ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ Z MECHANICKÝCH
SYSTÉMŮ UŽITÍM FFT

Jiří Tůma

Štramberk 1997

Anotace
Cílem této knihy je systematicky popsat metody analýzy signálů z mechanických
systémů a strojních zařízení. Obsahem knihy jsou následující kapitoly: teorie Fourierovy
transformace, popis metod výpočtu FFT, popis charakteristik signálů, měření a
vyhodnocování spekter a frekvenčních charakteristik a teorie analytického signálu
s Hilbertovou transformací, která je základem k demodulaci signálů. V aplikační části je
věnována pozornost diagnostice záběru ozubených kol a valivých ložisek.
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Předmluva
Teorie signálu byla dříve rozvíjena jen v rámci sdělovací techniky, která se zabývá
předáváním zpráv v reálném čase. Při analýze se soustřeďoval zájem na parametry „rozměru“
signálu, kterými jsou mimo doby jeho trvání také frekvenční rozsah a dynamické rozpětí ve
vztahu k vlastnostem přenosového kanálu. Při operacích se signálem s cílem upravit
(transformovat) jeho průběh se především jednalo o jeho filtraci, modulaci, demodulaci a
případně kompresi. Tyto operace se provádějí ve sdělovací technice v časové doméně
analogovými obvody nebo jejich číslicovými ekvivalenty. Princip kauzality pro zpracování
signálů v reálném čase umožňuje, aby při generování výstupu se vycházelo jen z minulého
průběhu signálu. To znamená, že např. při filtraci nelze použít v daném okamžiku budoucího
průběhu signálu vzhledem k přítomnému časovému okamžiku. Pokrok v analýze signálů
znamenalo jeho vzorkování a záznam. Zpracování zaznamenaného signálu není omezeno
kauzalitou, protože průběh signálu je znám vcelku. Od určitého časového okamžiku lze při
zpracování signálu použít nejen minulý, ale i jeho budoucí časový vývoj. Jak bude ukázáno
dále, na rozdíl od sdělovací techniky, lze všechny operace exaktně provádět číslicově včetně
amplitudové a fázové (kmitočtové) demodulace.
Teorie signálu nachází nyní uplatnění v dalších oblastech techniky, jmenovitě
strojírenství. Analýza dynamiky strojů a zařízení vyžaduje měření vibrací a hluku, protože na
strojírenské výrobky se kladou stále přísnější požadavky z hlediska jejich vzniku. Pokud jde o
hluk a vibrace, pak velmi přísné hodnoty jejich ukazatelů přímo ovlivňuji prodejnost na
vyspělých trzích. Signály zprostředkovaně obsahují informace o technickém stavu zařízení,
jehož opotřebení umožňují diagnostikovat a plánovat tak jejich údržbu ve vztahu ke
skutečnému opotřebení stroje. Měření signálů hluku a vibrací se uplatňuje při analýze
opatření pro ochranu životního prostředí. Podle signálu se usuzuje na dynamické namáhání
pro předpověď životnosti strojů a zařízení. Signál má své místo také v řídicích a regulačních
obvodech. Spojení mezi regulovanou a řídicí soustavou zprostředkovává signál. Účinnost
řízení se vyhodnocuje na základě charakteristik signálu regulační odchylky. Syntéza
statisticky optimálního řízení se opírá o určité vlastnosti poruchových signálů, především
náhodných, které je třeba změřit a správně vyhodnotit.
Měření časového průběhu signálu představuje buď jeho záznam nebo přímé
vyhodnocení některého parametru, jako je například střední nebo efektivní hodnota. Záznam
má za cíl toto vyhodnocení charakteristik signálu oddálit na pozdější dobu, pokud prostý
časový průběh není finálním výsledkem měření. Záznam je buď analogový (většinou spojitý)
nebo vzorkovaný do konečné a omezené posloupnosti okamžitých hodnot signálu. Další
analýza signálu souvisí s pokrokem techniky v této oblasti. Před asi 30 léty v období vrcholu
analogových počítačů bylo zpracování signálů založeno na analogové filtraci. Analogová
technika měla velmi citelná omezení ve frekvenčním rozsahu a přesnosti. Frekvenční
spektrum bylo možné měřit jen přeladitelným filtrem nebo nepočetnou soustavou pevně
naladěných filtrů s limitovanou selektivitou. Korelátor, pokud nebyl nahrazen soustavou
důmyslných filtrů, se mohl opírat jen o velmi nedokonalé zpožďovací linky. Nástup nové
etapy rozvoje zpracování signálů akcelerovaly A/D převodníky pro měření elektrických
veličin. Symbióza A/D převodníků s počítači byla zprvu opatrná. Před asi 20 léty bylo běžné
u řídicích počítačů jen měření veličin, které se měnily velmi pomalu, např. teplota apod..
Tehdy se velmi málo techniků dostalo do kontaktu s relativně dlouhými časovými
posloupnostmi údajů. Jestliže se úloha zpracování dat v technické praxi vyskytla, pak se
jednalo o jen děje z velmi pomalu se měnících procesů. Rozvoj osobních počítačů a karet s
rychlými A/D převodníky v následujících asi deseti létech znamenal, že měření časových
signálů se stalo jednoduchou technickou úlohou.
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Souběžně s rozvojem technické základny (hardware) nastoupil rozvoj algoritmů
zpracování signálu a nástrojů k jejich realizaci, tj. programovacích jazyků, obecně software.
Fourierova analýza pro diskrétní (vzorkované) posloupnosti dat v postupech popisovaných
numerickou matematikou, jako je Rungeho metoda, byla před rokem 1965 málo efektivní,
vhodná jen pro ruční výpočty, a proto nemohla být na relativně pomalých počítačích
hromadně využita, i když se opírala o tzv. Besselovy vztahy známé již od roku 1815. Zásadní
zlom však představoval objev J.W.Cooleye a J.W.Tukeye z roku 1965, který dovoloval
podstatně urychlit výpočet Fourierovy transformace z časové řady. Označení diskrétní
Fourierovy transformace bylo poprvé použito v roce 1967 a její základní vlastnosti byly
popsány v roce 1969. Nyní je tento postup znám pod názvem rychlá Fourierova transformace
(Fast Fourier Transform - FFT). Dříve než jako součást počítače s A/D převodníkem byla
FFT hromadně využita v jednoúčelových přístrojích - FFT analyzátorech, nejprve
jednokanálových, tj. pro jeden signál, a nyní vícekanálových pro až 16 signálů nebo více.
S nástupem osobních počítačů s levnými A/D převodníky s multiplexorem pro několik kanálů
se situace změnila tak, že jejich cena je skoro o řád nižší než je cena speciálního FFT
analyzátoru. Proto v posledních deseti létech není problém pořídit záznamy o desítkách tisíc
vzorků. Lze předpokládat, že se stále více techniků setká s vyhodnocením těchto záznamů, a
to nejen v odděleních výzkumu a vývoje, ale i při kontrole jakosti výrobků nebo v údržbě.
Většina uživatelů nebude tyto algoritmy programovat, ale určitě se setká s problémem
zadávaní parametrů výpočtu těmto programům nebo bude FFT analyzátor pro měření
připravovat. V tomto případě je důležité, aby se vyhnul chybám, které lze velmi snadno bez
zkušeností udělat, a správně interpretoval výsledky zpracování měřených záznamů. Pro
náročné úlohy měření je dost příležitostí vytvořit speciální software, což vyžaduje znalost
všech souvislostí operací se signály. Pro laboratorní FFT analyzátory lze dokonce vytvářet
speciální uživatelské funkce.
Kniha je zaměřena především na analýzu signálu s cílem diagnostikovat různé děje
v mechanických systémech. Hlavní důraz je kladen na algoritmy zpracování dat a předcházení
chybám měření, které plynou z fyzikálních omezení, za kterých se měření a vyhodnocení
signálu uskutečňuje. K chybám měření dochází při nestacionaritě měřeného signálu. Chybná
interpretace může vyplývat z nevhodné volby délky záznamu, frekvenčního a dynamického
rozsahu vstupů analyzátoru nebo karty A/D převodníku. V jednotlivých kapitolách knihy je
popisováno jak těmto chybám předcházet. Konkrétně to znamená, že je teoreticky
zdůvodňováno nastavení ovládacích prvků analyzátoru nebo volitelných parametrů programu
pro zpracování signálů. Častý zdroj chyb měření vyplývá z použití levných A/D převodníků
v osobních počítačích bez antialiasing filtrů. Zvláště při měření hluku a vibrací a signálů se
spektrem složek s frekvencí větší než je polovina frekvence vzorkování je třeba použít
analyzátory, které dokonale ošetří frekvenční pásmo měřených signálů a zatím se jeví pro
řadu měření nenahraditelné. Existují měření, a to souběhová a synchronní filtrace signálů,
které bez analyzátoru realizovat nelze. Všechny tyto běžné situace při laboratorních a
provozních musí uživatel správně rozpoznat a najít optimální řešení. Zvýšená pozornost je
věnována demodulaci jako nástroji k analýze periodických a kvasiperiodických signálů, které
jsou generovány strojními zařízeními, které pracují periodicky. V aplikační části je uveden
rozbor zařízení s ozubenými převody a ložisky. Demodulace synchronně filtrovaných signálů
FFT analyzátory je zdrojem diagnostických informací, které jsou běžnými analyzátory
nedosažitelné. Teorie je doložena příklady z praktického měření. Souhrnně lze tuto knihu
označit za monografii o frekvenční analýze užitím Fourierovy transformace při analýze
signálů z mechanických systémů.
Kniha vznikla při práci autora na Katedře automatizační techniky a řízení, Fakulty strojní,
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Autor děkuje kolegům a
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spolupracovníkům z této katedry, kteří vytvořili potřebný prostor pro vznik knihy. Jedná se o
prof. ing. Antonína Vítečka, CSc. a dr. RNDr. Luboše Smutného. Dále patří poděkování autora
spolupracovníkům z průmyslu, a to zejména p. Vladimíru Nyklovi st., ing. Vladimíru
Moravcovi, CSc. a hlavně ing. Rostislavu Kuběnovi.
Téměř všechna data pro příklady byly získány využitím snímačů a analyzátorů od
výrobce - firmy Brüel & Kjaer Dánsko, které byly získány prostřednictvím firmy Brüel &
Kjaer s. s r.o. Praha. Jedná se o rozmanité akcelerometry a měřicí mikrofóny a FFT
analyzátory typů BK 2034, 2032 a 3550. Jen data z měření přenosů s velmi nízkou vzorkovací
frekvencí (256 Hz) byla zaznamenána s A/D převodníkem v běžném osobním počítači. Avšak
také u tohoto měření asistovalo zařízení firmy Brüel & Kjaer, a to třísměrový akcelerometr
pro měření pohodlí jízdy a potřebné nábojové zesilovače. Autor knihy je vděčen expertu této
firmy na měření hluku a vibrací v průmyslu, ing. Bohuslavu Růnovi, za cenné rady a
informace o technických parametrech a možnostech přístrojové techniky, dále za podporu při
prezentaci v České republice a v zahraničí a hlavně za zapůjčení vzorků přístrojů
k demonstračnímu měření. Na přípravě knihy k vydání se podílel organizačně rovněž další
pracovník firmy Brüel & Kjaer, ing. Beřich Votýpka.
Knihu lektoroval prof.ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. z katedry měření, FEL - ČVUT Praha.
Jeho připomínky pomohly zdokonalit text knihy.
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1. Úvod
Kniha se systematicky zabývá analýzou diagnostických signálů z mechanických systémů
a strojních zařízení a je rozdělena do tří hlavních částí. Kromě úvodního přehledu prostředků
k měření a vyhodnocování signálů je obsahem první části knihy teorie signálů a Fourierova
transformace, která je základem všech dále popisovaných metod zpracování signálů. Teorie
signálů začíná jejich klasifikací s četnými ukázkami měření. Dále je popisován harmonický
signál, Diracova funkce a charakteristiky náhodných signálů. Teoretická část končí
Fourierovými řadami, obecnou Fourierovou transformací pro periodické a neperiodické signály
se spojitým časem a periodické vzorkované signály a Wiener-Chinčinovými vztahy pro
korelační funkce a spektra.
Druhá část knihy se zabývá metodami zpracování signálů. Do této části patří algoritmus
rychlé Fourierovy transformace (FFT) pro vzorkované periodické signály, analýza přesnosti
jejího výpočtu ve vztahu k přesnosti vstupních dat z měření A/D převodníky, frekvenční rozsah
analýzy a definice spekter s různými stupnicemi. Podrobně je vysvětlen aliasing. V části popisu
výpočtu FFT je zařazena kapitola o frekvenční lupě (ZOOM). S měřením frekvenčních spekter
souvisí volba časového okna, průměrování frekvenčních spekter a překrývání záznamů pro
výpočet FFT. Zmíněny jsou akustické váhové funkce a efekt integrování signálu na složení
frekvenčního spektra. Zde lze nalézt řadu praktických doporučení pro frekvenční analýzu. Ze
speciálních metod měření strojních zařízení je popsána souběhová a synchronní filtrace. V této
části jsou uvedeny první příklady praktických měření. Rovněž je zmíněno použití Fourierovy
transformace k cepstrální analýze a vyhodnocení strukturální intenzity a intenzity zvuku. Dílčí
kapitola je věnována měření frekvenčních charakteristik dynamických systémů a aplikace v
modální analýze. Mezi metody zpracování signálů je zařazena teorie analytického signálu, která
je nástrojem k analýze obálek a fáze signálů, tj. k amplitudové a fázové demodulaci. Tyto
algoritmy zpracování signálu využívají Hilbertovy transformace. V popisu algoritmu výpočtu je
podrobně analyzováno rozbalení fáze a jsou stanoveny podmínky pro rychlost změny fáze
analytického signálu. Systematicky je analyzována amplitudová, fázová a smíšená modulace a
demodulace diagnostických signálů. Pozornost je věnována také modulaci složek frekvenčního
spektra při plynulé změně otáček strojních zařízení. Na závěr kapitoly jsou příklady využití
amplitudové demodulace k měření útlumu kmitání a výpočtu fáze k měření úhlových kmitů
motoru.
Třetí část knihy se zabývá aplikacemi v diagnostice strojních zařízení s ozubenými koly a
valivými ložisky. Jde zejména o automobily a jejich převodové agregáty. Velmi podrobně je
popisováno užití všech metod frekvenční analýzy, synchronní filtrace a demodulace na analýzu
záběru ozubených kol. Zvláště synchronní filtrace dovoluje analyzovat všechny doprovodné
jevy, a to dynamické síly při kontaktu zubů a úhlové kmity ozubeného kola. Demodulace a
eliminace modulačních efektů jsou základem k hodnocení jednotlivých ozubených kol soukolí.
Průměrná odezva záběru ozubených kol je nově vyvinutý originální nástroj k analýze
konstrukčních parametrů ozubení. V praktických příkladech měření jsou ukázky frekvenčního
rozboru vnějšího hluku automobilu během jeho testu a měření na automobilové převodovce při
ustálených a neustálených otáčkách. Závěrečná kapitola je věnována diagnostice valivých
ložisek s předpokladem skluzu při odvalování.
Celá kniha sleduje technické a funkční možnosti FFT analyzátorů firmy Brüel & Kjaer,
které jsou pro měření na mechanických systémech a strojních zařízeních nejlépe přizpůsobeny.
Souběhová a synchronní filtrace představují přímočaré řešení mnohých problémů měření a
vyhodnocování signálů, které zatím jinými prostředky realizovat nelze.
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Signály
2. Měření signálů z mechanických systémů a jejich vyhodnocení
2.1. Snímače
V následujícím přehledu budou zmíněny jen snímače, které se používají ve spojitosti
s kmitáním různých mechanických systémů, a to pro měření pohybu a síly, popř. veličin, které
s nimi souvisejí. Rozdělení snímačů podle měřené veličiny je nepřesné, protože měření síly
tenzometrem vychází ze změny délky vyvolávající mechanické napětí a pohyb měřený
snímačem zrychlení je vlastně síla působící na setrvačnou (seizmickou) hmotu. U těchto
mechanických veličin bude předpokládáno, že jejich údaje jsou převáděny na elektrické
veličiny, jmenovitě napětí nebo proud, které lze A/D převodníkem konvertovat na číslo. Pro
popis snímačů existuje bohatá literatura a každý výrobce nabízí úplný popis jejich principů a
vlastností. Na univerzální měření vibrací a hluku je zejména zaměřena firma Brüel & Kjaer.
Příručky o měření vibrací od Brocha [7] a zvuku od Hassalta a Zaveriho [20] obsahují návody
k měření velmi univerzálního charakteru. Specialitou této firmy jsou sondy k měření intenzity
zvuku [16, 30]. Systémy měření a vyhodnocování velkých rotorových systémů je doménou
jejich výrobců, kteří vybavují tyto technologické celky také diagnostickou, např. firma Schenck
nebo Bently.
2.1.1. Síla
Klasické měření síly se opírá o tenzometry. Jsou to elektrické odpory citlivé na deformaci
související s mechanickým napětím. Existují však i jiné rozmanité a důmyslné principy měření
síly. Tenzometry jsou obvykle uspořádány do můstku nebo polomůstku s opačným namáhání
sousedních tenzometrů. V případě, že nejsou umístěny na deformačním členu siloměru, je třeba
jejich nalepení na testovanou konstrukci. Tenzometrické můstky jsou často používány pro
měření dynamických sil. Výstupní napětí tenzometrického můstku s klasickými
(nepolovodičovými) tenzometry je třeba zesílit a v závislosti na způsobu napájení také jinak
dále upravit. Polovodičové tenzometry mohou dávat dostatečné napětí i bez zesílení. Výsledkem
rozvoje techniky v této oblasti vedl ke stálému zdokonalování užitných vlastností.
Měřicí řetězec s tenzometry lze kontrolovat gravitační silou tělesa o známé hmotě.
Při měření sil se často rovněž používají piezoelektrické snímače. Mechanické napětí na
krystalu nebo keramickém prvku vyvolá piezoelektrický jev, tj. elektrický náboj.
Piezoelektrické snímače mají vysoký výstupní odpor. V náhradním schématu je třeba uvažovat
s jejich kapacitou. Piezoelektrický snímač je ve skutečnosti zdrojem elektrického náboje, jehož
velikost je třeba transformovat na elektrické napětí. V náhradním odvodu je snímač
představován zdrojem proudu. K zesílení výstupních signálu těchto snímačů se obvykle používá
nábojový zesilovač. Citlivost těchto snímačů rovněž souvisí s parazitní kapacitou kabelu (asi
100 pF/m), který spojuje snímač se zesilovačem. Tyto zvláštnosti jsou zmiňovány pro vědomí
určité obezřetnosti při měření s těmito čidly.
Měřicí řetězec s piezoelektrickým snímačem tedy musí obsahovat nábojový nebo
elektrometrický zesilovač. Tento zesilovač může být součástí snímače nebo také jeden ze vstupů
signálového analyzátoru, kromě obvyklého vstupu pro napětí (vstupní odpor 1 M, a kapacita
menší než 100 pF) a pro mikrofonní předzesilovač.
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Nábojový zesilovač je zpětnovazební zesilovač s kapacitou ve zpětné vazbě. Náhradní
schéma je na obr. 1. Výstupní napětí zesilovače je u 0  K u i . Vstupní impedance tohoto

zesilovače s kapacitou ve zpětné vazbě je Z i  1  pC F  K  1  . Piezoelektrický snímač je
nahrazen proudovým zdrojem a kapacitou Ca, proto jeho výstupní napětí je u a  Q a C a Při
zanedbání svodového odporu kabelu Ri je výstupní napětí nábojového zesilovače
u0 

K0

C a  C c  C F  K 0  1

Q a .(2-1)

Protože pro vysoké zesílení K0 lze kapacity
Ca a Cc zanedbat, je výstupní napětí
nábojového zesilovače dáno vztahem
u0 

Qa
,
CF

(2-2)

a závisí jen na zpětnovazební kapacitě CF.
Jestliže není k zesílení výstupního
signálu piezoelektrického snímače použit
nábojový
zesilovač, pak běžný napěťový vstup
Obr. 1. Náhradní schéma snímače
analyzátoru
vlivem
velmi
vysokého
s nábojovým zesilovačem
výstupního odporu piezoelektrického snímače
spolu s kapacitou spojovacích kabelů a vstupní kapacitou tohoto napěťového vstupu analyzátoru
omezují minimální frekvenci rozsahu měření na desítky, ale i stovky Hz.
Piezoelektrický snímač síly obsahuje například kladívko pro testy modálních vlastností
mechanických struktur. Časový průběh impulsu síly, který je vyvolán úderem kladívka na
mechanickou strukturu, představuje vstupní signál a měřená odezva ve vibracích v dalším bodě
struktury je výstupním signálem pro identifikaci přenosové funkce. Tento typ snímače síly lze
kontrolovat na základě měření zrychlení tělesa s hmotou o známé velikosti. Mezi zrychlením a
silou platí známý vztah F  ma .
2.1.2. Pohyb

Pohyb může být zaznamenán v následujících veličinách:
dráha

s t 

s t    v t  dt

rychlost

v t   d s t  dt

v t    a t  dt

zrychlení

a t   d v t  dt

a t 

Každá z těchto veličin může být výchozí, zatímco ostatní jsou buď analogově nebo číslicově
vypočteny, a to buď integrací nebo derivací. Provedení integračního obvodu s operačním
zesilovačem je dobře známo, v omezeném frekvenčním pásmu lze rovněž derivovat.
Číslicové operace jsou rovněž zřejmé. U nábojového zesilovače pro snímač zrychlení je volba
pro výstup signálu ve formě výchylky, rychlosti a nebo zrychlení.
Obecně se v měřicí technice popisují snímače pohybu nebo posunutí, které jsou založeny
na velmi rozmanitých principech. Základní výčet obvykle začíná principy, u kterých pohyb
souvisí se snadno vyhodnotitelnou změnou elektrického odporu, indukčnosti a kapacity. Pro
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snímání vibrací je z hlediska ovlivnění testované struktury významná hmota snímače, a proto
některé tyto snímače nevyhovují podmínkám měření.
Nejrozšířenějším snímačem pro pohyb ve formě vibrací je snímač zrychlení, pro jehož
označení se často používá slovo akcelerometr. Jeho princip byl již zmíněn. Pohyb pláště
akcelerometru oproti seizmické hmotě vyvolává v deformačním piezoelektrickém členu
mechanické napětí, které indukuje elektrický náboj. Použití piezoelektrického prvku dává
snímači označení piezoelektrický akcelerometr. Pro vysoký výstupní odpor je nezbytné
používání nábojových zesilovačů. Kromě citlivosti, je důležitým parametrem akcelerometrů
také jejich celková hmota a frekvenční rozsah. Běžné piezoelektrické akcelerometry neměří od
nulové frekvence. Začátek frekvenčního rozsahu je mezi 0.1 až 1 Hz. Horní omezení
frekvenčního pásma samotného snímače je 5 až 20 kKz, přičemž způsob uchycení
akcelerometru k měřenému tělesu snižuje frekvenční rozsah až na 2 kHz. Frekvenční rozsah
měření je situován pod rezonanční kmitočet seismické hmoty. Celková hmota univerzálních
snímačů se pohybuje mezi 10 až 50 g, miniaturní jsou od 0.2 do 2 g s velmi vysokým mezním
kmitočtem a ovšem i malou citlivostí. Citlivost pC/ms-2 je pro univerzální snímače od 1 do 10
pC/ms-2 a pro miniaturní od 0.05 do 0.3 pC/ms-2. Speciální třídu snímačů tvoří Uni-Gain®, u
kterých je z výroby rozptyl citlivosti menší než 3 %. Běžný akcelerometr je určen pro měření
zrychlení v jednom směru, avšak dostupné jsou snímače třísměrové.
Akcelerometry se cejchují na vibrátorech. Změnu frekvence jejich naladění mohou
způsobit hmotnější akcelerometry, což je třeba korigovat.
Akcelerometry jsou v praxi často používány pro měření velmi pomalých kmitů dvojím
integrováním signálu zrychlení z akcelerometru. Jako příklad lze uvést měření kmitání náprav a
karoserie automobilu při jízdě po nerovné vozovce. Je si však třeba uvědomit, že tato dvojitá
integrace značně zesiluje pomalý drift celého měřicího řetězce, takže výsledky jsou zcela
nepoužitelné. Východiskem je úprava signálu vyloučením nízkých frekvencí filtrem. Nejlépe se
osvědčila úprava Fourierova spektra signálu (nulování frekvenčních složek s driftem) a inverzní
Fourierova transformace tohoto spektra, tj. technikou, která bude v dalších kapitolách podrobně
analyzována.
Ke snímačům pohybu lze přiřadit i snímač rychlosti, který obsahuje rovněž seismickou
hmotu. Frekvenční rozsah měření je na rozdíl od akcelerometrů situován nad rezonanční
frekvenci této seismické hmoty, která je v rozsahu 5 až 15 Hz. Hmota těchto snímačů je větší
než u akcelerometrů, asi 500 g. Rychlost pohybu pláště snímače oproti seismické hmotě, která je
pro zmíněný frekvenční rozsah v prostoru nepohyblivá je převáděno indukcí na elektrické
napětí.
K měření pohybů patří systematicky rovněž různé laserové měřiče. Jsou použity k snímání
kmitání plošek, na které je zaměřen laserový paprsek. Důvod použití laserů je například ve
vysoké teplotě místa (např. chladič motoru se 4000 C) nebo v požadavku minimálního ovlivnění
hmotou akcelerometru. Kromě posuvů lze speciálními snímači měřit i torzní kmity, dokonce i
při rotaci těles s nekruhovým průřezem.
2.1.3. Hluk

Hlukový signál představuje akustický tlak, který se měří mikrofonem. Jako měřicí
mikrofony se téměř výhradně používají kondenzátorové mikrofony. Kolísání tlaku vyvolá
vydutí membrány, a tím i změnu kapacity, která se vyhodnocuje elektronicky. Kondenzátorové
mikrofony vyžadují polarizační napětí a jejich signál je třeba přímo u mikrofonu zesílit
předzesilovačem. Přes mikrofonní vstup analyzátoru se pro tento předzesilovač přivádí napájecí
a polarizační napětí.
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Měřicí pásmo mikrofonů začíná od 4 Hz a u běžných provedení končí u 20 kHz při
kolísání přenosu +/- 2 dB. Měřicí mikrofony se konstruují jako všesměrové. Tvar mikrofonu je
válcovitý, přímo spojený s předzesilovačem, proto jsou označovány podle průměru válce, a jsou
dostupné v rozměrech, 1/8, 1/4, 1/2 a 1 palec. Vzhledem k zákonitostem šíření hluku je měřicí
místo pečlivě vybíráno a při opakovaném měření se pro reprodukovatelnost volí shodně. Při
testech hluku předepisuje umístění mikrofonů přímo norma.
Rozvoj výpočetní techniky umožnil provádět transformace zvukových polí, kdy z měření
akustického tlaku v bodech sítě blízké zdroji se aproximuje zvukové pole ve vzdálenějším
prostoru. K měření pro transformaci zvukových polí se používá současně např. 8 x 8 = 64
mikrofonů v plošné síti.
Měřicí mikrofony je třeba pravidelně cejchovat na tzv. pistofonech, což jsou jednotonové
zdroje hluku v malé komůrce, do které se kontrolovaný mikrofon zastrčí. Při cejchování je třeba
pamatovat na korekci vlivu změn atmosférického tlaku.
2.1.4. Intenzita hluku

Intenzita zvuku je na rozdíl od skalárního
akustického tlaku vektorová veličina. Tento vektor je
definován jako střední hodnota součinu tlaku v místě
měření a vektoru rychlosti pohybu částic prostředí,
které vlnění přenáší. Jednotkou intenzity hluku je
[W/m2]. Na rozdíl od akustického tlaku, který se měří
jedním mikrofonem bodově, obsahuje intenzitní
Obr. 2. Intenzitní sonda
sonda dva mikrofony. Intenzitní sonda je citlivá na
směr šíření hluku daný směrem vektoru intenzity hluku. Podle počtu dvojic mikrofonu a jejich
orientace snímá sonda jednu až všechny tři její složky vektoru intenzity. Intenzitní sonda je
podle obr. 2 tvořena dvěma mikrofony s přísnými požadavky na fázový souběh, přičemž jejich
vzdálenost,  x , je volena v rozsahu od 6 do 20 mm podle požadovaného frekvenčního rozsahu
měření. Aritmetický průměr akustického tlaku z obou mikrofonů, pA a pB, představuje bodový
akustický tlak, p   p A  p B  2 . Pro rychlost pohybu částic, u, je použita Newtonova rovnice
pro kontinuum
u

1 p
dt ,
  x

(2-3)

kde  je hustota prostředí a p x je gradient tlaku, který se aproximuje rozdílem

akustických tlaků měřených oběma mikrofony,  p A  p B   x . Rychlost pohybu částic je pak
úměrná integrálu gradientu tlaku. Výsledný vzorec pro výpočet intenzity hluku, ve kterém
pruh nad součinem označuje průměrování v čase, se realizuje v analyzátoru elektronickými
obvody
Ix  p u  

1
p  p B   p B  p A  dt .
2  x A

(2-4)

Sonda pro měření intenzity zvuku se používá pro měření vyzařovaného výkonu integrací
intenzity po dílčích plochách celkové plochy, která obklopuje zdroj hluku.
U intenzitní sondy lze kontrolovat pistofonem každý mikrofon zvlášť nebo také ve
speciálním přípravku oba mikrofony současně.
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2.1.5. Strukturální intenzita

Při analýze šíření příčného vlnění povrchem pružných těles se používá tzv. strukturální
intenzita, což je tok výkonu příčného mechanického kmitání jednotkou délky v kolmém směru
šíření kmitání. Jednotkou strukturální intenzity je [W/m]. Strukturální intenzita je úměrná
střední hodnotě součinu rychlosti šíření vlnění a příčné síly, I x  F  a dt . Bez podrobného
rozboru součinitele úměrnosti lze uvést, že k měření se používá dvojice akcelerometrů a
intenzita se vyhodnotí podle vzorce
Ix 

1
a  a 2   a 2  a 1  dt ,
2x 1

(2-5)

kde a1, a2 jsou zrychlení a x je vzdálenost akcelerometrů. Osa nejvyšší citlivosti
akcelerometrů je orientována kolmo k povrchu tělesa a jejich spojnice má směr, ve kterém je
vyhodnocován vektor strukturální intenzity.
2.1.6. Vzdálenost (posunutí)

Snímače pro měření vzdálenosti (proximity sond) v oboru vibrací mají měřicí rozsah
počínaje desetinami milimetru. Jsou určeny pro měření vzdálenosti (posunutí), nejčastěji hřídele
uloženého v kluzném ložisku. V materiálu hřídele jsou indukovány vířivé proudy. Jejich
intenzita je závislá na permeabilitě a vodivosti materiálu hřídele a vzdálenosti konce sondy od
jejího povrchu. Pro pomalé pohyby je měření mnohem vhodnější než dvojitá integrace signálu
zrychlení, nehledě k technickým problémům s přenosem signálů z otáčející se hřídele. Pro tyto
snímače musí být povrch hřídele dostatečně hladký a odmagnetován. Případné chyby v měření
vzdálenosti, tzv. run-out, lze kompenzovat na základě jejich změření při pomalém protáčení
hřídele.
2.1.7. Otáčky

Otáčky se měří nejčastěji na principu vyhodnocení frekvence impulsů od optických nebo
magnetických snímačů z měření délky časového intervalu mezi těmito impulsy. Impulsní signál
je jedním ze vstupů moderních signálových analyzátorů. Označuje se názvem Tacho nebo také
tachosignál. U těchto analyzátorů je vyhodnocení délky časového intervalu otáčky asi 50-krát
přesnější než je délka vzorkovacího intervalu, protože okamžik přechodu impulsního signálu
zvolenou úrovní lze mezi sousedními okamžiky vzorkovaní interpolovat pomocí hodnot vzorků.
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2.2. Systémy snímačů
Měření je velmi zřídka prováděno jen s jedním čidlem. Při měření hluku a vibrací
strojních zařízení nesmí chybět čidlo otáček. Původ složek měřených spekter lze často vysvětlit
jen na základě znalosti přesných otáček stroje.
Příklad měřicího systému se snímači vibrací a hluku včetně nezbytného snímání otáček je
znázorněn na obr. 3.

Obr. 3. Měřicí systém pro diagnostiku
Umístění mikrofonů již bylo zmíněno výše. Pro umístění akcelerometrů platí
v diagnostice zásada, že je třeba vyhnout se místům s rezonancemi. Mezi hladinou vibrací
v rychlosti a hladinou hluku platí teoreticky přímá úměra. Při posuzování stavu strojního
agregátu ve zkušební komoře je vhodné analyzovat zvuk, protože je integrální vlastností
testovaného agregátu, zatímco vibrace jsou závislé na volbě měřicího bodu. Naopak
v diagnostice strojů a zařízení v provozu se měří téměř výhradně vibrace ve vybraných měřicích
bodech.
Při testování modálních vlastností se přímo na síti
nebo v jednotlivých bodech konstrukce umisťuje
akcelerometr nebo se v těchto místech silově budí.
Uspořádání snímačů (proximity sond) posunutí nebo
přesněji vzdálenosti je znázorněno na obr. 4. Obě čidla měří
posunutí v radiálním směru. Na velkých rotorových
soustavách se rovněž kontroluje axiální posuv, zvláště pro
případ, že je rotor i v tomto směru zatížen. V pravoúhlé
souřadné soustavě se bod o souřadnicích x1 a x2 pohybuje po
rovinné křivce, která se nazývá orbit. Z tvaru křivky lze
usuzovat na příčiny možných poruch nebo provozních stavů
jako je vznik turbulence v proudění maziva, házení hřídele,
apod..
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Obr. 4. Měření orbitu

2.3. Použití relativních jednotek pro hluk a vibrace
Veličiny v oboru hluku a vibrací mají dynamický rozsah o velikosti několika řádů, a proto
je vhodné použití logaritmů jejich relativních hodnot, a to nejen pro zápis jejich efektivních
hodnot, ale zvláště ve stupnicích spekter. Dalším důvodem je to, že fyziologický účinek
zmíněných veličin je úměrný logaritmu, což je známo zvláště u hluku, u kterého je nesprávně za
jednotku jeho „síly“ považován decibel. Přesný význam decibelů je však následující. Pro
efektivní hodnoty E (root mean square - RMS) veličin jsou decibely definovány podle
následujícího vzorce

dB  20 log 10

E
,
E0

(2-6)

kde E0 je referenční hodnota efektivní hodnoty. Decibely jsou definovány pro celkové
efektivní hodnoty veličin, např. vibrací nebo hluku, ale také pro jednotlivé složky jejich RMS
spektra. V oboru hluku a vibrací jsou užívány podle doporučení ISO 1683 referenční hodnoty
E0, které jsou uvedeny v tab. 1.
Tab. 1. Referenční hodnoty pro výpočet dB
Fyzikální veličina

akustický tlak

Referenční hodnota 2x10-5 Pa

vibrace/zrychlení

vibrace/rychlost síla

10-6 m/s2

10-9 m/s

10-6 N

Protože okamžitý výkon je úměrný druhé mocnině fyzikálních veličin a celkový výkon je
úměrný efektivní hodnotě, P  E 2 , je pozměněna definice decibelů pro výkon na vzorec
2

 E
P
E
dB P  10 log 10
 10 log 10    20 log 10
 dB E ,
P0
E0
 E0 

(2-7)

kde P0 je referenční hodnota výkonu. Podle poslední rovnice je zřejmé, že změna výkonu
v decibelech je číselně shodná se změnou efektivní hodnoty v decibelech.
Jednotky výkonu obsahuje definice intenzity zvuku, její referenční hodnota je P0 = 10-12
W/m2. Číselná hodnota intenzity zvuku v decibelech je shodná s číselnou hodnotou efektivní
hodnoty akustického tlaku v tzv. volném zvukovém poli pro součin rychlosti zvuku, c, a hustoty
prostředí,  , o velikosti c  400 kg / m 2 s . Údaje o efektivních hodnotách a výkonech mohou
být jen nezáporné, tj. kladné nebo nulové. Naproti tomu je možné, aby intenzita zvuku byla
záporné číslo. Tato záporná hodnota intenzity zvuku znamená, že vlnění se šíří v opačném
směru oproti směru s kladnou intenzitou. Při použití decibelů pro intenzitu zvuku se orientace
vektoru intenzity, a to zvláště pro záporné hodnoty, vyznačuje za značku dB, např. 90 dB-.
Tímto způsobem se odlišují záporné decibely, které přísluší hodnotám menším než je hodnota
referenční, od opačného směru šíření zvuku. Ve spektrech intenzity zvuku mohou být složky
s navzájem opačným směrem šíření zvuku.
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2.4. Vyhodnocování signálů
Tématem této knihy je teorie a praxe zpracování diagnostických signálů z mechanických
systémů. Proto budou v této kapitole vymezeny prostředky zájmu, přičemž přesný význam
pojmů vyplyne až z dalšího textu.
U signálu lze snímat souhrnné charakteristiky nebo frekvenční spektra. Souhrnnou
charakteristikou je např. hladina hluku nebo vibrací ve zrychlení nebo rychlosti. Tato hladina je
efektivní hodnotou signálu, která bude přesně definována v dalších kapitolách. Frekvenční
spektrum, které lze zkráceně označit jen slovem spektrum, představuje velmi zjednodušeně
podíl jednotlivých „čistých“ tónů ve hluku nebo jinak také harmonických složek v obecném
signálu. Spektrum je funkcí frekvence. Podle matematické definice je to obecně spojitá funkce.
V minulosti se k vyhodnocení spektra používaly frekvenčně selektivní voltmetry, tj. klasické
voltmetry s pásmovou propustí - filtrem. Střední frekvence pásmového filtru se nastavovala
skokově nebo byla plynule přelaďována. Jedním z používaných principů bylo směšování
měřeného analogového signálu s harmonickým signálem na nelineárním prvku a filtrace pevně
naladěným pásmovým filtrem, jako je tomu při přelaďování nebo volbě stanic v mezifrekvenční
části superheterodynních rozhlasových a televizních přijímačů. Výstupem měření byly
izolované hodnoty spektra z frekvenční osy nebo spojitá funkce s vyhlazeným průběhem podle
selektivity filtru, který nelze z principiálních důvodů navrhnout jen pro jedinou frekvenci, tj.
s téměř nulovou šířkou přenášeného frekvenčního pásma. Tímto měřením, a také žádným jiným
postupem, nelze však zjistit přesně celý spojitý průběh spektra, ale pouze jeho diskrétní
aproximaci, tzv. složky spektra, pro souvisle navazující dílčí pásma, jejichž souhrn tvoří rovněž
omezené frekvenční pásmo, jehož šířka závisí na vzorkovací frekvenci.
Frekvenčními filtry lze v reálném čase přímo vyhodnotit úroveň složek z jistého
frekvenčního rozsahu s tím, že ostatní složky spektra jsou potlačeny. U fyzikálně
realizovatelných filtrů časového průběhu signálu neexistuje jediná hraniční frekvence mezi
propustným a nepropustným pásmem frekvencí, ale celé přechodové pásmo. Pro další úvahy lze
zjednodušeně předpokládat ideální filtr bez přechodového pásma, tj. se spodní, fs, a horní, fh,
mezní frekvenci. S jejich pomocí lze definovat absolutní šířku propustného pásma,
 f  f h  f s , nebo relativní šířku,  f f c .
Vzájemný vztah mezi šířkami dílčích pásem frekvenčního rozsahu spektra určuje dvě
základní skupiny analyzátorů, a to s

 konstantní relativní šířkou pásma, tzv. CPB (Constant Percentage Bandwidth)
analyzátory, které charakterizuje logaritmická frekvenční osa
 konstantní absolutní šířkou pásma, jejichž nejrozšířenějším typem jsou tzv. FFT (Fast
Fourier Transform) analyzátory, které charakterizuje lineární frekvenční osa.
Střed propustného pásma u analyzátorů s konstantní relativní šířkou pásma (CPB) je
definován geometrickým průměrem horní a dolní mezní frekvence f c  f s f h a u analyzátorů
s konstantní absolutní šířkou pásma (FFT) představuje střed pásma aritmetický průměr těchto
frekvencí f c   f s  f h  2 .
2.4.1. Analyzátory s konstantní relativní šířkou pásma (CPB)

Konstrukce analogových nebo číslicových filtrů umožňuje snadno realizovat celou
skupinu filtrů s podmínkou, že relativní šířka propustného pásma, tj. poměr  f f c , je
konstantní. Vzdálenost středních frekvencí sousedních pásem je volena jedna oktáva
(zdvojnásobení kmitočtu) nebo zlomek oktávy, daný číslem ve jmenovateli, n. Středy a mezní
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frekvence sousedních pásem se liší o násobek n 2 . Spektra s odstupem středních frekvencí,
který je dán zlomkem 1/n jsou označována jako 1/n-oktávová spektra, kde n je voleno nejčastěji
1, 3, 6, 12, 24, což odpovídá spektrům 1/1, 1/3, ... oktávy, přičemž některé analyzátory dovolují
zvolit relativní šířku pásma i mimo celočíselné hodnoty parametru n. Analyzátory založené na
tomto principu jsou nazývány také Real Time (RT) analyzátory pro funkci jejich filtrů, které
zpracovávají časový průběh signálu v reálném čase. Nejstarší označení těchto analyzátorů je
přímo podle šířky propustného pásma, tj. např. 1/3-oktávový analyzátor. Logaritmická stupnice
pro frekvenci u CPB analyzátorů dává při znázornění ve sloupcovém grafu konstantní
rozmístění jednotlivých složek spektra, což je výhodné v akustice nebo vibracích hlavně pro
měření, které předepisují hygienické normy. Dalšími důvody obliby CPB analyzátorů je to, že
průběh závislosti přenosová funkce rezonanční soustavy na frekvenci je je pro dané tlumení
jednotný pro relativní velikost frekvence vzhledem k rezonanční frekvenci. Pro orientační
měření je proto výhodná větší rozlišitelnost na začátku frekvenčního rozsahu analyzátoru.
V diagnostice je jejich frekvenční stupnice zvláště pro vysoké frekvence nepřijatelně hrubá, a
proto popis měření těmito analyzátory není v této knize obsažen.
Moderní CPB analyzátory jsou řešeny výhradně s číslicovými filtry. Blokové schéma je
na obr. 5. Každý kanál analyzátoru realizuje měření výkonu signálu v přenosovém frekvenčním
pásmu filtru. Výkon signálu je dán jeho druhou mocninou. Na displeji analyzátoru je
znázorňována průměrovaná hodnota tohoto výkonu. Průměrování je v blokovém diagramu
symbolicky znázorněno dolnopropustným RC filtrem. Ve skutečnosti jsou obvykle voleny dva
postupy, které jsou označeny LIN a EXP a o kterých bude referováno později v příslušné
kapitole, která pojednává o měření spekter. K reálnému času měření a vyhodnocování signálu je
třeba poznamenat, že pro každé pásmo se vyhodnocuje výkon signálu filtrem, tj. dolní propustí,
která potřebuje určitý čas na ustálení svého výstupu.

Obr. 5. CPB frekvenční analyzátor
2.4.2. Analyzátory s konstantní absolutní šířkou pásma (FFT)

V diagnostice je výhodné, aby analyzátor pracoval v celém frekvenčním rozsahu
s konstantní a velmi malou šířkou propustného pásma,  f . U konce frekvenčního rozsahu
nabývá poměr  f f R u běžného analyzátoru hodnoty 1/800. Přeladitelný analogový nebo
číslicový filtr pro reálný čas s takovou selektivitou nelze navrhnout. Objev rychlé Fourierovy
transformace však situaci změnil, proto spektrum s konstantní šířkou pásma lze vypočítat
Fourierovou transformací, o které pojednává celá tato kniha.
Prostředky pro frekvenční analýzu signálů na principu užití Fourierovy transformace
s použitím algoritmu FFT jsou stále dostupnější a běžnější. Tyto prostředky lze rozdělit do dvou
skupin, a to
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 FFT analyzátor s potřebnou úpravou vstupních signálů, tj. filtrace, A/D převod a jeho
řízení
 software s FFT, který předpokládá záznam dat např. kartou A/D převodníku
FFT analyzátory vyrábí řada firem. Pro mechanické systémy a diagnostiku jsou nejvhodnější
analyzátory firmy Brüel & Kjaer. Jejich výhoda spočívá v jejich univerzálnosti a přizpůsobení
snímačům pro hluk a vibrace. Počet měřicích kanálů u typu
BK 3550 z obr. 6 je až 16, přičemž u každého z nich lze
volit mezi připojením mikrofonu, akcelerometru a obecného
napětí. To znamená, že vstupní modul obsahuje nábojový
zesilovač a napájecí obvody pro mikrofonní předzesilovač.
Převodník je 14bitový, proto maximální dynamický rozsah
měření je 80 dB. Maximální frekvenční rozsah u základního
provedení analyzátoru do 25.6 kHz se vzorkovací frekvencí
asi 65536 kHz nebo speciálně až 102.4 kHz se vzorkovací
frekvencí až 262 kHz. Frekvenční spektra mají volitelný
počet spektrálních čar od 50, 100, a v násobcích dvěma až
do 800. Ve speciálním modu, TIME CAPTURE, lze
vyhodnotit spektrum při měření jednoho kanálu do 25600
složek a při měření dvoukanálovém do 12800 složek.
Obr. 6. FFT analyzátor
BK 3550
Frekvenční rozsahy jsou s pevnou vzorkovací frekvencí
nebo se přizpůsobují frekvenci tachosignálu. Snímání všech
vstupů je ve shodný časový okamžik na rozdíl od A/D převodníku, který v případě, že je jen
jeden, měří jednotlivé kanály na výstupu multiplexoru postupně a zavádí do vzorkovaných dat
proměnlivé zpoždění, které způsobuje fázové chyby. Užitné vlastnosti analyzátoru spočívají
především ve variabilitě vstupů, tj. měření a vzorkovaní. V tomto ohledu je analyzátor zatím
nepřekonatelný běžnými kartami A/D převodníku. Zejména lze zdůraznit souběžné měření

Obr. 7. Vzhled displeje analyzátoru BK 3550
spekter a otáček, které je zvláště vhodné pro analýzu strojních zařízení. Na rozdíl od dřívějších
modelů FFT analyzátorů této firmy (typy BK 2034, 2032) je počet funkcí analyzátoru
uživatelem volitelný a implementuje se jako software z diskety. Navíc lze u analyzátoru BK
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3550 jak operace se signály tak sekvence při měření programovat. Data lze ukládat na disketu
nebo přes sběrnici IEEE 488 posílat do počítače.
Vzhled displeje analyzátoru BK 3550 je uveden na obr. 7. Ve spodní části (Measurement)
se především volí parametry měření. U nejběžnějšího měření spekter je to nastavení rozsahu a
přepočítávacích koeficientů na skutečné fyzikální jednotky, podmínky startu měření, vzorkovací
frekvence, průměrování a typ časového okna. V horní části se nastavují měřítka a parametry
zobrazovaného grafu a volí se typ kurzoru z velmi bohaté nabídky, a to od jednoduchého
kurzoru až po kurzory harmonické k počátku frekvenčního rozsahu nebo ke zvolené frekvenci.
Hardware, DSP, v části zpracování signálů lze nahradit programem počítače. Nový model
FFT analyzátoru firmy Brüel & Kjaer s označením PULSE® se proto opírá o výkonný počítač
s procesorem PENTIUM a používá speciální karty s DSP (digital signal processor). Vstupní
část, tj. úprava a převod signálu na číslicová data, má stejně vynikající parametry jako
analyzátor BK 3550.
Ze softwarových prostředků lze na prvním místě zmínit TOOLBOX SIGNAL
programového systému MATLAB nebo také tabulkový kalkulátor EXCEL. Podpůrné
prostředky MATLABu pro zobrazování a soubor algoritmů v procedurách a funkcích ve formě
zdrojových M-file jsou zvláště vhodné pro profesionály. Při používání MATLABu je však třeba
pořídit vstupní data, která reprezentují ve zvoleném frekvenčním rozsahu skutečné signály, což
je v některých případech vážným technickým problémem, který může být vyřešen jen plně
signálovými analyzátory.
V oblasti zpracování signálů existují speciální úlohy, které nemohou být řešeny
univerzálními prostředky, a proto zbývá dost prostoru na tvorbu speciálního software včetně
podprogramu pro výpočet Fourierovy transformace. Jde zejména o rutinní a hromadné
zpracování měření, pro které jsou obecné prostředky značně nepohodlné. Analýza signálů, např.
v diagnostice strojů, má praktické výsledky jen v případě hromadného nebo opakovaného
použití. Celá řada výsledků výpočtů v této knize byla získána systematickým měřením, a proto
bylo účelné pro některé úlohy vytvořit speciální programy.
2.4.3. Použití FFT analyzátorů

Uplatnění FFT analyzátorů při měření a zpracování signálů z mechanických systémů lze
rozdělit podle složitosti zpracování výsledných dat do dvou skupin. Do prvé skupiny je možné
zařadit univerzální postupy, a to

 univerzální měření časových průběhů signálů a jejich spekter
 měření frekvenčních charakteristik nebo přenosových funkcí
 frekvenční hluková a vibrační diagnostika.
Další skupinu tvoří postupy, ve kterých se měří hromadně křížová spektra a frekvenční
přenosy, například na síti bodů na povrchu mechanické struktury. Spektra nebo časové
průběhy signálů jsou jen mezivýsledky, které jsou agregovány do souhrnných charakteristik
mechanických struktur. Jedná se o tyto postupy a metody






měření intenzity zvuku a strukturální intenzity (Sound and Structural Intensity)
měření provozních tvarů kmitů (Operational Deflection Shapes)
měření modálních vlastností mechanických struktur (Modal Analysis)
transformaci zvukových polí (Spatial Transformation of Sound Fields).

Ve všech výše uvedených metodách má důležité postavení prvotní zjištění vlastností
signálů, jako je jejich časový průběh a spektrum. Společné u všech těchto metod měření je
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výchozí nastavení analyzátoru nebo volba parametrů programu počítače, který vyhodnocuje
spektrum signálu nebo frekvenční charakteristiku dynamické soustavy. Tato kniha se omezuje
pouze na univerzální postupy měření včetně rozboru spekter nebo časového průběhu signálu
s aplikacemi v diagnostice strojních zařízení s ozubenými převody a valivými ložisky. Tyto
univerzální postupy patří mezi základní prvky kvalifikace v oboru zpracování signálů.
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3. Klasifikace signálů
3.1. Obecné rozdělení
Abstraktní pojem „signál“ se obvykle vztahuje jen na takové časové funkce, které
reprezentují časové průběhy fyzikálních veličin a které obsahují na rozdíl od šumu jen
smysluplné informace. V této knize bude signál zobecněn na jakoukoliv časovou funkci, tj.
také na náhodný šum, který popisují statistické charakteristiky. Tyto statistické
charakteristiky představují také určitou informaci o objektu, který signál generuje.
Klasifikace signálů je přehledně znázorněna na obr. 8. Na nejvyšší úrovni jsou signály
rozděleny na deterministické a náhodné. Deterministický signál je takový, jehož časový
průběh je determinován (např. funkčním předpisem), a proto lze jeho průběh předvídat.
Náhodný signál má v průběhu záznamu nepředvídatelný vývoj. Po záznamu se mohou některé
složité deterministické signály jevit jako náhodné. Skupina deterministických signálů má tři
podskupiny. Přechodné signály jsou časově omezeny, zatímco periodické a kvasiperiodické
signály trvají nekonečnou dobu. Mezi přechodné signály, které představují záznam
přechodového děje, se řadí například odezva na impulsní buzení, hluk při přeletu letadla a při
přejezdu vozidla. Z nulové úrovně nebo ustáleného stavu je tento signál vybuzen a k nulové
úrovní nebo ustálenému stavu se vrátí. Periodické signály mají důležitou podskupinu, a to
harmonický signál, kterým je sinusovka. Periodický signál je složen z harmonických signálů
o frekvencích, které jsou násobkem jedné základní frekvence. Kvasiperiodický signál je
složen také z harmonických signálů s frekvencemi, které jsou na rozdíl od periodického
signálu násobky aspoň dvou základních frekvencí se vzájemným poměrem o velikosti, která
je rovna iracionálnímu číslu.

Obr. 8. Klasifikace signálů podle náhodnosti jejich průběhu
Stochastické signály se dělí na dvě podskupiny, a to stacionární a nestacionární.
Kriterium dělení podle stacionárnosti je bez vztahu k úzké definici tohoto pojmu pro náhodné
signály, která bude uvedena v dalších kapitolách. V tomto místě lze s vědomím nepřesnosti
uvést, že průběh signálu má ustálený - stacionární - charakter nebo jeho charakter se v čase
mění, tj. je nestacionární. Charakter průběhu signálu se může jevit za delší časové období za
ustálený, zatímco za krátký časový interval jako neustálený. Zvuk jednotlivé hlásky nebo
slova se jeví v časovém záznamu neustálený, individuální, ale proslov o době trvání desítek
minut může být pode typu hlasu charakterizován jako stacionární signál s typickým tónovým
spektrem. Podobným příkladem signálu je hluku motoru při velmi nízkých otáčkách, kdy lze
rozeznat jednotlivé zápaly paliva ve válcích. Tedy klasifikace signálu je v některých
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případech závislá na době trvání signálu. Intuitivně jistě bude při měření konkrétní úlohy o
typu signálu správně rozhodnuto. K tomuto je v této kapitole k dispozici řada příkladů.
U signálů stochastických (náhodných) je třeba zmínit ještě dvě speciální skupiny, a to
signály úzkopásmové a širokopásmové. Úzkopásmový náhodný signál je složen jen ze složek,
které představují harmonické signály s frekvencemi z úzkého pásma, které je vzdáleného od
nulové frekvence. Spektrum tohoto signálu obsahuje jeden vrchol. Ve svém časovém průběhu
obsahuje úzkopásmový signál kmity o málo proměnlivé frekvenci, avšak s nahodile se měnící
amplitudou. Širokopásmové signály jsou zcela náhodné bez stálé frekvence změn a jsou
charakteristické tím, že jsou složeny z harmonických signálů s frekvencemi z širokého pásma
frekvencí. Zcela náhodný signál je označován za šum.
Deterministický signál je obvykle v různém poměru smíšen se signálem náhodným.
Náhodná složka tohoto signálu je dána kvantovacím šumem převodníků a dalšími zdroji na
měřeném strojním zařízení.
Strojní zařízení jsou zdrojem signálů, které mohou být souhrnně označeny za periodické
nebo kvasiperiodické, což je dáno buzením periodickou činností jejich komponent, jako jsou
ozubená kola, ložiska nebo u spalovacích motorů zážehy nebo zápaly paliva a pod.. Buzení
silovými impulsy nebo kinematicky se přenosem mechanickou strukturou ke snímači různě
zesiluje. Jestliže mechanický systém je složen z jedné dominantní hmoty, která je uložena
pružně, pak jediná rezonanční frekvence způsobí, že po vybuzení širokopásmovým náhodným
signálem vznikne úzkopásmový náhodný signál, např. síly.
Jiné dělení signálu vyplývá z jejich rozměru ve smyslu toho, zda jde o skalární nebo
vektorovou funkci času. Většina signálů je jednorozměrných, tj. v určitém časovém okamžiku
jsou charakterizovány jediným údajem nezávisle na tom, jestli tento údaj představuje např.
sílu v určitém směru, přestože síla je vlastně ve fyzice vektor. Zde se akcentuje počet
souřadnic, které signál charakterizují. Pro jednorozměrné signály vystačí reálná funkce času.
Tato okolnost je zdůrazňována z toho důvodu, že při definici analytického signálu se k jeho
reálné části uměle vytvoří imaginární část, která z prostého signálu vytvoří analytický signál,
který představuje mocný nástroj k demodulaci signálů.
V této části je třeba se zmínit ještě o signálu, který je dán dvěma souřadnicemi. Tento
signál popisují v každém okamžiku dva údaje, které lze interpretovat jako komplexní číslo.
Jedna souřadnice je reálná část komplexního čísla a druhá souřadnice je jeho imaginární část.
Tento signál je komplexní funkcí času. Tyto signály jsou používány v diagnostice zejména
velkých rotorových soustav, jako jsou turbíny, kompresory a pod.., kde jsou důležité pro
měření orbitů, tj. pohybů kluzně uloženého hřídele v ložiskovém pouzdru. V jedné z kapitol
této knihy je uveden záznam orbitálních pohybů motoru automobilu.
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3.2. Příklady signálů a jejich spekter
V této kapitole jsou uvedeny ukázky časových průběhů a spekter různých signálů. První a
nejjednodušší příklad se týká deterministických signálů. ze kterých je vybrán impulsní
periodický signál s periodou, ve které se střídají v nestejném poměru dvě hodnoty. Střední
hodnota tohoto deterministického signálu na obr. 9 je nula. Vpravo je znázorněno příslušné
spektrum v efektivních hodnotách (RMS) harmonických složek spektra. Velikost složek spektra
se zmenšuje s rostoucím kmitočtem.

Obr. 9. Časový průběh a spektrum impulsního signálu
Na obr. 10 je příklad časového průběhu a spektra, který lze považovat za širokopásmový
signál. Jedná se o záznam hluku, tj. akustického tlaku v místě měření, z osmiválcového
vznětového motoru nákladního automobilu. V diagramech obrázku je uvedena vzorkovací
frekvence a otáčky motoru zkratkou RPM (Revolution Per Minute). Spektrum signálu je
složeno z několika téměř izolovaných složek jen málo převyšující své okolí spektra. Časový
průběh vytváří dojem o úplné náhodnosti signálu. Až spektrum umožňuje stanovit jeho typ pro
charakteristický výskyt izolovaných spektrálních čar. Složky spektra lze spojovat s frekvencí
zápalů motoru (8/2 = 4-krát za otáčku) a s počty zubů ozubených kol rozvodu a pomocných
agregátů (olejové čerpadlo, kompresor a chladicí ventilátor), méně již s ložisky a vzácně
s některou rezonanční frekvencí mechanické struktury motoru. V signálu je přítomen náhodný
šum o relativně vysoké úrovni, a proto je tento signál blízký širokopásmovému náhodnému
signálu. Spektra signálů z převodovek mají úroveň šumu mnohem nižší, tj. více vyniknou
izolované složky spektra.

Obr. 10. Časový průběh širokopásmového signálu
Úzkopásmový náhodný signál se liší výrazně od širokopásmového signálu tvarem spektra,
které je opět rozhodující pro zařazení signálu do výše uvedeného přehledu jeho typů.
Charakteristickým znakem úzkopásmového signálu je často jediný vrchol ve spektru signálu.
Poměr výšky a šířky hlavního vrcholu ve spektrech nebývá stejný jako u periodických a
kvasiperiodických signálů. Příklad na obr. 11 se týká spektra podélné síly na nápravě terénního
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automobilu. Účelem měření spektra síly bylo zjistit podklady pro návrh simulovaného namáhání
nápravy na zkušebních stavech tak, aby bylo ekvivalentní skutečným jízdním podmínkám
vozidla. Frekvence hlavního vrcholu spektra je dána rezonanční frekvenci korby s nákladem,
které jsou pružně uloženy na podvozku.

Obr. 11. Úzkopásmový náhodný signál
Tento typ signálu se vyskytuje často u namáhání strojních dílů. Kromě frekvenční analýzy
je v oboru výzkumu životnosti a spolehlivosti zájem o tzv. amplitudový histogram (někdy se
používá také označení amplitudové spektrum), kterým se tato kniha nevěnuje. Amplitudový
histogram představuje závislost četností kmitů na jejich amplitudě, přičemž nezáleží na době
kmitu, protože intenzita poruch mechanických součástí (např. lomy) je závislá pouze na
amplitudě namáhání. Počet kmitů do poruchy je nepřímo úměrný velikosti amplitudy zatížení
nebo její mocnině. Závislosti se nazývají Wöhlerovy křivky nebo S-N (Stress-Number) křivky.
Spektrum silového nebo kinematického buzení je obvykle širokopásmové. Svislé kmitání
částí automobilu je buzeno kinematicky nerovností vozovky. V příkladu na obr. 12 je znázorněn
podélný profil čtvrtiny délky zkušební vozovky PAVE na polygonu automobilky TATRA a
příslušné spektrum celé této 400 m dlouhé dráhy. U průběhu profilu vozovky je nezávislou
proměnnou místo času dráha a u spektra je místo frekvence vlnočet (wave-number). Jako je
frekvence dána počtem kmitů za vteřinu, vlnočet představuje počet vln na 1 m dráhy. Svislá osa
je výkonová spektrální hustota (PSD) a spolu s vodorovnou osou mají obě osy logaritmické
stupnice. Tento příklad dokumentuje mnohotvárnost použití shodné techniky pro různé
praktické úlohy. Popsané spektrum nerovností, které lze označit za širokopásmové, neobsahuje
izolované složky jako spektrum na obr. 10.

Obr. 12. Nerovnosti podélného profilu vozovky a jejich spektrum
Typickým signálem z přechodových dějů je odezva na impulsní buzení, například rázem u
mechanických soustav nebo elektrickým impulsem. Záznam odezvy mechanického rázu, který
je aplikován na okraj ocelové desky, je na obr. 13. Obálka časového průběhu vykazuje
exponenciální doznívání v souladu s fyzikálními zákony o tlumení kmitů. Pozoruhodný na
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spektru je jeho tvar. Bez znalosti časového průběhu by mohlo být spektrum přisouzeno
periodickému nebo kvasiperiodickému signálu. Signál obsahuje několik úzkých a vysokých
izolovaných složek stejně jako zmíněné signály. Tvar složek vyplývá z nízkého tlumení kmitů
kovovými pružnými tělesy.

Obr. 13. Přechodový děj - odezva na mechanický ráz
Příklad záznamu jiného přechodového děje s mnohem větším útlumem je na obr. 14. Jde o
výsledek testu reproduktoru. Útlum kmitání je zde mnohem větší, což se projeví na tvaru
spektra, ve kterém již chybí izolované složky. Zde je přechodový charakter signálu
rozeznatelný také jen podle jeho časového průběhu.

Obr. 14. Přechodový děj - odezva na elektrický impuls
Příklad nestacionárního signálu představuje záznam z měření na šestiválcovém vznětovém
motoru na obr. 15. V časovém průběhu jsou rozeznatelné jednotlivé zápaly. Z celého
zaznamenaného signálu lze vypočítat spektrum, avšak z průběhu signálu je zřejmé, že spektra

Obr. 16. Nestacionární kontinuální signál
dílčích časových úseků se budou lišit. Charakteristickou vlastností nestacionárních signálů je
časová proměnlivost jejich spekter, a proto tyto signály nelze charakterizovat jediným spektrem,
ale celou skupinou spekter, které reflektují jejich změny. Jednotlivá spektra jsou proto
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shromažďována do tzv. multispekter. Tyto multispektra jsou měřena při rozběhu nebo doběhu
různých strojních zařízení nebo jejich agregátů. V grafickém znázornění jde o uspořádání do 3D
grafů s jednotlivými spektry za sebou tak, že vznikne další souřadnice, kterou jsou například
otáčky stroje. Pro tyto grafy se užívá název spektrální mapy nebo zkráceně anglický termín
waterfall. Jiné uspořádání třetí souřadné osy představuje barevná stupnice, ale také např.
kroužky o poloměru úměrném velikosti složky, jako je tomu u Cambellových diagramů.
Přiklad záznamu multispektra z rozběhu převodovky osobního automobilu pod zátěží je
na obr. 16. Třetí souřadnicí v 3D spektrální mapě jsou vstupní otáčky převodovky, které jsou
označeny RPM. Diagram obsahuje 400složkové spektrum z relativně pomalého nárůstu otáček,
aby bylo možné pozorovat průběžné změny složení spekter. Podmínky měření a rozbor těchto
spekter budou vyloženy později.

Obr. 16. Multispektrum hluku převodového agregátu osobního automobilu
Poslední příklad kontinuálního nestacionárního signálu na obr. 17 se týká zvuku lidské
řeči v krátkém časovém intervalu 1 sekundy. Jde o příklad z demonstrační verze programu pro
analýzu nestacionárních signálů WT 9362 od firmy Brüel & Kjaer. Zaznamenaný zvuk
s vzorkovací frekvencí 16 kHz o době trvání 1 sekunda představuje francouzskou větu „Des que
le tambour bat ..“. Časový průběh signálu je ve spodní části diagramu a jeví jako nestacionární.
Úroveň složek spekter je znázorněna různým odstínem šedi. Frekvenční osa je totiž svislá, takže
diagram představuje 3D graf. Jednotlivá spektra tohoto 3D grafu odpovídají blokům o délce jen
256 hodnot. Tyto bloky se posouvají, takže je vytvořen dojem spojitého přechodu, zřejmě
v rámci rozlišení grafu. Spektra byla vypočtena stejným postupem jako všechna ostatní spektra
v této kapitole, tj. Fourierovou transformací uvedených bloků a s použitím tzv. Gaussova
časového okna. Postup výpočtu a význam časových oken bude v této knize podrobně
analyzován v následujících kapitolách.
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Obr. 17. Nestacionární signál - příklad z programu BK označeného WT 9362
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4. Elementární deterministické signály
Mezi elementární signály lze zařadit harmonický signál a Diracovu funkci. Harmonický
signál má široké uplatnění v oboru kmitání a Diracova funkce je teoretický model nekonečně
vysokého a nekonečně úzkého impulsu, ve významu testovacího signálu pro lineární obvody
nebo soustavy, zvláště v oboru automatického řízení nebo mechaniky (viz. Kropáčova kniha
[28]). Harmonický signál bude znázorněn jako součet dvou vektorů, které rotují navzájem
opačnou úhlovou rychlostí, tj. proti sobě. Tento geometrický model je názornou pomůckou,
zejména pro techniky (viz např. Randallovu knihu o frekvenční analýze [44]), se kterou lze
vysvětlit složení spekter signálů a řadu operací se signály, jako je například modulace a
demodulace.

4.1. Harmonický signál
Harmonický signál je obecně definován jako reálná časová funkce typu
x t   a cos t  b sin t , kde a, b jsou reálná čísla,  je úhlová rychlost a t je čas. Pro úplnost
je uvedena souvislost úhlové frekvence, , a frekvence, f, tj.   2  f . Ekvivalentní zápis je

x t   A cos t    , kde amplituda, A, a počáteční fáze, , souvisejí s parametry výše
uvedeného výchozího tvaru. Fáze harmonického signálu, kterou představuje výraz t   , je
lineární funkcí času. V teorii signálů jsou skladány harmonické signály, které se liší
v amplitudě, fázi a úhlové rychlosti. Pro tuto operaci je výhodné znázornit harmonický signál
pomocí komplexních funkcí v exponenciálním tvaru. Podle známého Eulerova vzorce platí

x t   A cos t    









A
A
exp j t     exp  j t    .
2
2

(4-1)

Reálný harmonický signál lze nahradit součtem dvou komplexně sdružených funkcí času, tj.
funkcemi se shodnými reálnými částmi a opačnými imaginárními částmi.
Mezi harmonické funkce lze zařadit i konstantu, které odpovídá harmonická funkce
s nulovou úhlovou frekvencí.
Absolutní hodnota zmíněných komplexně sdružených funkcí je rovna poloviční
amplitudě harmonického signálu a ryze imaginární exponent základu přirozených logaritmů,
e, je fází. Funkční hodnoty komplexní funkce v komplexní rovině představují body nebo také
vektory s počátkem v nule komplexní roviny a s koncovým bodem o souřadnicích, které jsou
dány reálnou a imaginární části funkčních hodnot (viz. obr. 18). Koncový bod vektoru každé
komplexní funkce z rozkladu (4-1) se s rostoucím časem pohybuje po kružnicí, což znamená,

Obr. 18. Rozklad harmonického signálu
na dvojici rotujících vektorů

Obr. 19. Souvislost mezi rotací vektoru a
harmonickým signálem
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že příslušný vektor rotuje. V teorii signálů je pro rotující vektor používáno speciální
označení, a to fazor. Fáze vektoru A 2 exp j  exp jt  se zvětšuje s časem v kladném

směru a fáze vektoru A 2 exp  j  exp  jt  se zvětšuje s časem v záporném směru. Často
se hovoří o kladném, resp. záporném, směru rotace vektoru. Počáteční poloha vektoru
rotujícího v kladném směru je A 2 exp j  a počáteční poloha vektoru rotujícího v záporném

směru je A 2 exp  j  . Výsledek součtu dvou komplexně sdružených vektorů je reálné

číslo. Stejný efekt dává průběh průmětu vektoru A exp j  exp jt  do reálné osy komplexní
roviny, jak je zřejmé z obr. 19.
Harmonický signál, x(t), lze tedy také nahradit součtem dvou vektorů, které rotují
shodnou úhlovou rychlostí ve vzájemně opačném směru a jejich výslednice má směr reálné
osy
x t   a   t   a   t  ,



(4-2)





kde a   t   A 2 exp j t    , a   t   A 2 exp  j t   

Obr. 20. Elementární orbit



Výše uvedené vztahy (4-1, 2) platí pro reálnou
funkci x(t), tj. signál o jedné souřadnici. V diagnostice
jsou také signály o dvou souřadnicích. Například v prvé
kapitole zmíněná poloha osy kluzně uloženého hřídele
vzhledem k ložiskovému pouzdru. Měřením se získají
dva signály, které představují souřadnice orbitu.
Jednoduchým zobecněním lze reálnou funkci rozšířit na
komplexní, přičemž její reálná část, x1, je jedna
souřadnice a imaginární část, x2, druhá souřadnice, která
geometricky může příslušet směru kolmému, jak je
zřejmé z obr. 20. Tyto harmonické signály jsou
x 1  t   A x1 cost   x1 ,

(4-3)

x 2  t   A x 2 cost   x 2 .

Vlastnost vektorů, příslušných harmonickému signálu, rotovat proti sobě zůstane, ale
každý vektor má vlastní amplitudu a počáteční fázi. Rozklad komplexního signálu na dva proti
sobě rotující vektory je následující
x t   x 1  t   jx 2  t  









A
A
exp jt       exp  jt     ,
2
2

(4-4)

kde pro čas t  0 platí vztahy, ze kterých lze určit amplitudu a počáteční fázi zmíněných
vektorů
A  2 exp j    A x1 2 exp j x1   A x 2 2 exp j x 2 ,

A  2 exp j    A x1 2 exp  j x1   A x 2 2 exp  j x 2 .

(4-5)

Časové funkce průmětů jsou harmonické funkce, ovšem s obecně různou amplitudou a
počáteční fázi. V rovině se bod o souřadnicích průmětů pohybuje v čase obecně po elipse,
která představuje elementární orbit. Směr pohybu bodu po elipse může být kladný nebo
záporný v závislosti na poměru absolutních hodnot vektorů A  , A  .
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4.2. Diracova funkce
Dalším zvláštním signálem je známá Diracova funkce (též -funkce nebo impulsní
funkce). Tato funkce je použita nejen k označení signálu, tj. časové funkce, ale také spektra.
Ve smyslu přesného matematického popisu to však běžná funkce není, ale podle používané
terminologie se jedná o tzv. distribuci. Tento pojem je však běžněji spojován s rozložením
pravděpodobnosti, a proto jeho užívání v technice je rušivé.
Diracova funkce, (t), je limita posloupnosti běžných funkcí, gn(t), tj.

 t   lim g n  t  ,

(4-6)

n

které mohou být definovány např. známým způsobem podle obr. 21-a, tj.
pro 0  t  1 n ,

1 n ,
g n  t  
 0,

pro t  0 a t  1 n .

(4-7)

Obr. 21. Posloupnost funkcí s limitou (t)

Definice podle obr. 21-a obsahuje dva body nespojitosti. Shodnou limitu má například také
posloupnost založená na zcela spojité Gaussově funkci. Tato posloupnost může být
definována podle obr. 21-b ve tvaru



g n  t  n



2  exp  nt 2 2

(4-8)

s maximální funkční hodnotou, tj. pro t = 0, která roste úměrně s velikostí indexu n, a šířkou
křivky v souřadnicích inflexních bodů, která klesá úměrně s výrazem 1 n .
Integrál Diracovy funkce ve všech podobách definice posloupnosti funkcí, tj. jeho
plocha, je


  t  dt  1 .

(4-9)



Z ostatních vlastností Diracovy funkce bude zmíněn jen její filtrační účinek


 f  t  t  t  dx  f t  ,
0

(4-10)

0



podle kterého je integrál funkce f(t) násobené Diracovou funkcí  t  t 0  roven funkční
hodnotě této funkce v bodě t0, tj. f(t0).
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4.3. Náhodné signály
Signály lze analyzovat v časové a ve frekvenční oblasti. Tato kapitola se soustřeďuje na
časovou oblast. Příklady různých signálů, tj. jejich časové průběhy a spektra, byly na popsány
v kapitole o klasifikaci signálů. Pro náhodné signály se definují základní charakteristiky, které
jsou shodné s charakteristikami náhodných veličin. Jsou to střední hodnota, rozptyl a další,
tzv. statistické momenty, které v určitém časovém okamžiku posuzují signál jako jednu
náhodnou veličinu. Tyto charakteristiky mohou být na čase závislé nebo nezávislé. Další
skupina charakteristik hodnotí náhodné signály ve dvou časových okamžicích, a proto jsou
nazývány charakteristikami druhého řádu. V časové oblasti se jedná o korelační funkci, která
hodnotí statistickou vazbu mezi hodnotami signálu ve dvou časových okamžicích. Všechny
popisované nástroje pro analýzu signálu jsou samozřejmě vhodné nejen pro náhodný signál,
ale také pro deterministický signál, který lze považovat za speciální případ náhodného
signálu.
Náhodné signály jsou studovány intenzivně zejména v posledních 50 létech a jsou
spojeny se zakladatelem kybernetiky Norbertem Wienerem. Prvým obsáhlejším pramenem
v češtině je Levinova kniha [29], která se orientuje na náhodné procesy v radiotechnice.
S ohledem na dynamické vlastnosti mechanických systémů je k dispozici Kropáčova
monografie [28]. O charakteristikách signálů a jejich vyhodnocování pojednává také UhlířSovka [68]. Z cizích publikací lze doporučit knihy od autorů Inmanna [22] a Orfanidise [39].
Následující text shrnuje pouze nejdůležitější poznatky z tohoto oboru, které souvisejí
s analýzou signálů z mechanických systémů.
4.3.1. Střední hodnota signálu
Pro hodnocení náhodného signálu ve zvoleném časovém okamžiku je jeho základní
charakteristikou střední hodnota. Obecná definice střední hodnoty se opírá o hustotu rozdělení
pravděpodobnosti, f(x), náhodné veličiny, kterou náhodný signál ve zvoleném časovém
okamžiku představuje
  Ex t  



 x f  x dx .

(4-11)



Symbol E. představuje operátor se jménem veličiny nebo funkce uvnitř složených závorek.
Pomocí tohoto operátoru lze definovat také další charakteristiky náhodných signálů. Střední
hodnota je počáteční statistický moment prvního řádu,   M 1 . Obecný vzorec pro počáteční
statistické momenty k-tého řádu, kde, k, je přirozené číslo, je následující
M k  E x  t  
k



x

k

f  x dx .

(4-12)



Vzorec (4.3-11) symbolizuje postup, podle kterého je střední hodnota vypočtena
z rozdělení pravděpodobnosti hodnot signálu, které přísluší všem jeho možným realizacím pro
určitý časový okamžik, t. Tyto hodnoty signálu v určitém okamžiku představují náhodnou
veličinu, což je kategorie odlišná od náhodných funkcí, mezi které patří náhodný signál. Obecná
definice střední hodnoty náhodného signálu připouští, aby tato charakteristika byla funkcí času a
tedy v různých časových okamžicích navzájem odlišná. Závislost střední hodnoty na čase je
důsledkem závislosti jednorozměrné hustoty pravděpodobnosti na časovém okamžiku, ve
kterém signál charakterizuje. Touto vlastností se definují nestacionární náhodné signály. Naproti
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tomu náhodné signály s konstantní, na čase nezávislou, střední hodnotou a
pravděpodobnosti jsou nazývány stacionární.

hustotou

Signály se zaznamenávají ve tvaru číselných údajů, které jsou vždy na určitou přesnost
zaokrouhleny. Vzorec pro výpočet střední hodnoty náhodné veličiny s diskrétní množinu
hodnot, xi, s pravděpodobnostmi jejich výskytu, pi, je následující

  Ex i    x i p i .

(4-13)

i

Nechť je k dispozici jen jedna realizace stacionárního náhodného signálu ve tvaru
záznamu jeho vzorkovaných hodnot o délce N. Za předpokladu nezávislosti hustoty
pravděpodobnosti na čase lze tyto vzorkované hodnoty považovat za statistický soubor se
shodnou pravděpodobností výskytu pro každý vzorek, tj. p i  1 N . Střední hodnota je
formálně shodná s aritmetickým průměrem tohoto souboru dat
1 N 1
x .
N i0 i

  Ex i  

(4-14)

Stacionární signály, u kterých výsledky výpočtu střední hodnoty podle vzorce (4-11),
případně jeho speciální podoby (4-13), a podle vzorce (4-14) jsou shodné, se nazývají
ergodické. Tyto signály jsou podskupinou stacionárních signálů. Soubor realizací lze tedy u
ergodických signálů při výpočtu jejich charakteristik nahradit jen jedinou realizací, tj.
časovým průběhem, náhodného signálu. Střední hodnota z jediné realizace náhodného signálu
se spojitým časem se vypočte podle vzorce
T 2

1
  Ex t   lim
 x t  dt .
T T
T 2

(4-15)

Při vyhodnocování signálů je používáno centrování signálu x(t) na centrovaný signál,
x(t), s nulovou střední hodnotou, proto
 x t   x t   Ex t  .

(4-16)

4.3.2. Rozptyl signálu
Další charakteristikou náhodných signálů je rozptyl. Jeho definice s použitím operátoru
střední hodnoty je následující



Dx t     E  x t   Ex t 
2

2

    x  


2

f  x dx .

(4-17)



Ve vzorci představuje D. operátor rozptylu a  je směrodatná odchylka signálu. Jednotlivé
operace výpočtu rozptylu s použitím operátoru střední hodnoty se samozřejmě přizpůsobují
formě dat, ve které je signál zaznamenán. Pro spojité signály jsou použity integrály, pro
vzorkované signály jsou to součty. Rozptyl stacionárních signálů lze vypočítat přímo z jejich
časového průběhu stejně jako střední hodnotu.
Vzorec (4-17) představuje definici centrálního statistického momentu druhého řádu.
Obecná definice centrálního momentu řádu, k, je



m k  E  x t    

k

    x  


k

f  x dx .
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(4-18)

4.3.3. Činitel výkyvu
Pro praktické posouzení variability signálu je velmi často používána jednoduchá
charakteristika, a to činitel výkyvu (crest faktor)

CF  x MAX  x ,

(4-19)

který je „citlivý“ na přítomnost impulsů v signálu. Nejnižší hodnota crest faktoru je jednotka,
a to pro obdélníkový signál s nulovou střední hodnotou, u kterého se střídají pravidelně dvě
navzájem opačné hodnoty. Crest faktor harmonického signálu je 2 .
4.3.4. Korelační funkce
V této kapitole definovány charakteristiky náhodných signálů druhého řádu, a to
korelační funkce. Jestliže je hodnocena závislost hodnot jednoho signálu ve dvou různých
časových okamžicích, pak se jedná o autokorelační funkci. V případě hodnocení závislosti
dvou signálů ve dvou různých časových okamžicích, pak se jedná o křížovou (vzájemnou)
korelační funkce. Podobně jako u definice střední hodnoty lze vyjít z hustoty rozdělení
pravděpodobnosti. Nejobecnější vzorec pro autokorelační funkci je následující



   x t x t f  x t , x t  dx dx

R xx  t 1 , t 2   E x 1  t 1 x 2  t 2  





kde f x t 1 , x t 2 

 

1

1

2

2

1

1

2

2

1

2

,

(4-20)



představuje dvourozměrnou hustotu rozložení pravděpodobnosti dvou

vzájemně odlišných časových okamžicích. Další podmínkou stacionarity je závislost této
dvourozměrné hustoty pravděpodobnosti pouze na vzájemném posunu časových okamžiků t1
a t2. Autokorelační funkce stacionárního signálu je proto funkcí vzájemného posunutí mezi
časovými okamžiky, R xx  t 1 , t 2   R xx  t 2  t 1   R xx   . Pro ergodické signály lze
autokorelační funkci vypočítat ze střední hodnoty součinu dvou vzájemně v čase posunutých
signálů jediné realizace
T2

1
R xx    lim
 x t  x t   dt .
T T
T 2

(4-21)

U tohoto vzorce je předpokládáno, že signál je definován pro čas od - do +. V případě jeho
omezení na konečný časový interval, je třeba tuto skutečnost respektovat v mezích integrace,
jejichž vzdálenost se bude úměrně posunutí zkracovat a rovněž součinitel 1 T se změní na
1  T   . Tento efekt lze demonstrovat na výpočtu autokorelační funkce vzorkovaného
signálu
R xx    

1 N 1 
x x .
N   i0 i i 

(4-22)

Autokorelační funkce obecného signálu je sudá, R xx     R xx    . Autokorelační funkce
centrovaného signálu je
R xx     lim

T

T2

1
x t     x t      dt  R xx      2 .


T T 2
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(4-23)

Pro nulové posunutí je autokorelační funkce centrovaného signálu shodná s jeho rozptylem,
R xx  0   2 . Obecně platí, že R xx  0  R  , což lze dokázat výpočtem střední hodnoty

výrazu  x t   x t     x 2  t   x 2  t    2 x t  x t   , která je nezáporná.
2

Vzájemná korelační funkce se týká dvou signálů, x(t) a y(t). Jeden signál může být
vstupem a druhý signál výstupem dynamické soustavy. Obecná definice je následující



 

   xt yt f  xt , yt  dx dy ,

R xy  t 1 , t 2   E x t 1  y t 2  





f x t 1 , y t 2 

kde

1

2

1

(4-24)

2



je

dvourozměrná

hustota

pravděpodobnosti.

Tuto

hustotu

pravděpodobnosti u nezávislých náhodných signálů lze rozložit na součin dvou dílčích hustot,







 



tj. f x t 1 , y t 2   f x x t 1  f y y t 2  . Z této vlastnosti lze odvodit, že vzájemná korelační

funkce mezi nezávislými náhodnými signály je dána součinem jejich středních hodnot





  xt f  xt 
 Ex t  Ey t 

R xy  t 1 , t 2   E x t 1  y t 2  

1

x
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  y t 2 f y y t 2  dy dx 
 

.





(4-25)

2

Pro centrované signály je vzájemná korelační funkce nezávislých náhodných signálů nulová,
R xy  t 1 , t 2   0 . Signály s konstantní nebo nulovou vzájemnou korelační funkcí se také
nazývají nekoherentní.
Vzájemná korelační funkce ergodických signálů je závislá jen na rozdílu časových
okamžiků t1 a t2 jako vzájemná korelační funkce stacionárních signálů. Ergodicita znamená
možnost použití střední hodnoty součinu x t  y t   v čase k výpočtu autokorelační funkce
T2

1
R xy     lim
 x t  y t   dt .
T T
T 2

(4-26)

Vzájemná korelační funkce není sudá a její maximum nemusí být pro nulové posunutí,   0 .
Posunutí pro maximum křížové korelační funkce představuje dopravní zpoždění mezi signály.
V indexu vzájemné korelační funkce je pořadí signálů xy. Pro opačné pořadí signálů, yx,
lze odvodit





R xy     E x t  y t    E y t 1 x t 1    R yx    ,

(4-27)

kde čas t byl nahrazen časem t 1  t   .
4.3.5. Střední hodnota, rozptyl a korelační funkce harmonického signálu
Harmonický signál s nenulovou frekvencí má nulovou střední hodnotu. Směrodatná
odchylka harmonického signálu, která se nazývá také efektivní hodnota, souvisí s jeho
amplitudou podle jednoduchého vztahu   A 2  A ef . Efektivní hodnota vystupuje ve
výpočetních vzorcích výkonu, např. střídavého elektrického proudu, ve druhé mocnině. Ve
vzorci pro elektrický výkon je navíc součinitel měřítka, kterým je odpor pro výpočet výkonu
z proudu nebo vodivost pro výpočet z napětí. Ve spektrech je běžněji uváděna efektivní hodnota
složek nebo výkon složek na místo amplitud. V interpretaci výsledků měření, zvláště při
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cejchování, vzniká řada nedorozumění, protože o použitých veličinách se implicitně
předpokládá, že jsou uživateli zřejmé.
Vzhledem k tomu, že zobrazením signálů do frekvenční oblasti se zabývá celá tato kniha,
na tomto místě bude jen krátce zmíněna autokorelační funkce harmonického a periodického
signálu. Pro harmonický signál, který je definován vzorcem (3-1), lze užitím vzorce (4-23) určit
jeho autokorelační funkci
R xx   

A2
cos 
2

(4-28)

Autokorelační funkce libovolně fázově posunutého harmonického signálu má vždy tvar
funkce kosinus s periodou, která je shodná s periodou výchozího signálu.
4.3.6. Střední hodnota, rozptyl a korelační funkce bílého šumu
Náhodný signál se zvláštními vlastnostmi je bílý šum (white noise). Přestože tento
signál je jen matematická abstrakce, je možné pomocí něj modelovat náhodné chyby, jejichž
základní charakteristikou je úplná nahodilost a žádná korelace mezi posunutými hodnotami.
Další uplatnění má při popisu přenosových vlastností lineárních dynamických systémů.
Bílý šum, e(t), s nulovou střední hodnotou a se spojitým časem má podle definice
následující autokorelační funkci
R ee    Ee t  e t     2   ,

(4-29)

kde  2 má význam rozptylu (disperze) bílého šumu a  t  je Diracova funkce. Jak bude
ukázáno dále, spektrum bílého šumu má konstantní úroveň pro všechny frekvence.
Vzorkovaný signál s vlastnostmi bílého šumu má nulovou střední hodnotu a v definici
autokorelační funkce neužívá Diracovy funkce, ale konečnou hodnotu pro nulové posunutí,
která je rovna rozptylu vzorkovaných hodnot bílého šumu



E e i e i 



 2 ,   0 ,

 0,   0 .

(4-30)
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5. Fourierova transformace
Průběh signálu se obvykle znázorňuje v čase, jinak řečeno v časové oblasti - doméně.
Posuzování časového průběhu signálu vhodně doplňují i jeho vlastnosti prezentované
rozkladem na soubor elementárních funkcí. Nejpřirozenější pro technické aplikace nejen
v oboru kmitání mechanických systémů je rozklad na soubor harmonických funkcí, které se
liší amplitudou, úhlovou frekvencí a svou počáteční fázi. Jestliže se u souboru harmonických
signálů znázorní závislost amplitudy a počáteční fáze na frekvenci, pak je signál znázorněn ve
frekvenční oblasti - doméně. Rozklad periodické funkce se spojitým časem na kombinaci
harmonických signálů se nazývá Fourierova (nekonečná) řada. Pro obecné neperiodické
funkce se používá Fourierova transformace.
Touto kapitolou začíná popis vlastností signálů s důrazem na frekvenční oblast, která je
zvláště vhodná pro analýzu periodických nebo kvasiperiodických diagnostických signálů.
Složení tohoto typu signálů se analyzuje ve frekvenční oblasti mnohem přehledněji než
v časové oblasti. Časová oblast je preferována pro znázornění signálu v případě, že v jeho
spektru zůstanou složky jen užitečné pro posouzení jeho časového průběhu. K vytvoření
takového časového průběhu jsou potřebné úpravy, které se provádějí ve frekvenční oblasti.
Nástrojem k analýze signálů je Fourierova integrální transformace. Pro různé aplikační
oblasti lze nalézt řadu učebnic a příruček. Pro elektrotechnické inženýry je to Angotova nebo
Kohlmanova kniha [27]. Pro zpracování signálů jsou to opakovaná vydání Oppenheimovy a
Schaferovy knihy [38]. V češtině byla průkopnickou prací Čížkova kniha [9].

5.1. Fourierovy řady
Periodická funkce má je charakterizována rovností vzájemně posunutých funkčních
hodnot x t   x t  iT , kde T je perioda a i = ±1, ±2, ±3, ... je její násobek. Do tvaru
(bodově) konvergentní Fourierovy nekonečné řady lze rozvinout tuto funkci, x(t), za
podmínky, že je po úsecích hladká, což znamená, že tato funkce a její první derivace má
konečný počet bodů nespojitostí a konečné jednostranné limity. Definiční vzorce jsou
následující


x t  

F

k 

k

 2 
exp j k t ,
 T 

(5-1)

T

Fk 

1
 2 
x t  exp  j k t  dt , k  0,  1,  2, ... .



T0
T

(5-2)

kde Fk , k  0,  1,  2,... jsou koeficienty Fourierovy řady. Součet Fourierovy řady je
v bodech nespojitosti roven aritmetickému průměru jednostranných limit. Fourierovu řadu
s harmonickými funkcemi v exponenciálním tvaru lze převést na řadu, která obsahuje funkce
sinus a kosinus. Protože vše je směřováno k interpretaci signálů jen pomocí rotujících
vektorů, tento rozklad nebude dále rozvíjen. Fourierova řada tedy představuje rozklad signálu
na nekonečný počet dvojic vektorů, které rotují proti sobě


x t   F0   a  k  t   a  k  t   .

(5-3)

k 1

K definici Fourierovy řady je třeba dodat, že signál x t  nemusí být jen reálná funkce
času, ale také komplexní funkce času, která je vhodná pro záznam orbitů.
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Mezi funkcí komplexní funkci x(t) a koeficienty Fk platí Parsevalova rovnost
T


1
2
2


x
t
dt
Fk .



T0
k 

(5-4)

Jestliže periodická funkce je reálná, pak pro symetrické koeficienty řady (5-1) platí, že
jsou vzájemně komplexně sdruženy F k  F* k , tj. jejich reálné části jsou shodné a imaginární
části jsou opačné, ReF k   ReFk  , ImF k    ImFk  .
Pro koeficient Fk s indexem k  0 je jeho imaginární
složka nulová, ImF0   0 . Koeficient F0 odpovídá
harmonickému signálu s nulovou frekvencí, což je
konstanta ve významu střední hodnoty signálu, která se
rovněž nazývá stejnosměrná složka signálu.

Obr. 22. Periodická funkce
z Diracových impulsů

V kapitole, která blíže pojednává o Fourierově
transformaci, bude potřebný rozklad periodické funkce,
která je složena z Diracových funkcí. Tato funkce se
nazývá Diracův hřeben a je znázorněna na obr. 22. Jedná se
tedy o funkci periodickou s periodou T, a proto ji lze
rozložit na Fourierovu řadu. Koeficienty Forierovy řady lze
vypočítat užitím filtrační vlastnosti Dirakovy funkce (4-10)

T

1
1
1
 2 
Fk    t  exp  j k t dt  exp  j 0  ,


T0
T
T
T

k  0,  1,  2, ... .

(5-5)

Součet Diracových funkcí má proto následující rozklad na Fourierovou řadu


  t  kT 

k 

kt 
1 

exp j 2   .


T k 
T

(5-6)

5.2. Fourierova transformace obecného signálu
Rozklad na Fourierovou řadu se týká jen periodických signálů. Přestože počet složek
rozkladu je obecně nekonečný, obsahuje tento rozklad jen složky s frekvencemi, které jsou
násobky, tzv. harmonické, základní frekvence opakování signálu. To znamená, že spektrum
obsahuje jen izolované složky.
Rozklad obecného, tj. nejen periodického signálu, ale také neperiodického signálu na
harmonické složky, lze vypočítat s pomocí Fourierovy transformace. Příkladem
neperiodického signálu je osamocený obdélníkový impuls nebo také jakákoliv jiná
neperiodická funkce. Tento rozklad obsahuje obecně složky o všech frekvencích
s infinitesimální (nekonečně malou) amplitudou. Spektrum je spojitá funkce frekvence.
Definiční vzorce přímé a zpětné (inverzní) Fourierovy transformace pro signál, tj. funkci x(t)
ve významu vzoru nebo originálu, jsou následující:
X    Fx t  



 x t  exp  jt  dt ,

(5-7)



x t   F 1 X   



1
 X   exp jt  d ,
2  
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(5-8)

kde funkce úhlové frekvence X() má význam obrazu nebo také obecně signálu, který je
transformován do frekvenční oblasti. V dalším popisu bude funkce X() nazývána Fourierovo
nebo komplexní spektrum. Pro existenci obrazu podle vzorce přímé transformace se
matematicky klade na časovou funkci podmínka absolutní integrovatelnosti funkce a dále
podmínka, aby x(t) byla po částech spojitá s konečným počtem bodů nespojitosti. Absolutní


integrovatelnost znamená existenci integrálu

 x t  dt )



V matematické terminologii patří Fourierova transformace mezi integrální transformace
s jádrem, které je harmonickou funkcí času nebo úhlové frekvence [41]. Fourierova
transformace je podobná Laplaceově transformaci
Lx t   X p 



 x t  exp  pt  dt ,

(5-9)

0

kde p je komplexní proměnná. Rozdíl obou transformací spočívá v definičním oboru originálu
a v typu funkční proměnné operátoru. Pro Laplaceovu transformaci je z důvodu kausality
odezvy vyžadována definice transformované funkce s nulovou hodnotou pro t < 0. Obě
transformace mají společné vlastnosti, přechod od Laplaceovy transformace k Fourierově
znamená formální náhradu proměnných p  j .
Transformační vzorce Fourierovy transformace (5-7,8) jsou lineární, a proto lineární
kombinace dílčích originálů má obraz složený ze shodné lineární kombinace dílčích obrazů.
Tab. 2 shrnuje některé základní vlastnosti Fourierovy transformace.
Tab. 2. Základní vlastnosti Fourierovy transformace
Originál

Obraz

x t  ,    t  

X   ,      

x  t 

j X  



X   j

x t  dt

x t  t 0 

X   exp  jt 0 

x t  exp j 0 t 

X   0 

x t  y t 

1
X   * Y  
2

x t  * y t 

X   Y  

Symbol * ve vzorcích tab. 2 na posledních dvou řádcích označuje operaci konvoluce








x t  * y t    x t   y  d   x  y t   d .

(5-10)

Všechny vztahy lze dokázat použitím definičních vzorců (5-7,8). Z konvoluce lze odvodit
další podobu Parsevalovy rovnosti (5-4), tentokrát pro obecnou Fourierovou transformaci
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1
2
2
X   dt   x t  dt .

2  


(5-11)

Diracova funkce (distribuce) je obsažena v řadě obrazů nebo originálů Fourierovy
transformace. Protože tyto vztahy budou použity v některých odvozeních, je vhodné, aby byly
shrnuty do přehledu v tab. 3. V této tabulce označuje sign(x) funkci signum:
sign 0  0, sign x  x x , x  0 . Transformace originálu 1/t je důležitá v definici vzorců
pro Hilbertovou transformaci. Ostatní vztahy se týkají harmonických signálů. Vzorce pro
transformace Diracovy funkce lze ověřit aplikací Fourierovy transformace na posloupnost
funkcí, jejichž limitou je Diracova funkce (4-6).
Tab. 3. Diracova funkce ve Fourierově transformaci
Originál

Obraz

 t 

1

 t  t 0 

exp  jt 0 

1

2   

exp j 0 t 

2      0 

cos 0 t 

     0       0 





 exp jk t 

k 


  t  iT

0





2      k  0 
k 



 exp  jiT

i 

i 

1
t

 jsign  

Pro signály, x t  , které jsou reálnými funkcemi času, má jejich Fourierova
transformace, X   , podobně jako koeficienty Fourierovy řady, některé důležité vlastnosti:
 reálná část obrazu reálné funkce ReX   je sudá funkce, tj.
ReX     ReX  
 imaginární část obrazu reálné funkce ImX   je lichá, tj. ImX      ImX  
 hodnoty X   a X    jsou komplexně sdružené, tj. X     X *    .
Důležitou vlastností obrazu reálné funkce je komplexně sdružená symetrie složek
vzhledem k nulové frekvenci, a proto při úpravách Fourierových spekter je třeba tuto
vlastnost zachovat před jejich inverzní transformací.
Zvláštní vztahy lze odvodit pro reálnou funkci sudou, e  t   e t  , a lichou,
o  t    o t  , na které lze libovolnou reálnou funkci rozložit, x t   e t   o t  . Reálné sudé
funkci odpovídá reálné sudé Fourierovo spektrum a reálné liché funkci odpovídá imaginární
liché spektrum. V obou případech je Fourierovo spektrum komplexně sdruženě symetrické.
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5.2.1. Fourierova transformace periodického signálu

Základní vlastností periodického signálu je shoda časově posunutých hodnot
x t   x t  kT , kde T je perioda signálu a k je libovolné celé číslo. Periodický signál lze

vyjádřit jako nekonečný součet vzájemně posunutých funkcí, x P  t  kT , k  0,  1,  2, ... ,
které jsou shodné v intervalu od 0 do T se signálem x(t) a nulové mimo tento interval, tj.


x t  

x

k 

P

 t  kT ,

(5-12)

kde
x t  , pro 0  t  T ,
x P  t  
pro t  0, T  t .
0,

(5-13)

Výraz na pravé straně vzorce (5-12) má tvar konvoluce pomocného signálu xP(t)
s periodickou funkcí, která je složena z posloupnosti Diracových funkcí (tzv. Diracova
hřebene). Platí
x P  t *
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  t  kT 

 x P     t  kT   d 



x
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P

 t  kT .

(5-14)

Konvoluci pomocné funkce xP(t) s periodickou funkci odpovídá v časové oblasti součin
obrazů těchto funkcí (5-10). Fourierova transformace, Fx t   X   , periodické funkce,
x(t), je proto dána vztahem


X    C    exp  jkT ,

(5-15)

k 

ve kterém budou jednotliví činitelé na pravé straně postupně vypočteny. Jak bylo odvozeno
v kapitole o Fourierových řadách, nekonečný součet exponenciálních funkcí (5-6) lze nahradit
periodickou funkcí ze vzájemně posunutých Diracových funkcí. Jestliže je ve vzorci (5-6)
formálně zaměněna proměnná t za , pak lze dostat
2   
2 
exp j kT 
   k  .


T k  
T
k 


(5-16)

Fourierovou transformaci pomocné funkce x P  t  je možné přepsat do tvaru, který je až na
součinitel 1/T shodný se vzorcem pro výpočet koeficientů Fourierovy řady, tj. výraz C   ze
vzorce (5-15) je dán
C   



T



0

 x P  t  exp  jt  dt   x P  t  exp  jt  dt .

(5-17)

Výsledný vztah pro přímou a zpětnou Fourierovou transformaci periodické funkce je
následující
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k

(5-18)

 2 
exp j k t  .(5-19)
 T 

Obraz X() ve vzorci (5-18) je složen z posloupnosti Diracových funkcí o plochách 2Fk, kde
Fk je koeficient Fourierovy řady pro složku o shodné úhlové frekvenci, jako je frekvenční
posunutí příslušné Diracovy funkce v proměnné . Pro periodické funkce, x(t), je jejich
obraz, Fx t   X   , ve spojité proměnné  dán posloupností frekvenčně izolovaných

nenulových hodnot, X k , k  0,  1,  2, ..., které odpovídají složkám o diskrétních
hodnotách úhlových frekvencí  k  2 k T
Vzorec (5-18) pro výpočet obrazu X() a inverzní transformace tohoto obrazu (5-19)
vyjadřuje logickou souvislost Fourierovy transformace periodických funkcí a Fourierovy
řady. Zpětná transformace má přímo tvar Fourierovy řady přímá transformace obsahuje
posloupnost jejich koeficientů.
5.2.2. Fourierova transformace vzorkovaného signálu

Vzorkovaná funkce, xk, vznikne ze spojité funkce času, x(t), výběrem jejich hodnot
v časových okamžicích t  k  t , k  0,  1,  2,... , tj. x k  x k  t  , kde t je interval
vzorkování. Spojitý průběh je tedy nahrazen posloupností hodnot. Této posloupnosti může být
přiřazen různý význam. Pro analýzu souvislostí mezi výchozí funkcí x(t) se spojitým časem a
posloupností xk je vhodné, aby vzorkované hodnoty xk představovaly plochy Diracových
impulsů. Tento model umožňuje vytvořit z posloupnosti xk signál y(t) se spojitým časem, t, ve
tvaru
y t  





k 

k 

 x k  t  k  t   x t    t  k  t  ,

(5-20)

pro který lze vypočítat Fourierovou transformaci podle obecné definice (5-7,8).
Funkce y(t) je součin funkce x(t) a periodické funkce, která obsahuje Diracovy funkce,
a proto jejich Fourierova transformace je dána konvolucí jednotlivých obrazů
F y t  

 

1
Fx t  * F   t  k  t  .
2
k 


(5-21)

Pro označení X    Fx t , Y    F y t  lze provést následující úpravy
Y   




1
1
2   
2 




X     exp  jk  t  d 
X 
   k  d (5-22)



2  
2  
 t k  
 t
k 

S využitím filtrační vlastnosti Diracovy funkce (4-10) je Fourierova transformace
vzorkovaného signálu dána vztahem

Y   

1  
2 
X   k 

 t k  
 t

(5-23)
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Fourierův obraz vzorkovaného signálu, Y(), podle vzorce (5-23) je tedy složen
z nekonečného součtu Fourierových obrazů, X(), výchozího spojitého signálu, které jsou
frekvenčně vzájemně posunuty o úhlovou frekvenci  s  2 f s , kde f s  1  t je vzorkovací
frekvence.
Schématicky je přeměna Fourierova obrazu z původního spojitého signálu na Fourierův
obraz vzorkovaného signálu znázorněna v diagramu na obr. 23. Diagramy jsou uvedeny ve
dvou variantách, a to pro případ, kdy nenulové částí sousedních posunutých obrazů výchozího
spojitého signálu se prolínají v jistém intervalu frekvencí, a pro případ, kdy jsou odděleny. O
prolnutí posunutých částí funkce Y() rozhoduje tzv. mezní frekvence výchozího
nevzorkovaného signálu, m, se spojitým časem, pro kterou je X m   0 .

Obr. 23. Fourierova transformace vzorkovaného signálu
Podmínkou oddělení vzájemně posunutých částí Fourierova obrazu vzorkovaného
signálu je, aby mezní frekvence byla menší nebo nejvýše rovna polovině úhlové frekvence
vzorkování, tj.  m   s 2 . Úhlová frekvence  s 2 , případně frekvence f s 2 , se nazývá
Nyquistova. Původní spojitý signál, x(t), lze ze vzorkovaného signálu, y(t), obnovit, jestliže
se ideálním filtrem odstraní (vynulují) všechny dílčí části obrazu Y() s frekvencemi, které
jsou v kladných hodnotách větší než  s 2 a v záporných hodnotách menší než   s 2 , a
výsledkem této operace je obraz, X(), který je shodný s obrazem výchozí funkce, x(t), pro
spojitý čas. Informace obsažená v původním signálu se vzorkováním nezkreslí. Při prolnutí
sousedních, tj. o úhlové frekvenci s vzájemně posunutých, obrazů X() a X(-s) nelze
původní spojitý signál obnovit, protože funkční hodnoty X() pro úhlové frekvence nad s/2
jsou sečteny s funkčními hodnotami X() pro úhlové frekvence od m do s/2 a tyto součty
nelze rozdělit na jednotlivé sčítance. Informace obsažená ve výchozím signálu se zkreslí.
Postup vzorkování signálu s možností jeho obnovení do tvaru výchozího signálu se
spojitým časem musí splňovat výše uvedenou relaci mezi Nyquistovou frekvencí a mezní
frekvencí signálu. Tato podmínka se nazývá Shannon-Kotelnikův teorém. Vzorkování signálu
s Nyquistovou frekvencí vyšší než je mezní frekvence signálu zajistí, aby jeho Fourierův
obraz X() nebyl zkreslen.
5.2.3. Fourierova transformace vzorkovaného periodického signálu

Vzorec pro Fourierovou transformaci periodického signálu se spojitým časem obsahuje
nekonečnou posloupnost koeficientů, Fk , k  0,  1,  2,... , ve významu posloupnosti ploch
Diracových funkcí. Ve zpětné transformaci vystupují jen koeficienty Fk ve významu amplitud
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příslušných harmonických složek signálu o úhlové frekvenci 2k T , kde T je perioda
signálu. Při vzorkování vznikají podle výše uvedeného rozboru určité požadavky na vztah
mezi frekvencí vzorkování a frekvenčním rozsahem vzorkovaného signálu. V této části
kapitoly o Fourierově transformaci budou odvozeny vztahy, které předpokládají vzorkování a
periodicitu signálu, což významově změní obecnou Fourierovou transformaci na diskrétní
Fourierovou transformaci (DFT).
Nechť je za jednu periodu změřeno N diskrétních hodnot (vzorků) spojitého
periodického signálu, x i , i  0,1,..., N  1. Pro tuto posloupnost N vzorků se používá termín
záznam a počet vzorků se nazývá délka záznamu. Perioda signálu, T, a interval vzorkování,
t, jsou v následujícím vztahu T  N t . Vzorkovací frekvence je dána převrácenou
hodnotou periody vzorkování, f s  1  t . Naproti tomu převrácenou hodnotu délky periody
signálu, T, lze označit za základní frekvenci snímání záznamů, f 0  1 T . Mezi délkou
záznamu, jeho základní frekvencí a frekvencí vzorkování platí
fs  N f0 .

(5-24)

Z předpokladu periodicity vzorkovaného signálu vyplývá, že má periodické
pokračování před a za změřeným záznamem, tj. platí x i  x i  mN , m  0,  1,  2,... . Jak bylo
uvedeno, Fourierova transformace periodického signálu je charakterizována posloupností
koeficientů Fk, které byly definovány pro Fourierovu řadu vzorci (5-1,2). K výpočtu těchto
koeficientů pro vzorkovaný periodický signál je vhodné použít opět model vzorkovaného
signálu, y(t), se spojitým časem, t, který je tvořen posloupností Diracových funkcí (5-20) se
součiniteli shodnými s hodnotami vzorků xi. Koeficienty Fourierovy řady pro model
vzorkovaného signálu y(t) jsou následující
T

T

1
1 
 2 
 2 
Fk   y t  exp  j k t dt    x i  t  i  t  exp  j k t dt 




T0
T
T 0 i 
T
1 N 1
1 N 1
 2 

 2
  x i exp  j k i  t 
x i exp  j k i  , k  0,  1,  2,...



 N  t i0

T i0
T
N

(5-25)

Ve výpočtu je užita filtrační vlastnost Diracovy funkce (3-10), omezení počtu členů v sumě
na konečný počet hodnot vyplývá z omezené délky integračního intervalu od 0 do T a jeho
koincidence s hodnotami i  t . Formálně podle tvaru vzorce (25) jsou koeficienty periodické
funkce indexu, k, tj. platí Fk  Fk  mN , m  0,  1,  2,... , protože exponenciální funkce v tomto
vzorci je periodická vzhledem k indexu, k, tj.
  2
 2

 
 2 
exp  j  k  N  i  exp  j
k  2  i   exp  j k i  .


 


 N
N
N

(5-26)

Ve skutečnosti pro velikosti součinitelů, Fk , k  0,  1,  2,... , platí další omezení, která jsou
diskutována v následujících odstavcích.
Fourierova řada (5-1) pro výchozí signál x(t) se spojitým časem obsahuje nekonečný
počet členů a její součet dává hodnoty pro spojitý čas t. V kapitole o vzorkování byla
diskutována podmínka pro vztah mezi poloviční úhlovou frekvencí vzorkování, s/2, a mezní
úhlovou frekvencí, m, vzorkovaného signálu. Pro teoretickou možnost obnovení signálu
z jeho vzorkovaných hodnot je zapotřebí, aby mezi zmíněnými úhlovými frekvencemi platila
nerovnost  m   s 2 . Rozklad obnovitelného signálu se spojitým časem na harmonické
složky ve tvaru Fourierovy řady nesmí obsahovat nenulové složky pro násobky frekvence 1/T
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větší než N/2. Největší absolutní hodnota indexu, k, v sumě pro výpočet x i i  t  pro sudý
počet vzorků, N, je pak jeho polovina, N/2, nebo pro lichý počet vzorků je to celá část podílu
N/2. Pro k  N 2 jsou koeficienty Fk = 0. To znamená, že koeficienty Fk nejsou periodické
v indexu s periodou N. Specifický význam mají složky o úhlové frekvenci   s 2 , kterým
přísluší exponenciální harmonické funkce
 2  N  
 2 N 
i
exp j    i  exp j
i    1
 N 2 
 N  2 

(5-27)

a koeficienty o velikosti
FN 2 

1 N 1
1 N 1
 2 N 
i
x i exp  j
i 
x i   1  F N 2 .



N  t i0
N 2  N  t i0

(5-28)

Při filtraci s cílem obnovení signálu se spojitým časem je třeba zmenšit velikost FN 2 na
polovinu.
Vzorkované hodnoty jedné periody periodického signálu pro sudý počet vzorků, N, jsou
pro i  0,1,..., N  1 následující
 N 2 1

xi 

 2

 2 N

i  t 
Fk exp j k i  t   FN 2 exp j

 T

 T 2

k  N 2 1

 N 2 1

 2 
i
Fk exp j k i  FN 2   1 .


N
k  N 2 1



(5-29)
Složky předchozí sumy (5-29) pro záporné hodnoty indexu, k, přísluší záporným úhlovým
frekvencím, které lze převést na kladné frekvence posunem indexu o délku záznamu, N. Efekt
této transformace indexu je pro exponenciální funkci v sumě bez vlivu na její velikost,
protože
 2

 2

exp j   k  i  exp j  N  k  i  .
 N

 N


(5-30)

Index, k, ve vzorci pro xi v rozsahu od -1 do  N 2 se posunem o N nahradí indexy od N-1
do N  N 2 . Rotace vektorů, které vytváření harmonické signály, není u vzorkovaných
signálů spojitá, ale po skocích o velikosti  j 2 k i N . Posun indexu, k, o hodnotu N
znamená neměnnou výslednou polohu vektoru a tedy i výsledek výpočtu. Úpravy indexů jsou
znázorněny v obr. 24. Záporné frekvence se tímto posunem změní na kladné frekvence. Pro
předpokládaný sudý počet vzorků N jsou indexy N 2 a N  N 2 shodné, avšak vzhledem k
(5-28) je upravený vzorec (5-29) pro vzorkované hodnoty následující
 2 
x i   Fk exp j k i .
 N 
k 0
N 1

40 N je sudé číslo)
Obr. 24. Úprava frekvenční osy (délka záznamu

(5-31)

Ve výše uvedených úvahách se sledoval vztah k Fourierově transformaci signálu se
spojitým časem. S vědomím souvislosti s odvozenými vzorci je definice diskrétní Fourierovy
transformace (DFT) pozměněna na vztahy, které jsou invariantní ke vzorkovací frekvenci
N 1
 2 
Fk   x i exp  j k i  , k  0, 1, 2,..., N  1 ,


N
i0

(5-32)

1 N 1
 2 
x i   Fk exp j k i , i  0, 1, 2,..., N  1 .
 N 
N k 0

(5-33)

První vzorec, tzv. přímá diskrétní Fourierova transformace, lze teoreticky použít pro
výpočet koeficientů Fk , k  0,  1,  2,... , které jsou obecně komplexní čísla. Tyto koeficienty
představují pro každou frekvenci N-násobek poloviční velikosti vektorů, které rotují proti
sobě opačnou úhlovou rychlostí. Koeficienty lze vypočítat všechny pro úplný obraz o
frekvenčním složení signálu, nebo jen některé pro případ zájmu jen o jednotlivé frekvenční
složky signálu. Druhý vzorec, inverzní diskrétní Fourierova transformace, má využití
v syntéze vzorkovaných hodnot signálu pro zvolené a nebo cíleným způsobem upravené
koeficienty Fk, což bude předmětem kapitoly o demodulaci a použití Fourierovy transformace
v diagnostice.
V literatuře a při použití DFT v FFT analyzátorech je nejednotnost ve tvaru definičních
vzorců s ohledem na součinitel 1 N , kterým se místo levé strany vzorce (5-33) násobí levá
strana (5-32). Zde je zvolena varianta shodná s MATLABem. V FFT analyzátorech firmy
Brüel & Kjaer [44, 48] je součinitel 1/N ze vzorce (5-33) přesunut do vzorce (5-32), jak je
uvedeno v následujících definičních vzorcích
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x i exp  j k i  , k  0, 1, 2,..., N  1 ,
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(5-34)
(5-35)

Tato změna se projeví v měřítku zobrazovaných hodnot koeficientů Fk , k  0,  1,  2,... .
Číselně jsou velikosti složek Fourierova spektra u analyzátorů firmy Brüel & Kjaer 1 N - krát
menší než složky Fourierova spektra u MATLABu.
Posloupnost koeficientů, Fk , k  0, 1, ..., N  1 , se nazývá Fourierovo spektrum.
Protože koeficienty jsou komplexní čísla, lze znázorňovat závislost jejich absolutní hodnoty
nebo fáze na frekvenci. Jestliže se hovoří o složkách Fourierova spektra, pak lze užít termín
amplituda pro jejich souvislost s amplitudou příslušného harmonického signálu. Pro
amplitudu je v angličtině používáno označení magnituda. V souvislosti s tímto označením je
ve Fourierových spektrech v této knize pro amplitudu použita zkratka „mag“ pro její
souvislost s popisem grafů na displeji analyzátorů. Zde je překlad neúčelný stejně jako při
náhradě slova „frekvence“ za „kmitočet“ v češtině. Pro reálnou část komplexních hodnot
Fourierova spektra je použita zkratka „real“ a pro imaginární část zkratka „imag“. Vzdálenost
spektrálních čar je rovna základní frekvenci záznamů,  f  f s N .
Zápis transformačních vzorců se někdy zjednodušuje zavedením veličiny
WN  exp  j 2 N  , proto WNik  exp  j 2 ik N  . Pro přímou a zpětnou, Fourierovou

 

transformaci je použit symbolický zápis F x t  a F 1 X   , pro přímou a zpětnou DFT lze
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použít symbolů Fx t  a F 1 Fk  nebo při zdůraznění délky záznamu N, jsou zápisy tvaru

FN x t  a FN1 Fk  . Sumy ve vzorcích pro DFT dávají možnost použití maticového zápisu
obou vzorců se sloupcovými vektory pro vzorky a koeficienty a čtvercovou maticí, která
obsahuje prvky WNik .

5.3. Vlastnosti diskrétní Fourierovy transformace
Výsledkem výpočtu Fourierovy transformace ze vstupních dat, x i , i  0, 1, ..., N  1, jsou
koeficienty, Fk , k  0, 1, ..., N  1 . Z definičních vztahů (5-32,33) plyne vzájemná
zastupitelnost přímé a zpětné DFT, tzv. symetrie, tj.
*

*

 N 1 1
  1 
 2  
x i    Fk* exp  j k i    F Fk*  ,

  N 
 k 0 N
N 
*

*
 1 N 1
 2  
Fk    N x *i exp j k i    F 1 Nx *i  ,
 N

 N i0





(5-36)

(5-37)

kde (.)* je označení pro komplexně sdruženou hodnotu. Symetrie umožňuje použít jednotný
algoritmus pro přímou a inverzní DFT. Podle vzorce (5-36) se posloupnost
x i , i  0, 1,..., N  1 , která je příslušná koeficientům Fk , k  0, 1, ..., N  1 , vypočte aplikací
postupu výpočtu přímé DFT na posloupnost koeficientů Fk* N , k  0, 1, ..., N  1, tj.
komplexně sdružených a N-krát zmenšených vzhledem k původní posloupnosti.
Shodně s vlastnostmi obecné Fourierovy transformace mají koeficienty diskrétní
Fourierovy transformace, Fk , k  0, 1, ..., N  1 , pro reálné vzorkované signály některé
důležité vlastnosti:
 pro reálnou část koeficientů Fk platí ReFN  k   ReFk 
 pro imaginární část koeficientů Fk platí ImFN  k    ImFk 

 hodnoty koeficientů Fk a FN-k jsou komplexně sdružené, tj. FN  k  Fk* .

Pro shodnost absolutních hodnot koeficientů, které jsou symetrické vzhledem k Nyquistově
frekvenci (polovina vzorkovací frekvence), jsou grafy závislosti absolutní hodnoty nebo fáze
koeficientů na frekvenci (tzv. Fourierova spektra) u reálných signálů znázorňovány v rozsahu
od nulové frekvence po Nyquistovou frekvenci.
Pro komplexní signály (např. orbity) žádná symetrie neplatí, a proto je třeba používat
všechny koeficienty. Tato spektra se označují „full“ spektra, tj. celá (plná nebo oboustranná)
spektra.
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Některé operace s originálem nebo jeho komplexně sdruženou hodnotou a obrazem,
jako je posunutí a konvoluce, jsou uvedeny v tab. 4.
Tab. 4. Základní vztahy DFT
Originál

Obraz

x i , i  0, 1, ..., N  1

Fk , k  0, 1, ..., N  1

x *i

F k

x i 

Fk exp  j 2k N 

x i exp j 2i N 

Fk 

xi yi

1
F *Gk
N k

xi * yi

Fk G k

Symbol * označuje v tab. 4 shodně s tab. 1 operaci konvoluce a jejím výsledkem v případě
konvoluce originálů, xi a yi, je záznam o délce N
N 1

N 1

0

0

x i * y i   x  y i     y  x i   , i  0, 1, ..., N  1.

(5-38)

Výsledkem konvoluce obrazů je obraz s koeficienty
N 1

N 1

0

 0

Fk * G k   F G k     G  Fk   , k  0, 1, ..., N  1.

(5-39)

Součet vzorků originálu a součet obrazů jsou následující
N 1

x
i0

N 1

i

X

 F0 ,

k 0

k

 N x0 .

(5-40)

Koeficient F0 je N-násobně větší než aritmetický průměr vzorků záznamu. To znamená, že
tento koeficient představuje N-násobek střední hodnoty nebo také stejnosměrné složky
záznamu.
Součet druhých mocnin absolutních hodnot originálu a obrazu DFT spolu souvisejí
obdobně jako u Fourierovy řady, viz. (5-4), podle vztahu, který se nazývá rovněž Parsevalova
rovnost
N 1

x
i0

2
i



1 N 1
F
N k 0 k

2

.

(5-41)

Tato rovnost vyplývá ze součtu součinů (po jednotlivých vzorcích) záznamu xi a jeho
konvoluce y i  x *i . Tomuto součtu přísluší koeficient s indexem nula jako výsledek
konvoluce obrazů Fk a G k  F k  FN  k  Fk* .
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V poslední části této podkapitoly bude popsán účinek modifikace posloupnosti
vzorkovaných hodnot originálu, které jsou běžné při operacích se záznamy dat. Jedná se o
tyto úpravy výchozího záznamu xi na záznam yi
 doplněním nul na konec záznamu dat

x i , i  0, 1, ..., M  1
yi  
0, i  M , M  1, ..., N  1
 p-násobné opakování výchozího záznamu xi o délce N na výslednou délku pN

(5-42)

y i  y N    x  ,   0, 1, ..., N  1,   0, 1, ..., p  1, proto i  0, 1, ..., pN  1 (5-43)
 p-násobné zředění výchozího záznamu xi o délce N na výslednou délku pN
x i , n  p i,
i  0, 1, ..., N  1, proto n  0, 1, ..., pN  1 .
yn  
 0, n  p i,

(5-44)

Doplnění záznamu:
Při doplnění záznamu nulami podle definice (5-42) je DFT rozšířeného záznamu
následující
N 1

M 1

i0

i0

FN y i    y i exp  j 2 ik N  

x

i





exp  j 2 ik M N  M  Fk M N , k  0, 1, ..., N  1 .
(5-45)

Z odvozeného vztahu (5-45) vyplývá, že jestliže výraz kM N je celé číslo, pak příslušná
složka odpovídá obrazu výchozí posloupnosti. Jak bude uvedeno dále, je velikost M často
blízká N, a proto s výjimkou koeficientu F0 se výsledek transformace původního a
doplněného záznamu liší.
Opakování záznamu:
Tato úprava záznamu p-násobně prodlouží jeho délku na pN. Výpočet Fourierovy
transformace opakovaného záznamu je následující
FpN y i   G k 
p 1 N 1

pN 1

y
i0

i





p 1   1 N 1

exp  j 2 ik  pN   





0



i  N
N 1





   y   N exp  j 2    N  k  pN    x  exp  j 2 k  pN 
0  0

 0



y i exp  j 2 ik  pN  
p 1

 exp j 2k p
 0

(5-46)
Protože platí
p 1

 p , k  p ,
  0,  1,  2, ...,
k  p ,


 exp j 2k p  0,
 0

(5-47)

je obraz opakovaného záznamu (5-46) následující
p 1
pF , k  p,
FpN y i   G k   exp  j 2 k p  
  0,  1,  2, ...
 0
 0, k  p,

(5-48)

Jestliže v obraze nějakého záznamu se vynulují složky v souladu s předchozím vzorcem, pak
výsledkem inverzní transformace je opakovaný záznam, jehož jedna perioda je průměrem
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časových průběhů všech na sebe navazujících dílčích úseků o shodné délce výchozího
záznamu. Nulování složek Fourierova spektra kromě těch, které mají pořadí o násobku, p, se
v inverzní transformaci projeví shodně, jako když se původní záznam rozdělí na úseky v
počtu, p, a ze vzorků každého úseku se stejným pořadím se vypočte průměr.
Zředění záznamu:
Zředění záznamu, tj. přidání nul mezi jeho vzorky podle (5-44), se projeví v obraze
následujícím způsobem
FN y n   G k 

pN 1

y
n0

n





N 1





exp  j 2 nk  pN    y ip exp  j 2  ipk  pN  

N 1

i0

  x i exp  j 2  ik N   Fk , k  0, 1, ..., pN  1

.

(5-49)

i0

Výsledkem doplnění nul je vznik p-krát opakované posloupnosti obrazů
Fk , k  0, 1, ..., N  1 výchozího záznamu až do indexu k  pN  1 . Zředění je operace,
která se používá k převzorkování p-krát vyšší vzorkovací frekvencí. Je zřejmé, že pro docílení
shody mezi časovým průběhem výchozího a upraveného záznamu je třeba opakované části
obrazu odfiltrovat.
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6. Charakteristiky náhodných signálů ve frekvenční oblasti
Pro signály lze definovat rovněž charakteristiky ve frekvenční oblasti. Prostředkem je
Fourierova transformace, která je analyzována v samostatných kapitolách této knihy.
Korelační funkce jsou funkce času, ze kterých vzniknou po Fourierově transformaci spektra,
tj. funkce frekvence. Interpretací vlastností spekter se zabývá nejen tato kapitola, ale také
další částí této knihy. Vlastnostmi signálů ve frekvenční oblasti se zabývaly již dříve uvedené
publikace jako Levinova kniha [29], Kropáčova monografie [28] a kniha Uhlíře a Sovky
[68]. Základní publikaci o frekvenční analýze vzorkovaných signálů je monografie
Oppenheima a Schafera [38]. O použití signálových analyzátorů pojednává Randallova kniha
[44] a řada příruček, které byly vydány firmou Brüel & Kjaer. O aplikacích při zpracování
akustických signálů pojednávají učební texty Kadlece [72]. Číslicové zpracování signálů a
implementaci signálových procesorů popisuje Davídek a Sovka [73].

6.1. Výkonová spektrální hustota
Výkonovou spektrální hustotu lze definovat na základě autokorelační funkce pomocí
Wiener-Chinčinových vztahů. Výkonová spektrální hustota, Sxx(), a recipročně také
autokorelační funkce, Rxx(), jsou dány vzorci:


S xx      R xx   exp  j d

(6-1)



R xx   



1
 S xx    exp j d .
2  

(6-2)

Obě nové funkce jsou ve vztahu přímé a zpětné Fourierovy transformace. Výkonová
spektrální hustota je spektrum, jehož zkrácené označení je také autospektrum.
Pro autokorelační funkci bylo uvedeno, že je to funkce sudá. Tuto vlastnost má i
výkonová spektrální hustota, proto S xx     S xx     .
Korelační funkce pro nulové posunutí, Rxx(0), představuje výkon signálu. Fyzikální
podstatu lze demonstrovat na příkladu ergodického signálu, protože podle (6-2) platí
T2





1
1
2
R xx  0  lim
x t   dt 


 S xx   d   S xx  f  df .
T T
2  
T 2
Plocha spektra v souřadnicích frekvence, f   2  , představuje tedy výkon signálu.

Obr. 25. Význam plochy spektra

46

(6-3)

Podle vzorce (6-1) lze vypočítat výkonovou spektrální hustotu nepřímo z autokorelační
funkce. Pro ergodické náhodné signály je výpočet korelační funkce přes numerickou
náročnost algoritmicky přehledný. Pro posunutí do délky 1/10 doby trvání jedné realizace
náhodného signálu je přesnost výsledku výpočtu vyhovující. Pro periodické signály je
aplikace tohoto postupu problematická.
6.1.1. Spektrum a autokorelační funkce periodického signálu
Autokorelační funkce libovolně fázově posunutého harmonického signálu má vždy tvar
funkce kosinus s periodou, která je shodná s periodou výchozího signálu. Periodický signál,
jehož rozklad na Fourierovou řadu je

2 k

t  k  ,
 T





x t   c 0   c k cos
k 1

(6-4)

má autokorelační funkci ve tvaru
c 2k
 2 k 
R xx    c  
 .
cos 
 T 
k 1 2


2
0

(6-5)

Diagnostické signály jsou obvykle periodické, tj. jejich spektra obsahují izolované složky,
které jsou v grafické podobě velmi zřetelné a jejich frekvence jsou v úzkém vztahu k příčině
jejich vzniku. Autokorelační funkce diagnostického signálu obsahuje harmonické funkce
časového posunutí o různé periodě, a proto je stejně nepřehledná jako výchozí signál. Z tohoto
důvodu mají korelační funkce v diagnostice menší uplatnění než spektra. Příklad pro periodický
signál je uveden na obr. 26.

Obr. 26. Spektrum a korelační funkce periodického signálu
6.1.2. Výkonová spektrální hustota bílého šumu
Nejjednodušší průběh závislosti hodnot výkonové spektrální hustoty na frekvenci má
bílý šum. Protože autokorelační funkce bílého šumu je Diracova funkce o ploše  2 , jeho
výkonová spektrální hustota je konstanta, S ee      2 , jak se lze přesvědčit z tabulky pro
Fourierovou transformací funkcí, které obsahují Diracovu funkci. Pro spojitý čas je výkon
bílého šumu nekonečný. Při analýze dat z měření je spektrum vždy omezeno, přesto signál
s konstantním spektrem v rámci frekvenčního rozsahu vyhodnocování je rovněž nazýván bílý
šum. Jestliže je spektrum signálu úměrné převrácené hodnotě frekvence, 1 f , pak se signál
nazývá růžový šum (pink noise). Tato úměra nezahrnuje samozřejmě stejnosměrnou složku
spektra.
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6.2. Křížové spektrum
V definici výkonové spektrální hustoty a korelační funkce je zdůrazňována příslušnost
k signálu x(t) dvojitým indexem. Tento typ spekter je označován za autospektra. WienerChinčinovy vztahy však platí také pro dvojici signálů, např. vstupní signál, x(t), a výstupní
signál, y(t), dynamické soustavy. Spektrum se pak nazývá křížové. Platí
S xy    



R

xy

  exp  j d

(6-6)





1
R xy    
 S xy   exp j d
2  

(6-7)

Vzájemná korelační funkce je reálná funkce časového posunutí, zatímco křížové spektrum
ke komplexní funkce úhlové frekvence.
Podobně jako u vzájemné korelační funkce lze odvodit pro křížové spektrum efekt
záměny pořadí indexů. Platí
S xy    



R



xy



  exp  j d   R yx    exp  j d 


(6-8)





 R   exp j     d
yx

1

1

1

 S yx     .



Teto vztah má uplatnění při odvození vzorců pro frekvenční přenosové funkce.
Pro nezávislé centrované signály, x(t) a y(t), je křížové spektrum nulové S xy     0 .
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6.3. Průchod signálu lineární dynamickou soustavou
Z teorie lineárních dynamických systémů s jedním vstupním signálem, x(t), a jedním
výstupním signálem, y(t), je známo, že konvoluce impulsní charakteristiky tohoto systému,
h(t), se vstupním signálem je výstupní signál








y t   x t  * h t    x t   h  d   x   h t   d

(6-9)

Fourierova transformace konvoluce odpovídá součinu obrazu vstupního signálu a impulsní
charakteristiky soustavy. Obraz výstupního signálu je dán vztahem
Y    H xy  j  X   ,

(6-10)

kde Fh t   H xy  j  je frekvenční přenosová funkce v proměnné j, která je Fourierovým
obrazem impulsní charakteristiky.
Z konvoluce vyplývá rovněž rovnice, která obsahuje vzájemnou korelační funkci mezi
vstupním a výstupním signálem, R xy   , autokorelační funkci vstupního signálu, R xx   , a
impulsní charakteristiku soustavy, h(t), tj.
R xy   



R

xx

   t  h t  dt .

(6-11)

0

Tato integrální rovnice se nazývá Wiener-Hopfova a v minulosti před zavedením FFT byla
používána k identifikaci impulsní charakteristiky soustav se vstupním náhodným signálem.
Pro vstupní signál soustavy typu bílého šumu je vzájemná korelační funkce vstupu a výstupu
soustavy shodná s impulsní charakteristikou, což plyne z filtrační vlastnosti Diracovy funkce.
Mezi spektrálními výkonovými hustotami vstupního a výstupního signálu, popř. jejich
křížovými spektry, a přenosovou funkcí platí následující vztahy
H xy  j  

S xy   
S xx   

nebo

H xy  j  

S yy   
S yx   

.

(6-12)

Absolutní hodnotu (modul) přenosové funkce lze určit z následujícího vzorce
H xy  j   H xy  j  H xy   j  
2

S xy    S yy    
S xx    S yx    



S yy   

S xx   

,

(6-13)

ve kterém byl použit k úpravě výsledného vzorce vztah (6-8).
Všechny vztahy mezi vstupním a výstupním signálem dynamické soustavy v časové a
frekvenční oblasti jsou znázorněny v obr. 27.

Obr. 27. Přenos lineárního dynamického systému
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Metody zpracování signálů
7. Algoritmus FFT a jeho vlastnosti
Podle definičního vzorce přímé DFT pro záznam o délce N je zřejmé, že k vyčíslení
všech koeficientů, Fk , k  0, 1, ..., N  1 , je třeba N2 sčítání a také N2 násobení komplexních
čísel. Jak bylo zmíněno v úvodu, až Cooley a Tukey [8] objevili metodu značného urychlení
výpočtu, pro kterou se rozšířil název rychlá Fourierova transformace (Fast Fourier Transform
- FFT). Podstatou metody FFT je volba zvláštní délky záznamu, a to N  2 m , kde m je
přirozené číslo. Tato volba, která se označuje v angličtině radix 2, vede k délkám záznamů
např. N = 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, které jsou dosti blízké k dekadické řadě.
Jiní autoři později navrhli postupy rychlého výpočtu transformace DFT pro délky záznamu
N  r m nebo N  r1 r2 ... rm s volbou r nebo r1, r2 .., která je různá od 2. Protože délka
záznamu jako mocnina 2 je velmi běžná u FFT analyzátorů a v programovém systému
MATLAB, bude další pozornost soustředěna na tuto volbu. Popis vychází z prvního vydání
knihy Oppenheima a Schafera [38] a známé Čížkovy knihy [9].

Při měření přenosů je zapotřebí souběžně transformovat dvě posloupnosti, proto
v závěru kapitoly bude zmíněn postup k urychlení jejich současného výpočtu.

7.1. Metoda vybraných vstupních posloupností v FFT pro N  2 m
Dále popisovaný algoritmus byl vytvořen Cooleyem a Tukeyem a je nazýván
„algoritmem decimování v čase“ nebo „algoritmem DIT“.
Vzhledem k délce záznamu v mocnině 2 lze posloupnost vzorků ve vzorci (5-32)
rozdělit na dvě části, a to se sudým a s lichým pořadím. Vzorec pro přímou transformaci získá
tvar
N 1

Fk   x i exp  j 2 ki N  
i0

N 2 1



x
0

2



N 2 1







exp  j 2 k  N 2  exp  j 2 k N   x 2 1 exp  j 2 k  N 2 .
 0

(7-1)

Jestliže se obrazy sudých a lichých vzorků označí zvlášť

  G
x   H

FN 2 x 2 

k

FN 2

k

2  1

, k  0, 1, ..., N 2  1 ,

(7-2)

pak původní obraz (0-1) lze vypočítat podle vzorce
Fk  G k  exp  j 2 k N  H k , k  0, 1, ..., N  1 .

(7-3)

Dílčí posloupnosti sudých a lichých vzorků lze považovat za samostatné záznamy o délce
N 2 . Pro pomocnou veličinu W  exp   j 2 N  lze předchozí vzorec (7-3) rozepsat do
dvou vztahů
Fk

 G k  Wk H k

Fk  N 2  G k  W k H k

, k  0, 1, ..., N 2  1 .
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(7-4)

Výpočet posloupnosti koeficientů Fk z dílčích posloupností Gk a Hk se znázorňuje
signálovým grafem, jehož pravidla spolu se postupem zpracování signálu podle vzorců (7-4)
jsou na obr. 28. Je třeba zdůraznit, že ekvivalentní signálový graf vpravo dole obsahuje jen

Obr. 28. Signálový graf pro výpočet Fk z Gk a Hk

jedno násobení komplexním číslem W k  exp   j 2k N  . Pro svůj tvar je tento graf nazýván
motýlkovým. Výpočet Fourierovy transformace pro nejnižší možnou délku záznamu N = 2 je
podle následujícího vzorce
2 1

Fk   x i exp  j 2 ki N   x 0  exp  jk  x 1 , k  0, 1 .

(7-5)

i0

Tento výraz (7-5), který již obsahuje operace přímo s výchozími vzorky, lze upravit do tvaru,
který představuje operace motýlkového signálového grafu
F0
 x 0  x1 ,
F0 2 2  x 0  x 1 .

(7-6)

Obr. 29. Fourierova transformace pro N = 8 metodou DIT
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Postup výpočtu FFT pro N = 8 je
znázorněn v obr. 29. V pravé polovině obrázku
jsou rozkresleny 4 motýlkové algoritmy, které
navazují na dva dílčí bloky DFT N/2. Každý
blok DFT N/2 má svou vybranou posloupnost
vstupních vzorků. Do horního bloku vstupují
vzorky se sudým pořadím, zatímco do dolního
bloku vstupují vzorky s lichým pořadím. To
znamená, že z horního bloku vystupují
koeficienty Gk, které přísluší sudým vzorkům a
z dolního bloku vystupují koeficienty Hk lichých
vzorků.

Obr. 30. Jeden z algoritmů DFT N/2
z výpočtu DFT pro N = 8

Horní algoritmus DFT N/2 z obrázku, který popisuje výpočet pro N = 8, je znázorněn
na obr. 30. Tento blok má shodnou strukturu jako algoritmus pro výpočet DFT pro N = 8.
V levé polovině jsou dva dílčí bloky pro výpočet DFT N/4. Tyto bloky mají vstupní vzorky
rozděleny tak, že hornímu bloku DFT N/4 přísluší vzorky se sudým pořadím ze vstupních
vzorků bloku DFT N/2 a dolnímu bloku DFT N/4 přísluší vzorky s lichým pořadím z bloku o
úroveň výše, tj. DFT N/2. Jeden ze dvou bloků pro DFT N/4, jehož vstupem jsou přímo
vstupní vzorky, má uspořádání motýlkového algoritmu a představuje jeho funkci pro délku
záznamu N = 2. Pořadí vstupních vzorků v popsaném algoritmu je dáno tzv. bitovou inverzí,
což znamená, že pro bitový záznam pořadí výstupní hodnoty na stejném horizontu (např. 610
= 1102) odpovídá pořadí vstupního vzorku ve tvaru dekadického čísla, které má v dvojkovém
(bitovém) tvaru opačné pořadí cifer (tj. bitů 0112 = 310). Celkově lze v signálovém grafu
vysledovat tři sloupce, které odpovídají 3 fázím výpočtu. Další vlastností popsaného
signálového grafu je neproměnné pořadí výstupů jednotlivých bloků.
Signálové grafy lze uspořádat tak, aby v bitově invertovaném pořadí byly výstupní
hodnoty obrazové posloupnosti, tj. vypočtené koeficienty. Tomuto uspořádání bude odpovídat
vzestupné uspořádání vstupních vzorků. Tento algoritmus se nazývá bez přemísťování.
Strukturu sloupců výchozího signálového grafu, tj. s bitově invertovanými vstupy, lze
upravit tak, aby tyto sloupce byly shodné. Výsledkem bude signálový graf, který je
označován jako s neproměnnou strukturou a s bitově invertovanou vstupní posloupností.

7.2. Metoda vybraných obrazových posloupností v FFT pro N  2 m
K algoritmu výpočtu FFT založenému na principu decimování v čase existuje
ekvivalent založený na principu „decimování ve frekvenci“, tj. v obraze. Tento algoritmus se
nazývá „algoritmus DIF“. Postup výpočtu DFT podle DIF obsahuje část určenou pro členy
obrazové posloupnosti se sudým pořadím a část pro tyto členy s lichým pořadím. Pro sudé
členy, Fk , k  2 ,   0, 1, ..., N 2  1 , lze definiční vzorec upravit následujícím způsobem
N 1

N 1

i0

i0





F2    x i exp  j 2  2i N    x i exp  j 2 i  N 2 
N 2 1



x
i0

i



N 2 1

 x

exp  j 2 i  N 2 

Pro liché členy lze odvodit





i0

iN 2









exp  j 2 i  N 2  FN 2 x i  x i  N 2 .



F2  1  FN 2 x i  x i  N 2 exp  j 2 i N  .
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(7-7)

(7-8)

Jestliže se definují pomocné posloupnosti

x i  x i  N 2  ri ,

x

i



 x i N 2 W i  si ,

i  0, 1, ..., N 2  1 ,

(7-9)

pak obrazy vybraných posloupností lze vypočítat podle následujících vzorců
F2   FN 2 ri 

F2  1  FN 2 s i 

  0, 1, ..., N 2  1 .

(7-10)

Veličiny ri a si se vypočítají užitím motýlkového algoritmu jako v případě algoritmu DIT.
Prvý krok výpočtu DFT metodou DIF pro N = 8 je uveden v signálovém grafu na obr.
31. Další postup výpočtu je shodný s algoritmem DIT, a proto nebude blíže popisován.

Obr. 31. Fourierova transformace pro N = 8 metodou DIF
Místo toho je uveden příklad řešení algoritmu FFT a inverzní FFT (IFFT) v jazyku
TURBO PASCAL. Výpis obou procedur je obsažen v obr. 32. Jde o přepis původního
algoritmu DIF ve FORTRANU z knihy Oppenheima a Schafera [38]. Místo reálné a
imaginární vstupní posloupnosti se do procedury FFT a IFFT předávají ukazatelé na
dynamické proměnné X a Y, které obsahují pole s posloupností vstupních hodnot. Oba
ukazatelé odkazují rovněž na shodné dynamické proměnné s výsledky výpočtu, a to X na
posloupnost reálných částí koeficientů DFT a Y na posloupnost imaginárních částí těchto
koeficientů. Maximální délka vstupního záznamu pro úspornou 4-bajtovou reprezentaci
reálných čísel typem single je N = 8192. Toto omezení je dáno použitým programovacím
jazykem. K uložení dvojnásobného záznamu do dynamické proměnné v rámci jedné stránky
paměti chybí 10 bajtů.
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(* Definice typu pro přetypování ukazatele *)
type
C = array[0..8191] of single;
CP = ^C;
procedure FFT( var X,Y: pointer;
var N : word );
var
UR,UI,WR,WI,TR,TI,A,B,ARG : single;
L,LE,M,LE1,J,I,IP,NV2,NM1,K : integer;
begin
M := 13;
K := 8192;
while N<K do
begin
K := K div 2;
Dec(M);
end;
N := K;
LE := 2*N;
for L := 1 to M do
begin
LE := LE div 2;
LE1 := LE div 2;
UR := 1;
UI
:= 0;
ARG := PI/LE1;
WR := cos( ARG );
WI := -sin( ARG );
for J := 1 to LE1 do
begin
I := J - 1;
while I<N do
begin
IP := I + LE1;
TR := CP(X)^[I] + CP(X)^[IP];
TI := CP(Y)^[I] + CP(Y)^[IP];
A := CP(X)^[I] - CP(X)^[IP];
B := CP(Y)^[I] - CP(Y)^[IP];
CP(X)^[IP] := A*UR - B*UI;
CP(Y)^[IP] := A*UI + B*UR;
CP(X)^[I] := TR;
CP(Y)^[I] := TI;
I
:= I + LE;
end;

A := UR;
UR := A*WR - UI*WI;
UI := UI*WR + A*WI;
end;
end;
NV2 := N div 2;
NM1 := N - 2;
J := 0;
for I := 0 to NM1 do
begin
if I < J then
begin
TR := CP(X)^[J];
TI := CP(Y)^[J];
CP(X)^[J] := CP(X)^[I];
CP(Y)^[J] := CP(Y)^[I];
CP(X)^[I] := TR;
CP(Y)^[I] := TI;
end;
K := NV2;
while K <= J do
begin
J := J - K;
K := K div 2;
end;
J := J + K;
end;
end;
procedure IFFT( var X,Y: pointer;
N : word );
var
I : integer;
begin
for I := 0 to N-1 do
CP(Y)^[I] := -CP(Y)^[I];
FFT( X, Y, N );
for I := 0 to N-1 do
begin
CP(X)^[I] := CP(X)^[I]/N;
CP(Y)^[I] := -CP(Y)^[I]/N;
end;
end;

Obr. 32. Podprogramy pro výpočet přímé a inverzní FFT v Turbo Pascalu
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7.3. Vlastnosti algoritmu FFT
7.3.1. Urychlení výpočtu pro dva záznamy

Algoritmus výpočtu je navržen tak, že jeho vstupem je posloupnost komplexních čísel.
Jestliže jsou zpracováván jen reálná data, pak je třeba imaginární část hodnot vzorků nulovat,
což znamená jisté nevyužití algoritmu FFT. Při výpočtu frekvenční charakteristiky soustavy
se zaznamenávají souběžně dva záznamy, a to pro vstup a výstup testované soustavy. Nechť
tyto posloupnosti jsou označeny xi a yi a jejich DFT obrazy Fx i   X k , Fy i   Yk , kde
i  0, 1, ..., N  1 . Z těchto dvou reálných posloupností lze vytvořit jednu komplexní

posloupnost z i  x i  jy i a k této posloupnosti vypočítat obraz Fz i   Z k . Z obrazu této
komplexní posloupnosti je možné vypočítat dílčí obrazy reálné a imaginární části podle
vzorců
Xk 

1
1
Z k  Z*N  k , Yk   Z k  Z*N  k  ,

2
2j

(7-11)

které vyplývají z rozkladů x i   z i  z *i  2 , y i   z i  z *i  2 j komplexního čísla, zi, na
reálnou a imaginární složku [9].
7.3.2. Rychlost a přesnost výpočtu

Je zřejmé, že algoritmus FFT obsahuje mN 2 motýlkových algoritmů, přičemž každý
tento algoritmus představuje jedno komplexní násobení a dvě komplexní sčítání, přičemž
násobení -1 není uvažováno. Celkem je algoritmem FFT s N  2 m uskutečněno mN 2
komplexních násobení a mN sčítání. Oproti teoretickému počtu komplexních násobení podle
definičních vzorců, kterých je N2, je jejich počet u FFT snížen N 2  mN 2  2 N m - krát [9,
38]. Běžně je voleno N = 2048, tj. m = 11. Pro tuto volbu je počet násobení snížen
2 * 2048 11  373 -krát. Doba výpočtu FFT pro délky záznamu do 8192 na osobních
počítačích řady 486 nebo PENTIUM nepředstavuje žádný problém.
Pro přesnost výpočtu FFT existuje řada analýz. Téměř vždy je výpočet DFT použit pro
měřená data s přesností, která je menší než přesnost výpočtů v počítači. Pro reálné proměnné
typu single se 4bajtovou reprezentací v paměti počítače jsou aritmetické operace s přesností
na 7 až 8 cifer a pro typ real se 6bajtovou reprezentací je to 11 až 12 cifer, zatímco A/D
Tab. 5. Přesnost zobrazení čísel v počítači a po A/D převodu
Počet bitů/bajtů

Rozsah čísel

dB

Přesnost na počet cifer

typ real - 6 bajtů

0, 2.9e-39 až 1.7e+38

1535

11 až 12

typ single - 4 bajty

0, 1.5e-45 až 3.4e+38

1667

7 až 8

A/D 16 bitů

0, 1 až  32767

90

4 až 5

A/D 12 bitů

0, 1 až  2047

66

3 až 4

A/D 8 bitů

0, 1 až  127

42

2

A/D 4 bitů

0, 1 až  7

17

1
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převodník převádí analogový signál s přesností na menší počet cifer, jak je zřejmé z tab. 5.
V této tabulce je vypočten rovněž dynamický rozsah, tj. poměr mezi největší a nejmenší
nenulovou hodnotou číselného údaje v decibelech, tj. dvacetinásobku dekadického logaritmu
tohoto poměru.
Nízká rozlišovací schopnost A/D převodníků způsobuje kvantovací šum, který ovlivní
výsledek výpočtu DFT mnohem více než zaokrouhlovací šum aritmetických operací počítače,
který provádí aritmetické operace s plovoucí řádovou čárkou. Vyrovnání úrovně
kvantovacího šumu převodníku a zaokrouhlovacího šumu výpočtu FFT je pro 16bitový
převodník a verzi algoritmu FFT s čísly typu integer, tj. 16bitovými aritmetickými operacemi.
Tato kombinace je použita některými programy k urychlení výpočtu a úspoře paměti málo

Obr. 33. Absolutní hodnota Fourierova spektra harmonického signálu 5 Hz z různých
A/D převodníků
výkonných počítačů.
Vliv kvantovacího šumu na výsledek analýzy je demonstrován na příkladu se
simulovaným měřením harmonického signálu o jednotkové amplitudě na plný rozsah
převodníku. Je předpokládána délka záznamu N = 2048 se 40 periodami harmonického
signálu. Pro simulované měření je použita vzorkovací frekvence fs = 200 Hz. Harmonický
signál má tedy frekvenci 5 Hz. V obr. 33 je znázorněn vliv počtu bitů A/D převodníku na
úroveň kvantovacího šumu v Fourierových spektrech s jednotnou logaritmickou stupnici s 8
dekádami pro amplitudy složek spektra a frekvenční osou s lineární stupnicí. Kvantovací šum
obsahuje velké množství izolovaných složek s vyrovnanou amplitudou jednotlivých složek
v celém rozsahu frekvencí.
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Obr. 34. Absolutní hodnota Fourierova spektra
signálu 0.5 Hz

Tvar Fourierova spektra kvantovacího šumu je závislý na počtu period harmonického
signálu v záznamu a jeho fázovém posunu oproti periodě vzorkování. Příklad měření s
12bitovým převodníkem se 4 periodami harmonického signálu v záznamu o délce N = 2048 je
na obr. 34. Tento signál má frekvenci 0.5 Hz a vzorkovací frekvenci 200 Hz. Spektrum
kvantovacího šumu se blíží svým charakterem bílému šumu. Avšak například harmonický
signál s frekvencí 50 Hz a vzorkováním zmíněnými 200 Hz, tj. se 4 vzorky za jeho periodu,
které jsou situovány tak, že obsahují průchody nulou a dvěma extrémy, je měřen bez
kvantovacího šumu.
Pro porovnání úrovně kvantovacího šumu A/D převodníku se zaokrouhlovacím šumem
výpočtu FFT v počítači s proměnnými typu single je na obr. 35 vykresleno Fourierovo
spektrum harmonického signálu. Frekvence a amplituda tohoto signálu je shodná se signálem,
jehož Fourierova spektra jsou znázorněny na obr. 33. Tento signál má tedy frekvenci 5 Hz a
jednotkovou amplitudu. Graf má svislou logaritmickou stupnici o 10 dekádách, tj. o 2 dekády
více než v grafech na zmíněném obr. 33. Úroveň složek spektra zaokrouhlovacího šumu je asi
o 2 řády nižší než složek spektra kvantovacího šumu 16bitového A/D převodníku. Přesnost
výpočtu FFT se jeví vzhledem k přesnosti A/D převodníků nepodstatná.

Obr. 35. Vliv zaokrouhlovaní počítače na
absolutní hodnotu Fourierova spektra
signálu o 5 Hz

7.4. Poměr signálu k šumu
V kapitole o výpočtu FFT byla diskutována přesnost tohoto výpočtu ve vztahu
k přesnosti A/D převodníku. Simulace chyb ukázala, že chyba převodu, tj. kvantovacím šum
převodníku, je větší než chyba výpočtu, tj. zaokrouhlovací chyba aritmetických operací
počítače. Z tohoto důvodu je třeba analyzovat především kvantovací šum převodníku ve
vztahu k měřenému signálu, který se vyjadřuje poměrem signálu k šumu (Signal to Noise
Ratio).
Tento poměr je definován jako poměr efektivní hodnoty užitečného (nezkresleného)
signálu k efektivní hodnotě kvantovacího šumu. Velikost odstupu se uvádí v dB, tj. ve 20-ti
násobku logaritmu absolutního poměru efektivních hodnot užitečného signálu a šumu.
Teoreticky lze maximální hodnotu tohoto poměru určit z dynamického rozsahu převodníku.
Jestliže počet bitů je m, pak dynamický rozsah převodníku je  2 m1 . Dále nechť testovací
signál je harmonický s amplitudou, která je shodná s dynamickým rozsahem. Efektivní
hodnota užitečného signálu je 2 m1 2 . Kvantovací šum, i, lze považovat za náhodnou
veličinu s rozpětím od -0.5 do 0.5, ve kterém má rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti. To
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znamená, že hustota rozdělení je na tomto intervalu f  x  1 a mimo tento interval je
f  x  0 . Střední hodnota kvantovacího šumu je nulová E{i} = 0 a jeho rozptyl je
E

2
i




2




x

2

f  x dx 



0.5

x

2

dx 

 0.5

1
.
12

(7-12)

Maximální teoretický poměr signál/šum u m-bitového A/D převodníku tedy je
S N dB

 2 m1 
1
  20 log 2 m1 6  20 m  1 log 2  log 6  . (7-13)
 20 log



2

  2 





Poměr signál/šum uvažovaných A/D převodníků byl ověřován simulačně pro jednotkovou
amplitudu harmonického signálu s efektivní hodnotou 1 2  0.707 a výsledky jsou shrnuty
v tab. 6. Výsledky výpočtu se odlišují od hodnot podle vzorce (7-13) nejvýše o 1 dB. Jestliže je
při měření používán vyšší rozsah než jsou změny měřené veličiny, pak se poměr signál/šum
samozřejmě snižuje.
Tab. 7. Vlastnosti A/D převodníků
A/D převodník

Maximální S N

Maximální S N dB

16 bitů

0.707/8.96e-6  80000

97 dB

14 bitů

0.707/1.42e-5  20000

86 dB

12 bitů

0.707/1.46e-4  5000

73 dB

8 bitů

0.707/2.14e-3  330

50 dB

4 bity

0.707/3.4e-2  20

26 dB

Moderní FFT analyzátory, jako jsou výrobky firmy Brüel & Kjaer, nastavují měřicí
rozsah po vyvolání funkce Autorange automaticky tak, aby špičková úroveň signálu byla o 3 až
6 dB menší než je měřicí rozsah. Překročení hodnoty 1 2  0.71 z nastaveného rozsahu je
signalizováno jako překročení rozsahu. Proto pro 14bitový převodník u analyzátoru BK 3550 je
uváděn maximální poměr signál/šum jen 80 dB.

7.5. Frekvenční rozsah analýzy signálů, antialiasingová filtrace
V kapitole o Fourierově transformaci vzorkovaného signálu byl formulován ShannonKotelnikův teorém o vztahu vzorkovací a mezní frekvence spektra signálu. Význam volby
frekvence vzorkování ve vztahu k frekvenci signálu demonstruje příklad na obr. 36, který
obsahuje časový průběh harmonického signálu o jednotkové amplitudě a frekvenci 1.7 kHz.
Tento signál je vzorkován se vzorkovací frekvencí fs = 2 kHz. Výsledkem vzorkování bude
zdánlivý harmonický signál o frekvenci f ’ = 2 - 1.7 = 0.3 kHz. Ve spektru vzorkovaného
signálu bude složka o frekvenci f = 1.7 kHz nahrazena složkou o frekvenci 0.3 kHz. Tento jev
se nazývá aliasing nebo v češtině také překládání spekter a může ovlivnit složení měřených
spekter tím, že se ve spektru objeví zdánlivé nebo v přesnějším překladu falešné složky, které
přísluší skutečným složkám s frekvencí vyšší než je frekvence Nyquistova.
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Obr. 36. Chyba vzorkování vlivem aliasingu
Vztah frekvence skutečného a zdánlivého harmonického signálu je znázorněn v obr. 37.
Poloha zdánlivé složky ve spektru je frekvenčně symetrická kolem Nyquistovy frekvence, a
proto se jeví jako překlopena nebo přeložena kolem této frekvence. Jestliže  0   s , tj.
skutečný harmonický signál má shodnou frekvenci jako je frekvence vzorkování, pak
frekvence zdánlivého signálu bude nula, což odpovídá při vzorkování zdánlivě konstantní
hodnotě o velikosti, která je závislá na fázovém posunu mezi okamžiky vzorkování a tímto
signálem.
Řada signálů neobsahuje složky
spektra s frekvencí větší než je polovina
vzorkovací
frekvence
vzhledem
k přenosovým vlastnostem čidel. Aliasing,
překládání spekter, je však velmi
pravděpodobný u signálů vibrací a hluku.
Měřicí mikrofony a akcelerometry mají
frekvenční rozsah srovnatelný s běžnou
vzorkovací frekvencí A/D převodníků.
Často je vědomě volena vzorkovací
frekvence velmi nízká, aby se analyzovala

Obr. 37. Úhlová frekvence zdánlivé
a skutečné složky spektra
jen část frekvenčního spektra.

Aliasingu se čelí tzv. antialiasingovými analogovými filtry před A/D převodníky, které
zaručují velmi vysoké potlačení frekvenčních složek s frekvencí nad polovinou vzorkovací
frekvence. Tyto analogové (pasivní nebo aktivní) filtry s funkcí tzv. dolní propusti mají mezi
svým propustným a nepropustným pásmem určité přechodové pásmo. Technicky nelze
zkonstruovat ideální analogový filtr, který
propouští složky s frekvencí do
Nyquistovy frekvence bez zkreslení a
blokuje absolutně složky s frekvencí větší
než
je
frekvence
Nyquistova.
Antialiasingový filtr se navrhuje obvykle
tak, aby se dosáhl útlum 80 dB mezi
frekvencí zlomu a frekvencí, která může
nejvyšší složku frekvenčního rozsahu
Obr. 38. Propustné pásmo antialiasing filtru
ovlivnit. Velikost tohoto útlumu odpovídá
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maximální hodnotě poměru signálu ke kvantovacímu šumu pro 14-ti bitový A/D převodník
s rezervou 6 dB do jeho maximálního rozsahu. FFT analyzátory firmy Brüel & Kjaer jsou
navrženy tak, aby toto přechodové pásmo pokrylo asi jen 20 % jejich rozsahu. Například pro
délku záznamu N = 2048 má teoreticky různou amplitudu jen 1024 složek spektra.
Frekvenční stupnice je však omezena na v pořadí nultou až N lin  800 složku spektra, tj.
celkem na 801 hodnot, přičemž nultá složka odpovídá střední hodnotě nebo také stejnosměrné
složce signálu. V obr. 38 je schématicky znázorněna frekvenční charakteristika
antialiasingového filtru, jehož frekvence zlomu, fMAX, odpovídá největší frekvenci měřicího
rozsahu. Útlum filtru 80 dB je pro úsek od 800 složky do 1024+224 = 1248 složky spektra.
Tato 1248 složka spektra se může překlopit kolem Nyquistovy frekvence do zobrazované
části spektra. Uvedený útlum je třeba dosáhnout v pásmu od frekvence zlomu, která přísluší
složce spektra s pořadím N lin , do jejího 1.56 násobku. Sklon frekvenční charakteristiky
antialiasingového filtru v logaritmických souřadnicích je 120 dB na oktávu.
Aliasing je jev, který je třeba zohlednit rovněž při decimaci již vzorkovaných signálů
z měření. Decimace je zředění, jinak řečeno pravidelné vyloučení vzorků, např. každého
druhého, apod.. Před decimací je třeba odfiltrovat frekvenční složky s frekvencí větší než je
polovina vzorkovací frekvence nově vzniklé posloupností vzorků signálu. Tato filtrace je
číslicová a potlačuje rovněž aliasing. V pečlivě konstruovaných analyzátorech, ke kterým
patří výrobky firmy Brüel & Kjaer, je například při souběhové filtraci signál vzorkován
nejvyšší vzorkovací frekvencí, pro kterou je zapotřebí jen jeden pevně nastavený analogový
antialiasingový filtr, přičemž nižší frekvenční rozsahy mají vzorkovací frekvenci sníženou
zřeďováním vstupní posloupnosti.
Pro délku záznamu N je u reálných signálů počet teoreticky různých složek Fourierova
spektra N/2. Jestliže je použit výše popsaný antialiasingový filtr, pak mezi frekvencí
vzorkování a maximální spektra, fMAX, platí vztah

f MAX  f s 2.56 .

(7-14)

Aliasing je zdrojem častých chyb měření, popř. chybné interpretace výsledků, v případě,
když není před A/D převodníkem použit antialiasingový filtr a signál obsahuje složky
s frekvencí, která je větší než Nyquistova frekvence. Tento filtr není součástí běžných A/D
převodníků pro počítače, a proto jsou vhodné pro záznam signálu k výpočtu spekter jen pro
případ, kdy toto spektrum neobsahuje kmitočty vyšší než je Nyquistova frekvence.
Výrobci všech druhů signálových analyzátorů navrhují velmi pečlivě antialiasingové filtry
jako součást úpravy signálu před výpočtem spektra. Pro měření spekter v akustice nebo
vibracích není zatím profesionální FFT analyzátor nahraditelný běžnou kartou A/D převodníku.

7.6. Frekvenční lupa (ZOOM)
Rozdíl frekvencí sousedních složek spektra, f, která představuje rozlišovací schopnost
spektrální analýzy, je dána převrácenou hodnotou doby záznamu, T. Doba záznamu souvisí
s délkou záznamu, N, a s intervalem vzorkování, t, nebo se vzorkovací frekvencí, fs. Platí
f 

1
1
f

 s.
T tN N

(7-15)

Z tohoto vzorce plynou zásady pro zvětšení rozlišovací schopnosti spektrální analýzy, f,
a to buď zmenšením vzorkovací frekvence a nebo prodloužením záznamu. Každé toto opatření
má specifické požadavky na technické vybavení měřícího a záznamového zařízení. Zmenšení
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vzorkovací frekvence je technicky snadno realizovatelné, zatímco prodloužení záznamu
znamená zvětšení potřeby paměťové kapacity, zvláště pro jednoúčelové FFT analyzátory.
Velikost paměti počítače typu PC není problém, i když bloky dynamické paměti, např. při
použití jazyku TURBO PASCAL, jsou limitovány délkou, která dovoluje počítat jednoduše FFT
jen do 8192 hodnot. Toto omezení lze však překonat. V mnohých případech analýzy se
soustřeďuje zájem jen na určité pásmo frekvenčního spektra kolem tzv. centrální frekvence. Je
proto praktické počítat jen složky spektra kolem této vybrané frekvence a tak podstatně urychlit
výpočet omezeného spektra oproti výpočtu celého frekvenčního spektra, tj. od nulové frekvence
do maximální frekvence, která je omezena polovinou frekvence vzorkování. Toto omezené
spektrum se nazývá frekvenční lupa (anglicky ZOOM). Jestliže je požadováno zvětšení
rozlišovací schopnosti spektra v pásmu frekvencí počínaje nulou, pak jde jen o prostou úpravu
délky záznamu nebo vzorkovací frekvence. Naproti tomu v případě frekvenční lupy pro pásmo,
které nezačíná nulou, je třeba postup výpočtu modifikovat.
Existují dva typy frekvenční lupy, které souvisejí s ovlivňovanými parametry záznamu
(délka a vzorkovací frekvence) s cílem zmenšit frekvenční vzdálenost sousedních složek
spektra, které vyplývají ze vzorce (0-15). V dokumentaci FFT analyzátorů firmy Brüel & Kjaer
[44, 50] jsou uváděny postupy, pro které se používají následující označení v češtině a angličtině
 frekvenční lupa s posuvem frekvence (anglicky Real-time zoom), která využívá
zmenšení vzorkovací frekvence
 frekvenční lupa se záznamem signálu (anglicky Non-destructive zoom), která využívá
zvětšení délky záznamu.
7.6.1. Frekvenční lupa s posuvem frekvence

Princip této metody spočívá v přesunu zvoleného frekvenčního pásma kolem centrální
frekvence, fc, o celkové šířce fm, tj. od frekvence f c  f m 2 do frekvence f c  f m 2 , do pásma
se středem v nule, tj. od frekvence  f m 2 do  f m 2 . O centrální frekvenci a šířce
frekvenčního pásma se předpokládá, že jsou celočíselným násobkem vzdálenosti složek spektra.
Frekvenční pásmo se přesune multiplikativním smísením signálu s harmonickým signálem o
frekvenci, která je rovna zvolené centrální frekvenci, přičemž výsledný signál se filtruje
dolnopropustným filtrem. Algoritmicky to znamená násobení posloupnosti vstupních vzorků,
x i , i  0, 1, ..., N  1 , další posloupností, která tvořena komplexními čísly o jednotkové
absolutní hodnotě a fázi  j 2 f c i t , kde  t je perioda vzorkování signálu. Transformovaná
posloupnost, y i , je dána vzorcem
y i  x i exp  j 2  f c i t  , i  0, 1, 2, ..., N  1 .

(7-16)

Komplexní číslo k přesunu frekvence složek spektra představuje jednotkový vektor s úhlovou
frekvencí rotace, která je opačná k úhlové frekvenci rotace centrální složky. Posloupnost y i
má DFT ve tvaru
1 N 1

k
 
y i   Fk exp j2   f c  i , i  0, 1, 2,..., N  1 ,
N
 

N k 0

(7-17)

kde koeficienty Fk přísluší výchozímu záznamu se vzorky x i , tj.
1 N 1
 2 
x i   Fk exp j k i , i  0, 1, 2,..., N  1 .
 N 
N k 0
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(7-18)

Násobením se frekvence rotace vektorů dílčích složek zmenšuje o centrální frekvenci fc.
Složce spektra o nenulové frekvenci f c  k N odpovídá v upravené posloupnosti, yi, složka
s nulovou frekvencí. Složky frekvenčního spektra od záporné frekvence o velikosti  f s 2  f c
se násobením zmíněným jednotkovým vektorem dostanou do pásma, které může způsobit
aliasing, protože jejich záporná frekvence poklesne pod hodnotu  f s 2 . Frekvenční spektrum
posloupnosti upravených vzorků, yi, je tedy třeba filtrací dále upravit tak, aby se aliasing
vyloučil a zůstalo beze změny jen zvolené pásmo kolem nulové frekvence. K této úpravě se
použije antialiasig filtr, tj. dolní propust, s frekvencí zlomu, která je rovna polovině šířky
zvoleného frekvenčního pásma, tj.  f m 2 . K této frekvenci po zvětšení asi o 20 % může být
určena Nyquistovou frekvence, která přísluší upravenému signálu.
Je třeba zdůraznit, že po násobení jednotkovým vektorem se původní reálná posloupnost
změní na komplexní, a proto je třeba filtrovat souběžně reálnou a imaginární část. Po filtraci
neobsahuje upravený signál složky o vyšší frekvenci než je jeho Nyquistova frekvence, která je
zvětšena o zmíněných 20 %. To umožňuje zmenšit vzorkovací frekvenci upraveného signálu a
tak dosáhnout zvětšení rozlišovací schopnosti spektra, jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly.
Toto zmenšení vzorkovací frekvence lze snadno realizovat tzv. decimací. V případě, že šířka
zvoleného pásma je 1/m-zlomkem frekvenčního rozsahu původní vzorkované posloupnosti o
velikosti m, které je dáno mocninou 2 (radix 2), znamená decimace postupné vynechávání po
jednom vzorku v počtu opakování, který je roven exponentu ve zmíněné mocnině 2. Výsledkem
decimace je vybraná posloupnost o menším počtu vzorků ve srovnání s posloupností výchozí.
Po těchto operacích se zvětší rozlišovací schopnost frekvenčního spektra kolem centrální
frekvence fc z původní hodnoty 1/T na 1/mT, tj. m-krát. Vzhledem k decimaci musí být změřeno
m-násobně více vzorků než je délka záznamu N, ze kterého se počítá FFT. Pro výpočet FFT je
však třeba do paměti uložit jen počet N komplexních čísel.
7.6.2. Frekvenční lupa se záznamem signálu

Při použití této metody je třeba pracovat s prodlouženým záznamem o délce mN, kde m je
zvětšovací faktor frekvenční lupy a N délka záznamu, pro který se počítá FFT. Z celého
záznamu o délce mN se decimací vybere m dílčích posloupností o délkách N, tj.
x 1  m ,   0, 1, 2, ..., N  1,
x 2   m ,   0, 1, 2, ..., N  1,
............
x m  m ,   0, 1, 2, ..., N  1.

(7-19)

Jednotlivé vybrané posloupnosti jsou zpožděny oproti první vybrané posloupnosti o časový
interval i  t , i  0, 1, ..., m  1 . DFT je možné samozřejmě vypočítat z celého záznamu o
délce mN. Avšak lze postupovat také tak, že výpočet DFT ze záznamu o délce mN se nahradí
m výpočty DFT ze záznamů o délce N. Platí
mN 1

Fk 


i0

m N 1
2
2




x i exp  j
k i    x   m exp  j
k     m 
 mN   1   0
 mN


m
2

  N 1
 2  
  exp  j
k    x   m exp  j k  
 mN
  0


N
 1

m
2


Fk   exp  j
k  Fk , , k  0, 1, 2,..., mN  1 .
 mN

 1
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(7-20)

Jednotlivé výpočty DFT ze záznamů o délce N jsou jen pro k  0,1, 2,..., N  1 , ostatní
koeficienty, tj. pro k  N , N  1, N  2,..., mN  1 , vyplývají z jejich periodicity vzhledem
k indexu, k, tj. Fk ,  Fk  N , . Každý výsledek je však třeba násobit faktorem
2


exp  j
k 
 mN


(7-21)

pro opravu fáze a vypočtené koeficienty po skupinách se shodným indexem, k, sečíst.
Pro frekvenční lupu nejsou vypočteny všechny koeficienty, Fk , k  0, 1, 2, ..., mN , ale
jen skupina o počtu N 2.56  1 kolem centrální frekvence fc, tj. pro index od
k  f c mN  t  N 2.56 2 do k  f c mN  t  N 2.56 2 .
Srovnání obou postupů měření a výpočtu frekvenční lupy u FFT analyzátorů firmy Brüel
& Kjaer je ve vývojovém diagramu na obr. 39.

Obr. 39. Postup měření a výpočtu frekvenční
lupy u BK analyzátorů
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8. Měření a vyhodnocování spekter signálů
Měření a vyhodnocování signálů je jednou aplikací teorie náhodných signálů.
Zpracování této kapitoly vychází z Kropáčovy monografie [28], popř. učebnice Uhlíře-Sovky
[68], a monografie Oppenheima a Schafer [38]. Hlavním pramenem je odborná literatura,
kterou vydala firma Brüel & Kjaer, a to Randallova kniha [44], technická příručka Gadeho a
Herlufsena [16] a manuály k FFT analyzátorům typu BK 2034, 2032 a 3550.
Před rozšířením a objevem FFT algoritmu bylo možné vyhodnotit spektra nepřímo
prostřednictvím výpočtu korelační funkce. Jak bylo již uvedeno, spektrum a korelační funkce
jsou ve vzájemném vztahu přímé a inverzní Fourierovy transformace. Algoritmus výpočtu
korelační funkce na základě střední hodnoty součinu vzájemně posunutých hodnot signálu je
velmi jednoduchý, a proto na počítači snadno uskutečnitelný. Spektrum lze vypočítat
Fourierovou transformací korelační funkce. Bez významu nebyl ani způsob, kdy průběh
korelační funkce byl aproximován a příslušné spektrum bylo určeno na základě analytického
výpočtu. Volbou maximálního posunutí vzhledem k délce záznamu lze ovlivnit stupeň
vyhlazení spektra. Metody vyhodnocení spekter prostřednictvím korelačních funkcí lze
označit za nepřímé nebo také autokorelační metody. Jestliže pro zkracování autokorelační
funkce je použito trojúhelníkové časové okno, pak se tato metoda nazývá Bartlettova metoda.
Postupy, které využívají korelačních funkcí, nebudou v této knize blíže analyzovány.
Naproti tomu přímá metoda vyhodnocení spektra vychází z periodogramu, který je
vypočten z naměřené časové řady její Fourierovou transformací. Rozšíření tohoto způsobu
výpočtu vyvolal objev rychlé Fourierovy transformace, FFT. Periodogram lze počítat
z jednoho souvislého záznamu dat a nebo je možné tento záznam rozdělit na několik úseků,
přičemž výsledné spektrum se získá průměrováním dílčích výsledků výpočtů. Přímý výpočet
spektra s dělením na úseky se nazývá Welchova metoda. Tento postup bude předmětem
hlavní pozornosti této kapitoly. Postup výpočtu spektra prostřednictvím Fourierovy
transformace se stal dokonce první fázi výpočtu korelační funkce. Fourierova transformace
tohoto spektra je autokorelační funkce. Signály, zejména náhodné, se navzájem liší svými
vlastnostmi, které lze rozeznat buď v časové nebo frekvenční oblasti. Spektra lze rozdělit
podle tvaru a počtu jejich lokálních maxim na spektra s četnými izolovanými frekvenčními
složkami (kvasiperiodické a periodické signály) a spektra s malým počtem (jednoho nebo
dvou) velmi plochých lokálních maxim. Oba tyto typy signálů vyžadují specifické metody
zpracování. Tato kniha preferuje zpracování kvasiperiodických a periodických signálů.
V úvodu této kapitoly je třeba připomenout definici Fourierovy transformace, která se
zakládá na integraci funkcí v intervalu od - do +, tj. předpokládá se znalost celého průběhu
funkce. Tento předpoklad lze splnit jen u deterministických funkcí, mezi které patří například
také periodické funkce, jejichž jedna perioda může být získána měřením. Signál pro výpočet
lze zaznamenat jen jeho převodem na vzorky. Pro vzorkovaný periodický signál byla
definována ve zmíněné kapitole diskrétní Fourierova transformace.
Jak bylo již uvedeno, tato kniha je zaměřena na diagnostické signály z mechanických
systémů, které jsou charakteristické přítomností izolovaných harmonických složek ve svém
spektru. Frekvence těchto složek může být v různém vztahu se vzorkovací frekvencí a délkou
záznamu. To znamená, že může být celočíselným násobkem převrácené hodnoty doby
záznamu, ale také nemusí, což lze ze změřených dat obtížně rozeznat. Poměr mezi frekvencí
harmonického signálu a frekvencí jednotlivých záznamů, jak bude ukázáno dále, může být
zdrojem chyb v analýze, kterým lze čelit vhodnou volbou tzv. časového okna. Měřené signály
nemusí mít v čase zcela ustálené spektrum. Je proto žádoucí, aby byly charakterizovány
reprezentativním spektrem, což je spojeno s operací zvanou průměrování několika spekter,
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které jsou vypočteny ze záznamů, které na sebe souvisle navazují nebo se překrývají.
Procedura měření a vyhodnocování tedy vyžaduje vykonat mnohem více, než vypočítat FFT
jednoho záznamu, i když na některé problémy spojené s měřením, jako je volba frekvence
vzorkování a přesnost převodníků, bylo poukázáno v kapitolách o Fourierově transformaci.

8.1. Měření výkonové spektrální hustoty signálů
8.1.1. Periodogram
Fourierova transformace, X(), signálu, x(t), je výchozí pro definici periodogramu

Z TXX    

1
1
1
2
*
X   X *     X    X    X     Z TXX     ,
T
T
T

(8-1)

kde T je doba trvání signálu. Fyzikální interpretace periodogramu vychází z výkonu. Vzorec
totiž obsahuje druhou mocninu efektivní hodnoty harmonické složky o frekvenci .
V definičním vzorci je rovněž ukázáno, že tento periodogram je vzhledem k frekvenci funkce
sudá. Lze dokázat, že limitní hodnota periodogramu pro T   je výkonová spektrální
hustota, tj.
lim Z TXX     S xx    ,

(8-2)

T

která souvisí s autokorelační funkci podle vzorce (6-1).
Periodogram je základem k odhadování výkonových spektrálních hustot. Je třeba
zdůraznit, že periodogram podle vzorce (8-1) je reálnou funkci úhlové frekvence [rad/s] nebo
frekvence [Hz] v rozsahu od - do + a neobsahuje informaci o vzájemné fázi harmonických
složek. Výkonová spektrální hustota, která je odvozena od periodogramu, je oboustranným
spektrem, tj. obsahuje složky s kladnou a zápornou frekvencí.
V periodogramu, který je definován vzorcem (8-1), lze formálně zaměnit jeden
z Fourierových obrazů signálu x(t) za obraz jiného signálu, např. y(t). Periodogram se změní
na tvar
Z TXY    

1
1
1
*
X   Y *     X *     Y      X    Y *       Z *TXY     . (8-3)
T
T
T

Tento periodogram (8-3) je na rozdíl od periodogramu (8-1) komplexní funkcí frekvence
v rozsahu od - do + a tedy obsahuje informaci o vzájemné fázi harmonických složek.
V definičním vzorci periodogramu je odvozena souvislost mezi jeho hodnotami pro kladnou a
zápornou frekvenci. Limitní hodnota periodogramu pro T   je křížové spektrum (crossspectrum), které je uvedeno do souvislosti se vzájemnou korelační funkcí vzorcem (6-6 a 7).
8.1.2. Stupnice pro výkonovou spektrální hustotu

Pro vzorkované periodické signály je základem definice výkonové spektrální hustoty
(power spectral density - PSD) rovněž periodogram (8-1). Místo X   je třeba použít výrazu
 t X k , tj. násobení koeficientů Xk vzorkovací periodu, t, které bylo vypuštěno při definici
DFT. Upravený vzorec má následující tvar
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PSD k  



1
2
 t X0 , k  0 ,
T
2
2
 t X k , k  1, 2, ..., N 2  1.
T

(8-4)

Koeficienty Xk jsou vypočteny podle vzorců (4-32, 33), tj. algoritmu shodného s
MATLABEM. Vzorec pro výkonovou spektrální hustotu dává číselně shodné výsledky jako
FFT analyzátory Brüel & Kjaer. Jediný rozdíl je tedy v měřítku Fourierova spektra.
Odlišnost definice pro k = 0 a k>0 odráží přechod z oboustranného spektra
k jednostrannému spektru PSDk jen pro nezáporné frekvence. Složky spektra X(+) a X(-),
které přísluší DFT reálného signálu, jsou navzájem komplexně sdružené, a proto u
oboustranného spektra je „výkon“ rozložen shodně pro složku se zápornou a kladnou frekvencí.
U komplexního časového signálu, např. z měření orbitů o dvou souřadnicích, nejsou
složky s kladnými a zápornými frekvencemi navzájem komplexně sdruženy a výkon může být
rozložen obecně nerovnoměrně mezi obě složky. Jednostranné spektrum nelze tedy pro
komplexní signál vytvořit. Orbitální záznamy se proto uvádějí ve frekvenční oblasti ve tvaru
oboustranných spekter. Pro tato spektra se užívá anglické označení full spectrum, viz. [47].
Vzorec (8-4) neobsahuje v části pro k > 0 násobení 2 a index se mění v rozsahu
k  0,  1,  2,..., N 2  1 . Frekvenční stupnice má tedy nulu uprostřed a tato spektra jsou
nesymetrická.

Pro obecně označené jednotky (Unit) signálu se zkratkou [U] je fyzikální rozměr
výkonové spektrální hustoty [U2/Hz]. Tyto jednotky jsou zvláště vhodné pro náhodné signály.
Na místo [U] lze dosadit [ms-2], [Pa], a pod.. Při integraci výkonové spektrální hustoty ve
zvoleném frekvenčním rozsahu je třeba součet složek tohoto spektra vynásobit frekvenční
vzdálenosti jednotlivých složek, což je  f  1 T , tj. převrácená hodnota doby záznamu.
Místo vzorkovací periody je běžnější doba záznamu, a proto lze vzorec (8-4) upravit do
tvaru
 T X N 2 , k  0 ,
0
PSD k  
2
 2T X k N , k  1, 2, ..., N 2  1.

(8-5)

Pro spektra s významnými izolovanými složkami je vhodnější používat přímo výkonové
spektrum (power PWR), jehož složky mají jednotky výkonu [U2]. Výkonové spektrum se
získá násobením složek výkonové spektrální hustoty diferencí frekvence sousedních složek
spektra  f  1 T , tj.
PWR k  PSD k T .

(8-6)

Pro výpočet výkonového spektra lze použít přímo následující vzorec
 X N 2 , k  0 ,
0
PWR k  
2
2 X k N , k  1, 2, ..., N 2  1.

(8-7)

Při integraci tohoto spektra ve zvoleném rozsahu stačí sečíst jej jednotlivé složky. Další
variantou spekter jsou spektra s efektivními hodnotami (root mean square - RMS) složek,
které souvisejí s výkonovým spektrem podle vzorce
RMS k  PWR k .

(8-8)
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Jednotlivé složky tohoto spektra mají shodný rozměr [U] jako signál a udávají efektivní
hodnoty harmonických složek rozkladu na Fourierovou řadu, jejichž amplituda je 2 -krát
větší než efektivní hodnota.
Pro signály představující přechodový děj je vhodná energetická spektrální hustota
(energy spectral density -ESD), která souvisí s výkonovou spektrální hustotou podle vzorce

ESD k  T . PSD k ,

(8-9)

kde T je doba záznamu. Rozměr složek je [U2s/Hz].
Stupnice pro znázorňování složek ve spektrech mohou být lineární nebo logaritmické.
8.1.3. Stupnice pro křížové spektrum

Jednostranné křížové spektrum pro vzorkované periodické signály je definováno podle
následujícího vzorce
 T X 0 Y0* N 2 , k  0
CROSS k  
2
*
2 T X k Yk N , k  1, 2, ..., N 2  1

.

(8-10)

Tento vzorec nahrazuje teoreticky dvoustranné spektrum jednostranným ze stejných důvodů
jak tomu bylo při definici, (8-5), jednostranné výkonové spektrální hustoty.
Křížové spektrum nemá tolik různých měřítek jako výkonová spektrální hustota. Jak
bylo zdůrazněno jedná se o komplexní funkci frekvence, a proto lze zobrazovat její reálnou
(real) část, imaginární (imag) část, absolutní hodnotu (mag) a nebo fázi (phase).
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8.2. Charakteristiky pásmových filtrů
Po popisu různých měřítek vertikální osy spekter a před diskusi o vlivu časových oken
na přesnost vyhodnocení spekter bude uvedena terminologie z oblasti pásmových filtrů. Jeho
propustné pásmo (přenos jednotka) je omezeno spodní a horní frekvencí. Rozdíl horní a dolní
mezní frekvence představuje šířku propustného pásma filtru. Střední frekvence propustného
pásma tohoto filtru je pro lineární měřítko frekvenční osy aritmetický průměr horní a spodní
frekvence.
Teoretickým filtrem pro signál v časové oblasti je ideální filtr. Pro praxi jsou důležité
charakteristiky reálných filtrů, které jsou z důvodu fyzikální realizovatelnosti odlišné od
ideálního filtru. Příklady obou zmíněných typů
pásmového filtru jsou znázorněny na obr. 40.
Pro další úvahy je předpokládáno, že frekvenční
osa je lineární a svislá osa má měřítko PWR.

Obr. 40. Charakteristiky pásmového filtru

Pro výpočet přenášeného výkonu signálu
je důležitá efektivní šířka pásma šumu reálného
filtru. Podle definice je šířka tohoto pásma rovna
šířce propustného pásma ekvivalentního
ideálního filtru, který na svůj výstup přenáší ze
vstupního signálu typu bílý šum signál o
shodném výkonu jako reálný filtr se vstupním
signálem rovněž typu bílého šumu. Efektivní
šířka pásma šumu je použita v charakteristikách
časových oken a při výpočtu výkonu složek
spektra ze zvoleného pásma frekvencí ze
signálu, který je vážen časovými okny.

Pro pásmový filtr je charakteristickým
údajem také šířka pásma s útlumem do 3 dB, která je velmi jednoduše měřitelná
harmonickým signálem. Pokles harmonického signálu v amplitudě o 3 dB znamená zmenšení
výkonu signálu na výstupu filtru o polovinu, což znamená pokles amplitudy na hodnotu
1 2  0.71 amplitudy vstupního signálu.
V oblasti propustného frekvenčního pásma je přenosová charakteristika filtru zvlněna.
Anglický odborný termín pro zvlnění je ripple. Toto zvlnění má za důsledek neurčitost na
výstupu filtru. Poslední charakteristikou pásmového filtru je tvarový faktor jako poměr šířky
přenášeného pásma pro útlum filtru 60 dB a šířky pásma pro útlum 3 dB.
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8.3. Volba časového okna
Mezi frekvenčním rozsahem měřeného spektra signálu, délkou jeho záznamu a dobou
měření je přímá souvislost. V kapitole o frekvenčním rozsahu analýzy byly popsány důvody
snížení frekvenčního rozsahu spektra z teoreticky mezní Nyquistovy frekvence na propustné
pásmo antialiasingového filtru. Doba záznamu, T, pro jeho délku, N, a frekvenční rozsah,
fMAX, je proto dána vzorcem T  N 2,56 f MAX  . Příklady různých velikostí doby záznamu a
frekvenčního rozsahu pro délku N=2048 jsou v tab. 7. Pro frekvenční rozsahy nad 1.6 kHz se
délka záznamu zmenšuje ke stovkám nebo desítkám milisekund. V definičních integrálech
Fourierovy transformace se uvažuje s celou časovou osou.
Tab. 7. Frekvenční rozsah a doba měření pro délku záznamu N=2048
fMAX [Hz]

100

200

400

800

1600

3200

6400

12800

25600

T

8000

4000

2000

1000

500

250

125

62.5

31.25

[ms]

Při výpočtu DFT je předpokládáno, že signály jsou periodické. To znamená, že jen pro
některé frekvence harmonického signálu, které jsou násobkem 1 T , obsahuje jeden záznam
celočíselný počet period. Harmonické signály s neceločíselným násobkem své frekvence
vzhledem k 1 T jsou zaznamenány jako výsek, o kterém je implicitně při výpočtu DFT
předpokládáno, že je jednou celistvou periodou signálu.
Na obr. 41 je znázorněn původní harmonický signál a jeho výsek za dobu záznamu
včetně jeho periodického pokračování. Tento výsek je pro výpočet DFT považován za jednu
jeho periodu a představuje tzv. časové okno, kterým se signál hodnotí. Anglické označení je
window. Je zřejmé, že původně harmonický signál a signál pro DFT jsou odlišné, což se
zřejmě projeví ve složení spekter. Ve spektru vzniknou zdánlivé složky, které ve skutečnosti
v harmonickém signálu nejsou. Tyto jevy a způsob jejich kompenzace budou předmětem
rozboru v této kapitole.

Obr. 41. Původní harmonický signál a jeho periodické pokračování
8.3.1. Obdélníkové časové okno

Pro obdélníkové časové okno bude v této kapitole analyticky odvozeno složení spektra
harmonického signálu. Nejprve je předpokládáno, že z tohoto harmonického signálu,
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x t   A cos 0 t  , se spojitým časem je vytvořen signál, xT(t) , který se kryje s harmonickým
signálem jen v časovém intervalu od -T/2 do +T/2 (tone burst) a mimo tento interval je
nulový
x t  ,  T 2  t  T 2 ,
x T  t  
t   T 2 , T 2  t.
0,

(8-11)

Tento signál však může být vytvořen také jiným způsobem, a to jako součin původního
harmonického signálu s tzv. obdélníkovým (Rectangular) časovým oknem, wR(t), tj.
x T  t   w R  t  x t  ,

(8-12)

1,  T 2  t  T 2 ,
w R  t  
0, t   T 2 , T 2  t .

(8-13)

kde

Prvým krokem je výpočet Fourierovy transformace zázněje, Fx T  t   X T    .
Transformovaná funkce je součin dvou dílčích funkcí, jejichž Fourierovy transformace jsou
následující





Fx t   X    A    0      0  ,
Fw R  t   WR    

T2

 exp j t  dt  T

T 2

sinT 2
T 2

a jejich konvoluce je obrazem součinu harmonického signálu s časovým oknem, tj.

Obr. 42. Fourierovo spektrum harmonického signálu a tónového
zázněje
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(8-14)
(8-15)







A
1
1
X T  
X   * WR    
X  WR     d 
WR    0   WR    0  ,

2
2  
2

(8-16)
přičemž bylo využito filtrační vlastnosti Diracovy funkce (4-10). Fourierovo spektrum
harmonického signálu a jeho zkráceného průběhu na interval o délce T je znázorněno na obr.
42. V tomto obrázku byla použita frekvence v Hz místo úhlové frekvence v rad/s. Spektrum
harmonického signálu tvoří dva Diracovy impulsy, zatímco spektrum zkráceného
harmonického signálu představuje spojitá křivka o konečných velikostech extrémů.
Ze signálu xT(t) lze vytvořit periodickou funkcí, xPT(t), postupem, který byl již použit v
kapitole o Fourierově transformaci. Platí, že periodická funkce vznikne konvolucí původní
funkce, xT(t), a periodické funkce, která je složena z Diracových funkcí (viz obr. 22) a která
se nazývá Diracův hřeben, tj.

x PT  t  



x

k 








T t  kT x T t *   t  kT .

(8-17)

k 

Fourierova transformace této konvoluce je součin jednotlivých obrazů, tj. XT() a obrazu
řady Diracových funkcí v proměnné 
Fx PT  t   X PT    





k 

2
2 

X T       k  

T
T

2
2 
 2  
X T  k     k  (8-18)
 T 
T
k  T




Shodný vztah byl odvozen pro periodické funkce v kapitole o Fourierově transformaci.
Porovnáním jejich tvarů je zřejmé, že koeficienty Fourierovy řady periodického signálu xPT(t)
jsou následující
Fk  X T 2 k T T , k  0,  1,  2, ...

(8-19)

O vztahu Fourierovy transformace periodického signálu a diskrétní Fourierovy
transformace periodické vzorkované funkce bylo již referováno. Z posledního vzorce plyne,
že DFT harmonického signálu je dána diskrétními hodnotami funkce XT(), které jsou
frekvenčně posunuty o 2 T v rad/s nebo 1 T v Hz.
Spektrum vzorkovaného harmonického signálu závisí na vzájemném vztahu nul a
extrémů průběhu funkce WR  f  f 0   WR  f  f 0  a frekvencí, které jsou násobky 1 T .
Příklad, ve kterém frekvence harmonického signálu f0 je celočíselným násobkem 1 T nebo je
přesně v polovině mezi dvěma těmito násobky, je znázorněn v obr. 43. Jestliže je frekvence
harmonického signálu přesně celočíselný násobek 1 T , pak po výpočtu DFT je ve spektru
pouze jediná nenulová složka, protože ostatní izolované hodnoty padnou do nul Fourierovy
transformace časového okna, což je znázorněno v horním grafu zmíněného obrázku. Tyto
nulové hodnoty jsou symbolicky umístěny na vodorovné ose grafu. Jediná nenulová složka
má jednotkovou amplitudu.
Naproti tomu ve spektru původně harmonického signálu o frekvenci f0, která není
celočíselným násobkem 1 T , vznikne mnoho dalších složek o vysoké amplitudě a složky,
které jsou frekvenčně nejblíže skutečné frekvenci, f0, mají amplitudu podstatně odlišnou od
amplitudy výchozího signálu. Příklad pro frekvenci f 0   n  1 2 T , n  1, 2, ... je ve
spodní části výše uvedeného obrázku. Složky s frekvencemi, které jsou nejbližší frekvenci f0
mají amplitudu místo 1 jen 0.64, a další nenulové složky, z nichž nejvyšší má amplitudu 0.21.
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Obr. 43. Účinek obdélníkového časového okna na měření spektra
harmonického signálu
Z toho vyplývá, že obdélníkovým časovým oknem lze měřit přesně jen spektra signálů, které
obsahují jen složky o frekvencích násobků 1 T . Tyto signály jsou výsledkem speciálních
měření, o kterých bude pojednáno v dalších kapitolách.
Frekvenční rozlišitelnost složek DFT spekter je limitována frekvencí 1 T a pro
harmonické signály s frekvencí, která je odlišná od násobku 1 T , vznikne i chyba amplitudy.

Znalost průběhu funkce WR  f  f 0   WR  f  f 0  může být využita v některých případech
k zpřesnění odhadu frekvence harmonické složky i mimo jejich diskrétní hodnoty. Například,
jestliže spektrum, které je změřeno s obdélníkovým časovým oknem, obsahuje dvě shodně
vysoké spektrální složky vedle sebe (tj. frekvenčně odlišné jen o 1 T ), pak skutečná
frekvence signálu bude aritmetický průměr frekvencí příslušných této dvojici složek. Tuto
úvahu lze provést jen když frekvence a amplituda harmonického signálu jsou konstantní a
nejsou nijak modulovány, protože pak je původ těchto složek dán kombinací vlivu okna a
modulačních efektů, což je předmětem rozboru ve speciální kapitole této knihy.

Vzorkování spojitého funkčního průběhu WR  f  f 0   WR  f  f 0  má tzv. „picket
fence effect“ (efekt laťkového plotu), protože tento „plot“ dovoluje ve svých „škvírách“ vidět
jen výseky spektra. Pro ideálně stálý harmonický signál je navržena také korekce ke zpřesnění
odhadu jeho kmitočtu a amplitudy. Výrobce analyzátorů tvrdí, že frekvenci lze zpřesnit až
100-krát. Jestliže dvě sousední spektrální složky o nejvyšších amplitudách, z nichž první
složka má frekvenci f1   k T a amplitudu y1 a druhá složka má frekvenci f 2  f1  1 T a
amplitudu y2, pak skutečná frekvence harmonické složky při použití obdélníkového časového
okna je
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f 0  f1   f c  f1 

y2 1
y1  y 2 T

(8-20)

a skutečná amplituda harmonického signálu o frekvenci f0 je
y 0  y1

 f 1   f c 



(8-21)



sin  f1   f c 

Oba vzorce plynou z Fourierovy transformace obdélníkového časového okna.
8.3.2. Časová okna Hanning a Flat Top

Chyby v odhadu frekvence a amplitudy, které plynou z omezené doby záznamů
harmonických signálů, lze částečně kompenzovat vhodnou volbou časového okna. Těchto
oken existuje velké množství, ale při praktickém měření mají význam pouze dvě, a to časové
okno Hanning a časové okno Flat Top. Z ostatních časových oken je běžné pro oblast spekter
periodických a kvasiperiodických signálů ještě okno typu Kaiser-Bessel. Jeho vlastnosti jsou
však podobné vlastnostem okna typu Hanning. Pro širokopásmové signály se užívá například
okna Bartlettova ve tvaru trojúhelníku, dále Hannova, Parzenova, atd..
Okno Hanning je definováno vzorcem

1  cos2 t T, 0  t  T
w H  t  
0,
t  0, T  t

(8-22)

a okno Flat Top je v intervalu 0  t  T ve FFT analyzátorech Brüel & Kjaer definováno
vzorcem
w FT  t   1  198
. cos2 t T  129
. cos4 t T  0.388 cos6t T  0.0322 cos8t T . (8-23)

Obr. 44. Časová okna pro měření
spekter

U obou vzorců byl pozměněn bez vlivu na
obecnost nenulový interval od -T/2 do T/2 na časový
úsek od nuly do času T. Časové průběhy okna Hanning
a Flat Top a také okna Rect(angular), tj. dříve
analyzovaného obdélníkového okna, jsou znázorněny
v obr. 44. Společnou vlastností oken typu Hanning a
Flat Top je plynulý přechod z nuly na začátku a konci
záznamu na rozdíl od skoku u okna typu Rect. Jinak
řečeno, obě nová okna dávají větší váhu signálu
uprostřed záznamu, zatímco na jeho začátku a konci je
váha nízká a u okna typu Flat Top dokonce záporná.
Tomu odpovídají také maximální váhy pro střed
záznamu, které jsou v diagramu vyznačeny.

Fourierova transformace oken Rectangular, Hanning a Flat Top je znázorněna v obr. 45.
Vzhledem k tvaru funkčních předpisů pro okna je k výpočtu třeba neurčitý integrál typu
exp ax
.
2
 b2

 exp ax cos bx dx  a cos bx  b sin bx  a

(8-24)

Výpočet DFT harmonického signálu při použití uvedených časových oken má stejný
postup jako v obr. 43. Spojitá Fourierova transformace tónového zázněje, který je tvarován
časovým oknem, se vzorkuje (diskretizuje) na izolované hodnoty diskrétního spektra funkcí
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Diracův hřeben. Poloha impulsů Diracova hřebene odpovídá složkám diskrétního spektra, tj.
jednotlivé Diracovy funkce mají frekvence, které jsou násobky 1 T . Spojitá Fourierova
transformace časově neomezeného harmonického signálu je Diracova funkce s polohou
obecně uvnitř nebo na kraji intervalu frekvencí o délce 1 T . Časovým oknem tvarovaný
tónový zázněj tento impuls zploští a roztáhne do řady postranních laloků. Rozhodující pro
hodnoty DFT spektra je tedy zbytek po dělení frekvence harmonického signálu frekvencí
1 T.

Obr. 45. Fourierovy transformace časových oken
Fourierovou transformací časových oken lze považovat za frekvenční charakteristiku
pásmových filtrů. Přehled parametrů těchto charakteristik je uveden v tab. 8. Zvlnění filtru
(ripple) je stanoveno tak, že odpovídá frekvenčnímu pásmu o šířce 1 T ve vzdálenosti od
střední frekvence o  0.5 T . Toto pásmo totiž odpovídá ideálnímu filtru bez zvlnění.
Tab. 8. Porovnání vlastností časových oken
Časové
okno

šířka
pásma
šumu

3 dB
pásmo

ripple

B3 dB

nejvyšší
postranní
lalok

60 dB
pokles
pásmo
laloků
v dB/dek B
60 dB

tvarový
faktor
B60/B3dB

f

0.089 f

3.92 dB

-13.3 dB

20 dB

665 f

750

Hanning

1.5 f

1.44 f

1.42 dB

-31.5 dB

60 dB

13.3 f

9.2

Flat Top

3.77 f

3.72 f

0.01 dB

-93.6 dB

0 dB

9.1 f

2.5

Rectangular

Důsledkem zvlnění je vznik amplitudové chyby při odečtu amplitud složek spektra.

74

Z hlediska interpretace výsledků měření je nejdůležitějším údajem v tabulce šířka
pásma šumu vyjádřená jako násobek frekvenční vzdálenosti složek spektra. Šířka pásma šumu
se podle výše uvedené definice vztahuje na šířku propustného pásma ideálního filtru se
shodným výkonem signálu na výstupu jako u porovnávaného filtru s bílým šumem na vstupu
obou filtrů.
Výpočet šířky pásma šumu bude předveden na obdélníkovém okně a okně typu
Hanning ve funkci pásmového filtru. Výkonová spektrální hustota, S yy    , signálu na
výstupu pásmového filtru s frekvenční charakteristikou obdélníkového okna,
H xy  j   WR    , a se vstupním signálem typu bílý šum s jednotkovým rozptylem,

S xx     1 , se vypočte podle vzorce (6-13). Výkon signálu na výstupu filtru je dán vzorcem
(6-3). Vyčíslení tohoto vzorce pro uvedenou výkonovou spektrální hustotu umožňuje
Parsevalova rovnost








1
1
2
2
S yy    d   S yy  f  df   WR  f  df   w R  t  df    f .

T
2  




(8-25)

Stejný výkon jako na výstupu filtru, který představuje obdélníkové časové okno, má ideální
filtr s jednotkovým přenosem v pásmu od frekvence f 0   f 2 do f 0   f 2 , tj. se šířkou
pásma  f . Výkon signálu na výstupu ideálního filtru je




f  f 2

0
1
 S yy  d   S yy  f  df  f  f12df   f .
2  
0

(8-26)

Protože jedna složka spektra periodického a vzorkovaného signálu pokrývá frekvenční pásmo
o šířce  f , je výkon z tohoto pásma ve spektru s obdélníkovým časovým oknem shodný s
výkonem výchozího signálu.
Pro okno typu Hanning se postupuje shodně. Frekvenční charakteristika filtru je
zaměněna za H xy  j   WH    , tj.








.
1
15
2
2
 15
. f .
S yy    d   S yy  f  df   WH  f  df   w H  t  df 

T
2  




(8-27)

Výpočet integrálu podle času je velmi snadný a výsledek potvrzuje, že šířka pásma
ekvivalentního ideálního filtru je větší než u obdélníkového okna, tj. příslušný filtr na svém
výstupu výkon zesiluje. Toto zvýšení výkonu je třeba korigovat při výpočtu výkonu signálu
z celého spektra nebo jeho části. Výkon signálu se vypočte jako součet příslušných složek
spektra se stupnicí PSD. Tento součet je třeba při měření s časovým oknem typu Hanning
zmenšit 1.5-krát, aby výsledek odpovídal výkonu shodných složek spektra původního signálu.
U okna typu Flat Top je třeba zmíněný součet zmenšit dokonce 3.77-krát.
Popisovaná úprava výsledku integrace spektra je dosti záludná, protože je obvyklé, aby
jednotlivé složky spektra byly ponechány bez korekce. Je totiž žádoucí, aby při odečítání
amplitud těchto složek byly jejich hodnoty co nejbližší skutečnosti. Popsaným způsobem
zobrazují spektra se stupnicemi PSD, RMS a PWR signálové FFT analyzátory Brüel & Kjaer.
Z hlediska amplitudové přesnosti by nejlépe vyhovoval ideální filtr o šířce propustného
pásma 1 T . Tento filtr však nelze realizovat, a proto volba časového okna je záležitostí
kompromisu s ohledem na použití výsledků měření. Nejlépe lze vlastnosti jednotlivých
časových oken demonstrovat na příkladu vyhodnocení spektra harmonického signálu o dvou
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frekvencích. Nechť tento signál je vyhodnocen do spektra o frekvenčním rozsahu 3200 Hz a o
800 složkách, které jsou vzdáleny 3200 Hz/ 800 = 4 Hz. První testovací signál má frekvenci
1600 Hz, tj. 400-násobek frekvence 4 Hz. Frekvence tohoto prvního signálu se kryje s
frekvencí, která přísluší přesně jedné složce spektra. Druhý signál má frekvenci 1602 Hz, tj.
neceločíselný násobek 4 Hz. Tato frekvence se nachází na frekvenční ose v polovině mezi
dvěma sousedními složkami spektra. Výsledky výpočtu spekter obou signálů s různými
časovými okny se stupnicí RMS (efektivní hodnoty) jsou na obr. 46. Obě osy jsou lineární.

Obr. 46. RMS spektrum s různými okny pro harmonický signál o frekvenci 1600 a 1602 Hz
s jednotkovou amplitudou
Měřítko svislé osy je voleno takovým způsobem, aby odpovídalo složce spektra o maximální
velikosti. Měřítko frekvenční osy (vodorovné) je roztaženo, aby bylo snadné rozlišit
jednotlivé složky v blízkosti frekvence 1600 Hz. Efektivní hodnota harmonického signálu
s jednotkovou amplitudou je 1 2  0.7071 .
Nejblíže přesné hodnotě amplitudy je největší složka spektra signálu s frekvencí 1600
Hz a obdélníkovým časovým oknem. Velmi malá chyba amplitudy složky s frekvencí 1600
Hz u tohoto signálu je také u ostatních oken. Pro signál s frekvencí 1602 Hz je u
obdélníkového okna chyba největší, dokonce v desítkách procent. Mnohem menší chybu
v amplitudě má největší složka spektra tohoto signálu s časovým oknem typu Hanning.
Nejblíže přesné hodnotě je výsledek s užitím okna Flat Top. Druhým kriteriem je počet
složek, na které se jediná složka výchozího signálu rozpadne. Pro rozlišitelnost frekvenčně
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blízkých spektrálních složek je žádoucí, aby těchto složek bylo co nejméně. Nejvíce složek
obsahuje spektrum s časovým oknem Flat Top u obou testovacích signálů. Velké množství
složek má i spektrum harmonického signálu o frekvenci, která je neceločíselný násobek
vzdálenosti spektrálních čar. Kompromisem z hlediska přesnosti a počtu spektrálních čar se
jeví spektrum s časovým oknem typu Hanning.
Při měření není obvykle známa ani amplituda a ani frekvence složek signálu, protože
účelem měření je tyto parametry zjistit. V tomto případě lze ze tří uvedených časových oken
doporučit okno typu Hanning. Jsou měření, u kterých na frekvenci a počtu čar nezáleží a je
velmi důležité znát přesně amplitudu, například při cejchování. V takovém případě je
nejvhodnější okno typu Flat Top. Pro případ, kdy je zaručeno, že spektrum obsahuje jen
harmonické složky od základní frekvence, která odpovídá frekvenční vzdálenosti mezi
složkami spektra, pak je nejvýhodnější okno obdélníkové.
Na závěr kapitoly o časových oknech budou uvedeny vzorce pro zpřesnění frekvence
harmonického signálu při použití okna typu Hanning. Postup je shodný jako u okna
obdélníkového. Jestliže dvě sousední spektrální složky o nejvyšších amplitudách, z nichž
první složka má frekvenci f1   k T a amplitudu y1 a druhá složka má frekvenci
f 2  f1  1 T a amplitudu y2, pak skutečná frekvence harmonické složky při použití časového
okna typu Hanning je
f 0  f1   f c  f1 

2 y 2  y1 1
.
y1  y 2 T

(8-28)

Podobně lze odvodit vzorec korekci amplitudy.

77

8.4. Průměrování spekter a překrývání záznamů
Stacionární signály představují abstraktní model, ke kterému se realita jen přibližuje.
Vždy jsou přítomny určité fluktuace, které způsobují, že v odhadech spekter jsou chyby a
jejich tvar není vyhlazen. Chyby odhadů se ve statistice redukují výpočtem průměru s cílem
získat co nejreprezentativnější odhad. V souvislosti s vyhodnocováním spekter se hovoří o
průměrování (anglicky averaging) jednotlivě vypočtených spekter. Průměrování odpovídá
principiálně výpočtu spekter z dílčích úseků, na které jsou výchozí vzorkovaná data
rozdělena. Tento postup se nazývá Welchova metoda. Počet hodnot pro průměrování, a tím
časová délka hodnoceného signálu, se volí kompromisem tak, aby odhad spektra byl co
nejpřesnější a hodnot pro průměrování byl únosný počet.
Výpočet DFT je organizován po záznamech, které jsou váženy některým typem
časového okna. V předchozím rozboru bylo uvedeno, že data v záznamu při použití jiného
než obdélníkového časového okna nemají stejnou váhu, což se kompenzuje jejich překrytím.
Kromě typu časového okna je počet spekter pro výpočet průměru a rozsah překrytí záznamů
součástí vstupních parametrů výpočetního programu nebo nastavení FFT analyzátoru pro
měření a vyhodnocování spekter.
8.4.1. Průměrování výkonových spektrálních hustot

Pro průměrování je třeba postupně vyhodnotit výkonové spektrální hustoty, které jsou
rozlišeny indexem, t. Jedno spektrum o počtu složek, Nlin, a s pořadím měření, t, lze tedy
uspořádat do vektoru

psd

0,t



, psd 1,t , psd 2 ,t ,..., psd Nlin ,t . Jednotlivé složky výkonové
2

spektrální hustoty s pořadím, t, jsou dány čtvercem koeficientů DFT, tj. X t ,i .
Průměrování počtu, K, záznamů se uskutečňuje podle následujícího vzorce
PSD i ,K 

1 K
 psd i,t ,
K t 1

i  0, ..., N lin .

(8-29)

Tento vzorec předpokládá udržovat v paměti K N lin  1 čísel, což je nevýhodné. Ve
skutečnosti je průměrování podle rekurzivního vzorce, tj.
PSD i ,t 

1
t 1
PSD i ,t 1  psd i ,t
t
t

t  1, ..., K, i  0, ..., N lin .

(8-30)

Tato varianta vzorce ve tvaru váženého průměru odpovídá v signálových analyzátorech firmy
Brüel & Kjer filtraci typu LIN. Průměrování spekter se zastaví po vyhodnocení počtu, K,
spekter.
Jestliže po dosažení počtu spekter, t  K , při průměrování se rekurzivní vzorec změní na
tvar s konstantními koeficienty
PSD i ,t 

1
K 1
PSD i ,t 1  psd i ,t ,
K
K

t  K  1, K  2, ..., i  0, ..., N lin ,

(8-31)

a průměrování pokračuje bez přerušení dále, pak se jedná o variantu filtrace typu EXP.
Rovnice má tvar lineárního filtru prvního řádu s konstantními koeficienty.
Jsou také jiné postupy vyhlazení spekter. Určitou složku lze vypočítat jako vážený
průměr této složky a sousedních složek ve spektru. Postup vyhlazení mimo počet, K, prvních
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a posledních prvků vektoru psd 0,t , psd 1,t , psd 2 ,t ,..., psd Nlin ,t

 může být podle následujícího

vzorce
PSD K ,i 

iL

 a psd

i  L

i

t ,K  i

,

t  1, ..., K, i  0, ..., N lin ,

(8-32)

kde ai jsou váhy. Tato kniha je však zaměřena na analýzu diagnostických signálů, tj. signálů
se spektrem, které obsahuje významné izolované harmonické složky. Aplikace tohoto
vyhlazení spektra, by tyto složky zmenšovalo, což by vedlo ke ztrátě důležitých
diagnostických informací. Toto vyhlazování spekter je vhodné použít u širokopásmových
náhodných signálů, které mají hladká a relativně plochá spektra.
Na závěr této kapitoly si lze položit otázku jaký je efekt výměny pořadí průměrování a
výpočtu Fourierovy transformace. Přesto, že samotný výpočet DFT je lineární operace, je
druhá mocnina hodnot DFT operace nelineární, a proto je pořadí obou matematických operací
obecně nezaměnitelné. Jak bude ukázáno ve speciální kapitole, časové záznamy lze
průměrovat tak, že se vypočtou průměry ze skupin vzorků se stejným pořadím z jednotlivých
záznamů. Tento postup je užitečný jen za zcela určitých podmínek startu měření těchto
záznamů.
8.4.2. Překrývání záznamů při průměrování

Lineární nebo exponenciální průměrování výkonové spektrální hustoty je matematickou
operací s výsledky výpočtu DFT jednotlivých záznamů signálu. Tyto záznamy mohou, ale
také nemusí, na sebe navazovat nebo se mohou překrývat. V režimu, kdy se přímo
zpracovávají naměřená data bez ukládání do paměti, je snímání záznamu limitováno hlavně
rychlostí výpočtu DFT. Jestliže tato rychlost výpočty nelimituje starty snímání záznamů nebo
se výpočty uskutečňují z dříve zaznamenaných dat, pak je vzájemné posunutí záznamů
libovolné. Jestliže záznamy na sebe nenavazují, pak dochází ke ztrátě informace. Při
postupném navazovaní záznamů za sebou může docházet ke ztrátě informace rovněž
z důvodu použití váhové funkce, která utlumuje signál na začátcích a koncích záznamů.
Účelným se proto jeví jisté překrytí záznamů tak, aby se jejich váha ve výpočtu spektra
vyrovnala.
Fourierova transformace signálu, x t  , který je modifikován váhovou funkci w t  , je

lineární operace a její výsledek pro určitou frekvenci  0 , Y t; 0   Fw t  x t  , lze
považovat za funkci času. Pro časové okno o délce T platí
Y t;  0  

t

 x  w    t  T  exp j     t  T  d .
0

(8-33)

t T

Po dosazení w h  t   w T  t  lze poslední vzorec přepsat do tvaru

Y t;  0  

t

 x w  t   exp j  t    T d .
h

0

(8-34)

t T

Pro h FT  t   w h  t  exp j 0  t  T 
integrálu
Y t; 0  

t

 x  h

FT

má Fourierova transformace tvar konvolutorního

 t    d .

(8-35)

t T
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Funkce h FT  t  má význam impulsní odezvy lineárního filtru nebo také váhové funkce.
Průměrování výkonových spektrálních hustot se týká druhých mocnin koeficientů DFT,
2

tj. X t ,i . Druhá mocnina váhové funkce Fourierovy transformace jako lineárního filtru je dána
2

vztahem h FT  t   w 2h  t  . Časová okna typu Rectangular, Hanning nebo Flat Top a některé
další jsou symetrické funkce času, proto platí w h  t   w t  .
Při průměrování typu LIN je třeba uvažovat efektivní váhovou funkci, která je dána
vztahem
w  t 
2
ef

1 K 2
 w  t  kTc  ,
K k 1

(8-36)

kde Tc je délka časového intervalu překrytí záznamů. Velikost překrytí lze vztáhnout k délce
časového intervalu záznamu, T, a vyjadřovat jej procentem, Tc T 100 % . Pro několik variant
překrytí je v obr. 47 vypočtena efektivní váha časového okna Hanning pro překrytí 0 %, 50
%, 66.7 % a 75 %. Lze dokázat, že efektivní váha je vyrovnána pro relativní překrytí o
velikosti  n  1 n 100% , kde n je přirozené číslo větší než 2. Z hlediska rychlosti zpracování
a požadavku vyrovnané efektivní váhové funkce je možné doporučit překrytí 66.7 %, tj. 2/3,
nebo překrytí 75 %.

Obr. 47. Efektivní váha časového okna typu Hanning při různém
stupni překrytí záznamů při průměrování
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8.4.3. Přesnost odhadu spekter

Odhad složek výkonové spektrální hustoty je vždy vychýlený a má nenulový rozptyl [69,
70]. Relativní směrodatná odchylka odhadu efektivní hodnoty signálu ve frekvenčním pásmu o
šířce B v Hz, která je vyhodnocována ze signálu o časové délce TA, má velikost
r 

1
.
2 BTA

(8-37)

Jedna složka výkonové spektrální hustoty, která je vypočtena užitím DFT, reprezentuje
frekvenční pásmo o šířce B  1 T , kde T je doba jednoho záznamu. Jestliže jednotlivé
záznamy pro FFT na sebe bez překrytí navazují, pak celková doba měření (průměrování) je
TA  K T a relativní směrodatná odchylka je  r  1 2 K .





Jestliže je při průměrování použito překrytí a časové okno, pak je třeba při volbě počtu
průměrování respektovat korekční faktor, který je pro bílý šum s normálním rozložením dán tab.
9.
Tab. 9. Korekční faktor pro stanovení efektivního počtu průměrování
Korekční faktor
Překrytí

0%

50 %

75 %

Rectangular

1

0.660

0.363

Hanning

1

0.947

0.520

Flat Top

1

1.000

0.995

Význam korekčního faktoru lze demonstrovat na příkladu. Jestliže je použito časové okno
Hanning a 1000 průměrování s 75 % překrytím záznamů, pak shodnou relativní chybu má
520 průměrování bez překrytí záznamů.
Při analýze dat, které jsou zaznamenány do souboru, se metoda průměrování s překrytím
použije tak, aby s ohledem na volbu délky záznamu pro výpočet FFT se všechna data ze
souboru využila. Při měření spektra s FFT analyzátorem se rozhodnutí o ukončení postupného
průměrování může uskutečnit na základě průběžného pozorování stupně ustálení tvaru spektra
na displeji analyzátoru.
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8.5. Akustické váhové funkce
Fyziologické vnímání hluku lidskými smysly není na všech frekvencích a amplitudách
harmonických složek akustického tlaku (čistých tónech) stejně citlivé. To znamená, že efektivní
hodnota akustického tlaku, která je vnímána se stejnou hlasitostí, není pro různé frekvence
konstantní. Hlasitost se hodnotí jednotkami, které se nazývají fóny. Čistý tón o hlasitosti např.
40 fónů vnímá člověk s průměrnou citlivostí sluchu stejně jako referenční čistý tón o frekvenci
1 kHz a efektivní hodnotě akustického tlaku 40 dB. Pro čisté tóny o referenční frekvenci, tj.
1 kHz, a o různé amplitudě se fóny a decibely číselně shodují. Prah slyšitelnosti odpovídá proto
0 fónů.
Měřicí mikrofony zaznamenají složky spektra hluku se stejnou citlivostí ve velmi širokém
rozsahu frekvencí. Aby efektivní hodnota, kterou stanoví analyzátor, odpovídala citlivostí
lidského sluchu, je třeba spektrum korigovat tzv. frekvenční váhou. V této knize budou zmíněny
jen tři typy vah, a to A, B a C. Frekvenční váha typu A odpovídá hlasitosti na úrovni 40 fónů,
váha B přísluší 70 fónům a C je pro 100 fónů. Frekvenční váhu je možné považovat za
frekvenční filtr, který ovlivní definovaným způsobem spektrum hluku. Frekvenční
charakteristiky těchto filtrů jsou na obr. 48. V aplikační části bude pro měření hluku používán
frekvenční rozsah 3200 Hz, proto jsou v tomto obrázku znázorněny frekvenční charakteristiky
pro lineární osu frekvence.
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Obr. 48. Frekvenční váhy typu A, B a C v lineárních a logaritmických souřadnicích
Celková efektivní hodnota hluku po korekci některou uvedenou váhou je vhodnější
srovnávací kriterium než je efektivní hodnota akustického signálu bez uprav. Ze tří uvedených
vah je nejběžněji hygienickými předpisy pro limitování hladiny hluku vyžadováno použití
frekvenční váhy typu A. Aplikace váhy např. typu A je na grafech spekter zdůrazněno textem
A-Weighting. Relativní efektivní hodnoty hluku s užitím např. frekvenční váhy typu A se značí
dB(A).
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8.6. Spektrum integrovaných veličin
Vibrace jsou měřeny nejčastěji akcelerometry. U tuhého tělesa je signál zrychlení přímo
úměrný dynamické síle. Přechod od vibrací ve zrychlení k vibracím v rychlosti znamená
integraci výchozího časového signálu v časové oblasti nebo násobení Fourierova obrazu
výrazem 1 j ve frekvenční oblasti. U výkonové spektrální hustoty v efektivních hodnotách
(RMS) to znamená násobení převrácenou hodnotou úhlové frekvence, tj. 1  . Efektivní
hodnota vibrací v rychlosti je uváděná v hygienických normách, které limitují vibrace.
Akustický výkon vyzařovaný vibrujícími tělesy je úměrný kvadrátu efektivní hodnoty signálu
vibrací v rychlosti. Vibrace ve výchylce lze dostat ze signálu zrychlení jeho dvojitou integrací,
tj. násobením výkonové spektrální hustoty v RMS druhou mocninou převrácené hodnoty úhlové
frekvence, tj. 1  2 .
Příklad výpočtu spekter vibrací v rychlosti a výchylce ze spektra vibrací ve zrychlení je na
obr. 49. Pro logaritmické souřadnice znamená jednoduchá integrace změnu sklonu spektra na 20 dB na dekádu frekvence a při dvojité integraci změnu sklonu na -40 dB na dekádu frekvence.
Ve spektru, které odpovídá vibracím v rychlosti a zvláště vibracím ve výchylce, dominují složky
ze začátku spektra. Signál piezoelektrických akcelerometrů na velmi nízkých frekvencích (pod 1
Hz) je ovlivněn driftem, a proto příslušné frekvenční složky necharakterizují vibrace správně.
Nejvhodnější je toto pásmo frekvencí odfiltrovat. Ve FFT analyzátorech firmy Brüel & Kjaer
lze vybrat pro vstup s nábojovým zesilovačem horní frekvenční propust s frekvencí zlomu 0.09,
0.7 a 22.4 Hz.

Obr. 49. Spektrum vibrací ve zrychlení, rychlosti a výchylce
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9. Měření signálů ze strojů pracujících cyklicky
Zvláštností signálů z cyklicky (periodicky) pracujících strojů je závislost frekvence
vynucených kmitů a hluku na základní frekvenci, kterou mohou být například otáčky stroje. Od
této základní frekvence jsou odvozeny frekvence všech dalších budicích signálů. V tomto
případě je účelné přizpůsobit vzorkovací frekvenci zmíněné základní frekvenci a tak dosáhnout
stavu, kdy spektra obsahují jen složky s frekvencemi, které jsou násobky této základní
frekvence. Frekvenční rozlišení složek spektra FFT analyzátoru je obvykle na takové úrovni, že
lze zaznamenat také velmi malé kolísání otáček stroje, jehož důsledkem je roztažení (v
angličtině smearing - rozmytí) složek spektra vlivem frekvenční modulace, která je popsána
v kapitole o modulaci. Pro přesnou lokalizaci harmonických frekvence otáček je proto zapotřebí
průběžné adaptace vzorkovací frekvence na změny základní frekvence, tj. frekvence otáček
stroje. Označení této funkce analyzátoru v angličtině je order tracking analysis, jehož
nejčastější překlad je souběhová filtrace nebo řádová analýza. Složky spektra signálů vibrací a
hluku z cyklicky pracujících strojů je třeba sledovat ve vazbě na jejich základní frekvenci.
Průběžná adaptace vzorkovací frekvence na změny základní frekvence zdokonaluje také při
synchronní filtraci. Část kapitoly o souběhové filtraci vychází z materiálů firmy Brüel & Kjaer,
a to publikace [14] od Gadeho a Herlufsena. Část o synchronní filtraci se opírá rovněž o
manuály FFT analyzátorů firmy Brüel & Kjaer a o vlastní analýzy [54-56,62], které vyplývají
z publikací autora.

9.1. Souběhová filtrace
V předchozím textu bylo předpokládáno, že signál je vzorkován pevnou vzorkovací
frekvencí do záznamů o délce T, které na sebe navazují nebo se překrývají a které obsahují
počet vzorků vhodný pro FFT. Signály ze strojních zařízení s cyklickým rytmem činnosti
obsahují složky, jejichž frekvence jsou přesnými násobky např. otáček pohonu těchto strojů.
Toto se zvláště týká strojů s ozubenými převody, u kterých převodový poměr nemůže kolísat
např. vlivem proměnlivého skluzu. Jestliže je při analýze soustředěna pozornost na složku se
základní frekvencí stroje a dále její harmonické, pak je vhodné, aby délka záznamu byla
celočíselným násobkem doby otáčky stroje. V tomto případě bude frekvence základní složky a
frekvence harmonických složek měřeného signálu souhlasit přesně s frekvencemi složek
spektra, které vyhodnotí analyzátor, a proto v při použití obdélníkového časového okna budou
tyto složky znázorněny bez chyby amplitudy a bez rozmytí na několik složek. Ve spektru
zůstanou jen izolované složky, jejichž postranní pásma nejsou ovlivněny efektem fázové
modulace od kolísání otáček, která je souběhovou filtrací vyloučena.
Při souběhové filtraci nemá frekvenční osa ve spektrech stupnici v Hz, ale v řádech,
anglicky „orders“ - zkratka „ord“. Základní frekvenci, např. otáček stroje, tedy odpovídá 1 ord.
Jestliže doba záznamu je shodná s dobou jedné otáčky, pak vzdálenost sousedních spektrálních
čar je 1 ord. V případě, že doba záznamu je n-násobkem otáčky, pak vzdálenost spektrálních čar
je 1/n ord. Časové záznamy mají na časové ose stupnici v počtu otočení, anglicky „revolutions“
- zkratka „rev“.
Otáčky reálných strojů vždy kolísají v mezích, které mnohonásobně převyšují časovou
stálost vzorkovací frekvence FFT analyzátorů. Jestliže vzorkovací frekvence není průběžně při
měření vázána na otáčky, dochází k fázové modulaci, která snižuje selektivitu analýzy a
znamená rozdělení jedné složky do několika složek. O modulaci bude pojednáno v dalších
kapitolách. Aby se kompenzoval parazitní vliv kolísání otáček a frekvence vzorkování se
adaptovala na změny otáček, je možné postupovat následujícími způsoby:
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 A/D převody jsou startovány impulsy, jejichž počet za otáčku stroje stejný jako je
vzorků v záznamu pro FFT a které jsou rozloženy přímo úměrně úhlu natočení hřídele
 A/D převody jsou startovány výstupními impulsy z frekvenční násobičky o frekvenci,
která se získá násobením frekvence vstupního impulsního signálu, který je odvozen od
frekvence otáčení hřídele a současně startů měření záznamů; tento postup se nazývá
analogová souběhová filtrace
 A/D převody jsou startovány s mnohonásobně větší vzorkovací frekvencí než je
zapotřebí a záznamy se převzorkují interpolováním v souladu s časovým rozložením
impulsů od otáček analyzovaného zařízení, což se označuje za digitální souběhovou
filtraci.
Frekvenční násobičky zvětšují frekvenci vstupních impulsů na vzorkovací frekvenci,
která je až o tři řády vyšší (2048-krát) oproti vstupní frekvenci. Frekvenční násobička nemusí
vzorkovat přesně vzhledem k tomu, že regulační smyčka frekvence pracuje se zpožděním.
Výhodnější je digitální souběhová filtrace, která je založena na principu interpolace a
převzorkování interpolováním jednotlivých záznamů s uměle zvýšenou vzorkovací frekvencí
v souladu se skutečnou periodicitou analyzovaného zařízení. Jeden pracovní cyklus je
vymezen impulsy, které se vysílají snímači, které registrují určité natočení některého z hřídelí
stroje. Jsou to například optické snímače, které jsou citlivé na průchod odrazivé plošky na
hřídeli. Všechny uvedené metody jsou aplikovány u FFT analyzátorů a pomocných zařízení
(násobička frekvencí 5050) firmy Brüel & Kjaer. Nejperspektivnější se jeví digitální analýza,
která je použita u signálového analyzátoru této firmy typu 3550, a proto bude podrobně
popsána. Samozřejmostí je vyloučení aliasingu při vyhodnocování spekter, dokonce při
změně otáček během měření, jak bude dále podrobněji referováno.
Předpokladem přesné interpolace je zvýšený počet vzorků v periodě složky o největší
přípustné frekvenci analýzy. Podle Shannon-Kotelnikova teorému obsahuje složka o
Nyquistově frekvenci za svou periodu dva vzorky, což je minimální počet oproti ostatním
složkám spektra s nižší frekvencí než je Nyquistova frekvence. Při souběhové filtraci FFT
analyzátorem BK 3550 v reálném čase obsahuje jedna perioda zmíněné složky o Nyquistově
frekvenci 8 vzorků a při post procesingu zaznamenaných dat (Time History) dokonce 16
vzorků. Post procesingem se rozumí následné zpracování úplných číslicových záznamů po
ukončení měření.
Vývojový diagram postupných operací při souběhové filtraci analyzátorem BK 3550
s pomalým vstupním modulem, tj. se vzorkovací frekvencí 65.536 kHz, je na obr. 50. Zlomek
vzorkovací frekvence o velikosti 800/2048 = 1/2.56 představuje maximální frekvenční rozsah
analyzátoru. Při souběhové filtraci je však maximální frekvenční rozsah při stejné vzorkovací
frekvenci snížen na polovinu. Za těchto podmínek obsahuje perioda složky s Nyquistovou
frekvencí čtyři vzorky. Tento počet vzorků se u analýzy v reálném čase zdvojnásobí a při post
procesingu zečtyřnásobí přidáním dalších vzorků mezi skutečně změřené vzorky. Vložené
vzorky jsou mají velikost nula. To znamená, že při analýze v reálném čase se posloupnost
změřených vzorků dvojnásobně zředí a při post procesingu se zředí čtyřnásobně (přidají se 3
nuly).
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Obr. 50. Blokové schéma postupné redukce
frekvenčního rozsahu u BK 3550
V kapitole o Fourierově transformaci bylo uvedeno, že výsledkem zředění je tolikrát
opakovaná posloupnost koeficientů, kolikrát se vstupní posloupnost zředila. Příklad je uveden
na obr. 51. Výchozí harmonický signál s 5 periodami za dobu měření je vzorkován
s frekvencí 100 Hz. Úplné Fourierovo spektrum výchozího signálu obsahuje celkem 32
složek, i když se vzhledem k symetrii pro reálné signály zobrazuje jen 16 + 1 = 17 složek.
Nultá složka odpovídá střední hodnotě. Pátá složka a k ní symetrická složka s pořadím 32 - 5
= 27 mají nenulovou amplitudu. Dvakrát zředěný záznam obsahuje 62 složek, z nichž se
znázorňuje 32 + 1 = 33 složek, tedy úplné spektrum výchozího signálu.
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Obr. 51. Dvojnásobné zředění výchozího signálu
Po zředění je třeba nově vzniklé složky odfiltrovat. V uvedeném příkladu to znamená
odstranění složky s vyšším pořadím než 16, tj. složky s pořadím 27. Zde je třeba zdůraznit, že
analyzátor vzorkuje stále nejvyšší možnou frekvencí a příslušný analogový antialiasing filtr
před A/D převodem bezpečně odstraní nežádoucí složky vstupního signálu. Po A/D převodu
signálu se antialiasingová filtrace uskutečňuje číslicově se stejným účinkem, jako je tomu u
analogové antialiasingové filtrace. Cílem této filtrace je odstranit opakovanou část spektra
zředěného signálu, přičemž se signál musí zesílit tolikrát, kolikrát se výchozí posloupnost
změřených vzorků zředila.
Souběhová filtrace je zadávána počtem harmonických složek spektra na jednu otáčku a
celkovým počtem spektrálních složek, které přísluší k jednomu záznamu. Frekvenční
vzdálenost spektrálních složek je pak dána podílem těchto údajů. Převrácená hodnota této
vzdálenosti udává počet otáček stroje na jeden záznam. Z těchto údajů a frekvence otáček
vyplývá skutečný frekvenční rozsah analýzy. Vzhledem k trvalému vzorkování nejvyšší
frekvencí může dojít v postupu digitálního souběhové filtrace k výpočtu většího počtu vzorků
pro složku s Nyquistovou frekvencí než je osm u analýzy v reálném čase a 16 při post
prosesingu. Proto se posloupnost vzorků decimuje opakovaně vždy vyloučením například
vzorku se sudým pořadím, aby složka s Nyquistovou frekvencí pro zvolený počet
harmonických frekvence otáček a celkový počet složek spektra obsahovala výše uvedené
počty vzorků. Tato decimace se označuje D a vztahuje se k vzorkovací frekvenci zředěného
signálu. Stupeň decimace nabývá celočíselných hodnot D = 1, 2, 4, atd., tj zvětšuje se
geometrickou řadou s faktorem 2. Před touto celočíselnou decimací je samozřejmě
posloupnost vzorků filtrována antialiasingovým číslicovým filtrem, aby nemohl vzniknout
aliasingový efekt.
Souběžně se záznamem analyzovaného signálu se měří otáčky prostřednictvím impulsů
od otáčení některého hřídele stroje. Tento signál se nazývá „Tacho“. Obvykle stačí jeden
impuls za otáčku, který je generován optickým snímačem při určitém natočení hřídele. Větší
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počet impulsů za otáčku se obvykle zmenšuje frekvenční děličkou. Časový interval mezi
impulsy tedy vymezuje interval jedné otáčky. Počet vzorků o pevné vzorkovací frekvenci
uvnitř tohoto intervalu není obecně roven počtu vzorků pro výpočet FFT, a proto je třeba
interpolací vypočítat nové vzorky tak, aby jejich počet odpovídal zvolenému počtu složek ve
spektru. Příklad je uveden na obr. 52.

Obr. 52. Decimace interpolací a převzorkování d1 > d2 > d3
Změnu výchozího počtu vzorků za časový interval jedné otáčky a interpolovaného počtu
vzorků lze rovněž označit za decimaci s neceločíselným faktorem, d. Pro následující úvahy
bude vzorkovací frekvence interpolovaného signálu označena fD a frekvenční rozsah analýzy
bude značen fR. Vzhledem k čtyřnásobnému převzorkování je změněn poměr mezi vzorkovací
frekvencí a frekvenčním rozsahem analýzy změněn z 2.56 na f D f R  4 x 2.56  10.24 . Data
pro interpolaci byla filtrována antialiasingovým filtrem s frekvencí zlomu f c . Antialiasingový
filtr potlačí o 80 dB složky signálu s frekvencí větší než je 1.56-násobek frekvence zlomu
tohoto filtru, tj. od frekvence 156
. f c . Maximálně přípustná velikost jemné decimace, d, bez
problémů s aliasingem při zmenšování počtu vzorků vyplyne z následující úvahy.

Nechť pro faktor jemné decimace d = 1 je frekvenční rozsah analýzy, který je značen
fRmax, shodný s frekvencí zlomu antialiasingového filtru, f c  f R max . Frekvence vzorkování
nabývá maximální hodnoty, která je označena f Dd max . Mezi maximální vzorkovací frekvencí a
frekvenčním rozsahem analýzy platí f dD max  10.24 f c . Jemnou decimací s interpolací lze
frekvenci vzorkování zmenšit na hodnotu fDdmin tak, aby platilo f Dd min  f R min  156
. f c , což je
demonstrováno diagramech v obr. 53. Frekvenční pásmo analýzy o šířce fRmin pod minimální
vzorkovací frekvencí, fDdmin, se nesmí prolínat s přechodovým pásmem antialiasingového
filtru a způsobit aliasingový efekt. Z podmínky f Dd max f R max  f Dd min f R min  10.24 lze
odvodit, že poměr mezi maximální a minimální vzorkovací frekvencí interpolovaného signálu
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je f Dd max / f Dd min  5.92 , a proto maximální velikost faktoru jemné decimace, d, je rovna 5.92.
Tento poměr určuje vztah mezi maximálním a minimálním frekvenčním rozsahem
vyhodnocování spekter nebo také mezi maximálními a minimálními otáčkami stroje.
Při analýze v reálném čase je vhodné analyzátoru zadat očekávaný trend změny otáček.
Například při nárůstu otáček bude vhodné volit takový frekvenční rozsah, aby stupeň decimace,
D, umožňoval maximální vzrůst otáček. Toto odpovídá volbě faktoru jemné decimace nejblíže k
hodnotě 5.92, kterou lze při vzrůstu otáček zmenšovat. Při ustálených otáčkách je zřejmě
vhodné zvolit decimaci D tak, aby faktor jemné decimace byl nejblíže k hodnotě 5.92  2.43 ,
což umožňuje měnit otáčky v obou směrech. Další podrobnosti jsou obsaženy v technické
dokumentaci FFT analyzátorů firmy Brüel & Kjaer [48].

Obr. 53. Maximální změna vzorkovací frekvence s jemnou decimací d = 5.29
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9.2. Synchronní filtrace
9.2.1. Algoritmus synchronní filtrace

Synchronní filtrace je jednou z mnoha funkcí FFT analyzátoru signálů, které vyrábí
firma Brüel & Kjaer. Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, analyzátory tohoto typu
shromažďují vzorky dat do tzv. záznamů, které jsou zpracovávány algoritmy DFT, jmenovitě
FFT. Délka těchto záznamů je mocnina 2, tj. N  2 k , kde k je přirozené číslo. Běžné
analyzátory pracují s pevnou délkou záznamů 1024 nebo 2048 vzorků. U některých je délka
volitelná i kratší, od 128 vzorků, nebo také delší, až do 8192 vzorků. Vstupní data v jednom
záznamu představují vektor o počtu prvků N, tj. x t  x t ,0 , x t ,1 , ..., x t ,N 1 , přičemž





index, diskrétní čas t, nechť je vztažen k okamžiku záznamu prvního vzorku. Starty měření
záznamů jsou dány podmínkami spouštění, které souvisejí s časovým průběhem měřeného
signálu nebo dalšího pomocného, tzv. synchronizačního, signálu. Jednotlivé záznamy na sebe
mohou plynule navazovat, ale také na sebe navazovat nemusejí nebo mohou být startovány
podle událostí, které souvisejí s časovým průběhem vzorkovaného signálu nebo jiného již
zmíněného synchronizačního signálu. Událostí se rozumí překročení zadané úrovně měřeného
signálu nebo synchronizačního signálu ve zvoleném směru (nahoru nebo dolů).
Synchronizační signál představují například impulsy od otáček stroje, které jsou generovány
v jeho určité pracovní fázi. Synchronizační impuls signalizuje v tomto případě určité natočení
zvoleného hřídele stroje.
Součástí funkcí signálového procesoru FFT analyzátoru je průměrování změřených nebo
vypočtených hodnot. O průměrování spekter bylo již referováno. Funkci průměrování lze
využít také pro časovou oblast. Formálně lze zapsat
y t ,i 

1 K
x ,
K t 1 t ,i

i  0, ..., N  1

(9-1)

y t ,i 

t 1
1
y t 1,i  x t ,i ,
t
t

t  1, ..., K, i  0, ..., N  1 .

(9-2)

nebo





Výsledný zprůměrovaný záznam ve tvaru vektoru y t  y t ,0 , y t ,1 , ..., y t ,N 1 může být
podle potřeby převeden Fourierovou transformací na spektrum dříve popsaným způsobem.
Operace průměrování v tomto postupu předchází Fourierově transformaci na rozdíl od
výpočtu spekter.
Technický význam průměrování časových záznamů vynikne za určitých podmínek startu
měření záznamů. Nechť je vzorkovací frekvence volena tak, aby jeden záznam odpovídal
periodě činnosti nějakého zařízení, např. otáčce hřídele s ozubeným kolem nebo jednomu cyklu
motoru, a nechť start měření odpovídá určité pracovní fázi zmíněného zařízení. Za těchto
podmínek jsou průměrovány vzorky údajů, které odpovídají shodné pracovní fázi cyklicky
pracujícího zařízení, např. určitému úhlu natočení hřídele. Účinek popsaného průměrování,
které má v češtině název synchronní filtrace, bude analyzován pomocí matematického modelu.
Je třeba zdůraznit, že účinek filtrace je založen na synchronizovaném startu měření záznamů
signálu.
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9.2.2. Přenosová funkce synchronní filtrace
V úvodu této kapitolu byla definována synchronní filtrace. Jestliže starty měření
záznamů jsou synchronizovány tak, že plynule na sebe navazují, pak matematickým modelem
popsaného algoritmu je „klouzavý průměr“. V prvém přiblížení bude předpokládáno, že jsou
signály spojité, a proto
1 K 1
y t    x t  k T ,
K k 0

(9-3)

kde T je časový interval snímání záznamů, který souvisí s frekvencí, podle které se
synchronně filtruje. Rovnice (9-3) popisuje filtr, ke kterému lze přiřadit přenosovou funkci
G(j) a impulsní charakteristiku g(t). Konvolutornímu integrálu
y t  



 x  g t   d

(9-4)



zřejmě vyhovuje impulsní přechodová charakteristika ve tvaru
g t  

1 K 1
  t  k T ,
K k0

(9-5)

kde (t) je Diracova funkce. Laplaceova transformace impulsní charakteristiky je přenosová
funkce
G  p 



 g t  exp  pT dt 
0

1 K 1
1 1  exp  pKT
.
exp  k pT 

K k 0
K 1  exp  pT

(9-6)

Nahradou komplexní proměnné, p, ve vzorci (9-6) výrazem j, kde  je úhlová frekvence, lze
po úpravách získat vzorec pro výpočet frekvenčního přenosu
KT
sin
 K  1 T 
1

2 .
G j   exp  j

T

K
2 
sin
2

(9-7)

Amplitudová frekvenční charakteristika filtru (9-3) je následující
KT
1 sin 2
G  j  
T
K
sin
2

nebo


f
sin K 
f0 

f
1
.
G  
 f0  K
 f
sin  
 f0 

(9-8)

V této frekvenční charakteristice je časovému intervalu T přiřazena frekvence f 0  1 T , která
je základní frekvencí, podle které se synchronně filtruje. Tato frekvence, f0, se nazývá také
synchronizační. Odvozená přenosová funkce (9-8) je periodická s periodou f0, protože
f

f
G   i  G   , i   1,  2, ... .
 f0 
 f0 

(9-9)

To znamená, že vlastnosti filtru lze znázornit jen v intervalu frekvencí od 0 do f0, protože
přenos je závislý jen na poloze frekvence, f, uvnitř intervalu od f 0  i  1 do f 0 i , kde
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i  1, 2, 3,... . Frekvence pro nuly přenosové funkce (9-8) ve zmíněném intervalu od 0 do f0
vyplývají z řešení rovnice

f
sin K   0 .
f0 


(9-10)

Nulový přenos mají složky vstupního signálu s frekvencí f  f 0 k K , kde k  1, 2,..., K  1 .
Jednotkový přenos mají složky s frekvencemi f  i f 0 , kde i  1, 2, 3,... . Frekvence těchto
složek je celočíselným násobkem synchronizační frekvence, f0. Po synchronní filtraci podle
modelu (9-3) zůstanou beze změny amplitudy a fáze jen složky s frekvencemi, které jsou
násobkem synchronizační frekvence, tj. frekvence startů měření záznamů, a ostatní složky
spektra vstupního signálu se zmenší. Frekvenční přenosové charakteristiky filtru (9-8) pro
klouzavý průměr o počtu hodnot K = 5, 10, 50 a 100 jsou znázorněny na obr. 54. Amplituda
frekvenční charakteristiky je znázorněna v závislosti na relativní frekvenci f/f0 z intervalu od
0 do 1. Průběhy frekvenční charakteristiky v dalších intervalech od 1 do 2, od 2 do 3, atd. jsou
naprosto shodné s průběhem této funkce v základním intervalu od 0 do 1. Stupeň zmenšení
složek spektra signálu mezi frekvencemi f 0  i  1 a f 0 i je závislý jen na počtu hodnot pro
výpočet jejich průměru. Účinnost synchronní filtrace roste s velikostí parametru K. Pro velmi
obvyklou volbu K = 100 zůstanou ve spektru jen harmonické složky synchronizační
frekvence. Jestliže synchronizační frekvence je shodná s otáčkami zvoleného hřídele stroje,
pak spektrum obsahuje jen harmonické složky, které přísluší základní frekvenci, která je
shodná s frekvencí otáček tohoto stroje.
1

1
|G(f/f0 )|

|G(f/f0 )|
K=5

0,5
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0

0
0
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0
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f / f0

1

0

Obr. 54. Frekvenční přenosové funkce synchronní filtrace
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0,2

0,4

0,6

0,8

f / f0

1

Při rozboru účinku obdélníkového časového okénka na složení spektra bylo dokázáno,
že ve spektru jsou přesně zobrazeny jen složky s frekvencemi, které jsou násobkem frekvence
záznamů 1/T, a ostatní složky se vyhodnotí s amplitudovou chybou a rozdělí se do většího
počtu složek. Synchronní filtrace je zaměřena jen na násobky frekvence záznamů1/T, která je
shodná se synchronizační frekvencí, f0, a proto obdélníkové časové okénko tyto složky
nezkresluje.

9.2.3. Poměr výkonu signálu k šumu
Frekvenční charakteristika synchronní filtrace informuje o přenosu harmonického
signálu ( A cos t ), tj. jen určité frekvenční složky celého spektra reálných signálů. Prakticky
důležitou otázkou je rovněž přenos šumu, tj. náhodného signálu, který souvisí s chybou
měření a vyhodnocování, jako je např. kvantovací a zaokrouhlovací šum, nebo dalšími zcela
náhodnými jevy. K hodnocení úrovně šumu se používá buď efektivní hodnota nebo výkon.
Rozptyl vstupního a výstupního signálu je definován vztahy



D x   2x  E  x  E x 

2

,



D y   2y  E y  E y

 ,
2

(9-11)

kde E{.} je operátor střední hodnoty. Jestliže střední hodnota signálu (stejnosměrná složka) je
nulová, E x  0 , pak vzhledem k linearitě přenosu je nulová také střední hodnota
výstupního signálu, E y  0 . Signál s nulovou střední hodnotou má efektivní hodnotu
totožnou se směrodatnou odchylkou () a výkon totožný s rozptylem (D = 2). Rozptyl
výstupního signálu synchronního filtru se vypočte dosazením vztahu (9-3) za veličinu y(t) do
druhého vztahu rovnice (9-11)

 1 K1
D y  E   x t  i T

 K i  0

2

 1 K1 K 1



E
   x t  iT x t  kT  .


 K i0 k 0


(9-12)

Pořadí operátorů střední hodnoty a sumace lze vyměnit a sumaci rozdělit na část s i = k a i 
k. Výsledkem těchto úprav je vzorec


K 1 K 1
1 K1 K1
1  K1

2
D y    Ex t  iT x t  kT    E x     Ex t  iT x t  kT . (9-13)
K i0 k 0
K  i0

i  0, k  0,


i k k i
Výraz ve dvojité sumě posledního vzorce je střední hodnota součinu časově vzájemně
posunutých stacionárních signálů. Posunutý čas, t  iT , může být nahrazen časem t, tj.
t  iT  t a t  kT  t   k  i T . Operátor střední hodnoty je aplikován na součin signálů,
který je v tomto případě závislý jen na rozdílu indexů, i-k. Proto lze dvojitou sumu upravit do
tvaru
K 1 K 1

K 1 K 1

K 1

i  0, k  0,
i k k i

i  0 k  i 1

k 1

  Ex t  x t   k  iT  2 

 Ex t  x t   k  iT  2   K  k  Ex t  x t  kT .

Podíl rozptylu výstupního a vstupního signálu synchronního filtru je následující
D y 1 2 K 1 
k
    1    kT ,
D x K K k 1 
K

(9-14)
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 kT 



.

E x t x t  kT
D x

(9-15)

Výraz  kT je hodnota normované autokorelační funkce vstupního signálu x(t) pro posunutí
  kT . Náhodný signál s omezenou amplitudou složek spektra pro vysoké frekvence má
běžně autokorelační funkci typu

   exp     ,

(9-16)

kde  je parametr této autokorelační funkce. Pro    se šum s omezeným spektrem
změní na bílý šum. Po dosazení autokorelační funkce do vzorce (9-14) lze obdržet
D y

1
2 1  exp  KT 

1  exp  T 
.

D x K1  exp  T  
K 1  exp  T 

(9-17)

Protože číslo K dosahuje při praktickém měření až stovky, platí exp  KT  1 , a tedy

D y 1 1  exp  T

.
D x K 1  exp  T

(9-18)

Šířka frekvenčního pásma případného šumu, který doprovází užitečný signál, je taková, že
součin T je značně větší než jednotka. K diskusi o vlivu velikosti součinu T na závislost
podílu rozptylů je přiložen obr. 55. Pro T > 5 je podíl rozptylů a efektivních hodnot
D y 1
 ,
D x K

y
x



1
.
K

(9-19)

Rozptyl šumu měření se po synchronní filtraci zmenšuje K-krát a efektivní hodnota
K -krát. Pro K = 100 je efektivní hodnota šumu zmenšena desetkrát, tj. o 20 dB.

Obr. 55. Závislost podílu rozptylů na T
Synchronní filtrace je volena tak, aby užitečné složky nezkreslovala a šum potlačovala.
Výsledkem je tedy „vylepšení“, anglicky enhancement, poměru užitečného signálu k šumu.
Synchronní filtrace je proto ve FFT analyzátorech nazývána signal enhancement. Redukce
šumu v záznamu o časové délce T je dosaženo prodloužením doby měření na K-násobek
délky časového intervalu T.
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9.2.4. Příklad účinku synchronní filtrace

Příklad účinku synchronní filtrace je demonstrován na následujícím obrázku (obr. 56).
V grafech jsou uvedeny záznamy vibrací na skříni vícestupňové převodovky za časový
interval, který odpovídá jedné otáčce vstupního hřídele s ozubeným kolem se 29 zuby.
Perioda otáčení tohoto hřídele určovala synchronizační frekvenci. To znamená, že časové
záznamy pro průměrování byly startovány od určité polohy ozubeného kola a délka těchto
záznamů odpovídala jedné otáčce tohoto kola. V jednotlivých záznamech (s označením LIN
1, tj. bez průměrování) se objeví odezva záběru nejen zmíněného ozubeného kola s 29 zuby,
ale také odezvy záběru dalších ozubených kol převodovky a šum měření. Po synchronní
filtraci (záznam s označením LIN 100) je spektrum vyčištěno nejen od šumu měření, ale také
od odezev záběru kol s frekvencemi otáčení, které jsou neceločíselným násobkem
synchronizační frekvence. V časovém průběhu je velmi zřetelně zřejmá odezva záběru
ozubeného kola, podle jehož frekvence otáčení se synchronně filtrovalo, tj. na záznamu lze
přesně spočítat jeho počet zubů. Průměrování záznamu stokrát je pro praktická měření

Obr. 56. Účinek synchronní filtrace na časový průběh signálu
dostatečné.
Synchronní filtrace je jednou z funkcí FFT analyzátorů Brüel & Kjaer typu 2032/34
nebo 3550. Podmínkou správné funkce je řízení vzorkovací frekvence analyzátoru tak, aby
doba měření jednoho záznamu odpovídala jedné periodě analyzovaného periodického děje.
Postup vzorkování závislého na frekvenci otáček stroje byl popsán v kapitole o souběhové
filtraci. Synchronně filtrované záznamy jsou při interpretaci výsledků měření názornější než
spektra.
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Jiným příkladem využití synchronní filtrace je analýza orbitálních pohybů motoru
vozidla kolem jeho podélné osy. Motor je uložen na silentblocích a při chodu se pohybuje. Ke
snímání pohybů lze použít akcelerometry integrované do jednoho pouzdra. Orbit je dán
dvěma souřadnicemi x1 a x2, které jsou měřeny prostřednictvím dvakrát integrovaného
signálu zrychlení. Pro integraci je třeba zaznamenané časové průběhy zrychlení v obou
směrech centrovat, tj. nulovat jejich střední hodnotu. Nepatrná nenulová střední hodnota
zrychlení, která vznikne v důsledku driftu akcelerometru nebo nábojového zesilovače, po
dvojité integraci v čase dává kvadratický časový průběh souřadnice a takto je výsledek
integrace znehodnocen. Reprezentativní orbitální pohyb je průměr z jistého počtu otáček
motoru. Je proto výhodné, aby doba záznamu odpovídala otáčce motoru. Při startu záznamů
od shodného natočení klikového hřídele lze záznamy pro oba směry pohybů synchronně
průměrovat. Souběžné průměrování ve dvou kanálech umožňují analyzátory typu BK 2032 a
BK 2034. K řízení vzorkování je však zapotřebí použít frekvenční násobičku typu BK 5050.
Příklad výsledků měření orbitu osmiválcového motoru nákladního vozidla za jednu
otáčku je na obr. 57. V obrázku je kromě diagramu s orbitem vlevo nahoře také Fourierovo
spektrum, a to jeho absolutní hodnota a spolu s reálnou a imaginární části. Frekvenční osa
obsahuje násobky frekvence otáček motoru, f0. Měření se uskutečnilo při ustálených otáčkách
1200 za minutu, tj. f0 = 20 Hz. Vstupem pro výpočet DFT byla řada komplexních čísel
s reálnou částí, kterou byla souřadnice x1, a imaginární částí tvořenou souřadnicí x2. Výsledek
výpočtu DFT nejsou komplexně sdružené hodnoty pro kladné a záporné frekvence, jak je
zřejmé z uvedeného obrázku. V kapitole o elementárních signálech bylo uvedeno, že dvojice
vektorů rotujících proti sobě vytváří elementární orbit obecně ve tvaru elipsy. Elementární
orbit s ještě pozorovatelnou elipsou je dán osminásobkem frekvence otáček motoru. Orbit
s nejnižší frekvencí, f0, má smysl oběhu shodný se smyslem otáčení motoru, zatímco orbit
s frekvencí 2 f0 má smysl oběhu opačný, jak vyplývá z porovnání velikostí amplitud složek
pro kladnou a zápornou frekvenci.

Obr. 57. Orbit motoru vozidla v rovině kolmé na jeho podélnou osu
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9.3. Cepstrální analýza
Cepstrální analýza se zabývá cepstry signálů. Název cepstrum vznikl obrácením pořadí
prvých čtyř písmen anglického slova spectrum. Ve spektrech je vodorovná osa frekvence
s rozměrem [Hz], u cepster je to quefrency, toto označení je vzniklo změnou pořadí písmen
v anglickém slově frequency. Rozměr quefrency je jednotka času [s].
Cepstra představují nástroj ke zjištění přítomnosti skupin harmonických složek ve
výkonové spektrální hustotě periodického a kvasiperiodického signálu, a to především mezi
postranními složkami k nosným složkám, které jsou popsány v kapitole o modulaci. Řádový
odstup hodnot harmonických složek snižuje logaritmus. První definice cepstra představovala
druhou mocninu Fourierovy transformace logaritmu spektrální výkonové hustoty. Protože
algoritmus přímé a inverzní DFT dává až na měřítko shodný výsledek, je nyní používána
definice následující
C    F 1 log S xx  ,

(9-20)

která je podobná výpočtu autokorelační funkce. Protože logaritmus výkonové spektrální
hustoty je kladná reálná funkce se shodnými hodnotami pro kladné a záporné frekvence, je
výsledkem zpětné transformace opět reálná funkce. Jak bylo uvedeno v kapitole o Fourierově
transformaci, je reálná funkce log S xx sudá, a proto také funkce C  je sudá. V diagramech
se proto znázorňuje jen polovina časového průběhu stejně jako u spekter reálných funkcí.
Logaritmus výkonové spektrální hustoty jsou decibely. Těmito jednotkami se proto označuje
také svislá osa cepstra.
V následujícím příkladu na obr. 58 je znázorněn rozdílný efekt úplné skupiny, tj. sudých a
lichých, harmonických složek a jen jejich lichých násobků vzhledem ke shodné základní
frekvenci. Logaritmická stupnice pro spektra je ekvivalentní lineární stupnici v decibelech pro
shodný tvar grafů spekter. Z porovnání časového průběhu signálu a jeho cepstra vyplývá
citlivost na velmi rychlé změny signálu. První významná, polaritou kladná, složka v
obou cepstrech odpovídá základní frekvenci obou periodických signálů.

Obr. 58. Časové průběhy, spektra a cepstra periodického signálu
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Cepstrum je citlivé rovněž na skupiny postranních složek k různým nosným složkám.
Tyto postranní složky mohou být harmonické k základní frekvenci modulačního signálu, jak je
popisováno ve speciální kapitole. V cepstru signalizuje jejich výskyt významná složka a
příslušný časový údaj je převrácenou hodnotou základní frekvence modulačního signálu.
Výhodou cepster je jejich malá závislost na místu měření a tím na charakteristice
přenosové cesty od zdroje vibrací k místu jejich měření. Jestliže signál x(t) se spektrem S xx  f 
představuje vibrace v místě vzniku, pak pro přenosovou cestu s frekvenční charakteristikou
H xy  jf  je spektrum vibrací, y(t), v místě měření, S yy  f  , dáno vztahem
S yy  f   S xx  f  H xy  jf  .
2

(9-21)

Spektrum vibrací v místě měření je frekvenční charakteristikou přenosové cesty ovlivněno
multiplikativně. Logaritmováním poslední rovnice lze obdržet spektrum signálu a
charakteristiku přenosové cesty, které se vzájemně ovlivňují aditivně, tj.
log S yy  f   log S xx  f   2 log H xy  jf  .

(9-22)

Cepstrum měřeného signálu je následující









F 1 log S yy  f   F 1 log S xx  f   F 1 2 log H xy  jf  .

(9-23)

Z poslední rovnice vyplývá aditivní účinek cepstra zdroje vibrací a inverzní Fourierovy
transformace logaritmu frekvenční charakteristiky přenosové cesty na cepstrum měřeného
signálu. Protože frekvenční charakteristika neobsahuje obvykle harmonické frekvence, je její
vliv na tvar cepstra zmenšen.
Příklad cepstra hluku převodového agregátu při otáčkách vstupního hřídele 2199 za
minutu je uveden na obr. 59. Ve spektru jsou vyznačeny izolované složky, které odpovídají
buzení záběrem ozubených kol a ložisek. Vodorovná stupnice cepstra je zúžena z teoretických
250 ms na 10 ms. Nad quefrenci 10 ms není žádná významná izolovaná složka cepstra, a proto
spektrum neobsahuje významné harmonické postranní složky s frekvencí nižší než 100 Hz. Na
počátku stupnice quefrence jsou jednotlivým složkám cepstra přiřazeny frekvence významných
složek spektra s hodnotami, které jsou převzaty ze spektra.

Obr. 59. Spektrum a cepstrum hluku převodového agregátu
Vyhledávání harmonických složek ve spektru nebo mezi postranními složkami k nosným
složkám napomáhají různé kurzory, proto je význam cepster omezený. Pro rozbor spekter hluku
a vibrací jsou důležité velikosti izolovaných význačných složek spektra, které se spojují
s konkrétní příčinou jejich vzniku, jak je ukázáno v kapitole o aplikacích v diagnostice.
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10. Měření frekvenčních charakteristik
Frekvenční charakteristika dynamické soustavy a přenosová funkce jsou variantami
popisu vlastností dynamických soustav. K experimentální identifikaci přenosových funkcí je
vypracována řada metod. Přes jejich univerzálnost, přece jen jsou některé metody pro daný typ
soustavy, buzení a odezvy vhodnější než jiné. Je to jednak dáno typem přenosové funkce (např.
rozložením pólů a nul) a přípustným způsobem buzení odezvy a vlivem chyb měření nebo
přítomností poruch.
Přenosové vlastnosti mechanických soustav se vyznačují často velmi malým tlumením při
rezonancích, tj. vznikem tlumeného kmitání při skokovém nebo rázovém buzení. K jejich
identifikaci je velmi vhodný postup, který využívá měření spekter. Identifikace může poskytovat
podklady pro návrh řízení takových soustav nebo může být využita k testování modálních
vlastností mechanických struktur.
Obsah této kapitoly navazuje na Randallovou knihu [44] a publikaci Uhlíře a Sovky [68].

10.1. Výpočet frekvenční charakteristiky z experimentálních dat
Měření záznamů o konečné délce vede ke vzorkování, tj. k diskretizaci, obrazů vstupního
a výstupního signálu, a tím také frekvenčního přenosu na jednotlivé přenosové součinitele pro
jednotlivé frekvence harmonického signálu na vstupu a výstupu soustavy. Přenosový součinitel
je komplexní číslo, proto obsahuje nejen informaci o modulu přenosu, ale i o fázovém posunu
mezi oběma harmonickými signály.
Jestliže jsou vyhodnoceny DFT vstupního a výstupního signálu ze záznamů o délce N,
X k , Yk , k  0, 1, 2, ..., N  1, pak lze odhadnout přenosovou funkci jednoduchým výpočtem
z podílu dvou komplexních čísel v rozsahu indexu, k, od nuly do hodnoty N/2

Hk 

Yk
, k  0, 1, 2, ..., N 2 .
Xk

(10-1)

O délce záznamu je bez podstatného omezení obecnosti předpokládáno, že je sudé číslo.
Vyhodnocení přenosových funkcí je založeno na opakovaném měření budicího signálu a
odezvy soustavy. Výsledkem měření je několik dvojic hodnot Yk ,m , X k ,m , m  1, 2, ..., M ,
jejichž podíly se vzájemně liší, proto platí
Yk ,1  H k X k ,1   k ,1
Yk ,2  H k X k ,2   k ,2
, k  0, 1, 2, ..., N 2 ,
..............
Yk ,M  H k X k ,M   k ,M

(10-2)

kde  k ,m , m  1, 2, ..., M jsou chyby, které jsou komplexní čísla. Model soustavy s chybami
ve významu poruchových veličin na výstupu testované soustavy s přenosem
H k , k  0, 1, 2, ..., N 2 , je znázorněn na obr. 60. Podle tohoto obrázku je výstupní signál
měřen s chybou a není známa jeho přesná hodnota. Každá rovnice (10-2) je rozložitelná na
dvě rovnice, které reprezentují rovnost reálných a imaginárních částí výrazů na obou jejich
stranách. Tato soustava lineárních rovnic pro určitý index, k, má jedinou neznámou, a to
komplexní přenos Hk. Soustava rovnic je přeurčena, a proto rovnosti musí být doplněny
neznámými chybami. Úkolem identifikace přenosu pro jednotlivé frekvence je proložit
změřenými hodnotami přímku procházející počátkem. Přenos se aproximace rovnicí typu
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Obr. 60. Soustava s poruchou na výstupu

Obr. 61. Soustava s poruchou na vstupu

Y  H X . Jedná se tedy o úlohu lineární regrese, která se řeší metodou nejmenších čtverců.
To znamená, že je hledána taková hodnota neznámé veličiny, Hk, která minimalizuje součet
druhých mocnin chyb, tj.
M

S   m

2

m 1

M

   m  *m  min , a proto:
m 1

S
 0,
 Re H k 

S
 0.
 Im H k 

(10-3)

Součet druhých mocnin chyb ve výrazech, které jsou pro zkrácení zápisu bez indexů, je
následující
M







S   Y   Re H  j Im H  X Y *   Re H  j Im H  X * 
m 1
M









  YY *  Re H  Y * X  YX *   j Im H  Y * X  YX *    Re H   Im H  XX * .
m 1

2

2

(10-4)
Derivace podle neznámých hodnot, tj. reálné a imaginární části přenosu, tvoří soustavu tzv.
normálních rovnic
M
S
  2 Re H XX *   Y * X  YX *   0 ,
 Re H m1
M
S
  2 Im H XX *  j  Y * X  YX *   0 .
 Im H m1







(10-5)



Normální rovnice lze upravit do tvaru, který umožňuje vypočítat reálnou a imaginární část
odděleně
M

M

m 1
M

m 1
M

2 Re H  X X *    Y * X  YX *  ,

(10-6)

2 Im H  X X  j   Y X  YX  .
*

m 1

*

*

m 1

Imaginární a reálná část tvoří komplexní přenos. Po dosazení plyne
H k  ReH k   j ImH k  

1 M
 Y * X  YX *   Y * X  YX * 
2 m1



M

 XX
m 1
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*


.

(10-7)

Celé odvození se týkalo modelu soustavy s poruchou, která působí na výstupu soustavy.
Takto vypočtený přenos se označuje ve FFT analyzátorech indexem 1, tj. H1. Výsledné hodnoty
přenosové funkce tedy jsou
M

H1k 

Y

k ,m

X *k ,m

X

k ,m

*
k ,m

m 1
M

m 1

, k  0, 1, 2, ..., N 2 .
X

(10-8)

Čitatel výrazu je komplexní číslo, zatímco jmenovatel je číslo reálné a navíc kladné. Stejně
jako při měření a vyhodnocování spekter je použito průměrování ke zpřesnění odhadu
frekvenční charakteristiky, protože přenos se obecně určuje z většího počtu měření. Pro M = 1
je vzorec pro výpočet frekvenční charakteristiky shodný se vzorcem odvozeným z
obrazu konvoluce vstupního signálu a impulsní charakteristiky.
Jmenovatel přenosu je úměrný průměrované výkonové spektrální hustotě a čitatel
průměrovanému křížovému spektru. Proto mezi teoretickými vzorci a experimentálním
výpočtem metodou nejmenších čtverců je logická souvislost.
Ve výše uvedeném odvození vzorce pro výpočet frekvenční charakteristiky dynamické
soustavy bylo předpokládáno, že její výstupní signál je ovlivněn aditivním šumem. Je proto
možné také předpokládat, že chyba měření se projevuje u vstupního signálu a výstupní signál je
měřen přesně. Tuto situaci znázorňuje obr. 61. Soustava rovnic pro uvedený vstup poruchy je
následující
X k ,1  Yk ,1 H k   k ,1
X k , 2  Yk , 2 H k   k , 2
, k  0, 1, 2, ..., N 2 ,
..............
X k ,M  Yk ,M H k   k ,M

(10-9)

kde  k ,m , m  1, 2, ..., M jsou chyby, které jsou komplexními čísly. Jestliže v této přeurčené
soustavě jsou neznámými veličinami převrácené hodnoty přenosů 1 H k , k  0, 1, 2, ..., N 2 ,
pak je řešení soustavy (10-9) shodné se soustavou (10-2). Výsledný vzorec pro výpočet
přenosové funkce, která se značí v analyzátorech indexem 2, tj. H2, pro aditivní chybu měření
na vstupu soustavy je následující
M

H2k 

Y

Yk*,m

X

*
k ,m

m 1
M

m 1

k ,m

k ,m

, k  0, 1, 2, ..., N 2 .

(10-10)

Y

Také tento tvar výpočtového vzorce má ekvivalent mezi teoretickými vzorci. V některých
FFT analyzátorech je znázorňována frekvenční charakteristika, která je geometrickým
průměrem obou vypočtených charakteristik a má označení indexem 3, tj.
H3k  H1k H 2k , k  0, 1, 2, ..., N 2 .

(10-11)

Výběr vhodného postupu výpočtu frekvenčních charakteristik se opírá o konkrétní
posouzení testované soustavy.
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10.2. Hodnocení přesnosti měření frekvenčních charakteristik - koherence
Kriteriem těsnosti statistické vazby mezi dvěma náhodnými veličinami je korelační
koeficient nebo jeho druhá mocnina. V případě experimentů s cílem identifikace může být
dynamická soustava nelineární nebo její výstupní signál může ovlivňovat další signál, který není
měřen.
Pro testování správnosti výsledku identifikace frekvenčních charakteristik se používá tzv.
koherenční funkce
 2xy    

S xy    S yx   



S xx    S yy   

S xy    S*xy   
S xx    S yy   



S xy   

2

S xx   S yy   

, 0   2xy  1 .

(10-12)

Odhad koherenční funkce vychází ze stejných veličin, které jsou použity pro odhad
frekvenčních charakteristik, tj.

 
2
k

M
 M

  Yk ,m X *k ,m    Yk*,m X k ,m 
 m1
  m1

M
M

* 
  X k ,m X k ,m    Yk ,m Yk*,m 
 m1
  m1


2

M



Y
m 1

k ,m

X

*
k ,m

M
M

* 
  X k ,m X k ,m    Yk ,m Yk*,m 
 m1
  m1


, k  0, 1, ..., N 2 .(10-13)

Tento vzorec představuje druhou mocninu koeficientu korelace pro určitou frekvenci, index k,
mezi naměřenými hodnotami DFT, tj. X k ,m a Yk ,m , m  1,..., M , ze vstupního a výstupního
signálu testované soustavy. Pro M  1 je koherenční funkce rovna jednotce,
 2k  1, k  0, 1, 2, ..., N 2 , a proto z jednoho záznamu není třeba koherenční funkci
vyhodnocovat.

Jestliže je pro určitou frekvenci koherenční funkce nulová, pak mezi složkami signálu o
této frekvenci ve vstupním a výstupním signálu není žádný vztah.
Jestliže při M  1 platí
H1k  H 2k  H k ,

(10-14)

pak to znamená, že při měření není přítomen na vstupu a výstupu soustavy šum a koherenční
funkce je pro všechny hodnoty indexu, k, jednotková.
Hodnoty koherenční funkce menší než jednotka (a zároveň větší než nula) mohou být
dány několika příčinami, a to:
 signál na výstupu nebo na vstupu soustavy je ovlivněn aditivním náhodným šumem
 výstupní veličinu soustavy ovlivňují její další neměřené vstupní signály, tj. soustava
nemá jen jeden vstup
 testovaná soustava je nelineární.
Přítomnost šumu byla předpokládána již při odvození vzorců pro výpočet přenosové
funkce z experimentálně změřených dat. Předpokládá-li se aditivní šum na výstupu soustavy
s výkonovou spektrální hustotou S    , pak výkonová spektrální hustota signálu přímo na
výstupu soustavy, tj. bez šumu, je Sxx    H j  a s uvažováním aditivního šumu je
2

S yy     Sxx    H j   S    ,
2

(10-15)
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za předpokladu, že šum a vstupní signál soustavy jsou navzájem nezávislé. Protože platí
Sxy     Sxx    H j  ,

(10-16)

lze koherenční funkci upravit do tvaru
  
2
xy



Sxx    H j 

2

Sxx    Sxx    H j   S   
2





S yy     S   
S yy   

 1

S   
.
S yy   

(10-17)

Pravá strana vzorce (10-15) je součtem nezáporných veličin. Podíl výkonových spektrálních
hustot pro šum, (t), a měřený výstupní signál, y(t), je proto menší než jednotka a nezáporný.
V tomto případě jsou hodnoty koherenční funkce menší než jednotka.
Pro aditivní šum ke vstupnímu signálu testované soustavy je postup odvození obdobný, a
proto platí vztah
 2xy     1 

S   
,
Sxx   

(10-18)

který vysvětluje nižší hodnotu koherenční funkce než jednotka.
Vzorec pro výpočet koherenční funkce lze odvodit také pro případ, kdy současně aditivní
šum ovlivňuje signály na vstupu a výstupu soustavy. Výsledek opět potvrdí efekt zmenšení
hodnoty koherenční funkce oproti jednotce.
K analýze případu, kdy je vyhodnocována frekvenční charakteristika mezi jedním
z mnoha vstupu lineární dynamické soustavy a jejím výstupem, je třeba nejprve odvodit
výkonovou spektrální hustotu na výstupu této soustavy. Pro lineární dynamickou soustavu
s více než jedním vstupem je Fourierův obraz výstupní veličiny dán součtem
L

Y     H i  j  X i    .

(10-19)

i 1

Za předpokladu, že vstupní signály jsou navzájem nezávislé, je
výkonová spektrální hustota výstupního signálu
L

Obr. 62. Lineární soustava
s L vstupy

S yy      H i  j  S xixi    .
2

(10-20)

i 1

Po dělení poslední rovnice S yy    a nahrazením výrazu

H i  j  S xixi     S xiy    křížovým spektrem lze odvodit
L


i 1

2
xiy

 1,

(10-21)

kde  2xiy je koherenční funkce mezi i-tým vstupem a výstupem soustavy. Koherenční funkce
tedy nemůže dosáhnout jednotky a jejím výpočtem je jen ohodnocena vlivnost příslušného
vstupního signálu na výstup soustavy.
Poslední ze zmiňovaných vlivů na snížení koherence představuje nelinearita soustavy.
Jeden z typů nelinearity je proměnlivé zesílení soustavy v závislosti na amplitudě harmonické
složky na jejím vstupu. Jestliže vstupní signál bude obsahovat v jednotlivých záznamech různé
amplitudy harmonických složek, pak se tato skutečnost projeví rozptylem zesílení soustavy a
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tedy snížením korelace mezi amplitudou harmonických složek signálů na vstupu a výstupu
soustavy.
Ve FFT analyzátorech jsou při dvoukanálovém měření frekvenčních charakteristik
zobrazovány další veličiny, které mohou být použity k posouzení úrovně šumu na výstupu
testované soustavy. Jsou to:
 koherentní výstupní výkon (Coherent Output Power)
COP   2xy    S yy   





 nekoherentní výstupní výkon (Non-coherent Output Power) NCOP  1   2xy    S yy   
 poměr signálu k šumu (Signal to Noise Ratio)

S N  COP NCOP .

10.3. Algoritmus výpočtu frekvenční charakteristiky a koherence
Výpočet frekvenční charakteristiky a koherence se uskutečňuje speciálními programy,
např. MATLAB, nebo vícekanálovým FFT analyzátorem. Nejmenší počet kanálů je
samozřejmě 2 a nejvyšší není omezen. Prvním rozšířeným dvoukanálovým FFT analyzátorem
byl výrobek firmy Brüel & Kjaer typu BK 2034 a jeho později inovovaný typ BK 2032
s rychlejším signálovým procesorem. V přenosném provedení jsou to pak FFT analyzátory z
rodiny BK 214X. Až 16 kanálů obsahuje nejnovější typ BK 3550.
Algoritmus výpočtu je u všech těchto analyzátorů shodný a je interpretován ve
vývojovém diagramu na obr. 63. Signál na vstupu testované dynamické soustavy je označen
A a na výstupu je označen B. Oba signály tvoří vstupy dvoukanálového FFT analyzátoru. Oba
analogové signály procházejí nejprve antialiasingovým filtrem, pak následuje A/D převod,
FFT, průměrování a výpočet frekvenční charakteristiky s koherenční funkcí. Inverzní FFT lze
z frekvenční charakteristiky určit impulsní odezvu. Předností FFT analyzátorů před

Obr. 63. Blokový diagram dvoukanálového FFT analyzátoru

104

jednoduchým řešením záznamu dat počítačem s kartou A/D převodníku a s přepínačem
měřicích kanálů je to, že oba vstupní signály jsou snímány naprosto ve stejném časovém
okamžiku, proto nevzniká ani při nejvyšším frekvenčním rozsahu žádné zpoždění mezi
vstupy.

10.4. Příklady měření frekvenčních charakteristik
Použití postupu identifikace frekvenčních charakteristik bude demonstrováno na dvou
příkladech z oboru mechaniky. První se bude týkat případu, kdy vstupní a výstupní signál jsou
náhodné funkce. Druhý bude představovat měření za podmínky, že vstupní signál je reálnou
napodobeninou Diracova impulsu. Shodně, jako v případě spekter, je před měřením a při
vyhodnocování zaznamenaných dat třeba zvolit řadu parametrů, které dají výsledkům
vyhodnocení užitečný technický význam.
10.4.1. Náhodný vstupní signál měřené soustavy

První příklad se týká přenosu sedačky z kabiny nákladního automobilu. Z hlediska
pohodlí jízdy je třeba, aby sedačka co nejvíce tlumila vibrace zvláště z pásma 4 až 8 Hz, na
které jsou vnitřní orgány člověka nejvíce citlivé, protože jejich rezonanční frekvence jsou
z tohoto pásma. Dále je třeba, aby sedačka nebyla příliš měkká na frekvenci pod 1 Hz, kdy je
nebezpečí vzniku nemoci, která se nazývá kinetóza. Pásmo vyhodnocení spekter je předepsáno
normou na 100 Hz, tj. potřebná vzorkovací frekvence je 256 Hz (včetně potlačení aliasingu).
Vstupním signálem pro hodnocení je svislé zrychlení podlahy kabiny automobilu, který se
pohybuje po nerovné vozovce. U dále popisovaného příkladu je to speciální vozovka PAVE ze
zkušebního polygonu TATRA. Spektrum nerovností této vozovky je mezi ukázkami v úvodní
kapitole této knihy. Vozovka PAVE způsobuje velmi intenzivní kinematické buzení vozidla,
které je při přenosu na kabinu částečně tlumeno systémem pérování a uložení kabiny. Při měření
se vozidlo pohybovalo rychlostí kolem 25 km/hod.
Výstupním signálem je svislé zrychlení na povrchu sedačky s řidičem o hmotností asi 80
kg, které bylo snímáno speciálním akcelerometrem, který byl zabudován v polopružném
měřicím disku firmy Brüel & Kjaer. Časový průběh obou měřených zrychlení je znázorněn na
obr. 64. Z porovnání rozptylů obou signálů je zřejmý útlum sedačky a skutečnost, že převyšuje
gravitační zrychlení jen ojediněle.

Obr. 64. Časový průběh vstupního a výstupního náhodného signálu
Vyhodnocení absolutní hodnoty frekvenční charakteristiky (vlevo) a koherenční funkce
(vpravo) je uvedeno na obr. 65. Protože koherenční funkce nabývá pro frekvence vyšší než 50
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Hz velmi malé hodnoty, je znázorněna jen polovina frekvenční charakteristiky a koherenční
funkce, tj. v rozsahu od 0 do 50 Hz. Výpočet obou charakteristik byl proveden pro různou volbu
délky záznamu pro FFT, a to od 258 do 2048 vzorků. Překrytí záznamů bylo zvoleno 75 % a
průměrování typu LIN. Pro všechny výpočty byla použita shodná data, proto při různé délce
záznamů vychází rozdílný počet dílčích charakteristik pro výpočet průměru. Výsledky výpočtů
frekvenční charakteristiky u náhodného vstupního signálu soustavy nezávisí na typu zvoleného
časového okna, na rozdíl od deterministického vstupního signálu.
Automobilová sedačka představuje s vyjímkou podušky ve sledovaném frekvenčním
pásmu jednohmotovou mechanickou soustavu. To znamená, že lze očekávat jen jednu
rezonanční frekvenci. Volba délky záznamu, může být proto nástrojem k účelnému vyhlazení
vypočtené frekvenční charakteristiky, které odstraní neúčelné množství dílčích, velmi drobných,
rezonancí, které jsou technicky neopodstatněné. Z tohoto důvodu se jeví nejvhodnější volba N
buď 256 nebo 512 vzorků, při které se ve spektru objeví jen jedna dominantní rezonanční
frekvence kolem 1.5 Hz.
Koherenční funkce je měřítkem přesnosti odhadu frekvenční charakteristiky za daných
podmínek měření. Nejblíže je koherence jednotce v pásmu rezonance. Naopak ve frekvenčním
pásmu, ve kterém je kmitání tlumeno, je koherence nízká z důvodu nedostatečného vybuzení
odezvy na výstupu soustavy. Protože akcelerometry neměří od nulové frekvence, tj.
stejnosměrnou složku zrychlení, je rovněž stejnosměrné zesílení soustavy určeno podle hodnoty
koherence nepřesně. Vyhlazení při volbě nízkého počtu vzorků v záznamu však přibližuje
výsledek fyzikálně správné hodnotě, kterou je jednotka.

Obr. 65. Frekvenční charakteristiky s koherenční funkce automobilové
sedačky.
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10.4.2. Deterministický vstupní signál měřené soustavy

Další příklad měření frekvenční charakteristiky je pro deterministický vstupní signál,
který nahrazuje Diracovův impuls. Odezva soustavy na tento druh buzení představuje
přechodový děj. Konkrétně se v příkladu jedná o měření jednoho přenosu kmitání z modální
analýzy čtvercové desky 300x300 mm o tloušťce 3 mm z místa na okraji desky do jejího středu,
ve kterém byl umístěn akcelerometr BK 4371. Kmitání bylo vybuzeno úderem impedančního
kladívka BK 8202, které obsahuje snímač síly. Deska byla uložena volně na molitanové, tj.
velmi pružné, podložce. Takové uložení je v dynamice označováno za volné, tj. v prostoru nijak
nezachycené.
Změřený průběh vstupního a výstupního signálu, včetně detailního průběhu v okamžiku
úderu, bez ovlivnění časovými okny je znázorněn na obr. 66. Signály byly zaznamenány FFT
analyzátorem BK 2034, který obsahuje 12bitový A/D převodník s antialiasingovým filtrem.

Obr. 66. Časové průběhy vstupního a výstupního signálu soustavy při modální analýze.
Vstupní signál odpovídá reálně realizovatelnému Diracovu impulsu. Výstupní signál má
podobu signálu, který představuje přechodový děj. Lokalizace impulsu na časové ose je dána
nastavenou podmínkou startu záznamu v předstihu, který umožňuje kontinuální měření
s ukládáním vzorků do kruhového zásobníku. Pro záznam byl zvolen předstih o velikosti
desetiny doby trvání záznamu, tj. T = 250 ms/ 10 = 25 ms.
Pomalé doznívání vybuzených kmitů je charakteristickým jevem málo tlumených
mechanických systémů. Spektrum vstupního a výstupního signálu je znázorněno v obr. 67.
Diracův impuls,  t  , představuje signál s konstantní výkonovou spektrální hustotou. Jeho
reálná napodobenina je však tvořena několika tlumenými zákmity s dominantním prvním
zákmitem.
Spektrum vstupního signálu v měřítku RMS je zvlněno s poklesem hodnot spektra pro
liché harmonické frekvence, která je úměrná převrácené hodnotě doby trvání impulsu. Dále je
spektrum velmi mírně zvlněno v důsledku šumu v signálu po ukončení budicího impulsu.
Podle časového průběhu výstupního signálu je jeho záznam ukončen před úplným
zjevným dozněním přechodového děje. Toto umělé zkrácení signálu, zvané únik (leakage), se
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projeví u jeho spektra vznikem velmi vysokého počtu zdánlivých poklesů, tj. relativně malých a
frekvenčně shodně vzdálených lokálních minim, která jsou technicky v přenosové funkci
neopodstatněné.

Obr. 67. Spektrum vstupního a výstupního signálu
Frekvenční charakteristika měřeného přenosu je na obr. 68. K demonstraci nízkého
útlumu je použita reálná a imaginární část frekvenční charakteristiky v lineárním měřítku a její
absolutní hodnota v logaritmických souřadnicích. Frekvenční rozsah měření byl zvolen 3200
Hz. Frekvenční charakteristika je určena průměrováním 3 odezev, tj. po 3 úderech kladívkem.
Průběh koherenční funkce dokladuje velmi přesné měření frekvenční charakteristiky s vyjímkou
antirezonancí přenosové funkce, tj. nul přenosové funkce. Pro složky vstupního signálu, které
přísluší frekvencím antirezonancí, je odezva téměř nulová, což se u koherenční funkce projeví
snížením její hodnoty až k nule. Pro rezonanční frekvence je koherence blízká jednotce za
předpokladu, že vysoké vybuzení kmitů na výstupu soustavy není omezeno nelineárním
zkreslením.
Pro potlačení vlivu šumu v záznamu vstupního signálu a vlivu zkrácení záznamu odezvy
před dozněním přechodového děje je třeba pro výpočet frekvenční charakteristiky použít
speciální časová okna. Vstupní signál se násobí časovým oknem typu Transient. V daném
příkladě to znamená, že ze vstupního signálu se zmíněným předstihem startu měření T/10 se
propustí jen úsek jeho časového průběhu od T/20 do T/5, kde T je doba záznamu, a ostatní
hodnoty vzorků se vynulují. Výstupní signál se násobí časovým oknem typu Exponential, jehož
průběh je do T/20 nulový a pak klesá podle exponenciály s takovou časovou konstantou,  , aby
odezva pro analýzu se jevila jako kmitání, které se před koncem záznamu utlumí k nule.
V uvedeném příkladu bylo zvoleno   T 2 .

108

Obr. 68. Frekvenční charakteristika mechanického systému s malým tlumením
Měření frekvenční charakteristiky má v experimentální modální analýze [32,69] za cíl
aproximovat přenos mezi dvěma body mechanické struktury, tj. mezi vstupním a výstupním
signálem ve tvaru
ri j k 
 ri j k
,
H i j  j    

j  p * k 
k 1  j   p k
n

(10-22)

kde pk jsou póly a rijk jsou rezidua. Exponenciálním časovým oknem se zavede dodatečný
útlum, který zvětšuje reálnou část,   k , pólů, p k   k  j k , přenosové funkce o hodnotu
1  , a proto je třeba hodnoty,  k , z aproximace experimentálního přenosu kompenzovat.
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10.5. Vyhodnocení spektra intenzity zvuku a strukturální intenzity
Měření těchto veličin se zakládá na vyhodnocení střední hodnoty součinu dvou signálů,
I  x t  y t  , přičemž jeden z těchto signálů je aritmetickým průměrem dvou dalších signálů a
druhý je časovým integrálem rozdílu těchto dvou signálů (viz vzorce 2-4 a 2-5). O signálech,
x(t) a y(t) se spojitým časem, bude předpokládáno, že jsou periodické s periodou T. Fourierova
transformace součinu x(t) y(t) je dána konvolucí obrazů X() a Y(), platí




1
2 









2

F x t  y t  
X

Y
d

X m Yn     m  n  , (10-23)
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T
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kde Xm a Yn jsou koeficienty Fourierovy řady pro jednotlivé signály x(t) a y(t). Střední
hodnota časového průběhu je dána Fourierovým obrazem pro úhlovou frekvenci   0 , a
proto m   n . Dvojitá suma se změní na jednoduchou, tj.
I  x t  y t  



 X k Y k 

k 



X

k 

k

Yk* .

(10-24)

Intenzita zvuku nebo strukturální intenzita je tedy dána součtem dílčích součinů, jejichž
součinitelé představují koeficienty Fourierova rozvoje jednotlivých signálů. Zmíněné součiny
tvoří složky spektra obou intenzit. Další výpočty budou jen pro intenzitu zvuku, konkrétní
vzorce lze však odvodit také pro strukturální intenzitu.
Pro intenzitu zvuku jsou signály x(t) a y(t) definovány následujícím způsobem
1
P    PB   
2 A
1
Y    
 P    PA    ,
j   x B
X   

(10-25)

kde PA() a PA() jsou Fourierovy obrazy akustických tlaků v bodech A a B. K uvedeným
Fourierovým obrazům akustických tlaků, jako periodickým signálům, lze odvodit koeficienty
rozkladu na Fourierovou řadu. Intenzita zvuku pro jednu frekvenci s indexem, k, je pak dána
vztahem
I k  X k Yk* 







j
P  PB,k PB*,k  PA* ,k 
2    x A ,k



 

1

j PB,k PB*,k  PA ,k PA* ,k  j PA ,k PB*,k  PA* ,k PB,k
2 x

 ,

(10-26)

kde součiny P..,k P..,*k souvisí s autospektry, SAA a SBB, a komplexně sdruženými křížovými
spektry, SAB a SAB* . Protože reálné části komplexně sdružených křížových spekter jsou
shodné a imaginární části jsou opačné, je jejich rozdíl roven dvojnásobku imaginární části.
Pro složku spektra intenzity zvuku s indexem, k, platí
Ik  

 

 

1
2 Im S AB,k  j S AA ,k  S BB,k
2 x

 .

(10-27)

Poslední vztah obsahuje rovněž imaginární složku, která se nazývá reaktivní intenzita zvuku a
charakterizuje přítomnost stojatého vlnění na rozdíl od reálné části, která se nazývá aktivní a
charakterizuje šíření akustického vlnění ve volném poli.
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11. Analytický signál
Analytický signál je uměle vytvořený signál z výchozího signálu. Původ výchozího
signálu může být například v měření nějaké fyzikální veličiny, a proto jej můžeme také
nazvat reálný ve smyslu dalšího zobecnění na obor komplexních čísel. K tomuto reálnému
signálu je v definici analytického signálu připojena imaginární část. Z reálné funkce se
spojitým časem nebo z posloupnosti vzorkovaných hodnot vznikne komplexní funkce se
spojitým časem nebo posloupnost komplexních čísel. Imaginární část je definována tak, aby
umožnila snadno analyzovat modulační efekty nízkofrekvenčních signálů na nosné signály o
vyšší frekvenci než je nejvyšší frekvence modulačního signálu. K vytvoření imaginární části
analytického signálu je užita Hilbertova transformace, která bude definována v následující
kapitole.
Do přehledu literatury o analytickém signálu je možné uvést Bendatův rozbor [2] a
technickou zprávu od Thraneho [51], dále knihy Levina [29], Randalla [44], a také monografii
Kropáče [28].

11.1. Hilbertova transformace
11.1.1. Nepřímé odvození s využitím Fourierovy transformace
Každý periodický signál lze rozložit na součet harmonických signálů o různé frekvenci
a počáteční fázi, a proto je možné postup odvození Hilbertovy transformace opřít nejprve o
jednoduchý harmonický signál s frekvencí, která je k-násobkem (k je kladné číslo) základní
frekvence 1 T . Jak bylo již uvedeno v kapitole o harmonickém signálu, lze tento signál
nahradit součtem dvou komplexně sdružených vektorů, které rotují proti sobě opačnou
úhlovou rychlostí, tj. platí
x k  t  a k  t  a k  t .

(11-1)

přičemž jednotlivé vektory v tomto součtu jsou definovány vztahy

 2 
a k  t   A k exp
kt ,
 T 

 2 
a  k  t   A  k exp 
kt  ,
 T 

kde A k  A k exp j k  , A  k  A  k exp  j k  a A k  A  k
harmonického signálu.

(11-2)
je poloviční amplituda

V Hilbertově transformaci je k vektoru s kladným směrem rotace, ak(t), vytvořen vektor,
bk(t), který je pootočen o -/2, a k vektoru se záporným směrem rotace, a-k(t), je vytvořen
vektor, b-k(t), který je pootočen o +/2, jak je znázorněno na obr. 69.
 2 
 2 
b k  t    j a k  t    jA k exp
kt   B k exp
kt  ,
 T 
 T 

(11-3)

 2 
 2 
b  k  t   j a  k  t   jA  k exp 
kt   B  k exp 
kt  ,
 T 
 T 

(11-4)

kde rovněž B k   jA k , resp. B  k  jA  k . Oba zápisy transformačních vzorců lze zobecnit
do tvaru pro kladnou a zápornou hodnotu indexu, k.
b k  t    j sign k  a k  t  ,

(11-5)
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kde funkce sign k  , nazývaná signum, která nabývá hodnotu 1 pro k  0 , hodnotu -1 pro
k  0 a hodnotu 0 pro k  0 . Nově vytvořená dvojice vektorů, bk(t) a b-k(t), přísluší signálu

 2

y k  t   b k  t   b  k  t   2 A k sin
k t   k   2 Re b k  t    2 Re b  k  t   , (11-6)
 T

který je v analytickém signálu považován za jeho imaginární část.

Obr. 69. Souvislost Fourierova spektra
harmonického signálu a jeho
Hilbertovy transformace

Pro periodický signál, který je tvořen více harmonickými složkami o různých frekvencích
lze postupovat při vytvoření analytického signálu stejně. Reálná část analytického signálu je
výchozí signál x(t). Analytický signál je definován vzorcem
z t   x t   j y t  ,

(11-7)

Re z t   x t  a Im z t    y t  ,

(11-8)

tj.

kde y(t) je Hilbertova transformace signálu x(t). Pro zmíněný periodický signál x(t), jehož
Fourierova řada je tvořena koeficienty Fk , k  0,  1,  2,... , jsou koeficienty Fourierovy řady
příslušné k jeho Hilbertově transformaci, y(t), dány vztahem, který se shoduje se vzorcem
(11-5), tj.
G k   j sign k  Fk .

(11-9)

Vzorkovaný periodický signál o délce záznamu N s více harmonickými složkami má
Fourierovou řadu, která přísluší k Hilbertově transformaci, danou vztahem
G k   j sign N 2  k  Fk .

(11-10)

Analytický signál se opírá o Hilbertovou transformaci výchozího signálu. Postup
výpočtu imaginární části analytického signálu proto obsahuje následující kroky:
1) Výpočet Fourierovy transformace výchozího signálu, který představuje reálnou část
analytického signálu.
2) Přepočet Fourierovy transformace výchozího signálu na Fourierovou transformaci
imaginární části signálu, která přísluší Hilbertově transformaci výchozího signálu, podle
vzorce (11-9), resp. (11-10).
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3) Výpočet inverzní Fourierovy transformace výsledku přepočtu podle předcházejícího
kroku, výsledek této inverze je imaginární část analytického signálu.
Protože analytický signál je komplexní funkce času, jeho časový průběh lze znázornit
v algebraickém tvaru komplexních čísel, tj. zvlášť reálnou a imaginární část, nebo také
v exponenciálním tvaru, tj. zvlášť absolutní hodnotu a fázi. Souvislost obou tvarů
analytického signálu je následující
z t   x t   jy t   E t  exp j t   ,

(11-11)

E t   x t   y t 

(11-12)

kde
2

2

je absolutní hodnota komplexního čísla a  t  je fáze.
V intervalu od - do + lze fázi vypočítat podle vzorce
 t   arctan y t  x t   ,

(11-13)

přičemž je třeba použít informaci o poloze komplexního čísla v komplexní rovině. Na základě
podílu y t  x t  lze určit jen úhel od   2 do   2 . Harmonické signály souvisejí s rotací
vektorů, proto pro úhly otočení větší v absolutní hodnotě než  je třeba hodnoty fáze, které
byly vypočteny inverzní funkcí tangens korigovat postupem, kterému se říká rozbalení fáze.
Problémem rozbalení fáze se zabývá jedna z následujících podkapitol. Absolutní hodnota
analytického signálu má význam obálky jeho reálné části. Fázi analytického signálu lze
interpretovat ve spojitosti s průběžnou časovou změnou fáze jednoho z dvojice vektorů, na
které lze signál rozložit, a to vektoru rotujícího v kladném směru.
V grafech na displeji signálového analyzátoru je časový průběh absolutní hodnoty
analytického signálu označován zkratkou „mag“ pro její souvislost s anglickým označením
magnituda, Hilbertova transformace je značena „imag“ a výchozí, reálný, signál je označován
„real“. Fourierova frekvenční spektra používají pro svislou osu shodné značení, ale jejich
vodorovná osa představuje frekvenci.

Obr. 70. Hilbertova transformace a obálka signálu
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Na obr. 70 je vzorkovaný harmonický signál x t   cos t s příslušnou Hilbertovou
transformací y t   sin t a obálkou E t   1. Signál x(t) je fázově posunut oproti y t  o úhel
/2. Obálka tohoto analytického signálu je konstanta a jeho fáze roste lineárně s časem,
 t   t .Přehled vlastností harmonických funkcí je v tab. 10

Tab. 10. Analytický signál příslušný k harmonickému signálu
x t 

y t 

E t 

 t 

A sin t

 A cos t

A

t   2

A cos t

A sin t

A

t

11.1.2. Souvislost analytického signálu s rotujícími vektory

Před koncem této kapitoly budou analyzovány některé aspekty definice analytického
signálu pro výchozí harmonický signál. Podle definice je zřejmé, že výsledné součty vektorů
rotujících proti sobě, které přísluší reálné, a k  t   a  k  t  , a imaginární, b k  t   b  k  t  , části
analytického signálu mají směr reálné osy komplexní roviny a jejich délka se periodicky mění
s úhlovou frekvencí k. Součtový vektor b k  t   b  k  t  se směrem reálné osy je třeba změnit
na imaginární část analytického signálu násobením imaginární jednotkou, j. Vektor
b k  t   b  k  t  se otočí o +/2 ve kladném směru. Analytický signál, z(t), je tady geometricky
přepona v pravoúhlém trojúhelníku s odvěsnami o délce odpovídající součtovým vektorům
a k  t   a  k  t  a b k  t   b  k  t  . Tento analytický signál lze převést do tvaru
z t   a k  t   a  k  t   j b k  t   b  k  t    2 a k  t  ,

(11-14)

podle kterého je zřejmé, že jeho amplituda a fáze je totožná s amplitudou a fázi vektoru
2 a k  t  . Pro signály, které jsou složeny z více harmonických složek o různých frekvencích, je
možné analytický signál vytvořit jako součet všech jeho dílčích vektorů, které rotují
v kladném směru. Platí
z t   2 a   t   2  a k  t  .

(11-15)

k 0

Pro výchozí signál, x(t), pak platí x t   a   t   a   t  , kde a   t    a k  t  .
k 0

Tento rozklad na součty vektorů, které rotují v kladném a v záporném směru, je použit při
analýze amplitudové a fázové modulace.
11.1.3. Definiční vzorec přímé transformace

Hilbertova transformace byla definována nepřímo pomocí Fourierovy transformace.
Přímou definici je možné odvodit z následující úvahy. Komplexní spektrum analytického
signálu je součinem dvou obrazů. První obraz koresponduje s transformovanou funkci, a to

 

Fk  F x t  , resp. Fk  Fx t 

(11-16)

a druhý obraz ve zmíněném součinu,  j sign k  , přísluší podle tab. 2. následující funkci
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 1 
 j sign k   F  .
 t 

(11-17)

Originální funkce k součinu zmíněných obrazů je tedy konvolucí obou dílčích originálů, tj.
pro spojitý signál platí

 

H x t 

1 x 
 
d .
  t  


(11-18)

Tento transformační vzorec má jen teoretický význam.

11.2. Rozbalení fáze analytického signálu
Výpočet amplitudy analytického signálu je jednoznačný. Naproti tomu fázi lze zjistit
z polohy komplexních čísel v komplexní rovině jen v intervalu od - do +. Fázi
harmonického signálu (  t   t ) přesahuje zřejmě při určité úhlové frekvenci uvedené
hranice. Vypočtenou fázi podle základního vzorce (inverzní tangenta) je třeba rozbalit
(unwrap). To znamená, že například při pozvolném vzrůstu (resp. poklesu) fáze v čase je
zajištěn plynulý přechod přes hranici + (resp. -) místo skoku k - (resp. +) u
nerozbaleného časového průběhu fáze analytického signálu. Příklad, který demonstruje
nerozbalenou a rozbalenou fázi harmonického signálu, je na obr. 71.

Obr. 71. Fáze harmonického signálu
Před formulací algoritmu bude odvozena maximální možná změna fáze mezi
jednotlivými časovými vzorky. Nechť vzorkovací frekvence je f s  1  t , kde  t je časový
interval mezi vzorky. Nejvyšší frekvence spektra vzorkovaného signálu má být podle zásad
správné volby vzorkovací frekvence menší než polovina vzorkovací frekvence f  f s 2 .
Jednoduchými úpravami: násobením , dělením fs s náhradou výrazem 1  t a zavedením
  2  f lze obdržet podmínku pro omezení přírůstku fáze   , tj.
    t  ,

(11-19)
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kde  je úhlová frekvence. Jestliže bude předpokládána teoreticky možnost i záporné úhlové
frekvence, pak lze zobecnit omezení absolutní hodnoty změny fáze abs t  na úhel .
Jestliže je tedy signál správně navzorkován, pak největší změna rozbalené fáze je menší než
. Této vlastnosti lze využít v algoritmu rozbalování.
Výchozí posloupnost vypočtených fází od - do + je  n , n  0, 1, 2,... . Je zřejmé, že
první hodnotu fáze v časové řadě,  0 , není potřeba měnit. Pro další hodnoty fáze se rozhoduje o
přičtení nebo odečtení úhlu 2 na základě vyhodnocení změny fáze  n   n 1 . Jestliže tato
změna je menší než -, pak se rozbalovaná fáze zvětšuje o 2 a naopak, jestliže tato změna fáze
je větší než , pak se rozbalovaná fáze zmenšuje 2, jak je znázorněno v obr. 72. Pro úplnost,
jestliže je absolutní změna  n   n 1 menší než , pak je skok fáze nulový. V posloupnosti
výchozích hodnot fází se určí místa případného skoku fáze o hodnotu + 2 nebo - 2 a výsledná
posloupnost, která střídá různě hodnoty -2, 0 a 2, se integruje ve formě postupného
kumulativního součtu, ke kterému se přičte výchozí posloupnost fází  n , n  0, 1, 2,... .
Hodnoty rozbalené fáze signálu se tedy pohybují v pásmech od úhlu  2 k  1  do úhlu
 2k  1  , kde k je celé číslo.

Obr. 72. Způsob rozbalování fáze analytického signálu
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12. Modulace a demodulace signálu
12.1. Základní definice
Modulace a demodulace signálů je studována v oboru sdělovací techniky. Zvláštností
této modulace je často velký rozdíl mezi frekvencí nosného signálu a maximální frekvencí
modulačního signálu. Demodulace signálů ve sdělovací technice se opírá o směšování s
filtrací v časové oblasti. Tyto funkce se realizují analogovými obvody. V této knize bude
předpokládáno, že obě frekvence jsou souměřitelné a postup demodulace bude založen na
využití teorie analytického signálu. V této kapitole je využito poznatků z Randallovy knihy
[44], ale především se vychází z vlastních zkušeností autora [55, 56, 58, 59, 63, 66]. O
modulaci je mezi diagnostiky, zejména převodových agregátů s ozubenými koly, zvýšený
zájem [31, 40, 45].
Modulace signálu je spojena s ovlivňováním některého parametru harmonické složky
signálu. Jde tedy o modulační změny amplitudy a fáze nebo frekvence. Demodulace je
postup, jak z modulovaného signálu získat zpět informaci o průběhu modulačního signálu.
Zmíněna složka signálu, u které je modulován některý její parametr, se nazývá nosná složka.
Bez újmy na obecnosti lze předpokládat, že amplituda nosné složky je jednotková, proto lze
nosnou složku (signál) označit x 0  t   cos  M t .
Amplitudovou modulací nosné složky cos  M t modulačním signálem sA(t) se tedy
rozumí modulovaný signál, xA(t), který je dán vztahem
x A  t   1  s A  t   cos  M t .

(12-1)

Fázovou modulací nosné složky cos  M t modulačním signálem sF(t) je naproti tomu
modulovaný signál, xF(t), který je dán vztahem

x F  t   cos  M t  s F  t   .

(12-2)

Jestliže fáze tohoto signálu, xF(t), je označena  C  t    M t  s F  t  , pak souvislost mezi
fázovou a frekvenční modulací definuje prostý vztah mezi fází a okamžitou úhlovou frekvencí
v rad/s nebo frekvencí v Hz, tj.
C 

d C
ds  t 

1 ds F  t  
  M  F  2  f M 
.
dt
dt

2  dt 

(12-3)

Mezi fázovou a frekvenční modulací existuje přímá souvislost. Frekvenční modulační signál
je dán derivací fázového modulačního signálu. Za obecnější typ modulace lze tedy považovat
fázovou modulaci.
Elementární modulační signál je harmonický signál, protože libovolný modulační signál
lze rozložit na součet těchto elementárních modulačních signálů o různých frekvencích užitím
Fourierova rozkladu. Nástrojem k analýze signálů jsou jejich spektra, proto prvotní pro
rozpoznání modulace je složení spektra signálu. Další problém je demodulace signálu, tj.
zjištění časového průběhu modulačního signálu.
Rozbor všech uvedených typů modulace bude vycházet ze spojitých a nekonečně
dlouho trvajících signálů. V praxi lze zaznamenat signál a vyhodnotit spektrum jen
z konečného záznamu ve smyslu doby trvání a počtu jeho zaznamenaných vzorků. Výsledek
Fourierovy transformace, jak bylo již v předchozích kapitolách zmíněno, předpokládá
periodické pokračování signálu mimo periodu záznamu. Modulační efekty ve spektrech
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korespondují tedy s modulací signály, které mají základní periodu shodnou s dobou záznamu
pro FFT. Vzniká tedy problém souvislosti frekvence nosné složky, periodicity modulačního
signálu a doby záznamu pro měření signálu. Jednou z technik, která situaci zcela zjednoduší,
je volba doby záznamu, T, pro vyhodnocení spekter tak, aby základní frekvence modulačního
signálu a nosné složky byly celočíselným násobkem převrácené hodnoty zmíněné doby
záznamu, 1/T. Přímočarým řešením pro docílení tohoto stavu je technika harmonické analýzy,
jak bylo uvedeno v předcházejících kapitolách. Při analýze periodicky pracujících strojů,
např. točivých, se většina jevů odvozuje od základní frekvence těchto zařízení, která je dána
např. jejich otáčkami. Jestliže je zaručeno, že základní frekvence modulačního signálu a
frekvence nosné složky jsou celočíselným násobkem převrácené doby záznamu, pak
demodulace spojitého a vzorkovaného signálu má shodný výsledek. Naproti tomu v případě,
kdy není některý z těchto předpokladů splněn, např. modulační signál nebo nosná složka má
frekvenci odlišnou od celočíselných násobků veličiny 1/T, pak se analyzuje v různé míře
převládající důsledek nevhodné volby frekvence vzorkování nebo doby záznamu a počtu
hodnot pro FFT. Deformace ve vypočtené obálce signálu se projevuje zvláště při skoku jejich
vzorkovaných hodnot, což bude demonstrováno v rozboru amplitudové demodulace.
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12.2. Amplitudová modulace a demodulace
12.2.1. Spojitý harmonický modulační signál

Modulační signál při amplitudové modulaci ovlivňuje amplitudu nosné harmonické
složky x 0  t   cos  M t . Amplitudová modulace má technický význam, jestliže frekvence
nosné složky je větší než frekvence modulačního signálu. Pro amplitudovou modulaci
harmonickým signálem, s A  t   a m cos m t   m  , o úhlové frekvenci  m , který je posunut
v čase t = 0 oproti nosnému signálu o fázi m, platí





x A  t   1  a m cos m t   m  cos  M t .

(12-4)

V případě, že nosná složka má jednotkovou amplitudu, amplituda harmonického signálu am,
se nazývá hloubka modulace. Jak bylo uvedeno, lze každý signál rozložit na dva vektory,
které rotují opačným směrem, tj.
x A  t  a   t  a   t .

(12-5)

Pro symetrii těchto vektorů stačí určit jen vektor, který rotuje v kladném směru, a   t  . K
rozložení amplitudově modulované signálu na dílčí vektory lze použit Eulerova vzorce, platí



 



 a
1
x A  t    1  m exp j m t   m   exp  j m t   m   exp j M t   exp  j M t  . (12-6)

2
2
Vektor a+(t) lze získat z rozkladu předchozího vzorce, tj.
a   t 





1  am

exp j m t   m   exp  j m t   m   exp j M t  
1 

2
2









am
am
1

  exp j M t  
exp j M   m t   m 
exp j M   m t   m  .

2
2
2

(12-7)

Z pravé strany poslední rovnice vyplývá, že vektor a   t  je složen ze tří různých dílčích
vektorů, které jsou vynásobeny 1 2 jako při definici elementárního harmonického signálu

a   t 

1
a  t   a M  t   a M  m  t   .
2 Mm

(12-8)

Vektory, a M  m  t  , a M  t  , a M  m  t  , mají konstantní délku a rotují úhlovou rychlostí M m, M a M + m. Tyto vektory přísluší
postupně: dolní postranní složce nosné složky,
nosné složce a horní postranní složce nosné
složky. Protože vektor nosné složky má obvykle
největší amplitudu, je možné střed rotace
postranních složek přemístit do koncového bodu
tohoto vektoru. Úhlová frekvence rotace vektorů
postranních složek je vzhledem k vektoru nosné
složky -m a +m. Oproti vektoru nosné složky
rotují vektor postranních složek v navzájem
opačném směru a shodnou úhlovou frekvencí. Při
Obr. 73. Vektory příslušné amplitudově
skládání těchto tří vektorů má výsledný vektor
modulovanému signálu
vždy směr vektoru nosné složky, avšak jeho délka
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se periodicky mění s úhlovou frekvencí modulačního signálu v rozsahu délek od 1-am do
1+am.
Diagram s vektory, které přísluší amplitudově modulovanému signálu, je na obr. 73.
Spektrum signálu, který je výsledkem amplitudové modulace harmonického nosného
signálu jiným harmonickým signálem, obsahuje tři frekvenční složky, a to původní nosnou
složku o nezměněné amplitudě a dvě postranní složky o amplitudě poloviční oproti amplitudě
modulačního signálu, jak je uvedeno v následující tabulce:
Úhlová frekvence složky
Počáteční fáze
Amplituda složky

M
0
1

M-m
-m
am/2

M+m
m
am/2

Poznámka:
Zvláštním typem modulace je amplitudová modulace s potlačenou nosnou složkou.
V tomto případě se jedná o součin modulačního signálu a nosného signálu. Platí
x Z  t   cos m t   m  cos  M t 





1
cos M   m  t   m   cos M   m  t   m  . (12-9)
2

S využitím Eulerových vzorců lze dokázat, že výsledné spektrum signálu obsahuje dvě složky
se shodnou amplitudou a s úhlovými frekvencemi M - m a M + m, tj. součtovou a
rozdílovou frekvencí nosné a modulační složky, a jejich počáteční fáze je navzájem opačná.
Tyto složky mají shodné vlastnosti jako postranní složky u amplitudově modulovaného
signálu. Spektrum takto modulovaného signálu neobsahuje nosnou složku.
12.2.2. Obecný spojitý modulační signál

V této části kapitoly o modulaci je předpokládáno, že modulační signál je obecný
spojitý signál, sA(t), s Fourierovým spektrem, SA(). Fourierovo spektrum nosného
harmonického signálu, x 0  t   cos M t , je
S0   





1
2      M   2       M  ,
2

(12-10)

kde (.) je Diracova funkce. Protože modulovaný signál, tj. originál, je součin dvou signálů,
x A  t   1  sA  t   x 0  t  , o zadaných spektrech, jejich Fourierovo spektrum lze vypočítat
inverzní Fourierovou transformací konvoluce zadaných dílčích spekter. K tomuto účelu je
vhodné rozložit signál na dvě části, a to x 0  t  a s A  t  x 0  t  . Spektrum nosné složky x 0  t  je
S0(). Spektrum součinu signálů s A  t  x 0  t  je konvoluce spekter SA() a S0(), platí


1
1
S A    * S 0   
S A  S 0    d  S A     M   S A     M  . (12-11)

2  
2





Při výpočtu konvolutorního integrálu bylo použito filtračního účinku Diracovy funkce (3-10)


S



A

        M    d  S A     M  a



S

A

        M    d  S A     M  .



(12-12)
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Fourierovo spektrum modulovaného signálu obsahuje kromě spektra nosné složky ještě další
dvě spektra, které jsou posunuty oproti nulové frekvenci o +M a -M. Spektra výchozích
signálů, nosné složky a modulačního signálu, jsou znázorněny v horní polovině obr. 74. Ve
spodní části je spektrum modulovaného signálu. Nosná složka a modulační signál jsou reálné
signály, proto jsou v absolutní hodnotě symetrické vzhledem k nulové frekvenci. Ve
zmíněném obrázku jsou symetrické části kresleny čárkovaně. Spektrum modulovaného
signálu obsahuje kromě spektra nosné složky také horní a dolní postranní pásmo, jako
v případě modulace harmonickým signálem. V diagramu se implicitně uvažuje s podstatně
nižší mezní frekvencí modulačního signálu vzhledem k velikosti frekvence nosné složky, jak
je běžné pro modulaci ve sdělovací technice.

Obr. 74. Spektrum modulovaného signálu obecným signálem
12.2.3. Amplitudová demodulace signálu

Při úvahách o amplitudové demodulaci signálu bude předpokládáno, že frekvence nosné
složky je kladným celočíselným násobkem frekvence 1/T, kde T je doba záznamu pro FFT, tj.
platí  M  2  M T . O frekvenci harmonického modulačního signálu je naproti tomu
předpokládáno, že je kladným obecným násobkem frekvence 1/T, tj.  m  2  m T , přičemž
platí m  M . V diagnostice jsou velikosti frekvence modulovaného a modulačního signálu, tj.
násobky m a M, srovnatelné na rozdíl od radiotechnických modulovaných signálů (audio
nebo video), kdy je mezní frekvence modulačního signálu značně menší (o několik řádů) ve
srovnání s frekvencí nosné složky, m << M. Při měření jsou v diagnostických signálech často
přítomny také vyšší harmonické nosné složky se svými postranními pásmy nebo další složky
s charakterem nosné složky rovněž se svými vlastními postranními pásmy. Postranní pásma,
které přísluší ke dvěma různým nosným složkám, se mohou také prolínat. Neexistuje
univerzální pravidlo ke stanovení příslušnosti postranních pásem k nosným složkám
v případech, kde se evidentně postranní pásma dotýkají nebo dokonce prolínají. Spolehlivě
lze postranní pásma přiřadit jen v případě, jestliže ve spektrech mají mezi sebou dostatečnou
mezeru, tj. pásmo se zanedbatelnou amplitudou složek. Demodulace může být zaměřena
v případě přítomnosti sousedních harmonických složek nosné složky jen na modulační složky
o frekvencích s násobkem m  M 2 . Toto pásmo může být dále zúženo výskytem další nosné
složky. Zde je možné doporučit rozdělit pásmo mezilehlých složek na polovinu. Jen za
přítomnosti jedné nosné složky nebo při výskytu jen lichých harmonických složek lze
předpokládat, že šířka postranního pásma je větší než polovina násobku M, tj. M 2  m  M .
Další omezení může vyplynout ze vzorkovacího Shannon-Kotelnikova teorému.

121

Z dvojice složek Fourierova spektra, které jsou rozloženy symetricky kolem nosné
složky a jejich počáteční fáze jsou opačné, lze určit amplitudový modulační signál i bez
nástrojů k detekci obálky. Jestliže je však zjištěno více postranních složek, pak průběh
modulačního signálu lze detekovat výpočtem obálky analytického signálu postupem, který
byl podrobně popsán v kapitole o analytickém signálu. Jestliže kromě vybrané nosné složky
s postranními pásmy obsahuje spektrum další složky, pak je třeba tyto složky ze spektra
odstranit jejich nulováním. Reálná a imaginární část analytického signálu, ze kterého je
vypočtena obálka, obsahuje ve svých spektrech jen nosnou složku a postranní pásma a ostatní
složky mají nulové amplitudy. Nulování některých složek Fourierova spektra je možné
označit za filtraci ve frekvenční oblasti.
Ve FFT analyzátoru typu BK 3550 je pro amplitudovou demodulaci třeba zadat
frekvenci nosné složky (tzv. centrální frekvenci) a šířku pásma s postranními složkami, které
obsahují informace o průběhu amplitudového modulačního signálu. V tomto analyzátoru lze
rovněž popsané operace se záznamy signálů naprogramovat ve velmi jednoduchém jazyku.
Tento jazyk umožňuje vytvořit tzv. uživatelsky definované funkce (User-definable display
function), které lze zobrazovat stejným způsobem jako například výsledek výpočtu
autospektra signálu.
V signálech s vyššími harmonickými nosné složky jsou postranní pásma nejen u
základní složky, ale také u dalších harmonických složek. V podstatě každá harmonická složka
je modulována a modulační signál lze individuálně pro každou složku demodulovat. Všechny
úvahy o počtu postranních složek je třeba vztahovat k frekvenci základní složky.
Na závěr kapitoly o amplitudové demodulaci bude uveden příklad demodulace signálu.
Nosná složka s M = 20 při délce záznamu 2048 bude modulována třemi časovými signály,
jejichž dvě periody jsou znázorněny na obr. 75. Dvě periody jsou voleny proto, aby vynikla
návaznost jednotlivých period. Ve vztahu k jedné periodě se jedná zdánlivě o harmonické
modulační signály konečné délky s frekvencí fm, která je násobkem 1/T o velikosti postupně
m = 2.00, 2.25 a 2.50. To znamená, že modulační signál je volen tak, aby v záznamu pro FFT
byly obsaženy postupně dvě, dvě a čtvrt a dvě a půl periody sinusovky. Neceločíselné
hodnoty násobku m jsou použity k demonstraci některých chyb v hodnocení výsledku

Obr. 75. Dvě periody signálu pro amplitudovou modulaci
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výpočtu obálky signálu. Ve skutečnosti jen pro m = 2 se jedná o čistý harmonický modulační
signál. Pro případ m = 2.25 a 2.50 nejsou modulační signály harmonické a jejich Fourierův
rozklad obsahuje také vyšší harmonické složky oproti harmonickému signálu. Počet a úroveň
složek tohoto rozkladu je zřejmý z postranních pásem nosné složky ve spektrech
modulovaných signálů na obr. 76.
Ke spektrům tří různých modulovaných signálů je v obr. 76 přiřazena obálka, která byla
vypočtena dříve popsaným způsobem s využitím Hilbertovy transformace. Zajímavý je
průběh obálky na začátku a na konci záznamu, tj. v místech navazování period modulačního
signálu. Pro m = 2.25 není modulační signál spojitý a nemá také spojitou první derivaci.
Obálka pro tento modulační signál je zvlněna oproti přesnému průběhu na začátku a na konci
demodulovaného signálu, tj. v místech zdánlivé nespojitosti nebo přesněji vyjádřeno
v místech relativně velkého skoku ve vzorkovaných hodnotách. Obálka pro modulační signál
s m = 2.50 je spojitou funkcí času, jako pro modulační signál s m = 2, ale s nespojitými

Obr. 76. Fourierovo spektrum amplitudově modulovaného signálu a jeho detekovaná obálka
derivacemi, jako pro modulační signál s m = 2.25. Demodulovaná obálka neobsahuje zvlnění
a je shodná s modulačním signálem. Deformace průběhu obálky tedy způsobuje skok ve
vzorkovaných hodnotách modulačního signálu.
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12.3. Fázová (frekvenční) modulace a demodulace
Modulační signál, sF(t), u fázové modulace ovlivňuje fázi nosné složky, tj. platí
x F  t   cos  M t  s F  t   . Cílem rozboru v této kapitole bude stanovení účinku fázové
modulace na složení spektra modulovaného signálu a popis postupu fázové demodulace.
12.3.1. Spojitý harmonický modulační signál

Nejjednodušší modulační signál je harmonický signál. Prvým úkolem analýzy je
stanovit složení spektra fázově modulovaného signálu. Amplitudově modulovaný signál
obsahuje jednu horní a jednu dolní postranní složku. Postranní pásma u fázové modulace
nosné složky harmonickým signálem obsahují více složek. K důkazu tohoto tvrzení následuje
výpočet pro harmonický modulační signál s F  t   a m cos , kde    m t   m . Parametr am
se nazývá index modulace. Odvození spektra fázově modulovaného signálu není v odborné
literatuře běžně uváděno, proto je zopakován jeden z mnoha postupů. Fázově modulovaný
signál bude rozložen na dva proti sobě rotující vektory.
x F  t  p   t  p   t ,

(12-13)

jejichž součtem je reálný signál. Podle Eulerových vzorců lze napsat

cos M t  a m cos  

 







1
exp j M t  a m cos   exp  j M t  a m cos  . (12-14)
2

Z tohoto výrazu je možné separovat vektor, který se otáčí v kladném směru
p   t 





1
1
exp j M t  a m cos   exp j M t  exp ja m cos  ,
2
2

(12-15)

a jehož dílčí složky budou vypočteny. Klíčem k odvození vlastností postranních složek
nosného signálu je rozklad následujícího výrazu na součet harmonických funkcí
n

exp j  exp  j   1  ja m 
n


exp ja m cos   exp ja m
 
 exp j  exp  j .
2

 n 0 n!  2 





Mocninu dvojčlenu lze rozvinout pomocí binomického vzorce


1  ja 
exp ja m cos     m 
n 0 n!  2 

n n


n!
 ja 
exp j n  2 k      m 

k  0 k ! n  k  !
n0  2 

exp j n  2 k  
k ! n  k  !
k 0

n n



(12-16)
Ve dvojité sumaci platí pro velikosti obou indexů následující podmínky: k  0, n  k . Po
změně indexace podle substitučního vzorce n  2 k  i , je rozsah obou indexů, původního, k,
a nového, i, následující: k  0,    i   , a proto
 

a 
exp ja m cos      m 
i  k  0  2 

2 k i


  1 k i
j exp j i   J i a m  ji exp j i ,


k! k  i !
i 

(12-17)

kde Ji(am) označuje speciální funkci, která se nazývá Besselova funkce 1. druhu celočíselného
indexu i. Definiční vzorec pro tuto funkci je
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a 
J i a m     m 
k 0  2 

2 k i

  1 k
.
k ! k  i !

(12-18)

Mezi Besselovými funkcemi s navzájem opačným indexem platí identita
J  i a m     1 J i a m  .
i

(12-19)

Podle této identity lze omezit sčítání v sumě podle indexu, i, na interval bez záporných
hodnot, tj. od nuly. Platí






exp ja m cos   J 0 a m    J i a m  ji exp j i  exp  j i .
i 1

(12-20)

Jeden z vektorů, na který je rozložen fázově modulovaný signál podle (12-Chyba! Nenalezen
zdroj odkazů.), je dán vztahem
p   t 

 





1
 J 0 a m  exp j M t    J i a m  ji exp j  M t  i  exp j  M t  i  . (12-21)

2
i 1





Z tohoto vzorce lze sestavit přehled dílčích vektorů, na které lze dvojnásobek délky vektoru
p   t  dekomponovat. Postup je shodný s amplitudovou demodulací. Pro upřesnění úhlové
frekvence rotace vektorů v sumě posledního vzorce je třeba upravit výrazy v argumentu
exponenciálních funkcí exp(.) posledního vzorce. Platí
 M t  i   M t  i m t   m    M  i m t  i m ,

(12-22)

 M t  i   M t  i m t   m    M  i m t  i m .

(12-23)

Úhlové frekvence  M  i m a  M  i m jsou symetrické kolem úhlové frekvence nosné
složky  M .
Dekompozice vektoru p   t  podle (12-21) je následující:
 S úhlovou frekvencí nosné složky a o amplitudě J0(am) rotuje vektor
p  ,M  t  

1
J a  exp j M t  .
2 0 m

(12-24)

 Další dílčí vektory o teoreticky nekonečném počtu lze rozdělit na dvojice se stejnou
amplitudou vektoru, Ji(am), a úhlovými frekvencemi  M  i m a  M  i m




1
J i a m  ji exp j  M  i m t  i m
2
1
p  ,M  im  t   J i a m  ji exp j  M  i m t  i m
2
p  ,M  im  t  

 ,

(12-25)

.

V symetrii dvojic těchto vektorů je částečná podobnost s amplitudovou modulací. Rozdíl je
především v tom, že počet postranních složek je nekonečný. Počáteční fáze jednotlivých
dvojic vektorů se posouvá jednak o im v navzájem opačném směru a dále oba vektory
dvojice se otáčejí o úhel, který je dán mocninou imaginární jednotky, ji, proto počáteční
fázový posun závisí na zbytku po dělení indexu i čtyřmi (i mod 4), jak je uvedeno
i mod 4
fázový posun

0
0

1
/2
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2


3
3/2

v následující tabulce:
Přehled velikostí úhlových frekvencí, dvojnásobků amplitud a počátečních fází dílčích
vektorů, jejichž součet tvoří vektor rotující v kladném směru, p   t  , je v následující tabulce
Úhlová frekvence složky ..... M-2m M-m
M
M+m M+2m .....
Počáteční fáze
..... -2m
0
/2-m
/2+m +2m .....
Amplituda složky
..... J2(am)
J1(am)
J0(am)
J1(am)
J2(am) .....
Tři dvojice postranních složek z vektoru p   t  pro předpoklad m = 0, které přísluší k
nosné složce, jsou znázorněny v obr. 77. Dvojice postranních složek se s indexem, i, otáčejí o
úhel i 2 . Jak bude dále ukázáno, při nízkém indexu modulace (pod jednotku) se počet
významných postranních složek redukuje na jednu dvojici stejně jako u amplitudově
modulovaného signálu. Tento případ je znázorněn na obr. 78. Nejpodstatnější rozdíl mezi
fázovou a amplitudovou modulací je ve fázi postranních složek. U fázově modulovaného
signálu je výslednice součtu vektorů prvních postranních složek p  ,M  m  t   p  ,M  m  t  kolmá

na směr vektoru nosné složky, p , M  t  , zatímco u amplitudové modulace je součet vektorů
postranních složek rovnoběžný se směrem nosné složky.

Obr. 77. Amplituda a fáze postranních
složek k nosné přim = 0

Obr. 78. Postranní složky u fázově
modulovaného signálu

V autospektrech není údaj o fázi složek spektra, proto může dojít k záměně účinku
amplitudové a fázové modulace. Stejně vysoké postranní složky u nosné složky v autospektru
mohou náležet amplitudově modulovanému signálu, ale také fázově modulovanému signálu a
nebo, jak bude ukázáno dále, jejich kombinaci. Příslušnost k typu modulace může rozhodnout
Fourierovo spektrum nebo demodulace. Typ modulace může být důležitý při vysvětlení
příčiny buzení kmitů.
Důležitý význam pro počet významných postranních složek mají závislosti Besselových
funkcí, Ji(am), na jejich argumentu, kterým je index modulace. Pro krajní hodnoty indexu
modulace platí
lim J 0  a   1,

a 0

lim J 0  a   0,

a 

lim J i  a   0,

a 0

lim J i  a   0, i  0 .

a 

(12-26)

Průběh závislosti prvých čtyř Besselových funkcí prvního druhu a celočíselného indexu
na indexu modulace, a, s rozsahem 0 až 10 je uveden v obr. 79. Derivace těchto funkcí pro index
modulace, který se blíží k nule, vyplývají z identit pro derivace Besselových funkcí:
J 0  a    J 1  a  ,

2J i  a   J i 1  a   J i 1  a  , i  0 ,

ze kterých lze odvodit rychlost změny amplitud vektorů pro index modulace, který se blíží
k nule:
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J 0  0  0, J 1  0  0.5, J 2  0  J 3  0 ....  0 .

Složka
spektra
1
modulovaného signálu s úhlovou
J0(a)
frekvencí M má amplitudu vždy Ji(a)
J1(a)
menší než je amplituda nosné
J2(a) J3(a)
J4(a) J5(a)
složky bez modulace. Pro index
0,5
modulace, který se zvětšuje
z nuly, se nejrychleji (derivace je
rovna 0.5) zvětšují amplitudy
0
prvních postranních složek o
úhlové frekvenci M-m a
M+m, zatímco složka o úhlové
frekvenci M a další postranní
složky o úhlových frekvencích -0,5
M-2m a M+2m, popř. ještě
0
2
4
6
8
více vzdálených od nosné složky,
se mění ze svých počátečních Obr. 79. Besselovy funkce prvního druhu
hodnot velmi pomalu (nulová
derivace).

(12-27)

a

10

Fázová modulace souvisí s frekvenční modulací. Při fázové modulaci harmonickým
signálem se mění frekvence nosné složky podle vztahu
f C  f M  a m f m sin2f m t   m  .

(12-28)

Maximální změna okamžité frekvence (kmitočtový zdvih) je  f  a m f m . Technický smysl
má kmitočtová modulace pro případ, kdy platí a m f m  f M . Vliv indexu modulace, am, na
spektrum fázově modulovaného signálu je demonstrován na příkladu. Fourierova spektra pro
různé indexy modulace jsou znázorněna na obr. 80. Kmitočtové zdvihy, které přísluší daným
indexům modulace, jsou 250, 125, 25 a 12.5 Hz. Ve všech čtyřech případech se jedná o
frekvenci nosné složky 1 kHz a frekvenci
modulačního signálu 25 Hz. Jestliže je index
modulace větší než 1, pak postranní pásma
obsahují velké množství složek a je velice
obtížné, zejména za přítomnosti dalších složek
spektra a bez doplňujících údajů, správně
situaci posoudit. Pro první graf s indexem
modulace 10 se okamžitá frekvence mění od
750 do 1250 Hz. V případě analýzy
převodovek ve frekvenčním rozsahu kHz není
možné kolísání otáček o 25 % během jednoho
záznamu pro výpočet FFT. Fázová modulace
je obvykle s indexem menším než jedna.
Účinek modulace spojitým obecným
signálem nebude analyzován. Pro index
modulace menší než jedna se jedná o shodné
rozložení postranních pásem jako u
amplitudové modulace.
Obr. 80. Fourierova spektra fázově modulovaného
signálu s indexem modulace am
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12.3.2. Frekvenční modulace plynulou (lineární) změnou frekvence

Při měření spekter během rozběhu nebo doběhu strojů se v časovém intervalu snímání
záznamů pro FFT plynule mění otáčky, a tím také frekvence řady složek spektra, např.
frekvence záběru ozubených kol. Frekvence těchto složek je frekvenčně modulována. Pro
analýzu efektu této modulace je předpokládáno, že otáčky se mění v čase za dobu záznamu
lineárně. Frekvence nosné složky nechť je fM, počáteční a koncová frekvence nechť jsou fZ a
fK. tj. platí f M   f Z  f K  2 . Frekvenční zdvih modulace je  f  f K  f Z . Alternativní
vyjádření tohoto frekvenčního zdvihu v úhlové frekvenci je    2   f . Okamžitá
frekvence v časovém okamžiku t uvnitř intervalu 0  t  T je dána vztahem
f  f M   f  t T  0.5 .

(12-29)

Časový průběh fáze v časovém intervalu od 0 do T lze získat integrací úhlové frekvence,
proto
t





tt

 C  t    2  f M   f  t T  0.5 dt   M t      1   M t  s F  t  .
2T 
0

(12-30)

Při výpočtu FFT se předpokládá, že fázový modulační signál se periodicky opakuje také
mimo časový interval 0 až T. Rozklad tohoto modulačního signálu, s F  t  , na Fourierovu
řadou je následující

 T  T 
tt
2 t 1
4 t 1
6t


s F  t       1  

 2 cos
 2 cos
.... .
2  cos




2 T
12
T
T
T
2
2
3

(12-31)

Frekvence nosné složky nechť je f M  k T , kde k > 0. Index fázové modulace pro první
harmonickou složku o frekvenci 1/T lze vyjádřit ve tvaru
a m,1 

 T k  f
1 k

p,
2 
 f M 100 
2

(12-32)

kde p   f f M 100% je procentní velikost frekvenčního zdvihu. Indexy modulace složek
s frekvencemi i T, i  2, 3, 4,.... se zmenšují s druhou mocninou násobku, i, oproti indexu
modulace složky Fourierovy řady s pořadím i = 1, tj.
a m ,i 

1
a .
i 2 m,1

(12-33)

Běžné FFT analyzátory vyhodnocují spektrum do 801 spektrálních složek, tj.
stejnosměrné složky a 800 složek s nenulovou frekvencí. Frekvence nosné složky, fM, může
být 1 až 800-násobkem základní frekvence 1/T. Nechť sledovaná složka spektra je uprostřed
jeho rozsahu, pak k  400 . Následující tabulka vyjadřuje závislost indexu modulace am,1 na
relativní změně frekvence během měření záznamu o délce T.

p   f f M 100%
am,1

( f M  400 T )

0

0.1

0.2

0.5

1

2

5

0

0.13

0.25

0.64

1.3

2.5

6.4

Účinek fázové modulace pro indexy modulace am = 0.5, 1, 5 a 10 je demonstrován
v obr. 81. Výsledek výpočtu spekter ukazuje, že jednoprocentní změna frekvence složky ze
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středu frekvenčního rozsahu za dobu měření záznamu nezpůsobí rozpad do příliš velkého
počtu složek. Rozdělení složek je možné nazvat jako jejich „rozmytí“. Frekvence vynucených
složek spektra signálů z točivých strojů jsou přímo úměrné otáčkám, proto lze uvedenou
relativní změnu frekvence dosáhnout shodnou relativní změnou otáček.
Při praktickém měření je vždy použito časové okno. Nejvhodnější typ časové okna pro
případ, kdy je žádoucí vysoké rozlišení frekvenčních složek při dostatečné amplitudové
přesnosti, je Hanning. V uvedeném příkladu je použito toto okno pro harmonický signál o
jednotkové amplitudě a počáteční frekvenci f M  400 T .
V počátku záznamu má vyhodnocovaný signál okamžitou frekvenci 1 kHz a během
snímání vzorků v časovém intervalu o délce 400 ms se zvýší tato frekvence postupně o p = 0,
0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 a 5 % na konci
záznamu oproti jeho počátku. Délka
časového intervalu záznamu dat
odpovídá u 801 složkového spektra
frekvenčnímu rozsahu 2 kHz, tj.
vzdálenost složek spektra je 2.5 Hz. Ze
spekter o frekvenčním rozsahu 2 kHz je
kreslena jen část, a to od 875 do 1125
Hz, což odpovídá složkám s pořadím
350 až 450, tj. 1/8 jeho rozsahu.
Měřítko spekter je voleno tak, aby
odpovídalo
velikosti
složky
s
maximální
hodnotou.V referenčním
spektru, p = 0, se dvěma postranními
složkami je zřejmý jen efekt časového
okna, a to za situace, kdy se frekvence
nosné složky kryje s frekvencí složky
spektra, jak bylo uvedeno v kapitole o
časových oknech. U ostatních spekter je
zřejmé rozmytí původních tří složek na
větší počet a posun frekvence střední
složky v souladu s nárůstem frekvence.
Je zřejmé, že efekt změny frekvence
bude na začátku a konci frekvenčního
rozsahu jiný oproti jeho středu. Směrem
k vyšším frekvencím bude rozmytí
spektrálních složek větší, a naproti
tomu u začátku frekvenčního rozsahu
se efekt rozmytí neprojeví tak
intenzivně. Při praktickém měření
signálu, u kterého se základní frekvence
mění s časem, je přípustná rychlost
změny této frekvence v závislosti na
cílech měření. Podrobně o tom bude
Obr. 81. Účinek lineární změny frekvence během
referováno v kapitole o aplikacích
záznamu dat pro FFT
analýzy signálů v diagnostice.
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12.3.3. Fázová demodulace signálu

Informace o fázovém modulačním signálu je stejně jako u amplitudové modulace
obsažena v postranních pásmech nosné složky. Velikost postranních pásem je omezena
velikostí frekvence nosné složky. Stejně jako v případě amplitudové modulace lze diskutovat
o příslušnosti postranních složek k nosné složce. Pro rozhodování platí stejná pravidla jako u
amplitudové modulace. V případě fázové modulace nosné složky harmonickým signálem s
nízkou frekvencí (např. m = 1) a indexem modulace značně menším než jednotka, obsahují
postranní pásma jen po jedné složce, přičemž amplitudy těchto složek jsou shodné a počáteční
fáze vektorů jsou symetrické kolem směru, který je kolmý ke směru vektoru nosné složky.
Tato dvojice dovoluje modulační signál přímo ohodnotit. Jestliže však modulační signál
obsahuje více složek, pak jeho detekce je možná jen výpočtem fáze analytického signálu. Při
výskytu dalších složek spektra, tj. mimo nosné složky a postranních pásem, je třeba tyto
složky vynulovat (odfiltrovat) jako u amplitudové modulace. Ve FFT analyzátoru typu BK
3550 se při fázové demodulaci postupuje shodně jako při amplitudové demodulaci.
Jak bylo uvedeno při výpočtu fáze analytického signálu je třeba použít techniky
rozbalování fáze. Rozbalená fáze pro nemodulovaný harmonický signál o frekvenci M/T je
lineární funkce času,  t   2 M t T , která se za dobu jednoho záznamu změní o úhel 2M.
Časový průběh fáze modulovaného signálu je dán součtem fáze nosné složky 2M t T a
modulačního signálu s F  t  . Výsledná fáze je
 t   2 M t T + s F  t  .

(12-34)

Výraz 2M t T je lineárně závislý na čase, a proto představuje trend nárůstu fáze. Modulační
signál je oproti celkové fázi, 2M, velmi malý. Aby modulační signál bylo možné v časovém
průběhu fáze analytického signálu rozeznat, je trendová složka, 2M t T , odstraněna a
znázorňuje se jen časový průběh odchylky fáze od lineárního nárůstu, což je modulační
signál.
Hlavní rozdíly mezi amplitudovou a fázovou modulaci shrnuje obr. 82. V diagramech
na tomto obrázku jsou znázorněny vektory s kladným směrem rotace (oproti osám komplexní
roviny) s dvojnásobnou délkou, aby reálná část jejich součtu představovala modulovaný
signál. Na vektorovém diagramu v tomto obrázku je předpokládáno, že amplituda nosné je
v obou typech modulace jednotková.
Dále index fázové modulace, am,f, je
takový, že ve spektru mají význam jen
první postranní složky. Vektory, které
přísluší postranním složkám, se otáčejí
relativně vzhledem k vektoru nosné
složky. U amplitudové modulace
s hloubkou modulace, am,a, se výsledný
vektor periodicky prodlužuje a
zkracuje, naproti tomu u fázové
modulace
se
výsledný
vektor
periodicky urychluje a zpomaluje.
Konstrukce diagramu pro fázovou
modulaci upozorňuje na parazitní efekt
změny délky výsledného vektoru při
zanedbání dalších postranních pásem,
Obr. 82. Porovnání amplitudové a fázové modulace proto je konstrukce jen přibližná a platí
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pro velmi nízké indexy modulace vzhledem k jednotce.

12.4. Smíšená amplitudová a fázová (frekvenční) modulace a demodulace
Tento typ modulace je v diagnostice velmi častý, protože amplitudový a fázový
modulační signál souvisejí. To znamená, že oba modulační signály mají shodnou základní
frekvenci a fázové posuny jejich složek jsou v určitém vztahu. Možný způsob, jak oba
modulační signály separovat, je výpočet obálky a rozbalené fáze analytického signálu. Výše
popisované postupy amplitudové a fázové demodulace se dotýkají rozdílných vlastností
analytického signálu, proto jsou navzájem nezávislé. K této dílčí kapitole proto není třeba z
hlediska výpočetního aparátu nic dodávat. Použití obou typů modulace bude demonstrováno
na příkladu.
V autospektrech signálů z diagnostických měření se vyskytují u některých složek často
postranní složky. Jejich amplituda je někdy téměř shodná, jindy zase značně rozdílná. Z
popisu vlastností čisté amplitudové nebo fázové (frekvenční) modulace vyplývá, že postranní
složky jsou vzhledem k nosné složce rozloženy symetricky, tj. mají shodnou amplitudu. K
tomu je třeba poznamenat, že bez informace o fázi nebo aspoň o časovém průběhu signálu
nelze z autospektra určit o jaký typ modulace se jedná. Rozdíl v amplitudách postranních
složek může vysvětlit demodulace.
Nechť nosná složka je modulována amplitudově a současně fázově harmonickým
signálem. Hloubka amplitudové modulace je zvolena 0.3 a index fázové modulace je zvolen
0.1. V následujících dvou příkladech bude posuzován vliv vzájemné fáze obou modulačních
signálů o shodné frekvenci. V prvním příkladu budou oba modulační signály ve fázi.
Souhrnné výsledky jsou v diagramech na obr. 83. Tento obrázek obsahuje smíšeně
modulovaný signál, jeho Fourierovo spektrum a oba modulační signály jako výsledek
demodulace. Amplitudová modulace je na časovém průběhu signálu velmi zřetelná, zatímco
fázovou modulaci nelze rozeznat. Demodulované signály s užitím výpočtu obálky a odchylek
fáze z analytického signálu odpovídají věrně zvoleným modulačním signálům. Důležitý
poznatek z tohoto příkladu představuje tvar spektra modulovaného signálu. Postranní složky

Obr. 83. Smíšeně modulovaný signál, jeho spektrum a modulační signály ve fázi
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Obr. 84. Smíšeně modulovaný signál, jeho spektrum a fázově posunuté modulační signály
jsou totiž ve svých amplitudách symetrické.
Další příklad představuje hodnocení účinku modulace pro modulační signály které jsou
shodné s předcházející ukázkou až na jejich vzájemnou fázi. Amplitudový a fázový
modulační signál jsou vzájemně posunuty o úhel /4, tj. o 450. Výsledky výpočtu jsou shrnuty
v obr. 84. Fourierovo spektrum takto modulovaného signálu obsahuje postranní složky s
nesymetrickými amplitudami. Nesymetrie amplitud postranních složek signalizuje fázový
posun mezi harmonickým amplitudovým a fázovým modulačním signálem, přičemž oba tyto
signály mají stejnou frekvenci.
Pro vysvětlení rozdílu ve spektrech lze použít diagramu z obr. 85, ve kterém
jsou vektory Ak-1 a Ak+1 rozloženy na složky, které přísluší zvlášť amplitudové modulaci, Aa,k1 a Aa,k+1, a zvlášť fázové modulaci, Af,k-1 a Af,k+1, přičemž je předpokládáno, že index fázové

Obr. 85. Rozklad vektorů modulovaného
Obr. 86. Diagram pro posun fáze amplitusignálu
dového a fázového signálu o /2
modulace je značně menší než jednota, a proto se postranní složky fázové modulace redukují
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na tři pozorovatelné dvojice. Podmínkou shodnosti amplitud vektorů Ak-1 a Ak+1 je vzájemná
kolmost Aa,k-1 a Af,k-1 nebo Aa,k+1 a Af,k+1. Tato situace vzniká při shodné nebo opačné
(posunutí o úhel ) fázi amplitudového modulačního signálu oproti fázovému modulačnímu
signálu.
Jestliže jsou fáze amplitudového a fázového signálu vzájemně posunuty o /2, pak
dvojice vektorů Ak-1 a Ak+1 (nebo Aa,k+1 a Af,k+1) má souhlasný směr a dvojice vektorů Aa,k+1
a Af,k+1 (nebo Ak-1 a Ak+1) má opačný směr, jak je znázorněno v obr. 86. Při shodnosti
amplitud vektorů může dojít k vzájemnému vyrušení jedné ze dvou postranních složek.
Podmínkou shodnosti amplitud vektorů je následující vztah mezi hloubkou amplitudové
modulace a indexem fázové modulace:

 

a m,a  2J 1 a m,f . Spektrum takto smíšeně

modulovaného signálu obsahuje dvě obecně různé složky frekvenčně vzdálené o modulační
kmitočet. Podobně amplitudově modulovaný signál s potlačenou nosnou složkou obsahuje
rovněž dvě složky, ovšem o shodné amplitudě.
Nesymetrie postranních pásem je častým jevem ve spektrech signálů. Diagram na obr 85
dokumentuje situaci, za jakých podmínek jsou postranní složky nesymetrické. Shodné
amplitudy postranních složek zvláště v autospektru znamenají, že se jedná buď o čistou
amplitudovou nebo fázovou modulaci anebo smíšenou modulaci se shodnou nebo opačnou fázi
modulačního signálu. Různá amplituda postranních složek signalizuje smíšenou, amplitudovou
a fázovou, modulaci s fázově posunutými oběma modulačními signály o úhel různý od  nebo
0. Separace modulačních efektů je možná jen amplitudovou a fázovou demodulací, nejlépe
synchronně průměrovaného signálu. Tento poznatek je velmi důležitý při interpretaci spekter v
diagnostice.
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12.5. Příklad demodulace signálů
Demodulace signálů ze strojních zařízení s ozubenými koly bude demonstrována ve
zvláštní kapitole. Tyto signály jsou modulovány často smíšeně. V této části bude uveden pouze
příklad použití čisté amplitudové a fázové demodulace ke zjištění specifických vlastností
signálů.
12.5.1. Analýza obálky pro výpočet útlumu kmitání

Odezva mechanické soustavy na ráz obsahuje řadu frekvenčních složek s různým
útlumem kmitání. Ukázka odezvy mechanické soustavy na rázové buzení je na obr. 87 a
představuje přechodový děj. Záznam signálu byl se vzorkovací frekvencí 41 kHz. Délka
záznamu je 0.2 s a obsahuje 8192 vzorků.
Za dobu záznamu nedošlo k úplnému
útlumu kmitání mechanické soustavy.
Spektrum signálu obsahuje řadu složek o
různé velikosti frekvence a amplitudy.
Dokmitání je tlumeno u každé složky
spektra diferencovaně. Velikost útlumu je
kriteriem úspěšnosti opatření ke zvětšení
útlumu volných kmitů.
Pro měření útlumu jednotlivých
složek je k dispozici řada metod modální
Obr. 87. Odezva mechanické soustavy na ráz
analýzy. V této části bude demonstrována
metoda analýzy obálky jednotlivých frekvenčních složek spektra. Obálka je amplitudový
modulační signál, který je obsažen v postranním pásmu, které přísluší složce spektra ve funkci
nosné složky. Ukázka výsledku demodulace je na obr. 88. V tomto obrázku je v horní části
znázorněna obálka výchozího signálu s úplným spektrem a ve spodní části jen se spektrem,
které bylo získáno úpravou výchozího spektra. Tato úprava spočívala v odstranění (nulováním

Obr. 88. Obálka signálu s různým složením spektra
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složek) části spektra tak, že upravené spektrum obsahuje vybranou nosnou složku s postranními
pásmy o šířce, která je ohraničena polovinou odstupu od sousedních složek, které mohou být
považovány za nosné složky. Spektrum obsahuje 4096 složek, přičemž každé postranní pásmo
obsahuje 75 složek. Pro úplné spektrum je obálka značně zvlněna, zatímco cíleně upravené
spektrum obsahuje obálku útlumu kmitání jen na jedné frekvenci. Tato obálka je při
logaritmické svislé ose teoreticky přímka, protože její závislost na čase má exponenciální
průběh. Omezený počet postranních složek způsobuje zvlnění na začátku a konci záznamu,
protože v těchto místech se obálka skokově mění. Jak bylo uvedeno dříve, Fourierova
transformace předpokládá periodické pokračování záznamu, který má obálku ve zmíněných
logaritmických souřadnicích ve tvaru pily. Sklon přímky, která aproximuje obálku, přímo
souvisí se součinitelem útlumu kmitání o frekvenci nosné složky.
Časový průběh obálky vybrané složky závisí na počtu postranních složek. Nízký počet
složek bude znamenat zákmity na začátku a konci obálky v jednom záznamu. Nejjednodušší
aproximace frekvenční charakteristiky při modální analýze používá náhradou přenosu soustavou
s jedním stupněm volnosti ve tvaru kružnice v komplexní rovině. To znamená, že tato metoda
pracuje se shodným výsekem spektra, avšak často s podstatně nižším počtem postranních
složek, v krajním případě jen po jedné postranní složce na každé straně nosné složky o modální
frekvenci.
Popsaný postup vyhodnocení útlumu na základě amplitudové demodulace doplňuje
soubor metod popsaný Gadem a Herlufsenem [17,18].
12.5.2. Analýza úhlových nebo torzních kmitů

Čistá fázová demodulace bude demonstrována na měření torzních kmitů volného konce
klikového hřídele osmiválcového naftového motoru při ustálených otáčkách. Tento postup byl
využit k hodnocení účinku tlumiče torzních kmitů, který je montován na volný konec klikového
hřídele a má tlumit vliv kolísání hnacího momentu, který je z evidentních příčin nerovnoměrný.
Klasickým způsobem se úhlové kmity měří snímačem, který je založen na principu snímání
vzájemných rotačních pohybů hřídele a pomocného setrvačného kroužku, který je při otáčení
unášen prostřednictvím velmi volné vazby přes pružinu. Toto měření vyžaduje přenos signálu
z rotační části čidla stěrači nebo bezkontaktně.
Elegantním řešením měření úhlových kmitů je demodulace impulsního signálu, který je
vytvořen snímáním průchodů rovnoměrně rozložených značek na kódovacím kotouči, který se
otáčí spolu s testovanou hřídelí [43]. Při rovnoměrném otáčení kódovacího kotouče je
vzdálenost mezi impulsy shodná a při úhlových kmitech se mění, tj. obsahuje informaci o
fázovém modulačním signálu. Průběh změn fáze při otáčení by mohl být určen na základě
vyhodnocení délek mezi náběžnými hranami sousedních impulsů, avšak tento postup je
přístrojově komplikovaný a citlivý na vzorkovací frekvenci. Detekce vysokých harmonických
vyžaduje vysoký počet impulsů na jednu otáčku a ještě vyšší vzorkovací frekvenci signálu.
Fázová demodulace impulsního signálu je mnohem jednodušší.
Při praktickém měření byl použit kódovací kotouč, který generoval 60 impulsů na otáčku.
Základním cyklem naftového motoru jsou dvě otáčky. Jednomu pracovnímu cyklu odpovídal
záznam 120 impulsů. Vzorkovací frekvence byla synchronizována tak, aby jeden záznam pro
FFT odpovídal dvěma otáčkám klikového hřídele, tj. také kódovacího kotouče. Spektrum
obsahuje složky frekvenčně vzdálené o polovinu frekvence otáček a její měřítko lze vyjadřovat
v ord jako v harmonické analýze. Základní harmonické impulsního signálu přísluší 120 složka
s označením 60 ord, tj. 60-tá harmonická frekvence otáček.
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Nosná složka je modulována nejen fázově, ale obsahuje také parazitní amplitudovou
modulaci, kterou je třeba oddělit. Fázi nosné složky ve spektru lze vyjádřit následujícím
vzorcem se samostatnou izolací změn fáze během jedné otáčky, která je zlomkem závislým na
počtu impulsů
1


 t   120 0 t  s F  t   120  0 t 
s F  t  ,


120

(12-35)

kde  0 je úhlová rychlost otáčení kódovacího kotouče. Pro jednu otáčku je kolísání úhlové
rychlosti 120-krát menší než je fázový modulační signál sF(t), tj. časový průběh odchylky fáze
od lineárního nárůstu, který odpovídá rovnoměrnému otáčení, během jedné dvojotáčky je
následující
  t  
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Příklad výsledků měření torzních kmitů kliky osmiválcového motoru je uveden na obr. 89.
Toto měření se uskutečnilo při otáčkách 1500 za minutu. Mezi výsledky měření je zařazeno
amplitudové Fourierovo spektrum (mag) a jeho část, která představuje postranní pásma kolem
složky se základní frekvencí impulsů. Vodorovná osa má měřítko v násobcích otáček (ord).
Protože spektrum obsahuje 800 složek, je dělení frekvenční osy po 1/2 ord. Signál úhlových
kmitů v radiánech za dvě otáčky (2 rev) je v obrázku vlevo dole. Pro demodulaci bylo užito 40
horních a stejný počet dolních postranních složek kolem 120-té složky. To znamená, že
demodulovaný signál změn fáze obsahuje až 20. harmonickou otáček klikového hřídele.
Fourierovo spektrum fázového modulačního signálu je v diagramu na obrázku vpravo dole. Jak
je patrno, dominuje 1. a 8. harmonická otáček klikového hřídele, což souvisí s počtem válců.

Obr. 89. Příklad užití fázové demodulace k měření úhlových kmitů naftového motoru
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Měření a vyhodnocování diagnostických signálů
13. Aplikace signálové analýzy v diagnostice strojních zařízení
s ozubenými koly
Analýza signálu hluku a vibrací převodovek se rozvinula zejména ve spojitosti
s osvojováním FFT analyzátorů. Frekvenční spektrum signálu z tohoto objektu má snadno
vysvětlitelné složení. Výrobci FFT analyzátorů často na převodovkách demonstrovali jejich
funkční vlastnosti. Takto vznikly knihy autorů Randall [42], Boyes [6], a dalších. Aktivní
přístup k interpretaci měření uplatňuje Drago [11] v příručce pro konstruktéry tichých
převodovek, kterou vydala Asociace amerických výrobců ozubených kol (AGMA).
Optimalizací návrhu převodovek mimo dalších autorů se zabývá např. Müller [34]. O měření
hluku a vibrací převodovek jsou pořádány vědecké konference, na kterých jsou prezentovány
zcela nové metody měření a analýzy signálů. Frekvenční spektra jsou zpřesněna použitím
harmonické analýzy. Synchronně filtrované záznamy signálů se prezentují v časové oblasti.
První měření touto metodou popisuje Angelo [1], o demodulaci těchto signálů se pokusil
McFadden [31]. V přehledu literárních odkazů je o této technice uvedeno několik referátů, které
publikoval autor této knihy. Pojednávají o modulačních efektech záběru ozubených kol a jejich
detekci. Některá měření tímto postupem uskutečnil Futter [13]. Diagnostikou převodovek se
zabývá také Vokurka [74,75].

13.1. Výchozí teoretické principy
Popisované diagnostické metody mají základ v měření hluku a vibrací. Vibrace
strojních zařízení a následný vyzařovaný hluk jsou obecně buzeny zvnějšku kinematicky nebo
silově nebo jsou samobuzeny změnou parametrů, které se nazývá parametrické buzení.
Pravidelnost buzení a jeho intenzita často závisí na technickém stavu zařízení, tj. jeho kvalitě
nebo stupni opotřebení. Budicí signály nelze obvykle přímo měřit, protože vznikají „uvnitř“
strojního zařízení. Snímač vibrací pro odezvu těchto budicích signálů je umístěn do bodu
různě vzdáleného od jejich působiště. Hluk, který je měřen mikrofonem, je závislý na
vyzařovacích schopnostech skříně převodovky. Protože strojní zařízení je složitý dynamický
systém, vždy je signál přenosovou cestou zkreslen. Míru zkreslení lze však diskutovat.
Nosičem informace o některém signálu je může být
 modulační signál s nízkým frekvenčním rozsahem ve srovnání s frekvencí nosné složky
 harmonické složky základního signálu.
Frekvenční pásmo těchto signálů pokrývá jen část frekvenčního rozsahu měření. V případě
modulace je modulační signál v postranních pásmech o šířce jen zlomku frekvence nosné
složky a pro harmonické složky jsou předmětem zájmu přenosové vlastnosti na několika
osamocených frekvencích. Mezi typické vlastnosti mechanických systémů patří nízké tlumení
a s tím související rezonance. Je proto důležité vybírat měřicí body a pracovní režim
diagnostikovaného zařízení tak, aby se zkreslení signálu přenosem minimalizovalo. Pro
snímání vibrací se vybírají místa na konstrukci relativně tuhá, tj. mimo středy tenkých
rovných ploch, jako jsou kryty nebo stěny skříní strojních agregátů, které jsou náchylné
rezonovat. Vhodným umístěním jsou pouzdra ložisek hřídelí. Vibrace měřicího bodu mohou
být snímány v několika směrech přímočarého a různých fyzikálních veličinách, a to výchylce
nebo rychlosti a nebo zrychlení měřicího bodu. Přenos budicího signálu z místa jeho vzniku
k místu jeho snímání je pro každé zařízení individuální, proto většina měření dává výsledky
porovnatelné jen relativně, a to často jen v rámci měření na shodném typu konstrukce stroje.
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Hluk může být měřen jako akustický tlak (jeden mikrofón) nebo intenzita (dvojice
mikrofónů). Místa měření signálů hluku a vibrací na pracovních místech nebo jinde
v životním prostředí jsou předepsána normami. Pracovní režim stroje je dán jeho otáčkami a
zatížením nebo přenášeným výkonem.
Přenos signálu složitými lineárními dynamickými systémy nemění frekvenci složek
spekter. Naproti tomu nelinearity vyvolávají vznik složek spektra s tzv. kombinačními
frekvencemi, jejichž velikosti jsou lineární kombinací frekvence budicích signálů. Tento jev
nastává u různých typů modulace. Zobecnitelnou, a tedy i přenositelnou, diagnostickou
informací je soubor vzájemných vztahů mezi velikostmi jednotlivých frekvenčních složek
signálů.
Hlavním nástrojem diagnostiky je frekvenční analýza, a proto hlavní důraz bude kladen
na vysvětlení periodicity různých dějů ve strojních zařízeních. Přestože konstrukce a funkce
stroje může být velmi rozmanitá, většinou obsahují rotační části s ložisky, a to kluznými nebo
valivými. Rotace dílů přímo souvisí s jejich vyvážením a tedy se vznikem buzení od jejich
případné dynamické nevyváženosti. Budicí signál má frekvenci otáček a ve spektru vibrací
dominuje složka s touto frekvencí. Spojení několika rotačních strojů nemusí být souosé.
Nesouosost budí ve spektru vibrací několik harmonických složek frekvence otáček. Pracovní
činnost strojů je rovněž zdrojem vibrací a hluku. U spalovacích motorů jsou to zápaly paliva
ve válcích. Frekvenční spektrum orbitálního pohybu hřídelí v kluzných ložiscích je nositelem
důležitých informací o mazání nebo opotřebení ložiskových pouzder. Při odvalování tělísek
valivých ložisek vznikají na nerovnostech rázy s určitou frekvencí. Záběr ozubených kol se
všemi fyzikálními jevy je velmi komplikovaný děj s velmi bohatou odezvou, mající členité
spektrum. Signály, které jsou měřeny na různých strojích, se vyznačují specifickým složením
a jejich obecnou vlastností je výskyt mnoha izolovaných frekvenčních složek vysoce
přesahujících tzv. pozadí, které tvoří šum s vyrovnanou výkonovou úrovní složek svého
frekvenčního spektra, tj. s charakterem bílého šumu. Na výkonové úrovni pozadí se rovněž
podílí kvantovací a zaokrouhlovací šum.
V následujících částech této aplikační kapitoly budou analyzovány některé jevy při
záběru ozubených kol především z hlediska složení frekvenčních spekter diagnostických
signálů, kterými jsou vibrace a hluk. Každý záznam lze prezentovat jako časový průběh nebo
frekvenční spektrum. Frekvenční spektra nebo časové průběhy lze průměrovat. Průměrování
vždy vyžaduje delší dobu měření než je doba jednoho záznamu pro FFT, a proto je
uplatnitelné při stacionárních stavech zařízení, tj. když se otáčky stroje nemění. Naproti tomu
při rozbězích nebo dobězích průměrovat nelze, často jsou změny otáček limitovány, aby
frekvenční složky nebyly rozmyty změnou frekvence složek spektra.
Při ustálených otáčkách je prováděno jen takové měření, které vyžaduje velmi dlouhou
dobu ustáleného chodu zařízení, tj. ustálených otáček v rámci možností jejich regulace. Doba
záznamu pro výpočet spekter je nepřímo úměrná frekvenčnímu rozsahu. Frekvenční analýza
v rozsazích nad 1600 Hz vyžaduje kratší měření než 0.5 sekundy, a proto lze měřit s únosným
efektem modulace fáze změnou otáček při nábězích a dobězích strojů v desítkách sekund.
Naproti tomu synchronní filtrace vyžaduje více než 10 sekund doby průměrování a přiměřeně
stabilní otáčky. Také frekvenční lupa (ZOOM) se šířkou frekvenčního pásma pod 400 Hz
s dobou záznamu nad 2 sekundy vyžaduje vzhledem ke své citlivosti ustálený chod stroje.
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13.2. Záběr ozubených kol
Vibrace od záběru ozubených kol se přenášejí na vnější plochy skříně převodovky a
mění se ve vyzařovaný hluk. Zdroje vibrací jsou
 v ideálním případě proměnlivá tuhost spojení ozubených kol v záběru, která se
projevuje jako parametrické samobuzení
 prakticky však také rázy při vstupu zubů do záběru, a to hlavně zubů deformovaných
zatížením, zubů s výrobními úchylkami, a to jednak pravidelným nebo nepravidelným
zvlněním povrchu všech zubů nebo nepravidelnostmi na obvodu ozubeného kola a dále
např. nesouosostí (misaligning), a pod.
První zdroj vibrací souvisí se samotným principem ozubeného převodu. Proměnlivá
tuhost spojení ozubených kol s evolventním ozubením je předmětem mnoha specializovaných
teoretických prací. Průkopnický význam má zejména Gregoryho a Munryho experiment [19],
který demonstruje vzájemný relativní pohyb zatížených ozubených kol při záběru. Studium
záběru zubů, zvláště jejich proměnlivé tuhosti ve vzájemném kontaktu, se soustřeďuje na
analýzu chyby převodu, což jsou vzájemné pohyby v mikronech ve směru tečny dotykové
kružnice. Tato veličina je nyní měřena důmyslným optickým zařízením [21, 46]. Mnohé
analytické studie vycházejí z jednohmotového modelu, např. Müller [34] nebo KahramanSingh [25], na který lze redukovat pružné spojení dvou hmotných ozubených kol. Po úpravách
výchozích dvou pohybových rovnic modelu je výsledkem jediná pohybová rovnice druhého
řádu pro chybu převodu p(t), která představuje zmíněné vzájemné posunutí ve směru tečny
dotykových kružnic obou ozubených kol o redukované hmotě mR, tj.
m R p t   B R p t   K t  p t    t   F t  .
..

.

(13-1)

Struktura rovnice odpovídá pohybové rovnici, ve které jeden z parametrů, tuhost K(t), je
funkcí času. Vnější buzení vibrací představuje dynamická síla F(t) a kinematická složka (t),
která je dána odchylkami od evolventy. Vnitřní samobuzení vibrací je dáno periodicky
proměnlivou tuhostí vzájemného spojení dvojice ozubených kol v záběru. Tato tuhost závisí
na proměnlivém místu dotyku zubů na jejich boku a hlavně skokovou změnou počtu zubů
v záběru. Časový průběh tuhosti závisí na celkovém součiniteli záběru, , který má dvě dílčí
složky, a to  a , přičemž platí  =  + . Součinitel záběru profilu evolventy zubů, , je
dán poměrem dráhy záběru k základní rozteči a závisí především na výšce zubů. U šikmého
ozubení má nenulovou hodnotu součinitel záběru kroku, , který závisí na úhlu sklonu
šroubovice a šířce ozubeného kola. U přímého ozubení je  = 0. Protože tato kniha se
nezabývá ozubením, jako samostatným složitým konstrukčním a výrobním problémem, lze
součinitel záběru velmi zjednodušeně charakterizovat jako průměrný počet zubů v záběru.
Řešení rovnice (13-1), hlavně numerickým postupem, je předmětem mnoha publikací [25,
34]. Nelinearita způsobuje známé efekty s náklonem rezonanční křivky, kdy dochází ke
skokovému efektu v hladinách vibrací a hluku, a to diferencovaně při různých otáčkách
v závislosti na tom, zda se zvětšují nebo zmenšují.
Druhým zdrojem buzení vibrací jsou rázy při vstupu páru zubů do záběru. Tento ráz lze
také modelovat skokovou změnou tuhosti kontaktu zubů. Příčina vzniku rázů je v různých
nepravidelnostech tvaru zubů v důsledku výrobních úchylek nebo v důsledku deformace,
která vzniká zatížením zubů. Přestože se nepravidelnosti obtížně komentují, lze zmínit jeden
typ pravidelného zvlnění povrchu zubů, které vzniká při obrábění a to hlavně při odvalovacím
broušení. Rázy, které jsou způsobeny porušením přesného geometrického tvaru zubů jejich
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deformací vlivem zatížení, lze snížit tzv. modifikací povrchu zubů. Optimální modifikace je
konstrukčním problémem.
Podstatné pro diagnostiku záběru zubů je, že základní frekvence střídání tuhosti nebo rázů
při vstupu zubů do záběru je dána součinem frekvence otáčení ozubeného kola a počtu jeho
zubů. Tato frekvence se nazývá záběrová nebo také zubová. Protože tuhost se nemění podle
sinusovky, ve spektru se objeví také složky s násobky základní frekvence, tj. její harmonické
složky. Základní záběrovou frekvenci lze tedy vyjádřit vzorcem f1  z f 0 , kde z je počet zubů a
f0 je frekvence otáček ozubeného kola. Harmonické složky mají frekvence f k  k f1 , kde k > 1
je přirozené číslo. Absolutní hodnota frekvence otáček je zvolena ve vzorcích s ohledem na
možnost určovat jejím znaménkem směr otáčení ozubených kol.

Jak již bylo zmíněno, při obrábění ozubeného kola může vzniknout zvlnění boku zubů.
Důsledkem této výrobní vady je zvuk o frekvenci, která je dána součinem frekvence otáčení
ozubeného kola a počtu zubů dělicího kola, které otáčí obráběným ozubeným kolem na
obráběcím stroji. Složka frekvenčního spektra o této frekvenci se nazývá duchová (ghost
component). Velikost duchové složky může být vyšší než jsou velikosti ostatních složek
spektra. Protože dělicí kolo má oproti obráběnému kolu mnohem větší počet zubů, je pískavý
tón velmi vysoký.
13.2.1. Jednoduché soukolí

Při záběru jsou v kontaktu nejméně dvě ozubená kola. V obr. 90 je
schématicky znázorněno uspořádání dvojhřídelové soustavy s třemi
ozubenými koly, z nichž dvě kola spolu zabírají. Třetí kolo je na
společné hřídeli s jedním ze dvou kol v záběru a otáčí se shodnými
otáčkami s tímto kolem. Toto třetí ozubené kolo naznačuje skutečnost,
že jednoduché soukolí může být součástí složité mnohostupňové
převodovky. Frekvence otáčení jsou značeny f1 a f2. Pro vnější ozubení
na obou kolech se oba hřídele točí proti sobě. Frekvence otáčení
druhého hřídele souvisí s frekvencí otáčení prvního hřídele podle vztahu
f 2   f1 z1 z 2 . Záporné znaménko naznačuje opačný směr otáčení.
Základní frekvence záběru všech tří ozubených kol jsou
Obr. 90. Soukolí
s nepohyblivými
f z1  z 1 f1 , f z 2  z 2 f 2  z 1 f1  f z1 , f z 3  z 3 f 2 . (13-2)
hřídelemi
Z výpočtu je zřejmé, že obě kola soukolí s počtem zubů z1 a z2 mají
shodné absolutní hodnoty záběrové frekvence. Třetí kolo
s počtem zubů z3 má při různém počtu zubů z2 a z3
záběrovou frekvenci, fz3, odlišnou od zmíněného soukolí
s počty zubů z 1 z 2 . Poměr mezi záběrovými
frekvencemi fz1 a fz3 je obecně racionální číslo (počty
zubů jsou celá čísla). Teoreticky je tedy signál obsahující
složky se záběrovými frekvencemi jen periodický.
Přítomnost složek příslušejících např. projevům
nedokonalosti valivých ložisek zobecňuje signál na
kvasiperiodický.
Obr. 91. Postranní pásma u složky
Ve frekvenčních spektrech proto jednomu soukolí
se záběrovou frekvencí
přísluší jen jedna složka se základní frekvencí a případně
také její harmonické složky. Individuální projev
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pravidelnosti záběru ozubených kol je obsažen v postranních složkách k záběrovým
frekvencím. Protože pravidelnost záběru je spojena s frekvencí otáčení ozubených kol, lze u
složky s frekvencí fz1 pozorovat postranní složky ve vzdálenosti frekvence otáček obou hřídelí
f1 a f2 a jejich harmonických, jak je znázorněno v části spektra na obr. 91. Obvykle ve
vícestupňové převodovce jsou kolem složek se záběrovými frekvencemi identifikovatelné
postranní složky s frekvencemi, které odpovídají frekvencím otáček všech hřídelí
převodovky.
Postranní pásma k nosným složkám, které přísluší záběrovým frekvencím, jsou
projevem modulačních efektů. Pro záběr zubů to znamená, že budicí signál se během otáčky
mění. Modulace může mít zdroj v nepřesnosti výroby ozubeného kola nebo v proměnlivém
hnacím nebo zatěžovacím momentu. Původ postranních složek lze rozlišit amplitudovou a
fázovou demodulací. Fázový modulační signál souvisí s kolísáním úhlové rychlosti otáčení,
což může být způsobeno proměnlivostí zatížení převodu. Část spektra amplitudového
modulačního signálu často koreluje se spektrem fázového modulačního signálu. Poruchy
pravidelnosti záběru za otáčku jsou dvojí, tzv. lokální a distribuované. Lokální porucha, např.
pitting na jediném zubu, odpovídá impulsu, který má vyrovnané frekvenční spektrum. Naopak
porucha, která je distribuována na všechny zuby, se projeví jen několika složkami
v postranních pásmech, z nichž první složka je frekvenčně posunuta o frekvenci otáčení
ozubeného kola. Příkladem distribuované poruchy je házení, které je způsobeno
nesoustředností ozubení s osou kola. Postranní pásma obsahují u nově vyrobených ozubených
kol složky o mnohem nižší velikosti ve srovnání s velikostí složky o záběrové frekvenci.
Opotřebením ozubení se postranní složky zvětšují. Přítomnost postranních pásem samozřejmě
zvyšuje plochu spektra, a tak přispívá ke zvýšení celkové hladiny hluku nebo vibrací. Kromě
toho se ukazuje, že v signálech hluku a vibrací ozubených kol velikosti postranních složek
korelují s velikostí svých nosných složek.
V kapitole o modulaci byla analyzována smíšená amplitudová a fázová modulace. Je
známo, že v autospektrech nelze fázi složek zjistit. Protože přiřazení typu modulace může být
použito k vysvětlení příčiny vibrací a hluku, nejvhodnější je signál analyzovat na základě
Fourierových frekvenčních spekter synchronně filtrovaných záznamů, tj. časového průběhu
signálu hluku nebo vibrací za jednu otáčku ozubeného kola. Pro demodulaci je vhodné volit
nosnou složku o frekvenci, která příslušní záběrové frekvenci ozubeného kola. Úhlová
frekvence nosné složky je tedy 2 z T , kde z je počet zubů ozubeného kola a T je jeho doba
otáčky. Fázi signálu s nosnou složkou, která je modulována signálem sF(t), je třeba upravit
tak, aby bylo možné výsledky fázové demodulace interpretovat v úhlových kmitech
ozubených kol. K tomu je třeba vztáhnout změny fáze na jednu otáčku ozubeného kola.
 t  

2 zt
 2 t 1

 s F  t   z
 s F  t 
 T

T
z

(13-3)

Pro jednu otáčku je kolísání úhlové rychlosti z-krát menší než je modulační signál fáze, sF(t).
Výsledky, které se týkají fázové demodulace odezvy záběru ozubených kol a dalších
impulsních signálů s dobou záznamu T, budou znázorněny ve stupnici, která je dána vzorcem
s F  t  n , kde n je násobek frekvence nosné složky oproti frekvenci otáček, 1/T.
Při analýze signálu hluku z převodových agregátů je třeba separovat výkonový
příspěvek jednotlivých soukolí. Je otázkou, zda postranní pásma do výkonu příslušnému
určitému soukolí zahrnout nebo je ignorovat. Jak již bylo uvedeno. u nově vyrobených
ozubených kol je velikost postranních složek oproti velikosti nosné složky o záběrové
frekvenci zanedbatelná, proto stačí uvažovat jen složky o záběrových frekvencích. Frekvenční
spektra získaná měřením nejsou spojité křivky, ale soubor diskrétních složek s frekvencemi,
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které se liší o frekvenci, která je dána převrácenou hodnotou doby záznamu. Otáčky, které
přísluší frekvenčnímu spektru, jsou analyzátorem změřeny s přesností zlomku procenta.
Frekvence záběru ozubených kol nemusí být obecně shodná s frekvencí některé složky
spektra, a proto je třeba velikost složky příslušné přesně frekvenci záběru interpolovat.
S vědomím případných chyb měření otáček a malého rozmytí složky o frekvenci záběru
vlivem možné pomalé změny otáček během měření záznamu pro FFT je nejvhodnější
vyhodnotit výkon z určitého frekvencí pásma. U měření pro účely kontroly kvality se
osvědčila volba frekvenčního intervalu v rozsahu f1  z  z , f1  z  z , kde f1 je frekvence
otáček hnacího ozubeného kola, z je počet zubů hnacího kola a z je parametr. Velikost
parametru z je pro 800 složkové frekvenční spektrum a frekvenční rozsah záznamu do 5.
harmonické záběrové frekvence volen 0.25 při pomalých změnách otáček do 0.1 % za dobu
měření záznamu nebo 0.5 při rychlých změnách otáčet do 1 % [58, 60]. Šířka frekvenčního
pásma pro výpočet výkonového příspěvku složek o frekvenci záběru se tedy adaptivně mění
s počtem zubů hnacích kol vícestupňových převodovek. Pro komplexní hodnocení příspěvku
hluku soukolí na celkový hluk převodovky lze příspěvek složky o základní frekvenci sečíst
s příspěvky jejich harmonických složek. Pro takto vypočtenou hladinu hluku se používá
označení separovaný hluk. Toto měření je zvláště zajímavé pro vyhodnocení celých skupin
spekter při rozběhu nebo doběhu převodovek. Na průbězích závislosti separovaného hluku na
otáčkách lze analyzovat důsledek rezonance struktury převodovky.
13.2.2. Planetové soukolí

Diagnostika planetových převodů je nesrovnatelně komplikovanější ve srovnání s
převody s nepohyblivými hřídelemi [6]. Spektra hluku nebo vibrací převodů se záběrem jen
jednoho páru ozubených kol obsahují snadno identifikovatelné složky. Naproti tomu
planetové kolo u planetového reduktoru je nejen v záběru s korunovým a centrálním kolem,
ale jeho osa se otáčí společně s unášečem. Případné defekty ozubení se projevují řadou
frekvenčních složek. Výpočet frekvencí těchto složek je obsahem této podkapitoly.
Planetové převodovky mají své uplatnění pro velké převodové poměry, a to ke
značnému zvýšení nebo snížení otáček. V dalším rozboru bude bez újmy na obecnosti

Obr. 92. Kinematické schéma planetového převodu
soustředěna pozornost na planetový reduktor. Kinematické schéma tohoto reduktoru s
korunovým kolem, které je nepohyblivě uchyceno ke skřín, je na obr. 90. V tomto schématu
označují z1, z2 a z3 postupně počty zubů korunového kola, centrálního kola a planety. Počet
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planetových kol je označen n. Frekvence otáčení vstupního hřídele reduktoru je f0 a
výstupního hřídele je f1. Výše definované frekvence otáčení jsou absolutní vzhledem ke skříni
reduktoru.
Převodový poměr reduktoru je základem pro stanovení všech periodických jevů a
záběrové frekvence ozubení planetové převodovky. Pro další úvahy bude definována relativní
frekvence otáčení planetového kola fP vzhledem k unášeči, tj. v souřadné soustavě svázané
s tímto unášečem. Absolutní frekvence otáčení unášeče je f1. Frekvence otáčení korunového
kola vzhledem k unášeči je 0 - f1, tj. -f1, a frekvence otáčení vstupního hřídele rovněž
vzhledem k unášeči je f0 -f1, Frekvence otáčení planetového kola fP souvisí s oběma
zmíněnými relativními frekvencemi otáčení centrálního a korunového kola podle
následujících vztahů
fP
z
 2 ,
f 0  f1
z3

 f1 z 3

.
fP
z1

(13-4)

Z těchto dvou rovnic po vyloučení veličiny fP vyplyne vztah mezi frekvencemi f0 a f1, tj.
f1
z2

.
f 0 z1  z 2

(13-5)

U soukolí s nepohyblivými hřídelemi mohou vzniknout v souvislosti s lokálními
poruchami ozubení periodické jevy o frekvencích otáčení jednotlivých ozubených kol. V
případě planetového reduktoru mají lokální poruchy několik dalších frekvencí. Jejich výčet je
následující:






otáčení centrálního kola, tj. vstupního hřídele reduktoru ................................... f0
otáčení unášeče, tj. výstupního hřídele reduktoru .............................................. f1
dotyku zvoleného zubu korunového kola s planetovými koly ........................... f2
dotyku zvoleného zubu centrálního kola s planetovými koly ............................ f3
dotyku zvoleného zubu planetového kola buď s korunovým kolem
nebo s centrálním kolem ..................................................................................... f4

Protože zvolený zub planetového kola se dotýká střídavě centrálního kola a korunového kola,
objevuje se další periodický jev s frekvencí 2 f4. Tato frekvence nebude v rozborech uváděna
samostatně, protože je ve velmi jednoduchém vztahu k frekvenci f4. Základní frekvence f0 až
f4 jsou vhodné k hodnocení časového záznamu hluku nebo vibrací, které jsou vybuzeny
záběrem ozubených kol. Další skupina frekvencí, mnohem vyšších než jsou frekvence f0 až f4,
souvisí se záběrovým cyklem jednotlivých zubů všech ozubených kol. Jejich výčet je
následující:
 frekvence dotyku zubů korunového kola se zuby jednoho planetového kola,
tj. základní zubová frekvence ............................................................................. f5
 frekvence dotyku zubů korunového kola současně se všemi planetovými koly f6
 frekvence dotyku zubů korunového kola postupně se všemi planetovými koly
(vždy jen jedno planetové kolo přenáší krouticí moment) ................................. f7
Základní zubová frekvence f5 má význam jen pro planetový převod s jedním planetovým
kolem nebo v případě většího počtu planetových kol jen pro reduktor s dělitelností počtu zubů
korunového kola počtem planet. V uvedeném druhém případě záběr všech planet probíhá ve
stejné fázi záběrového cyklu, tj. např. vstup do záběru je současný u zubů všech planetových
kol. Frekvence f6 je násobkem zubové frekvence f5. Tento násobek je dán počtem planet, což
odpovídá frekvenci postupných dotyků všech planetových kol, které zabírají v rozdílné fázi
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záběrového cyklu. Frekvence f6 předpokládá stejné podmínky záběru pro všechna planetová
kola, což není někdy splněno. Například při skoku v roztečích zubů v ozubení korunového
kola. V tomto případě při záběru není zatížení rozděleno mezi všechna planetová kola
rovnoměrně. Jedno z planetových kol nejblíže místu skoku je namáháno více než ostatní
planetová kola, a proto vznikají intenzívnější rázy při dotyku zubů jednoho planetového kola
ve srovnání s ostatními koly. Protože korunové kolo má z1 (např. 86) zubů, připadá na 1/n
(např. pětinu) otáčky unášeče teoreticky z1 /n (= 86/5 = 17.2) vstupů páru zubů do záběru.
Počet těchto dotyků může být jen celé číslo, tj. [z1 /n] (= [86/5] = [17.2] = 17). Při otáčce
unášeče se postupně vystřídájí ve funkci nejvíce zatíženého planetového kola všechna
planetová kola. To znamená, že vznikne periodický jev s frekvencí f7 = n[z1 /n] (=17*5 = 85)
vstupů do záběru. Tato vada byla poprvé popsána v referátu [65].
Přehled vzorců pro výpočet všech uvedených frekvencí, f0 až f7 , pomocí prvých pěti
základních frekvencí, f0 až f4, je uveden v tab. 11. Přepočty mají uplatnění při synchronním
průměrování časových záznamů.
Tab. 11. Vzájemný přepočet frekvencí periodicit u planetového reduktoru
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[...] symbol matematické operace „celá část čísla závorce“
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13.3. Měření podílu ozubených kol na vnějším hluku vozidel
Hnací ústrojí automobilů, zvláště nákladních, obsahuje velké množství ozubených
převodů. U motoru jsou to ozubená kola rozvodu. Převodový agregát je založen zcela na
principu ozubených převodů. Každé hnané kolo vozidla je v nápravě spojeno s výstupem
diferenciálu prostřednictvím kuželového šnekového soukolí. Pro jednoduchost nebudou
uvažovány kolové reduktory, které jsou rovněž součástí některých terénních aplikací vozidel.
Různé otáčky kol při jízdě zatáčkou na obou stranách vozidla vyrovnávají mezikolové
diferenciály a rozdíly v otáčkách kol mezi hnanými nápravami vyrovnávají mezinápravové
diferenciály.
Soukolí ozubených kol v uvedených diferenciálech se protáčejí velmi pomalu a ve
frekvenčním spektru se odpovídající složky neobjevují. Hladina hluku ozubených kol souvisí
s přenášeným výkonem. Z tohoto hledisky jsou nejvýznamnější zdrojem hluku ozubená kola
převodového agregátu a nápravy. Soukolí rozvodu motoru je zatěžováno jen malým zlomkem
výkonu motoru. Jako příklad uspořádání ozubených převodů jsou uvedeny agregáty terénního
nákladního automobilu. Pro převodový z tohoto příkladu vozidla je většina výsledků měření
odezev záběru ozubených kol v této kapitole.
Hluk ozubených kol lze porovnat s hlukem motoru na frekvenci zápalů. U osmiválcového
motoru jsou to 4 zápaly za otáčku motoru. Složka spektra vnějšího hluku vozidla o frekvenci
zápalů a její harmonické složky charakterizují hluk spalování, mechanický hluk motoru a hluk
sání a výfuku. V frekvenčním spektru vnějšího hluku lze identifikovat složku s frekvencí,
která souvisí s počtem drážek dezénu pneumatiky na jejím obvodu.
13.3.1. Kinematická schémata agregátů vozidla s ozubenými koly

Nejsložitější uspořádání soukolí ozubených kol má rozvod naftového motoru a převodový
agregát. Náprava obsahuje pro každé kolo vozidla jediné soukolí pastorku a talířového kola.
Mezikolové a mezinápravové diferenciály nejsou z hlediska hluku zajímavé. Ke kreslení
kinematických schémat je použito doporučení SAE.
Kinematické schéma soukolí části rozvodu motoru nákladního automobilu je na obr. 93.
Ve schématu jsou ozubená kola z klikového hřídele a hřídelí pohonu vačky, vstřikovacího
čerpadla, kompresoru a olejového čerpadla. Jednotlivá soukolí jsou označena popiskou E2 až
E5. Kinematické schéma soukolí převodového agregátu nákladního automobilu je znázorněno
na obr. 94. Tento agregát je složen z převodu a přídavného převodu, tzv. sestupu, který má
pevný převodový poměr, který je charakteristický pro jednotlivé aplikace zmíněného typu
vozidel. Ve schématu je přídavný převod pro nejrozšířenější aplikaci vozidel. Převodovka má
kromě zpátečky (REV) 5 rychlostních stupňů (1 až 5), přičemž každý stupeň je dělen na R a
N, tj. celkový počet rychlostních stupňů je 10. Soukolí mezi vstupní hřídelí a předlohovou
hřídelí se označují jako soukolí stálého záběru R a N, soukolí mezi předlohovou hřídelí a
výstupní hřídelí převodovky jsou soukolí rychlosti 1 až 5 a zpátečky. Vstupní krouticí
moment dosahuje hodnoty 1200 Nm, provozní rozsah otáček je od 1000 do 2200 za minutu.
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Obr. 93. Rozvodová kola motoru

Obr. 94. Převodový agregát nákladního automobilu

13.3.2. Měření a rozbor vnějšího hluku vozidel

Ověření přípustné hladiny vnějšího hluku vozidel je podmínkou k povolení jejich užívání
na veřejných komunikacích. Limity vnějšího hluku podle vyhlášky ministerstva dopravy ČR a
předpisů EHK č.51 jsou zaměřeny jen na některé rychlostní stupně. Dříve to byla horní
polovina rychlostních stupňů a dnes je to prostřední třetina. Například pro užitková vozidla
s výkonem motoru přes 150 kW je v ČR a zemích ES nejvyšší přípustná hladina vnějšího hluku
80 dB. Podmínky měření jsou stanoveny například předpisy ISO R362 nebo SAE J1470. Test
vnějšího hluku se uskutečňuje při akceleraci vozidla na plný hnací moment motoru na
zkušební dráze o délce 20 m s měřicími mikrofony ve vzdálenosti 7.5 m od osy dráhy a
v polovině její délky. V testu jsou předepsány nájezdové otáčky vozidla. Start akcelerace je 10
m před spojnicí levého a pravého mikrofonu a test končí 10 m za touto spojnicí. Testované
vozidlo při akceleraci dosáhne v měřeném úseku obvykle maximálních otáček. Během testu
se zaznamenává maximální hladina hluku s frekvenční váhou typu A a filtrem pro efektivní
hodnotu typu FAST.
V průběhu posledních 20 let EHK přijímala postupné kroky ke stupňovitému snížení
hluku dopravních prostředků po krocích 3 nebo 4 dB v odstupu několika let. Například
celkové snížení hluku nákladních automobilů s výkonem motoru nad 150 kW je 11 dB.
Nejhlučnější agregát vozidla je motor. Na druhém místě je to převodový agregát. Pak
následují nápravy. Do tohoto žebříčku lze zařadit rovněž hluk pneumatik. Při nízké rychlosti
jízdy na dolní převodové stupně je hluk pneumatik zanedbatelný, zatímco při rychlé jízdě na
horní převodové stupně jeho podíl v celkovém hluku roste.
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Pro adresné rozhodnutí o opatřeních ke snížení hladiny vnějšího hluku je užitečná znalost
podílu jednotlivých zdrojů hluku ve vozidle. K rozklíčování vydatnosti jednotlivých zdrojů
hluku je třeba zaznamenat frekvenční spektra spolu s odpovídajícími otáčkami motoru. Měřicí
mikrofony jsou nepohyblivé, ale impulsní signál otáček motoru je třeba přenést bezdrátově
telemetrem z jedoucího vozidla. Frekvenční rozsah analýzy vyhovuje do 3200 Hz. Pro 400
složkové spektra je doba měření jednoho záznamu pro výpočet FFT 125 ms, což je také doba
průměrování filtrem FAST. Při měření analyzátorem BK 3550 byly nejprve v režimu TIME
HISTORY zaznamenány časové průběhy akustického tlaku z obou stran vozidla, impulsní
signál otáček a snímače vstupu vozidla do testovacího 20 m dlouhého úseku zkušební dráhy.
Vyhodnocení frekvenčních spekter s frekvenční váhou typu A probíhalo v režimu MULTI
v intervalu 50 ms, tj. jednotlivé záznamy se překrývaly. Ukázka multispektra vnějšího hluku
nákladního automobilu s agregáty podle obr. 93 a obr. 94 při řazení 3N je na obr. 95.

Obr. 95. Multispektrum vnějšího hluku nákladního vozidla
Ze změřených otáček motoru lze vypočítat všechny záběrové frekvence ozubených kol
převodového agregátu, soukolí nápravy a rozvodu motoru. Kromě odezev ozubených kol je
možné stanovit frekvenci zápalů motoru jako čtyřnásobek frekvence jeho otáček a frekvenci
drážek dezénu pneumatiky jako součin frekvence otáček kola a počtu těchto drážek. Při měření
vnějšího hluku se zdroj hluku pohybuje vzhledem k měřicímu mikrofonu, a proto dochází
k frekvenčnímu posuvu vlivem Dopplerova efektu o velikosti 2 až 7 % v závislosti na relativní
rychlosti zdroje hluku a měřicího mikrofonu. Šířka frekvenčního pásma pro výpočet výkonu
složek spektra, které přísluší základní frekvenci záběru ozubených kol a jejich harmonickým, je
v závislosti na počtu zubů mezi 2 až 4 %, a proto frekvenční posuv vlivem Dopplerova efektu
může způsobit, že skutečné a předpokládané frekvenční pásmo se překrývají jen částečně.
Frekvence a počet impulsů od otáček motoru dovolují stanovit okamžitou rychlost a polohu
vozidla na zkušební dráze a tudíž i jeho relativní rychlost oproti mikrofonu, což dovoluje podle
známého vzorce z elementární fyziky frekvenční posuv vypočítat. Místo vyzařování hluku na
vozidle je dosti neurčité, a navíc rozměry vozidla a vzdálenost mikrofonu jsou souměřitelné.
Tyto okolnosti vyžadují modelovaným posouváním vozidla po dráze upřesnit frekvenční posuv
pro nejvyšší hodnotu součtu výkonů harmonických složek některého ze zdrojů hluku, obvykle
s největším podílem na celkovém hluku. Tento posuv lokalizuje například zdroj hluku
ozubených kol převodového agregátu do jeho skutečného bodu za kabinu vozidla.
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Frekvenční spektra vnějšího hluku jsou měřena pro rozbor výkonových příspěvků
jednotlivých složek spektra k celkovému výkonu signálu hluku v místě měřicích mikrofonů.
Protože rychlost vozidla je při rychlostním stupni 3N relativně malá, byly mezi analyzované
zdroje hluku vybrány následující agregáty:
 převodovka (Gearbox) se soukolím stálého záběru N, rychlosti 3 a přídavného převodu SG1
 motor (Engine), osmiválec, s jeho 4 zápaly za otáčku (E1) a soukolími rozvodu E2 až E5
 nápravy (Axles) se soukolím pastorku a talířového kola.
Výsledek rozboru 60 frekvenčních spekter vnějšího hluku zleva je na obr. 96. U
ozubených kol jsou sečteny výkonové příspěvky pěti harmonických složek. Diagram je kreslen
přírůstkově, tj. v každém časovém okamžiku lze stanovit procentní rozdělení (distribuci)
výkonových příspěvků od vyjmenovaných zdrojů. Vzhledem k rozhodujícímu kriteriu vnějšího
hluku, je zvoleno měřítko tak, aby 100 % výkonu odpovídal maximální hluk. V diagramu jsou
rovněž znázorněny časové průběhy otáček RPM a polohy vozidla na zkušební dráze (DIST) se
stupnicemi na diagramu vpravo. Maximální hluk je 77.8 dB, což je méně než limit 80 dB.
Pro okamžik maxima hluku jsou pod diagramem vypsány jednotlivé podíly výkonu hluku
vyjmenovaných agregátů. Z tohoto přehledu je zřejmé, že lze vysvětlit 73 % výkonu spektra.
Zbytek je označen jako pozadí (Bgr) a představuje nespecifikovaný zbytek, do kterého lze
zařadit např. pneumatiky, ložiska, a pod..

Obr. 96. Rozbor zdrojů vnějšího hluku vozidel
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13.4. Měření spekter hluku na automobilové převodovce při rozběhu
Z popsaného testu vnějšího hluku vozidel vyplývá, že hluk samotného převodového
agregátu je třeba testovat v celém rozsahu otáček při maximálním krouticím momentu na
vstupu a že rozhodující kriteriem
pro
posouzení
úspěšnosti
konstrukce a kvality výroby
převodovky je maximální hladina
hluku. K testování převodových
agregátů je třeba vybudovat
speciální
zkušení
stav
s
testovanou
převodovkou
v bezdozvukové
komoře
s odrazivou podlahou (viz. obr.
94). Hluk lze měřit v souladu s
Obr. 97. Příklad řešení zkušebního stavu pro převodové
normami například ve vzdálenosti
agregáty
1 m od obrysu po obou stranách
převodovky. Pro napodobení provozních podmínek, tj. otáček a zatížení, převodovky při
testech vnějšího hluku vozidel se převodovka zapojí do uzavřeného okruhu. K testované
převodovce se spojovacími hřídelemi připojí pomocná převodovka se shodným převodem, ale
opačným smyslem otáčení. Propojení vstupních hřídelí testované a pomocné převodovky je
třeba přes planetový napínák, který do uzavřeného okruhu zavádí torzní předepnutí.
Konstrukce napínáku umožní měnit krouticí moment za chodu zkušebního stavu. Uzavřený
okruh lze pohánět přes řemenový převod elektromotorem. Testovaný převodový agregát se
pak otáčí a je zatěžován krouticím momentem. Otáčky a krouticí moment je třeba volit tak,
aby přenášený výkon odpovídal provozním podmínkám převodového agregátu při testu
vnějšího hluku. Pro simulaci omezení krouticího momentu motoru vlivem omezení jeho
výkonu při překročení zadaných otáček, je třeba předepnutí uzavřeného okruhu uvolnit.
Řešení s uzavřeným okruhem je energeticky úspornější oproti tzv. otevřenému stavu, kdy se
celá dodaná energie musí mařit na brzdě.
Ukázka záznamu frekvenčních spekter hluku převodovky z obr. 94 při změně otáček
z hodnoty 1000 na 2300 za minutu na popsaném zkušebním stavu je na obr. 98. Zátěž
převodovky krouticím momentem je shodná s maximálním krouticím momentem motoru
automobilu jen do otáček 2200 za minutu. Mezi otáčkami 2200 až 2300 za minutu je tedy

Obr. 98. Multispektra hluku převodového agregátu 1 m vpravo při řazení 3N
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simulován jen přeběh motoru. Frekvenční spektra hluku přísluší rychlostnímu stupni 3N a
jsou měřena mikrofonem 1 m vpravo od obrysu převodového agregátu. V grafu je jen část
frekvenčního rozsahu spekter, a to od 0 do 1600 Hz. Frekvenční spektra jsou autospektra
signálu hluku se stupnicí RMS.
Frekvenční spektra jsou pro simulování frekvenčně závislé citlivosti lidského sluchu
vážena frekvenční váhou typu A. Hodnoty složek spektra jsou v relativních jednotkách, dB,
vzhledem k referenční efektivní hodnotě akustického tlaku 20 Pa. Frekvenční spektra hluku
byla zaznamenávána po změně o 50 otáček za minutu, proto pro daný rozsah otáček
multispektrum obsahuje 27 spekter. Časové okno bylo zvoleno typu Hanning. Údaje o
velikosti otáček, které jsou přiřazeny každému frekvenčnímu spektru, jsou důležité pro
výpočet frekvencí záběru všech ozubených kol převodovky. V obrázku jsou však vytištěny
jen otáčky pro každé druhé spektrum. Pro použitý frekvenční rozsah měření 3200 Hz a 2048
vzorků v záznamu pro FFT je doba měření jednoho záznamu 250 ms. Frekvenční spektra
odpovídají jen jednomu záznamu. Otáčky převodového agregátu narůstaly během měření v
čase lineárně tak, že se každou vteřinu měnily 37.5 otáčky za minutu. Za dobu jednoho
záznamu byl nárůst otáček o asi 9 za minutu. Při 1000 otáčkách za minutu byla jejich změna
pod 1 % za dobu záznamu dat pro FFT a při 2000 otáčkách za minutu byla tato změna pod 0.5
%.
Ve spektrech je velmi zřetelný posuv frekvencí dominantních složek v závislosti na
narůstajících otáčkách. Tento typ znázornění výsledků měření je vhodný pro hledání
rezonancí, které na otáčkách nezávisí. Zvýšené hodnoty frekvenčních složek jsou v pásmech
od 500 do 600 Hz a v pásmu od 1050 do 1150 Hz. Toto rezonanční zesílení je dáno
modálními vlastnostmi struktury převodovky.
Pro posouzení hlučnosti záběru ozubených kol jsou vypočteny separované hluky
jednotlivých harmonických složek, které přísluší záběrovým frekvencím všech soukolí
převodovky pod zatížením. Každé soukolí charakterizuje také součtová hladina hluku až pěti
harmonických složek ve frekvenčním rozsahu 3200 Hz. Výsledky výpočtu separovaného
hluku jsou uvedeny v obr. 99. Tento obrázek obsahuje dva grafy. Horní graf (horní polovina
obrázku) je rozdělen do čtyř diagramů s vodorovnou osou pro otáčky. Stupnice s otáčkami je
pod spodními diagramy. V horních dvou diagramech a levém dolním diagramu jsou stupnice se
základní frekvencí záběru soukolí, které diagram hodnotí. To znamená, že levý horní diagram
obsahuje výsledky rozboru separovaného hluku soukolí stálého záběru N (Gear N), v levém
dolním diagramu jsou výsledky hodnocení soukolí rychlosti (Gear 3) a v pravém horním
diagramu je hodnocen přídavný převod (Gear SG). Tyto diagramy (oba horní a levý spodní
diagram) obsahují závislost jednotlivých hluku harmonických složek (různé typy čar), jejich
součtu (tlustá plná čára) a celkové hladiny hluku (tenká plná čára) na otáčkách. Součet hluků
harmonických složek představuje separovaný hluk soukolí. Vzájemná poloha tlusté a tenké
horní čáry znázorňuje podíl separovaného hluku soukolí, které diagram hodnotí, na celkovém
hluku převodovky v decibelových stupnicích. Diagram vpravo dole obsahuje závislost
separovaného hluku jednotlivých soukolí, jejich součtu (tj. celkového hluku ozubených kol,
který je označen Sum) a hluku pozadí (označení Bgr) na otáčkách. Hluk pozadí je určen tak, že
se z frekvenčních spekter vyjmou složky, které přísluší hluku ozubených kol. Decibelová
stupnice má nevýhodu při posuzování relací mezi hladinami hluku. Proto v dolní polovině grafu
jsou znázorněny přírůstkově podíly výkonu složek frekvenčního spektra, které přísluší
jednotlivým soukolím převodovky, v procentech na celkovém výkonu frekvenčního spektra
hluku v místě měření. Na zvolené frekvenci je kurzor s výpisem hodnot pod grafem. Podle
výsledků měření má nejvyšší podíl na celkovému hluku převodového agregátu separovaný hluk
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soukolí stálého záběru a rychlosti. Přídavný převod se otáčí nízkými otáčkami, a proto nehlučí.
Jeho podíl vzroste při nejvyšších převodových stupních.

Obr. 99. Souhrnné hodnocení hluku převodového agregátu
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Nejvyšší hladina hluku převodového agregátu je dosažena při 2200 otáčkách za minutu,
tj. u 25. spektra v multispektru. Toto jediné spektrum je vykresleno v celém frekvenčním
rozsahu 3.2 kHz v grafu na obr. 100.

Obr. 100. Spektrum hluku převodového agregátu s nejvyšší hladinou.
Signál hluku je periodický nebo kvasiperiodický, protože jeho frekvenční spektrum
obsahuje izolované složky, které převyšují velmi členité pozadí o 20 dB, tj. 10-krát. Složky o
frekvenci záběru a jejich harmonické složky pro soukolí stálého záběru N a soukolí rychlosti
3 jsou ve frekvenčním spektru na obr. 100 zvlášť označeny. Celková hladina hluku u tohoto
frekvenčního spektra je 92 dB. Separovaný hluk soukolí rychlosti 3 je 89.5 dB a separovaný
hluk soukolí stálého záběru je 85.9 dB. Složky frekvenčního spektra hluku, které přísluší
frekvenci záběru soukolí přídavného převodu nepřevyšují pozadí spektra, a proto nejsou ve
spektru pro označeny.
Mezi složkou o záběrové frekvenci soukolí stálého záběru a druhou harmonickou
soukolí rychlosti je neoznačená složka, která je v tomto spektru druhá nejvyšší. Bližším
rozborem vztahu její frekvence k frekvenci otáček jednotlivých hřídelí převodovky lze
prokázat, že patří některému ložisku převodového agregátu, tj. je vybuzena jeho tvarovou

Obr. 101. 1/3 a 1/24-oktávové spektra, která byla vypočtena ze spektra na předcházejícím
obrázku
152

nedokonalostí. Vznik této složky spektra je důsledkem zvýšené citlivosti struktury
převodového agregátu na buzení, tj. rezonance, ve frekvenčním pásmu kolem 1100 Hz.
V úvodní kapitole byly vzpomenuty CPB analyzátory. Na obr. 101 jsou 1/3 a 1/24oktávová frekvenční spektra hluku, která byla vypočtena z frekvenčního spektra na obr. 100.
Relativní šířka pásma u 1/3-oktávového spektra je 23 % a u 1/24-oktávového spektra je to 3
%. V 1/3-oktávovém spektru nelze vůbec rozeznat významné izolované složky a v 1/24oktávovém spektru je nižší rozlišovací schopnost (tj. větší vzdálenost složek) ve frekvenčním
rozsahu 3200 Hz od frekvence 133 Hz oproti spektru na obr. 100. Pro frekvence ve stovkách
a tisících Hz je toto snížení rozlišovací schopnosti velmi výrazné. CPB frekvenční spektra
nejsou pro diagnostiku strojních zařízení vhodná.
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13.5.

Měření hluku a vibrací automobilové převodovky při ustálených
otáčkách

13.5.1. Měření spekter s frekvenční lupou

Obsahem minulé kapitoly bylo ukázky vyhodnocování měření vnějšího hluku vozidla a
hluku převodového agregátu při rozběhu, tj. v neustáleném stavu. Frekvenční spektra hluku
obsahovala 800 složek v základním frekvenčním rozsahu, tj. počínaje 0 Hz. Na rozsahu 3200
Hz jsou složky spektra vzdáleny 3200 Hz/ 800 = 4 Hz. Vzdálenost složek spektra lze snížit
použitím frekvenční lupy. Například základní záběrová frekvence ozubeného kola stálého
záběru R při 1500 otáčkách za minutu je 1500 ot/min/60*21 zubů = 525 Hz. K této frekvenci
lze u analyzátoru BK 2034 nastavit nejbližší centrální frekvenci 524 Hz. K zachycení
postranních pásem do 4 harmonické frekvence otáček hřídele s uvedeným ozubeným kolem je
třeba 100 Hz, tj. celková šířka pásma pro frekvenční lupu kolem centrální frekvence se zvolí
200 Hz. Doba jednoho záznamu pro frekvenční rozsah 200 Hz je 4 s. Měření dále prodlužuje
průměrování spektra. Z tohoto je zřejmé, že ustálené otáčky je třeba udržet ve srovnání se
základním frekvenčním rozsahem relativně dlouho.
Ukázka vyhodnocení spektra vibrací ve zrychlení na skříni převodového agregátu
frekvenční lupou je na obr. 102 se stupnicí RMS v dB re 10-6 ms-2. Vzdálenost spektrálních
čar je 200 Hz/ 800 = 0.25 Hz. Toto spektrum umožňuje sledovat velmi jemně detaily v okolí
složky o frekvenci záběru zmíněného ozubeného kola. V obrázku je vyznačena dominantní
složka o záběrové frekvenci, fR, a postranní pásma posunuté o frekvenci otáček obou
ozubených kol v záběru, tj kola R na vstupním hřídeli převodovky z obr. 94 s 21 zuby a kola
R na předlohovém hřídeli s 46 zuby. Skupina postranních složek příslušných frekvenci otáček
vstupního hřídele, f1, má výpis velikostí složek, který je posunut směrem výše nad výpis

Obr. 102. Spektrum vibrací s postranními pásmy složky se záběrovou frekvencí kola s 21
zuby, které je vyhodnoceno frekvenční lupou
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velikostí složek příslušných frekvenci otáček předlohy, f2. Za povšimnutí stojí, že velikosti
postranních složek jsou o více něž 20 dB nižší než složky spektra příslušné záběrové
frekvenci.
Frekvenční lupu lze použít také pro Fourierovo spektrum. Průměrování může být
synchronizované s otáčkami nebo bez synchronizace. Při synchronizovaném průměrování je
možné také určit fázi jednotlivých složek spektra a vypočítat amplitudový a fázový modulační
signál.
13.5.2. Měření odezev záběru ozubených kol u jednoduchého soukolí

Nevýhodou autospekter hluku nebo vibrací v jakékoliv podobě je obtížná interpretace
významu postranních složek a malá názornost výsledků, zvláště pro nespecialisty ve
frekvenční analýze. Změřená data lze znázornit také v časové doméně. Předností frekvenčních
spekter signálu je to, že jednotlivé složky jsou zřetelně izolovány. K separování jednotlivých
složek signálu lze použít synchronní průměrování (filtraci). Jak již bylo uvedeno
v předcházejících kapitolách, signál po tomto způsobu filtrace obsahuje jen harmonické
složky synchronizační frekvence. V případě ozubených kol jsou v odezvě jejich záběru jen
harmonické složky, která přísluší k základní frekvenci otáček ozubeného kola, a to nejen
složky základní a harmonické k zubovým frekvencím, ale i jejich postranní složky, které jsou
posunuty o násobky frekvence otáček. To znamená, že pro synchronizační signál, který je
odvozen od otáček hřídele s ozubeným kolem, je výsledný časový průběh složen jen
z odezev, které mají ve svém spektru celočíselné násobky frekvence otáčení. Tento filtrační
efekt je možný díky skutečnosti, že počet zubů je celé číslo.
Pro demonstraci měření odezev záběru ozubených kol bude použita převodovka
s předlohovou hřídeli. Na vstupní hřídeli je v záběru jen jedno ozubené kolo s 21 zuby a na
předlohovém hřídeli je kromě ozubeného
kola se 46 zuby, které je v záběru s kolem se
21 zuby, také další ozubené kolo se 34
zuby. Příklad odezev záběru ozubených kol
soukolí s počty zubů 21 a 46 je na obr. 103.
Jde o signál akcelerometru ve zrychlení
v blízkosti uložení vstupního hřídele. Při
měření byly otáčky vstupního hřídele 1500
za minutu a krouticí moment byl asi 900
Nm. Analyzátor byl v modu TRACKING,
takže bylo kompenzováno malé kolísání
otáček (v jednotkách za minutu), které je
v průběhu měření vždy přítomno. Jeden
záznam pro průměrování obsahoval 1024
vzorků. Pro všechny příklady je voleno
průměrování
100
záznamů,
takže
směrodatná odchylka chyb měření je
zmenšena desetkrát.
Obr. 103 obsahuje dvě měření,
v prvním z nich byl synchronizační signál
snímán z odrazivé plošky na vstupním
hřídeli a ve druhém měření byl tento signál
elektronicky násoben převodovým poměrem
21/46,
protože
průměrování
bylo

Obr. 103. Synchronně průměrované odezvy
záběru zubů
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synchronizováno podle otáček předlohového hřídele. Synchronizační signál jsou impulsy,
které startují snímání záznamu o délce jedné otáčky opakovaně od stejné polohy natočení
ozubeného kola. K časovým záznamům jsou vypočtena Fourierova spektra a v diagramech
jsou znázorněny jejich absolutní hodnoty. Vzdálenost složek těchto spekter je rovna frekvenci
otáčení příslušných ozubených kol. Ve spektrech jsou označeny složky příslušející ozubeným
kolům o určitém počtu zubů. Například označení 21T patří k ozubenému kolu s 21 zuby
(anglicky 21 Teeth).
První záznam obsahuje odezvu jen ozubeného kola na vstupním hřídeli. Protože na této
hřídeli je jen jedno ozubené kolo, ve frekvenčním spektru se objeví jen základní složka o
záběrové frekvenci ozubeného kola s 21 zuby a její harmonické složky. Dále lze ve
frekvenčním spektru nalézt postranní složky ke složce o frekvenci záběru nebo postranní
složky k harmonickým složkám příslušným ke složce o frekvenci záběru. Počet zubů je roven
počtu vln v tomto záznamu, kterých je 21. Pro úplnost je třeba uvést, že vstupní hřídel
převodového agregátu je připojena na napínací zařízení, které obsahuje planetovou
převodovku. Frekvence záběru této planetové převodovky je násobkem frekvence otáček
vstupního hřídele o velikosti 25.5. Protože tento násobek není celočíselný, synchronní filtrací
je tato složka spektra zmenšena stokrát. Naproti tomu druhá harmonická této složky, 25.5*2 =
51, a její další sudé harmonické zůstanou po synchronní filtraci beze změny.
Druhý záznam na obr. 103 obsahuje odezvy záběru ozubených kol na předlohovém
hřídeli. Intenzivní odezvu mají jen dvě ozubená kola, a to kolo, které je součástí soukolí
stálého záběru se 46 zuby, a kolo, které je součástí soukolí rychlosti s 34 zuby. Ve spektru
jsou jejich komponenty velmi výrazné, protože obě ozubená kola jsou zatížená. Druhý
záznam tedy je součtem dvou dílčích odezev. Filtrací ve frekvenční doméně je možné obě
odezvy oddělit. Ve Fourierově spektru tohoto záznamu jsou vynulovány všechny složky
mimo složek o základní frekvenci záběru tohoto ozubeného kola a jejich postranních pásem
do 6. harmonické frekvence otáček. Ve spektru tedy zůstanou jen harmonické a 6 postranních
složek kolem každé z nich. Toto Fourierovo spektrum je transformováno zpět do časové
oblasti a výsledek výpočtu je znázorněn v obr. 104. Výsledný časový průběh přísluší jen
odezvě ozubeného kola s 46 zuby, což lze ověřit spočítáním počtu vln v tomto filtrovaném
záznamu.
Oba záznamy mají dominantní složky o základní frekvenci záběru ozubených kol.
Kolem těchto složek jsou postranní pásma, která obsahují informaci o amplitudovém a
fázovém modulačním signálu. Nulováním postranních složek ve Fourierově spektrech lze
modulační efekty potlačit. To znamená, že ve Fourierově spektru zůstane jen základní složka
se záběrovou frekvencí a její harmonické, ostatní složky mají nulovou velikost. Zpětně
transformovaný signál nemá ani zvlnění obálky a ani není fázově modulován. Z takto

Obr. 104. Odezva záběru ozubeného kola se
46 zuby

Obr. 105. Charakteristiky odezev ozubených
kol soukolí 21/46 zubů
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upraveného signálu stačí znázornit jen jednou periodou - grafy vlevo v diagramech na obr.
105. Jiná interpretace popsaného postupu úprav může tuto operaci označit jako průměrování
jednotlivých period záznamu o délce odpovídající otočení ozubeného kola o 360o děleno
počtem zubů. Výsledek je tedy průměrná odezva záběru od všech zubů ozubeného kola. Tato
průměrná odezva může charakterizovat parametry konstrukce ozubení, protože potlačuje
dílčích jednotlivostí časového průběhu a lze ji vztahovat k charakteristikám ozubení, které
jsou společné všem zubům ozubeného kola. Fyzikálně je měřeno zrychlení, které při velmi
zjednodušeném jednohmotovém modelu je úměrné síle, tj. měřený signál je úměrný
dynamické síle mezi zuby. Průměrný časový průběh této dynamické síly při otočení o jeden
zub je nejlepším ohodnocením těchto budicích sil jako rozhodujícího zdroje vibrací a hluku
převodovek. V dalším textu je uveden příklad použití této techniky k verifikaci součinitele
záběru. Dále může být toto měření použito k analýze modifikace tvaru ozubení.
Další hodnocení záběru zubů spočívá ve výpočtu obálky časových průběhů odezev
záběru užitím amplitudové demodulace. Nosná složka má záběrovou frekvenci a pro
demodulaci je k této složce ponecháno pro první záznam 10 postranních složek (polovina z
21) a pro druhý záznam jen 6 složek (polovina z rozdílu 46-34). Výsledky jsou v diagramech
vpravo na obr. 105. Aby bylo možné identifikovat místo na ozubeném kole, je obálka
modulována sinusovkou o počtu period, který je roven počtu zubů. Obálka charakterizuje
pravidelnost záběru pro jednu otáčku každého ozubeného kola.
Diagramy na obr. 105 obsahují zajímavé informace. Je zřejmé, že průměrné odezvy
záběru jsou velmi podobné a velmi málo se odlišují, zatímco obálky jsou různé. Odlišnosti
v průběhu průměrné odezvy na diagramech vlevo mohou plynout z rozdílného počtu vzorků
na jednu periodu, který poněkud vyhladí časový průběh s menším počtem vzorků. Perioda
průměrné odezvy kola s 21 zuby obsahuje 1024/21 vzorků a tato odezva pro kolo se 46 zuby
obsahuje 1024/46 vzorků. Průměrná odezva záběru charakterizuje části odezev, které jsou
oběma ozubeným kolům společné. Přestože jde o různá měření musí platit Newtonův zákon
akce a reakce. Průměrná dynamická síla mezi zuby v záběru musí být shodná nezávisle na
ozubeném kole, na kterém je měřena. Obálky mohou být velmi rozdílné a charakterizují
vlastnosti každého ozubeného kola zvlášť. Tento postup hodnocení je mnohem názornější než
rozbor spekter.
Kromě amplitudové demodulace lze záznam také demodulovat s cílem zjistit fázový
modulační signál, tj. nepravidelnost otáčení každého kola zvlášť, jinak řečeno úhlové kmity
ozubeného kola. Teoreticky je možné, aby ozubená kola se otáčela ideálně rovnoměrně a
ozubení bylo s nerovnoměrnými zubovými roztečemi. Měřené záznamy tomu však odporují,
protože výchylky fáze jsou větší než je obvyklá chyba zubových roztečí. Oba průběhy

Obr. 106. Signály fázové modulace odezev
záběru soukolí 21/46 zubů

Obr. 107. Fourierova spektra modulačních
signálů
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odchylek fáze na obr. 106 se liší podstatně svým rozkmitem. Časové průběhy pro ozubené
kolo s 21 zuby mají rozkmit řádově větší ve srovnání s tímto průběhem pro ozubené kolo se
46 zuby.
Nyní bude zaměřena pozornost na souvislost amplitudového a fázového modulačního
signálu pro ozubené kolo s 21 zuby. Oba signály jsou identifikovány do 10. harmonické
frekvence otáček tohoto ozubeného kola. Spektrum modulačních signálů je znázorněno na
obr. 107 a má frekvenční rozsah 10*25 Hz = 250 Hz. Stejnosměrná složka (0 Hz) byla z obou
signálů odfiltrována. V obou spektrech dominuje druhá harmonická frekvence otáčení
ozubeného kola, tj. složka s frekvencí 50 Hz. Souvislost této frekvence s frekvencí rozvodné
sítě je možné vyloučit, protože uzavřený okruh je poháněn asynchronním motorem, který je
napojen na řízený měnič s tyristory, a řemenový převod spojující motor a vstupní hřídel
testovaného převodového agregátů není v poměru 1:1. Vysvětlení lze proto hledat v buzení
např. nehomogenitou klínových řemenů nebo v nedokonalosti napínacího zařízení. Absolutní
hodnota největší složky Fourierova spektra odchylek fáze je pro 50 Hz a dosahuje hodnoty 6.
Autospektrum příslušné k Fourierovu spektru má hodnoty podělené počtem hodnot záznamu
pro FFT. Pro rozklad na harmonické složky je třeba složky Fourierova spektra dělit 1024 a
násobit počtem zubů, aby bylo možné zjistit skutečnou amplitudu modulační fázové složky o
frekvenci 50 Hz. Složka s absolutní hodnotou 6 ve
Fourierově spektru se změní na složku autospektra
o velikosti 6/1024*21 = 0.123. Index modulace je
tedy přibližně 0.1.
V analýze
modulačních
signálů
lze
pokračovat zkoumáním vzájemné souvislosti mezi
amplitudovým a fázovým modulačním signálem.
Závislost časového průběhu amplitudového
modulačního signálu na okamžité fázi je na horním
diagramu v obr. 108. Uzavřená křivka má parametr
čas. Tvar křivky naznačuje fázový posun mezi
oběma signály. Fázový modulační signál
představuje úhlovou výchylku a amplitudový
modulační signál souvisí s krouticím momentem,
který soukolí zatěžuje. Spodní dva diagramy
odpovídají přenosu amplitudového modulačního
signálu na fázový modulační signál. Z těchto dvou
diagramů je nižší nerozbalená fáze přenosu ve
stupních a vyšší diagram odpovídá modulu
(absolutní hodnotě) přenosové funkce. Opět je
vykresleno jen 10 frekvenčních složek, na které
byla demodulace omezena. Podle průběhu
amplitudy a fáze (velký skok hodnot fáze) této
přenosové funkce vznikají rezonance v torzních
kmitech přibližně při frekvencích 25, 75 a 125 Hz,
přičemž nejnižší útlum mají torzní kmity asi při 125
Hz. Pečlivá demodulace tedy přináší zcela nový
pohled na příčiny vzniku postranních pásem a
jejich souvislost s případnou nepravidelností
Obr. 108. Vztah mezi amplitudovým a
záběru, který je způsoben nepřesností výroby
fázovým modulačním signálem ozubených kol.
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Analýza záběru zubů je aplikovatelná jen na soukolí, které se skládá z dvojice
ozubených kol. Jestliže se soukolí skládá z více než dvou ozubených kol, tj. v záběru je více
než jeden pár ozubených kol, pak časové odezvy záběrů jednotlivých párů nelze oddělit.
Příkladem je převod mezi dvěma hřídelemi s vloženým kolem. Celé toto složené soukolí,
podobně jako jedna dvojice ozubených kol, má jednu frekvenci záběru. Složka frekvenčního
spektra o frekvenci záběru je tedy součtem dvou dílčích složek, které příslušní každému páru
ozubených kol zvlášť. V časové oblasti se jedná o součet dvou časových průběhů, které nelze
rozdělit.
Příklad měření odezev záběru soukolí 3
ozubených kol v signálu hluku, tj. ve změnách
akustického tlaku snímaného mikrofonem, je na
obr. 109. Tento obrázek obsahuje kinematické
schéma soukolí a průměrné odezvy, které byly
vyhodnoceny ze záznamů výsledků měření
metodou synchronní filtrace pro každé ozubené
kolo zvlášť. Shodnost tvaru průměrných odezev je
evidentní.
13.5.3. Vliv součinitele záběru na průměrnou
odezvu záběru zubů

Rozbory ukazují, že nejspolehlivější
charakteristikou dynamických sil mezi zuby
v záběru jsou složky o frekvenci záběru nebo
v časové oblasti průměrné odezvy záběru při
otočení ozubeného kola o jeden zub. Dynamické
síly mezi zuby jsou parametricky samobuzeny.
Tento zdroj vibrací se utlumuje vhodnou volbou
parametrů ozubení, což je návrhářům ozubených
kol známo. Elegantním řešením je HCR (High
Obr. 109. Průměrná odezva soukolí
Contact Ratio) ozubení s celočíselnými součiniteli
3 ozubených kol
záběru profilu s  asi 2 a v případě šikmého
ozubení i sklonu šroubovice se součinitelem kroku
 asi 1. Efekt tohoto konstrukčního opatření na snížení hluku přesahuje podle literárních
odkazů podstatně efekt krytí převodovky pro její zvukovou izolaci. Experimentálně bylo
prokázáno, že časový průběh průměrné odezvy záběru souvisí se součinitelem záběru. V obr.
110 jsou porovnány tři šikmá ozubení s různým součinitelem záběru profilu, a to postupně 
= 1.2, 1.5 a 2, přičemž u všech těchto ozubení je součinitel kroku  je asi jednotka. První dvě
ozubení odpovídají typu s nízkým součinitelem záběru, LCR (Low Contact Ratio), a třetí
ozubení je typu HCR.
Na průměrných odezvách záběru se mění rozkmit zrychlení ve směru zvyšování
celkového součinitele záběru. S klesajícím rozkmitem se také vzdaluje minimum od maxima

Obr. 110. Vliv součinitele záběru na průměrnou odezvu záběru
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časového průběhu. Velmi přibližně lze uvést, že tato vzdálenost, vyjádřena ve zlomku otočení
ozubených kol o jeden zub, koreluje se zlomkovou částí celkového součinitele záběru. Tato
metoda hodnocení záběru zubů je citlivá na velikost součinitele záběru. Časový průběh
zrychlení je v logické vazbě se změnami tuhosti záběru a tedy s intenzitou samobuzení.
13.5.4. Vliv otáček na průměrnou odezvu záběru zubů

Průměrná odezva záběru zubů je vytvořena pomocí inverzní FFT z několika
harmonických složek, které jsou odvozeny od složky o záběrové frekvenci. Při změně otáček
dochází přirozeně také ke změně frekvencí těchto harmonických složek. Vlivem frekvenčně
závislého přenosu mezi místem buzení vibrací ve styku zubů a místem jejich snímání
akcelerometrem by mělo také docházet ke změně fáze a amplitudy zmíněných složek spektra, ze
kterých je průměrná odezva záběru zubů vytvořena. Na obr. 111 je znázorněno 9 průměrných
odezev záběru zubů pro otáčky od 1100 do 1900 za minutu. Podle tvaru časových průběhů
průměrných odezev záběru zubů pro otáčky od 1400 do 1600, případně až do 1900, lze tvrdit, že
tyto odezvy jsou v podstatě shodné. Z toho vyplývá, že měření není v uvedeném rozsahu otáček
zkresleno vlastnostmi přenosové cesty signálu. Pro porovnávací měření různých ozubených kol
na shodné skříni převodovky není tato metoda měření zatížena chybou.
13.5.5. Detekce lokálních poruch ozubených kol

Lokální vady ozubených kol, které vzniknou při výrobě nebo po dlouhodobém provozu
(např. pitting), lze s výhodou detekovat měřením vibrací převodovky při otáčení hřídelí bez
zatížení krouticím momentem, tj. naprázdno. Při provozním (jmenovitém) zatížení převodovky
jsou odezvy těchto poruch překryty vibracemi, které budí záběr zubů. Příklad měření nezatížené
převodovky je na obr. 112. Odezva záběru ozubených kol na předlohovém hřídeli ukazuje, že
některé z nich jsou tvarově nepravidelné. Z složení frekvenčního spektra tohoto záznamu lze
tvarově nepravidelné ozubené kolo identifikovat.

Obr. 112. Odezvy záběru zubů nezatíženého
převodového agregátu
Obr111. Závislost průměrné odezvy záběru na
otáčkách ozubených kol
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13.6. Měření odezev záběru ozubených kol u planetového reduktoru
Ukázka měření se týká převodovky pro nákladní automobily se zařazeným rychlostním
stupněm, při kterém je ve funkci pouze její část, a to planetový reduktor. Při testu hluku pod
zatížením byl zjištěn nadměrný pískavý tón. Rozborem frekvenčních spekter bylo zjištěno, že
frekvence tohoto tónu je mezi 84.79 až 85.11-násobkem frekvence otáčení výstupního hřídele
reduktoru. Tento násobek byl určen ze souběžného měření otáček a 800-složkového FFT
spektra hluku analyzátorem BK 3550. Ke zpřesnění byla užita interpolace a harmonický
kurzor.
Kinematické schéma planetového reduktoru s nepohyblivým korunovým kolem je na
obr. 92. V tomto schématu označuje z1 =86, z2 = 24, z3 = 30 počty zubů korunového kola,
centrálního kola a planety. Počet planet je n = 5. Pro uvedený reduktor jsou vypočteny
všechny důležité frekvence, které jsou uvedeny v následující tabulce, přičemž celočíselné
násobky, mající zvláštní význam pro synchronní filtraci, jsou podtrženy.
f0 =
f1 =
f2 =
f3 =
f4 =
f5 =
f6 =
f7 =

f0
0.218 f0
1.090 f0
3.909 f0
0.625 f0
18.76 f0
93.82 f0
18.54 f0

4.583 f1
f1
5 f1
17.91 f1
2.866 f1
86 f1
430 f1
85 f1

0.916 f2
0.2 f2
f2
3.583 f2
0.716 f2
17.20 f2
86 f2
17 f2

0.255 f3
0.055 f3
0.297 f3
f3
0.16 f3
4.80 f3
24 f3
4.744 f3

1.599 f4
0.349 f4
1.744 f4
6.250 f4
f4
30 f4
150 f4
29.65 f4

Výše uvedená frekvence pískání je blízká frekvenci f5 a f7 . Frekvenční rozlišovací
schopnost analyzátoru v režimu měření frekvenčních spekter se základním rozsahem, tj. od 0
Hz, nedovolila přiřazení jednoznačně rozhodnout. Proto byla použita metoda synchronní
filtrace, při které se synchronně startuje měření záznamů podle výše uvedených frekvencí f0
až f4, přičemž jednotlivé vzorky těchto záznamů se stejným pořadím se postupně průměrují.
Průměrováno bylo 100 záznamů. Po synchronní filtraci signálů se v frekvenčních spektrech
signálů zachovávají složky, které jsou celočíselným násobkem frekvence synchronizačního
signálu, a významně se potlačují složky ostatní. Synchronizační frekvence startů měření
odpovídá periodickým jevům, které přísluší možným vadám ozubených kol reduktoru.
Výsledný průběh signálu vibrací ze skříně převodovky po synchronní filtraci podle
frekvence f1 (otáčky výstupního hřídele) je na obr. 113. K měření byl použit analyzátor BK
2034 s frekvenční násobičkou BK 5050 pro generování startovacího impulsu a vzorkovací
frekvence. Horní graf s časovým průběhem vibrací a střední graf s Fourierovým frekvenčním
spektrem tohoto průběhu odpovídají jedné otáčce unášeče. Pokles rozkmitu vibrací je
způsoben nedokonalým analogovým řízením generátoru vzorkovací frekvence, která je 2048násobkem frekvence startovacích impulsů. Při číslicové harmonické analýze u analyzátoru
BK 3550 tento jev nenastává.
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Obr. 113. Časové záznamy vibrací, které odpovídají jedné otáčce a
pětině otáčky unášeče včetně Fourierova spektra pro jednu
otáčku unášeče
Ve Fourierově frekvenčním spektru na prostředním grafu obr. 113 dominuje složka s
frekvencí f7. Menší úroveň má složka s frekvencí f6 - f7, která je postranní složkou nosné
složky s frekvencí f6. Velmi nízkou úroveň má složka s frekvencí f6, což je pátá harmonická
základní zubové frekvence f5, která ve spektru není. Třetí časový průběh vibrací v tomto grafu
odpovídá 1/5-otáčky unášeče (5 je počet planet), tj. 360/5 = 72 stupňům. Záznam reprezentuje
průměr všech těchto částí otáčky a byl získán inverzní transformací upraveného Fourierova
obrazu signálu z úplné otáčky. Při této úpravě byla ponechána ve Fourierově obrazu jen každá
5. harmonická složka, přičemž ostatní složky spektra byly nulovány. Výsledkem této úpravy
jsou záznamy vibrací pro detekování periodických jevů o frekvenci f2. K porovnání složení
frekvenčních spekter časových záznamů pro celou otáčku a její pětinu je třeba uvést, že
nulováním nebyla odstraněna žádná významná komponenta spektra. Obálky časových
záznamů vibrací z obr. 113 nesignalizují výraznou lokální vadu ozubení korunového kola, i
když skok v zubové rozteči touto vadou je.
Na obr. 115 jsou časové záznamy vibrací, které byly synchronně filtrovány podle

Obr. 114. Časový zánam vibrací za jednu otáčku planetového kola
vzhledem k unášeči
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frekvence f3/5 (otáčka centrálního kola vzhledem k unášeči na horním časové záznamu), a
podle frekvence f3 (pětina zmíněné otáčky na spodním časovém záznamu). Ve spektru mají
zvýšenou úroveň harmonické složky, která příslušní základní frekvenci o 24-násobku
frekvence f3, tj. jedná se o frekvenci f6 . Z těchto harmonických složek dominuje pátá, ovšem
se zanedbatelnou úrovní oproti složce o frekvenci f7 z obr. 113, což potvrzuje dominantní vliv
vady korunového kola.

Obr. 115. Časové. záznamy vibrací za celou a pětinu otáčky centrálního
kola vzhledem k unášeči včetně Fourierova spektra pro jednu otáčku
Na obr. 114 je časový záznam vibrací, který je synchronně filtrován podle frekvence f4 ,
tj. odpovídá otáčce planetového kola vzhledem k unášeči. Ve spektru mají vyšší úroveň jen
harmonické složky s frekvencemi, které přísluší základní frekvenci o 30-násobku frekvence
f4, tj. jedná se o frekvenci f5 . Z těchto harmonických složek dominuje pátá, ovšem se
zanedbatelnou úrovní oproti složce s frekvencí f7 z obr. 113.
Srovnáním všech synchronně filtrovaných časových záznamů byla potvrzena vada,
která se projevuje s frekvencí f7.
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14. Aplikace signálové analýzy v diagnostice valivých ložisek
14.1. Příčiny vzniku vibrací a hluku ložisek
Kromě ozubených kol jsou valivá ložiska dalším zdrojem vibrací a tím i hluku různých
strojních zařízení. Vibrace jsou buzeny silovými impulsy, které vznikají při odvalování
valivých členů mechanismu ložiska po jeho vnější a vnitřní dráze. Frekvence výskytu těchto
impulsů může být pravidelná nebo náhodná. Pravidelně rozložené impulsy způsobí lokální
nerovnost povrchu, např. pitting na některé dráze. Základní frekvence pravidelných impulsů
je pevným násobkem frekvence otáčení hřídele s ložiskem. Frekvenční spektrum takto
vybuzených vibrací je složeno ze skupin harmonických složek se základními frekvencemi,
které závisí na místě poruchy ložiska, kterým mohou být zmíněné dráhy nebo valivý člen.
Frekvenční spektrum impulsů je širokopásmové až do řádově desítek kHz, a proto vybudí
rezonanci struktury na velkém množství modálních tvarů kmitů s různými frekvencemi.
Nepravidelnosti funkčních ploch vznikají nejen opotřebením, ale také u nových ložisek se
vyskytuje tvarová nedokonalost funkčních ploch, kterou lze kvantifikovat diagramem
nekruhovitosti.. Například tříbodové uchycení při broušení, způsobující nepatrnou deformaci
obrobku, zanechá na obvodu tři vlny. Ve spektru se objeví výrazná složka s frekvencí, která je
trojnásobkem nebo šestinásobkem, devítinásobkem, atd. tzv. základní frekvence, která
přísluší jedné lokální vadě. Analýza signálů generovaných ložisky má uplatnění nejen
v preventivní údržbě, ale i při kontrole kvality nově vyrobených strojních zařízení.
Metody vibrační a hlukové diagnostiky valivých ložisek lze rozdělit podle frekvenčního
rozsahu na oblast nízkých a vysokých kmitočtů. Nízkofrekvenční diagnostické signály hluku
jsou slyšitelné a jejich analýza se opírá o frekvenční spektrum, které obsahuje složky
s frekvencemi souvisejícími s rozměry prvků ložiska. V této kapitole bude věnována
pozornost nízkofrekvenční analýze pro její souvislost s FFT analyzátory. Metody založené na
analýze vibrací v pásmu desítek kHz, jako je např. metoda Spike Energy, využívají analogové
obvody pro detekci obálky signálu na vysokých kmitočtech bez použití techniky FFT.
Výsledkem testů sondou tohoto typu není frekvenční spektrum, ale jediný údaj, např.
o efektivní hodnotě rychlosti frekvenčně upraveného výchozího signálu. Je uváděno, že
vysokofrekvenční signál indikuje poruchu ložiska dříve než nízkofrekvenční signál. Avšak
nízkofrekvenční signály jsou běžně slyšitelné, a proto jejich sledování je součástí kontroly
jakosti ložisek v nově vyrobených převodových agregátech. To znamená, že úkolem této
diagnostiky je nejen sledování opotřebení ložiska, ale jakosti jeho výroby.
Pro diagnostiku valivých ložisek v oblasti nízkých frekvencí je třeba znát základní
frekvence složek spektra, které jsou příslušné k tvarovým nepřesnostem jednotlivých dílů
ložiska, tj. povrchu vnitřní a vnější dráhy a valivého členu. V základních diagnostických
příručkách jsou k dispozici vzorce k výpočtu těchto frekvencí pro předpoklad odvalování bez
skluzu. Tyto vzorce lze nalézt v popisu metod měření s analyzátorem FFT, viz Angelo [1],
nebo také v obsáhlejší studii Berryho [4]. Velikost skluzu závisí na zatížení ložiska, které je
dáno radiální a axiální sílou. Při analýze spektra je doporučováno, aby při identifikaci původu
jednotlivých složek spektra byl respektován skluz mírným snížením vypočtených frekvencí.
V této kapitole je analyzován vliv skluzu na frekvence jednotlivých frekvenčních složek a je
doporučen postup odhadu jeho velikosti. Tento odhad je umožněn moderními FFT
analyzátory s vysokou rozlišovací schopností a se současným měřením otáček hřídele s
ložiskem. Principem odhadu je porovnání odchylek frekvencí složek spektra, které přísluší
nerovnostem vnější a vnitřní dráhy, s frekvencemi vypočtenými za předpokladu nulového
skluzu při odvalování.

164

14.2. Teoretický rozbor
Rozměry ložiska, které jsou potřebné pro stanovení frekvence složek spektra vibrací,
jsou následující:
Průměr valivého členu (kuličky, válečku nebo kuželíku).............. DV
Průměr válečku .............................................................................. RD
Roztečný průměr ............................................................................ PD
Stykový úhel ................................................................................... 
Počet valivých členů ....................................................................... n
Pro odvození základních vzorců bude abstrahováno od jednotlivých typů valivých
ložisek a bude uvažován základní kinematický model ložiska ve dvou variantách. Podle první
varianty je osa valivého členu rovnoběžná s osou ložiska a podle druhé varianty je
různoběžná. Rovnoběžnou osu valivého členu má válečkové ložisko. Různoběžnou osu
valivého členu má kuželíkové ložisko. Kuličkové ložisko má vlastnosti shodné buď
s válečkovým nebo kuželíkovým ložiskem, a to v závislosti na velikosti stykového úhlu, který
je dán poměrem radiálního a axiálního zatížení ložiska. Jestliže stykový úhel je nulový, pak
má kuličkové ložisko stejné vlastnosti jako válečkové ložisko. Nulový stykový úhel vzniká
jen na radiálně zatíženém kuličkovém ložisku. Pro nenulový stykový úhel má kuličkové
ložisko shodné frekvence jako kuželíkové ložisko. Nenulový stykový úhel vzniká při
současném radiálním a axiálním zatížení ložiska. Axiální kuličkové ložisko jen s axiálním
zatížením má stykový úhel 90 stupňů. Zatímco stykový úhel u válečkového a kuželíkového
ložiska je dán tvarem valivého členu, je tento parametr u kuličkového ložiska závislý na
směru zatížení, který obvykle nelze přesně vyhodnotit.
DV
RD



RD

PD

PD

Obr. 117. Definice rozměrů válečkového a kuželíkového ložiska.
Schémata zmíněných základních typů ložisek s vyznačenými rozměry jsou v obr. 116. U
válečkových ložisek je rozměr RD totožný s průměrem valivého členu, tj. válečku. Pro
kuželíková ložiska a kuličková ložiska se rozměr RD se vypočte podle vzorce

RD  DV cos .

(14-1)

Pro frekvence otáčení jednotlivých komponent ložiska je zvoleno označení:
Frekvence otáčení vnitřního kroužku ............................................. fi
Frekvence otáčení vnějšího kroužku .............................................. fo
Frekvence otáčení klece .................................................................. fc
Výše definované frekvence otáčení jsou absolutní, tj. nezávisle na pohybech
jednotlivých částí ložiska. Pro další úvahy bude definována frekvence otáčení valivého členu
fR kolem jeho osy rotace v souřadné soustavě svázané s klecí ložiska. Pro definici skluzů si
lze představit, že osa valivého členu je nehybná a oba kroužky se pohybují, přičemž je
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poháněn vnitřní kroužek ložiska. Frekvence otáčení vnitřního kroužku je kladná, zatímco
frekvence otáčení valivého členu a vnějšího kroužku je opačná, to znamená, že má opačné
znaménko. Platí

fR
PD  RD

1  si  ,
fi  fc
DV

fo  fc
DV

1  so  ,
fR
PD  RD

(14-2)

kde so je skluz mezi vnější dráhou a valivým členem a si je skluz mezi vnitřní dráhou a
valivým členem. Nulový skluz je tedy reprezentován nulovou hodnotou parametrů so a si. V
daném uspořádání jsou oba skluzy kladná čísla, která jsou mnohem menší než jednotka. Pro
skluz lze použít také procentního vyjádření so100 % a si100 %. Vzájemný poměr mezi
relativními rychlostmi otáčení vnitřního a vnějšího kroužku je tedy
fo  fc
PD  RD

1  so 1  si  .
fi  fc
PD  RD

(14-3)

Zápis vzorců zjednoduší následující souhrnné parametry

x 

RD
DV

cos  ,
PD
PD

  1  s i 1  s o 

(14-4)

Při odvalování bez skluzu s i  0, s o  0 je   1 .
Lokální vadu nebo tvarovou nedokonalost lze nazvat souhrnně poruchou. Základní
frekvence projevu poruch jednotlivých prvků ložiska s označením zkratkami z angličtiny jsou
následující:
valivý člen (BSF)
f RE  2 f R

vnější kroužek (BPFO)
f OR  n f c  f o 

vnitřní kroužek (BPFI)
f IR  n f i  f c 

Frekvence v předcházející tabulce jsou definovány tak, aby byly kladná čísla. Vzorec pro
frekvenci poruchy valivého členu respektuje dvojnásobný dotyk během otočení, a to s vnitřní
a vnější dráhou ložiska. Frekvence poruch vnitřní a vnější dráhy je přímo úměrná počtu
valivých členů a frekvenci jejich průchodů místem poruchy. Ve vzorcích pro výpočet
frekvence projevu poruchy vnitřní a vnější dráhy je frekvence otáčení klece ložiska (FTF)
dána vztahem pro odvalování se skluzem a bez skluzu následujícími vzorci:
1

  1

fc 

f o 1  x  f i 1  x

fc 

1    x1  

f o 1  x   f i 1  x 
2

Po dosazení do vzorců v tabulce s definicemi frekvencí fRE , fOR a fIR lze dostat:
  1

f RE 

valivý člen
2 fi  fo 1  x 2 1  si 



x 1    x1  



vnější kroužek
cos  f OR 

n f i  f o 1  x 
1    x1  

vnitřní kroužek
n fi  fo 1  x
f IR 
1    x1  

Při odvalování bez skluzu jsou frekvence projevu jednotlivých poruch ložiska následující:
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1

f RE

valivý člen
1  x2 
  fi  fo 
cos
x

vnější kroužek
n
fOR   fi  fo 1  x
2

vnitřní kroužek
n
f IR   fi  fo 1  x
2

Vzorce pro odvalování bez skluzu odpovídají diagnostickým příručkám. Frekvence projevu
jednotlivých poruch jsou přímo úměrné rozdílu frekvence otáčení vnitřního a vnějšího
kroužku, proto je výhodné, aby tyto frekvence byly vypočteny jako násobky tohoto rozdílu
frekvencí otáček obou kroužků, tj. f  F fi  f o  . Protože se obvykle otáčí jen vnitřní
kroužek, který je spojen s hřídeli, např. frekvencí fS, a vnější kroužek je nepohyblivý
 fi  fS , fo  0 , udává F násobek frekvence otáčení příslušného hřídele.
1
  1

FRE

valivý člen
1  x2 
FRE 
cos
x
21  x2 1  si 
cos

x 1    x1  



vnější kroužek
n
FOR  1  x
2
n1  x 
FOR 
1    x1  



vnitřní kroužek
n
FIR  1  x
2
FIR 

n1  x

1    x1  

Z poslední tabulky je zřejmé, že vlivem skluzu dochází k posunu čar frekvenčního spektra.
Velikost posunu lze vyjádřit změnou násobku F, tj.  F  F  1  F . Velikost posunů násobků

frekvencí udává následující tabulka:
valivý člen

1  x  2si  1  x1  
cos FOR
x
1    x1  
2

FRE 

vnější kroužek

vnitřní kroužek
2
n 1  x 1  
n 1  x 1  
FIR  

2 1    x1  
2 1    x1  



2







Zajímavou vlastností posunů frekvencí projevu poruch vnější a vnitřní dráhy ložiska vlivem
skluzu při odvalování je to, že při vzrůstu tohoto skluzu se frekvence projevu poruchy vnější
dráhy zvětší, zatímco frekvence projevu poruchy vnitřní dráhy se o shodnou hodnotu zmenší.
Střední hodnota z násobků FOR a FIR je
FOR  FIR n
 .
2
2

(14-5)

Složky frekvenčního spektra, které přísluší projevu poruch vnější a vnitřní dráhy jsou vždy
symetrické podle násobku, kterým je polovina počtu valivých členů ložiska. Toto pravidlo
usnadňuje identifikaci příslušnosti spektrálních složek ke zvolenému ložisku.
Oba dílčí skluzy při odvalování lze nahradit součtovým skluzem s  s i  s o . Pro skluzy
o velikosti několika setin lze velikost součinu si so zanedbat, platí
  1  si 1  so   1  si  so  si so  1  si  so   1  s , 1    x1    2  s  xs  2 .

Vzorce pro posuny složek spektra vibrací ložiska v závislosti na celkovém skluzu jsou
následující:

FRE

valivý člen
1  x 2  si  so  xs

cos
x
2

vnější kroužek
n
FOR  1  x 2 s
4
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vnitřní kroužek
n
FIR   1  x 2  s
4

Celkový skluz při odvalování lze pro aproximaci   1  s odhadnout podle vzorce
s

2  FOR
1  x FOR

nebo

s

2  FIR
.
1  x FIR

(14-6)

.  FOR FOR
Pro běžnou velikost parametru x asi 0,15 přibližně platí s  174
s  2.35  FIR FIR .

nebo

Ke stanovení vzájemných vztahů mezi velikostmi posunů frekvencí je vhodné, aby byly
vztaženy ke shodnému násobku, nejlépe B  1  x 2  2 x . Posuny frekvencí z poslední
tabulky lze pak přepsat do tvaru:
valivý člen

FRE  Bs i  s o  xs cos

vnější kroužek
nxs
FOR  B
2

vnitřní kroužek
nxs
FIR   B
2

O vztahu změn násobků FIR a FOR k změně FRE vlivem skluzu rozhoduje velikost součinitele
nxs 2 vzhledem k součiniteli si  so  xs cos  , který závisí na rozdílu mezi dílčími skluzy,
tj. so a si. Pro běžnou velikost x kolem 0.15 se jedná o následující velikosti zmíněných

součinitelů: n.s 13 a si  so  0,15s cos . Pro počet valivých členů do 26 a skluz v několika
setinách je změna frekvence projevu poruchy valivého členu menší ve srovnání se změnami
frekvencí projevu poruch vnější a vnitřní dráhy. Nejméně citlivá na skluz při odvalování je
tedy frekvence projevu poruchy valivého členu.

Při výpočtu násobků FIR , FOR a FRE se lze bezpečně spolehnout jen na dosazovaný počet
valivých členů. Ostatní údaje pro výpočet nepatří mezi základní katalogové údaje o ložiscích a
jsou uvedeny jen na výrobních výkresech, a proto představující určité "know how" výrobce.
Z některých specializovaných databází lze přesto zjistit pro výpočet frekvencí potřebné údaje, a
to úhel styku, , roztečný průměr ložiska, PD, průměr valivého členu, DV, a počet valivých
členů n. Zdrojem nepřesností pro výpočet frekvencí projevů vad je zejména úhel styku u
kuličkových ložisek.

14.3. Příklad rozboru spektra vibrací ložiska
Na zkušebním stavu bylo testováno ložisko ZKL 30 220 s následujícími rozměry
roztečný průměr
PD =138.98 mm

průměr valivého
členu
RV = 20.58 mm

úhel styku

počet valivých členů

 = 15o 22'

n = 20

Z těchto rozměrů plyne velikost poměru x = RD/PD = 0.143. K vyhodnocení kvality ložiska
bylo použito autospektrum vibrací ve zrychlení, tj. m/s2, na obr. 117. Akcelerometr byl
umístěn na krytu ložiska, který je součástí zkušebního stavu. Optickým čidlem byly snímány
impulsy od otáček hřídele a jako tzv. tachosignál byly zavedeny do FFT analyzátoru BK
3550. K vyhodnocení spekter byl použit TRACKING MODE analyzátoru s rozlišovací
schopností 800 složek spektra, proto spektrum je v násobcích frekvence otáček hřídele, tzv.
orders. Rozsah byl zvolen od nulté až po padesátou harmonickou otáček hřídele s ložiskem.
Vzdálenost spektrálních čar byla 50/800 = 0.0625 násobku otáčky. Ke zpřesnění odhadu
násobku byl použit harmonický kurzor, který umožňuje zvětšit rozlišení frekvence základní
složky 4- až 7-krát. Ukázka spektra vibrací na obr. 117 obsahuje nejen složky příslušné
testovanému ložisku, ale i dalším ložiskům zkušebního stavu. Jde zejména o axiální ložisko
168

ZKL 51 206 (FOR = FIR = 7.5, FRE = 5.228) a ložiska poháněcího asynchronního motoru.
Odhad skluzu testovaného ložiska na základě změny velikosti FOR je 0.4 % a na základě
změny velikosti FIR je 3.1 %. Přehled výsledků je v následující tabulce:
Ložisko ZKL 30 220
....z rozměrů a s = 0
skutečnost

valivý člen
FRE = 6.617
FRE = 6.613

vnější dráha vnitřní dráha klec ložiska
FOR = 8.572 FIR = 11.428 FC = 0.429
FOR = 8.550 FIR = 11.581

V této kapitole byly odvozeny vzorce pro výpočet frekvencí projevu poruch valivých
ložisek s předpokladem skluzu při odvalování valivých členů na vnitřní a vnější dráze a byl
stanoven frekvenční posun složek frekvenčního spektra. V diagnostických příručkách se tyto
vztahy neuvádějí a pouze se doporučuje je respektovat. Z rozboru plyne, že vlivem skluzu při
odvalování je
 změna frekvence projevu poruch vnější a vnitřní dráhy navzájem opačna, přičemž
z velikosti tohoto posunu lze odhadnout velikost celkového skluzu
 změna frekvence projevu poruchy valivého členu menší než změna frekvence projevu
poruchy vnitřní a vnější dráhy za předpokladu, že skluzy při odvalování na vnitřní a
vnější dráze jsou přibližně stejné.
Při dodržení podmínek reprodukovatelného zatížení ložiska radiální a axiální silou lze jakost
ložisek úspěšně hodnotit úrovní jednotlivých složek spektra vibrací.

Obr. 117. Frekvenční spektrum vibrací testovaného ložiska ZKL 30 220 (s vyznačenými
harmonickými frekvencemi) a dalších pomocných ložisek zkušebního stavu
169

Literatura
[1]

Angelo, M.: Vibration Monitoring of Machines. Brüel & Kjaer Technical Review, No.
1, 1987.

[2]

Bendat, J.S.: The Hilbert Transform and Applications to Correlation Measurements.
Technical Report, Brüel & Kjaer, 1985.

[3]

Bently, D.E.: Role of Circumferential Flow in the Stability of Fluid-Handling Machine
Rotors. In: Texas A&M Fifth Workshop on Rotordynamics in High Performance
Turbomachinery, 16-18 May 1988, College Station, Texas.

[4]

Berry, J.E.: Tracking of rolling element bearing failure analysis. Technical Associates
of Charlotte. Inc.

[5]

Bosh, M.: Das dynamische Verhalten von Stirnradgetrieben unter besondere
Berwücksichtigung der Verzahnungsgenaukeit. In: Industrie-Anzeiger, 87.Jg.Nr.10221, Dez.1966.

[6]

Boyes, J.D.: Analysis Techniques for gearbox Diagnosis using high resolution FFT
analyser. Application Notes, Brüel & Kjaer, 1981.

[7]

Broch, J.T.: Mechanical vibration and shock measurements. Brüel & Kjaer , 1984.

[8]

Cooley, J.W. - Tukey, J.W.: An Algorithm for Machine Calculation of Complex Fourier
Series. Math. of Computation, 19, 1965, s.297-301.

[9]

Čížek, V.: Diskrétní Fourierova transformace a její použití. Matematický seminář
SNTL, Praha 1981.

[10] Dossing, O.: Multi-reference Impact Testing for Modal Analysis using Type 3557 Fourchannel Analyzer and CADA-PC. Brüel & Kjaer Application Note.
[11] Drago, R.J.: Gear system design for minimum noise, AGMA Handbook, 1982.
[12] Drago, R.J. - Lenski, J.W.: Overview of a five year research developement and test
programme. In: Proc. International Gearing Conference 1994, University of Newcastle
upon Tyne 1994.
[13] Futter, D.N.: Vibration monitoring of industrial gearboxes using time domain
averaging. C492/022/95, IMechE 1995.
[14] Gade, S.-Herlufsen, H. - Konstantin-Hansen, H. - Wismer, N.J.: Order Tracking
Analysis. Brüel & Kjaer Technical Review, No. 1, 1995.
[15] Gade, S.: Sound Intensity (Part I, II). Brüel & Kjaer Technical Review, No. 3,4, 1982.
[16] Gade, S.-Herlufsen, H.:Windows to FFT (Part I, II). Brüel & Kjaer Technical Review,
No. 3, 4, 1987.
[17] Gade, S. - Herlufsen, H.: Digital Filter Techniques vs. FFT Techniques for Damping
measurements. Brüel & Kjaer Technical Review, No. 1, 1994.
[18] Gade, S. - Herlufsen, H.: Damping measurements - From Impulse Response Functions From Resonance and Non-resonance Excitation Techniques. Brüel & Kjaer Technical
Review, No. 2, 1994.
[19] Gregory, R.W. - Harris, M.A. - Munro, R.G.: Dynamic behaviour of spur gear. In:
Proc.Instn.Mech.Engrs 1963-64, Vol 178 Pt1 No 8.

170

[20] Hassalt, J.R. - Zaveri, K.: Acoustic Noise Measurements. Brüel & Kjaer, 1988.
[21] Hochmann, D. - Houser, D.R.: An experimental test stand for measurements on loaded
parallel axis gears. In: Proc. International Gearing Conference 1994, University of
Newcastle upon Tyne 1994.
[22] Inmann, D.J.: Vibration with control measurement and stability. Prentice-Hall
International Editions, New Jersey 1989.
[23] Isermann, R.: Fault detection and diagnosis - methods and application. In: 2nd
International Symposium Acoustical and Vibratory Surveillance Method and Diagnostic
Techniques, Paris 1995.
[24] Kahraman, A. - Blankenship, G.W.: Planet mesh phasing in epicyclic gear sets. In:
Proc. International Gearing Conference 1994, University of Newcastle upon Tyne 1994.
[25] Kahraman, A. - Singh, R.: Interaction between time-varying mesh stiffness and clerance
non-linearities in a geared system. In: Journal of Sound and Vibration (1991) 146(1),
135-156.
[26] Kato, S. - Yonekura, K. - Omori, T.: Analytical Procedure for Gear Surface
Modification Reducing Gear Noise. SAE Paper 852273.
[27] Kohlmann, Č.: Matematika ve sdělovací technice. SNTL, Praha 1960.
[28] Kropáč, O.: Náhodné jevy v mechanických soustavách. TKI SNTL, Praha1987.
[29] Levin, B.R.: Teorie náhodných procesů a její aplikace v radiotechnice. SNTL, Praha
1965.
[30] McFadden, P.D.: A Revised Model for the Extraction of Periodic Waveform by Time
Domain Averaging. In: Mechanical Systems and Signal Processing (1987) 1 (1), pp 8395.
[31] McFadden, P.D.: Detecting Fatigue Cracks in Gears by Amplitude and Phase
Demodulation of the Meshing Vibration". In: ASME J. of Vib. Acous.Stress and Rel. in
Des., Apr 1986, Vol 108,pp 165-170.
[32] Miláček, S.: Metoda modální analýzy a její aplikace. Učební texty cyklu 136 Stavba
strojů, Dům techniky ČSVTS Praha , 1990.
[33] Munro, R.G. - Yildrim, N.: Some measurements of static and dynamic transmission
errors of spur gears. In: Proc. International Gearing Conference 1994, University of
Newcastle upon Tyne 1994.
[34] Müller, R.: Schwingungs- und Geräuschanregung bei Stirnradgetrieben. DoctorIngenieurs Disertation TU München 1990.
[35] Navrátil, M. - Pluhař, O.: Měření a analýza mechanického kmitání. SNTL, Praha, 1986.
[36] Nielsen, T.G.: Field Measurements of Sound Insulation with a Battery-operated
Intensity Analyser. Brüel & Kjaer Technical Review, No. 4, 1986.
[37] Oehlmann, H. - Brie, D.-Begotto, V.-Tomczak. M.: Analyse temps-frequence de
l’ecaillage d’engrenage de boites de vitesses. In: 2nd International Symposium
Acoustical and Vibratory Surveillance Method and Diagnostic Techniques, Paris 1995.
[38] Oppenheim, A.V. - Schafer, R.W.: Digital signal processing. Prentice-Hall,
International, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 1975.

171

[39] Orfanidis, S.I.: Optimum Signal Processing. Macmillan Publishing Company, New
York, 1985.
[40] Pachaud, Ch.: Contribution de la demodulation amplitude/frequence/phase au
diagnostic et a la surveillance des machines tournates. In: 2nd International Symposium
Acoustical and Vibratory Surveillance Method and Diagnostic Techniques, Paris 1995.
[41] Papoulis, A.: The Fourier Integral and Its Applications. McGraw-Hill, New York, 1962.
[42] Randall, R.B.: Cepstrum analysis and gearbox fault diagnosis. Application Notes, Brüel
& Kjaer , 1980.
[43] Randall, R.B. - LUO Deyang : Hilbert transform techniques for torsional vibration
analysis. SAE Paper Manuscript.
[44] Randall, R.B.: Frequency Analysis. Brüel & Kjaer, 1987.
[45] Randall, R.B - Sidahmed,M..: Gear transmission error measurement as a diagnostic tool.
In: 2nd International Symposium Acoustical and Vibratory Surveillance Method and
Diagnostic Techniques, Paris 1995.
[46] Rosinski, J. - Hofmann, D.A.-Pennell, J.A.: Dynamic transmission error measurements
in the time domain in high speed gears. In: Proc. International Gearing Conference
1994, University of Newcastle upon Tyne 1994.
[47] Southwick D.: Using Full Spectrum Plots - Part 1&2. In: Orbit (Bently Nevada),
Volume 14, No.4, December, 1993, Volume 15. No.2, June, 1994.
[48] Technická dokumentace FFT analyzátorů fy Brüel & Kjaer typu BK 2032/34 a 3550.
[49] Thompson, S.J. - Haigh, J. - Hofmann, D.A.-Rosinski, J. - Pennell, J.A.: A four
megawatt test rig for noise and vibration research. In: Proc. International Gearing
Conference 1994, University of Newcastle upon Tyne.
[50] Thrane. N.: ZOOM-FFT. Brüel & Kjaer Technical Review, No. 2, 1980.
[51] Thrane. N.: Hilbert Transform. Brüel & Kjaer Technical Review, No. 3, 1984.
[52] Troeder, Ch. - Peeken, H.-Diekhans, G.: Shwingungsverhalten von Zahnradgetrieben.
In: VDI-Berichte Nr. 320, 1978.
[53] Tůma, J.:Číslicový lineární filtr prvého řádu se statisticky optimálně nastavovanými
parametry. In: Automatizace, 31 (1988) č.12.
[54] Tůma, J.: Measurement of Time Traces of Acceleration Produced by Meshing Gears.
In: 17th AICB Congress, 30th Conference of Acoustic, Prgue 1992.
[55] Tůma, J.: Analysis of Gearbox Vibrations in the Time Domain. In: EURONOISE ’92,
London 1992.
[56] Tůma, J.: Analysis of Periodic and Quasi-periodic Signals in the Time Domain. In:
NOISE ’92, St.Petersburg, Russia 1993.
[57] Nykl, V.st. - Nykl, V.ml. - Veselý, M. - Tůma, J.: Statistická kontrola převodových
agregátů typové řady T 815 TATRA. In: Technická diagnostika č.4, 1993.
[58] Tůma, J. - Kuběna, R. - Nykl, V.: Assesment of Gear Quality Considering the Time
Domain Analysis of Noise and Vibration Signals. In: Proc. International Gearing
Conference 1994, University of Newcastle upon Tyne 1994.

172

[59] Tůma, J.: Použití FFT analyzátorů Brüel & Kjaer k měření hluku a vibrací v časové
doméně. In: Sborník semináře Dynamická a pevnostní analýza pohonových systémů,
Svratka 1993.
[60] Tůma, J. - Kuběna, R.: Kontrola kvality ozubení v převodových agregátech automobilů
TATRA měřením hluku a vibrací. In: Sborník konference ICESA, VŠB-TU Ostrava,
Ostrava 1994.
[61] Tůma, J. - Růna, B.: FFT analyzátory Brüel & Kjaer pro měření rychlých přechodových
dějů. In: Sborník konference Inženýrská mechanika ’95, Svratka 1995.
[62] Tůma, J.: Teoretické základy synchronní filtrace. In: Seminář ASŘ’96 VŠB-TU
Ostrava, Ostrava 1996.
[63] Tůma, J.: Využití Hilbertovy transformace k demodulaci periodických signálů. In:
Seminář ASŘ’96 VŠB-TU Ostrava, Ostrava 1996.
[64] Tůma, J.: Výpočet frekvencí projevu vad valivých ložisek ve spektrech vibrací
s uvažováním skluzu při odvalování. In: Sborník konference Inženýrská mechanika ’96,
Svratka 1996.
[65] Tůma, J. - Kuběna, R.: Analýza hluku a vibrací planetového převodu v časové a
frekvenční oblasti. In: Sborník konference Inženýrská mechanika ’96, Svratka 1996.
[66] Tůma, J.: Amplitude and Phase Demodulation of Periodic Signals in Gearbox
Diagnostics. In: 7th International DAAAM Symposium, Technical University of
Vienna, 17-19th October 1996.
[67] Tůma, J.: Processing of Signals from Vehicle Pass-by Noise Tests. In: Kolokvium
Diagnostika strojů a konstrukcí ’96, ÚT AV ČR Praha, 1996.
[68] Uhlíř, J. - Sovka, P.: Číslicové zpracování signálů. Vydavatelství ČVUT Praha, 1995.
[69] Zaveri, K.: Modal Analysis of Large Structures - Multiple Exciter Systems. Brüel &
Kjaer, 1985.
[70] Smutný, L. - Novák, R.: Prostředky automatického řízení. Návody do cvičení. Skripta
VŠB, Ostrava, ES VŠB, 1996, 128 str.
[71] Bendat, J. - Piersol, A.: Random Data: Analysis Measurement Procedures. John Wiley
& Sons, Inc., New York, 1971.
[72] Kadlec, F.: Zpracování akustických signálů. Vydavatelství ČVUT Praha, 1996.
[73] Davídek V. - Sovka, P.: Číslicové zpracování signálů a implementace. Vydavatelství
ČVUT Praha, 1996.
[74] Vokurka, K.: Zařízení pro diagnostiku převodovek. In: Mezinárodní konference TD
2000 - DIAGON’96, Zlín 1996, s.328-330.
[75] Vokurka, K.: Cyklostacionarita diagnostických signálů. In: Mezinárodní konference TD
2000 - DIAGON’97, Zlín 1997, s.147-151.
[76] Mocek, H. -Vokurka, K.: Kepstrální analýza cyklostacionárních signálů. In:
Mezinárodní konference TD 2000 - DIAGON’97, Zlín 1997, s.152-156.

Příručky (booklets) firmy Brüel & Kjaer:
173

Měření chvění.
Měření hluku.
Vibration Testing, 1983.
Human Vibration, November 1989.
Measurement Microphones, May 1988.
Measuring Sound, September 1984.
Sound Intensity, July 1986, 1989.
Machine Condition Monitoring, November 1989.
Structural Testing, Part 1 Mechanical Mobility Measurements, April 1988.
Structural Testing, Part 2 Modal Analysis and Simulation, March 1988.

174

