakových nádob, potrubí, zásobníků, detekce de-

formací a kritických míst v konstrukcích, detekce a lokalizace úniku media přes trhliny, 

detekce netěsností v potrubních systémech, výměnících, apod. 

Defektoskopie – diagnostická metoda, která se zabývá testováním struktury ko-

vových i nekovových materiálu a vnitřních nebo povrchových vad objektů bez zásahů 

do jejich celistvosti. 

Diagnostické metody pomoci jevu AE se řadí mezi pasivní inkoherentní metody 

a jsou založené na detekci napěťových vln na povrchu tělesa pomocí elektromechanic-

kých měničů (snímačů AE), následné lokalizaci a identifikaci zdroje AE ze získaných 

(elektrických) signálů. Inkoherentní zvuk bývá buzen převážně stochastickými dyna-

mickými procesy (plastickou deformací, elektrickým výbojem, tepelným šumem nebo 

nepružným rozptylem záření ve zkoumaném tělese). 

Podstatou zvuku je mechanické kmitání, které se šíří konečnou rychlostí určitým 

prostředím. Pokud částice prostředí kmitají ve směru šíření vlny, jedná se o podélné 

vlny, pokud kmitají ve směru kolmém ke směru šíření vlny, jedná se o vlny příčné [1]. 

Problém spočívá v tom, že doposud není dostatečně objasněn způsob vzniku emisních 

svazků. Proto může dojít ke špatné interpretaci měření, které dále může být ovlivněno 

šumem, nebo malou energii akustických pulsů. Akustickou emisi lze rozdělit podle typu 

signálu na nespojitou (impulzní) a spojitou akustickou emisi. 
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2.2.1 Nespojitá (impulzní) akustická emise 

Signál nespojité AE je vyvolán časově oddělenými emisními událostmi, trvají-

cími od několika nanosekund do jednotek milisekund. Spektrum impulzu je teoreticky 

frekvenčně velmi široké a signál je obvykle typu tlumených kmitů (obr. 2). [1] Typic-

kým příkladem zdroje nespojité emise jsou vznik a šíření mikrotrhlin v materiálu, růst 

trhlin, klepání uvolněných částí. Při zpracování signálu se vyhodnocuje: [1], [2] 

• četnost nespojité emise (počet událostí akustické emise za časový interval), 

• počet překmitů nebo četnost překmitů přes zvolenou prahovou úroveň, 

• čas prvního překročení prahu, 

• maximální hodnota signálu, 

• doba trvání události, 

• doba náběhu (doba od překročení prahové úrovně do dosažení maximální 

amplitudy signálu), 

• amplitudové spektrum signálu, 

• deformace tvaru impulzu pomocí časově-frekvenčního popisu, 

• energie impulzu. 

 

 
Obr. 2  Parametry nespojitého signálu AE 

 
 



Laboratorní úloha měření akustických emisí technických zařízení LUKÁŠ INDERSKÝ: 

 17 

2.2.2 Lokalizace zdrojů nespojité AE 

Mezi základní charakteristiky akustické emise patří poloha zdroje AE. 

K lokalizaci místa signálu AE se využíva většího počtu vhodně rozmístěných snímačů, 

které tvoří měřicí síť. Lokalizace zdroje akustické emise je založena na měření 

relativních dob příchodů signálů akustické emise k několika snímačům a předpokládá 

se, že vlnová rychlost je v celém prostředí stejná [1]. Pro výpočet souřadnic polohy 

zdroje AE se používají algoritmy, které jsou založeny na analytických nebo 

numerických metodách.  

Lokalizace emisního zdroje (EZ) je založena na měření rozdílů dob průchodu 

akustického impulsu z EZ do dvou nebo více piezoelektrických senzorů. Pro přesnou 

lokalizaci se předpokládá, že ultrazvukové vlny se šíří konstantní rychlostí. Leží-li 

emisní zdroj na spojnici dvou sousedních senzorů, lze snadno z rozdílu času mezi 

výstupními impulsními signály obou senzorů a na základě známé rychlosti šíření 

ultrazvuku vypočítat místo defektu. V tomto případě mluvíme o lokalizaci 

jednorozměrné. [2] 

Princip jednorozměrné lokalizace je založen na změně rozdílu t dob začátků 

událostí akustického impulzu z EZ od dvou senzorů a na znalosti rychlosti c šíření 

akustické vlny povrchem dle obr. 3. Používá se pro objekty, které mohou být nahrazeny 

jednorozměrným tělesem (tyč, potrubí, svar na desce, aj.). [1] 

Pozice zdroje akustické emise je dána vztahem (16). 

.
2

2,1 ctL
x

∆−
=              (16) 

Kde  L je vzdálenost mezi dvěma senzory  [mm], 

 t1,2 - rozdíl dob začátků emisní události t=t2-t1  [s], 

 c - rychlost šíření akustické vlny povrchem  [mm]. 

Rychlost šíření vlny se obvykle zjišťuje kalibrací umělou emisní událostí např. 

zlomením mikrotuhy (tzv. Hsu-Nielsenova metoda). Uvedená lokalizace platí za před-

pokladu, že EZ je mezi senzory S1 a S2, a že se snímá pouze jeden druh vlny a neuvažují 

se odrazy a disperze vlny. [1] 
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Obr. 3  Princip jednorozměrné lokalizace emisní události 

 

Při plošné (dvourozměrné) lokalizaci se používá síť senzorů. Mezi 

kterýmikoliv dvěma senzory lze z rozdílu času příchodu vln z EZ lokalizovat tento zdroj 

jako geometrické místo bodů, jejichž vzdálenost od obou senzorů je konstantní, to 

znamená, že EZ musí ležet na hyperbole, jejichž ohniska jsou dána polohou obou 

senzorů [1]. Kromě předpokladů uvedených u jednorozměrné lokalizace je nutná 

podmínka bezodrazového šíření vln ve třetím rozměru objektu. Při tzv. hyperbolické 

triangulaci (obr. 4) jsou snímače umístěny na vrcholech rovnostranného trojúhelníka, 

kdy uvnitř leží předpokládaný EZ. Pomocí časového sledu impulzů lze stanovit, ve 

kterém ze šesti segmentů nastala emisní událost. Emisní zdroj leží na průsečíku 

hyperbol, za předpokladu, že je uvnitř trojúhelníka. Pokud je zdroj vně trojúheldníka, 

nemusí být jednoznačně určen. Tento nedostatek lze řešit přidáním čtvrtého senzoru a to 

do těžiště trojúhelníka, nebo rozšířením sítě navázáním dalších rovnostranných 

trojúhelníků ze všech stran. [1], [2] 
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Obr. 4 Hyperbolická triangulace 

2.2.3 Spojitá akustická emise 

Spojitý signál může být generován událostmi, které nejsou časově oddělené,       

a může být vyvolán řadou fyzikálních jevů (kavitace v kapalině, plastické deformace 

povrchu kovů při tření, únik média pod tlakem trhlinou v potrubí nebo nádobě). Při 

vznikajících interferencích různých složek vln včetně vln odražených a vlivem disperz-

ních jevů má časový průběh vlny (i elektrického signálu) z výstupu přiloženého senzoru 

náhodný charakter [1]. U spojitého signálu AE se vyhodnocuje: [1] 

• střední hodnota, efektivní hodnota, maximální hodnota, 

• amplitudová distribuční funkce, 

• standardní odchylka, rozptyl, vyšší řády momentů, 

• histogram amplitud, 

• spektrální hustota výkonu, 

• četnost překmitů přes prahovou úroveň, 

• energie emisní události. 

Vyhodnocení četností překmitů přes prahovou úroveň se provádí v určitém pře-

dem stanoveném časovém intervalu. Je-li diagnostika akustickou emisí prováděna za 

nestálých provozních podmínek, lze automatickým nastavováním plovoucí úrovně pra-

hu (obr. 5) podle úrovně šumu v signálu nebo podle střední hodnoty signálu dosáhnout 

podstatně menší závislosti naměřených hodnot na provozu. U pevně nastavené úrovně 

prahu je nutné srovnávací měření realizovat za stejných podmínek jak provozních, tak   

i okolního prostředí.  
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Obr. 5  Spojitá emisní událost 

Spojitý signál může být velmi často ovlivněn provozním šumem, proto je obtíž-

né jej analyzovat. Z tohoto důvodu se vyhodnocuje amplitudová distribuční funkce, 

která je dána závislosti překmitů na jednotlivých napěťových úrovních v celém rozsahu 

amplitud.  

Energie emisní události je energie napěťové vlny a je úměrná druhé mocnině 

mechanického napětí materiálu. Vzhledem k tomu, že amplituda výstupního elektrické-

ho signálu je přímo úměrná energii napěťových vln E, je druhá mocnina amplitudy Up 

signálu přímo úměrná energii napěťových vln absorbovaných senzorem (17). Přímé 

měření emisní energie emisní události není možné. [1] 

( ).2
pUfE =                   (17) 

2.2.4 Kaiserův efekt 

Základní charakteristikou zdroje AE způsobeného porušováním materiálu je pří-

tomnost Kaiserova jevu. Tento jev nastává, když těleso při opakované silové stimulaci 

vnějšími nebo vnitřními silami vysílá akustické vlny [1]. Emisní událost je detekována 

až při překročení hodnot předchozího maxima zatížení. V některých případech, kdy při 

opakovaném zatížení dochází ke vzniku emisní události při nižší hodnotě, než je původ-

ní maximum, je Kaiserův efekt částečný, tzv. Felicity jev. Existence Kaiserova jevu 

může způsobovat chyby v měření, ale někdy se v praxi využívá např. u monitorování 

tlakových nádob. Kaiserův jev je typický pro AE vznikající plastickou deformací mate-

riálu se zpevněním. Nastávají také situace, kdy tento jen nevzniká v necelistvostech 
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materiálu např. při tření v místě styku dvou částí konstrukce, při tření stěn trhliny při 

jejím rozevírání a svírání nebo jestliže mezi dvěma zatíženími došlo k nárůstu defektu, 

ke změnám ve struktuře materiálu, ke změně způsobu zatěžování. [1] 

2.2.5 Vyhodnocení signálů a měření akustické emise 

Při vyhodnocování signálu je důležitá přesnost lokalizace zdroje AE, ta je dána 

přesností určení času příchodu signálu, při tom vznikají nepřesnosti. Pro zmenšení těch-

to nepřesnosti se používá řada metod určení času příchodu:  [1] 

• vlnková transformace pro rozklad signálu do více měřítek (zpřesnění odhadu 

času příchodu), 

• výpočet vzájemné korelace s vhodnou prototypovou funkcí (čas příchodu je 

úměrný maximu korelační funkce), 

• výpočet obálky signálu a použití některého hranového detektoru známého 

z metod počítačového vidění, 

• neuronové sítě se vstřícným šířením, které jsou natrénovány na signálech 

v reálném uspořádání. 

Dále pak ve snímaných signálech hodnotíme přítomnost šumu a rušení. Používa-

jí se standardní metody filtrace, shluková analýza pomocí Kohonenových samoorgani-

zujících se sítí. Pro získání vhodných parametrů signálu jsou vhodné kovariační analýza   

a krátkodobá Fourierova transformace. 

Standardní hodnocení AE je prováděno podle normy ASTM E596-91. Podle 

akustické intenzity a aktivity, energetické závažnosti se zdroje AE obecně klasifikují do 

tříd podle stupně závažnosti: [5], [9] 

A. Nezávažný (neaktivní) zdroj AE 

 - přítomnost nezávažného defektu, AE je pravděpodobně ovlivněna rušivým 

zdrojem, tyto zdroje jsou registrovány a případně je sledován jejich vývin 

při dalších měřeních. 

B. Potenciálně závažný (aktivní) zdroj AE 

 - přítomnost defektu, který bezprostředně neohrožuje provoz zařízení, 

z hlediska budoucího provozu zařízení je ale závažný, sledování rozvoje 

těchto zdrojů a klasifikování defektoskopickými kontrolami. 

C. Kriticky závažný (kriticky aktivní) zdroj AE 

 - rozvoj defektu bezprostředně ohrožujícího provoz zařízení, okamžité od-

stavení zařízení z provozu. 
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Typické kombinace pro aktivitu závažných defektů jsou: setrvačné doznívání 

emisní aktivity v prodlevách zatížení, signály vysoké intenzity při vyšších úrovních 

zatěžovacího stimulu, rostoucí emisní aktivita s růstem zatěžovacího stimulu, Felicity 

jev, resp. porušení platnosti Kaiserova efektu a úroveň aktivity AE [9].  

3 Diagnostické prostředky pro akustickou emisi 

Diagnostické prostředky, které mohou být při měření akustické emise použity, 

tvoří soubor technických zařízení (snímače, zesilovače, vyhodnocovací jednotky, vlno-

vody, apod.) a programového vybavení (diagnostické algoritmy, softwarové a matema-

tické nástroje, atd.) pro analýzu a vyhodnocení stavu diagnostikovaného objektu [3]. 

Měření AE může být prováděno přenosnými přístroji, nebo v laboratorních podmínkách 

přístroji stacionárními. V laboratorních podmínkách bylo realizováno měření akustické 

emise, které bylo provedeno navrženým měřicím systémem. Tento měřicí řetězec, který 

se skládá s technických prostředků i softwarových nástrojů, je popsán později. Typické 

systémy pro detekování AE začínají snímačem AE, dále pak pokračují předzesilovačem 

(pokud není součástí snímače, nebo měřicí karty), filtrem, zesilovačem, a končí měřicím 

a zobrazovacím zařízením. Jako snímače může být použito i mikrofonu. Jednoduché 

schéma měřicího řetězce je na obrázku č. 6, kde některá zařízení jsou součástí vyhodno-

covací jednotky (měřící karta s A/D a D/A převodníky, atd.).  

 
Obr. 6  Schéma měřicího řetězce 

Souhrn diagnostických prostředků (snímače, měřicí a vyhodnocovací jednotky, 

algoritmy, programy, vizualizační systémy, atd.), jejich obsluhy a sledovaného zařízení 

tvoří diagnostický systém. Laboratorní úloha byla realizována pro měření:  

• ON-LINE - měření a vyhodnocování probíhá při provozu zařízení a technický 

stav zařízení je sledován průběžně nebo pravidelně,  

• OFF-LINE - data jsou nejprve za provozu zařízení naměřena, pak jsou přene-

sena na externí zařízení (PC, analyzátor) a na závěr je provedena analýza       

a vyhodnocení dat.   
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3.1 Snímače AE 

Snímač tvoří hlavní prvek měřicího řetězce a je schopen sledovat a převádět 

vstupní neelektrickou veličinu na výstupní veličinu elektrickou. Akustické signály mě-

říme pomocí piezoelektrických senzorů, které mohou být buď širokopásmové             

(od 100 kHz do 4 MHz) s rezonanční frekvencí nad měřeným spektrem AE, nebo citli-

vější rezonanční senzory v úzkém pásmu (od 100 kHz do 300 kHz) [1]. Akustickou 

emisi lze dále snímat senzory typu EMAT. Pro bezztrátový přenos energie z povrchu 

tělesa do senzoru je nutné použít vazební prostředí (vazelína, olej, speciální suspenze). 

V případech, kdy snímač nelze umístit přímo na sledovaný objekt z důvodu nepřístup-

nosti, nebo při vysokých teplotách sledovaného objektu nad 100oC, se mezi snímač       

a povrch tělesa vkládá zvukovod (vlnovod).  

3.1.1 Piezoelektrický snímač 

Podstatou těchto snímačů je piezoelektrický jev, při němž vlivem mechanických 

deformací piezoelementu vzniká elektrické napětí a dochází k polarizaci čidla [1].    

Piezo-elektrický senzor (obr. 7) je pro měření akustické emise nejvhodnější.  Jsou ro-

bustní a citlivější než senzory jiných druhů, jako jsou například kapacitní, elektrodyna-

mické nebo optické snímače. Senzory mají velmi často integrovaný předzesilovač, ale 

mohou být i samostatně. Piezoelektrické snímače jsou vyrobené z PZT keramiky (báze 

tuhých roztoků oxidu olova – Pb, zirkonu – Zr a titanu – Ti). Pro měření AE emise lze 

využít snímače od různých výrobců jako například: BRÜEL & KJAER a ZD Rpety-

Dakel. Pro měření akustické emise je piezoelektrický snímač rozhodně vhodnější než 

mikrofon a to z důvodu většího frekvenčního rozsahu, větší citlivosti a přesnosti.  

 

Obr. 7  Uspořádání piezoelektrického snímače AE bez předzesilovače 
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Základní parametry a vlastnosti piezoelektrických snímačů: [1] 

• zpoždění snímače, 

• citlivost senzoru při rezonanční frekvenci, 

• frekvenční charakteristika (frekvenční rozsah 100 - 300 kHz),   

• kapacita krystalu, 

• minimální závislost na okolních vlivech (teplota - teplotní rozsah snímače, 

vlhkost, elektromagnetické pole, akustický tlak, apod.), 

• velká přesnost, časová stálost a vysoká spolehlivost, 

• velikost snímače (snímací ploška), 

• dostupnost (cena). 

Základním předpokladem pro úspěšné měření akustické emise je provedení ka-

librace senzoru. Kalibraci provedeme vyvoláním umělé emisní události zlomením mik-

rotuhy (Hsu-Nielsenová metoda, obr. 8). Test spočívá v uvolnění energie při zlomení 

tuhy 2H ø 2mm oproti povrchu zkoušené konstrukce. Pen Test zajišťuje, aby snímače 

byly v dobrém akustickém kontaktu s konstrukcí a umístění vůči zdroji AE.  

 

Obr. 8  Hsu-Nielsenův zdroj emisní události 

3.1.2 Elektromagnetický měnič (EMAT) 

Skládá se z vodiče nebo jedné i více cívek a jednoho i více magnetů (obr. 9).   

Za předpokladu, že vodič, nebo případně cívka, je napájen střídavým proudem 

s požadovanou frekvencí ultrazvukové vlny, dochází v povrchové elektricky vodivé 

vrstvě objektu ke vzniku elektromagnetického pole a k indukci vířivých proudů [1].     

U EMAT měniče není potřeba vazební prostředí, může být od objektu vzdálen i desítky 

mm a jeho použití není omezeno velkými teplotami a povrchem zkoušených objektů. 

Další výhodou je hladší průběh frekvenční charakteristiky u vysílací a přijímací cívky. 

K nevýhodám patří nižší účinnost, větší rozměr a nutnost elektricky vodivé podpovr-

chové vrstvy materiálu a nižší úroveň generovaného signálu AE.  
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Obr. 9  Princip měniče EMAT 

3.2 Zvukovody 

Zvukovody (vlnovody) jsou používány v nepřístupných místech nebo 

v provozech se zvýšenou teplotou a jsou umístěny před snímačem. Mohou být rozebíra-

telné, nebo jsou součástí snímače. Materiál vlnovodů závisí na materiálu zkoušeného 

objektu. Oba tyto materiály by měly mít stejnou akustickou impedanci z důvodů mini-

malizace odrazů akustické vlny a lepšího přechodu vlny z objektu přes vlnovod do sní-

mače. Použití zvukovodu samozřejmě způsobí ztrátu velikosti signálu, což je způsobeno 

útlumem v materiálu a ztrátami na přechodu rozhraní. [6] 

3.3 Předzesilovač 

Předzesilovač AE může být buď samostatné zařízení, nebo může být integrován 

přímo ve snímači. Jeho hlavní funkcí je zesílit a frekvenčně upravit signál ze snímače 

AE a následně provést jeho impedanční přizpůsobení.  

Mezi důležité vlastnosti předzesilovače patří: [8] 

• velký dynamický rozsah, 

• velký rozsah provozních teplot, 

• vstupní impedance,  

• poměr signál/šum (minimální úroveň užitečného signálu na výstupu) 

• volitelná frekvence filtru, 

• eliminace nežádoucích signálů, 

• zvyšování napětí. 
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3.4 Mikrofon 

Měřicí zařízení začíná senzorem, který nám přivede elektrický signál. 

V laboratorní úloze bylo použito jako senzoru mikrofonu. Pro akustická měření 

v uzavřených prostorách se používají obvykle kondenzátorové mikrofony s kmitočtově 

nezávislou frekvenční charakteristikou citlivosti v širokém pásmu kmitočtů. Tento mik-

rofon je založen na principu kondenzátoru s proměnnou kapacitou, jedna elektroda je 

pevná a druhou tvoří velmi tenká membrána kmitající podle dopadající proměnné vý-

chylky tlakové vlny. [1] 

Z hlediska lokalizace zdroje hluku je ideální veličinou intenzita zvuku, kterou 

měříme pomocí souosého uspořádání dvou mikrofonů tzv. dvoumikrofonní sondy in-

tenzity zvuku [1].  

Pro měření akustické emise je určitě vhodnější místo mikrofonu zvolit piezoe-

lektrický snímač. Měření mikrofonem je ovlivněno mnoha vnějšími vlivy (nežádoucí 

hluk, šum, odhlučnění prostředí, citlivost a rozsah mikrofonu, apod.). 

3.5 Měřicí karta 

Měřicí karty slouží k získávání a předávání informací do počítače. Měření je 

provedeno piezoelektrickým snímačem buď s integrovaným předzesilovačem, nebo je 

signál zesílen samostatným předzesilovačem. Poté je signál přiváděn k dalšímu zpraco-

vání do počítače právě za pomocí měřící karty. Karty disponují analogovými a digitál-

ními vstupy a výstupy, kterými komunikují s okolím, A/D a D/A převodníky, čítači, 

řízením měřicí karty, interfacem pro připojení katy k PC, vstupně-výstupním konekto-

rem. Hlavními parametry důležitými pro měření jsou napěťový rozsah a rozlišovací 

schopnost A/D převodníku měřicí katy. Pro akustická měření je možno využít několik 

druhů těchto zařízení jako například PCI moduly NI PCI-4462, NI PCI-6621. 

Místo měřicí karty lze k měření a zpracování signálu využít zvukovou kartu, kte-

rá je součástí počítače nebo notebooku. Zvuková karta je také tvořena A/D převodníky 

(záznam zvuku) a D/A převodníky (přehrávání), filtry, konektory, atd. Sledovanými 

parametry jsou: frekvenční rozsah (20Hz – 20kHZ, podle potřeby i více), odstup sig-

nál/šum (kolem 120 dB), počet kanálů, vzorkovací frekvence, bitová hloubka převodní-

ku a podporované duplexní režimy. Zvukové karty bývají ve většině případů 

integrovány na základní desce počítače. 
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4 Softwarové a matematické nástroje pro vyhodnocení 
akustické emise 

Druhou částí diagnostických prostředků pro analýzu a vyhodnocení technického 

stavu diagnostikovaného objektu jsou pracovní postupy, kterými jsou diagnostické algo-

ritmy, programové vybavení, metody zpracování signálů, metody sestavení matematic-

kých modelů aj. V našem případě bylo ke zpracování signálu použito prostředí Matlab  

a nadstavba Simulink, kde bylo využito Fourierovy transformace jako matematického 

nástroje pro transformaci signálu do frekvenční oblasti. Pomoci funkcí a nástrojů 

v Matlabu bylo provedeno vyhodnocení akustické emise. Při zpracovávání signálu        

a následného vyhodnocování měření bylo mnohokrát čerpáno s helpu Matlabu [16], 

z dokumentace výrobce tohoto produktu The MathWorks [14] a z dalších zdrojů [10], 

[15]. Na základě těchto zdrojů a provedeného měření byla sestavena laboratorní úloha, 

která může sloužit studentům jako návod nebo postup při tvorbě a zpracování podob-

ných měření. Vytvořených algoritmů a modelů může být také využito při realizaci mě-

ření v provozních podmínkách. 

4.1 Spektrální analýza v Matlabu pomocí FFT 

Jako základní matematická operace byla zvolena rychlá Fourierova transformace 

nazývaná FFT (Fast Fourier Transform). Využívá se pro přechod z časové oblasti do 

oblasti frekvenční. FFT je rychlejší metodou diskrétní Fourierovy transformace DFT     

a využívá efektivní algoritmus pro výpočet vztahů pro diskrétní transformaci. DFT se 

používá pro výpočet frekvenčního a výkonového spektra signálu, pro výpočet konvolu-

ce, u filtrace a při analýze stochastických signálů. FFT algoritmus je nejrychlejší pro 

většinu délek signálů a na většině současných počítačů. Tento vysoce efektivní algorit-

mus je použit jako vestavěná funkce v Matlabu, volaná příkazy fft. [10] 

Parametry FFT: [11] 

→ Frekvenční rozsah je základní pásmo od 0 Hz do fvz/2, přičemž toto pásmo je 

nezávislé na počtu vzorků N. 

→ „Zoom“ faktor M udává při frekvenční lupě, kolikrát je frekvenční rozsah 

menší. 

→ Počet spektrálních čar je obvykle N/2, kde N je počet vzorků signálu. Toto 

neplatí pro tzv. nedestruktivní zoom. 

→ Pořadové číslo spektrální čáry odpovídá číslu časového odměru. 
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→ Rozlišitelnost frekvenční analýzy udává interval, tj. rozestup mezi spektrální-

mi čarami. Je dán vztahy (18): 

N

f

TNT
r vz

vz

=
⋅

==
11

            (18) 

→ Šíře pásma je kromě pravoúhlého okna obecně širší než rozlišitelnost a to dle 

volby okna. 

V Matlabu je možno vypočítat FFT aplikovatelnou na jednorozměrný signál vy-

užitím různých variant příkazu fft. Jeho syntaxe je: [10], [12] 

Y = fft(X) 
Y = fft(X,n) 
Y = fft(X,[ ],dim) 
Y = fft(X,n,dim) 

 

Výpočet probíhá podle vztahů (19): 
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Popis: [10], [12] 

→ Příkaz Y = fft(X) - vrací DFT vektoru X, vypočtenou pomocí algoritmu FFT. Je-li 

X matice, vrací DFT každého sloupce této matice. Jestliže X je vícerozměrné pole, 

pak fft působí na první množinu neobsahující jeden prvek. 

→ Příkaz Y = fft(X,n) - umožňuje nadefinovat délku transformace, protože vrací       

n-bodovou DFT. Je-li délka vektoru X < n, doplní se X na konci nulami do délky n 

(tzv. zero-padding – volbou n většího než délka signálu tak získáme průběh DFT 

spektra s lepším rozlišením ve frekvenční oblasti). Je-li délka vektoru X > n, po-

sloupnost X se na konci usekne na délku n (tzv. signal truncation). Pokud je X ma-

tice, provedou se stejné operace se sloupci této matice. 
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→ Příkazy Y = fft(X,[ ],dim) a Y = fft(x,n,dim) aplikuji operaci fft na rozměr dim ma-

tice nebo vícerozměrného podle. 

Doba výpočtu rychlého algoritmu FFT je omezena pouze délkou transformace, 

kdy nejkratší je pro mocniny dvou N = 2k, tj. 256, 512, … Typickou aplikací Fourierovy 

transformace je nalezení kmitočtových složek signálu skrytých v šumu, které není mož-

né v časové oblasti zjistit (obr. 10). Z tohoto důvodu je potřeba použít FFT, kterou pře-

vedeme signál do frekvenční oblasti (obr. 11). Při vykreslení těchto zobrazení bylo 

použito vzorových příkladů z helpu Matlabu [16] a příkazů z publikace [10]. Fázové 

spektrum slouží pro indikaci nevyvážeností a pro metody vyvažování. Frekvenční spek-

trum rozlišuje závady na rotujících strojích (ložiska, ozubená soukolí, atd.). [10], [11] 
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Obr. 11  Signál ve frekvenční oblasti 
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4.2 Zpracování signálu v Simulinku 

Pro zpracování signálu se využívá vedle základního balíku Matlab také datových 

knihoven (toolbox) v nadstavbovém prostředí Simulink: [10], [13], [14], [15], [16] 

• Signal Processing Toolbox - zpracování, generování, filtrace a analýza sig-

nálů, návrh filtrů, metody statistického zpracování signálů,  

• Data Acquisition Toolbox - přenos dat, ovládání zvukové karty a ovládání 

měřicích zásuvných desek (A/D, D/A, číslicové vstupy a výstupy),  

• Instrument Control Toolbox – využití pro řízení měřicího systému 

z Matlabu ve spojení s vhodnou zásuvnou kartou, pro přenos dat: po sběrni-

cích, sériovou linkou nebo po síťově připojených přístrojích přes TCP         

a UDP protokol, 

• Wavelet Toolbox – použití k potlačování šumu, kompresi, analýze signálů 

pomocí spojité a diskrétní wavelet (vlnkové) transformace,  

• Statistics Toolbox – metody statistického popisu dat, testování hypotéz, re-

gresní modely, 

• Signal Processing Blockset – pracuje s funkčními a grafickými bloky, které 

slouží ke zpracování, filtraci a transformaci signálů: 

o Singal Processing Sources - bloky pro generování různých signálů:  

- sinusový signál (Sine Wave),  

- audio zařízení (From Audio Device),  

o Signal Processing Sinks - bloky k zobrazení průběhů signálů a funkcí, 

o Transforms – analýza a transformace signálů pomocí FFT, IFFT (inverz-

ní FFT) atd. 

V on-line systému bylo využito především Data Acquisition Toolboxu, který je 

softwarovým nástrojem propojujícím prostředí Matlab s měřícími (v našem případě 

zvukovými) kartami. Vzniká tak integrované prostředí pro měření a analýzu externích 

signálů. Propojení nástroje Data Acquisition Toolbox a matematického softwaru Matlab 

umožňuje vytvořit aplikaci, kde bude plně využito možností měřicího hardwaru a po-

třebných funkcí programu Matlab pro analýzu a vizualizaci signálů. Samozřejmě bylo 

potřeba využít i dalších toolboxu, jinak by modelovaný systém nefungoval. 

Data Acquisition Toolbox (DAQ) nám umožňuje přístup k datům přímo 

z prostředí Matlab, podporu hardwaru pro sběr dat, využít hardwarovou i softwarovou 

spoušť (trigger), analogové i digitální vstupy a výstupy a plnou integraci s programem 
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Matlab i jeho toolboxy. DAQ nám dále dovoluje konfigurovat pro připojený hardware 

objekt, který obsahuje nastavení všech vlastností a měřicích funkcí jako rychlost vzor-

kování, spoušť a konfigurace kanálů. Podporuje také mnoho funkcí pro řízení akvizice 

dat: zadávaní informací o události, hodnocení stavu akvizice, definování spouštění 

vzorkování a generování zpětných hlášení, prohlížení dat v průběhu měření a jejich ana-

lýzu. Pomoci DAQ můžeme zobrazovat a ovládat hardwarové funkce připojených zaří-

zení. [13] 

5 Návrh způsobu měření akustické emise 

Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat laboratorní úlohu pro měření akus-

tické emise technických zařízení. Tato laboratorní úloha má za cíl sloužit jako manuál 

(postup) pro studenty při realizování podobných měření s využitím prostředí Matlab      

a nadstavby Simulink. Druhým cílem bylo zhodnotit a doporučit metody a postupy pro 

realizování měření technických zařízení v provozních podmínkách. Byl navržen jedno-

duchý měřicí řetězec pro OFF-LINE měření akustické emise (obr. 12), kterým bychom 

byli schopni vyhodnocovat technický stav měřeného objektu. Měření byla prováděna 

v laboratorních podmínkách. Měřeným zařízením byl zvolen elektromotor vysavače, 

který je zdrojem signálu AE. Měření akustického signálu bylo provedeno pomocí note-

booku s integrovaným mikrofonem a s integrovanou zvukovou kartou. Následně byla 

jednotlivá měření uložena do souboru wav na USB disk a přenesena do PC k dalšímu 

zpracování a vyhodnocování. Signál byl v prostředí Matlab převeden pomocí FFT trans-

formace z časové oblasti do oblasti frekvenční. Postup zpracování, transformace a vy-

hodnocování signálu bude popsán v další kapitole. 

   

Obr. 12  Schéma měření a zpracování signálu AE 
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5.1 Hardwarové prostředky 

Při testování byl použit notebook Acer Aspire One s integrovaným mikrofonem 

a integrovanou zvukovou kartou. Tento notebook, s minimální konfigurací, byl využit 

jen pro měření akustického signálu. Pro dosažení lepšího záznamu signálu je vhodnější 

použít přídavné měřící karty a externí mikrofon. 

Konfigurace Notebooku Acer Aspire One: 

• Procesor: Intel Atom N270, frekvence 1,6 GHz, 

• Operační paměť: DDR2 1 GB, 667 MHz, 

• Pevný disk: 15 GB, 5400 ot/min, SATA, 

• Grafická karta: integrovaná na základní desce, 

• Zvuková karta: integrovaná na základní desce – Realtek HD Audio. 

V další etapě měření a zpracování měřeného signálu bylo použito přenosného 

USB disku, kterým byla data přenesena k dalšímu zpracování do počítače. 

Konfigurace vyhodnocovacího PC: 

• Procesor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core 5000+ EE: 

- frekvence jádra: 2,6 GHz,  

- frekvence sběrnice: 2000 MHz,  

- L2 cache: 2x 512 kB), 

• Operační paměť: 2x DDR2 Zeppelin 2045 MB, 800 MHz, 

• Pevné disky: 2x WD Caviar 250 GB, SATA, 16 MB, 7200 ot/min,  

  1x WD Caviar 500 GB, SATA, 16 MB, 7200 ot/min, systémový, 

• Grafická karta: NVIDIA GeForce 8800 GT, 512 MB DDR3, 

• Zvuková karta: integrovaná – SoundMAX Integrated Digital HD Audio, 

• Monitor: Samsung 20“ LCD, rozlišení 1680x1050, kontrast 3000:1,  

jas 300 cd/m2, odezva 2 ms. 

5.2 Zdroj akustického signálu 

Objektem měření byl vysavač Elektrolux Mondo Z1171 s výkonem 1600 W. 

Hlavní částí vysavače je ventilátor, který je poháněn elektromotorem Domel MKR2251-

3, 240 V, 50 Hz (obr. 13). Elektromotor je jednofázový komutátorový sériový motor     

a používá se ve většině domácích spotřebičů. Jeho hlavními součástmi je nepohyblivý 
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stator a otáčející se rotor. Součástí statoru jsou dvě cívky s jádrem, statorové plechy      

a kondenzátor. Součástí rotoru jsou hřídel, rotorové vinutí, rotorové plechy a komutátor. 

 

Obr. 13  Elektromotor vysavače Elektrolux 

5.3 Postup měření testovaného zařízení 

Laboratorní úloha byla realizována v laboratorních podmínkách. Místnost, kde 

měření probíhala, byla dobře akusticky izolována obložením stěn a stropu polystyreno-

vými deskami. Testovaným zařízením byl vysavač, kde zdrojem akustické emise je 

elektromotor s ventilátorem. Důvody, které mě k tomu vedly, byly: jednoduchost simu-

lování jednotlivých stavu zařízení a neustálé problémy s nefunkčností tohoto zařízení. 

Měření probíhalo ve dvou hlavních režimech a to na prázdno a při vysávání.  

Označení jednotlivých stavů, při kterých bylo měření provedeno: 

• kritický stav (označen krit) – sáček úplně plný a prasklý, filtr zcela zanesen 

(obr. 14), prach v elektromotoru (obr. 13), 

• plný (full) – plný sáček, použitý filtr, neznečištěný motor, 

• normální (norm) – částečně zaplněný sáček, používaný filtr, čistý motor, 

• nový (new) – úplně nový prázdný sáček, nový filtr, kompletně vyčištěný vy-

savač a elektromotor, 

• náhodný pokus (rand) – takto byly označovány náhodné ověřovací pokusy. 
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Obr. 14  Zcela znečištěný filtr vysavače 

Režimy sání: 

• max – maximální výkon sání, 

• med – střední výkon sání, 

• min – minimální výkon sání. 

Tato jednotlivá měření byla následně uložena do dvou složek (na volno a vysá-

vání) pod názvy: krit_max, krit_med, krit_min, full_max, full_med, full_min, norm_max, 

norm_med norm_min a new_max, new_med, new_min. Náhodné pokusy byly pojmeno-

vány rand + číslo pokusu. 

Před vlastním měřením byly jednotlivé prvky řetězce sestaveny tak, jak je zob-

razeno na obr. 15. Měření byla provedena ve vzdálenosti přibližně 1 metr mezi integro-

vaným mikrofonem a vysavačem. Délky jednotlivých měření, po které byl záznam 

zaznamenáván, byly stanoveny přibližně na 5 sekund. Při prvním měření byl ověřen 

aktuální stav vysavače a bylo zjištěno, že je prasklý sáček a zcela znečištěný filtr. Poz-

ději při rozmontování vysavače bylo shledáno, že je zcela zaprášen elektromotor a ven-

tilátor. Měření bylo provedeno programem „Záznam zvuku“ - sndrec32.exe. Nastavené 

parametry záznamu zvuku jsou na obr. 16. Následně byla získaná data uložena ve for-

mátu wav do složek na volno a vysávání pod názvy krit_max, krit_med a krit_min.  
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Obr. 15  Měření akustického signálu testovaného zařízení 

 

Obr. 16  Nastavené parametry pro snímání akustického signálu 

Po provedení těchto měření byl vysavač rozmontován, zkontrolován a zdoku-

mentován fotografiemi. Následně bylo nutné z důvodu měření dalších stavů a režimů 

zařízení vyčistit a opět smontovat dohromady. Byla provedena výměna filtru a sáčku za 

zcela nové. Potom byla provedena měření dalších stavů v pořadí new → norm (po pro-

vedení několika vysávání) → full (později po zaplnění sáčku).  
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Po analýze a vyhodnocení naměřených dat byla provedena náhodná měření. 

Tímto náhodným měřením a jeho vyhodnocením v Matlabu bychom měli být schopni 

zjistit stav testovaného zařízení, aniž bychom fyzicky zjišťovali jeho stav (nefunkčnost 

zařízení, zaplněnost sáčku, stav filtru, apod.). 

5.4 Kontrolní a ověřovací měření 

V tomto bodě bylo nutné ověřit, zda dosažené závěry z laboratorního experimen-

tu byly správné. Proto opakovaně bylo provedeno několik náhodných měření, abychom 

mohli potvrdit dosažené výsledky. K měření bylo využito stejných technických pro-

středků jako při úvodních měřeních sestavených do měřícího řetězce, který je na obráz-

ku 12. Po zhodnocení předchozích měření byly určeny jen dva podstatné stavy: zařízení 

je v pořádku nebo se stav blíží kritickému. To znamená, že z původních čtyř stavů bylo 

šetření zúženo na stavy dva. Pokus byl s přestávkami opakován a naměřená data byla 

ukládána pod názvem rand doplněným o pořadové číslo pokusu. Do měření byly zahr-

nuty pouze stavy s maximálním výkonem při režimu vysávání (tzn. sací násada je přilo-

žena k podlaze), ostatní stavy byly po provedeném vyhodnocení vynechány. 

5.5 ON-LINE měření 

Předchozí kapitoly byly zaměřeny na OFF-LINE měření, kdy data byla 

k vyhodnocení přenesena pomocí USB disku do počítače. Nyní se budeme zabývat rea-

lizováním laboratorní úlohy pro měření ON-LINE. Budou prezentovány postupy jak 

sestavit model v Simulinku a nastavit jednotlivé parametry bloků tak, aby bylo možné 

vyhodnotit technický stav zařízení přímo při měření.  

Při on-line měření bylo použito počítače s integrovanou zvukovou kartou      

SoundMAX Integrated Digital HD Audio, který byl v kapitole 5.3 použit k vyhodnoco-

vání. Pro měření signálu AE byl využit externí mikrofon SOUNDMAX Superbeam, 

který je používán k základním deskám od firmy Asus a disponuje vysokou eliminaci 

nežádoucích zvuků. 

Technické parametry mikrofonu soundMAX Superbeam Array2: 

• frekvenční rozsah: 50 Hz - 8 kHz, 

• citlivost: -44 dB, +/-4 dB, 

• elektretový systém, 

• odstup S/N > 115 dB. 
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Vzhledem k tomu, že kvalitnější mikrofon nebyl k dispozici, byl použit uvedený 

typ, levný, ale postačující kvality. Cílem pokusu bylo pouze zjištění, zda je reálné pro-

vést v Simulinku nastavení tak, aby on-line měření a vyhodnocení proběhlo úspěšně. 

Oproti předchozím měřením byl zvolen opačný postup. Nejprve jsme nachystali měřící 

zařízení a objekt měřeni. Měření opět proběhlo v akusticky izolovaném prostředí. Jed-

notlivá technická zařízení v měřicím řetězci jsou vidět na obr. 17, který zachycuje po-

stup od záznamu akustického signálu přes uložení až po vyhodnocení v Simulinku. Dále 

byl proveden náhodný pokus měření akustického signálu, abychom výsledek ihned vi-

děli v Matlabu a mohli ho porovnat s dosaženými výsledky předchozích měření. Podle 

porovnání předchozích určených stavu a stavu aktuálního byl pak učiněn závěr. Správ-

nost dosažených výsledků bylo nakonec nutno ověřit fyzicky v měřeném zařízení.  

 

Obr. 17  Měřicí řetězec pro ON-LINE vyhodnocování 

6 Algoritmizace diagnostiky objektu s využitím akus-
tické emise 

V této kapitole byl popsán postup zpracování signálu v Matlabu s využitím FFT. 

Pro on-line měření byl navržen postup zpracování v Simulinku, což je nástavbové pro-

středí Matlabu, a knihoven Simulinku Data Asquisition Toolbox. Těchto postupů lze 

využít při sestavování podobných laboratorních úloh zaměřených na měření a zpraco-

vání signálů. 

6.1 Zpracování signálu pomoci FFT 

Pro zpracování a vizualizaci naměřených dat bylo v Matlabu použito rychlé Fou-

rierovy transformace FFT. Nejprve byla data snímána pomocí integrovaného mikrofonu 

a zpracována využitím integrované zvukové karty v notebooku, následně uložena do 
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souboru wav. Pak byla načtena do Matlabu a použitím Fourierovy transformace byl sig-

nál převeden z časové oblasti do oblasti frekvenční. Tak byla zpracována data ze všech 

měřených stavů. Při tvorbě algoritmu pro převod signálu do frekvenční oblasti bylo čer-

páno z [10], [12], [14], [15], [16]. 

Program v Matlabu pro převod signálu a vizualizaci naměřených dat: 

x=wavread('krit_max'); 
y=fft(x(1:65536)); 
ps=y.*conj(y); 
for i=250:350 
    ps(i)=0; 
end 
figure(1); 
bar(ps(1:1500)); 
figure(2); 
plot(x(1000:30000)); 

 
Popis programu: 

x=wavread(); - v prvním kroku jsou pomoci funkce wavread načtena naměřená 
data z úložiště ve formátu .wav, 

y=fft(x(1:65536)); - v druhém kroku jsou data Fourierovou transformaci FFT převe-
dena z časové oblasti do oblasti frekvenční v rozsahu (1:65536), 

ps=y.*conj(y) ; - v dalším kroku je proveden funkcí konjunkce součin odpovída-
jících si prvků obou vektorů, nejde o maticové násobení, proto je 
použit operátor .*, 

for i=250:350 - frekvenční rozsah, který byl z požadovaného zobrazení   
     ps(i)=0;                  vynechán 
end 
figure(1);, (2); - otevře v Matlabu úplně nové prázdné grafické okno, 
bar(ps(1:1500)); - příkaz pro zobrazení hodnot získaných výpočtem fft a conj 

v podobě sloupcového grafu do okna figure(1), rozsah frekvence 
(1:1500), 

plot(x(1:30000)) - příkaz vykreslí v podobě spojitého grafu načtené hodnoty signá-
lu a zobrazí je v časové oblasti (1:30000). 

Dále byly použity funkce [10], [14], [15], [16] pro přehlednější zobrazování       

a popis grafů, abychom byli schopni vyhodnotit měřený signál a dojít k závěru. Z těchto 

důvodů byly použity následující funkce:  

• hold on pro přikreslení zobrazení dalších grafů do jednoho pohledu 

s rozlišením jednotlivých grafů barvami (např. r – červená, g – zelená, 

apod.), pro typ čáry lze použít znaky: plná (-), tečkovaná (:), čárkovaná (--), 

atd., 
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• subplot – v jednom grafickém okně je svisle, nebo vodorovně zobrazeno ně-

kolik grafů, funkci je potřeba volat vícekrát, pro rozlišení lze použít odliš-

ných barev, čar a popisků. 

Pro popis grafů bylo použito funkcí: 

title(‘text’) - nadpis grafu, 

xlabel(‘text’) - popis osy x, 

ylabel(‘text’) - popis osy y, 

legend(‘text’) - popis (vysvětlivky) čar v grafu. 

Výše uvedeným algoritmem byly vykresleny získané hodnoty na monitor. Vizu-

alizací jsme byli schopni jednoduše porovnat frekvence a určit, které byly maximální. 

Na obrázku č. 18 je zobrazen převod naměřeného signálu kritického stavu zařízení 

z časové oblasti do oblasti frekvenční. Maximální frekvenci je 834 Hz. Zobrazení dat ve 

frekvenčním spektru nám samo o sobě mnoho o stavu zařízení nevypovědělo. Abychom 

zjistili více, bylo provedeno porovnání jednotlivých stavů zařízení od kritického až po 

stav zařízení po vyčištění a výměně filtru a sáčku do vysavače. 

 

Obr. 18  Převod kritického stavu z oblasti časové do oblasti frekvenční 

Vzájemným porovnáním jednotlivých stavů a zobrazením do jednoho grafu  

(obr. 19) bylo docíleno větší vypovídací hodnoty. Potom bylo snadnější analyzovat, jak 

se maximální frekvence jednotlivých stavů pohybují. Bylo možné určit závislost změn      

u rozdílných stavů zařízení. Jiný pohled na porovnání těchto stavů u maximálního vý-

konu je v příloze č. 1. Pro sloučení více grafů do jednoho byla použita funkce hold on   

a subplot(r,s,n), kdy graf je rozdělen na r x s dílů vodorovně, nebo svisle. Díly jsou čís-

lovány shora či zleva parametrem n. 
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Obr. 19  Porovnání jednotlivých stavů v jednom grafu 

 

V grafu frekvenčního spektra (obr. 19) jsou vykresleny i frekvence, které nejsou 

z hlediska pokusu podstatné. Proto další vizualizací byla zobrazena jen první tři maxima 

a porovnány jednotlivé stavy zařízení jak při vysávání, tak i při chodu na volno. Kromě 

těchto stavů byly do srovnání zahrnuty i stavy při minimálním a středním výkonu.       

Ze vzájemného porovnání vyplynulo, že maxima u středního a minimálního výkonu 

nevykazovala zřetelnou vzájemnou závislost. U těchto stavů lze předpokládat, že inter-

pretace naměřených dat byla ovlivněna změnou výkonů vysavače. Podle některých 

frekvencí pro jednotlivé stavy by se dalo usuzovat, že docházelo ke změnám frekvencí, 

ale závěry by byly zavádějící a nepřesné (obr. 20). Pro zobrazení maximálních frekvencí 

(prvních, prvních tří) byl použit algoritmus uvedený v příloze č. 2. Tento algoritmus byl 

použit i u následujících srovnání a vyhodnocení. 
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Obr. 20  Maxima frekvencí u středního výkonu vysače 

 

Podrobnější analýza byla zaměřena jen na maximální výkon, u kterého bylo při 

všech měřeních dosaženo podobných závislostí pohybu maximální frekvence na stavu 

zařízení. Na obrázku č. 21 jsou zachycena první tři maxima u maximálního výkonu za-

řízení. U kritického stavu se druhá a třetí maxima nacházejí mimo rozsah zobrazených 

frekvencí, proto byla oblast frekvencí pomocí algoritmu zúžena na menší a byla vykres-

lena jen první maxima. U stavu vysavač na volno, kdy hadice s násadou nebyla přisáta 

k podlaze, bylo dosaženo podobných výsledků. Zřejmá závislost mezi jednotlivými sta-

vy byla znatelná jen u maximálního výkonu. Předmětem měření byl proto jen tento stav, 

protože bylo podstatnější zkoumat zařízení, které je právě používáno (vysávací násada 

je přisáta k podlaze a vysavač je v režimu zapnuto).  



Laboratorní úloha měření akustických emisí technických zařízení LUKÁŠ INDERSKÝ: 

 42 

780 800 820 840 860 880 900
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
x 10

5 Frekvencni spektrum signalu

frekvence [Hz]

D
F

T
 s

p
e
k
tr

u
m

 [
V

]

 

 

new max

norm max

full max

krit max

 

Obr. 21  První tři maxima jednotlivých stavů zařízení při maximálním výkonu 

Z obrázku č. 21 je dále patrné, že zřejmá závislost je vidět již u prvního maxima, 

proto druhé a třetí maximum můžeme zanedbat. Když byla zobrazena jen první maxima 

jednotlivých stavů (obr. 22), tak s výjimkou stavu new (nový sáček a filtr), jehož frek-

vence je vyšší než frekvence normálního stavu, je vidět postupný posun stavu a frek-

vence. S každou změnou stavu k plnějšímu sáčku se maximální frekvence posouvá 

doprava a klesá její frekvenční spektrum. Tyto stavy jsou kromě obrázku vidět               

i v tabulce č. 1. U plného sáčku a u kritického stavu, kdy zařízení již může být přetíže-

no, jsou maximální frekvence vyšší než u stavu normálního a stavu s novým sáčkem. 

Z toho lze vyvodit, že vzájemným srovnáním jednotlivých stavu podle maximální frek-

vence je možné určit technický stav zařízení, nebo možné riziko přetížení a poruchy.  

Při vyšší maximální frekvenci je riziko spojené s přetížením zařízení vyšší. 

Tab. 1  Maximální frekvence jednotlivých stavů zařízení při maximálním výkonu 

stav zařízení max frekvence [Hz] 

new_max   806     

norm_max 799       

full_max     829   

krit_max       834 
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Obr. 22  První maxima frekvencí jednotlivých stavů zařízení 

S odstupem času po skončení úvodních měření byla provedena další série ná-

hodných měření s cílem verifikovat dosažené výsledky. Počet počátečních stavů byl 

zredukován ze čtyř (new, norm, full a krit) na dva, protože účelem testu bylo pouze po-

souzení stavu zařízení, to znamená, zda bylo zařízení v pořádku, nebo se blížilo ke stavu 

kritickému. 

Na základě vyhodnocení v Matlabu bylo zjištěno, že výsledky jsou závislé na 

podmínkách a nastaveních, za kterých je měření prováděno. Mezi ovlivňující faktory 

patří délka sací hadice, počet trubic a typ sací násady, vzdálenost mikrofonu od zařízení 

a strana, ze které bylo měření provedeno. Naměřené výsledky také ovlivnilo nastavení 

mikrofonu v počítači. Z výše uvedených důvodů se nepodařilo dosáhnout podobných 

hodnot jako v původním měření. 

Všechna kontrolní měření jsou shrnutá v tab. 2, ze které je vidět, že maximální 

frekvence oproti původnímu měření mají menší rozptyl a jsou menší. Z tab. 2                

a z následujících grafů vyplývá, že maximální frekvence opět závisí na stavu zařízení. 

Bylo zjištěno, že pro stav s plným sáčkem a zaneseným filtrem jsou maximální frekven-

ce oproti normálnímu stavu posunuty. 
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Tab. 2  Srovnání jednotlivých kontrolních měření 

 

 

Z tab. 2 i z níže uvedených obr. 23 a obr. 24 (zbývající grafy pro podobnost není 

třeba uvádět) vyplývá, že jakmile se stav blíží hodnotě full (plný sáček a zanesený filtr), 

frekvence se posouvají na ose doprava. Při opakovaných měřeních se střídavým prodlu-

žováním a zkracováním sací trubice a při změně nastavení mikrofonu vždy dojde 

k posunům frekvencí oproti předešlým měřením, a také ke většímu či menšímu rozptylu 

frekvencí. Odtud ale vyplývá stejný závěr: „maximální frekvence kritičtějších stavů je 

vždy větší než u stavu normálního“. Vzájemným porovnáním těchto dvou a více měření 

bylo možné určit, při kterém z těchto stavů byl ve vysavači plný sáček. 

Na obr. 23 jsou vždy dvě frekvence jednotlivých stavů stejné, jen se liší ve veli-

kosti frekvenčního spektra. Opět bylo dosaženo stejných výsledků. Při změně stavu 

směrem ke kritičtější hodnotě se frekvence posouvaly doprava. 
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Obr. 23  První 3 max u prvních kontrolních měření s jednou trubici 
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Obr. 24  První tři maximální frekvence u třetích měření s 2-mi trubicemi 
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6.2 Měření a vyhodnocování ON-LINE 

V prostředí Simulink byly navrženy dva modely pro laboratorní měření akustic-

ké emise, které by umožňovaly zjišťování technického stavu zařízení on-line. Při měření 

byly pomoci nástroje „Vector Scope“ aktuálně zobrazovány amplitudy frekvencí jed-

notlivých stavů zařízení. K snímání akustického signálu bylo použito mikrofonu, zvu-

kové karty a prostředí Simulink, kde byl signál pomoci FFT převeden z časové oblasti 

do oblasti frekvenční. Cílem laboratorní úlohy bylo naznačit možnosti tohoto řešení.   

Po zhodnocení možných postupů z materiálů k Simulinku [10], [13], [14], [15], [16], 

byly navrženy dva systémy, které by se daly použít.   

Na základě prostudování [10], [13], [14], [15], [16] byly sestaveny postupy pro 

vytvoření měřicích modelů, které se dají využít při studiu a tvorbě podobných labora-

torních úloh. Těchto postupů lze využít také při realizaci měření a vyhodnocování tech-

nického stavu zařízení v provozních podmínkách. Pro diagnostiku technického zařízení 

by bylo potřeba uvažovat nepřetržitý provoz a stejné podmínky měření, aby bylo možné 

zjištěné stavy porovnat se stavem referenčním. Referenční stav je takový stav, který by 

odpovídal normálnímu stavu chodu zařízení. Porovnáním stavu referenčního a aktuální-

ho by se zjistilo pravděpodobné riziko poruchy zařízení. 

Pro sestavení modelů byly využity knihovny Data Acquisition Toolbox (DAQ)  

a Signal Processing Blockset, ze které byly použity referenční bloky: Transforms, Math 

Operations, Signal Processing Sinks a Signal Processing Sources [14], [15], [16].   

Zdrojem signálu byl elektromotor s ventilátorem testovaného vysavače. DAQ slouží 

k propojení Simulinku s okolím (zvukové a měřící karty).   

Model byl vytvořen otevřením nabídky: File – New – Model. Následovalo ulo-

žení modelů na disk (v našem případě na USB disk). Byl vybrán vhodný název modelu 

podle použitého prvního bloku, aby se od sebe oba modely odlišovaly                      

(analog_input.mdl, from_audio_device.mdl). V nabídce Library Browser pak byly po-

stupně vybírány jednotlivé knihovny a bloky. Tyto bloky byly mezi sebou spojovány, 

tak aby funkčnost a realizace modelu měla smysl. 
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Vytvořené modely v prostředí Simulink: 

1. Model: postupně byly vybrány z knihoven tyto bloky [14], [15], [16]: 

• Analog Input (Data Acquisition Toolbox) - automaticky rozpozná v PC 

zvukovou kartu pro zpracování analogových signálů z vnějšího prostředí. 

Nastavené parametry pro propojení Simulinku se zvukovou kartou (obr. 25): 

o Default – u těchto parametrů: 

- Acquisition mode – režim snímání zvolen asynchronní - sběr dat začne 

po započnutí simulace, během simulace data procházejí vyrovnávací 

paměti. Oproti tomu synchronní režim - simulace běží až po získání dat, 

- Device – automaticky načte zařízení, ze kterého probíhá sběr dat. 

Z počítače se automaticky načetla zvuková karta winsoud 0 (SoundMax 

HD Audio), 

- Input typ – typ vstupu určuje hardwarové konfigurace kanálů, 

- Channels – konfigurace kanálů: ID, název a vstupní rozsah, 

- Number of ports – výchozí počet výstupních portů 1 for all hardware 

channels, pro všechny vstupní kanály bude jeden výstup,  

- Signal typ (typ signálu) -  výchozí: Sample based, každý vzorek vstup-

ního signálu je ukládán ve formátu jednořádkové matice, 

- Data type – datový typ ponecháme defaultní Double,  

o „Hardware sample rate“ – změna vzorkovací frekvenci na 44100 s/s, 

znamená rychlost vzorkování – počet vzorků za sekundu, 

o „Block size“ – úprava velikosti bloku na 32768 – tzn. 32768 vzorků 

z každého kanálu v každém časovém okamžiku. Hodnota je závislá na 

zvoleném hardware (povolený rozsah). 
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Obr. 25  Nastavení bloku Analog Input 

• Scope (Signal Processing Sinks) – k vizualizaci a kontrole vstupního akus-

tického signálu a kontrole funkčnosti celého modelu. Výstupem tohoto blo-

ku je graf. 
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• Simout (Signal Processing Sinks) – blok k ukládání dat na datové úložiště, 

kde byl uložen vytvořený model: 

G:\Škola\Diplomová práce\Měřící řetězec\Měření_vysavač\On-line, auto-

matický název souboru z názvu modelu: analog_input.mdl.autosave. 

Nastavení bloku: 

o Default – většina parametrů, 

o „Block size“ – formát uložení změněn na Array (vektor, matice). 

• Matrix Sum (Math Functions) – blok provede součet signálů, pokud je na 

vstupu více signálů např. dvě sinusoidy. V našem případě můžeme tento 

blok vynechat. 

• FFT (Transforms) – blok pro výpočet rychlé Fourierový transformace FFT, 

převod z časové do frekvenční oblasti. 

o Default nastavení. 

• Magnitude FFT (Transforms) – blok pro neparametrický výpočet odhadu 

spektra pomoci metody periodogramu. 

o Default nastavení.  

• Vector Scope (Signal Processing Sinks) – komplexní nástroj podobný dis-

pleji osciloskopu, blok vykresluje frekvenční oblast. 

Parametry bloku (obr. 26): 

o Scope properties – Input Domain (vstupní oblast) – frequency (frekvence 

= kmitočet), 

o Display properties – default, 

o Axis properties – většina parametrů default:  

 Frequency unit - jednotky frekvence: Hz,  

 Frequency range - frekvenční rozsah: [0...Fs/2].  

 Změněné parametry:  

 Y-axis scaling – měřítko osy Y: magnitude (veličina), 

 Minimum Y-limit – minimální hodnota osy Y: 0, 

 Maximum Y-limit – maximální hodnota osy Y: 10 000. 

o Line properties – vlastnosti vykreslené linky v grafu jako viditelnost, 

barva a styl čáry, defaultně jsou parametry nevyplněné. 
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Obr. 26  Nastavení bloku Vector Scope 

Na závěr byl model doplněn o blok Saturation. Tento blok byl dodatečně vložen 

z důvodu přehlednosti a lepšího vyhodnocení, protože dosud byly zobrazeny všechny 

frekvence. Blok je určen pro limitování signálu do určitých mezí. Nastavením dolní 

hranice bylo docíleno určení prahové hodnoty. Následně byly v grafu zobrazeny jen 

špičky frekvencí, které tuto hodnotu překročily. Svým způsobem bylo dosaženo odfil-

trování nežádoucího šumu.  

Nastavení parametrů bloku Saturation (Simulink – Discontinuities): 

• Upper limit – horní hranice: 10 000, 

• Lower limit – dolní hranice: 3 000, 

• Ostatní parametry – default. 

 Po vložení boku Analog Input se automaticky připojila integrovaná zvuková 

karta SoundMax HD. Čas simulace „Simulation stop time“ byl nastaven na 10 s.    

Spuštěním simulace Start Simulation přes panel nástrojů proběhl celý proces od měření 

signálu, zpracování signálu zvukovou kartou, transformaci FFT až po vizualizaci ve 
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formě zobrazení amplitud frekvenční oblasti. Výsledný model po propojení jednotli-

vých bloků a nastavení parametrů je vidět na obrázku č. 27. 

Freq

Vector

Scope

simout

To Workspace

Scope

Saturation
Matrix

Sum

|FFT|

Magnitude

FFT

  FFT 

FFT

winsound 0 

SoundMAX HD... 

44100 samples/sec 

Analog Input

 
Obr. 27  Měřící systém č. 1 v prostředí Simulink 

Po sestavení měřicího systému byla provedena měření stavů s novým sáčkem, 

středně zaplněným sáčkem a s plným sáčkem + zaneseným filtrem. Nejprve byla prově-

řena funkčnost modelu a to blokem Scope. Po spuštění simulace byl zobrazen změřený 

signál (obr. 28). Pro zobrazení byla zvolena velikost bloku „Block size“ v bloku Analog 

Input na 2.  

 

Obr. 28  Změřený vstupní signál  

Po ověření funkčnosti následovalo měření bez použití bloku Saturation. Porov-

nání všech stavů bylo velmi obtížné, protože byly vykresleny všechny frekvence      
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(obr. 29). Z porovnání se dalo vyvodit, že se změnou stavu od nového sáčku až 

k plnému docházelo k růstu maximálních frekvencí. Ve většině měření byl tento závěr 

potvrzen, ale existovaly i případy, které toto tvrzení vyvracely.  

 

Obr. 29  Převedeny signál do frekvenční oblasti 

Proto bylo pro lepší vizualizaci přistoupeno k použití bloku Saturation, který by 

mohlo vést k lepšímu vyhodnocení měření. Byla nastavena prahová hodnota pomocí 

dolní hranice - Lower limit = 3000. Tím bylo dosaženo zúžení mezí signálů a zobrazení 

určujících frekvencí. Vhodným nastavením prahové hodnoty by bylo možné oddělit 

kritické stavy zařízení od stavu normálních. Stejného efektu lze dosáhnout i nastavením 

bloku Vector Scope, u položky zobrazené minimum osy Y v záložce Axis Properties. 

Rozdíl je v tom, že se posune zobrazení osy Y od nastaveného minima. Bylo provedeno 

několik měření a ve většině případů u stavu norm (středně zaplněný sáček) se maximál-

ní amplitudy frekvencí pohybovaly kolem nastavené prahové hodnoty 3000. Vizualiza-

ce jednoho provedeného měření stavu norm je na obrázku č. 30. U stavu new (nový 

sáček) nedocházelo ve většině měření k překročení prahové hodnoty, ale vyskytly se      

i takové případy, kdy k překročení došlo, ale v rozsahu frekvencí 10 – 15 kHz. Při mě-

řeni signálu u stavu full (plný sáček + zanesený filtr) docházelo převážně k překročení 

prahové hodnoty a to až nad hranici 4000 (obr. 31). 
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Obr. 30  Překročení prahové hodnoty u stavu norm 

 

Obr. 31  Překročení prahové hodnoty u stavu full 
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2. Model - většinou byly použity stejné bloky, nastavení některých parametrů 

se oproti předchozímu modelu lišilo: [14], [15], [16] 

• From Audio Device (Signal Processing Sources) – načítá data přímo z audio 

zařízení (mikrofon – zvuková karta) v reálném čase. 

Nastavení parametrů zpracování signálu (obr. 32): 

o Device – specifikování zařízení, ze kterého se získává zvuk, nastavení na 

SoundMax HD Audio (zvuková karta), 

o Number of Channels – nastavení zdroje zvuku na 1 kanál (mono), 

o Sample rate (Hz) – vzorkovací frekvence defaultně na 44100 s/s, 

o Device data type – specifikace datového typu zvukových dat, ponechat 

default: Determine from output data type (podle datového typu výstupu), 

o Automatically determine buffer size – automatický určí velikost vyrovná-

vací paměti, default: zaškrtnuto,  

o Queue durativ (secounds) – dobu trvání nastavit na 10 s, 

o Frame size (samples) – počet vzorků v bloku nastavit na 65536, 

o Output data type – datový typ výstupu nastavit double. 

 

 

Obr. 32  Nastavení parametrů bloku From Audio Device 
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U ostatních bloků, které byly použity při sestavení druhého modelu, bylo pone-

cháno stejné nastavení jako u prvního modelu: 

• Simout (Sinks) – uloženo automaticky: from_audio_device.mdl.autosave, 

stejné úložiště jako v předchozím případě, 

• Matrix Sum (Math Functions), 

• FFT (Transforms), 

• Magnitude FFT (Transforms),  

• Saturation (Simulink – Discontinuities), 

• Vector Scope (Signal Processing Sinks).  

Propojením jednotlivých bloků byl vytvořen konečný model. Použitím tohoto 

měřicího systému bylo dosaženo obdobných výsledků jako v prvním případě. Model 

vypadá a chová se skoro stejně jako model č. 1. Rozdíl je však v použití bloku „From 

Audio Device“ a rozdílném nastavení některých parametrů. Počet vzorků v bloku šlo 

nastavit až na hodnotu 65536. Oproti prvnímu případu však docházelo k častějším vý-

kyvům měření jednotlivých stavů. U stavu full docházelo také k překročení prahové 

hodnoty až nad 4000, ale u stavů norm a new často nastavený práh nebyl překročen. 

Výsledky měření u tohoto modelu byly méně jednoznačné. Výsledný model pro měření 

signálu mikrofonem a načtením dat zvukovou kartou je na obr. 33.   

 

Obr. 33  Měřící model č. 2 

Bylo provedeno porovnání OFF-LINE a ON-LINE měření a vyhodnocení.     

Odtud vyplynul závěr, že metoda OFF-LINE měření byla daleko přijatelnější, protože 

dosažené výsledky byly mnohem přesnější a jednoznačnější. 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a realizovat laboratorní úlohu pro zjišťo-

vání technického stavu zařízení měřením akustické emise. První část práce byla zamě-

řena na teoretický a praktický rozbor metody akustické emise. Následně byl popsán jev 

akustické emise, způsob vzniku AE, lokalizace zdrojů AE a způsob zpracování a vy-

hodnocení signálu. 

V další části práce byly popsány technické prostředky, které by bylo možné pou-

žít pro měření akustické emise. Pro lepší snímání a zpracování akustické emise by bylo 

vhodnější použít piezoelektrického snímače a měřící karty. V laboratorní úloze bylo 

použito jako snímače mikrofonu a signál byl zpracován zvukovou kartou. Tento způsob 

měření byl ovlivněn výskytem šumu a dalšími faktory. Navazoval popis programového 

vybavení, které bylo pro měření a vyhodnocení akustické emise použito. V úloze bylo 

použito prostředí Matlab a nadstavby Simulink.  

V praktické části práce byl popsán způsob vytvoření laboratorní úlohy pro měře-

ní akustické emise, algoritmizace diagnostiky a vyhodnocení diagnostiky technického 

zařízení pomocí softwarových a matematických nástrojů. K vyhodnocení těchto měření 

bylo v Matlabu využito zrychlené Fourierovy transformace – FFT. Pomoci FFT byl 

signál převeden z časové oblasti do frekvenční. Následně bylo dosaženo výsledků, na 

základě kterých jsme byli schopni analyzovat technický stav zařízení. V prostředí Simu-

link byly sestaveny modely pro měření ON-LINE. Výsledky těchto měření nebyly tak 

přesvědčivé jako v úloze pro měření OFF-LINE. Pro plné využití potenciálu metody 

akustické emise by bylo nutné snížit stupeň nejistot při měření a vyhodnocení měření. 

Laboratorní úlohu měření akustice emise by bylo možné použít pro sestavování 

měřicích systémů ve školních laboratorních měřeních, nebo jako návod pro realizaci 

diagnosticky technického zařízení v provozních podmínkách. Na základě dosažených 

výsledků by bylo vhodné použití tohoto způsobu měření a zpracování AE podrobit 

hlubší analýze a doplnit aplikací dalších metod zpracování signálů (neuronové sítě, me-

tody filtrace a expertní systémy). Metodu akustické emise je možné využít při únavo-

vých zkouškách materiálu, detekci a lokalizaci mikrotrhlin a vad v materiálu, při 

diagnostice rotačních zařízení (elektromotorů, motorů, ventilátorů, převodovek, aj.)    
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Příloha č. 2  Algoritmus pro zpracování a vizualizaci naměřených dat (Matlab) 

x=wavread('new_max'); 
y=fft(x(1:65536)); 
ps=y.*conj(y); 
max=0 

  
clear mat1; 

  
for j=1:3 

     
max=0 
for i=1:1500; 
    if ps(i)>max 
        max=ps(i); 
    end 
end 
for i=1:1500; 
    if ps(i)==max 
        frekv=i; 
    end 
end 

  
mat1(1,j)=max; 
mat1(2,j)=frekv; 
ps(frekv)=0; 

  
end 
figure(1) 
stem(mat1(2,:),mat1(1,:),'k') 

 

 


