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Ing. Libor Nohál se ve své disertační práci „Korelace změny signálu AE s rozvojem 

kontaktního poškození“ zabýval oblastí hodnocení vzniku kontaktní únavy pomocí metody 

akustické emise na zařízeních pro zkoušky plochého vzorku, což je téma velmi aktuální. To 

dokumentuje i množství aktuálních literárních odkazů jak k samotné akustické emisi, tak 

především k její aplikaci pro diagnostiku širokého spektra různých typů mechanického 

poškození včetně ložisek. Jde do značné míry o mezioborové téma, kdy je nutno řešit poměrně 

velkou šíři problémů, počínaje základní problematikou vlastností a spolehlivosti ložisek včetně 

rozboru vzniku a projevu jejich poruch přes znalost použití různých principů nedestruktivního 

testování, speciálně pak akustické emise včetně hardwarového řešení měřícího signálového 

řetězce a použitím moderních metod zpracování signálů a odpovídajícího software pro tyto 

metody NDT. Dále je zřejmé, že vypracování předložené disertace vyžadovalo i značný objem 

experimentální práce. Je zřejmé a logické, že disertant ve své práci navazoval na výsledky práce 

svého školícího pracoviště, což dosti přesně specifikuje. 

 

Hlavním cílem disertační práce bylo stanovení vhodných parametrů pro vyhodnocování 

kontaktního poškození pomocí metody akustické emise, porovnání jejich změn vzhledem ke 

změně rozsahu poškození a ověření vlivu této metodiky na hodnotu základní trvanlivosti. Tento 

cíl je logicky rozdělen do pěti dílčích bodů, pokrývajících tři zmíněné oblasti problémů, a to od 

identifikace vhodného parametru signálu AE charakterizujícího projevy kontaktní únavy při 

zkouškách materiálů na odolnost proti kontaktní únavě přes ztotožnění vybrané změny signálu s 

rozsahem degradace až po vypracování návrhu a verifikaci metodiky aplikace metody AE pro 

zpřesněné hodnocení vzniku kontaktního poškození na zařízení AXMAT. Celkový cíl 

disertační práce i jeho pět dílčích cílů byly ve všech bodech splněny. 

 

Postup řešení problému a dosažené výsledky 

Předložená práce má logické uspořádání a metodiku řešení lze také považovat za správnou. 

Doktorand vypracoval velmi zevrubný rozbor různých metod a postupů vyhodnocování signálu 

AE a to především se zaměřením na problematiku ložisek včetně dostupných aktuálních 

poznatků o této problematice.  

Zaměřil se testování dvou typů vzorků ložiskových ocelí v patřičné úpravě podle 

odpovídajících norem. Tyto úpravy byly metalograficky testovány a ověřovány včetně měření 

tvrdosti. 

Samotný systém měření je ukázán na obr, 5.15. byly realizovány dvě série experimentů, a 

to jednak zjišťování korelace parametrů AE s předem definovanou velikostí přirozeně 

vzniklých defektů. Druhá série experimentů byly realizovány úplné zkoušky kontaktní únavy. 

Následně byly stanoveny základní trvanlivosti těchto materiálů a to jak pomocí hladiny vibrací, 

tak i pomocí AE.  

Výsledky první série experimentů ukázaly nejlepší výsledky vyhodnocení amplitudy tzv. 

chybové kmitočtové složky. Tato informace se získává s kmitočtového spektra obálkové funkce 
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získané Hilbertovou transformací signálu AE. Zde lze velmi pozitivně hodnotit praktické 

ověření a uplatnění zatím nepříliš používané a nepříliš známé metody.   

Druhá série experimentů realizovala zkoušky trvanlivosti, které byly kombinovány i s testy 

vlivů maziva. Zde byl ověřen vliv detekce počátku kontaktního poškození metodou AE 

s ohledem na trvanlivost kontaktu, získané z úplných zkoušek trvanlivosti pro 20 zkoušených 

vzorků. Na základě těchto výsledků byla vytvořena metodika zkoušek kontaktní únavy 

plochého vzorku s využitím metody AE (příloha 2 předložené práce).  

    

Vědecký přínos práce: 

Zde považuji za největší přínos především praktickou aplikaci metody vyhodnocení tzv. 

chybové kmitočtové složky a její zavedení do metodiky testování, protože se ukazuje jako 

nejcitlivější způsob detekce počátku vzniku defektu a to ověřeným způsobem korelace s jinými 

metodami detekce.  

Za další významný přínos považuji vytvoření metodiky s využitím této relativně nové 

metody. Jako další přínosy práce lze hodnotit i test vlivu maziva na vznik počátečního 

poškození metodou AE a následné úplné zkoušky trvanlivosti.  

 

Doktorandovi se podařilo touto cestou zvýraznit zásadní informaci obsaženou v signálu 

AE. Je škoda, že se doktorand nedal touto cestou i k snaze ze signálu AE získat další 

informace. Zajímavé mohlo být vyhodnocení amplitudy vyšších harmonických složek 

chybového kmitočtu. Další, dosud celosvětově nerozpracovanou oblastí, je získání dalších 

informací z časově-spektrálních diagramů.   

 

Význam pro rozvoj oboru 

Předložená práce se systematicky zabývá využitím metody akustické emise pro zpřesnění 

diagnostiky odolnosti ložiskových materiálů proti kontaktní únavě. Její přínos pro rozvoj oboru 

se projevuje ve více směrech, počínaje zavedením metody detekce amplitudy chybové 

kmitočtové složky s využitím měření AE až po vytvoření metodiky zkoušení kontaktní únavy 

plochých vzorků. 

 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Práce je zpracována z hlediska jazykové a formální úpravy ve velmi vysoké kvalitě a s 

velkou pečlivostí. Má výbornou grafickou úroveň a minimum formálních chyb.  

I přes pečlivé zpracování se disertant nevyhnul některým formálním a technickým 

nepřesnostem, popř. nevhodným formulacím např.:  

203 – mortletovu– správně   Mortletovu. 

346  – snižuje šanci falešné detekce …. snad vhodněji snižuje pravděpodobnost falešné detekce. 

35-36 – poněkud obtížně srozumitelně vysvětlen obr. 2.31  

53, 5.3.1 Monitorování hladiny vibrací  

…signál byl vzorkován frekvencí 15 kHz….vzorkovací frekvence byla nastavena na 

jeden vzorek za 0,5 min.  …. nejasné, jak je míněno. Jinak je v rozporu. 

555   amplituda hitu 90,95 ±0,8dB, 56
3
   … 80,06 ±1,5 dB  …  je zbytečné uvádět s přesností na 

0,1 dB je-li neurčitost ±1,5 dB (1% při neurčitosti 19 %) 

551,2  Detekované hity byly cenzurovány… snad lépe filtrovány…. 

6511 – „amplituda chybové frekvence“…. Vhodněji: „amplituda kmitočtové složky s kmitočtem 

chybové frekvence“. 
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Vyjádření k publikacím doktoranda 

Své výsledky publikoval doktorand hlavní autor či spoluautor v  mezinárodním impaktovaném 

časopise, recenzovaném časopise a na pěti mezinárodních konferencích. Tato publikační 

aktivita přijatelnou měrou verifikuje výsledky jeho práce v domácí a mezinárodní vědecké 

komunitě. 

K disertační práce jsou přiloženy teze. V nich jsou stručně a výstižně vyjádřeny cíle a výsledky 

disertační práce. Jsou zpracovány na dobré úrovni a splňují požadavky kladené na tento typ 

dokumentu. Snad tam jen postrádám alespoň krátkou zmínku o výsledné metodice. 

 

Otázky pro doktoranda: 

1. Můžete zdůvodnit, proč se jeví metoda chybové harmonické složky jako nejcitlivější? 

2. Můžete zvážit, jak využít informace o výšce amplitudy vyšších harmonických složek 

chybové harmonické složky? 

3. Jaké okénkové funkce jste používal pro FFT?  

 

Závěr 

Doktorand prokázal schopnost vědecky pracovat a obohatil obor diagnostiky pro stanovení 

kontaktní únavy materiálu s využitím metody akustické emise se zaměřením na vznik 

poškození ložiskových materiálů o nové a přínosné poznatky. Disertační práce i přes některé 

drobné výtky splňuje požadavky zák. č.111/98 Sb., §47 a přispívá jednoznačně k rozvoji oboru, 

ve kterém doktorand pracuje, a proto ji doporučuji k obhajobě a po úspěšném průběhu obhajoby 

udělit vědeckou hodnost Ph.D. 

 

V Brně dne 25. 5. 2014   

                                                                            Prof. Ing. Karel Hájek, CSc. 

 

 


