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Abstrakt
Rozměrná a komplikovaná převodovka vrtulníku, přenášející kroutící moment z turbomotorů
na dvě nezávisle rotující vrtule je vedle motorů nejčastějším zdrojem leteckých poruch, které 
mohou mít katastrofické následky. Dlouholeté výzkumy poruch převodových ústrojí ukázaly, 
že na základě pouhého monitorování nízkofrekvenčních vibrací a rozboru olejové náplně
nelze odhalit některé závady, zejména týkající se velkých ložisek a začátků poškození (trhlin) 
v zubových soukolích. Proto se v posledních letech upíná pozornost k diagnostice metodou 
vysokofrekvenční kvazi-spojité akustické emise (AE), která však vyžaduje nové přístupy
k analýze emisního signálu, odlišné od nespojité AE používané v nedestruktivním zkoušení. 
V příspěvku je diskutována analýza záznamu spojité AE měřené v průběhu záběhové
zkoušky renovovaného reduktoru vrtulníku při různých letových režimech. Rozebírány jsou 
zejména možnosti efektivní parametrizace rozsáhlých souborů emisních dat a následné 
detekce případných vad v zkoušené součásti.  V blízké budoucnosti by se měla spojitá AE  
spolu s analýzou vibrací stát  nedílnou součástí SHM systému vrtulníků za letu.

Klíčová slova: spojitá akustická emise, waveletová analýza, počty překmitů.

Abstract
Large and complex gearbox of a helicopter transmits the power of turbo engines onto two 
independently rotating propellers. The gearbox is beside the engines the most frequent 
cause of failures, which can have catastrophic consequences. A longtime examinations of 
breakdowns of gear units showed, that it is impossible to disclose certain imperfections only 
on the basis of low-frequency vibration monitoring and oil filling analysis. Especially, the 
defects of large bearings, and the early damage phases (cracks) in gears are not detectable 
by vibrodiagnostics only. Therefore, in the last years the attention is paid to the high-
frequency diagnostic method of continuous acoustic emission (AE). This method requires 
new signal processing and analysis approaches, which are different from the burst AE. The 
paper deals with the analysis of continuous AE, recorded during the test of renovated 
gearbox at different flight modes. The effective parameterization and reduction of huge AE 
data is suggested and subsequent detection of eventual defects in bearings and gears is 
discussed. Monitoring of the continuous AE together with vibration analysis should be 
integral part of helicopter in-flight SHM systems in near future. 

Key words: Continuous acoustic emission, wavelet analysis, treshold counting, helicopter 
gearbox diasgnostics. 
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1. Úvod 
Převodová ústrojí jako důležité součásti většiny rotačních strojů včetně pohonných 
jednotek vrtulníků jsou vystavena velkému dynamickému namáhání, což může, ať již 
následkem drobných výrobních i montážních nedostatků resp. opotřebení či únavy 
materiálu apod., vést k neočekávaným závadám, které mohou mít za následek 
pokles účinnosti a přenášeného výkonu, poruchy správné funkčnosti a v některých
případech až leteckou havárii. Značným ekonomickým ztrátám resp. katastrofickým 
důsledkům lze předcházet včasnou prediktivní diagnostikou začínajících poruch 
a pravidelnou údržbou a kontrolou. S ohledem na neočekávanost závad 
i ekonomickou náročnost údržby se v posledních letech začínají stále více uplatňovat
přístupy označované jako "Condition Monitoring" (CM) [1], tedy kontinuální 
monitorování stavu převodového ústrojí bez jeho rozebírání. Způsob a intervaly 
údržby a oprav jsou pak určovány na základě vybraných charakteristik, odvozených 
z většinou on-line vyhodnocovaných signálů různých sledovaných veličin, jako jsou 
celkový hluk a vibrace převodovky, zvláštní akustické až ultrazvukové projevy 
zahrnuté pod pojem akustická emise (AE), přehřívání, optické a další parametry 
mazacích olejů apod. Tento přístup k údržbě bývá označován jako "Conditon based 
Maintenance" (CBM) [2]. CM přístupy vyžadují integraci čidel snímaných veličin ať již 
na povrchu převodové skříně nebo přímo na jednotlivé, nejvíce exponované 
součástky a napojení výstupů těchto čidel na spolehlivé a robustní měřicí přístroje,
vybavené procesory pro online zpracování zaznamenávaných dat.

Převodovky jsou komplexními mechanickými soustavami, kde nejčastějšími zdroji 
závad bývají ozubená soukolí resp. hřídele a kluzná i valivá ložiska resp. jejich 
uložení. Různé defekty, jako jsou např. praskání či trhlinkování ("spalling"), se ale 
mohou vyskytnout i ve vlastním tělese převodové skříně a způsobit nejen úniky 
maziva, ale také rychlou destrukci převodových zubů.

Nejrozšířenější metodikou sledování stavu a detekce závad převodových ústrojí je 
snímání a hodnocení vibrací v nízkofrekvenční spektrální oblasti od 10Hz do 10 kHz, 
tzv. Vibration based Condition Monitoring (VBCM). Hlavní složky vibračních spekter 
úzce souvisejí zejména s otáčkami ozubených soukolí a s roztečemi zubů
převodových kol. Porovnáním vibračních signálů snímaných akcelerometry na 
bezdefektní a porouchané převodovce lze celkem jednoduše zjišťovat závady 
převodových ústrojí, jako jsou nevyváženost hmot, nesouosost hřídelů a poruchy 
záběrů jednotlivých zubů (jak geometrické, tak vyvolané opotřebením či odlomením 
částí apod.). Akcelerometry bývají většinou umístěny na povrchu převodové skříně.
Analýza vibračních signálů může také odhalit poruchy ložisek jako nesprávný návrh 
či montáž, korozi, špatné mazání, plastickou deformaci ložiskových elementů, piting 
atd. Detekce poruch ložisek je ale obtížnější, což je dáno tím, že defektní rysy 
vykazují ložiska v širokém frekvenčním rozsahu a mohou tak být maskovány 
širokospektrálním šumem. Obecně lze říci, že perfektně fungující ložiska vykazují 
za normálních podmínek méně vibrací, než pokud se vyskytne nějaký defekt. 

Analýza signálů těchto vibrací však vyžaduje náročnější matematicko statistické 
postupy, jak v časové, tak frekvenční resp. i časo-frekvenční oblasti. Důležitá je 
přitom zejména analýza periodicky se opakujících vysokofrekvenčních přechodových
dějů. Z tohoto důvodu se jako doplněk ke snímání vibrací používá také analýza 
vysokofrekvenčních signálů akustické emise (AE) ve frekvenčním rozsahu od 20 
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do 200 i více kHz. Signály AE jsou snímány jinými, relativně širokopásmovými 
snímači citlivějšími než akcelerometry.

Důkladná literární rešerše více než 50 zahraničních pramenů z posledních 20 let 
ukazuje, že k detekci závad na převodovkách, ať již na převodových soukolích či
ložiscích, je výhodné kombinovat obě metodiky - jak analýzu vibrací, tak signálů AE 
v podobě širokospektrálního šumu s vysokofrekvenčními událostmi (transienty). 
Nejen z výše citovaných publikací vyplývá, že zpracování a hodnocení naměřených
diagnostických záznamů vibrací a AE vyžaduje aplikaci pokročilých metod z oblasti 
analýzy signálů, statistiky a umělé inteligence.

2. Experiment 
Při zkoušce renovovaného kusu reduktoru vrtulníku na zkušebně Leteckých opraven 
Malešice bylo provedeno měření spojité akustické emise. Nespojitá (impulzní) 
akustická emise je generována nevratnými dislokačními a degradačními procesy 
v mikrostruktuře a makrostruktuře materiálu (např. aktivní měnící se trhlinou) 
v podobě časově oddělených napěťových pulzů trvajících od několika nanosekund 
do jednotek milisekund. V případě reduktoru se složitými mechanickými rozvody je 
však nutné předpokládat podstatně složitější události, které nejsou časově oddělené.
Mohou být generovány řadou fyzikálních jevů, jako jsou např. plastické deformace 
povrchu kovů při tření, či únik kapaliny trhlinou v potrubí nebo nádobě. Jedná se 
o tzv. spojitou akustickou emisi. Díky současné nejmodernější měřící aparatuře je 
možné tyto akustické signály kontinuálně zaznamenávat i v ultrazvukové části
frekvenčního spektra. 

Obr.1 Umístění snímače AE pro monitorování hlavního ložiska rotoru. 
Fig.1 The location of AE sensor for the monitoring of main rotor bearing. 
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Analyzátor IPL firmy Dakel je nově vyvinutý systém umožňující 12-bitové synchronní 
kontinuální vzorkování 4 kanálů frekvencí 2 MSample/s a nepřetržité ukládání 
navzorkovaných dat do paměti PC. Komunikace s PC a přenos dat jsou zajišťovány
rozhraním USB2.0. Data jsou na disk ukládána rychlostí kolem 16 MB/s, což 
představuje zhruba 56 GB na hodinové měření. Celková doba měření je v podstatě
omezena jen kapacitou diskového prostoru, který je schopen pracovat nepřetržitě
alespoň s takovou rychlostí ukládání. On-line lze na monitoru současně sledovat 
obálku maximálních amplitud všech kanálů s nastavitelnou úrovní časové komprese. 
Po ukončení měření je možné zpracování naměřených dat programem Dakel UI, 
který pracuje pod operačním systémem Linux. Tento software sice poskytuje různé
možnosti zpracování dat, avšak pokročilé matematicko-statistické metody zaměřené
na identifikaci emisních zdrojů v něm nejsou implementovány. Proto byl dodávaný 
software využit pouze pro ovládání měřícího zařízení a konverzi uložených binárních 
dat do jednoduššího formátu, který lze načítat např. v prostředí Matlab.

Obr.2 Umístění snímače AE pro monitorování planetových ložisek. 
Fig.2 The location of AE sensor for the monitoring of planet bearings. 

Snímače typu Dakel IDK-09 (s rezonanční frekvencí mezi 200-300kHz) byly 
rozmístěny podle potřeb monitoringu kritických částí převodovky a možností jejich 
uchycení na povrch reduktoru, tj. na fyzicky dostupná rovná místa blízko 
sledovaných součástí. Snímače AE lze po obroušení, nebo odmaštění spojovaných 
povrchů lepit přímo na převodovku kyanoakrylátovým lepidlem. Po konzultaci 
s experty provádějícími opravy a údržbu byly zvoleny čtyři kritické součásti:

1. Ložisko hlavního rotoru (viz obr. 1) 
 2. Planetová ložiska (viz obr. 2) 
 3. resp. 4. Spojka levého resp. pravého turbomotoru (viz obr. 3)   
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Na vhodná místa na povrchu reduktoru byly nejblíže výše uvedeným součástem
upevněny snímače AE, které jsou opatřeny krátkým cca 1m koaxiálním kabelem 
o průměru 1.7 mm s BNC konektorem se silikonovou izolací odolávající teplotám -
20°C až +75°C. Snímač vyžaduje externí koaxiálový impedanční převodník
s předzesilovačem, umožňující připojení dalšího koaxiálního kabelu pro přenos
signálu k cca 30m vzdálenému analyzátoru IPL. 

Obr.3 Umístění snímačů AE pro monitorování spojek motorů.
Fig.3 The location of AE sensors for the monitoring of motor couplings. 

Na uvedených fotografiích (viz obr. 1-3) jsou zobrazena umístění snímačů
jednotlivých kanálů. Podrobná analýza naměřených signálů prokázala jejich odlišnost 
v závislosti na typu sledované součásti. Ložisko hlavního rotoru, planety a spojky 
motorů vykazovaly vzájemně odlišné emisní charakteristiky, přičemž spojky motorů,
resp. ložisko rotoru a planety jsou si v tomto smyslu bližší. V každém případě se 
jedná o velmi komplikovaný emisní signál, který nemá jediný zdroj a při aplikaci 
klasických lokalizačních metod, jako např. vzájemná korelace signálů, nelze 
očekávat jednoznačné výsledky. Určení lokace případné poruchy lze očekávat spíše 
na základě detekce singularit v jednotlivých signálech a jejich amplitudovém 
porovnání.

3. Analýza naměřených signálů
Pokročilá analýza naměřených dat vycházela z prvotního zobrazení závislosti 
parametru RMS (efektivní hodnoty) po pevně zvolených časových úsecích délky 
25ms v závislosti na provozních parametrech reduktoru v průběhu zkoušky (viz 
obr. 4). Porovnáním obou typů dat (provozních a emisních parametrů) lze vysledovat 
základní, očekávatelné souvislosti. Je evidentní, že na aktuální RMS akustické emise 
je možné rozpoznat změny režimů zatěžování reduktoru, resp. změny výkonu 
turbokompresorů. Provozní parametry tedy přímo ovlivňují základní charakteristiky 
emitované AE, jako je např. energie. Změnou viskozity oleje, související i s jeho 
tlakem měřeným na vstupu do reduktoru, je rovněž možné vysvětlit zvýšené tření
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a v důsledku i rostoucí emisní aktivitu ve fázi 2. cestovního režimu, kdy byly 
vydržovány otáčky a výkon turbokompresorů. Detailnějším rozborem parametrů
naměřených emisních dat lze podrobněji diagnostikovat již konkrétní stav 
mechanizmů reduktoru.

Obr.4 Vývoj provozních parametrů vs. RMS AE. 
Fig.4 Evolution of operation parameters vs. RMS of AE. 

3.1. Sledování počtů překmitů
Jedním z klasických parametrů AE je počet překmitů amplitudy přes stanovenou 
prahovou úroveň, který se značí jako NC (z anglického „Number of Counts“). Při
měření se obyčejně volí alespoň dva prahy. První (NC1) je zpravidla nastaven těsně
nad úroveň šumového pozadí, což v případě spojité AE není vhodné a využívá se 
spíše prahů zasahujících do běžné úrovně signálu. Druhý práh (NC2) detekuje náhlá 
krátkodobá zvýšení amplitudy. Je volen pod úroveň dosavadní maximální amplitudy 
signálu a většinu času zaznamenává pouze nulové hodnoty. Parametr NC je velmi 
citlivý v oblasti zvolené hladiny. Nepatrné zvýšení amplitudy signálu, které ale 
znamená překročení prahu, se výrazně projeví na hodnotách NC. Naopak změny
amplitudy daleko od prahové hranice nemají žádný vliv. Z uvedeného vyplývá, že NC 
lze označit za silně nelineární transformaci signálu. V případě spojité AE je nutné 
specifikovat rovněž délku časového intervalu, pro který načítání překmitů provádíme. 
Počet průchodů přes prahovou úroveň za pevně stanovenou dobu pak označujeme
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jako CR z anglického „Count Rate“. V našem případě se jedná o dobu 0.5s. Přínos
popisovaného parametru je evidentní např. z obr.5. Na vybrané části naměřených
dat (10 min.) je ilustrováno náhlé zvýšení hodnoty CR2, aniž by parametr RMS tuto 
změnu charakteru signálu zaznamenal. Počty překmitů jsou tedy vhodným 
parametrem pro rychlou detekci singularit ve spojitém emisním signálu.

Obr.5 Průběh hodnot CR a RMS ve vybraném intervalu 10 minut
(CR1 je zobrazen šedě a CR2 černě).

Fig.5 Progression of CR and RMS values in selected time interval of 10 minutes 
(parameters CR1 and CR2 are represented by grey and black color respectively).

3.2. Časo-frekvenční analýza 
Dalším často aplikovaným nástrojem signálové analýzy je časo-frekvenční analýza. 
Poskytuje informace o frekvenčním spektru signálu, ale oproti klasické frekvenční
analýze zároveň uchovává také časovou informaci. Jednou z metod je okénková 
Fourierova transformace (STFT - „Short Time Fourier Transform“). Její podstatou je 
provádět Fourierovu transformaci z kratších úseků signálu, tzv. okének, které jsou 
posouvány v čase. Výsledným zobrazením vývoje spektrálních koeficientů je tzv. 
spektrogram. V případě zpracování velmi rozsáhlých objemů dat ale v praxi 
narážíme na velkou výpočetní náročnost této metody, což v podstatě znemožňuje její 
reálné nasazení. Analyzovány byly proto jen vybrané krátké úseky signálů. Jelikož 
bylo měření provedeno na převodovce bez závady, nelze předpokládat výskyt 
významných defektů, které by se projevily na emisních parametrech. Nicméně,
v režimu volnoběhu se na záznamu ze snímače v blízkosti ložiska rotoru objevuje ve 
frekvenčním spektru singularita, která na jiných částech záznamu není. Na obr.6 je 
ilustrována část signálu od snímače č.1 v režimu volnoběhu a jeho spektrogram. Je 
zde patrné charakteristické šumové pozadí a v čase přibližně 75ms od začátku
zobrazeného úseku je patrná spektrální odchylka, kterou lze poslechem (po 40-ti 
násobném zpomalení zvuku) přirovnat ke tření v rotujícím soukolí. Podle detailní 
spektrální analýzy se jedná o lokální výskyt frekvence přesahující 600kHz. Z výskytu 
této nepravidelnosti lze usoudit, že závažnější defekty by měly být na obdobných 
záznamech dostatečně patrné a je jen otázkou vhodných zpracovávajících algoritmů,
zda budou detekovatelné i automaticky. 
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Obr.6 Typický úsek signálu se singularitou a jeho spektrogram. 
Fig.6 Typical section of a signal with singularity and its spectrogram.

3.3. Waveletová analýza 
Jelikož výpočet výše zmiňovaného spektrogramu je časově náročný a detekce změn
v něm obsažených netriviální, bylo nutné pro velmi rozsáhlá měření vyvinout 
efektivnější algoritmy. Pro časo-frekvenční analýzu je vhodnější a rychlejší 
waveletová transformace. Je zobecněním Fourierova rozkladu, přičemž výchozí 
signál není dekomponován na fázově, amplitudově a frekvenčně odlišné sinusoidy, 
ale na různě posunuté, zesílené a dilatované základní funkce specifického tvaru, tzv. 
„vlnky“ (angl. wavelet). Na základě teorie využívající funkcionální analýzu lze ukázat, 
že diskrétní waveletovou transformaci (DWT) digitalizovaných signálů lze spočítat
pomocí tzv. banky filtrů, čímž se označuje sada speciálních frekvenčních filtrů typu 
horní a dolní propusť. Frekvenčním filtrem se rozumí množina koeficientů, které jsou 
určitým způsobem aplikovány na signál. V těchto koeficientech je ukryt tvar základní 
mateřské vlnky. Filtrování probíhá od nejvyšších frekvencí po nejnižší. V prvním 
kroku je signál rozdělen na dvě složky A1 a D1. Nejprve je na původní signál 
aplikován filtr typu horní propust a výsledek je označen D1 (Detail 1). Poté je použit 
filtr typu dolní propust se stejnou mezní frekvencí jako předchozí filtr a výsledek je 
označen A1 (Aproximace 1). V dalším kroku je obdobný postup aplikován na 
předchozí aproximaci a jsou získány složky A2 a D2. Tento postup se opakuje až do 
předem stanoveného počtu požadovaných úrovní rozkladu. Přímé využití výsledků
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DWT pro zpracování delších časových úseků (jako např. u spektrogramu) není 
z výpočetních důvodů možné. Výsledné koeficienty v jednotlivých úrovních 
waveletového rozkladu (obdoba frekvenčního) se však osvědčilo dále zpracovávat 
pomocí prahování, obdobně jako původní signál. Metoda byla představena již v [3], 
ale pouze pro nespojitou AE. Pro spojitou AE označme v obr.7 počet překmitů za 
jednu sekundu jako WCRx, kde x je označení příslušného nižšího (x=1,..,5), resp. 
vyššího (x=6,..,10) prahu pro jednotlivé úrovně rozkladu 1-4, přičemž průběhy
překmitů přes nižší resp. vyšší práh ilustrují šedé, resp. černé křivky.

Obr.7 Zobrazení CR a WCR v průběhu celé zkoušky.
Fig.7 Illustration of CR and WCR evolution within the whole experiment.
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Jelikož výpočetní náročnost DWT pro kratší úseky signálu není vysoká, lze vývoj 
částečné WCR efektivně zobrazovat i pro celý signál, viz obr. 7 s výsledky pro první 
kanál. Pro srovnání je zde zobrazen také průběh CR. Lze pozorovat, že průběhy
překmitů WCR přes vyšší hladinu jsou značně odlišné. Například v časovém rozmezí 
0-15 min. je na úrovni rozkladu D2 a D3 patrná zvýšená aktivita, zatímco u složek D1 
a D4 ke zvýšení nedochází. Nebo naopak v okolí času 33 min. lze na D3 a D4 vidět
nárůst, který na D1 a D2 není. Celkově je patrné jiné frekvenční složení signálu na 
začátku a konci zkoušky odvoditelné z odlišných změn v různých úrovních 
waveletového rozkladu. Výše uvedená pozorování předesílají možnost detekovat 
popisovanou metodou spektrální změny v signálu. Metoda přináší novou informaci, 
která není patrná z prvotně počítaného parametru RMS, nebo obálky signálu. Jistou 
nevýhodou může být hledání vhodných prahovacích úrovní, které se mohou pro 
různá měření lišit. 

4. Diskuse výsledků
Na základě waveletového rozkladu byla rozpracována metodika zpracování 
rozsáhlých objemů dat z měření spojité akustické emise. S pomocí jednoduchého 
algoritmu hledání překmitů v různých dekompozičních úrovních se podařilo prokázat 
změny signálu v závislosti na letových režimech, nejen sledováním parametru RMS. 
Metoda byla aplikována při zkoušce renovované převodovky, klasifikované jako „bez 
závady“. Z výsledků tedy nelze spolehlivě vyvozovat, na jakých parametrech 
emisního záznamu by bylo patrné poškození bránící provozu. Na základě
dosavadních experimentů lze pouze vyslovit hypotézu, že typické frekvenční
spektrum při zvoleném letovém režimu je charakteristickým projevem daného kusu 
reduktoru a postupné změny v zastoupení frekvenčních pásem, resp. ve vývoji 
parametrů WCR, souvisejí se změnou letového režimu a nemusejí nutně znamenat 
poškození. K lepšímu poznání souvislostí různých typů závad převodového
mechanismu se změnami parametrů AE by bylo nezbytné provést další měření na 
reduktorech s různými typy a stavy poškození, což je ale vzhledem k technické 
a finanční náročnosti dohledání, či umělé přípravy emisního zdroje, velmi obtížné. 
Nicméně, analýzou záznamu nalezené nepravidelnosti, neindikující závažnou 
poruchu, předesílají relativně velkou citlivost metody detekovat případná fatální 
poškození i v prvotních stádiích rozvoje.
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