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žití.se.nejen.získají.informace.o.oblasti.sku-
tečných.otáčkových.frekvencí,.podobně.jako.
u.analýzy.v.oblasti.časové,.ale.frekvenční.ana-
lýza.informuje.i.o.problémech.především.na.
násobcích.otáčkové.frekvence.–.vyšších.har-
monických..Rozbor.je.zpravidla.možné.rozdě-
lit.do.tří.hlavních.oblastí,.kterými.jsou:
– pásmo.nízkých.frekvencí,.sahající od.frek-

vencí.pod.nejpomalejší. rychlostí.otáčení.
hřídelí. až. po. frekvence. nižších. násobků.
(čtvrtou. až. šestou. harmonickou). hřídelí.
s.největšími.otáčkami:.získají.se.informa-
ce.o.závadách.způsobených.nevyvážeností,.
ohybem.hřídelí,.přesazením.hřídelí,.nesta-
bilitou.radiálních.ložisek.a.uvolněním.me-
chanických.vazeb,

– pásmo.středních.frekvencí,.nacházející.se.
nad.oblastí.nízkých.frekvencí.až.po.frek-
vence. od. asi. 1. po. 5.kHz. (podle. otáček.
a.typu.převodů):.obsahuje.informace.o.zá-
vadách.ozubených.převodů.a.převodovek,

– pásma.vysokých.frekvencí od.horní.hrani-
ce.pásma.středních frekvencí.nahoru:.ob-
sahují.informace.o.počínajících.závadách.
valivých.ložisek.(např..poškození.kroužků,.
trhlinky.apod..se.projevují.úzkými.a.ostrý-
mi.impulzy.v.oblasti.vysokých.kmitočtů.
a.odpovídající.složky.signálu.zde.nejsou.
překryty.intenzivnějšími.vlivy.převládají-
cími.na.nízkých.a.středních.frekvencích).

Příklady. jednotlivých. typických. závad.
strojních.uzlů.jsou.velmi.přehledně.uvede-
ny.např..v.[1].a.[6]..Pro.ilustraci.je.na.obr. 
9.ukázáno.frekvenční.spektrum.vibrací.zís-
kané.při.měření.na. stroji. s. uvolněným.zá-
kladem. s. typickou. výraznou. druhou. har-
monickou.

5. Závěr

Vibrodiagnostika.představuje.jak.tradič-
ní,.tak.současný.obor.technické.diagnostiky,.
který.pomáhá.velmi.výrazně.v.péči.o.veške-
ré. stroje. a. jejich.mechanické.uzly..Kvalit-
ně.prováděná.vibrodiagnostika.je.nezbytnou.
součástí.systémů.údržby.a.současně.garan-
tem. bezporuchového. a. bezpečného. provo-
zu.všech.možných.strojů.a.strojních.zaříze-
ní..V. článku. jsou. shrnuty. základní. princi-
py.měření.vibrací.a.hodnocení.naměřených.
údajů.zejména.s.ohledem.na.problematiku.
chyb. a.nejistot,. které. se.později. odrazí. na.
výsledku. celé. diagnózy.. Samotné. analýze.
nejistot. ve. vibrodiagnostice. bude. věnován.
další.článek.cyklu.
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Budeme ovládat počítač pouhou myšlenkou?
Spolupráce mezi člověkem a počítačem 
bez použití klávesnice nebo myši je snem 
mnoha fantastů. Díky výsledkům, ke kte-
rým dospěli výzkumníci z berlínské Tech-
nické univerzity a odborníci ze společnos-
ti Siemens, se tento sen začíná pomalu na-
plňovat. Svůj výzkum založili na sledování 
aktivit mozku a na použití „oční“ kamery, 
která sleduje a zaznamenává veškeré po-
hyby očí uživatele. 

Systém.je.schopen.rozeznat.aktivitu.ur-
čitých. částí. mozku. uživatele.. Dále. přes-
ně. analyzuje,. kam. se. na. obrazovce. dívá..
Z. pohledu. uživatele. to. vypadá. tak,. že. se.
zaměří. na. určitý. bod. na. obrazovce,. třeba.
na.ovládací.tlačítko..Oční.kamera.okamži-
tě.zaznamená,.že.se.tak.stalo..Uživatel.se.
poté.soustředí.na.předem.daný.myšlenko-
vý.příkaz,.např..na.stisknutí.tlačítka..Sys-
tém. identifikuje. aktivitu. v. příslušné. části.
mozku..Propojí.oba.vstupy.a.stiskne.poža-
dované.tlačítko..

Odborníci. konali. různé. druhy. pokusů.
(obr. 1)..Jedním.z.nich.byl.test.určení.správ-
ného. textu..V. kruhu. jsou. zobrazeny. různé.
kombinace.písmen..Uživatel.má.potvrdit. tu.

kombinaci,.která.se.shoduje.s. textem.upro-
střed..V.dalších.pokusech.se.uživatelé.snaží.
např..přesně.zaměřit.barevné.body..V.tomto.
případě.je.oční.kamera.umístěna.přímo.pod.
monitorem.

I. přes. velké. pokroky. je. výzkum. teprve.
v.počátcích.a.vědce.čeká.ještě.velmi.dlouhá.

cesta.ke.komerčnímu.využití.
takovéhoto. systému.. Sledo-
vat.aktivitu.mozku.totiž.není.
vůbec.snadné..Jednak.je.třeba.
velké.množství.elektrod,.kte-
ré. jsou. za. použití. vodivého.
gelu.připojeny.přímo.na.po-
kožku.hlavy.uživatele..Přede-
vším.je.ale.nutné.správně.ur-
čit.a.nastavit.význam.jednot-
livých. signálů,. což. je. velmi.
náročné..Výzkumníci.se.pro-
to.zaměřují.zejména.na.přes-
nou. a. jednoduchou. kalibra-
ci. signálu.. Slibně. pokračuje.
také. vývoj. miniaturní. suché.
elektrody,.která.bude.se.sys-
témem.místo.drátů.propojena.
rádiovým.signálem..

Oblasti. využití. jsou. širo-
ké..Největší.zájem.má.už.nyní.herní.průmy-
sl,.protože.by.mohl.nabídnout.počítačové.hry.
ovládané.pouhými.myšlenkami..Velkým.pří-
nosem.by.toto.řešení.bylo.pro.tělesně.posti-
žené.pacienty..Předpokládá.se.ale,.že.se.sta-
nou.běžnou.součástí.života.
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Obr. 1. Pro sledování aktivity mozku je nutné připevnit velké 
množství elektrod přímo na pokožku hlavy za použití vodi-
vého gelu


