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Abstrakt

Pro výb r a hodnocení nedestruktivních výsledk  m že pomoci analýza 
pomocí moderních matematických postup . asov  frekven ní analýza se jeví jako 
jeden z výhodných matematických postup  pro toto hodnocení. P ísp vek se bude 
zabývat n kterou vybranou metodou se zam ením na nelineární postupy. 

The basis for the choice and comparison of non destructive testing signals can 
get modern mathematical tools. The paper includes the description of the methods 
using mathematical apparatus for the evaluation of the measured parameters. The 
Jointed Time Frequency Analysis can help to evaluate the signals. 
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Úvod

V mnoha p ípadech nedestruktivního testování dostáváme „výstup“ z m ící
aparatury formou asové ady, resp. signálu. Její hodnocení pak m žeme provád t
mnoha zp soby.

Metoda akustické emise 

Impulsní signály, které lze sledovat nap íklad u metody akustické emise, mají 
v asové oblasti již své standardní popisy, nap . dle obr. 1. 

Obr. 1 Popis signálu parametry akustické emise 

Ovšem signál lze popsat také v asové, resp. asov  frekven ní oblasti.
Jedním z p íklad  použití je analýza signál  vzniklých p i m ení životnosti 
kuli kových ložisek. 

Pro analýzu byla použita také transformace Rihaczek, která pat í mezi asov
frekven ní transformace. Je definována rovnicí [1] 
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Obr. 2 Pr b h RMS u vybraného vzorku 

Obr. 3 Analýza signálu v prvních 10 s m ení
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Obr. 4 Analýza signálu v 29 min m ení

Obr. 2 ukazuje pr b h RMS  na ložisku zat žovaném 25 Nm p i frekvenci 
kolem 70 Hz [2,3]. Obr. 3 a  ukazují hodnocení jednotlivé události akustické emise. 
Vlevo naho e je graf asového pr b hu, vpravo naho e graf frekven ního spektra a 
dole pak analýza asov  frekven ní transformací. 

Shrnutí

asov  frekven ní transformace m že p isp t ke snadn jší analýze signál
akustické emise. Avšak její nevýhodou je nutnost 3D zobrazení. 
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