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Abstrakt 
 
Dizertační práce je věnována problematice primární kalibrace snímačů 

akustické emise (AE).  V úvodních kapitolách jsou shrnuty výsledky literárního 

průzkumu v oblasti AE, snímačů AE a primární kalibrace snímačů AE.  

Praktická část práce je zaměřena na realizaci primární kalibrace snímačů 

AE více metodami. V rámci výzkumu byly na jednom zařízení zrealizovány 

standardizované metody kalibrace skokovou funkcí a reciproční kalibrace. Dále 

byla zrealizována metoda reciproční kalibrace se širokopásmovým buzením. Bylo 

provedeno srovnání jednotlivých metod primární kalibrace, prozkoumán vliv 

různých zdrojů nejistot a různých konfigurací aparatury na kalibraci skokovou 

funkcí a na reciproční kalibraci. Pro všechny realizované metody byly určeny 

nejistoty měření. Pro použitou kalibrační aparaturu byla sestavena konkrétní 

doporučení pro kalibraci jednotlivými metodami. Celý proces primární reciproční 

kalibrace byl automatizován pomocí SW a přepínače kanálů. Jako kalibrovaný 

snímač pro srovnávání výsledků kalibrací byl použit UT 1000 (výrobní číslo 169) 

firmy Physical Acoustic Corporation. 
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Abstract 

The aim of the doctoral thesis is the problem of the primary calibration  

of acoustic emission sensor. In the introductory chapters, there are the results 

from the study of literature in field of AE and primary calibration of AE sensor  

summarized. 

The practical part of the thesis is aimed on realization of the primary 

calibration of AE sensors by different methods. The standardized methods of step 

function calibration and reciprocity calibration were practically realized as a part 

of the research on the same aparature. The method of reciprocity calibration with 

wideband excitation was practically realized too. The comparison between results 

from each used method was realized and the influences of the different sources 

of uncertainty and the different configuration of the calibration aparature on the 

step function calibration and the reciprocity calibration were determined. The 

uncertainties were determined for each realized methods. The recommendations 

for the calibration by the different methods on the available calibration aparature 

were presented. All the proceses of the reciprocity primary calibration was 

automated by the programmed software and the channel switcher. The UT 1000 

(s.n. 169) by Physical Acoustic Corporation was used as the calibrated sensor  

for the comparison of the results of the calibrations. 
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1. Úvod 

Disertační práce se věnuje problematice primární kalibrace snímačů 
akustické emise. Termín akustická emise (AE) je používán pro elastické vlny 
vznikající následkem náhlého uvolnění energie v materiálu nebo při jiném 
procesu [13]. Na základě tohoto jevu vznikla na počátku 60. let 20. století nová 
metoda nedestruktivního zkoušení (NDT). Výhodou metody je schopnost odhalit 
defekty v raném stadiu v celém zkušebním vzorku.  

Základním měřicím prvkem systému pro zpracování AE je snímač akustické 
emise. Abychom mohli kvalitně provádět měření AE, potřebujeme u snímače 
znát přenos neboli jednoznačnou závislost mezi vstupní veličinou (výchylka 
povrchu) a výstupní veličinou (např. náboj u piezoelektrických snímačů) tzn., že 
snímač musí být kalibrován pro dané podmínky měření. Kalibrace je prováděna 
výrobcem snímače nebo kalibračními laboratořemi, které disponují patřičným 
vybavením. Kalibrace snímačů je nezbytná pro porovnávání výsledků měření 
mezi různými pracovišti, měření snímači pracujícími na různých principech, 
případně zjišťovaní efektu stárnutí, tepelného cyklování apod. 

Kalibrace snímačů AE se dělí na primární a sekundární. Tato práce  
je speciálně zaměřena na primární kalibraci, srovnání jednotlivých způsobů 
provedení této kalibrace, stanovení nejistot měření a zapojení do celého měřicího 
řetězce, který byl prozkoumán a charakterizován v rámci GAČR 101/06/1689. 
Jedním z důvodů provádění primární kalibrace je požadavek na určení zdrojů AE 
z přijatého signálu zpětným výpočtem, což bez kalibrovaných snímačů nelze. 

Konkrétní cíle disertační práce jsou popsány v následující kapitole. 
Většina měření byla prováděna na piezoelektrických snímačích AE  

a měřicích zařízeních HP 89410A, PXI 5122 a HS3. Jako referenční snímač  
pro srovnání výsledků jednotlivých metod kalibrace a porovnání různých vlivů  
na kalibraci byl zvolen snímač UT 1000 (v. č. 169) firmy Physical Acoustic 
Corporation. Ovládací software byl naprogramován ve vývojovém prostředí 
LabVIEW 8.5.1 firmy National Instruments.  
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2. Cíle disertace 

Hlavním cílem disertační práce bylo stanovení nejistot měření jednotlivých 
metod primární kalibrace snímačů AE a prozkoumání vlivu jednotlivých zdrojů 
nejistot na výslednou kalibraci konkrétními metodami. Nejistoty byly určovány 
podle doporučení [26] a jejich smysl je ve sjednocení vyjadřování výsledků 
měření v rámci celého světa. Smyslem zkoumání vlivu jednotlivých zdrojů  
je zjištění, které zdroje chyb mají na kalibraci největší vliv a vyvození konkrétních 
doporučení pro praktické provádění kalibrace snímačů. V rámci literárního 
průzkumu nebyly nalezeny publikace, které by dokumentovaly podobný výzkum 
ve světě. 

Aby mohly být splněny tyto hlavní cíle, bylo potřeba splnit několik důležitých 
dílčích cílů. V rámci práce bylo prakticky realizováno několik odlišných metod 
primární kalibrace snímačů na jednom zařízení. Konkrétně se jedná o metodu 
reciproční kalibrace a kalibrace skokovou funkcí. Metoda reciproční kalibrace, 
používaná v NSC, je blíže popsána v kapitole 5.4.2.1. Kalibrace lomem kapiláry 
je základní metodou použitou v normě ASTM 1106 [6], blíže vysvětlenou 
v kapitole 5.4.1. Dále byla realizována modifikace reciproční kalibrace – 
reciproční kalibrace se širokopásmovým buzením (RK-ŠB), popsaná v kapitole 
5.4.2.4. Kalibrační pracoviště vycházelo z již dříve částečně zrealizované 
reciproční kalibrace. Byl vytvořen řídicí software, pracoviště bylo doplněno  
o zařízení potřebná ke kalibraci skokovou funkcí, včetně interferometru a byla 
vyzkoušena různá měřicí zařízení. Bylo provedeno srovnání výsledků 
jednotlivých metod včetně nejistot a srovnání výsledků kalibrací při různých 
konfiguracích kalibrační aparatury včetně nejistot. Ani v tomto případě nebyly při 
literární průzkumu nalezeny publikace, které by potvrzovaly, že by někdo provedl 
podobné srovnání. Dostupná srovnání kalibračních metod jsou komentována 
v kapitole 8. 

Základním předpokladem pro reciproční kalibraci je znalost Greenovy 
funkce – recipročních parametrů daného testovacího prostředí. Tato funkce byla 
upřesněna v rámci řešení grantu GAČR 101/06/1689 ve spolupráci s doktorem 
Horou z Centra diagnostiky materiálů - detašované pracoviště Ústavu 
termomechaniky AV ČR v Plzni. Dále byl ve spolupráci s tímto ústavem 
realizován teoretický výpočet povrchové vlny generované lomem kapiláry  
pro použitý testovací blok.  

V rámci výzkumu bylo potřeba určit nejistoty dílčích prvků měřicího řetězce, 
aby mohly být určeny nejistoty výsledné kalibrace. Proto musely být ověřeny 
vlastnosti konkrétních prvků řetězce. Kde to bylo možné, byla stanovena nejistota 
typu A z nejméně deseti opakovaných měření. Nejistota typu B jednotlivých prvků 
byla stanovena z manuálů výrobce.  

Z důvodu potřeby velkého množství opakovaných měření pro stanovení 
nejistot při reciproční kalibraci bylo nutné celý proces automatizovat.  
Při provádění primární reciproční kalibrace snímačů je třeba jednotlivé snímače 
cyklovat, aby vždy tvořily pár přijímač - vysílač. Tuto činnost dříve prováděla 
obsluha přepojováním kabelů. Celá kalibrace trvala při použití analyzátoru HP 
89410A cca 1,5 hodiny a kabely bylo potřeba přepojit každé půl hodiny. Řešením 
bylo použití přepínače kanálů. Bylo vyzkoušeno několik přepínačů, avšak žádný 
nesplňoval potřebné požadavky na odstup mezi kanály. Z tohoto důvodu byl 
v rámci práce zrealizován vlastní maticový přepínač kanálů s kvalitními relé. Byly 
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změřeny jeho vlastnosti a přepínač byl zahrnut do měřicího řetězce včetně 
nejistot. Zároveň byl přepracován řídicí program tak, aby umožňoval libovolné 
bezobslužné opakování měření a automaticky komunikoval s přepínačem. 
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3. Akustická emise 

Akustickou emisí se nazývá pasivní nedestruktivní testovací technika, která 
je široce rozšířená od sedmdesátých let 20. století. Termín akustická emise je dle 
normy ČSN 1330-9 [13] používán pro elastické vlny vznikající následkem 
náhlého uvolnění energie v materiálu nebo při jiném procesu. Jiná definice zní: 
„Akustická emise je zvuk ve formě akustické nebo ultrazvukové energie, 
vyzařované buď při procesech, nebo přímo materiály, která může poskytnout 
další informace o těchto procesech nebo materiálech [21] “. 

Počátkem 60. let 20. století vznikla na základě AE nová technologie 
nedestruktivního zkoušení (NDT). Jedná se o kontrolní metodu sledující 
dynamické procesy vznikající ve zkušebním vzorku podrobeném zatížení. 
Metoda je schopna oproti tradičním metodám odhalit defekty v raném stadiu 
v celém zkušebním vzorku. AE se liší od dalších NDT metod ve dvou hlavních 
bodech:  

 
1)  Uvolněná energie pochází přímo z testovaného objektu.  
2) AE je schopná detekovat dynamické procesy spojené s degradací 

struktur – jako zvětšování trhlin nebo plastické deformace.  
 
Jedním ze základů využití metody je fakt, že lokální nespojitosti   

se ve struktuře projevují dlouho předtím, než samotná struktura zkolabuje.  
V současnosti roste zájem o použití AE jako servisního monitorovacího 

prostředku, případně on-line monitorovacího prostředku. Příklady použití 
pokrývají široké spektrum, od monitorování velkých tlakových nádob a tlakových 
systémů, zásobních tanků a velkých struktur, jako jsou mosty a letecká zařízení 
(detekce únavového lomu konstrukcí), sledování chování lomu materiálu při 
různých zkouškách, monitorování sváru, skryté koroze až po zjišťování 
opotřebení nástrojů a složení tekutin. AE lze též využít pro měření vybraných 
neelektrických veličin. Běžně měřené signály AE se pohybují v rozmezí 100 kHz 
až 1 MHz [21]. 

3.1. Klasifikace zdroj ů AE 

Klasickými zdroji AE jsou nejrůznější mechanismy deformace a lomu. 
Zmiňme alespoň zemětřesení, praskání skal, růst trhlin v kovech, lom  
a rozlepování vláken v kompozitních materiálech, pohyb dislokací a mnohé další. 
Jinou třídou mechanismu podle moderní definice akustické emise (tzv. druhotné 
zdroje) jsou zdroje, při nichž nedochází k deformaci. Zde patří např. fázové 
změny látek, tření, přeskupování nebo růst, případně změna orientace 
magnetických domén (Barkhausenův jev), únik média štěrbinou, kavitace, 
polarizace dielektrika aj. 

Podle produkovaného signálu mohou být zdroje AE rozděleny na diskrétní  
a spojité. Diskrétní signál je produkován při jednorázovém uvolnění energie  
ze zdroje AE, jako třeba lomem nebo nárazem. Spojitý signál je produkován 
zdroji, jako jsou únik kapaliny, tření nebo chemické procesy. Ve skutečnosti tyto 
zdroje mají většinou diskrétní podstatu, ale události se dějí tak prudce  
a v takovém množství, že se zdroj výsledně jeví jako spojitý.   
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Většina aplikací AE se zabývá monitorováním klasických zdrojů AE 
diskrétní podstaty. [21] 

Detailnější popis zdrojů AE lze nalézt v literatuře, např. [80],[66]. 

3.2. Šíření AE 

Signály akustické emise jsou odpověďmi snímačů AE na zvukovou vlnu 
šířící se v pevném médiu [66]. Každé emisní události přísluší jeden 
širokopásmový impuls, jehož tvar závisí na charakteru zdroje a vlastnostech 
materiálu prostředí.  

Vzhledem k šíření signálu AE jako zvukové vlny, pro kterou platí obecné 
fyzikální zákony, je výsledný signál ovlivněn materiálem prostředí, tvarem 
prostředí, rozměry prostředí, homogenitou prostředí, anizotropií materiálu apod. 
Pro ideální případ pohybu hmotného bodu v elastickém, homogenním  
a izotropickém materiálu při působení vnější síly platí Navierova rovnice elasticity. 
Řešení této rovnice pro konkrétní případy šíření jsou naznačena v [66].  

V literatuře je nejvíce popsáno šíření AE v kovových materiálech. Veškerá 
primární kalibrace prováděná v této práci byla měřena na ocelovém bloku 
popsaném v kapitole 17.3.2. 

3.3. Snímání AE 

Snímač AE je základním měřicím prvkem systému pro zpracování AE. 
Snímač AE slouží k převodu fyzického signálu AE (většinou povrchové vlny) na 
elektrický signál. Problematika snímačů a jejich principy jsou blíže diskutovány 
v kapitole 4. 

Pro srovnávání výsledků měření musí být u snímače známa jednoznačná 
závislost mezi vstupní veličinou (výchylka povrchu) a výstupní veličinou (např. 
náboj u piezoelektrických snímačů) tzn., že snímač musí být kalibrován. 
Kalibrace snímačů AE je rozsáhlá problematika, které je věnována tato práce.  

3.4. Vyhodnocování AE 

Součástí standardního měření signálu akustické emise používaného  
pro nedestruktivní testování je zpracování a vyhodnocení naměřených dat. 
Nejčastějším zpracováním jsou odpovědi na následující otázky [79]: 

 
1. Děje se něco ve zkoumaném materiálu a s jakou intenzitou? 

(Detekce a kvantifikace) 
2. Kde se to děje? (Lokalizace) 
3. Co se děje? (Identifikace zdroje a jeho parametrů) 

 
Cílem vyhodnocení je detekce zdroje a zjištění co nejvíce informací o něm. 

Signál AE je na své cestě ovlivněn charakterem zdroje, cestou od zdroje  
ke snímači, charakteristikou snímače a vlastnostmi měřicího systému.  
Pro detekci a kvantifikaci zdroje se používají standardní parametry signálu AE, 
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jako počet emisních událostí, počet emisních překmitů atd. Parametry jsou 
popsány například v [66]. 

Pro potlačení dolnofrekvenčních zdrojů šumu se v průmyslové praxi 
používá dolnofrekvenční filtr se zlomovou frekvencí až 100 kHz. V tomto případě 
se pro AE někdy používá termín ultrazvuková emise (UE). 
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4. Snímače AE 

Snímače AE tvoří základní snímací prvek měřicího řetězce. Umísťují   
se na povrch testovaného předmětu a slouží k detekci výchylky povrchu. 
Výchylku převádějí na elektrický signál. Jiná literatura definuje snímač AE jako 
elektroakustický převodník, převádějící energii tlakové vlny na energii elektrickou. 

Snímače AE mohou být konstruovány na různých principech a to např. 
na magnetostrikčním, elektromagnetickém, kapacitním, piezorezistivním, 
piezoelektrickém, fotoakustickém nebo elektroakustickém. Charakteristiky  
a citlivosti snímačů se samozřejmě liší. Proto při výběru hrají roli kriteria [80] jako 
dostupnost (cena), citlivost (viz. Tab. 1), frekvenční charakteristika (standardně 
se pohybuje v oblasti 30 kHz až max. 1 MHz) a velikost snímače (snímací 
plošky).  

Citlivosti snímačů zobrazené v tabulce byly učeny za použití 
termoplastického laserového zdroje impulsů s energií 50 mJ, pulsující na povrch 
hliníkového bloku [80]. 

Širokopásmové snímače mají rovnoměrnou frekvenční charakteristiku 
v širokém spektru frekvencí. Rezonanční snímače mají v charakteristice jeden 
dominantní vrchol, v jehož blízkosti je citlivost největší. 

Tab. 1. Typické citlivosti snímačů [80] 

TYP SNÍMAČE CITLIVOST [m] FR. PÁSMO [MHz] 

Piezoelektrický rezonanční 10-13 0,1 až 0,3 

Piezoelektrický širokopásmový 10-12 0,1 až 2 

Kapacitní 10-11 ss až 50 

Laserový interferometr 10-10 0,05 až 100 

 

U materiálů s velkým útlumem je nezbytné snímat nižší frekvence. Avšak 
čím nižší frekvence, tím více se projevuje šumové pozadí okolního prostředí. 
Proto u materiálů s nízkým útlumem je jednodušší detekovat události AE  
na vyšších frekvencích [66].  

Ideální snímač podle Scotta [80] by měl být malý, vysoce citlivý  
na specifické parametry, jednoduchý na montáž, levný a jednoduchý na výrobu. 
Navíc by měl mít svou vysokou citlivost v širokém rozmezí frekvencí, pokud 
možno lineární. Měl by mít jednoduchou závislost na jednotlivých vstupních 
parametrech. Je zřejmé, že takový senzor nelze vyrobit a výsledné parametry 
snímačů jsou kompromisem mezi těmito požadavky. 

Parametry snímačů používaných a kalibrovaných v rámci výzkumu jsou 
popsány v příloze Kalibrované snímače17.2. 

4.1. Piezoelektrické sníma če 

Piezoelektrické snímače patří mezi nejpoužívanější typ snímačů AE. 
Piezoelektrický element se běžně vyrábí ze speciálního materiálu jako je barium-
titanátová, zirkonátová a niobátová piezokeramika. Tyto materiály mají Curieovu 
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teplotu řádově 100 – 300 °C. Nap ř. Ba-Ti (120 °C [66]). Proto p ři požadavku 
vyšších teplot musí být použity jiné materiály jako lithium niobáty (1210 °C), 
případně řezy krystalu křemíku. Při Curieově teplotě dochází ke změně vlastností 
materiálu z ferroelektrického na paraelektrický a materiál nevratně ztrácí své 
piezovlastnosti. Nevýhodou piezosnímačů je silné zvlnění frekvenční 
charakteristiky v závislosti na rezonančních vlastnostech použitého krystalu.  
O potlačení tohoto jevu se snaží různé konstrukce snímače. 

 

PIEZOKERAMICKÝ 
ELEMENT 

TLUMICÍ 
MATERIÁL  

VODIVÝ 
KRYT 

OCHRANNÁ
VRSTVA 

EL. 
KABEL  

VAZEBNÉ 
PROSTŘEDÍ

 
Obr. 1. Schematické zobrazení typického piezoel. snímače AE [66] 

Na Obr. 1. je zobrazeno typické uspořádání piezoelektrického snímače.  
Pro jeho uchycení na povrch testovaného tělesa se běžně používá tenká vrstva 
akustického vazebného prostředí, případně je snímač uchycen na vlnovod 
připevněný ke zkoumanému tělesu.  Aktivním prvkem je piezokeramický krystal 
s elektrodou na každé straně. Na jeho tloušťce závisí půlvlnná rezonanční 
frekvence snímače (frekvence, pro které je tloušťka aktivního prvku rovna 
lichému násobku poloviny vlnové délky). Krystal je chráněn ochrannou vrstvou.  

Na piezoelektrický element je připevněn tlumič, který rozšiřuje šířku pásma 
snímače za cenu snížení citlivosti snímače díky zatížení krystalu. Tlumič je často 
vyroben z epoxidové pryskyřice hustě obsahující wolframové částice [66] nebo 
mosazi. Požadován je velký útlum a značná disperze pro ultrazvukové vlny. 
Právě návrh konstrukce tlumiče je nejproblematičtější částí piezoelektrických 
snímačů a je předmětem mnoha patentů.  

Průměr snímací plošky má vliv na aperturní efekt, který je popsán v kapitole 
5.2.3. Proto je žádoucí, aby snímací ploška byla co nejmenší a snímač mohl být 
jako takový považován za bodový.  

V praxi se vyskytuje mnoho variant provedení piezoelektrických snímačů. 
Nejznámější jsou: 

 
• Pinducer (Obr. 2) – komerční širokopásmový snímač s deskovým 

krystalem o průměru 2 mm s navazujícím tlumičem o délce 50 mm. 
Snímač má vyrovnanou frekvenční charakteristiku v pásmu 0,1 až 2 
MHz [80]. 

• NIST laboratorní snímač (Obr. 3) – s kuželovitým aktivním prvkem 
tvaru komolého kužele z piezokeramiky PZT-5A polarizovaný  
ve směru podélné osy. Tlumení je zajištěno masivním válcovým 
blokem o průměru asi 40 mm a výšky 25 mm. Snímač je citlivý 
pouze na normálovou výchylku testovaného povrchu  
a je širokopásmový bez rezonancí. Výstup snímače je dobře 
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teoreticky popsán a vypočítán. Více informací v literatuře [36], [35], 
[77].  

• AERE Harwell [81] (Obr. 3) – odolnější verze NIST snímače, 
dovolující měření i mimo laboratoř. Kapkovitý mosazný blok zajišťuje 
útlum vln z aktivního prvku. Snímač obsahuje pružinu, která vytváří 
stálý tlak mezi aktivním prvkem a povrchem testovaného tělesa. 
Frekvenční charakteristika je rovná do cca 2 MHz.  

• Koberna [59] - Ústav technologie a spolehlivosti konstrukcí v Plzni – 
Obr. 5. Snímač je citlivý pouze na normálovou výchylku povrchu.  
Aktivní prvek je polarizovaný ve směru podélné osy. Konstrukce řeší 
nevýhody původního uspořádání NIST snímače a snímače AERE 
Harwell. Mezi ně patří malá odolnost hrotu aktivního prvku proti 
poškození, obtížná montáž na jiné než vodorovné povrchy a použití 
testovacího bloku jako zemnící elektrody. Citlivost je srovnatelná  
s komerčními rezonančními snímači a minimální šířka pásma  
je od 50 kHz do 1 MHz. 

• Glaser [94] – širokopásmový senzor s integrovaným zesilovačem 
a výstupem věrně odpovídajícím tvaru signálu – Obr 7. Výhodou 
senzoru je, že při měření nedochází ke změně módu vlny, senzor 
může být umístěn blíže poruše, umožňuje měření delšího časového 
úseku před příchodem odrazů a lze použít i v případě, kdy není 
dostupný volný povrch. Citlivost snímače je srovnatelná 
s komerčními piezorezonančními snímači. Věrnost tvaru signálu je 
srovnatelná se snímačem NIST. 

• Theobald [95] – Samokalibrující se snímač - Obr. 5. Snímač AE  
byl integrován do zadní části kónického piezoelektrického snímače, 
který funguje jako zdroj akustické emise při kalibraci. Tím se získá 
bodový zdroj AE se známou energií. U snímače je záporně lineární 
závislost mezi signálem akustické emise snímače AE v zadní části  
a efektivitou vazby pro konstantní elektrický vstup v rozsahu 100 kHz 
až 1 MHz. Díky této závislosti může být potlačena chyba způsobená 
kvalitou vazebného prostředí. Tím může být určena síla bodového 
zdroje AE a umožněna kalibrace energií v měřeních akustické 
emise.  

 
 
 

 
Obr. 2. Širokopásmový piezoelektrický snímač, typ Pinducer [80] 
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Obr. 3. a Obr. 4. Snímač NIST, snímač AERE Harwell [80] 

 

          

Obr. 5. a Obr. 6. Konstrukce snímače dle Koberny [59], samosekalibrující 
snímač dle Theobalda [95] 

 
 

Obr. 7. Snímač dle Glasera [94] 
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Snímače AE mohou být navrženy i v provedení pro speciální použití [66]: 
 

• Snímače pro různá prostředí - vyšší teploty až 550 °C, agresivní 
prostředí, zapouzdřené. 

• Integrované snímače - obvody zesilovače, příp. impedančního 
zesílení přímo uvnitř pouzdra. 

• Diferenciální snímače - lepší odolnost proti rušení, dva a více 
aktivních prvků. 

• Snímače s vlnovodem - pro místa s omezeným přístupem,  
či nepříznivými podmínkami. 

4.1.1. Piezofilmové sníma če 

Speciálním případem piezoelektrických snímačů jsou snímače piezofilmové 
(PVdF - polyvinylidene fluoride). Tyto snímače využívají polykrystalických 
polymerů s výraznými piezoelektrickými vlastnostmi s tloušťkou filmu  
od 9 do 110 µm s niklovými elektrodami. Výhodou je až 10x větší citlivost, než  
u klasických piezoelektrických snímačů, široký frekvenční rozsah, nízká 
hmotnost. Velkou nevýhodou je výrazná teplotní závislost. 

Srovnání monitorování pomocí PVdF senzorů a PZT senzorů publikovali 
Kerkyras a kol. [58]. 

4.2. Kapacitní sníma če 

Výchylka povrchu kalibrovaného bloku může být měřena i kapacitní 
metodou. Tyto snímače se vyznačují rovnou frekvenční charakteristikou, kde 
elektrický signál skutečně kopíruje dynamické vychýlení povrchu. Citlivost bývá 
nižší, než u piezoelektrických a použití v průmyslových podmínkách  
je problematické. 

Uspořádání elektrod snímače může být různé. Referenční snímač  
pro kalibrační účely dle ASTM 1106 [6] obsahuje válcovou elektrodu, ležící v ose 
rovnoběžné s vlnoplochou akustické vlny současně s ochrannou elektrodou. 
Tento snímač navrhl Breckenridge a kol. v roce 1981 [12]. Později byl jejich 
snímač použit pro kalibrační účely. 

 
Obr. 8. Referenční kapacitní snímač ASTM [6] 
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Snímač snímá normálovou složku povrchové vlny na povrchu pevného 
tělesa o známém směru šíření. Zadní čelo snímače je cylindrické a má  
na každém konci cylindrické rozšíření, aby bylo možné vypočítat citlivost  
a kapacitu snímače. Snímač vykazuje rovnou frekvenční charakteristiku 
v rozsahu 10 kHz až 1 MHz a více. Snímač se skládá ze setrvačné hmoty  
o hmotnosti asi 40 g, připevněné na poddajném nosníku a oddělené  
od snímaného povrchu vzduchovou mezerou 4 µm. Pokud jsou frekvence vibrací 
testovaného povrchu větší než je vlastní frekvence soustavy setrvačné hmoty 
s nosníkem (asi 1 kHz) zůstává setrvačná hmota stacionární. Minimální 
detekovatelná výchylka povrchu je 4.10-12 m [12]. 

V NDT Harwell centru byl vyvinut snímač, který používá rovnoběžné 
rovinné elektrody. Základem je rovinný deskový kondenzátor, kde jedna 
elektroda je tvořena povrchem zkušebního tělesa a druhá elektroda kruhového 
tvaru je v definované vzdálenosti od povrchu. Výhodou tohoto uspořádání  
je známé spolehlivé teoretické řešení [81]. Tohoto řešení využívá nám dostupný 
kapacitní snímač firmy Technická akustika, popsaný v kapitole 17.2.6. 

4.3. Elektromagneto-akustické sníma če 

Speciálním typem bezkontaktních snímačů AE jsou elektromagneto-
akustické snímače (Electro Magnetic Acoustic Transducers – EMAT). 
Mechanické kmity částic materiálu ve stálém magnetickém poli vytvářejí v tomto 
materiálu střídavý proud, který indukuje proud v cívce sondy [83]. Tyto snímače 
lze využít i jako kvalitní budiče. Při použití nemagnetického materiálu je jediným 
původcem kmitů Lorentzova síla. U magnetických materiálů se přidává 
magnetostrikční jev.  

Na Obr. 9. je zobrazeno konstrukční řešení sondy. 
 

 

 

 

Obr. 9. a Obr. 10. EMAT – princip funkce a konstrukční řešení [83] 

4.4. Optické sníma če 

Do skupiny optických snímačů patří laserová interferometrie. Součástí 
vybavení naší laboratoře je laserový interferometr Polytec, blíže popsaný 
v kapitole 17.3.13. Tento typ interferometru generuje vysokofrekvenční signál 
pomocí Braggovy mřížky. Paprsek helium-neon laseru je namířen na pohybující 
se povrch objektu a od něj odražen zpět. Rychlost či výchylka objektu generuje 
díky Dopplerovu jevu frekvenční nebo fázovou modulaci paprsku laseru. 
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Výstupem může být výchylka povrchu, rychlost, či zrychlení v závislosti  
na použitém dekodéru. 

Výhodou tohoto typu snímačů je vynikající reprodukovatelnost, stabilita  
a snadná statická kalibrace. 

Hlavní nevýhodou je nedostatečná citlivost, vysoká pořizovací cena  
a rozměry hlavy a vyhodnocovací jednotky. 

Ověření použitelnosti laserového interferometru pro měření signálu AE 
provedl v roce 2000 Enoki a kol. [20]. 
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5. Kalibrace sníma čů AE 

Snímač AE je jednou z velmi důležitých součástí měřicího systému 
akustické emise. Pro určení jednoznačné závislosti mezi vstupní a výstupní 
veličinou musí být snímač kalibrován pro dané podmínky měření. Kalibrací 
snímačů AE se rozumí zjištění amplitudové frekvenční charakteristiky  
za definovaných podmínek. V případě kalibrace impulsním nebo skokovým 
vstupním signálem je přenos snímače určen ze známého spektra vstupního  
a výstupního signálu. Kalibrace snímačů je nezbytná k tomu, abychom mohli 
porovnávat výsledky měření mezi různými laboratořemi a snímači založenými na 
odlišných principech.  

Kalibrace snímačů AE se dělí na primární a sekundární.  
Cílem primární kalibrace je získat frekvenční odezvu snímače na příchozí 

vlnu, která způsobí normálovou výchylku povrchu v místě snímače na známý 
signál, standardní pro akustickou emisi. Odezva snímače je zjišťována 
v diskrétních krocích v intervalu přibližně od 10 kHz do 1 MHz. Vstup je dán 
zaváděnou dynamickou odchylkou povrchu kolmou na sledovaný povrch. 
Výstupní jednotkou kalibrace je výstupní napětí vztažené na jednotku 
mechanického vstupu (výchylka, rychlost, zrychlení). To znamená,   
že pro primární kalibraci musí být známa absolutní hodnota vstupní veličiny a její 
průběh. Cílem primární kalibrace je přímá kalibrace snímačů pro použití jako 
přenosových normálů, které slouží jako referenční snímače pro sekundární 
kalibraci snímačů AE. 

Sekundární kalibrace je užívána jako jednoduchá a nenáročná metoda 
k ověření správnosti odezvy snímače na vstupní buzení. Snímač AE bývá  
ze všech členů měřicího řetězce nejvíce náchylný ke změnám svých 
charakteristik. Změny mohou být způsobeny jeho poškozením, stárnutím, 
provozem atd. Sekundární (relativní) kalibrace vyžaduje referenční snímač  
se známými charakteristikami. Kalibrace se provádí porovnáním výstupního 
signálu kalibrovaného snímače s referenčním snímačem. 

 
Obr. 11. Uspořádání snímačů na testovacím bloku pro povrchovou kalibraci 

(vlevo) a pro průchozí kalibraci (vpravo) [33] 

Testovaný (kalibrovaný) snímač je u většiny systémů umístěn na stejném 
povrchu bloku jako kalibrační zdroj akustické emise. Snímač je v tomto 
uspořádání kalibrován na povrchovou (Rayleighovu) vlnu, která se nejvíce 
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vyskytuje při reálných měřeních akustické emise. Průchozí kalibrace je brána 
spíše jako doplňková. 

Snímač - vysílač na obrázku Obr. 11 vystupuje ve funkci zdroje AE  
a snímač - přijímač ve funkci přijímače. Jsou zde naznačeny druhy vln, které se 
při jednotlivých kalibracích šíří po různých cestách různou rychlostí. L je podélná, 
R je povrchová a S je příčná vlna. 

5.1. Současný stav primární kalibrace sníma čů AE ve 
svě tě 

V rámci výzkumu byl proveden literární průzkum pokroku v kalibraci 
snímačů AE ve světě a ve vlastnostech jednotlivých metod kalibrace. Všechny 
zdroje, z nichž bylo čerpáno, byly citovány v rámci textu. Kromě těchto publikací 
byly nalezeny další zdroje stručně komentované v této kapitole.  

Theobald a kol. [86] v roce 2005 publikoval práci, v níž je zjišťována 
průchozí kalibrace snímačů AE. Signál je generován referenčním snímačem  
a měřen testovaným snímačem a interferometrem, jejichž výstupy jsou poté 
porovnány. Podobným způsobem funguje kalibrace popsaná Liebigem v roce 
1980 [65]. Signál AE je generován laserem a opět je porovnáván signál  
z interferometru se signálem ze snímače AE. Případně je se snímačem AE 
porovnáván vypočtený signál. Yan a Jones [96] v roce 2000 publikovali kalibraci 
snímačů AE in situ (na zařízení). Signál AE je opět generován laserem. 

Dále bylo ve světě uveřejněno několik srovnání výsledků kalibrací. 
Breckenridge v roce 1981 [12] publikoval práci, která obsahuje teoretické 
srovnání tehdy dostupných metod primární kalibrace. Na to v roce 1982 navázal 
s Hatanem [11] praktickým porovnáním metody dle ASTM 1106 [6] a dle NDIS 
2109 [68]. Porovnání bylo provedeno na dvou různých pracovištích, jak  
je popsáno v kapitole 8. V roce 1984 Ohtsu a Ono [74] uveřejnili další teoretické 
srovnání metod kalibrace, kde byly uvedeny praktické výsledky z Breckenridgova 
srovnání v roce 1982 [11]. Weiler v roce 1996 [93] také publikoval srovnání 
různých metod kalibrace. K měřením byly použity sendvičové senzory 
v uspořádání face to face. Tudíž se nejednalo o kalibraci jako takovou, protože 
nebyl použit testovací blok, ale spíše o srovnání možností jednotlivých metod 
měření. 

5.2. Základní problémy p ři kalibraci 

Základní problémy při kalibraci snímačů AE podle [66] jsou: 
 

1. Okamžitá výchylka bodu na povrchu testovaného bloku je třírozměrný 
vektor, ale výstup ze snímače je skalární povahy. 

2. Zatěžovací efekt snímače na povrchu bloku, který svou mechanickou 
impedancí ovlivňuje výsledek měření - změna akustické impedance. 

3. Výstupní signál ze senzoru je funkcí výchylky měřeného povrchu 
v kontaktu se snímačem. Tato funkce není závislá pouze na čase, ale   
i na velikosti a poloze měřící plošky snímače. 
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Z předchozích bodů plynou určité závěry, které se při kalibraci 
předpokládají, a které je nutno vzít v úvahu. Z důvodu skalární povahy 
výstupního signálu dle bodu 1 se často předpokládá, že snímač je citlivý pouze 
na normálovou výchylku povrchu. Pokud je snímač citlivý i v tangenciálním 
směru, tak je do měření vnášena chyba. Proto, pokud je to možné, by se 
snímače měly kalibrovat i na výchylky v jiném směru. Problém je více rozveden 
v kapitole 5.2.1. 

Zatěžovací efekt snímače na povrchu bloku jednoznačně ovlivňuje měření, 
avšak neexistuje jednoduchá analýza, která by tento problém popsala. Testovací 
blok v oblasti snímače má určitou akustickou impedanci, stejně jako snímač. 
Interakce mezi impedancí bloku a snímačem určuje výchylku měřicí plochy 
snímače. Obě tyto impedance jsou komplexní funkce závislé na frekvenci  
a neexistuje jednoduchá metoda, jak je změřit. Proto se při kalibraci předpokládá, 
že vstupem do snímače je výchylka nezatíženého povrchu bloku a interakce 
snímače a bloku se zanedbává. Musí být zmíněno, že snímač umístěný na bloky 
vyrobené z různých materiálů s různou akustickou impedancí bude mít různé 
kalibrační křivky. Proto v kalibračním protokolu musí být vždy uvedeno, na jakém 
materiálu byla kalibrace provedena. Nejčastějším materiálem bývá ocel.  

Poslední bod zahrnující konečnou velikost styčné plochy snímače bývá 
často ignorován. Za předpokladu, že průměr snímací plošky je zanedbatelný 
v porovnání s měřenými vlnovými délkami, nebo je pohyb všech bodů snímací 
plošky ve fázi s povrchem snímače, můžeme tento vliv zanedbat. Druhý 
předpoklad s fází je splněn jen v případě, že se jedná o rovinnou vlnu, přicházejí 
v ose kolmé na povrch. Obecně však výstup snímače odpovídá váženému 
průměru výchylky povrchu pod snímací ploškou. Tento jev je přiblížen v kapitole 
5.2.3. Důsledkem je, že kalibrace snímače se liší při různém druhu příchozí vlny 
a také s různými rychlostmi šíření těchto vln uvnitř testovacího bloku. 

5.2.1. Citlivost na r ůzné vlny 

Výchylka na povrchu bloku je ve skutečnosti určena třírozměrným 
vektorem, zatímco výstup ze snímače je skalární veličina. U měření na reálných 
površích není vždy možné od sebe odloučit jednotlivé složky příchozích vln.  
Je náročné určit vlnu, na kterou je snímač citlivý. Obvykle se předpokládá,  
že je snímač citlivý pouze na normálovou výchylku povrchu. Avšak podélné, 
příčné i povrchové vlny mají složku normálovou k povrchu a tak měření zatěžují 
malou chybou. Dalším zdrojem chyb může být citlivost snímače na tečnou 
výchylku. Při povrchové kalibraci buzené impulzním zdrojem obsahuje vektor 
výchylky kromě normálové i výraznou tečnou složku. 

V rámci testovacího bloku se mohou dle [72] šířit různé druhy vln: 
 

• Podélná vlna – částice kmitají po přímce ve směru šíření vlny. 
Dochází ke změně objemu střídavým zhušťováním a zřeďováním 
prostředí. Prostředí mohou být tuhá, kapalná i plynná. Podmínkou 
jsou dostatečně velké rozměry prostředí vzhledem k vlnové délce. 
Ve feritické oceli je rychlost cL = 5920 m.s -1. 

• Příčná vlna – částice kmitají po přímce kolmo na směr šíření vlny. 
(Polarizovaně v jednom směru), které je možné pouze v tuhém 
prostředí či v kapalinách s velkou viskozitou. Podmínkou jsou 
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dostatečně velké rozměry prostředí vzhledem k vlnové délce. Objem 
prostředí se nemění. Ve feritické oceli je rychlost cT = 3250 m.s-1. 

• Povrchová (Rayleighova) vlna – částice kmitají kolem rovnovážné 
polohy po eliptické dráze pouze na volném povrchu tuhého prostředí 
do hloubky přibližně se rovnající délce vlny. Příčná složka kolmá  
na směr šíření má větší velikost, než podélná. Podélná zaniká 
s hloubkou rychleji, než příčná. Dle [72] pro rychlost povrchové vlny 
cR platí:  

  TR cc
µ

µ
+
+

≈
1

12,187,0
 (1) 

V konkrétním případě našeho ocelového bloku s Poissonovou 
konstantou µ = 0,28 a rychlostí příčné vlny cT = 3250 m.s-1 platí  

  
-1m.s 3006925,0 ≈≈ TR cc  (2) 

• Lambovy vlny – prostředí, jejichž rozměry jsou blízké délce vlny. 
Např. desky nebo dráty. 
  

5.2.2. Zatěžovací efekt a materiál testovacího bloku 

Těleso určené pro potřeby kalibrace je nazýváno testovací blok. Testovací 
blok bývá tvořen pevným tělesem, na jehož povrchu jsou umístěny snímače AE  
a jež umožňuje šíření vln. 

Minimální rozměry testovacího bloku, který aproximuje nekonečný 
poloprostor, jsou dány jednotlivými metodami kalibrace. Obecně by blok byl měl 
být přiměřeně velký, aby bylo zaručeno dostatečně dlouhé časové okno přímého 
příchozího signálu dříve, než přijde signál odražený od stěn bloku. Rozměry 
bloku limitují dolní mezní kmitočet kalibrace. 

Dle normy ASTM 1106 [6] by měl testovací blok být vyroben z materiálu  
bez defektů a měl by projít ultrazvukovou kontrolou na frekvenci 2¼ MHz. Neměl  
by obsahovat defekty, které by poskytovaly větší odraz než 10 % prvního odrazu  
od zadní stěny. Materiál by měl být otestován na uniformitu šíření vln v celém 
objemu [6], [7]. 

U kalibrovaného snímače se přepokládá, že žádným způsobem nezatěžuje 
povrch testovacího bloku. Tento předpoklad bohužel nemůže být nikdy splněn. 
Snímač má určitou hmotnost a tíhovou silou působí na povrch. Ve výsledku  
je tedy  kalibrován na vlnu, která je zatížena chybou způsobenou přítomností 
snímače oproti vlně, která by existovala bez přítomnosti snímače. Proto musí být 
snímač používán na povrchu se stejnými vlastnostmi, jako měl kalibrační blok  
a tiše se předpokládá, že výsledek není zatížen touto chybou. Ovšem při změně 
vlastností povrchu prostředí pro šíření vln (např. kalibrace na kovu a měření  
na skle) se tato chyba velmi značně projeví. Proto musí být v kalibračním listu 
uveden materiál, z něhož je vyroben testovací blok.  

5.2.3. Aperturní efekt – vliv pr ůměru snímací plošky sníma če 

Dalším problémem kalibrace snímačů AE je oblast plochy snímače, která 
se dotýká povrchu. Pro nejpřesnější měření by bylo potřeba, aby nedocházelo 
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k žádným změnám ve fázi nebo amplitudě vlny na snímací ploše snímače.  
Pro průchozí kalibraci si můžeme pomoci zvětšením vzdálenosti od zdroje 
signálu. Dle [66] reaguje snímač na vážený průměr odchylek na své ploše takto: 

  ∫∫=
S

dydxyxrtyxu
A

tU ),(),,(
1

)(  (3) 

kde: 
S – oblast povrchu o ploše A, kterou pokrývá čelo snímače, 
u(x, y, t) – výchylka povrchu, 
r(x, y) – lokální citlivost snímače. 
 
Pro snímač s kruhovou snímací plochou s uniformní citlivostí v celé plošce 

aperturní efekt předpovídá nulovou citlivost v kořenech následující Besselovy 
rovnice [6]: 

  0)(1 =kaJ  (4) 

kde:  
k = 2πf/c [m -1], 
f –  frekvence [Hz],  
c – je Rayleighova rychlost v testovacím bloku [m.s -1],  
a – je poloměr snímací plošky snímače [m]. 
 

 
Obr. 12. Příchod přímé vlny na snímací plošku kruhového snímače [66] 

Jednou z vlastností aperturního jevu je závislost kalibrace na typu  
a rychlosti přijaté vlny. Podélné vlny dopadající kolmo k povrchu bloku (např.  
při průchozí kalibraci) jsou ve fázi a tudíž na ně průměr snímací plošky nemá vliv.  
Povrchová kalibrace je naopak silně ovlivněna aperturním efektem.   

Na Obr. 13 je zobrazen tvar vypočteného přenosu způsobeného aperturním 
jevem pro senzor UT 1000 s průměrem 0,775 cm. Nulové body byly nalezeny  
na frekvencích 237 kHz, 433 kHz, 628 kHz a 823 kHz pro Rayleighovu rychlost 
3006 m.s -1 na povrchu našeho testovacího bloku. Při porovnání  
s kalibrací UT 1000 na Obr. 48 je vidět, že frekvence útlumů přibližně odpovídají 
vypočteným hodnotám. 
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Obr. 13. Vypočítaný aperturní jev pro snímač UT 1000 

5.2.4. Správná montáž sníma čů AE 

Při nesprávné montáži snímačů AE může mezi snímačem a povrchem 
vzniknout malá vzduchová mezera, která brání správnému přenosu signálu  
na určitých frekvencích. Pro zlepšení citlivosti snímače se používá vazebná 
pasta, která eliminuje vznik vzduchových mezer. Většinou se používá tekutina 
s velmi malým akustickým útlumem. I když vazebná pasta znatelně zvýší 
opakovatelnost a citlivost měření, tak na druhé straně vnáší do systému další 
proměnnou. Aby byla kalibrace přenosná, měla by být prováděna se stejným 
vazebným prostředím a se stejnou přítlačnou silou. 

Běžně používané způsoby vazby jsou: 
 

• Tekuté vazebné prostředí a přítlačná síla – vazební pasta, olej, 
glycerin, silikonová pasta, případně v kombinaci se závažím, 
pružinou či magnetem. 

• Pevné vazebné prostředí – lepidlo či tmel. 
• Vlnovod – obecně kovová tyč připevněná na měřené prostředí (např. 

zalitá do betonu či do oceli pro monitorování emise při martensickém 
tuhnutí). Výhodou je použití v nepříznivých podmínkách, nevýhodou 
je změna tvaru vlny. 

 
Tloušťku vazebného prostředí ovlivňují dva protichůdné požadavky: velká 

úroveň výstupního signálu - malá tloušťka,  dobrá reprodukovatelnost - větší 
tloušťka. Výsledná tloušťka je kompromisem mezi nimi. Obvykle je používána 
nízká přítlačná síla. Norma ASTM [6] doporučuje použití přítlačné síly 9,8 N 
(odpovídá závaží o hmotnosti 1 kg) a strojního oleje s nízkou viskozitou. Toto 
uspořádání zaručuje konstantní tloušťku vazebného prostředí. 

Naměřený vliv množství vazební pasty je diskutován v kapitole 9.2.7. 
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5.3. Pohled na kalibraci sníma čů AE z hlediska teorie 
systém ů 

Hsu a kol. [42] dle [80] popsal jako první kauzální řetězec, uvedený  
na Obr. 14. 

 
Obr. 14. Kauzální řetězec systému AE (I – charakteristika zdroje AE, II – šíření 

vln v prostředí, III – charakteristika snímače, IV – zpracování signálu, V -
 interpretace dat a identifikace zdroje AE) [80] 

Řetězec startuje událost AE, která způsobí dynamickou změnu silového 
pole. Ta se šíří prostředím jako mechanická dynamická porucha, která  
je zachycena snímačem AE a převedena na napětí. Postprocesingem by mělo 
být možné predikovat, vypočítat a identifikovat zdroj události AE [80]. Lokální 
účinek síly S je funkcí času t a polohy x0 - S(x0, t) a má charakter tenzoru. Tento 
zdrojový tenzor je konvolován s příslušnou přenosovou funkcí prostředí (tzv. 
Greenovou funkcí), pomocí níž je získána výchylka u(x, t) bodu x v čase t [80]: 

  ( ) ( ) ( )∫ ∞−
⋅−=

t
dTtTt ,,,t, 00 xSxxGxu  (5) 

Impuls síly je vybuzen v bodě x0 v čase T. G popisuje výchylku v bodě x  
a čase t, kterou způsobil impuls síly. Místo výchylky může být měřena rychlost 
nebo zrychlení. 

Výsledkem kalibrace není analytické vyjádření přenosu snímače, ale jeho 
frekvenční charakteristika. Přenos snímače může být určen různými způsoby,  
na nichž jsou založeny jednotlivé metody: 

 
• Harmonickým buzením, 
• Pomocí Diracova impulsu, 
• Pomocí skokové funkce, 
• Buzením bílým šumem. 

 
Jednotlivé metody jsou podrobněji popsány v [8]. Reciproční metoda 

kalibrace je založena na buzení řadou harmonických signálů (kap. 5.4.2). 
Kalibrace skokovou funkcí (kap. 5.4.1) na vybuzení vlny např. lomem kapiláry. 
Buzení bílým šumem se používá u některých metod sekundární kalibrace. 
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5.4. Jednotlivé metody primární kalibrace 

5.4.1. Kalibrace skokovou funkcí 

Kalibrace skokovou funkcí patří mezi metody primární absolutní kalibrace 
snímačů akustické emise. Základem je dobrá znalost výchylky, která může být 
generována na povrchu testovacího bloku. Skoková síla bodově působící  
na povrch bloku vyvolá mechanickou poruchu, která se šíří blokem [66]. Metoda 
může být použita pro povrchovou i průchozí kalibraci. Výchylka povrchu 
testovacího bloku může být určena teoreticky - výpočtem nebo dostatečně 
věrným měřením absolutním snímačem výchylky o známé citlivosti. Teoretický 
výpočet musí souhlasit s výchylkou naměřenou snímačem. V našem případě byl  
jako referenční snímač použit interferometr, u něhož byla měřením potvrzena 
dobrá shoda mezi vypočítanou a naměřenou výchylkou (Obr. 61). Rozdíly byly 
způsobeny spíše kvalitou lomu kapiláry. 

Metoda primární kalibrace snímačů AE skokovou funkcí je podrobně 
popsána v americké normě ASTM 1106 [6]. V této normě je kalibrovaný  
i normálový snímač symetricky umístěn na povrchu testovacího bloku ve stejné 
vzdálenosti 0,1 m od zdroje AE. Výsledkem je povrchová kalibrace  
na Rayleighovu vlnu. Americký normalizační institut (NIST) [66], [80], [6] používá 
pro kalibraci skokovou funkcí ocelový válec o průměru 0,9 m s délkou 0,43 m 
s opticky vyleštěnými plochami. Skoková funkce je zde aproximována lomem 
kapiláry, při němž je měřena síla lomu. Dynamická výchylka povrchu 
nekonečného poloprostoru způsobená skokem síly, působící kolmo k povrchu 
bloku, je měřena pomocí kapacitního snímače a zároveň vypočtena pomocí 
teorie pružnosti.  Velikost bloku je dostatečná na to, aby mohlo být zpracováno 
prvních 100 µs signálu příchozí přímé vlny, aniž by v té době přišla vlna odražená 
od okraje bloku. Běžný rozsah kalibrace touto metodou je v rozsahu 100 kHz  
až 1 MHz s krokem 10 kHz. 

Text americké normy převzala evropská norma ISO 19713 [44].  
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Obr. 15. Schematický diagram aparatury pro NIST kalibraci [6] 

Signál z normálového a z testovaného snímače je zaznamenáván vhodným 
měřicím zařízením. Dle použitého zesilovače jsou upraveny úrovně signálu  
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a poté jsou vypočtena komplexní spektra U(fm), S(fm) pomocí FFT. Komplexní 
přenos kalibrovaného snímače D(fm) je s ohledem na frekvenční přenos 
normálového snímače S(fm) vypočten podílem 

  
)S(

)(U
)(D

m

m
m

f

f
f =  (6) 

kde fm – m-tý frekvenční bod . 
Amplituda rm a fáze Θm  přenosu se vypočítá standardním způsobem dle 

  [ ]
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=
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Citlivost kalibrovaného snímače je v jednotkách Arm, kde A je absolutní 
citlivost normálového snímače. Dle normy ASTM 1106 [6] je zde několik aspektů, 
které si zaslouží pozornost. Problém vzniká při výpočtu diskrétní Fourierovy 
transformace konečného počtu vzorků, kde se nerovná první a poslední hodnota. 
Proto norma navrhuje úpravu signálu před výpočtem FFT přičtením lineární 
rampové funkce dle následujícího vzorce tak, aby počáteční a koncový bod dat 
měl stejnou hodnotu [6] 

 ��� � �� � ���	 
�� � ���� 
    ��� � �� � ���	 
�� � ���� 

Z modifikovaných průběhů s’j a u’j je pak vypočtena FFT. Při výpočtu fáze 
musí být použit čtyřkvadrantový algoritmus výpočtu inverzního tangens. 

 

Zatěžovací  
šroub 

Sk leněná tyč 

Krycí sklíčko 

Kapilára 

Měření působící síly 

 
Obr. 16. Zařízení pro lom kapiláry dle ASTM 1106 [6] 

Lom je prováděn tak, že je bodově působeno měřenou silou na kapiláru. 
Kapiláry byly ručně vytaženy z laboratorního skla na vnější průměr od 0,1  
do 0,3 mm. Na povrchu bloku bylo kyanoakrylátem nalepeno mikroskopické krycí 
sklíčko (0,08 x 1,5 x 1,5 mm), které chrání povrch bloku před poškozením. 

(10) 

(9) 
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Praktické provedení v našich podmínkách se od normy ASTM 1106 [6] 
mírně liší. Jako referenční signál nebyl použit kapacitní snímač, ale laserový 
interferometr. Možnost použití interferometru pro měření signálu akustické emise 
potvrdil v roce 2000 Enoki a kol. [20]. Na povrchu bloku je definovaným 
způsobem vybuzen signál akustické emise, který je měřen snímačem AE  
a zároveň je měřena pomocí laserový interferometru výchylka povrchu ve stejné 
vzdálenosti od zdroje signálu. Signál z interferometru je poté přepočítán  
na rychlost výchylky volného povrchu a je porovnán s výstupem ze snímače AE.  

Rozměry bloku jsou také odlišné (větší) než používá NIST. Jednotlivé 
komponenty měřicího řetězce jsou podrobně popsány v příloze 17.3.  

Výpočet lomu kapiláry je založen na Breckenridgově aplikaci Lambova 
problému 1974 [10]. Autor vychází z Pekerisova numerického řešení Lambovy 
funkce [76]. Výpočet byl realizován ve spolupráci s Dr. Horou, který vypracoval 
disertační práci na téma kalibrace snímačů skokovou funkcí [36], [35]. Výsledný 
algoritmus byl realizován v prostředí Matlab. V rámci programu v LabVIEW byl 
algoritmus interně počítán pomocí MathScriptu. Předtím musel být vyřešen 
problém odlišného chování některých funkcí v Matlabu a v Mathscriptu. Ukázka 
průběhu vypočteného lomu je na Obr. 19 a reálného signálu z interferometru  
na Obr. 18. 

Norma ASTM 1106 [6] obsahuje kapitolu komentující analýzu chyb. Nutno 
však podotknout, že se jedná o chybu v klasickém pojetí a její chápáni je odlišné 
od pojmu nejistota. Chyba měření ve frekvenčním rozsahu 100 kHz až 1 MHz 
mezi různými kalibracemi stejného snímače by měla být maximálně ± 10 % 
maximální hodnoty absolutní citlivosti kalibrovaného snímače Arm se spolehlivostí 
90 %. Frekvenční krok Fourierovy transformace použité v normě je 10 kHz.  
Při našich měřeních byl používán citlivější frekvenční krok 5kHz. Data 
z opakovaných kalibrací by měla být uschovávána a celkový systém by měl být 
dle normy kontrolován na přesnost kalibrace ±15 %. Porovnání nejistot 
jednotlivých metod, určených v kapitole 7.5, je zobrazeno na Obr. 49 a Obr. 50. 

 
Obr. 17. Srovnání kalibrace UT 1000 – při výpočtu lomu kapiláry analyticky 

v porovnání se skutečným lomem naměřený interferometrem 
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Na Obr. 17 je ukázáno srovnání kalibrace skokovou funkcí, při které byla 
použita vypočtená data lomu kapiláry dle [36] a data skutečně naměřená pomocí 
laserového interferometru. 

 
Obr. 18. Skutečná výchylka povrchu naměřená interferometrem 

 
Obr. 19. Výchylka povrchu v místě snímače vypočtená analyticky 

 
Obr. 20. Průběh síly ze snímače LCMFD, měřený měřicí kartou NI 6008 přes 

tenzometrickou základnu Vishay 

-1,2E-09
-1E-09
-8E-10
-6E-10
-4E-10
-2E-10

0
2E-10
4E-10
6E-10
8E-10
1E-09

0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002

V
ýc

hy
lk

a 
po

vr
ch

u 
[m

]

Čas [s]

-5E-10

0

5E-10

1E-09

1,5E-09

2E-09

2,5E-09

0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002

V
ýc

h
yl

ka
 p

o
vr

ch
u

 [m
]

Čas [s]

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

0 0,05 0,1 0,15 0,2

Sí
la

 [N
]

Čas [s]



Kalibrace sníma čů akustické emise 
 
 

-  35  - 
 

 
Obr. 21. Porovnání zesíleného signálu ze snímače UT 1000, výchylky povrchu 

naměřené interferometrem a vypočtené analyticky 

5.4.2. Recipro ční kalibrace 

Reciproční kalibrace funguje na principu reciprocity, který je znám 
z elektrických obvodů:  

„daná elektromotorická síla v p-té větvi obvodu vyvolá stejný proud v q-té 
větvi obvodu, jako by stejná elektromotorická síla v q-té větvi obvodu vyvolala 
v p-té větvi“.  

Tento princip může být vztažen na elektromechanický systém a uvádí  
ve vztah přenos snímače jako zdroje a posléze přijímače. Výše uvedenou 
kalibraci lze použít u elektromechanických snímačů, které mají dle [66] dvě 
důležité charakteristické vlastnosti: 

1) Snímače jsou striktně elektrostatické (piezoelektrické), nebo mají 
přirozeně elektromagnetický princip. 

2) Jsou reverzibilní – mohou být použity jako zdroj AE i jako snímač. 
 
Všechny známé komerční snímače AE bez integrovaného předzesilovače 

[66] splňují předchozí požadované vlastnosti. Sensory s předzesilovači mohou 
být kalibrovány pomocí modifikace Adamsem [34]. 

Hlavní výhodou metod reciproční kalibrace je, že není potřeba měřit reálnou 
mechanickou výchylku povrchu nebo sílu. Všechna měření jsou čistě elektrická. 
Je však třeba znát mechanickou přenosovou funkci neboli Greenovu funkci  
pro přenos signálu od zdroje k přijímači. Tato funkce je ekvivalentní recipročnímu 
parametru H a ve frekvenční oblasti je reprezentací řešení elastické teorie, 
podobně jako u kalibrace skokovou funkcí [66].  

5.4.2.1. Základní princip metody reciproční kalibrace dle NDIS 
Reciproční kalibrace dle NDIS umožňuje stanovení absolutní hodnoty 

amplitudy a fáze frekvenční charakteristiky tří nekalibrovaných reverzibilních  
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snímačů. Citlivost může být stanovena v závislosti na uspořádání kalibrace  
dle Obr. 11 na Rayleighovy vlny nebo na podélné vlny (průchozí kalibrace). 
Reciproční kalibrace je zakotvena v normě NDIS 2109 [68] a v rámci update 
ASTM STP 1353 [29] se stala i součástí norem ASTM. Autorem metody  
je Prof. Hatano a kolektiv. Nippon Steel Corporation (NSC) v Japonsku poskytuje 
kalibrační služby založené na této metodě. Jejich testovací blok je ve tvaru válce 
o průměru 1,1 m a výšce 0,76 m. Snímače jsou umístěny ve vzdálenosti 0,2 m 
[66].  

Reciproční primární kalibrace snímačů AE byla poprvé publikována v roce 
1975 Hatanem a Morim [28]. Později Hatano s drobnými modifikacemi publikoval 
reciproční kalibraci v článcích [29], [30], [31], [32], [33] a dalších. 

Tři reverzibilní snímače 1, 2 a 3 jsou umístěny na povrch bloku. Snímače 
jsou postupně měřeny jako pár vysílač – přijímač dle Obr. 22. 
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Obr. 22. Uspořádání snímačů při reciproční kalibraci dle Hatana [33] 

Vzájemná vzdálenost Dr [m] všech tří snímačů by měla být stejná  
a pro všechny frekvence f splňovat podmínku 

  �� �  ��� �� 

kde d [m] – průměr snímací plošky snímače, 

        VR [m/s] – rychlost šíření Rayleighovy vlny. 
Jako budící signál pro snímač pracující ve funkci zdroje se používá 

harmonický signál s obálkou sin2. Použitý generátor HP 33220A byl schopen 
poskytnout amplitudu buzení 10 VPP. Tvar impulsního signálu je cíleně zvolen 
tak, aby byla přenesena dostatečně velká energie a přitom bylo možné snadné 
odlišení přímých a odražených vln. Pro náš testovací válec (kap. 17.3.2) byla 
použita délka budicího signálu 100 µs, která limituje rozlišovací schopnost 
kalibrace.  

V průběhu kalibrace jsou měřeny maximální amplitudy budícího proudu  
I ij [A] snímače ve funkci zdroje a napětí Eij [V] signálu snímače ve funkci 
přijímače. Indexem i je označen zdroj, indexem j přijímač. Maximální amplituda  
je zjišťována pomocí Hilbertovy transformace jako maximum obálky signálu 
v odpovídajícím časovém okně.  Fáze je vypočtena ze vzájemné korelace mezi 
budícím a přijatým signálem. 

(11) 
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Napěťová citlivost snímače na rychlost výchylky povrchu ve volném poli 
(frekvenční přenos) F0 je definována jako komplexní číslo. Komplexní veličiny 
nejsou v následujícím textu pro zjednodušení odlišovány.  �� � ���� 

kde  E0 [V] – výstupní napětí snímače naprázdno,  
ω0 [m.s-1] je vertikální složka rychlosti výchylky dopadající elastické 

vlny v bodě umístění snímače. 
Reciproční parametr pro Rayleighovu kalibraci HR je odvozen jako 

komplexní číslo pro idealizovaný bodový snímač. Obecně je definován jako 
poměr přenosu snímače ve funkci zdroje AE ku přenosu snímače ve funkci 
přijímače AE. Není závislý na konstrukci snímače, ale závisí na přenosovém 
prostředí, druhu vln a na typu snímače. Fyzikální rozměr HR je [m/(s.N)], případně 
dle [33] [m2.s -2.W-1].  

Při označení frekvenčních přenosů snímačů ve funkci zdroje Ti(f)  
[m.s -1.A-1] a přenosů snímačů ve funkci přijímače Fi(f) [V.s.m -1] (i označuje číslo 
snímače) a uspořádání snímačů dle Obr. 22 mohou být podle lineární teorie 
systémů rovnice pro výpočet spektra výstupních napětí snímačů definovány jako:  
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Reciproční parametr je definován jako 
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Jednotlivé přenosy snímačů z rovnic (13), (14), (15) mohou být vyjádřeny 
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(17), (18), (19) 

Jednotlivé rovnice (17), (18) a (19) mohou být vzájemně dosazeny  
pro výpočet přenosů Fi (f). 

Výpočet amplitudy a fáze přenosu snímače 1 F1(f) [V.s.m-1]: 
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Výpočet amplitudy a fáze přenosu snímače 2 F2(f) [V.s.m-1]: 
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 (21), (22) 

Výpočet amplitudy a fáze přenosu snímače 3 F3(f) [V.s.m-1]: 
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Z definice recipročního parametru (16) mohou být případně stanoveny 
frekvenční přenosy snímačů ve funkci zdrojů Ti(f) [m/(s.A)]. 

Frekvenční krok kalibrace ∆f by měl splňovat podmínku (25): 

  
T

f
2

≤∆  (25) 

kde T – délka použitého budicího signálu [s] . 
Výpočet recipročního parametru pro povrchovou kalibraci je odvozen  

např. v [33] v dovětku. V případě idealizovaného bodového snímače buzeného 
harmonicky se reciproční paramter vypočítá dle  
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f – frekvence [Hz], 
µ – Poissonova konstanta [-], 
E – Youngův modul pružnosti [Pa], 
ρ – hustota testovacího bloku [kg.m -3], 
DR – vzájemná vzdálenost snímačů [m], 
X, Y – konstanty získané numerickým řešením Lambovy rovnice jako 

funkce Poissonovy konstanty [33].  
Konstanty X, Y pro různé hodnoty Poissonovy konstanty jsou uvedeny 

v Tab. 2 v kapitole 5.4.2.3. Zde jsou diskutovány rozpory v Hatanových článcích. 
Praktická realizace reciproční kalibrace v podmínách naší laboratoře  

je podrobně popsána v kapitole 6.1. Naměřené výsledky s různými konfiguracemi 
jsou ukázány v kapitole 8.2. V rámci výzkumu byly určeny nejistoty této kalibrace, 
jak je prezentováno v kapitole 7.4. Bohužel v rámci normy ASTM STP [29] nejsou 
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prezentovány chyby nebo nejistoty kalibrace a proto není možné naše výsledky 
s normou srovnat. 

 
Obr. 23. Časový průběh signálu – buzeno K2G, přijímáno UT 1000 

Na Obr. 23 je ukázka časového průběhu signálů při reciproční kalibraci.  
U přijatého signálu je vpravo vidět příchozí signál odražený od stěn válce. 
Maximum vln je posunuto o 46 ms, což odpovídá vzdálenosti snímačů  
na povrchu bloku 14 cm. 

5.4.2.2. Různé modifikace reciproční metody 
V průběhu času se různými modifikacemi reciproční kalibrace zabývalo více 

autorů. Ohtsu – Ono [74] vyvinuli metodu, při níž stačí pouze jeden reverzibilní 
snímač. Avšak výsledkem byla pouze amplituda přenosu. 

Leschek [64] v roce 1975 zjednodušil výpočet recipročního parametru. 
Hill – Adams [34] v roce 1979 přepočítali reciproční teorém pro šíření vln  

na povrchu testovacího bloku a publikovali metodu, při níž lze recipročně 
kalibrovat jeden nereverzibilní snímač spolu se dvěma reverzibilními. Metoda 
spočívá ve změně pořadí párů snímačů a přepočítaném recipročním parametru. 
Tato metoda byla v naší laboratoři prakticky zrealizována. 

5.4.2.3. Ověření výpočtu X, Y dle Hatana 
V rámci výzkumu ve spolupráci s Dr. Horou byl ověřen výpočet koeficientů 

X,Y, potřebných pro výpočet recipročního parametru dle Hatana [28].  
Výpočet byl proveden pomocí Lambova řešení šíření vln na povrchu 

pevného tělesa [62]. Výsledek se shodoval s Hatanovým řešením v roce 1976 
[28], jak je ukázáno v Tab. 2. Avšak v roce 1998 Hatano publikoval v článku [33] 
jiné hodnoty X a Y, bez bližšího vysvětlení změny. Pouze dodal komentář, že 
tabulka obsahuje korigované koeficienty, protože v předchozím výpočtu byla 
udělána chyba. Hatano se v tomto článku odkazuje na stejný zdroj [62], který 
k výpočtu použil Dr. Hora, avšak jejich výsledky se liší. Z provedených porovnání 
s kalibrací skokovou funkcí v kapitole 8.1 vyplývá, že při použití novějších 
Hatanových koeficientů jsou výsledky reciproční kalibrace blíže výsledkům 
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kalibrace skokovou funkcí. Otázkou je, zda při ověřování výpočtu nedošlo  
ke stejné chybě, jaké se v roce 1975 dopustil Hatano. 

Tab. 2. Srovnání koeficientů X a Y dle Hatana 1975 a 1996 s řešením Dr. Hory 

Poiss Hatano 1975 Hatano 1996 Hora 2007 

 
X Y X Y X Y 

0 0,2236 1,1441 0,2844 1,1441 0,2236 1,1441 

0,25 0,125 1,0877 0,1835 1,0877 0,125 1,0877 

0,26 0,1217 1,0857 0,18 1,0857 0,1217 1,0857 

0,27 0,1185 1,0838 0,1765 1,0838 0,1185 1,0838 

0,28 0,1153 1,082 0,1731 1,082 0,1153 1,082 

0,29 0,1122 1,0801 0,1697 1,0801 0,1122 1,0801 

0,3 0,1092 1,0783 0,1664 1,0783 0,1092 1,0783 

0,31 0,1062 1,0765 0,1631 1,0765 0,1062 1,0765 

0,32 0,1032 1,0747 0,1598 1,0747 0,1032 1,0747 

0,33 0,1004 1,073 0,1566 1,073 0,1004 1,0729 

0,34 0,0975 1,0712 0,1535 1,0712 0,0975 1,0712 

0,35 0,0947 1,0695 0,1504 1,0695 0,0947 1,0695 

 
Na Obr. 24 je zobrazen vliv změny hodnoty koeficientu X při kalibraci  

UT 1000. Jedná se pouze o posun v amplitudě, což je zřejmé i ze vztahu 38  
pro výpočet recipročního parametru. Srovnání je prezentováno pro Poissonovu 
konstantu 0,28 našeho testovacího bloku. 

 
Obr. 24. Charakteristika UT 1000 s různým koeficientem X 
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5.4.2.4. Reciproční kalibrace se širokopásmovým buzením 
Metoda reciproční kalibrace se širokopásmovým buzením (RK-ŠB)  

je založena na modifikaci reciproční kalibrace Goujonem a Babouxem [24], [25]. 
Autoři metodu založili na výpočtu budicích proudů a přijatých napětí při reciproční 
kalibraci z FFT naměřených jednorázových dat při širokopásmovém buzení.  
To znamená, že je vygenerován jeden širokopásmový impuls na určité frekvenci 
a proudy a napětí pro jednotlivé frekvence reciproční kalibrace jsou dopočítány 
z FFT těchto signálů. Autoři v [25] použili pro buzení jednu periodu sinu a gausse 
v různých frekvenčních pásmech. V článku [24] autoři tuto metodu porovnali 
s kalibrací pomocí laserového interferometru a konstatovali dobrou shodu.  

V rámci našeho výzkumu byla zrealizována tato metoda, avšak v původní 
podobě buzení jednou periodou sinu se jevila jako nepoužitelná. Při měření 
v jednotlivých pásmech byly výsledky lepší.  

 
Obr. 25. Schéma RK-ŠB 

Finálně byla metoda upravena tak, že se provádí několik měření pro buzení 
po 100 kHz. Jako nejvhodnější tvar buzení byl zvolen sinus. Porovnání 
s buzením gaussem je ukázáno v kapitole 8.4. Signál musel být vhodně oříznut. 
Vliv ořezu v našich podmínkách je komentován a zobrazen v kapitole 9.4.1. Poté 
jsou pro jednotlivé průběhy vypočítány FFT. Výpočet amplitudy na jednotlivých 
frekvencích je prováděn váženým součtem amplitud vypočtených bodů ze dvou 
sousedních buzení. Například pro bod na frekvenci 110kHz při buzeních 100 kHz 
a 200 kHz je výpočet následující: 

  U110kHz = 0.1 * U 110 kHz (200 kHz buzení) + 0.9 * U110 kHz (100 kHz buzení).  (28) 

Obdobný výpočet platí pro všechny ostatní body. Tato metoda již poskytla 
uspokojující výsledky, jak ukazuje Obr. 27. 

Vypočítané vážené jednotlivé body FFT jsou potom dále dosazeny  
do standardních vzorců pro výpočet reciproční kalibrace (17), (18), (19) jako 
vstupní proudy a napětí. 

Dosazení jednotlivých bodů FFT do reciproční kalibrace 
místo měření bod po bodu

Výpočet jednotlivých budicích proudů a napětí dle vzorce (28)

FFT (jednotlivých měření)

Budicího proudu Přijatého napětí

Vybuzení širokopásmového signálu - např. jedna perioda sinu (postupně na různých frekvencích)

Měření budicího proudu Měření přijatého napětí
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Použitá zařízení jsou stejná jako při reciproční kalibraci dle Hatana  
(kap. 5.4.2.1). RK-ŠB dle [25] poskytuje lepší rozlišení mezi příchozí vlnou 
přímou a vlnou odraženou od stěny testovacího bloku. Umožňuje tedy reciproční 
kalibraci i na menších testovacích blocích a zlepšuje odstup signál šum.  

V rámci výzkumu byly u této metody určeny nejistoty měření, jak je popsáno 
v kapitole 7.6. Výhodou metody je rychlost měření. Oproti reciproční kalibraci 
měření trvá řádově kratší dobu. Nevýhodou je nižší opakovatelnost měření.  

RK-ŠB může být použita např. před provedením reciproční kalibrace  
pro validaci správné montáže snímačů na povrch bloku. 

Na následujícím Obr. 26 je ukázka deseti jednotlivých naměřených průběhů 
pro buzení 100 kHz až 1 MHz. 

 
Obr. 26. Průběhy pro jednotlivá buzení metodou RK-ŠB 

Ze zdánlivého chaosu je dle vzorce (28) vypočítán výsledný průběh 
kalibrace snímače UT 1000 zobrazený na Obr. 27 spolu s reciproční kalibrací  
za stejných podmínek. 

 
Obr. 27. Výsledná kalibrace UT 1000 metodou RK-ŠB 
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6. Praktická realizace primární kalibrace na VUT  

Následující kapitola je věnována praktické realizaci primární kalibrace 
snímačů akustické emise v laboratoři vibrodiagnostiky E140 na ústavu 
Automatizace a měřicí techniky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních 
technologií Vysokého učení technického v Brně. Jsou zde popsány jednotlivé 
metody kalibrace, které byly v rámci disertační práce a výzkumu v této 
laboratoři realizovány.  

Dále je zde vysvětleno, jak byly ověřeny některé vlastnosti použitých 
zařízení. Základní vlastnosti jednotlivých komponent měřicího řetězce jsou 
prezentovány v příloze v kap. 17.3. 

6.1. Praktická realizace recipro ční kalibrace  

Metody primární reciproční kalibrace byly prakticky zrealizovány 
v laboratoři vibrodiagnostiky. Při výběru přístrojů se vycházelo z možností naší 
laboratoře s přihlédnutím k vybavení použitého autory metody Hatano a kol. 
[28], [29]. Použité metody kalibrace jsou podrobně popsány v kapitole 5.4.2. 

Jako první ústřední člen pro získávání dat byl zvolen signálový analyzátor 
HP 89410A ovládaný přes rozhraní USB - GPIB z počítače pomocí vlastního 
řídicího software naprogramovaného v LabVIEW. Posléze se podařilo od firmy 
NI zapůjčit měřicí zařízení PXI 5122, kterým byla z důvodu vyšší rychlosti 
naměřena většina dat prezentovaných v této práci. Laboratoř plánuje  
zakoupení tohoto přístroje natrvalo. Třetím přístrojem, který byl k dispozici, byl 
USB osciloskop Handy Scope 3 (HS3) firmy Tee Pee. Toto zařízení bylo 
otestováno z důvodu nízké ceny. S určitými omezeními je možné jej využít  
pro kalibraci. 

Pro generování budicího signálu byl použit generátor HP 33220A. Seznam 
základních použitých komponent kalibračního systému: 

 
• Vektorový signálový analyzátor Hewlett – Packard 89410A, 2 kanály DC  

až 10 MHz, rozhraní GPIB, vzorkovací frekvence 25,6 MHz. Vybaven 
doplňky AY7 (druhý vstupní kanál 10 MHz), AY9 (rozšířená paměť  
pro vzorky na 1 MSa). 

• NI PXI 5122 – 100 MHz, 100 MS/s, 14-Bitový Digitizér. 2 Kanály simultálně 
vzorkované. Výrobce National Instruments. 

• USB osciloskop Handyscope HS3. Přenosné zařízení, napájené z USB 
portu PC. Vzorkovací frekvence 10 MHz na kanál. 8 – 16 bitů rozlišení  
dle vzorkovací frekvence. Výrobce TiePie engineering.  

• Generátor libovolného průběhu Agilent 33220A, 40 MSa/s, USB . 
• Proudová sonda Tektronix P6022 s impedančním přizpůsobením, citlivost 

1 mA/mV nebo 10 mA/mV, šířka pásma na rozsahu 1 mA/mV je 8,5 kHz  
až 100 MHz. Pro připojení proudové sondy na stíněný kabel byla vyrobena 
speciální redukce. 

• Počítač PC Pentium 4 3,2 GHz, 2048 MB RAM, NI GPIB-USB-HS, OS 
Microsoft Windows XP Professional. 



Kalibrace sníma čů akustické emise 
 
 

-  44  - 
 

• Vývojové prostředí National Instruments LabVIEW 8.5.1. Professional 
Development System. 

• Zesilovač signálu AE firmy Technická Akustika se zesílením 30 dB v pásmu 
od 35 kHz do 4 MHz, pro pokles o 3 dB, se známou přenosovou 
charakteristikou.  

• Ocelový válec o průměru 94,0 cm, výšce 43,8 cm. Válec byl kvůli potlačení 
rušení uzemněn na kostru měřicího zařízení pomocí měděné pásoviny. 
Pásovina byla na válec přichycena magnetem. 

• Vazební pasta Krautkramer ZGT, objednací číslo 50472; střední viskozita, 
pro navázání sond na měřené objekty o teplotách –30 až 250 °C. 

• Regulovatelný stabilizovaný zdroj ALU 310, ZPA Košíře, v.č. 881903. 
• GPIB – USB - HS převodník firmy National instruments v.č. 1211916. 
• Kabely pro snímače. 
 

Aparatura byla zapojena v konfiguraci s analyzátorem dle schématu  
na Obr 28. Při použití jiného měřicího zařízení se pouze nahradil blok Signálový 
analyzátor, případně se změnila sběrnice propojující měřicí zařízení 
s počítačem. 
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Obr. 28. Schéma aparatury použité pro reciproční kalibraci  

Kompletní pracoviště je zobrazeno na Obr. 29. Generátor 33220A 
generuje budící signál, který je přiveden na maticový přepínač. U vstupu  
do přepínače je přes vyrobenou redukci připojena proudová sonda, která měří 
skutečný signál, poslaný do budicího snímače. Sonda je u přepínače umístěna 
z důvodu potlačení vlivu impedance přívodního kabelu. Výstup z proudové 
sondy je přes impedanční přizpůsobení přiveden na první kanál měřicího 
zařízení. Na jedné straně přepínače jsou připojeny všechny tři snímače.  
Na druhé straně je BNC kabelem připojen generátor a zesilovač firmy 
Technická akustika. Zesilovač je napájen stabilizovaným laboratorním zdrojem 
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ZPA. Výstup ze zesilovače je BNC kabelem přiveden na druhý vstup měřicího 
zařízení. Doporučená impedance kanálu za zesilovačem je 50 Ω. Aparatura 
funguje i se vstupní impedancí 1 MΩ, aby bylo možné měřit s USB HS3. 
Z tohoto důvodu musela být změřena charakteristika zesilovače při různém 
zatížení výstupu (kap 6.4.2.2). Výstup impedančního přizpůsobení proudové 
sondy se připojuje na vstup měřicího zařízení s impedancí 1MΩ. 

Při povrchové kalibraci se trojice snímačů připevňuje na horní povrch 
bloku do středu válce pomocí vazební pasty s definovanou silou 9,8N. Snímače 
jsou zatíženy papírovými krabičkami, obsahujícími broky o hmotnosti 1 kg. 
Papírové krabičky chrání povrch bloku proti poškození při pádu závaží. Záměnu 
párů snímačů při kalibraci provádí automaticky přepínač. 

Vzhledem k rozměrům bloku byla použita délka budicího signálu 100 µs. 
Zvolený krok kalibrace byl standardně 5 kHz. Zpracovával se přijatý signál  
o délce 200 µs. Vzorkovací frekvence analyzátoru byla 25,6 MHz. PXI  
má proměnnou vzorkovací frekvenci. Používala se 100 MHz. USB osciloskop 
HS3 vzorkoval při 14 bitech 3,125 MHz. Celý proces byl automaticky řízen 
programem realizovaným v prostředí LabVIEW 8.5. 

 
Obr. 29. Kompletní aparatura pro primární kalibraci snímačů AE  

Standardní pásmo kalibrace bylo použito od 60 kHz do 1 MHz. Naměřené 
charakteristiky obsahovaly 189 frekvenčních bodů. Při použití analyzátoru trvalo 
měření jedné sady snímačů asi 1,5 hodiny. Časově nejnáročnější úlohou  
pro analyzátor je nastavení zesílení vstupních obvodů – rozsahu převodníku 
analyzátoru, což je nutné realizovat pro každý frekvenční bod kalibrace 
samostatně. Další časově náročnou událostí je přenos naměřených dat do PC 
po relativně pomalé sběrnici GPIB. Díky pořízení novějšího generátoru odpadlo 
zpoždění způsobené nahráváním generovaného průběhu do přístroje.  
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Dolní frekvence kalibrace je limitována délkou budicího signálu v závislosti 
na velikosti testovacího bloku. Aparatura umožňuje měřit do vyšších frekvencí 
než 1MHz, avšak citlivost snímačů (poměr signál/šum) je v této oblasti příliš 
nízká a měření pozbývá smysl.  

Z důvodu zdlouhavého měření přenosové charakteristiky snímačů  
se objevil požadavek na automatizaci celého procesu. Vzhledem k tomu,  
že se měří třikrát dva páry snímačů, musela obsluha zařízení každých 30 minut 
provést záměnu kabelů na vektorovém signálovém analyzátoru. Proto byl 
vlastními silami zrealizován přepínač kanálů popsaný v kapitole 11.2. 

Více informací o konfiguraci SW  a jeho vlastnostech se nachází v kapitole 
11. Zde je také popsán realizovaný přepínač kanálů. 

6.2. Praktická realizace recipro ční kalibrace se 
širokopásmovým buzením 

Na základě literárních zdrojů [24], [25] byla otestována možnost reciproční 
kalibrace se širokopásmovým buzením. Tato kalibrace se od reciproční  
dle Hatana [33] liší tvarem buzení snímačů a následným zpracováním dat. 
Kalibrační aparatura zůstává úplně stejná jako při reciproční kalibraci. Měřením 
bylo zjištěno, že pro tuto metodu není vhodný USB osciloskop HS3 z důvodu 
malého dynamického rozsahu vstupního převodníku. Analyzátor HP 89410A 
fungoval bez problémů, stejně jako PXI 5122.  

Principy této metody jsou blíže popsány v kapitole 5.4.2.4. Srovnání 
výsledků měření jednotlivými metodami je uvedeno v kapitole 8.1. a vliv různé 
délky ořezu signálu před výpočtem spektra signálu v kapitole 9.4.1.  

6.3. Praktická realizace kalibrace skokovou funkcí 

Kalibrace skokovou funkcí vychází z normy ASTM E 1106 [6]. Podrobněji  
je popsána v kapitole 5.4.1. Pro kalibraci skokovou funkcí byla využita stejná 
aparatura jako pro reciproční kalibraci, aby bylo možné kvalitně srovnat výsledky 
kalibrací jednotlivými metodami. Aparatura musela být doplněna o několik 
zařízení: 

 
• Snímač síly LCMFD-100N. Rozsah ±100 N, citlivost 0,180067 mV/N. 
• Zařízení pro lom skleněných kapilár s integrovaným snímačem síly. Pracuje 

na principu otáčení vačkou. Doraz byl realizován tak, aby nedocházelo 
k poškození povrchu bloku chráněného krycím sklíčkem. 

• Skleněná vlákna o průměru menším než 0,2 mm, vytažená ručně 
z laboratorního skla. 

• Nosná konstrukce zařízení pro lom kapilár a pro hlavu interferometru 
vyrobená z hliníkových profilů o straně 9 cm. 

• Interferometr Polytec Vibrometr OFV - 5000 s optickou hlavou OFV – 505  
a modulem pro akustickou emisi DD - 300. Frekvenční rozsah 30 kHz  
až 24 MHz s měřicím rozsahem ±75 nm. Při zatížení výstupu 50 Ω je citlivost 
interferometru 50 nm/V. Při impedanci 1 MΩ klesá citlivost na polovinu. 
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• Tenzometrická základna VISHAY P-3500, plný most, šířka pásma 4 kHz, 
napájecí napětí mostu 2V, volitelný gage factor. 

• Měřicí karta NI-USB 6009, 8 analogových vstupů, 14 bitů v diferenciálním 
zapojení, 13 bitů single-ended, multifunkční I/O, sdílený převodník 
s postupnou aproximací, maximální vzorkovací frekvence 48 kS/s. Výrobce 
National Instruments. 

 
Signál akustické emise byl na povrchu bloku generován lomem kapiláry, 

při němž byla měřena síla lomu. Tenzometrický snímač síly LCMFD byl  připojen 
k tenzometrické základně VISHAY P-3500. Analogový výstup základny byl 
měřen kartou NI USB-6009.  

 
Obr. 30. Realizovaný přípravek na lom kapilár 

Hlavní měřicí zařízení bylo spouštěno pomocí triggeru, po kterém bylo 
navzorkováno 200 µs příchozího signálu ze snímače AE. Kalibrační krok byl  
5 kHz. Použit byl pretrigger 40 µs. V případě, že bylo pro signál lomu využito 
analytické řešení, byl v software vygenerován průběh výchylky povrchu  
se stejnou vzorkovací frekvencí jako reálný signál. V opačném případě byl 
použit signál z interferometru na kanále 1. Z obou signálů byla vypočtena FFT  
a  výsledný přenos byl získán komplexním podílem spekter signálu testovaného 
snímače ku spektru normálového signálu. 

V případě, že není použit interferometr umožňuje aparatura simultánní 
kalibraci dvou snímačů současně. Při použití interferometru musí být signál 
přepočítán z výchylky volného povrchu, kterou interferometr měří, na rychlost 
volného povrchu, použitou jako kalibrační veličinu.  

Přepínač se při kalibraci skokovou funkcí nepoužívá, protože není potřeba 
a zbytečně by do řetězce zanášel další nejistotu. 
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6.4. Ověření některých vlastností použitých za řízení  

Jako součást výzkumu bylo provedeno ověření některých prvků měřicího 
řetězce za účelem kontroly či zjištění parametrů.  

6.4.1. Ověření analyzátoru HP 89410A na ČMI 

V rámci ověření parametrů analyzátoru byl přístroj podroben kalibraci  
v amplitudě na Českém metrologickém institutu, pracovišti Brno - Lesná. 
Kalibrační list je z důvodu velkého rozsahu součástí přiloženého DVD. 
Z kalibrace vyplynulo, že vlastnosti přístroje v kontrolovaných rozsazích jsou 
značně lepší, než ± 0,5 dB udávaných výrobcem v manuálu. Avšak 
v následujících výpočtech v programu byla použita hodnota udávaná výrobcem. 

6.4.2. Měření zesilova če firmy Technická akustika 

Vzhledem k různým možnostem nastavení impedance vstupů měřicích 
zařízení bylo třeba prověřit vlastnosti použitého zesilovače v kombinaci 
s různými vstupními impedancemi měřicích zařízení. 

6.4.2.1. Měření impedance 
Vstupní impedance zesilovače byla experimentálně změřena. Nejprve byl  

buzen nezatížený vstup zesilovače a poté vstup zatížený odporem Philips  
10 kΩ se známou frekvenční charakteristikou, dříve změřenou RLC Hioki 3532. 
Zobrazená křivka na Obr. 31 vychází z měření s odporem 10 kΩ a bez odporu.  
Vstup zesilovače nebyl měřen. Výstup byl zatížen 50 Ω. 

 
Obr. 31. Impedanční závislost vstupu 

6.4.2.2. Přenosová charakteristika 
Přenosová charakteristika zesilovače byla nejdříve zjišťována na děliči 

tvořeném odpory Philips 1,003 kΩ a 1,0003 kΩ, jejichž frekvenční závislost byla 
ověřena RLC metrem Hioki 3532.  Toto zapojení se neosvědčilo.  

Nakonec byla charakteristika zesilovače měřena napřímo tak, že vstupní 
signál z generátoru Agilent 33220A do zesilovače byl přímo měřen 
analyzátorem s vstupní impedancí kanálu 1 MΩ. Výstup ze zesilovače byl 
měřen s různou vstupní impedancí měřicího zařízení a poměrem byl určen 
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přenos. Správnost měření byla ověřena tak, že bylo provedeno měření,  
kdy se vstup do zesilovače neměřil vůbec a věřilo se hodnotám z generátoru. 
Tato měření se shodovala. 

Byly použity dvě metody buzení. Při první se charakteristika zesilovače 
měřila bod po bodu. Vstup zesilovače byl buzen stejným tvarem signálu, jaký  
je použit pro buzení snímačů při reciproční kalibraci. Byla použita stejná 
pásmová propusť jako při reciproční kalibraci. Druhá metoda spočívala v buzení 
vstupu zesilovače bílým šumem a zprůměrováním několika hodnot poměru 
výstup/vstup.  

 
Obr. 32. Zesílení měřeno různými metodami pro impedanci 1MΩ 

Graf na Obr. 32 zobrazuje srovnání výsledků obou použitých metod.  

 
Obr. 33. Zesílení pro impedanci 1MΩ v rozsahu do 10 MHz 
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V grafu na Obr. 33 je zobrazena charakteristika zesilovače  
až do frekvence 10MHz. Data byla získána buzením bílým šumem.  

 
Obr. 34. Zesílení pro impedanci 50Ω, 75Ω, 1MΩ měřeno různými metodami 

V grafu na Obr. 34 jsou porovnány výsledky obou metod pro různé 
impedance vstupu měřicích zařízení.  

6.4.3. Měření sondy 

V rámci ověření vlastností měřicího řetězce byla změřena charakteristika 
proudové sondy P6022.  

 
Obr. 35. Charakteristika proudové sondy P6022 měřená bod po bodu 
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Odpor o hodnotě 8,91 Ω, umístěný v kovové krabičce, byl buzen 
z generátoru 33220A. Hodnota odporu byla ověřena RLC metrem Hioki. Proud 
odporem byl měřen proudovou sondou a zároveň bylo analyzátorem se vstupní 
impedancí 1 MΩ měřeno napětí na odporu. Proud naměřený proudovou sondou 
byl porovnán s proudem tekoucím odporem, vypočteným z Ohmova zákona. 
Průběh budícího signálu byl stejný jako při buzení snímače při reciproční 
kalibraci. Signál byl filtrován stejnou pásmovou propustí jako při RK. 
Z naměřených dat byla u proudové sondy také stanovena nejistota typu A. 
Nejistota typu B je známá z manuálu.  

 
Obr. 36. Proložená charakteristika proudové sondy P6022 

Pro další účely byla naměřená charakteristika sondy proložena 
polynomem 5 řádu (Obr. 36).  
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7. Stanovení nejistot p ři primární kalibraci 

Kapitola 7 se zabývá problematikou stanovení nejistot. V první části  
je obecně shrnuto stanovování nejistot. Ve druhé části je popsáno stanovení 
nejistot pro některé prvky kalibračního řetězce. Ve třetí části je prezentováno 
stanovení nejistot pro konkrétní realizované metody kalibrace v rámci disertační 
práce. 

Důležitou součástí problematiky měření je vyjádření přesnosti měření  
ve formě nejistot měření. Nejistota je obecně definována jako vlastnost určitého 
výsledku měření, který byl získán určitou laboratoří na určitém zkušebním 
vzorku [40]. Nejistota je odhad přiřazený k výsledku zkoušky charakterizující 
interval, v němž leží správná hodnota. Jedná se tedy o odhad vyjadřující 
pochybnost o správnosti výsledku.  

Obecně se nejistota měření skládá z mnoha složek. Některé tyto složky  
je možné odhadnout na základě statistického rozdělení výsledků řady měření  
a lze je charakterizovat směrodatnými odchylkami. Avšak odhady některých 
složek lze provést pouze na základě zkušenosti či dalších informací. 

7.1. Úvod do problematiky nejistot m ěření 

Z pracovní skupiny BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) 
vyšel požadavek na vytvoření jednotného postupu vyjadřování nejistot. Proto 
byla z expertů sestavena pracovní skupina, která zpracovala danou 
problematiku a vytvořila jednotný postup pro stanovování nejistot. V roce 1993 
byl tento postup vydán knižně jako ISO Guide s názvem Guide to the 
Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) [26]. V následujícím textu  
se používá symbolika zde užitá. Metodika byla vypracována tak, aby byla  
pro celý svět jednotná a umožnila vzájemné porovnání měření v různých 
částech světa [40]. 

Definice nejistoty je uvedena v ČSN EN 60359 [14]: „Parametr přiřazený  
k výsledku měření charakterizující rozptýlení hodnot, které lze důvodně 
pokládat za hodnotu veličiny, která je objektem měření. Tímto parametrem 
může být standardní (směrodatná) odchylka nebo její násobek.“ Samotná 
naměřená hodnota je definována jako: „Měřená hodnota - střední prvek 
souboru, který reprezentuje měřenou veličinu“. Klíčový je tedy pohled  
na výsledek měření – ten je vyjádřen ne jediným číslem, ale intervalem hodnot, 
kde by se „správná, skutečná“ hodnota měla nacházet s určitou 
pravděpodobností. 

7.1.1. Dělení nejistot 

Pro hodnocení jsou nejistoty rozděleny do dvou skupin (nejistoty typu A  
a typu B) podle způsobu jejich stanovení. Nejistoty typu A zahrnují všechny 
složky, které jsou určované statistickým rozborem naměřených dat. Nejistoty 
typu B zahrnují všechny ostatní složky, které nejsou určovány statistickými 
metodami. Oba typy nejistot jsou založeny na rozdělení pravděpodobnosti  
a kvantifikovány pomocí rozptylů či směrodatných odchylek.  

Typ A standardní nejistoty je získán z funkce hustoty pravděpodobnosti 
derivací distribuční funkce, zatímco typ B standardní nejistoty je získán 
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z předpokládané funkce hustoty pravděpodobnosti, založené na předpokladu, 
že případ nastane [40]. 

Na základě těchto dílčích nejistot jsme schopni určit výslednou nejistotu 
(tzv. kombinovanou). Pro složitější měření, určené z řady dílčích měření  
se stanovuje kombinovaná nejistota, která je odhadem směrodatné odchylky 
spojené s výsledkem. Pro některé aplikace s náročnějšími požadavky  
se stanovuje tzv. rozšířená nejistota, která je získána vynásobením 
kombinované standardní nejistoty uc koeficientem krytí k , případně 
odpovídajícím činitelem Studentova rozdělení. 

V rámci stanovování nejistot se nacházíme na pozici experimentátora, 
který provádí pokus s cílem určit fyzikální veličinu s určitou nejistotou.  
Proto musí být k dispozici parametry (popisy nejistot) použitých přístrojů  
a zařízení. Bez jejich znalosti bychom se nacházeli v pozici jiné – výrobce 
přístrojů, který se snaží vlastnosti popsat na základě konstrukce a použitých 
součástí. Proto bylo potřeba u všech součástí měřicího řetězce získat tento 
popis z manuálu nebo doplňujícími měřeními. 

7.1.2. Úplný postup p ři stanovování nejistot 

Úplný postup při stanovování nejistot měření může podle [40] vypadat 
takto: 

 
1. Krok: Analýza vstupních podmínek 
 
Je třeba zvážit, kde jsme, kam chceme dojít a jaké jsou dány podmínky, 

ze kterých vychází závislost měřené veličiny na podmínkách měření. 
 
2. Krok: Matematický model zvolené metodiky 
 
Matematicky je nutné vyjádřit závislost měřené (výstupní) veličiny Y  

na vstupních veličinách Xi. Při kalibracích se pracuje s jednou výstupní 
veličinou závislou na určitém počtu vstupních veličin dle funkční závislosti  

  Y = f(X1, X2,…, XN) (29) 

3. Krok: Identifikace a provedení všech významných k orekcí 
 
4. Krok: Zapsání seznamu všech zdroj ů nejistot formou analýzy 

nejistot 
 
5. Krok: Stanovení vstupních standardních nejistot typu A a typu B. 
 
Typ A 
 
Tento typ lze použít pouze tehdy, pokud bylo za stejných podmínek 

provedeno několik měření. Vyhodnocuje se rozptyl hodnot. 
 
Typ B 
 
Používá se tehdy, je-li odhad vstupní veličiny Xi stanoven jiným způsobem 

než statistickou analýzou série pozorování. Příslušná nejistota je určena 
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odborným posouzením na základě všech dostupných informací o možné 
variabilitě veličiny Xi.  

 
6. Krok: Stanovení kombinované standardní nejistoty  
 
Kombinovaná standardní nejistota udává míru nejistoty výsledku, který byl 

získán z řady dalších veličin. Je to odhad směrodatné odchylky spojený 
s výsledkem, který se rovná kladné druhé odmocnině kombinovaného rozptylu, 
získaného ze všech rozptylů vstupních veličin a ze všech případných 
kovariancí. Postup pro stanovení standardní nejistoty se liší pro nekorelované  
a pro korelované veličiny. 

 
7. Krok: Stanovení rozší řené nejistoty 
 
Rozšířená nejistota se vypočte jako standardní nejistota vynásobená 

koeficientem krytí k . Ta se určuje zejména v případech, kdy by mohlo být 
ohroženo zdraví nebo životy lidí. 

 

 
Obr. 37. Úplný postup při stanovování nejistot měření 

7.1.3. Nejistota typu A 

Nejistota typu A vychází ze statistické analýzy opakované série měření. 
Pro n nezávislých (n > 1) stejně přesných pozorování (měření) bude odhad 

Rozšířená nejistota

Kombinovaná standardní nejistota

Určení vstupních standardních nejistot

Typ A Typ B

Identifikace zdrojů nejistot

Matematickýmodel
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výsledné hodnoty x reprezentován hodnotou výběrového průměru 
(aritmetického průměru), vypočteného podle vztahu [60] 

  ∑
=

=
in

j
ij

i
i x

n
x

1

1
 (30) 

Směrodatná odchylka jako charakteristika šíření náhodné veličiny  
je určena pomocí výběrové směrodatné odchylky od průměru )( ixs , která 
charakterizuje kolísání pozorovaných hodnot, neboli jejich rozptyl kolem 

aritmetického průměru.  Výběrový rozptyl )(2
ijxs  byl získán z definice 
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Faktor 1−in  v děliteli místo in  je kvůli faktu, že jeden stupeň volnosti  
se ztrácí při sestavení aritmetického průměru.  

 
Obr. 38. Grafické znázornění vztahu mezi výsledky opakovaných měření  

a nejistotou měření [90] 

Nejlepším odhadem )( ixs kladné druhé odmocniny rozptylu 
i

i n
x

2
2 )( σσ =  

od aritmetického průměru ix  je potom 

  
i

ij
iAx

n

xs
xsu

i

)(
)( ==  (32) 
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   kde )( ixs – výběrová směrodatná odchylka (směrodatná odchylka 
aritmetického průměru), která lze použít jako standardní nejistota typu A. 

Ačkoliv je rozptyl � �
��� základní veličina, směrodatná odchylka �
���   
je pro praxi vhodnější, protože má stejný rozměr jako měřená veličina a její 
hodnota je snadněji pochopitelnější než rozptyl. 

Jsou-li náhodné změny v měřeních vstupních veličin korelované například 
v čase, průměr a výběrová směrodatná odchylka průměru nemusí být v tomto 
případě vhodným odhadem požadované statistiky. V takových případech  
by měla být měření analyzována statistickými metodami zvláště navrženými  
pro zpracování řady korelovaných náhodně se měnících měření [40]. Tento 
předpoklad se v našem případě nepotvrdil. 

Nejistota typu A je v podstatě způsobená kolísáním naměřených údajů. 
V případě počtu měření n < 10 je nejistota určená podle vztahu (32) málo 
spolehlivá. Jednou z možností je potom nejistotu odhadnout metodou typu B  
na základě jiných informací, než je malý počet naměřených hodnot. Druhou 
možností je nejistotu vynásobit rozšiřujícím koeficientem ks dle Tab. 3.  

Tab. 3. Rozšiřující koeficienty pro nízký počet měření [40] 

n 9 8 7 6 5 4 3 2 

ks 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,7 2,3 7 

 
Nejistota typu A by se potom počítala jako  

    �� �  !. �
#$%� 

Při jednorázových experimentech (n=1) nebo pokud se hodnota měřené 
veličiny xi nemění, nelze nejistotu uA stanovit. Nejistotu typu A není vhodné 
stanovovat ani v případě, že je v systému velká hystereze. Je třeba zdůraznit, 
že při opakovaných měřeních máme za to, že měřená vstupní veličina  
se v průběhu opakování nemění. Pokud to nelze zaručit, nemá smysl nejistotu 
typu A určovat.  

7.1.4. Nejistota typu B 

Stanovování nejistot typu B, jak již bylo uvedeno, je založeno na jiných 
než statistických přístupech k analýze série pozorování. Nejistota  
se standardně odhaduje pomocí racionálního vědeckého úsudku na základě 
všech možných a dostupných informací. Takový souhrn může obsahovat: 

 
• Zkušenosti z předchozích měření – předchozí měřená data, 
• Zkušenosti nebo obecné znalosti funkce a vlastností týkajících  

se materiálů a zařízení, 
• Údaje výrobce měřicí techniky – výrobní specifikace, 
• Údaje získané při kalibraci a z certifikátů, 
• Nejistoty stanovené pro referenční data získané z literatury. 

 
Na základě všeobecných znalostí a zkušeností získaných praxí mohou být 

shromážděny dostupné informace pro získání nejistot typu B. Je třeba určit, 
které zdroje nejistot se budou uvažovat (a které lze vůbec stanovit a popsat). 

(33) 
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K tomu je potřeba znát jednotlivé dílčí nejistoty (nejistoty použitých přístrojů), 
nebo je alespoň odhadnout z intervalu hodnot, v němž se mohou nacházet.  
U nepřímých měření musíme stanovit jejich nejistotu z nejistot měření přímých.  

Nejjednodušší je případ, kde je nejistota přímo udaná výrobcem měřicího 
zařízení. Nejistota přístroje může být udána absolutně (v jednotkách měřené 
veličiny), relativně (jako poměr k měřené hodnotě) nebo v redukovaném tvaru 
(jako poměr ke konvenčně zvolené hodnotě – například k rozsahu).  

Při určování se vychází z dílčích nejistot jednotlivých zdrojů uBZj (34). Je-li 
odhad získán z manuálu, výrobních specifikací, literatury, apod. a jeho nejistota 
je uvedena jako určitý násobek směrodatné odchylky, tak standardní nejistota 
uBZ je jednoduše citovaná hodnota dělená koeficientem rozložení χ.  
Pro známou maximální odchylku i-tého zdroje nejistoty ∆'()* se určí hodnota 
podle vztahu 

  χ
maxz

BZu
∆

=  (34) 

kde koeficient χ je vázán na tvar rozložení. V nejčastějším případě 
rovnoměrného rozložení se χ  rovná √3. Pro jiné tvary rozložení může být 
použita následující tabulka Tab. 4. Více informací o jednotlivých rozloženích lze 
nalézt v [40], [60], [90]. 

Tab. 4. Koeficienty pro jednotlivá rozložení 

Rozložení χχχχ Použitelné pro 

Normální 2 Přesné přístroje 

Rovnoměrné √2 Základní výstupní kontrola výrobce 

Trojúhelníkové √6 Vyspělá technologie výrobce 

Bimodální Dirac 1 Hystereze 

Lichoběžníkové (b = a/2) 2,19 Možnost přesahu 

Bimodální trojúhelník √3 Nonia (posuvka..) 

 
V některých novějších případech již výrobci udávají přímo standardní 

nejistotu uBZ, např. v kalibračních certifikátech měřicího zařízení.  
Po stanovení nejistot typu B z jednotlivých zdrojů je potřeba určit 

výslednou nejistotu typu B. Ta se za předpokladu, že jsou dílčí zdroje nejistot 
nekorelované, určí stejně, jako výsledná nejistota pro více dílčích zdrojů 

  ∑
=

=
n

Z
BZB uu

1

2
 (35) 

Vyhodnocení nejistot typu B tímto způsobem získá novou podobu a i tyto  
nejistoty získají charakter směrodatné odchylky a jako s takovými se s nimi 
nadále pracuje. 
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7.1.5. Nejistota nep římých m ěření 

Nepřímá měření jsou taková, kde výsledek stanovujeme výpočtem 
z dílčích přímých měření. Veličina není měřena přímo, ale je vypočítána 
z určitého funkčního vztahu. Typickým příkladem je určení odporu vodiče  
ze změřených hodnot U a I výpočtem dle Ohmova zákona. Známe nejistotu 
měření napětí, nejistotu měření proudu a hledáme nejistotu měření odporu. Lze 
napsat 
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i
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 (36), (37), (38) 

kde  Xi – dílčí přímá měření se středními hodnotami ix , 
  f – funkční závislost y na xi, 
  Ai – citlivostní koeficienty. 
 
Pro výslednou nejistotu platí 
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kde  -. – jsou nejistoty jednotlivých zdrojů, 
  /. – součinitele citlivosti jednotlivých zdrojů. 
 
Po dosazení derivace za citlivostní koeficienty získáme 
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Platí, že pokud by existovaly korelace mezi xZ, bude vztah složitější. 

7.1.6. Kombinovaná nejistota v p řípadě nekorelovaných veli čin 

Z předchozích kapitol vyplývá, že s jedním nebo druhým druhem nejistoty 
v praxi stěží vystačíme. Proto byla zavedena kombinovaná nejistota, která 
určuje míru nejistoty výsledků měření, které byly získány z řady dalších veličin, 
či na jejichž nejistotě se podílí více zdrojů a typů zdrojů.  Bylo zapotřebí stanovit 
způsob, jak zkombinovat nejistoty měření obou typů. Výsledná kombinovaná 
nejistota se určí jako odmocnina ze součtu čtverců nejistot jednotlivých zdrojů, 
vynásobených koeficienty citlivosti. Dle [60] se kombinovaná nejistota spočítá 
jako kladná druhá odmocnina kombinovaného rozptylu �0�
1�, který je dán 
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Kombinovaná standardní nejistota �2
1� představuje odhadnutou 
směrodatnou odchylku, která charakterizuje rozptyl hodnot, přisuzovaný 
výstupní veličině. 

Parciální derivace 
343* (koeficienty citlivosti) popisují změnu odhadu 

výstupní veličiny se změnou vstupního odhadu jednotlivého zdroje. V podstatě 
určují, jak velký podíl má změna jednotlivého zdroje nejistoty na výslednou 
změnu výstupní veličiny. 

Koeficienty citlivosti někdy mohou být v případě potřeby určeny 
experimentálně. A to tak, že se změří změna výstupní veličiny, vytvořená 
změnou sledované vstupní veličiny, zatímco ostatní vstupní veličiny jsou 
udržovány konstantní. Tato měření často není možné realizovat. 

Rovnice (41) je založena na aproximaci Taylorovou řadou prvního řádu. 
V případě významné nelinearity je potřeba do rovnice zahnout i rozvoj vyššího 
řádu [40]. 

Kombinovaná nejistota uC by vyjadřovala interval, ve kterém se měřená 
veličina vyskytuje s pravděpodobností 68 %, pokud by měla normální rozložení 
pravděpodobnosti. 

7.1.7. Kombinovaná nejistota v p řípadě korelovaných veli čin 

V případě korelovaných veličin pozbývá rovnice (41) z předchozí kapitoly 
platnost. Jsou-li některé veličiny významně korelované, musí to být vzato 
v úvahu. Pro korelované vstupní veličiny platí rovnice [60] (42), zohledňující 
také kovariance mezi jednotlivými odhady, které tvoří další složky výsledné 
nejistoty.  
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�
#5 , #7� je odhad kovariance mezi vzájemně korelovanými zdroji #5 , #7 , 
což mohou být jak dvě různé vstupní veličiny vzájemně závislé, tak i dvě 
hodnoty téže veličiny, mezi nimiž existuje jistá korelační vazba. Stupeň korelace 
může být charakterizován odhadem výběrového korelačního koeficientu. 

7.1.7.1. Stanovení kovariance 
Pro stanovení kovariance existuje několik metod. V případě,  

že je k dispozici n naměřených hodnot obou veličin xi1….xin, xj1…xjn, lze použít 
metody typu A [90]. Jsou-li odhady představovány aritmetickými průměry #8 5 , #8� , 
vypočítá se kovariance určená metodou typu A podle vztahu 
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Druhá metoda B pro určení kovariance nevychází ze statistické analýzy 
naměřených dat. Podle ní lze kovarianci určit [90]: 

 
• Výpočtem, 
• Čtením z certifikátů přístrojů, z literatury, atd. 
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Příklady výpočtů a konkrétní stanovení kovariance metodou typu B jsou 
prezentovány v článku [90]. 

Existuje-li korelace mezi vstupními veličinami a má-li významné hodnoty, 
nemůže být zanedbána. Přidružené kovariance by měly být určeny 
experimentálně, je-li to možné změnou korelovaných vstupních veličin nebo 
užitím dostupných informací o korelovaných proměnných veličinách (Typ B 
určení kovariance). Pohled založený na zkušenostech a všeobecných 
znalostech je zvláště vyžadován, pokud odhadnutý stupeň korelace mezi 
vstupními veličinami vzniká jako následek takových obecných vlivů, jako okolní 
teplota, atmosférický tlak a vlhkost. Naštěstí v mnoha případech výsledky těchto 
vlivů mají zanedbatelnou vzájemnou závislost a ovlivňované vstupní veličiny 
mohou být považovány za nekorelované. Nelze-li předpokládat, že jsou vlivy 
nekorelované, korelace se můžeme vyvarovat, jestliže jsou obecné vlivy 
uvedeny jako další nezávislé vstupní veličiny [40]. 

7.1.8. Rozšířená nejistota  

V praxi u některých průmyslových a komerčních zařízení nestačí udat 
standardní kombinovanou nejistotu měření. Původně stanovená nejistota 
(směrodatná odchylka) představuje interval s určitou pravděpodobností pokrytí. 
Pro nejpoužívanější normální rozdělení představuje kombinovaná nejistota 
interval určený s pravděpodobností 68 %. Podobné hodnoty platí i pro jiná 
rozdělení. Pro aplikace z oblasti např. bezpečnosti nebo zdraví je tento interval 
nedostatečný. Proto je nezbytné udat míru nejistoty, která definuje interval 
okolo výsledků měření, od něhož se očekává, že obklopuje velkou část 
rozdělení hodnot, které by přiměřeně mohly být přisouzeny výstupní měřené 
veličině. [40] 

Z důvodu dosažení lepšího intervalu pokrytí, blížícího se více 100 %,  
je proto třeba rozšířit kombinovanou nejistotu koeficientem rozšíření k. Význam 
tohoto koeficientu u normálního rozložení je v podstatě stejný jako význam 
kvantilů Gaussova rozdělení.  

  - �  . �0
1� 

Rozšířená nejistota U vznikne vynásobením standardní kombinované 
nejistoty koeficientem krytí k . Výsledek měření se běžně vyjadřuje jako 9 � 1 : - 

Ne vždy lze použít termín konfidenční interval a konfidenční úroveň  
ze statistiky. To by mělo smysl pouze v případě, že všechny složky nejistoty by 
byly získány stanovením Typu A. U je tedy chápáno tak, že definuje interval 
okolo výsledku měření, o němž se předpokládá, že obklopuje velkou část p 
rozdělení pravděpodobnosti charakterizovaného výsledkem a jeho 
kombinovanou standardní nejistotu, a p je pravděpodobnost krytí nebo úroveň 
konfidence intervalu [40].  

Úroveň konfidence p, spojená s intervalem U by měla být odhadnuta  
a uvedena.  

Obecně se koeficient krytí pohybuje v rozmezí od 2 do 3. Běžně je možné 
předpokládat, že k  = 2 poskytne interval mající úroveň konfidence přibližně  

(45) 

(44) 
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95 % a k = 3 interval s úrovní konfidence přibližně 99 % [40]. Použití koeficientů 
je spojeno s normálním rozdělením.  

 
Obr. 39. Hustota normálního rozložení chyb [40] 

7.2. Nejistoty n ěkterých prvk ů kalibra čního řetězce 

7.2.1.  Nejistota proudové sondy 

Vlastnosti proudové sondy jsou popsány v kapitole 17.3.12. Nejistota 
proudové sondy P6022 se skládá ze dvou částí. Nejistota typu B byla určena 
z manuálu výrobce, který u tohoto typu sondy udává chybu ± 3 % [75]. V horším 
případě rozložení chyby dle rovnoměrného rozložení se nejistota typu B určí  
dle vztahu (46) jako     �; � 0,03 = #√3  

kde x – naměřená hodnota.   
Nejistota typu A byla vypočítána z deseti měření proudové sondy  

na základě výběrové směrodatné odchylky. Charakteristika proudové sondy 
Textronix P 6022 (Obr. 40) byla určena z deseti měření pomocí aritmetického 
průměru. Postup měření byl popsán kapitole 6.4.3. Všechna data naměřená 
proudovou sondou byla korigována pomocí naměřené charakteristiky a nejistota 
sondy byla zahrnuta do kombinované nejistoty výsledné kalibrace.  

(46) 
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Obr. 40. Charakteristika proudové sondy P6022 včetně nejistoty typu A 

 
Obr. 41. Proložená charakteristika proudové sondy P6022 s kombinovanou 

nejistotou 

Průměrná hodnota kombinované nejistoty proudové sondy je 1,7 %. 

7.2.2. Nejistota zesilova če firmy Technická akustika 

Vlastnosti zesilovače byly ověřeny měřením v rámci testování kalibračního 
řetězce, jak je popsáno v kapitole 6.4.2.2. Zesilovač byl používán pro většinu 
měření. Všechna naměřená data byla pomocí charakteristik  
(Obr. 34) přepočítána v závislosti na vstupní impedanci použitého měřicího 
zařízení. Výsledná ověřovací data se pro různé budící úrovně v rozmezí 
signálů, které se vyskytují při kalibraci, shodovala. Vlastní šum (RMSmax) 
zesilovače je dle výrobce 5 µV. Z toho a z naměřených dat bylo usouzeno,  
že zesilovač nevnáší do řetězce významnější zdroj nejistoty. Program umožňuje 
ruční zadání nejistoty např. při použití jiného zesilovače.  
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7.2.3. Nejistota typu B HP 89410A 

V případě použití analyzátoru jako měřicího zařízení byl hlavním zdrojem 
výsledné nejistoty právě vektorový signálový analyzátor HP 89410A. Jeho 
absolutní přesnost v amplitudě je dle manuálu ± 0,5 dB z plného rozsahu [38]. 
Přepočítáno na procenta může chyba přístroje dosahovat až 6 % z rozsahu 
vstupního převodníku. Za předpokladu, že chyba má rovnoměrné rozložení, 
může být nejistota typu B spočítána dle  

  
3

060 rozsah
xsu B

∗
==

,
)(  (47) 

Nejistota typu A je určována při kalibraci přímo z naměřených dat. Avšak 
výrobcem udávaná nejistota je tak výrazná, že tvoří hlavní složku výsledné 
nejistoty. To byl hlavní důvod spolu s pomalou rychlostí přístroje pro nalezení 
jiného vhodného měřidla pro kalibraci snímačů. Měřicí zařízení bylo ověřeno  
na přesnost v amplitudě v Českém metrologickém institutu v Brně.  

7.2.4. Nejistota typu B PXI 5122 

PXI 5122 bylo shledáno jako nejvhodnější měřicí zařízení pro naše potřeby. 
Výrobce u tohoto typu udává přesnost v amplitudě DC (při 0 V offsetu)  
pro vstupní rozsah 200 mV - ±0.65 % z hodnoty ± 1.0 mV [69]. Pro přesnost v AC  
(50 kHz) platí při 50 Ω ± 0,06 dB a při 1 MΩ ± 0,09 dB. Přepočteno na procenta 
činí při 50 Ω ± 0,69 % a při 1 MΩ ± 1,04 %. Nejistota typu B byla spočtena stejně 
jako v předchozí kapitole dle vztahu (46). 

7.2.5. Nejistota typu B Handy Scope 3 

U USB Osciloskopu HS3 byla nejistota typu B také určena z manuálu 
poskytnutého výrobcem. Hodnota, která je zde uvedena [27] při použití zařízení 
jako vzorkovače je 0,2 % ± 1 LSB. O přesnosti v AC se výrobce u vlastností HW 
nezmiňuje. Tyto údaje výrobce dává k dispozici při použití SW jím vyvinutého. 
Avšak v programu pro kalibraci bylo zařízení ovládáno přímo přes .dll dodaná 
výrobcem, takže jeho měřicí SW nebyl vůbec použit.  

Otázka zní, jestli je tento údaj důvěryhodný a jestli výrobce do něj zahrnul 
všechny vlivy působící na přesnost celého zařízení, nebo pouze nejistotu 
konkrétního převodníku na desce. V porovnání s PXI 5122 by se jednalo  
o přesnější zařízení za šestinovou cenu.  

Nejistota typu B byla určena stejně jako u předchozích kapitol ze vztahu 
(46) a tato hodnota byla používána při výpočtech v programu. 

7.2.6. Nejistota referen čního signálu 

K vypočtení referenčního průběhu výchylky volného povrchu pro kalibraci 
skokovou funkcí dle kapitoly 5.4.1. je potřeba znát hodnotu síly použité při lomu 
kapiláry na povrchu bloku. Tato síla se běžně pohybuje v desítkách Newtonů  
a její měření vnáší do systému určitou nejistotu, která se skládá ze tří složek.  

Přesnost snímače síly LCMFD byla dle manuálu výrobce [63] uvažována  
0,2 % FSO (Full Scale Output). Nejistota byla spočítána standardním způsobem 
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dle (46). Vyvážení kolem nuly nebylo bráno v úvahu, protože tenzometrická 
základna umožňuje přesné nulování. To bylo prováděno před měřením.  

Další složku nejistoty tvořila tenzometrická základna Vishay, u níž výrobce 
[67] uvádí přesnost ± 0,05 % z hodnoty  ± 3 microstrain. Nejistota typu A byla 
vypočítána z opakovaných měření. 

Poslední složku nejistoty tvořilo měřicí zařízení USB 6009. Zde výrobce 
uvádí  přesnost v amplitudě [88] pro používaný rozsah 1V - 1,23 mV. Nejistota 
typu B byla vypočtena dle vztahu (46). 

Výpočet napětí na snímači síly ze změřeného napětí kartou 6009  
je pro GF = 1 a multiplikátor = 1 následující 

  
2002

Un
U =  (48) 

U2 – napětí na snímači síly [V], 
Un – napětí na kartě 6009 [V]. 
Výsledný výpočet síly přes citlivost snímače je následující 

  3
000000156705601343

2
/

,, +−
=

E

U
F  (49) 

F – výsledná síla [N]. 
Nejistota typu B snímače síly je vypočtena z [63]  

�;�>2?@A � 0,0002 = 0,01800670,0000364034 � 0,0000001567/√3 

Nejistota typu B měřicí karty NI-USB 6009  

�;�J��K � 0,00123
0,0000364034 � 0,0000001567� = 200 /√3 

Nejistota typu B základny Vishay 

�;�L5!M)N � 0,0005 = - = 10000 � 3
0,0000364034 � 0,0000001567� = 200 = 10000 /√3 

        Un – napětí na kartě 6009 [V]. 

Tab. 5. Ukázka konkrétních hodnot při výpočtu nejistoty měření síly 

Síla 
[N] 

Un 
[V] 

Nejistota 
6009 [N] 

Nejistota 
LCMFD [N] 

Nejistota 
Vishay [N] 

Výsledná 
nejistota 
typu B [N] 

Výsledná 
relativní 
nejistota 

typu B [%] 

27,58 0,2 0,10 0,57 0,03 0,58 2,11 

 
Výsledná relativní nejistota typu B, způsobená měřením síly, byla vypočtena 

tak, že byly vygenerovány průběhy výchylky povrchu pro výsledné síly a zjištěna 
procentuální změna. Průběh nejistoty je zobrazen v grafu na Obr. 42. V první 
části má křivka nulovou hodnotu, protože v té době ještě nedorazila vlna  
na povrchu bloku, a tudíž se výchylka v obou případech rovná nule. 

(50) 

(51) 

(52) 
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Obr. 42. Nejistota typu B měření síly pro změřenou sílu 27,58N 

7.3. Šíření nejistoty skrze algoritmus FFT 

 V rámci výzkumu musel být vyřešen problém šíření nejistoty skrze 
algoritmus FFT. Jako základ byl použit článek Propagation of uncertainty  
in a discrete Fourier transform algortihm [9]. Algoritmus DFT je zde definován 
vztahem 

  ∑
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−
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1
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n

nk
N

j
enxkX

π

)()(   (53) 

kde  x(n) – posloupnost N vzorků,  
X(k) – komplexní posloupnost N vzorků představující spektrum. 

 Předpokládá se synchronní vzorkování. Obecnou komplexní posloupnost 
X(k) lze zapsat jako  

  X(k)  = R(k) + j I(k) (54) 

kde dle [9]  
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Modul spektra určíme jako  

  )()()()( kIkRkXkM 22 +==   (57) 

Z modulu M(k) lze určit hodnotu v amplitudě prvního frekvenčního bodu  

 �� � `
0�Y  

a dalších frekvenčních bodů  

 �5( � 2`
a�Y  

Nejistotu modulu M pak můžeme podle [71] určit 

 

��?
7� � bY. ��                   cde  � 0Y2 . ��                   cde  f 0_            
kde N – počet vzorků, 
  u – konkrétní nejistota v časové oblasti, 
  k – pozice vzorku ve FFT. 
Výpočet je podrobně popsán v literatuře [9]. Po přepočítání vztahů 

uvedených v článku bylo dosaženo stejných výsledků. 
Rovnice pro výslednou nejistotu konkrétního bodu spektra vznikne 

dosazením (60), (61) do (59). Úpravou vznikne rovnice pro výpočet nejistoty 
konkrétního bodu frekvenční charakteristiky 

 

�L5( � g2Y �� 
7.3.1. Numerická simulace ší ření nejistoty skrze FFT 

V rámci realizovaného software byla pro ověření šíření nejistoty 
implementována metoda pokusného zjištění šíření nejistoty skrze algoritmus 
FFT. Metoda byla zrealizována tak, že při kalibraci skokovou funkcí byly 
vypočteny nejistoty až po krok těsně před FFT. Poté byl ke vstupu FFT přičítán 
bílý šum o amplitudě rovné vypočtené nejistotě vstupu. Dle požadovaného počtu 
kroků byl proveden výpočet a vždy byla zachována největší hodnota nejistoty 
v amplitudě FFT.  

(58) 

(59) 

(60), (61) 
 

(62) 
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Obr. 43. Srovnání stanovení nejistoty SF z derivace a simulací šumem 

V grafu na Obr. 43 je zobrazeno srovnání výsledků kalibrace SF 
s vypočtenou nejistotou pomocí derivace dle (61) a simulací nejistoty bílým 
šumem z 10 000 průběhů. Nejistota simulovaná šumem vychází značně menší.  

7.4. Stanovení nejistot p ři recipro ční kalibraci 

Stanovení nejistot při reciproční kalibraci vychází ze základních rovnic  
pro výpočet přenosů jednotlivých snímačů. Stanovení nejistoty je analogické  
pro všechny tři snímače, liší se pouze v rovnici přenosu snímače. Výpočty jsou 
vysvětleny pro snímač číslo 2. Pro určení přenosu každého bodu frekvenční 
charakteristiky se používá rovnice (63). Bližší vysvětlení metody reciproční 
kalibrace je uvedeno v kapitole 5.4.2.1. 
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kde  U – napětí [V], 
I – proud [A], 
H – reciproční parametr [m.s -1.N-1] dle [6]. 

Byly vypočítány parciální derivace podle všech proměnných. Příklady 
výpočtu jsou uvedeny pro proměnné U12 (64) a I12 (65). Pro všechny další 
proměnné  jsou výpočty analogické. 
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7.4.1. Nejistota typu A 

Stanovení nejistoty typu A bylo založeno na sérii opakovaných měření. 
Byly určeny nejistoty typu A všech vstupních měření napětí a proudů podle 
vztahu (32).  

7.4.2. Nejistota typu B 

Nejistota typu B záleží na konkrétním použitém měřicím zařízení. Výpočty 
nejistot pro dostupná a používaná zařízení jsou popsány v kapitolách 7.2.3, 
7.2.4, 7.2.5. Pro každé měření byl uložen nastavený vstupní rozsah, který  
je pro některá zařízení potřebný ke stanovení nejistoty typu B. Nejistota typu B 
byla vypočtena pro každé měření. Při sérii měření byla nalezena ta největší 
z dané série, která pak byla brána jako nejhorší případ. 

7.4.3. Kombinovaná nejistota  

Z důvodu měření obou kanálů a všech tří párů snímačů jedním zařízením 
se předpokládalo, že by nejistoty naměřených dat mohly být korelované. Proto 
byl do programu zařazen výpočet odhadu korelace – kovariance a výsledná 
nejistota byla vypočítána podle vztahu (42). 

Kovariance byla stanovena odhadem metodou typu A, jak je popsáno 
v kapitole 7.1.7.1. Předpoklad korelovaných veličin nebyl potvrzen. 
Z provedených výpočtů vyplynulo, že velikost kovariance je zanedbatelná. 
Program umožňuje zobrazení nejistot se zahrnutou kovariancí i bez ní. 

7.4.4. Výsledný postup výpo čtu nejistot sady recipro čních 

kalibrací  

1. Stanovení nejistoty typu A uAU12 ze sady vstupních napětí U12. 

2. Stanovení nejistoty typu A uAU23 ze sady vstupních napětí U23. 

3. Stanovení nejistoty typu A uAU31 ze sady vstupních napětí U31. 

4. Stanovení maximální nejistoty typu B uBU12 ze sady vstupních napětí U12  
a vlastností použitého měřicího zařízení. 

5. Stanovení maximální nejistoty typu B uBU23 ze sady vstupních napětí U23  
a vlastností použitého měřicího zařízení. 

6. Stanovení maximální nejistoty typu B uBU31 ze sady vstupních napětí U31  
a vlastností použitého měřicího zařízení. 
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7. Stanovení nejistoty typu A uAI12 ze sady vstupních proudů I12. 

8. Stanovení nejistoty typu A uAI23 ze sady vstupních proudů I23. 

9. Stanovení nejistoty typu A uAI31 ze sady vstupních proudů I31. 

10. Stanovení maximální nejistoty typu B uBI12 ze sady vstupních proudů I12 
geometrickým součtem nejistoty proudové sondy a nejistoty použitého 
měřicího zařízení. 

11. Stanovení maximální nejistoty typu A uBI23 ze sady vstupních proudů I23 
geometrickým součtem nejistoty proudové sondy a nejistoty použitého 
měřicího zařízení. 

12. Stanovení maximální nejistoty typu A uBI31 ze sady vstupních proudů I31 
geometrickým součtem nejistoty proudové sondy a nejistoty použitého 
měřicího zařízení. 

13. Výpočet kombinované nejistoty. 

14. Výpočet rozšířené nejistoty. 
 
Vzhledem k použité citlivosti proudové sondy 1 mA/mV může být nejistota 

typu B měření proudovou sondou určena geometrickým součtem dle vztahu (41). 
Citlivostní koeficient je v tomto případě 1. 

 Kombinovaná nejistota pro snímač 2 byla stanovena dle následujícího 
výpočtu 
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Realizovaný software umožňuje do výpočtu uc zahrnout i odhady 
kovariance pro všechny možné vzájemné kombinace. Vztah (41) se v tom 
případě rozšíří na (42). 

7.4.5. Rozšířená nejistota  

Koeficient krytí byl volen tak, aby pravděpodobnost pokrytí byla nejméně 
95 % - tzn. hodnota koeficientu krytí byla ve všech měřeních používána 2. 

7.4.6. Výsledky 

Nejistota typu A byla určena pro všechna měření napětí a proudu. Nejistota 
proudové sondy Textronix typu A byla určena z naměřených charakteristik.  

(66) 
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Nejistoty typu B měřicích zařízení byly získány z údajů výrobců.  
Pro všechna napětí byly stanoveny nejistoty typu B z vlastností měřicích přístrojů. 
Nejistoty typu B pro proudy byly stanoveny z vlastností proudové sondy  
a z vlastností měřicích přístrojů.  

Výsledně byla vypočítána kombinovaná nejistota, zahrnující všechny 
uvedené nejistoty. Výpočtem bylo ověřeno, že data nejsou korelována. 
Posledním krokem bylo stanovení rozšířené nejistoty s koeficientem rozšíření 2. 

 
Obr. 44. Charakteristika snímače UT 1000 určená reciproční kalibrací z 10 

měření měřidlem HS3 včetně nejistot 

V rámci programu je umožněno zadání dílčích nejistot typu B pro jednotlivé 
snímače. Tyto nejistoty jsou výsledně zahrnuty do výpočtu kombinované nejistoty 
s citlivostními koeficienty jednotlivých snímačů. 

7.5. Stanovení nejistot p ři kalibraci skokovou funkcí 

Výpočty pro stanovení nejistoty při kalibraci skokovou funkcí vycházejí ze 
základního vztahu pro určení charakteristiky snímače (6). Základním problémem 
při stanovení nejistoty v tomto případě bylo její šíření skrze algoritmus rychlé 
Fourierovy transformace – FFT. Řešení je popsáno v kapitole 7.3.  

Nejprve byly určeny nejistoty jednotlivých vstupů. Při kalibracích  
se vycházelo z vypočteného signálu výchylky povrchu dle analytického řešení. 
Signál z interferometru byl používán k validaci kvality lomu kapiláry. Nejistota 
typu A signálu kalibrovaného snímače byla určena ze sady měření, nejistota typu 
B z vlastností měřicího zařízení. Pro referenční signál byla vypočítána nejistota 
typu B, způsobená nejistotou měření síly. Nejistotu typu A pro tento simulovaný 
signál nemělo smysl uvažovat. 
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Pro určení citlivostních koeficientů pro výpočet kombinované nejistoty bylo 
potřeba vypočítat derivace rovnice (6) dle jednotlivých proměnných 
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Jednotlivé dílčí nejistoty byly dosazeny do rovnice (70), která vznikla 
dosazením rovnice (67), (68) a (69) do rovnice (41) 
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Na závěr byla vypočtena rozšířená nejistota s koeficientem krytí 2. 

 
Obr. 45. Charakteristika snímače UT 1000 určená kalibrací skokovou funkcí 

z 10 měření včetně nejistot 

 

7.5.1. Výsledný postup výpo čtu nejistot sady kalibrací skokovou 

funkcí 

1. Stanovení nejistoty typu A uAcal ze sady vstupních napětí Ucal. 

2. Stanovení maximální nejistoty typu B uBcal z vlastností použitého měřicího 
zařízení. 

3. Stanovení nejistoty typu B uBref z vlastností měření síly. 
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4. Výpočet kombinované dílčí nejistoty signálu kalibrovaného snímače uKcal 
dle (67) . 

5. Výpočet kombinované nejistoty měření dle (70) . 

6. Výpočet rozšířené nejistoty s koeficientem 2. 
 
V rámci programu je umožněno zadání dílčích nejistot typu B pro referenční 

signál a pro signál z kalibrovaného snímače. Tyto nejistoty jsou geometrickým 
součtem přičteny k nejistotám vstupních signálů před výpočtem kombinované 
nejistoty.  

7.6. Stanovení nejistot p ři recipro ční kalibraci se 
širokopásmovým buzením 

Princip reciproční kalibrace se širokopásmovým buzením je blíže vysvětlen 
v kapitole 5.4.2.4. V algoritmu je nutné určit nejistotu vypočítaných proudů  
a napětí, dosazovaných do výpočtu kalibrace standardní reciproční metodou.  

Hodnoty pro standardní reciproční kalibraci vstupních proměnných byly 
určeny pomocí diskrétní FFT podle vztahu (60). Tyto hodnoty byly poté dosazeny 
do rovnic (64) a (65) jako vstupní napětí a proudy. Následné výpočty citlivostí se 
shodovaly s reciproční kalibrací. Nejistoty typu A vstupních proměnných 
standardní reciproční kalibrace byly určeny z rozptylu hodnot U12, U23, U31, I12, I23, 
I31 vypočítaných pomocí FFT.  

Výpočet nejistoty typu B použitého měřicího zařízení byl analogický 
k výpočtu citlivosti snímače dle rovnice (28) Např. nejistota vstupního napětí 
z buzení na 1. frekvenci  a 2. frekvenci byla vypočtena dle následujícího vztahu 
(71), který vychází z výpočtu šíření nejistoty skrze FFT (60) a z výpočtu citlivosti 
snímačů při reciproční kalibraci se širokopásmovým buzením (28) 

 

�;m�� � g2Y 
 wx'ví�4�� -;@m���wx'ví�4�� �  wx'ví�4�� -;@m���wx'ví�4�� � 
Implementaci kompletního algoritmu pro stanovení nejistot při reciproční 

kalibraci se širokopásmovým buzením bylo náročné naprogramovat. 

7.6.1. Výsledný postup výpo čtu nejistot sady recipro čních 

kalibrací se širokopásmovým buzením 

1. Stanovení nejistoty typu A uAU12 ze sady napětí U12 vypočtených z FFT 
vstupních napětí. 

2. Stanovení nejistoty typu A uAU23 ze sady napětí U23 vypočtených z FFT 
vstupních napětí. 

3. Stanovení nejistoty typu A uAU31 ze sady napětí U31 vypočtených z FFT 
vstupních napětí. 

4. Stanovení maximální nejistoty typu B uBFU12 ze sady vstupních napětí U12V 
a vlastností použitého měřicího zařízení. 

(71) 
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5. Stanovení maximální nejistoty typu B uBFU23 ze sady vstupních napětí U23V 
a vlastností použitého měřicího zařízení. 

6. Stanovení maximální nejistoty typu B uBFU31 ze sady vstupních napětí U31V 
a vlastností použitého měřicího zařízení. 

7. Stanovení nejistoty typu A uAFI12 ze sady proudů I12 vypočtených z FFT 
vstupních proudů. 

8. Stanovení nejistoty typu A uAFI23 ze sady proudů I23 vypočtených z FFT 
vstupních proudů. 

9. Stanovení nejistoty typu A uAFI31 ze sady proudů I31 vypočtených z FFT 
vstupních proudů. 

10. Stanovení nejistoty typu B uBU12 z nejistoty B uBFU12 přepočtem přes šíření 
skrze FFT. 

11. Stanovení nejistoty typu B uBU21 z nejistoty B uBFU21 přepočtem přes šíření 
skrze FFT. 

12. Stanovení nejistoty typu B uBU31 z nejistoty B uBFU31 přepočtem přes šíření 
skrze FFT. 

15. Výpočet kombinované nejistoty. 

13. Výpočet rozšířené nejistoty. 
 

Kombinovaná nejistota byla poté pro snímač 2 stanovena  
dle následujícího výpočtu 
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Vzhledem k tomu, že výpočetní funkce kombinované nejistoty byla totožná 
s výpočtem kombinované nejistoty reciproční kalibrace, umožňuje realizovaný 
software do výpočtu uc zahrnout i odhady kovariance pro všechny možné 
vzájemné kombinace veličin.  

(72) 
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Obr. 46. RK-ŠB UT 1000 včetně nejistot (měřeno HP 89410A) 
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8. Srovnání výsledk ů kalibrace sníma čů různými 
metodami a r ůznými m ěřidly 

Cílem této části disertační práce je porovnat a diskutovat výsledky primární 
kalibrace stejného snímače, provedené různými metodami při různých 
konfiguracích měřicího zařízení. V našem případě byl pro srovnání používán  
již dříve zmiňovaný snímač UT 1000 s. č. 169 firmy Physical Acoustic 
Corporation, jehož vlastnosti jsou popsány v příloze 17.2.1. Jednotlivá měření dle 
dříve popisovaných metod (kapitoly 5.4.1, 5.4.2.1, 5.4.2.4) byla prováděna na 
jednom měřicím zařízení v jeden den za stejných podmínek. 

Literárním průzkumem bylo nalezeno několik prací srovnávajících výsledky 
různých metod recipročních kalibrací, avšak kromě publikace [11] nebylo 
nalezeno srovnání, které by přímo porovnávalo výsledky reciproční kalibrace 
s výsledky kalibrace skokovou funkcí. 

Jedinou práci přímo srovnávající výsledky reciproční kalibrace dle Hatana   
a kalibrace skokovou funkcí v roce 1982 publikoval Breckenridge a Hatano [11]. 
Na tuto práce se odkazuje několik článků [74], zahrnujících porovnání snímačů, 
avšak žádný z autorů těchto článků porovnání neprováděl, pouze převzal 
výsledky Beckenridge a Hatana. Jejich experimenty byly na rozdíl od našich 
prováděny na dvou různých místech. Autoři vybrali dvě sady snímačů – 
širokopásmový – typ I a rezonanční – typ II. Z každého typu byly kalibrovány tři 
snímače. Nejprve byla provedena kalibrace skokovou funkcí v National Institute 
of Standards and Technology (NIST – dříve NBS), poté byly snímače zaslány do 
Japonska, kde byla provedena reciproční kalibrace v Nippon Steel Corporation 
(NSC) a na závěr byly snímače zaslány zpět do USA, kde byla provedena 
kontrolní kalibrace, aby se vyloučila změna parametrů či poškození snímačů 
vlivem přepravy. Nejistoty, či chyby měření zde nebyly vůbec diskutovány.  

 
Obr. 47. Srovnání výsledků kalibrace rezonančního snímače. Každý graf 

ukazuje průměrnou hodnotu tří NSC kalibrací porovnaných s průměrem tří NIST 
kalibrací stejného snímače [11] 

Na Obr. 47 je zobrazeno porovnání výsledků kalibrace rezonančního 
snímače. Autoři článku dospěli k závěru, že použité kalibrační metody poskytují 
velmi podobné charakteristiky, ale že ve výsledcích je systematický rozdíl 
v absolutní amplitudě a to speciálně pro snímače tohoto typu. Výsledný poměr 
citlivostí mezi NSC/NIST vycházel u druhého typu okolo 0,8 [11].  
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Autorova měření prokázala dobrou shodu v amplitudě mezi výsledky 
reciproční kalibrace a kalibrace skokovou funkcí. Dle kalibrace skokovou funkcí 
vycházela citlivost snímače mírně vyšší, což potvrzuje závěry Breckenridge  
a Hatana. 

Jiné srovnání kalibračních metod provedli Weiler et al  [93] v roce 1996. 
Autoři použili sendvičové senzory, které byly namontovány bez použití 
vazebného prostředí. Porovnávali zde reciproční metodu s metodou laserově 
pulzního buzení, s metodou rozmítaného laseru (bod po bodu) a s face to face 
metodou. Avšak nejednalo se o kalibraci jako takovou, protože nebyl použit 
testovací blok.  

Goujon a Baboux [25] v roce 2002 prezentovali srovnání výsledků jejich 
metody reciproční kalibrace se širokopásmovým buzením s různými tvary budící 
vlny. 

8.1. Srovnání výsledk ů realizovaných metod 

Na následujících grafech jsou zobrazeny výsledky kalibrací všemi třemi 
metodami, realizovanými v rámci této práce. Reciproční kalibrace byla měřena 
USB osciloskopem HS3 a RK-ŠB a kalibrace SF byly měřeny analyzátorem HP 
89410A. Charakteristiky se relativně dobře shodují do frekvence cca 285 kHz.  

 
Obr. 48. Srovnání výsledků různých metod kalibrace UT 1000  
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Obr. 49. Srovnání výsledků různých metod kalibrace UT 1000 se zobrazenými 

nejistotami 

Grafy na Obr. 50 a Obr. 51 zobrazují relativní a absolutní odchylku kalibrace 
skokovou funkcí od reciproční kalibrace dle Hatana (modrá křivka) a odchylku 
reciproční kalibrace se širokopásmovým buzením od reciproční kalibrace  
dle Hatana (červená křivka).  

 
Obr. 50. Odchylka kalibrace skokovou funkcí a reciproční kalibrace se 

širokopásmovým buzením od reciproční kalibrace v procentech 
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Obr. 51. Relativní odchylka kalibrace skokovou funkcí a reciproční kalibrace se 

širokopásmovým buzením od reciproční kalibrace 

Následující graf zobrazuje průběh nejistoty jednotlivých metod vztažené v % 
k výsledné hodnotě kalibrace. U kalibrace skokovou funkcí a reciproční kalibrace 
se širokopásmovým buzením je vidět velký vliv rozptylu hodnot v oblasti nízké 
citlivosti snímače na výslednou nejistotu. Oproti tomu u reciproční kalibrace  
je větší vliv nejistoty hlavního měřicího zařízení (v tomto případě HP 89410A), 
která zde tvoří podstatnou složku výsledné nejistoty. 

 
Obr. 52. Srovnání výsledných rozšířených nejistot při kalibraci UT1000  

8.1.1.  Závěr srovnání 

I přes velmi rozdílné procedury kalibrace reciproční metodou a metodou 
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měřené veličiny v případě použití snímače při reciproční kalibraci ve funkci 
přijímače [11]. Metoda skokové funkce primárně poskytuje výsledky v jednotkách 
Volt na výchylku volného povrchu – V/m. Proto musí být tato kalibrace 
přepočítána na Volt na rychlost volného povrchu – V/(m/s), příp. používanější  
dB ref 1V/(m/s). 

Měření prokázala, že použité metody založené na různých principech 
poskytují téměř shodné výsledky v oblasti vyšší citlivosti snímače a to i přesto,  
že metoda kalibrace skokovou funkcí je založená na buzení krátkým 
širokopásmovým pulsem, reciproční metoda je založena na opakovaném buzení 
pulsem o různé frekvenci bod po bodu a ŠB-RK metoda je založena  
na opakovaném buzení po částech širokopásmovým pulsem.  

8.2. Recipro ční kalibrace – srovnání nejistot p ři použití  
různých m ěřicích za řízení 

Kapitola 8.2. se zabývá srovnáním reciproční kalibrace dle Hatana, 
provedené různými měřicími zařízeními, jejichž vlastnosti jsou popsány v příloze 
17.3.3, 17.3.4, 17.3.6. 

8.2.1. Srovnání recipro ční kalibrace m ěřicími za řízeními PXI 5122, 

HP 89410A a HS3 

Tato kapitola prezentuje srovnání reciproční kalibrace, prováděné různými 
měřicími zařízeními. Měření byla prováděna za stejných podmínek. Snímač 
zůstal po celou dobu namontován na povrchu bloku. Zaměněno bylo pouze 
měřicí zařízení. Standardně byl použit přepínač kanálů a zesilovač firmy 
Technická akustika. V grafu na Obr. 53 je zobrazena kalibrace provedená třemi 
dostupnými měřidly. Kalibrace HS3 byla prováděna dvakrát při různém 
vzorkování a tudíž různém rozlišení.  

 
Obr. 53. Srovnání reciproční kalibrace provedené třemi dostupnými měřidly 
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Na následujících grafech je ukázán jiný případ porovnání. Zobrazené 
charakteristiky jsou průměrem tří různých měření, mezi nimiž byl snímač znovu 
umístěn na povrch bloku. Tato měření byla provedena vždy všemi třemi měřidly 
(Obr. 54). Mezi měřeními byl delší časový odstup.  Nejistota typy A byla 
vypočítána standardně z rozptylu hodnot, který v tomto případě byl relativně 
velký, jak je ukázáno na Obr. 55.  

 
Obr. 54. Srovnání reciproční kalibrace provedené třemi dostupnými měřidly 

Z naměřených dat vyplývá, že zvyšováním přesnosti přístroje  
už ke zlepšení nejistoty kalibrace nedochází, protože se projevila nejistota typu A, 
která je způsobena rozptylem naměřených hodnot. 

 
Obr. 55. Jednotlivé charakteristiky, použité pro výpočty nejistoty 
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8.2.2. Srovnání recipro ční kalibrace m ěřicími za řízeními PXI 5122 

– PXI 5922 

V rámci testování zapůjčeného PXI od firmy National Instruments bylo 
provedeno srovnání kalibrace kartami 5122, která byla dále standardně 
používaná s kartou 5922, která měla nefunkční jeden kanál. Výsledky kalibrace 
byly shodné. Karta 5922 má oproti 5122 vetší rozlišení, ale nejmenší rozsah 
vstupního převodníku je 1V oproti 200 mV 5122. Při kalibracích se měří relativně 
malá napětí, při kterých se výhoda více bitů stírá a proto jako přesnější vychází 
v těchto specifických podmínkách karta 5122. Ta také byla nadále používána. 

8.3. RK-ŠB – srovnání provedení HP 89410A a HS3 

Následující kapitola se zabývá srovnáním RK-ŠB, provedené měřicími 
zařízeními HP 89410 a HS3. Porovnání s PXI bohužel nemohlo být provedeno, 
protože daná metoda byla zprovozněna až po vrácení půjčeného zařízení. Měřicí 
zařízení HS3 se ukázalo jako nevhodné pro tuto metodu. Nemá dostatečný 
dynamický rozsah převodníku, a tudíž není schopné správně navzorkovat 
vstupní signál. Srovnání výsledků se nachází  na Obr. 56. Nevhodnost HS3  
pro tuto kalibrační metodu je zřejmá.  

 
Obr. 56. SBR kalibrace provedená PXI 5122 a 5922 

8.4. RK-ŠB – srovnání buzení tvaru sinus a gauss 

Reciproční kalibrace se širokopásmovým buzením se může lišit tvarem 
buzení. Bylo otestováno několik tvarů vstupního signálu a jako nejvhodnější  
se jevil gauss a jedna perioda sinu. Graf na Obr. 57 ukazuje porovnání výsledků 
kalibrace s těmito buzeními. Snímače byly celou dobu namontovány na povrchu 
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bloku a ořez byl v obou případech nastaven stejně na 20 µs. Z porovnání včetně 
nejistot na Obr. 58 vyplývá jako nejvhodnější tvar buzení jedna perioda sinu. 

 
Obr. 57. Srovnání reciproční kalibrace a RK-ŠB buzené sinem a gaussem 

 
Obr. 58. Srovnání reciproční kalibrace a RK-ŠB buzené sinem a gaussem 

včetně nejistot 

Charakteristiky jsou tvořeny průměrem z deseti měření, s výjimkou 
reciproční kalibrace.  

Opakovatelnost měření je při RK-ŠB nižší, než při standardní reciproční 
kalibraci dle Hatana. Následující graf na Obr. 59 ukazuje, jak vypadaly průběhy 
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deseti měření RK-ŠB buzených gaussem, z nichž byly získány charakteristiky 
v předchozí kapitole. 

 
Obr. 59. Jednotlivé průběhy RK-ŠB buzené gaussem 

8.5. Kalibrace skokovou funkcí – srovnání vypo čteného 
průběhu lomu oproti nam ěřenému interferometrem 

V průběhu řešení disertační práce se podařilo získat interferometr firmy 
Polytec, který je blíže popsán v příloze 17.3.13. Očekávalo se, že plně nahradí 
kapacitní snímač při kalibraci skokovou funkcí. Výrobce v propagačních 
materiálech uvádí citlivost, která by měla být dostatečná. Avšak v reálných 
podmínkách interferometr této citlivosti nedosahuje ani při použití odrazných 
plošek a signál je zašuměný, jak je vidět na Obr. 61. 

 Obr. 60 ukazuje porovnání kalibrace skokovou funkcí, kdy je analyticky 
vypočítána výchylka povrchu z Perkerisova řešení Lambovy funkce a druhý 
průběh je vypočten z reálných dat z interferometru.  
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Obr. 60. Kalibrace skokovou funkcí – analytický výpočet x interferometr 

 
Obr. 61. Srovnání simulované a reálně změřené výchylky volného povrchu 

8.6. Kalibrace SF – srovnání nejistot p ři použití r ůzných 
měřicích za řízení 

Kapitola se zabývá srovnáním výsledků kalibrace skokovou funkcí 
provedenou různými měřicími zařízeními. Výchylky povrchu v místě referenčního 
snímače byly u všech měření určovány analyticky.  
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8.6.1. Srovnání  výsledk ů kalibrace m ěřicími za řízeními PXI 5122 

a HP 89410A 

Srovnání měřicích zařízení PXI 5122 a HP 89410A bylo provedeno tak,  
že signál byl rozdvojen a přiveden současně na vstup obou zařízení. U obou 
přístrojů byla nastavena stejná vstupní impedance. Výsledné srovnání zobrazuje  
Obr. 62. 

 
Obr. 62. Srovnání kalibrace SF stejného lomu provedenou PXI a HP 

 
Obr. 63. Srovnání kalibrace SF stejného lomu provedenou PXI a HP se 

zobrazenými nejistotami 

Při vyhodnocení výsledků se objevil konstantní rozdíl v kalibraci mezi HP 
89410A a PXI 5122, jak je zobrazeno na Obr. 64. Signál byl v PXI vzorkován  
100 MS/s simultánně. Analyzátor vzorkoval 25,6 MHz simultánně. Rozdíl  
je pravděpodobně způsoben jiným rozložením energie ve spektru vypočteného 
signálu, způsobeným rozdílnou vzorkovací frekvencí.  
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Signál z PXI je značně nadvzorkován vzhledem ke frekvencím signálů AE  
a proto je řešením převzorkování signálu z PXI s FIR filtrem, a nebo decimace 
signálu. 

 
Obr. 64. Vliv vzorkovací frekvence pro stejný lom kapiláry 

8.6.2. Srovnání  výsledk ů kalibrace SF HP 89410 A a HS3 

Poslední kapitola ukazuje srovnání analyzátoru a USB osciloskopu HS3. 
Problémem bylo, že nebyl k dispozici druhý počítač pro současné měření 
stejného signálu dvěma přístroji naráz a proto byla zobrazená data změřena 
postupně.  Dalším problémem je různá vzorkovací frekvence analyzátoru a USB 
osciloskopu HS3. U něj navíc rozlišení závisí na použité vzorkovací frekvenci.  
I přes odlišné vzorkovací frekvence a rozlišení je patrná velmi dobrá shoda. 

 
Obr. 65. Srovnání kalibrace skokovou funkcí provedenou HP a HS3 
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9. Popis vlivu r ůzných zdroj ů nejistot na výslednou 
nejistotu m ěření 

V rámci výzkumu byla provedena analýza vlivů jednotlivých zdrojů nejistot 
na výslednou charakteristiku. Aby bylo možné tyto výsledky srovnávat, byla  
pro jednotlivá měření vypočítána nejistota typu A, určená dle vztahu (32) 
z rozptylu výsledných charakteristik. Kalibrace snímače UT 1000 (PAC) byla 
mnohokrát změřena za stejných podmínek se stejnými měřicími zařízeními  
a pouze ta podmínka, jejíž přínos k nejistotě byl zkoumán, byla měněna, aby bylo 
možno určit její vliv na výsledné charakteristiky.  

Rozpis všech měření, která byla provedena jako podklady pro tuto kapitolu 
lze nalézt na DVD v souboru Rozpis zkoušek - vyhodnoceni 1.7.xlsx. Všechna 
měření, z důvodu omezeného  rozsahu, nebyla do této kapitoly zahrnuta. Byla 
však zpracována a vyhodnocena. 

9.1.  Popis zpracování dat v jednotlivých souborech v MS 
Excel 

Pro každé měření byla načtena data do modulu Analýza nejistot řídicího 
software a vyexportována do .csv. Poté byla načtena do MS Excel a zpracována 
do následující šablony, která je vysvětlena na vzorovém souboru SF a000 - a019 
SF Vliv rychlosti lámání 1.2.xlsx. 

Na prvním listu Popis je zobrazen výňatek z popisného souboru Rozpis 
zkousek - vyhodnoceni 1.7.xls.  

List Data obsahuje načtená data. List Časové údaje zobrazuje informační 
pole, obsahující údaje z konfigurace měření a poznámky zadávané uživatelem. 

Gr. Typ A abs zobrazuje vypočítanou nejistotu typu A v absolutním měřítku. 
Gr. Typ A procenta zobrazuje vypočítanou nejistotu typu A v procentech  

k průměru ze všech měření, která slouží ke srovnání s ostatními měřeními. 
Nejistota typu A byla vypočítána z výsledných naměřených citlivostí 

v absolutních jednotkách. Výpočet byl standardní dle kapitoly 7.1.3 vzorce (32). 
Nejistota byla určena jako výběrová směrodatná odchylka aritmetického průměru. 
Pro porovnání s ostatními měřeními a lepší přehlednost byla nejistota vyjádřena 
relativně v procentech průměru z naměřených citlivostí snímačů. 

Na listu Odchylky not dB probíhá výpočet nejistoty typu A, zobrazené 
v grafu. 

List Průběh křivek v čase zobrazuje data doplněná o časové údaje. 
Gr dB ukazuje výsledné charakteristiky v dB oproti Gr absolutně, který  

je zobrazuje v lineární stupnici.  
Křivky dB s popisem slouží jako podklad pro zobrazení křivek v dB, data 

jsou zde doplněna o číslo měření, které se zobrazuje v grafu. 
Gr Průběh křivek v čase vykresluje jednotlivé křivky v závislosti na čase,  

jak byly po sobě zobrazeny. Tento graf má význam hlavně pro delší měření, jako 
byla měření časové stability pasty. Průběh křivek v čase zobrazuje stejná data  
v absolutním měřítku. Podklady pro tento graf tvoří Průběh křivek v čase dB. Graf 
odchylka v čase mezi vz. (příp. dB) zobrazuje změnu oproti předchozímu měření 
v závislosti na čase. Data byla vypočtena pro každý bod křivky jako  
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  Odchylka(n,k) = přenos(n,k) - přenos(n,k-1) (73) 

Gr Odchylka v čase – od první (příp dB) zobrazuje odchylku v čase od první 
naměřené charakteristiky. 

  Odchylka(n,k) = přenos(n,k) - přenos(n,1) (74) 

Data dB obsahuje přepočet dat do dB. Výpočty odchylek v čase a Výpočty 
odchylek abs v čase obsahují podklady pro grafy odchylek v čase. 

9.2.  Zkoumané zdroje ovliv ňující recipro ční kalibraci 

Kapitola 9.2 popisuje zkoumané zdroje ovlivňující reciproční kalibraci.  
Není-li uvedeno jinak, byly podmínky měření následující: 
 

• Proudová sonda umístěna u přepínače.  
• Měření v rozsahu 60 kHz až 1 MHz s krokem 5 kHz.  
• Ve většině případů měřeno měřicím zařízením PXI 5122. 
• Použita metoda povrchová kalibrace metodou Hatano  

dle NDIS 2109 [68].  
• Použit zesilovač firmy Technická akustika.  
• Naměřená data ze snímače ve funkci přijímače korigována  

dle charakteristiky zesilovače podle kapitoly 6.4.2.2.  
 

9.2.1. Vliv použitého kanálu na p řepínači 

V grafu na Obr. 66 je zobrazen vliv užité pozice na přepínači  
na výslednou charakteristiku UT 1000. Proměření všech možných pozic  
na přepínači bylo provedeno dle tabulky Tab. 6.  

Tab. 6. Rozpis kombinací měření jednotlivých kanálů 

měření Pořadí snímačů 

510 - 514 UT 2. K2 1.  AU 3. 

515 - 519 UT 2. K2 3.  AU 1. 

520 - 524 UT 1. K2 2.  AU 3. 

525 - 529 UT 1. K2 3.  AU 2. 

530 - 534 UT 3. K2 1.  AU 2. 

535 - 539 UT 3. K2 2.  AU 1. 

 
Ze zobrazených dat vyplývá, že vliv použitého kanálu na přepínači  

na výslednou charakteristiku je minimální a tudíž v podstatě nezáleží na pořadí 
připojení snímačů k přepínači. 

Další vlastnosti přepínače jsou diskutovány v kapitole 6.1 a 11.2. 
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Obr. 66. Vliv použitého kanálu na přepínači – nejistota typu A 

9.2.2. Vliv použití p řepínače 

Použití přepínače s sebou přináší i jistá negativa. Jedním z nich je nutnost 
použití dalšího propojovacího kabelu mezi přepínačem a měřicím zařízením, 
čímž se v podstatě prodlouží kabel snímače. Na straně proudové sondy se tento 
jev potlačí umístěním proudové sondy, co nejblíže přepínači. Důsledkem kabelu 
na straně přijímače je offset v amplitudě, způsobený přidanou impedancí kabelu 
viz Obr. 67. Offset je konstantní a proto se v programu potlačuje přičtením 
průměrné hodnoty 1,45 dB. 

 
Obr. 67. Vliv použití přepínače 
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Obr. 68. Offset při použití přepínače 

9.2.3. Vliv p řítomnosti závaží 

Část 9.2.3 popisuje vliv přítomnosti přítlačné síly na výslednou 
charakteristiku. Snímače byly na bloku umístěny již delší dobu, čímž  
se eliminoval vliv stability vazební pasty. Bylo naměřeno pět průběhů se závažím  
1 kg na každém snímači a poté pět průběhů bez závaží.  

 
Obr. 69. Vliv přítomnosti závaží – nejistota typu A 

Ze zobrazených dat na Obr. 69 vyplývá, že vliv závaží po delší době  
od montáže snímače je minimální. 
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9.2.4. Vliv teploty 

Tato kapitola ukazuje vliv teploty na citlivost piezoelektrického snímače UT 
1000. Pouzdro snímače UT 1000 bylo temperováno v krocích 25, 30, 40, 50 a 60 
°C. Snímač se při dané teplotě nechal 30 minut ustálit. Vytápění pouzdra 
snímače bylo realizováno pomocí odporového drátu, jak je zobrazeno na Obr. 70. 
Teplota byla měřena na povrchu pouzdra senzorem Pt 1000.  

 
Obr. 70. Snímače na povrchu bloku 

 
Obr. 71. Temperování pouzdra UT 1000 
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Obr. 72. Vliv teploty 

 
Obr. 73. Vliv teploty – nejistota typu A 

Měření ukázala, že v rámci běžných teplot je tento vliv relativně malý  
a charakteristika se po ochlazení snímače na původní teplotu vrací téměř  
k původnímu průběhu.  

9.2.5. Vliv časové stability vazební pasty 

Následující grafy na Obr. 74 a Obr. 75 zobrazují vliv stability vazební pasty. 
Postupně bylo provedeno 100 měření v průběhu dvou dnů. Zařízení měřilo 
nepřetržitě. Párové snímače byly na bloku položeny již delší dobu. Těsně před 
měřením bylo znovu umístěno UT 1000 s normálním množstvím vazební pasty.  
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Obr. 74. Vliv časové stability vazební pasty 

 

 
Obr. 75. Vliv časové stability vazební pasty – nejistota typu A 
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Obr. 76. Odchylky v čase od předchozího měření 

 
Obr. 77. Odchylky v čase od prvního měření 
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Z naměřených dat je patrné, že k největšímu posunu charakteristik dochází 
v prvních dvou hodinách od umístění snímačů na povrch bloku. 

9.2.6. Vliv časové stability vazební pasty – op ětovná montáž 

všech sníma čů 

Kapitola 9.2.6 popisuje vliv stability vazební pasty. Oproti předchozí se liší 
tím, že tentokrát byly znovu umístněny všechny tři snímače. Postupně bylo 
provedeno 188 měření opět v průběhu dvou dnů. Zařízení měřilo nepřetržitě.  

 
Obr. 78. Vliv časové stability vazební pasty – nejistota typu A 

 
Obr. 79. Vliv časové stability vazební pasty – nejistota typu A 
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Obr. 80. Odchylky v čase od předchozího měření 

 
Obr. 81. Odchylky v čase od prvního měření 

Z naměřených dat je patrné, že vliv posunu charakteristiky snímače 
v důsledku sedání vazební pasty není zanedbatelný. Proto je vhodné, aby  
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při kalibraci testovaného snímače byly párové snímače na povrchu bloku 
umístěny několik dnů předem. 

9.2.7. Vliv množsví vazební pasty 

Následující grafy na Obr. 82 a Obr. 83 zobrazují vliv množství vazební pasty 
na výslednou charakteristiku. Množství pasty se lišilo od nulového  
až po nadměrné. Z grafu je patrné, že množství pasty do určitého množství hraje 
velký vliv. Při použití většího množství se pasta vytlačí pomocí závaží zpod 
snímače a proto déle trvá, než se snímač usadí. Tento jev úzce souvisí 
s měřením časové stability pasty v předchozích kapitolách. 

V literatuře [66] se uvádí, že citlivost snímače bez vazební pasty může 
poklesnout až o 30 dB, což bylo měřením potvrzeno, jak je vidět z grafu na Obr. 
82 v případě nejspodnějšího průběhu. 

 
Obr. 82. Vliv množsví vazební pasty 

 
Obr. 83. Vliv množsví vazební pasty – nejistota typu A 
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9.2.8. Vliv op ětovné montáže UT 1000 

Na následujících grafech je zobrazen vliv opakované montáže testovaného 
snímače UT 1000. Ostatní snímače byly na bloku položeny již delší dobu. 
Snímač UT 1000 byl 10x opětovně namontován na testovací blok. Blok i snímač 
byly před každou montáží očištěny. Byla nanesena nová vrstva vazební pasty  
a snímač byl umístěn do stejného místa a směru. Byl položen, bylo s ním 
pootočeno a nakonec byl zatížen 9,8 N.  

 
Obr. 84. Vliv opětovné montáže UT 1000 

 
Obr. 85. Vliv opětovné montáže UT 1000 – nejistota typu A 

Z předchozích grafů vyplývá, že vliv opětovné montáže snímačů je výrazný 
a hrozí zde chybná montáž, jak je patrné z tmavě fialového průběhu na Obr. 84. 
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9.2.9. Vliv op ětovné montáže párových sníma čů 

Následující měření zobrazuje vliv opakované montáže párových senzorů. 
Snímač UT 1000 byl tentokrát ponechán na bloku delší dobu. První byla 
prováděna opětovná montáž K2G, při níž bylo variováno množství vazební pasty 
(5 měření). Poté byla prováděna opětovná montáž snímače Aura, opět s variací 
množství vazební pasty.  

 
Obr. 86. Vliv opětovné montáže párových snímačů 

 
Obr. 87. Vliv opětovné montáže párových snímačů – nejistota typu A 

I přesto, že by reciproční kalibrace testovaného snímače neměla být závislá 
na párových snímačích, bylo zjištěno, že tato kalibrace je závislá na jejich 
správné montáži. Proto by měl být měřicí řetězec usazen delší dobu a opakovaně 
kalibrován, aby bylo ověřeno a zajištěno, že párové snímače nebudou ovlivňovat 
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9.2.10. Vliv pootá čení se sníma čem UT 1000 

Následující měření zobrazuje vliv pootáčení se snímačem UT 1000  
na bloku (Obr. 88). Párové snímače byly ponechány na bloku delší dobu. Snímač 
byl pootáčen v rozsahu 0 – 360° po 45° po směru hodinových ručiček.  

 
Obr. 88. Vliv pootáčení se snímačem UT 1000 

 
Obr. 89. Vliv pootáčení se snímačem UT 1000 – nejistota typu A 
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o opakovanou montáž snímače. 

9.2.11. Vliv zm ěny polohy závaží 
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aby nedošlo k odtržení snímače od povrchu bloku, jak se stalo v sadě měření 
645 – 651. Testovaný snímač zůstával v průběhu celého měření na povrchu 
bloku. Párové snímače byly na povrchu bloku umístěny již delší dobu - řádově 
dny.  

 
Obr. 90. Vliv změny polohy závaží 

 
Obr. 91. Vliv změny polohy závaží – nejistota typu A 
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správnou vzdálenost a vůči snímači K2G byl posunut oproti správné vzdálenosti 
a to o 2 cm, 5 cm a 10 cm od K2G. Přerušovaně zobrazené měření bylo 
provedeno tak, že snímač UT 1000 byl umístěn do totálně špatné polohy 25 cm 
od obou párových snímačů. Z uvedených grafů vyplývá, že použitá metoda 
kalibrace je proti posunutí snímače velmi slušně odolná a posunutí mimo 
správnou pozici v rozumných mezích (do 5 cm) má na výslednou amplitudu 
minimální vliv. 

 
Obr. 92. Vliv nesprávné pozice testovaného snímače 

 
Obr. 93. Vliv nesprávné pozice testovaného snímače – nejistota typu A 
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9.2.13. Vliv variace vstupních koeficient ů pro výpo čet recipro čního 

parametru 

Kapitola zobrazující vliv variace vstupních koeficientů pro výpočet 
recipročního parametru na výslednou charakteristiku je umístěna v příloze jako 
kapitola 17.4. 

Největší vliv na změnu recipročního parametru H a tudíž na změnu 
amplitudy výsledné charakteristiky měla změna vzdálenosti snímačů a změna 
Youngova modulu pružnosti. Změna vzdálenosti snímačů byla simulována  
ve velkém rozsahu – 10 cm. Proto při reálné kalibraci změna v milimetrech není 
podstatná. 

9.2.14. Vliv filtrace vstupního signálu 

V rámci předzpracování signálu byl navzorkovaný signál před vyhledáním 
potřebného maxima volitelně filtrován Besselovým filtrem 5. řádu. A to pásmovou 
propustí v rozsahu ± 50 kHz od budící frekvence. Filtr byl použit k odstranění 
šumu v signálu a tím ke zvýraznění impulsního průběhu signálu. Na frekvencích, 
kde má snímač velký útlum (malý přenos) nepomáhá ani filtrace a výsledné 
hodnoty v těchto bodech mohou být i po filtraci v určitých mezích náhodné. 

Pokud není filtr použit provede se potlačení stejnosměrné složky signálu. 
Dále je buď přímo vyhledáno maximum v definované časové oblasti, nebo  
je provedena Hilbertova transformace, která nalezne obálku signálu  
a z té se teprve hledá maximum. Program při kalibraci ukládá všechny čtyři 
varianty a při prohlížení je možné se mezi nimi libovolně přepínat.  

Na následujícím grafu na Obr. 94 je zobrazeno porovnání mezi těmito 
čtyřmi možnostmi předzpracování. Pro všechny ostatní kalibrace v této práci byla 
používána varianta s filtrací vstupu pásmovou propustí a hledání maxima pomocí 
Hilbertovy transformace. 

 
Obr. 94. Vliv filtrace vstupního signálu 
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9.2.15. Shrnutí výsledk ů 

Následující tabulka zobrazuje zjednodušené porovnání vlivu jednotlivých 
zkoumaných zdrojů nejistot, ovlivňujících reciproční kalibraci. Tabulka Tab. 7. 
byla v rámci publikování jádra disertace prezentována v [51] a [54]. 

Tab. 7. Porovnání vlivu různých zdrojů nejistoty na reciproční kalibraci 

Zdroj nejistoty 

Medián nejistoty 
typu A (rozsah 1) 

[%] 

Medián nejistoty 
typu A (rozsah 2) 

[%] 

Maximální 
nejistota 
typ A [%] 

Použitý kanál na přepínači 0,4 0,3 0,7 

S a bez přítlačné síly 0,1 0,3 1,7 

Teplota 0,7 2,4 8,1 

Časová stabilita vazební 
pasty 

0,1 0,2 1,6 

Množství vazební pasty 13,8 9,3 16,7 

Opětovná montáž UT 1000 5,1 5,4 17,1 

Opětovná montáž párových 
senzorů 

8,3 13,7 31,0 

Pootáčení se snímači 1,6 4,9 11,2 

Změna polohy závaží 2,9 3,5 11,9 

Nekorektní pozice párových 
senzorů 

6,1 9,2 21,7 

 
Třetí sloupec zobrazuje medián nejistoty [V/(m/s)] v rozsahu od 60 kHz do 

300 kHz (rozsah 1) a čtvrtý sloupec v rozsahu 300kHz až 1MHz (rozsah 2).  

9.3.  Zkoumané zdroje ovliv ňující kalibraci skokovou 
funkcí 

Tato kapitola popisuje vlivy působící na kalibraci skokovou funkcí.  
Není-li uvedeno jinak, podmínky měření byly následující: 
 

• Měření provedeno dle metodiky pro primární kalibraci skokovou 
funkcí ASTM 1106 [6].  

• Pro výpočet výchylky povrchu použito analytické řešení se stejnými 
parametry (stejná délka signálu a stejná vzorkovací frekvence) jako 
reálný signál.   

• U všech experimentů zároveň měřena výchylka povrchu 
interferometrem. Průběhy, u kterých se skutečná výchylka značně 
lišila od ideální ze souborů měření vyřazeny a dále nezpracovávány. 
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• Jako měřicí zařízení použito PXI 5122 nebo HP 89410A.  
• Délka okna zvolena 200 µs tak, aby výsledný krok kalibrace byl 5 

kHz. Z důvodu srovnání s reciproční kalibrací byl z vypočtených 
charakteristik prezentován úsek v rozsahu 60 kHz až 1 MHz.  

• Vzorkovací frekvence u PXI 5122 použita 100 MHz  
a u HP 89410A 25,6 MHz.  

• Měřicí zařízení spouštěno triggerem 0,05 V.  
• Výsledné charakteristiky naměřené PXI 5122 v amplitudě upraveny 

přičtením konstantního offsetu, jak je prezentováno v kapitole 8.6.2.  
• Použit zesilovač firmy Technická akustika pro testovaný snímač. 

Spektrum z testovaného snímače korigováno dle charakteristiky 
zesilovače podle kapitoly 6.4.2.2.  

• USB osciloskop HS3 nebyl pro tato měření používán. 

9.3.1. Vliv tlouš ťky lámané kapiláry 

Tento soubor měření popisuje vliv tloušťky lámané kapiláry. Pro experiment 
byly vybrány kapiláry tloušťky 0,11mm, 0,21mm, 0,22mm, 0,32mm. Pro každou 
tloušťku kapiláry bylo provedeno 5 měření. Pozn. Norma ASTM 1106 [6] 
doporučuje použití kapiláry o tloušťce do 0,2mm. 

 

 
Obr. 95. Vliv tloušťky lámané kapiláry – nejistota typu A 
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Obr. 96. Vliv tloušťky lámané kapiláry včetně srovnání s reciproční kalibrací 

(přerušovaná čára) 

 
V grafu na Obr. 96 je pro srovnání uveden i výsledek reciproční kalibrace, 

provedené ve stejnou dobu. V datech jsou zahrnuty i lomy, které nebyly ideální.  

9.3.2. Vliv rychlosti lomu kapiláry 

Měření zobrazuje vliv rychlosti lámání kapiláry na výslednou charakteristiku. 
Pro všechna měření byla použita stejná kapilára. Bylo provedeno pět lomů 
pomalu (nárůst síly 80 N/s), pět lomů běžnou rychlostí (nárůst síly 530 N/s), pět 
lomů rychle (nárůst síly 950 N/s) a pět lomů běžnou rychlostí se šikmo položenou 
kapilárou.  

 
Obr. 97. Vliv rychlosti lomu kapiláry – nejistota typu A 
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Obr. 98. Vliv rychlosti lomu kapiláry včetně zobrazení porovnání s reciproční 

kalibrací 

Z naměřených výsledků vyplývá, že rychlost lomu kapiláry nemá zásadní 
vliv na tvar charakteristiky. 

9.3.3. Vliv pootá čení se sníma čem 

Následující grafy na Obr. 99 a Obr. 100 demonstrují vliv pootáčení  
se snímačem. Po pootočení snímače bylo vždy naměřeno pět charakteristik  
a poté s ním bylo opět pootočeno. Po každém pootočení byla provedena  
i reciproční kalibrace, která je v grafu také zobrazena. Snímačem bylo pootáčeno 
po 90°. 

 
Obr. 99. Vliv pootáčení se snímačem – nejistota typu A 
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Obr. 100. Vliv pootáčení se snímačem 

Rozptyl křivek je pravděpodobně při pootočení způsoben změnou vazby 
mezi snímačem a povrchem než směrovostí snímače. 

9.3.4. Variace síly 

V rámci zkoumání zdrojů působících na kalibraci skokovou funkcí byla také 
provedena simulace vlivu změny vstupní síly na výsledné charakteristiky. Síla 
byla variována v rozsahu 1 N až 100 N. Původní hodnota byla 14,5 N. 

Z následujícího grafu na Obr. 101 je vidět, že změna síly způsobí změnu 
průběhu kalibrace v amplitudě. Tvar charakteristiky zůstává stejný. 

 
Obr. 101. Simulace vlivu síly lomu na kalibraci SF 
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9.3.5. Vliv podložního skla 

Z důvodu ochrany povrchu ocelového testovacího bloku na něj muselo být 
nalepeno krycí mikroskopické sklíčko. Prvních několik kalibrací bylo provedeno 
bez této ochrany a docházelo k poškození povrchu. Sklíčko bylo přilepeno 
pomocí sekundového lepidla na očištěný povrch. V rámci toho začalo docházet 
k dokmitávání signálu v krycím sklíčku, jak je zobrazeno v grafu na Obr. 102. 
Bohužel data k prvním kalibracím byla poškozena, a proto byl Obr. 103 získán 
pouze sejmutím obrazovky.  

 
Obr. 102. Signál lomu při nalepeném krycím sklíčku 

 
Obr. 103. Signál lomu bez krycího sklíčka 

9.3.6. Shrnutí 

Následující tabulka Tab. 8 zobrazuje zjednodušené porovnání vlivu 
jednotlivých zkoumaných zdrojů chyb, ovlivňujících reciproční kalibraci.  

Tabulka byla v rámci publikování jádra disertace prezentována v [51] a [54]. 
Nutno podotknout, že opakovatelnost měření u kalibrace skokovou funkcí 

v našich podmínkách je značně horší, než u reciproční kalibrace. 
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Tab. 8. Porovnání vlivu různých zdrojů nejistoty na kalibraci skokovou funkcí 

Zdroj nejistoty 
Medián nejistoty 
typu A (rozsah 1) 

[%] 

Medián 
nejistoty typu A 
(rozsah 2) [%] 

Maximální 
nejistota 
typ A [%] 

Tloušťka kapiláry 6,7 10,3 17,0 

Rychlost lomu kapiláry 4,2 7,1 11,0 

Pootáčení s UT 1000 5,1 8,0 25,2 

 
Třetí sloupec ukazuje medián nejistoty v rozsahu od 60 kHz do 300 kHz 

(rozsah 1) a čtvrtý sloupec v rozsahu 300kHz až 1MHz (rozsah 2).  

9.4. Zkoumané zdroje ovliv ňující recipro ční kalibraci se 
širokopásmovým buzením 

Zdroje působící na RK-ŠB nebyly podrobně zkoumány, protože metoda 
byla zrealizována až po vrácení zapůjčeného PXI a s analyzátorem HP 89410 A 
nebylo možné z časových důvodů tato měření realizovat.  

Použití USB osciloskopu Handy Scope 3 pro tato měření bylo nevhodné, 
jak je popsáno v kapitole 8.3. 

9.4.1. Vliv o řezu 

Při zpracování vstupního signálu pro výpočet spektra, jehož hodnoty  
se dosazují do vstupu pro reciproční kalibraci dle 6.2, bylo třeba provést ořez 
signálu z důvodu potlačení vlivu odrazů. Na následujícím grafu na Obr. 104  
je demonstrován vliv délky ořezu od konce signálu v našich podmínkách. 

 
Obr. 104. Vliv ořezu přijatého signálu na RK-ŠB 
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Výpočty při RK-ŠB kalibraci jsou citlivé na odražené vlny, zahrnuté 
v přijatém signálu. Proto je nutné při adaptaci kalibrace na konkrétní testovací 
blok zvolit vhodný časový úsek zpracovávaného signálu odpovídající rozměrům 
bloku. V případě našeho bloku bylo potřeba oříznout posledních 20 µs 
zpracovávaného 200 µs okna, přičemž pretrigger byl nastaven na 100 µs. 
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10. Praktická doporu čení pro primární kalibraci 

Cílem této kapitoly je shrnutí praktických doporučení pro provádění 
primární kalibrace snímačů metodami reciproční kalibrace, reciproční kalibrace 
se širokopásmovým buzením a kalibrace skokovou funkcí na našem pracovišti. 
Součástí kapitoly je okomentování některých konkrétních praktických problémů. 

10.1.  Obecná doporu čení 

10.1.1. Montáž 

V kapitole 9.2.8 je ukázáno, že jedním z nejdůležitějších vlivů působící  
na kalibraci snímačů je jejich správná montáž na povrch testovaného tělesa. 
Norma ASTM 650-85 [3] shrnuje pravidla pro montáž piezoelektrických snímačů 
akustické emise. Rozlišuje montáž, kdy je snímač přidržován na povrchu tělesa 
silou, působící na něj a montáž, kdy je snímač spojen s povrchem tělesa 
vazebným prostředím, které poskytuje dobrou akustickou cestu pro šíření vln.  

Pro kalibraci skokovou funkcí dle ASTM 1106 [6] je doporučeno umístění 
snímače na povrchu bloku pomocí vazebného prostředí a přítlačné síly 9,8 N. 
Stejný způsob montáže byl použit i pro reciproční kalibraci. Pro snímání 
v kolmém směru na povrch funguje v podstatě každá kapalina (olej, voda, 
glycerin) jako dobré vazebné prostředí. V našem případě byla používána vazební 
pasta Krautkramer ZGT se střední viskozitou, určená speciálně k těmto účelům. 
Výstup ze snímače s vazebným prostředím může být až 30x vyšší,  
než ze snímače bez vazebného prostředí. Tento vliv je ukázán v grafu  
na Obr. 82. Přítlačná síla na snímač zajišťuje dobrý kontakt s povrchem  
a minimalizuje tloušťku vazebného prostředí. Pro zatížení byly použity papírové 
krabičky naplněné broky tak, aby vážily 1 kg. Papírový obal závaží byl zvolen 
záměrně, aby při pádu na povrch bloku nedošlo k jeho poškození. 

 
Obr. 105. Zatížené snímače na povrchu bloku 

Doporučená poloha pro montáž snímačů je ve vzdálenosti 7 cm od osy 
válce, aby snímače byly ve vzájemné vzdálenosti 14 cm. Zároveň je potřeba 
tento rovnostranný trojúhelník natočit tak, aby snímače byly umístěny 10 cm  
od lámadla kapiláry, ve stejné vzdálenosti jako hlava laserového interferometru. 
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Tloušťka vazebného prostředí může také měnit efektivní hodnotu citlivosti 
snímače. Vliv tloušťky vazebného prostředí je zobrazen v grafu na Obr. 82.  
Do určitého množství hraje množství pasty velký vliv. Pak se vyskytuje pásmo, 
kdy je vliv minimální a při velkém množství se pasta vytlačí pomocí závaží zpod 
snímače a pro změnu déle trvá, než se snímač usadí. Jako nejvhodnější 
množství se v průběhu měření ukázalo pokrytí celého povrchu snímače 
rovnoměrnou tenkou vrstvou vazební pasty. Případně je možné dát trochu více 
pasty do středu snímače a pasta se při montáži vytlačí k okraji. Je nutné dbát  
na čistotu vazební pasty.  

Jedním ze způsobů zlepšení vazby mezi snímačem a prostředím může být 
použití mikroakustických bariumferritových vlnovodů v magnetickém poli,   
jak to publikoval Geisse [23]. Princip spočívá v použití minerálního oleje jako 
vazebného prostředí, do nějž je přimíchán bariumferriotvý prášek. 

Pro eliminaci vlivu časové stability pasty (kap. 9.2.5) se doporučuje nechat 
snímače usazené na povrchu bloku nejméně 2 h. Z grafu na Obr. 77 je patrné,  
že k největšímu posunu v amplitudě dochází v prvních 2 hodinách. Posun 
charakteristiky není zásadní, ale v našem případě, kdy se jedná o primární 
kalibraci, se doporučuje eliminovat co nejvíce vlivů, které by mohly ovlivnit 
výslednou charakteristiku. 

 
Správná montáž lze shrnout do několika kroků: 
 

1. Očištění povrchu testovacího bloku. 
2. Určení správné polohy snímače. 
3. Nanesení tenké vrstvy vazební pasty na očištěnou citlivou plochu 

snímače. 
4. Umístění snímače do správné polohy na povrchu bloku. 
5. Jemné přitlačení snímače a pootočení s ním. 
6. Zatížení snímače závažím silou 9,8 N – tak aby síla působila kolmo 

na povrch bloku a závaží působilo na střed snímače. 
7. 2 hodiny doba k usazení snímačů (pro párové snímače i delší čas –  

např. 24 hodin). 

10.1.2. Kalibra ční pracovišt ě 

I pro kalibraci snímačů AE platí obecná pravidla pro měřicí pracoviště. 
Kalibrační pracoviště by mělo být udržováno v čistotě. Všechny přístroje by měly 
být zapnuty v dostatečném předstihu, aby mohlo dojít k tepelnému ustálení 
poměrů uvnitř a neovlivňovali nepříznivě výslednou nejistotu měření. 

Přístup na pracoviště by měl mít pouze poučený zaměstnanec.  
Na pracovišti by měla být v průběhu kalibrace stabilní teplota. Měl by se vést 
provozní deník. 

10.1.3. Měřicí za řízení 

Použití měřicího zařízení bylo v případě naší laboratoře omezeno 
dostupnými zařízeními. Pořizovací cena těchto zařízení je dosti vysoká a proto 
prostředky na ně tvořily hlavní část řešených grantů. Orientační ceny jsou 
uvedeny v příloze u popisu jednotlivých přístrojů. 
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Pro reciproční kalibraci lze použít všechna dostupná měřicí zařízení. Záleží 
na požadované rychlosti měření a přesnosti. Jako nejlepší volba se jeví  
PXI 5122. 

Pro RK-ŠB kalibraci není vhodné měřicí zařízení USB HS3. Měřicí zařízení 
PXI 5122 a HP 89410A vyhovují bez problémů. 

Pro kalibraci skokovou funkcí lze použít všechny tři měřicího zařízení. 
Vzhledem k tomu, že kalibrace trvá krátkou dobu, není problém použít analyzátor 
89410A. Použití USB – HS3 pro tuto kalibraci není příliš vhodné z důvodu nízké 
vzorkovací frekvence při rozlišení 14 bitů. Doporučeným měřidlem je tedy HP 
89410A a nejlépe PXI 5122. 

Při použití USB HS3 pro jakékoliv měření je doporučeno použít kombinaci 
vzorkovací frekvence 3,125 MS/s a rozlišení 14 bitů. Pro použití vzorkování  
10 MS/s při 12 bitech je rozlišení karty nedostatečné pro malé signály reciproční 
kalibrace a díky tomu jsou do měření vnášeny chyby, jak je ukázáno v grafu  
na Obr. 53. 

10.2. Recipro ční kalibrace 

Metoda reciproční kalibrace je popsána v kapitole 5.4.2. Pro kalibraci 
neznámého snímače je potřeba tří měření párů snímačů přijímač – vysílač. 
Výsledkem kalibrace jsou citlivostní křivky všech tří použitých snímačů. Díky 
tomu můžeme využít výhody, že máme některé snímače kalibrované. Ty mohou 
být použity jako párové a na konci kalibrace může být ověřena správnost této 
kalibrace.  

 
Doporučení pro provádění reciproční kalibrace: 
 

1. Umístění proudové sondy u přepínače – pro potlačení útlumu kabelu 
k přepínači. 

2. Použití známých párových snímačů. 
3. Párové snímače na blok umístit cca 24 h a více před kalibrací,  

aby byl vyloučen posun charakteristiky s časem. 
4. Zapojení kalibračního řetězce dle schématu na Obr. 28. 
5. Kalibrovaný snímač umístit na třetí kanál přepínače, který  

má nejlepší odstup od sousedních kanálů. 
6. Vstupní impedanci měřicího zařízení za zesilovačem na kanále 2  

je doporučeno nastavit na 50 Ω, program umožňuje použít i jinou 
impedanci. 

7. Vstupní impedance měřicího zařízení za proudovou sondou  
na kanále 1 musí být nastavena na 1 MΩ. 

8. Provést kontrolní kalibraci se třemi známými snímači, z nichž dva 
zůstanou dále na bloku. 

9. Porovnat naměřené charakteristiky kontrolní kalibrace se známými 
charakteristikami. 

10. Kalibrovaný snímač korektně umístit na povrch bloku. 
11. Případně ověřit montáž pomocí RK-ŠB, kalibrace skokovou funkcí 

nebo provést kontrolní reciproční kalibraci. 



Kalibrace sníma čů akustické emise 
 
 

-  115  - 
 

12. Platnou kalibraci provádět nejdříve po 2 h od umístění na blok,  
aby bylo zamezeno změnám charakteristiky vlivem sedání pasty. 

13. Pro filtraci vstupního signálu je doporučené nastavení filtrace 
pásmovou propustí s hledáním maxima pomocí Hilbertovy 
transformace. 

14. Ověření validity kalibrace pomocí známých křivek párových snímačů. 
 
Program umožňuje ukládání nastavených parametrů. Proto se pro kalibraci 

doporučuje použít přednastavených profilů z toho důvodu, že celkové nastavení 
není triviální záležitostí.  

Doba trvání kalibrace není v našich pracovních podmínkách zanedbatelná. 
Proto se doporučuje ověření správné montáže snímače na povrch bloku jinou – 
rychlejší - realizovanou metodou, např. RK – ŠB nebo kalibrací SF. 

Vzhledem k měřeným frekvencím se někdy náhodně stává,  
že se na některé konkrétní frekvenci objeví rušení. Tento jev je náhodný  
a při opakování měření se většinou neprojeví. Program obsahuje utilitu pro ruční 
korekci těchto chyb na jednotlivých frekvencích.  

 
Obr. 106. Chyby při reciproční kalibraci způsobené rušením a jejich oprava 

10.3.  Recipro ční kalibrace se širokopásmovým buzením 

Metoda reciproční kalibrace se širokopásmovým buzením má oproti 
standardní reciproční kalibraci výhodu mnohem kratší doby kalibrace. Nevýhodou 
je mírná odlišnost kalibrované křivky, větší rozptyl hodnot, hlavně v oblasti nižší 
citlivosti snímače a větší nejistota. Proto je metoda RK-ŠB spíše než základní 
kalibrační metoda vhodná pro ověření správné montáže snímače. Doporučení 
pro provádění kalibrace jsou podobná jako pro reciproční kalibraci.  
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Doporučení pro provádění RK-ŠB: 
 

1. Umístění proudové sondy u přepínače – pro potlačení útlumu kabelu 
k přepínači. 

2. Použití známých párových snímačů. 
3. Párové snímače na blok umístit cca 24 h a více před kalibrací,  

aby byl vyloučen posun charakteristiky s časem. 
4. Zapojení kalibračního řetězce dle schématu Obr. 28. 
5. Kalibrovaný snímač umístit na třetí kanál přepínače, který  

má nejlepší odstup od sousedních kanálů. 
6. Vstupní impedanci měřicího zařízení za zesilovačem na kanále 2  

je doporučeno nastavit na 50 Ω, program umožňuje použít i jinou 
impedanci. 

7. Vstupní impedance měřicího zařízení za proudovou sondou  
na kanále 1 musí být nastavena na 1 MΩ. 

8. Provést kontrolní kalibraci se třemi známými snímači, z nichž dva 
zůstanou dále na bloku. 

9. Porovnat naměřené charakteristiky kontrolní kalibrace se známými 
charakteristikami. 

10. Kalibrovaný snímač korektně umístit na povrch bloku. 
11. Použít měřicí zařízení PXI nebo HP 89410A.  USB HS3 není vhodné 

pro tuto metodu kalibrace. 
12. Doporučená konfigurace:  

• ořez signálu 20 µs – 40 µs, 
• buzení sinus,  
• FFT okno – Hanning,  
• použití kombinovaného výpočtu dle vzorce (28). 

 
Výsledky RK-ŠB jsou prezentovány v kapitole 5.4.2.4 a 8.4 ,kde je vidět 

značný rozptyl naměřených dat v oblasti nízké citlivosti snímače.  

10.4. Kalibrace skokovou funkcí 

Metoda kalibrace skokovou funkcí má velkou výhodu v rychlosti kalibrace. 
Nevýhodou této metody je citlivost na kvalitu lomu kapiláry, což způsobuje změnu 
tvaru kalibrovaného signálu a posun v amplitudě, jak je zobrazeno v kapitole 
9.3.4. Další nevýhodou je to, že při lámání kapiláry na povrchu bloku dochází 
k jeho poškozování. Proto musí být krytý ochranným sklem. Navíc v našem 
případě je lom prováděn člověkem, takže není zaručena 100 % stejná 
opakovatelnost lomu. Tyto negativní jevy je možné částečně potlačit správným 
postupem kalibrace. 

 
Doporučení pro provádění kalibrace skokovou funkcí: 
 

1. Použít interferometr pro validaci kvality lomu. 
2. Přepínač vůbec nepoužívat. 
3. Interferometr zaostřit do místa o stejné vzdálenosti od lámacího 

zařízení, jako kalibrovaný snímač. 
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4. Vynulovat Vishay tenzometrický most. 
5. Zkalibrovat výstup Vishay tak, aby 0,4 V odpovídalo 4000 

µstrainům na displeji. 
6. Vstupní impedanci měřicího zařízení za zesilovačem na kanále 2  

je doporučeno nastavit na 50 Ω, program umožňuje použít i jinou 
impedanci. 

7. Vstupní impedanci měřicího zařízení za interferometrem na kanále 
1 je doporučeno nastavit na 50 Ω, program umožňuje použít i jinou 
impedanci. 

8. Na interferometru použít dekodér DD 300 s rozsahem 50 nm/V při  
50 Ω. Připojit výstup auxiliary output. (Auxiliary universal je filtrován 
dolní propustí do 2 MHz). 

9. Doporučený měřicí rozsah HP 89410A pro kanál 1 
s interferometrem je 100 mV, na kanále 2 za zesilovačem je 2 V. 
Spouštěn je kanál 2, doporučená hodnota triggeru 300 mV. 

10. Použít kapiláru vhodné tloušťky 0,1 - 0,2 mm. 
11. Kapiláru lámat spíše rychleji, než pomalu. 
12. Naměřit nejméně 10 lomů. 
13. Všechny průběhy validovat s průběhy vypočtenými ze signálu 

z interferometru. 
14. Vyřadit průběhy se špatným lomem. 
15. Případně doměřit další lomy. 
16. Porovnat s reciproční kalibrací, případně s RK-ŠB pro validaci. 

 
Pro validaci správného lomu kapiláry je v normě ASTM 1106 [6] použit 

referenční kapacitní snímač. Kapacitní snímač, který byl v době realizace práce 
k dispozici, měl malou šířku pásma a nebyl vhodný k použití pro kalibraci 
skokovou funkcí. Jeho charakteristika a popis jsou uvedeny v příloze v kapitole 
17.2.6. Naštěstí se podařilo zakoupit laserový interferometr, který byl použit  
pro měření výchylky povrchu, jako referenční snímač. Jeho signál je sice pro tuto 
oblast na hranici použitelnosti jako čistě referenční snímač, avšak pro validaci 
kvalitního lomu může být bez problému využit. Na následujících grafech jsou 
zobrazeny charakteristiky naměřené se správným lomem kapiláry (Obr. 107), 
potvrzené laserovým interferometrem a naměřené s chybným lomem. Zde  
je z citlivosti vypočítané ze signálu laserového interferometru jasně vidět, že lom 
nebyl v pořádku (Obr. 110). 
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10.4.1. Ukázka kalibrace p ři správném lomu kapiláry 

 
Obr. 107. Správná kalibrace snímače UT 1000 skokovou funkcí 

 

 
Obr. 108. Výchylka volného povrchu měřená interferometrem při kvalitním lomu 
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10.4.2. Ukázka kalibrace p ři nekvalitním lomu kapiláry 

 
Obr. 109. Výchylka volného povrchu měřená interferometrem při nekvalitním 

lomu 

 
Obr. 110. Chybná kalibrace snímače UT 1000 skokovou funkcí 
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11. Automatizace m ěření a řídicí SW 
Kapitola 11 je věnována prostředkům pro automatizaci celého procesu 

kalibrace a výpočtu nejistot. V první části jsou popsány vlastnosti obslužného  
a řídicího software, realizovaného v rámci disertační práce.  

Druhá část popisuje vlastnosti a návrh zrealizovaného přepínače kanálů  
pro metody reciproční kalibrace. 

11.1.  Popis funkce obslužného SW AESensCal 

Řídicí a měřicí program pro celou komplexní úlohu kalibrace snímačů 
akustické emise byl realizován ve vývojovém prostředí LabVIEW 8.5.1. firmy 
National Instruments. Program zajišťuje ovládání přístrojů, ukládání, načítání, 
zobrazování a zpracování dat z kalibrací, tak jako výpočet nejistot jednotlivých 
metod kalibrace. Současná revize programu AESensCal je 2.3. 

Program umožňuje primární kalibraci reciproční metodou Hatano (kap. 
5.4.2.1) a její modifikaci pro jeden nereverzibilní snímač dle Adamse [34]. Dále 
program umožňuje kalibraci skokovou funkcí lomem kapiláry (kap. 5.4.1)  
a reciproční kalibraci se širokopásmovým buzením (kap. 5.4.2.4). V modulu 
nejistoty je možné provést výpočet nejistot reciproční metody dle Hatana, RK-ŠB 
a nejistoty kalibrace skokovou funkcí.  

Součástí programu je modul pro rychlé prohlížení naměřených dat, modul 
pro porovnávání naměřených dat, modul pro opravu zarušených dat  
při reciproční kalibraci, modul pro export – tisk kalibračních protokolů a modul  
pro analýzu nejistot.  

Data se po měření automaticky ukládají s definovanou strukturou textových 
souborů a složek. Zároveň je uložena kompletní konfigurace přístrojů, použitá  
při měření. Program si pamatuje poslední použitou konfiguraci. Při měření  
je možné zvolit automatickou inkrementaci složek a volitelný počet opakování 
měření. 

Bezproblémová komunikace s PXI 5122 byla zajištěna pomocí nativního 
ovladače NI-Scope. Pro ovládání přístrojů Agilent 33220A a HP 89410 A bylo 
využito ovladačů dodaných výrobcem, komunikujících pomocí textových příkazů 
prostřednictvím knihovny VISA. Avšak ovladače analyzátoru v některých funkcích 
obsahovaly chyby a nepodporovaly všechny funkce a možnosti analyzátoru. 
Proto bylo nutné na základě programátorské příručky [37] některé funkce upravit, 
či volat přímo příkazy SCPI (System Commands for Programable Instruments).  

Součástí přiloženého DVD je přeložený funkční .exe soubor a instalátor, 
který program nainstaluje včetně potřebného runtime. Naprogramování celého 
systému bylo časově jednou z nejpracnějších částí disertační práce. 

Většina uživatelského prostředí jednotlivých modulů je řešena formou 
záložek. Záložka Konfigurace hlavního modulu slouží k nastavování jednotlivých 
parametrů kalibrace. Volí se zde typ kalibrace, cesty k souborům, jména  
a vlastnosti snímačů, počáteční rozsahy kanálů pro reciproční kalibraci, 
parametry budícího signálu RK, nastavení ořezů RK, adresy a konfigurace 
přístrojů a frekvenční rozsah kalibrace. Kompletní nastavení jednotlivých 
parametrů je velmi komplikované. Proto se doporučuje v prohlížeči dat načíst 
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předchozí měření touto metodou a načtené hodnoty nastavení případně upravit 
dle konkrétních požadavků.  

 
Obr. 111. Hlavní modul – záložka Konfigurace 

Při nastavování parametrů před kalibrací se běžně konfigurují položky 
v oblastech Typ kalibrace a párování snímačů, Konfigurace snímačů, 
Konfigurace přístrojů, Konfigurace přepínače, hodnota Počet měření  
a Frekvenční rozsah kalibrace. Hodnoty v ostatních polích se nedoporučuje 
měnit. 

Záložka RK - Okamžité hodnoty a chybová hlášení slouží k zobrazování 
aktuálních informací a okamžitých hodnot při obou metodách recipročních 
kalibrací. Na Obr. 112 je ukázán vzhled záložky při spuštěné reciproční kalibraci. 
Jsou zde zobrazeny časové průběhy budícího proudu a přijatého napětí, hodnoty 
budící frekvence, nalezených maxim, aktuálních rozsahů, atd. Také je zde 
zobrazen odhadovaný čas do konce kalibrace a informace, který pár snímačů je 
aktuálně měřen. Kurzory v grafech časových průběhů zobrazují nalezená 
maxima. Zobrazuje se i vypočtená spektrální hustota přijatého napětí po 
případné filtraci signálu. 

Záložka Uživatel slouží k nastavování uživatelských proměnných, jako je 
jméno kalibrujícího, popis podmínek měření, poznámka aj. Jsou zde tlačítka pro 
vstup do modulů Analýzy nejistot a pro korekce dat. 

Záložka Kalibrace SF slouží k nastavení vlastností kalibrace skokovou 
funkcí. Některé položky na této záložce se shodují s položkami na záložce 
konfigurace. Při volbě kalibrace skokovou funkcí jsou načítány konfigurační 
položky z Kalibrace SF a zbytek je doplněn ze záložky Konfigurace. Je zde 
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možné konfigurovat pretrigger při kalibraci skokovou funkcí, měření síly lomu 
USB kartou, vlastnosti měřicího zařízení při kalibraci skokovou funkcí, vzdálenost 
snímače od zdroje skokové funkce, ruční zadání síly lomu a výběr,  
zda pro normálový snímač budou použita data vygenerovaná v Mathscriptu, 
nebo reálná data naměřená interferometrem. 

 
Obr. 112. Hlavní modul – záložka RK - Okamžité hodnoty a chybová hlášení 

 
Obr. 113. Hlavní modul – záložka Kalibrace SF 
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Záložka Kalibrace RK-ŠB slouží ke konfiguraci reciproční kalibrace  
se širokopásmovým buzením. Nastavuje se zde tvar buzení RK-ŠB, frekvenční 
rozsah výsledné kalibrace, okno FFT a zda je použit kombinovaný výpočet  
dle vzorce (28) nebo je počítán průběh z  jednoho buzení dle frekvenčního kroku. 
Zároveň je zde z úspory místa umístěna konfigurace měřicího zařízení PXI  
pro jednotlivé kalibrace a také konfigurace USB osciloskopu HS3.  

V dalších záložkách jsou zobrazeny výsledné charakteristiky pro jednotlivé 
snímače. Je zde krátká informace o programu, schéma zapojení kalibrace  
a pokyny pro ovládání programu. K obsluze grafů jsou k dispozici nástroje  
pro práci s kurzory, zvětšování a zmenšování zobrazeného grafu.  

Záložka Pomocná slouží k zobrazení pomocných dat. 
Modul Prohlížeč dat je určen k procházení naměřených dat a jejich 

rychlému zobrazení. Po zvolení výchozího adresáře projde program podadresáře 
obsahující naměřená data a informace o nich zobrazí v seznamu vlevo.  
Po kliknutí na určitou položku v seznamu dojde k jejímu načtení a zobrazení 
naměřených charakteristik. Při zatrhnutí volby Načti adresář bude po ukončení 
modulu načten zvolený adresář (data a konfigurace) do hlavního okna programu. 
Poté je pro zobrazení charakteristik v hlavním okně třeba provést výpočet. 

 
Obr. 114. Modul Prohlížeč dat 

Modul Stanovení nejistot slouží ke stanovování nejistot jednotlivých metod 
kalibrace. Implementován je výpočet nejistoty kalibrace skokovou funkcí, 
reciproční kalibrace metodou Hatano a reciproční kalibrace se širokopásmovým 
buzením. Modul také umožňuje simulaci vlivu jednotlivých parametrů na výpočet 
recipročního parametru H.  
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Záložka Načítání zde slouží k výběru dat pro výpočet nejistot a pro volbu 
kalibrační metody, kterou byla data naměřena. Daná data musí být naměřena 
stejnou kalibrační metodou. Mohou být použity různé měřicí přístroje, avšak není 
to doporučeno. Nejprve je potřeba označit složky s daty, která budou načítána. 
Poté zvolit typ kalibrace a pro kalibraci skokovou funkcí zvolit dole uprostřed typ 
výpočtu. Poté se musí načíst data pomocí tlačítka Načti data. Na závěr  
se provede výpočet. Činnost modulu je indikována ukazatelem Pracuji. Modul 
umožňuje ruční zadání nejistot typu B u snímačů při reciproční kalibraci a při 
kalibraci skokovou funkcí. Je zde možné měnit počet kroků pro simulaci šíření 
nejistoty skrze FFT, jak je to popsáno v kapitole 7.3.1. Při výpočtu nejistot  
při RK-ŠB je zpracováváno velké množství dat. Před výpočtem je potřeba  
do paměti nahrát všechny časové průběhy všech jednotlivých kroků RK-ŠB. Tato 
operace může trvat delší dobu a na počítačích s malou operační pamětí se může 
program ukončit s chybovým hlášením o nedostatku paměti.  

 
Obr. 115. Modul Analýza nejistot 

Po spuštění programu se provede detekce všech přístrojů a přepínače. 
Přístroje se uvedou do výchozího stavu a program čeká na pokyn obsluhy. 
V tomto kroku je možné spustit kalibraci, načíst data, uložit data, nebo spustit 
jakýkoliv z jednotlivých modulů. 

Program sice umožňuje použití interferometru při reciproční kalibraci 
metodou Adams jako nereverzibilního snímače, avšak citlivost interferometru 
v této konfiguraci je nedostatečná a kalibrace v této konfiguraci nefunguje.  

Program umožňuje různá nastavení filtrace vstupních dat a hledání maxim, 
jak je popsáno v kapitole 9.2.14. V průběhu měření se ukládají data získaná 
všemi možnými nastaveními filtrace vstupních dat, a proto není problém  
po naměření či načtení dat mezi nimi přecházet. 
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11.1.1. Postup kalibrace 

Prvním bodem je správné zapojení kalibrační aparatury dle kapitoly 6. 
Pokud je při reciproční kalibraci použit přepínač kanálů, redukce se pro připojení 
proudové sondy umísťuje na vstup A přepínače. Jinak je proudová sonda 
umístěna na výstupu generátoru. Proudová sonda se přes impedanční 
přizpůsobení připojí na kanál 1 se zapnutou vstupní impedancí 1 MΩ. 

Další podrobnosti o zapojení se nachází v kapitole 10. 
 
Postup pro reciproční kalibraci a RK-ŠB 
 

1. Před spuštěním programu připojit a zapnout všechna zařízení  
a provést konfiguraci zařízení. 

2. Zvolit metodu a typ kalibrace na záložce Konfigurace. 
3. Nastavit vzdálenost snímačů. 
4. Zadat frekvenční krok a rozsah kalibrace. 
5. Zadat názvy snímačů. 
6. Zvolit, zda bude použit zesilovač AE, případně zda mají snímače 

zesilovač integrovaný. 
7. Zvolit složku pro uložení naměřených dat. 
8. Zvolit, zda bude použit přepínač. 
9. Nastavit požadovaný počet měření (je možné měnit v průběhu 

měření). 
10. Spustit měření. 
11. Po ukončení jednotlivých měření se automaticky provede výpočet  

a data uloží (Ulož soubory, Ulož vypočtené). 
 
Postup pro kalibraci skokovou funkcí 
 

1. Před spuštěním programu připojit a zapnout všechna zařízení  
a provést konfiguraci zařízení. 

2. Zvolit metodu a typ kalibrace na záložce Konfigurace. 
3. Nastavit vzdálenost snímačů na záložce Kalibrace SF. 
4. Zadat frekvenční krok a rozsah kalibrace. 
5. Zadat názvy snímačů. 
6. Zvolit, zda bude použit zesilovač AE na záložce Kalibrace SF. 
7. Zvolit složku pro uložení naměřených dat. 
8. Vyřadit přepínač kanálů. 
9. Nastavit požadovaný počet měření (doporučuje se provádět více 

měření v jednom cyklu). 
10. Spustit měření. 
11. Po zaznění zvukového signálu provést lom kapiláry. 
12. V případě překročení rozsahu měřicího zařízení změnit ručně rozsah 

a provést nové měření. 
13. Po ukončení jednotlivých měření se automaticky provede výpočet  

a data uloží (Ulož soubory, Ulož vypočtené). 
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11.2.  Přepínač kanálů 

Při provádění primární reciproční kalibrace snímačů je třeba jednotlivé 
snímače cyklovat, aby vždy tvořily pár přijímač – vysílač. Tuto činnost doposud 
prováděla obsluha. Celá kalibrace trvá s analyzátorem 89410A cca 1,5 hodiny  
a kabely je potřeba přepojit každých třicet minut. Z tohoto důvodu vznikl 
požadavek na automatizaci celého procesu. Bylo vyzkoušeno několik přepínačů, 
avšak žádný nesplňoval potřebné požadavky na odstup mezi kanály.  
Byl otestován i průmyslový přepínač HP 34970A s modulem HP 34904A, který 
může přepínat matici až 16x8. Dle manuálu je zaručený odstup mezi kanály 40 
dB a toto bylo potvrzeno i empirickým měřením. Ani tento přepínač nevyhověl 
naším požadavkům. Proto bylo přistoupeno k vlastní konstrukci přepínače.  

 
Obr. 116. Schéma zapojení přepínače v programu Eagle 4.11 

Při každém měření je proudovou sondou měřen proud dodaný generátorem 
HP 33220A a zároveň je měřeno výstupní napětí ze snímače, zesílené pomocí 
zesilovače AE. Tento musí být vzhledem ke stálosti parametrů jen jeden, a proto 
je třeba přepínat nezesílený signál, který vystupuje přímo ze snímače AE. 
Amplituda signálu se pohybuje řádově v mV až desítkách mV. Amplituda signálu 
z generátoru je nyní 20 Vpp a v budoucnu při použití zesilovače může být až 50 – 
100 V. Použité úrovně signálů předpokládají odstup mezi dvěma kanály alespoň 
60 dB. První verze navrženého přepínače tuto vlastnost bohužel nesplňovala,  
a proto byla vyrobena další verze vlastního přepínače, která zadané požadavky 
již splňuje. 

Jako nejslabší místo se v první verzi ukázala použitá relé. Proto byla 
zakoupena velmi kvalitní vysokofrekvenční relé, která jsou v našem přepínači 
navíc zdvojena v sérii za sebou. 
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Výsledný přepínač byl navržen v programu Eagle 4.11. Na Obr. 116  
je náhled schématu zapojení přepínače. 

 
Obr. 117. Plošný spoj přepínače v programu Eagle 4.11 

Na Obr. 117 je náhled desky plošného spoje přepínače. Přepínač je osazen 
šesti zapouzdřenými dvoukanálovými relé Omron G6Y-1. Země jednotlivých 
kanálů je vedena odděleně a přepínána jako živý vodič. Návrh desky byl 
proveden tak, aby budicí část a přijímací část byla od sebe vzdálena co nejvíce, 
přičemž u přijímací části byl kladen co největší důraz na to, aby jednotlivé cesty 
byly co nejkratší. Proto je striktně dáno, který kanál je pro buzení a který  
pro příjem. Funkce celého přepínače je řízena AVR Atmel ATMEGA16. Řídící 
mikroprocesor ovládá relé a rozsvěcuje led diody dle následující tabulky Tab. 9, 
ve které je shrnut vlastní komunikační protokol. 

Na straně snímačů jsou u přepínače tři konektory BNC (1, 2, 3), ke kterým 
se připojují jednotlivé snímače a u každého dvě diody, značící, zda je kanál 
připojený k některému zařízení (A, B) na straně výstupů. Na straně výstupů jsou 
dva konektory BNC. A - pro připojení generátoru přes redukci pro proudovou 
sondu a B - pro připojení měřicího zařízení. Dále se tam nachází napájecí 
konektor a USB konektor. 
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Tab. 9. Tabulky příkazů pro přepínač 

Příkaz 
Metoda 
Hatano 

Odpověď  Příkaz 
Metoda 
Adams 

Odpověď 

#H1/ A1 – B2 H1A  #A1/ A1 – B3 A1A 

#H2/ A2 – B3 H2A  #A2/ A1 – B2 A2A 

#H3/ A3 – B1 H3A  #A3/ A3 – B2 A3A 

#S/ STATUS xxI  #S/ STATUS xxI 

 

Příkaz Jiné Odpověď 

#D0/ A1 – B2 D0A 

#D1/ A2 – B3 D1A 

 Nepoužito  

Chybný příkaz ERROR ERR 

 
Pro komunikaci s řídicím počítačem byl přepínač osazen čipem FTDI 

FT232R USB UART IC, který slouží jako převodník mezi virtuálním sériovým 
portem ve WinXP a sběrnicí UART, po které komunikuje řídicí mikroprocesor 
Atmel. Výrobce poskytuje zdarma driver pro WinXP, kterým se nainstaluje 
virtuální sériový port. Program v LabVIEW tudíž s přepínačem komunikuje 
standardně přes knihovnu VISA. 

 
Obr. 118. Realizovaný přepínač 

Přepínač lze napájet externím zdrojem 8 V – 20 V. Na desce je umístěn 5 V 
stabilizátor IC7805. 
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Přepínač byl navržen vlastními silami, avšak finální vyleptání desky  
a osazení bylo svěřeno odborné firmě. 

11.2.1. Vliv p řepínače na recipro ční kalibraci 

V rámci výzkumu byl zjišťován vliv přepínače na reciproční kalibraci.  
Pro kalibraci skokovou funkcí nemá použití přepínače smysl. Byl zkoumán vliv 
použitého kanálu na výslednou kalibraci snímače. Výsledky jsou komentovány 
v kapitole 9.2.1. Ukázalo se, že volba kanálu má na kalibraci velmi nepatrný vliv.  

Větším problémem byla díky přepínači nutnost použití dalších kabelů, které 
vnáší určitý útlum do výsledné citlivosti. Výsledky měření tohoto vlivu jsou 
prezentovány a komentovány v kapitole 9.2.2. 

11.2.2. Přeslech mezi kanály 

Při ověřování vlastností přepínače po osazení desky a sestavení 
výsledného přepínače byl zjišťován přeslech mezi kanály.  

Měření bylo prováděno tak, že přes budicí kanál byl buzen snímač K2G 
položený na stole. Snímač pouze představoval zátěž kanálu a byl buzen 
standardním signálem, použitým pro reciproční kalibraci. 

Měřený vstupní kanál na straně snímače byl zatížen rezistorem 
(terminátorem) 50 Ω a na výstupním kanále B bylo měřeno přeslechové napětí. 
Výsledek je zobrazen na následujícím grafu na Obr. 119. 

 
Obr. 119. Přeslech mezi kanály při zatížení vstupu terminátorem 50 Ω 

Další měření bylo modifikováno tak, že na vstupní straně snímače byl 
přepínač zatížen BNC kabelem, na jehož konci byl umístěn rezistor 1,2 kΩ. 
V charakteristice na Obr. 120 se objevila rezonance kabelu s rezistorem  
na frekvenci 360 kHz a celková úroveň přeslechu se zvýšila. 

Jako nejlepší se ukázal kanál číslo tři, kde byl přeslech nejmenší.  
Proto je právě tento kanál doporučen pro umístění testovaného snímače  
při reciproční kalibraci.  
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Obr. 120. Přeslech mezi kanály při zatížení vstupu BNC kabelem a rezistorem 

1,2 kΩ 

Nutno podotknout, že v případě reciproční kalibrace není hodnota přeslechu 
na přepínači kritická, protože signál přijímaný snímačem při měření jednoho páru 
je oproti budicímu signálu zpožděný. Proto hlavní část přeslechu do přijímacího 
kanálu při buzení je mimo měřené okno přijímaného signálu a případný konec 
přeslechnutého budicího signálu na začátku okna přijímaného signálu  
je programově ignorován při hledání maxima. To je hledáno v definované oblasti 
okolo předpokládaného maxima dle uživatelského nastavení programu.  
Při správném nastavení programu proto malý přeslech na zrealizovaném 
přepínači nehraje při reciproční kalibraci žádnou roli. 
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12. Závěr 

Prezentovaná disertační práce se zabývá problematikou primární kalibrace 
snímačů akustické emise. Problematika kalibrace snímačů akustické emise  
je poměrně dobře popsána v literatuře. V rámci výzkumu byla zrealizována 
reciproční metoda primární kalibrace snímačů na základě Hatana [28] a některé 
modifikace, které z této metody vycházejí. Jedná se o oblíbenou metodu z toho 
důvodu, že není třeba měřit výchylku nebo působící sílu v místě zdroje signálu. 
Je potřeba zmínit, že k její realizaci je nutné znát přenosovou (Greenovu) funkci 
testovacího bloku, která je ekvivalentní recipročnímu parametru. Na upřesnění 
určení této funkce pro náš testovací blok se podílel doktor Petr Hora z Centra 
diagnostiky materiálů - detašované pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR  
v Plzni, který s námi spolupracoval na grantu GAČR 101/06/1689. Jednotlivé 
modifikace metody Hatano se pak liší právě přesností a způsobem určení 
recipročních parametrů. 

Hlavním cílem disertační práce bylo stanovení nejistot měření jednotlivých 
realizovaných metod primární kalibrace snímačů AE a prozkoumání vlivu 
jednotlivých zdrojů nejistot na výslednou kalibraci konkrétními metodami. 
Všechny tyto cíle byly splněny.  

Nejdříve však bylo uskutečněno několik důležitých dílčích cílů. Jedním 
z nich byla realizace odlišných metod primární kalibrace snímačů AE na jednom 
zařízení – testovacím bloku. Předpokládala se realizace kalibrace dle norem 
ASTM 1106 [6] skokovou funkcí a reciproční kalibrace dle norem NDIS 2109 [68] 
a ASTM STP 1353 [29] na jednom zařízení. Tento úkol byl úspěšně splněn.  
Nad rámec byla zrealizována i upravená modifikace reciproční kalibrace – 
reciproční kalibrace se širokopásmovým buzením (RK-ŠB) a její výsledky taktéž 
porovnány s výsledky předchozích dvou metod kalibrace.  

Základními použitými prvky byly PXI 5122, analyzátor HP 89410A, 
generátor 33220A, laserový interferometr Polytec OFV 5000, velký ocelový blok  
a proudová sonda Textronix P6022. Pro realizaci kalibrace skokovou funkcí byla 
vyrobena konstrukce na držení zařízení na lámání kapilár a hlavy interferometru. 
Tato konstrukce je zobrazena na Obr. 29. Dále byl zkonstruován a vyroben 
vlastní mechanismus na lámání kapilár včetně zabudování snímače síly. 
Konstrukce byla vyrobena tak, aby byla dostatečně robustní a při lámání kapiláry 
nemohlo dojít k poškození povrchu bloku lámacím hrotem. Kapiláry  
pro generování signálu byly ručně vytaženy v plameni z laboratorního skla. 
Laserový interferometr byl při kalibraci skokovou funkcí používán jako referenční 
snímač. 

Jednotlivé zrealizované metody kalibrace byly podrobně popsány v kapitole 
6 a srovnání jejich výsledků bylo diskutováno a zobrazeno v kapitole 8. Byly  
zde srovnávány výsledky jednotlivých metod, které pro snímač UT 1000 dobře 
korespondují až do frekvence 300 kHz. Nad touto frekvencí je útlum snímače  
již příliš velký a začíná se projevovat vlastní šum zařízení. Dále je v práci 
prezentováno srovnání kalibrací provedených různými dostupnými měřidly  
a komentovány rozdíly a problémy při kalibraci. 

V rámci práce byl splněn hlavní cíl stanovení nejistot při reciproční kalibraci 
a kalibraci skokovou funkcí (kap. 7.) Dále byly učeny nejistoty i u reciproční 
kalibrace se širokopásmovým buzením a všechny výsledky zobrazeny v rámci 
srovnání v kapitole 8. Výpočet nejistot byl implementován do vlastního řídícího 
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software. Byla provedena analýza vlivu jednotlivých zdrojů nejistoty na změnu 
kalibrace snímače. Výsledky byly prezentovány a komentovány v kapitole 9. 
Literárním průzkumem nebyl nalezen žádný literární zdroj, který by se zabýval 
nejistotami primárních kalibrací snímačů AE. 

Obecně největším problémem kalibrace snímačů AE je správná montáž 
snímačů na povrch bloku. V průběhu výzkumu bylo naměřeno několik tisíc 
měření různými kalibračními metodami. Z důvodu velké nejistoty analyzátoru  
a dlouhého času měření s analyzátorem HP 89410A bylo pro naměření většího 
počtu kalibraci zapůjčeno měřicí zařízení PXI 5122 od firmy National Instruments. 

V průběhu reciproční kalibrace je nutné cyklicky zaměňovat snímače jako 
zdroje a přijímače signálu AE. Měření s analyzátorem HP 89410A trvalo 1,5 
hodiny a v průběhu bylo potřeba kabely dvakrát přepojit. Aby bylo možné naměřit 
dostatečné množství dat byl celý proces reciproční kalibrace automatizován,  
což bylo zároveň dílčím cílem řešení GAČR 101/06/1689. Na trhu nebyl nalezen 
dostupný přepínač, který by vyhovoval našim požadavkům, a proto byl proveden 
vlastní návrh přepínače s velkým odstupem mezi kanály. Následovala úprava 
řídicího programu a kompletní automatizace procesu reciproční kalibrace, která 
umožnila naměření velkého množství dat, potřebných pro analýzu zdrojů nejistot 
a srovnání jednotlivých metod. Lze konstatovat, že i tyto dílčí cíle byly splněny. 
Přepínač je plně funkční, otestován množstvím naměřených dat, a proces 
reciproční kalibrace plně automatizovaný. 

Hlavní přínos disertační práce spočívá ve stanovení nejistot měření 
jednotlivých metod primární kalibrace snímačů AE a prozkoumání vlivu 
jednotlivých zdrojů nejistot na výslednou kalibraci konkrétními metodami. Bylo 
prakticky realizováno několik metod primární kalibrace snímačů na jednom 
zařízení, naprogramován řídící software, srovnány výsledky jednotlivých metod 
kalibrací s různými konfiguracemi měřicích zařízení a automatizován celý měřící 
proces reciproční kalibrace včetně implementace výpočtu nejistot jednotlivých 
metod do řídicího software. V průběhu výzkumu bylo změřeno přibližně 1600 
kalibrací na 100 různých snímačích. 

Podstatné části práce byly publikovány na mezinárodních konferencích  
4th International Conference On Non-destructive testing [52], Defektoskopie 2007 
[57], Acoustica 08 [54] a EWGAE 2008 [51]. 
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14. Seznam použitých symbol ů a zkratek 

a [m] poloměr snímací plošky snímače 
Ai  [-] citlivostní koeficienty 
Arm  citlivost kalibrovaného snímače, kde A  

je absolutní citlivost normálového snímače 
cL [m . s-1] rychlost šíření podélných elastických vln 
cT [m . s-1] rychlost šíření příčných elastických vln 
cR (c, Vr) [m . s-1] rychlost šíření povrchových elastických – 

Rayleighových – vln 
d  [m] průměr snímací plošky snímače 
DR  [m] vzájemná vzdálenost snímačů 
E [Pa] modul pružnosti v tahu 
E0 [V] výstupní napětí snímače naprázdno 
f [Hz] frekvence 
F [N] síla 
F0 [V/(m.s -1)] frekvenční přenos 
Fi(f) [V/(m.s -1)] přenosů snímačů ve funkci přijímače  
g [m . s-2] tíhové (příp. gravitační) zrychlení 
G [Pa] modul pružnosti ve smyku 
HR [m/(s.N), m2.s-2.W-1] reciproční parametr 
k [-] koeficient krytí 
k [m -1] 2πf/c 
l [m] určující (charakteristický) rozměr 
N [-] počet vzorků 
p [Pa] tlak 
r  lokání citlivost snímače 

)( ixs   výběrová směrodatná odchylka od průměru 

)(2
ijxs

  
výběrový rozptyl 

S [m2] plocha, povrch tělesa 
S [V/(m.s -1)] frekvenční přenos testovaného snímače 
t [s] čas 
T [s] délka použitého budicího signálu  
T [K] termodynamická teplota 
Ti [m.s -1.A-1] frekvenčních přenosů snímačů ve funkci zdroje 
u  [m] výchylka povrchu 
uA, uB  nejistoty typu A a B 
uc  kombinovaná nejistota �
#5 , #7�   odhad kovariance mezi vzájemně korelovanými 

zdroji 
U [1V/(m.s-1)] frekvenční přenos normálového snímače 
µ [-] Poissonova konstanta 
ρ [kg . m -3] hustota 
χ [-] koeficient rozložení 
ω0  [m.s -1] vertikální složka rychlosti výchylky dopadající 

elastické vlny v bodě 
 



Kalibrace sníma čů akustické emise 
 
 

-  139  - 
 

Zkratky: 
 
AE Akustická emise 
ASTM Americká společnost pro testování a materiály (American Society 

for Testing and Materials) 
BIPM Bureau International des Poids et Mesures 
ČNDT Česká společnost pro nedestruktivní testování 
dll Dynamicky linkované knihovny 
EMAT Elektromagneto-akustické snímače (Electro Magnetic Acoustic 

Transducers) 
FFT Rychlá Fourierova transformace 
FSO Full Scale Output 
GF Gage factor 
GPIB General purpose interface bus 
GUM Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement 
HS3 Handy Scope 3 
 
LAN Local Area Network 
NBS National Bureau of Standards 
NDT Nedestruktivní testování 
NI National Instruments 
NIST National Institute of Standards and Technology (dříve NBS) 
NSC Nippon Steel Corporation 
PAC Physical Acoustic Corporation 
PZT Piezoelectric transducer 
RK Reciproční kalibrace 
RK-ŠB Reciproční kalibrace se širokopásmovým buzením 
SCPI System Commands for Programable Instruments 
SF Skokovou funkcí 
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17. Přílohy 

17.1. Curriculum Vitae 

 
Jméno, příjmení, titul:    Jiří Keprt, Ing. 
 
Narozen:        23. 10. 1979 
 
Kontakty:        keprt@keprt.com, + 420 777 342 556 

 
 
Vzdělání 
 
 

2004 – současnost  VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 
technologií, doktorský studijní program kybernetika, 
automatizace a měření.  

09/2005 – 2/2006  pobyt na University of Huddersfield (UK) v rámci 
programu Socrates – Erasmus. 

2003  Absolvováno doplňující pedagogické studium k získání 
učitelské způsobilosti. 

1999 – 2004  VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 
magisterský studijní program elektrotechnika  
a informatika, obor kybernetika, automatizace a měření, 
ukončeno v červnu 2004 státní závěrečnou zkouškou  
a obhájením diplomové práce, přiznán titul Inženýr. 
Studium ukončeno s vyznamenáním. 

1991 – 1999 Gymnázium Zlín – osmileté gymnázium, ukončeno 
maturitou s vyznamenáním. V průběhu úspěšný řešitel 
matematických a fyzikálních olympiád. Zaměření 
přírodní vědy. 

 
Praxe 
 

09/2008 –  současnost National Instruments – aplikační inženýr. 
07/2004 –  08/2008 Ústav automatizace a měřící techniky FEKT VUT v Brně 

- zaměstnanec – výzkumná a aplikační činnost - 
specializace na snímače a měření elektrických  
a neelektrických veličin, dále pedagogická činnost, 
vedení a konzultace diplomových a seminárních prací  
a projektů. 

07/2002 –  09/2005 Consymea spol. s r.o. (systémový integrátor National 
Instruments) - www.consymea.cz - aplikační technik, 
programátor LabVIEW. Návrh a tvorba SW pro měřicí  
a řídicí systémy, realizace projektů počítačového vidění, 
realizace HW částí projektů. 
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Účast na řešení projekt ů 
 

• Řešitel grantu FRVŠ G1 – Elektronický kompas. 
• Spoluřešitel grantu GAČR 101/06/1689  – Analýza komponent 

modelu systému pro metodu akustické emise. 
• Řešitel HS “Software pro automatizované zpracování dat” –  

v LabVIEW naprogramován komplexní software pro rozpoznání 
naskenovaných formulářů, validaci dat obsluhou a zařazení  
do databáze registru vinic. 

 
Odborná orientace 
 

• Akustická emise. 
• Snímače a měření elektrických a neelektrických veličin. 
• Měřicí systémy, sběr, analýza a zpracování dat. 
• Programování v LabVIEW, virtuální instrumentace. 
• Počítačové vidění. 

 
Další informace 
 

• Člen odborné skupiny Akustické emise ČNDT (Česká společnost  
pro nedestruktivní testování). 

• držitel certifikátu “Certified LabVIEW Associate Developer“ firmy 
National Instruments. 
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17.2. Kalibrované sníma če  

Příloha 17.2. prezentuje snímače, které byly na našem pracovišti používány 
v rámci výzkumu při primární kalibraci.  

17.2.1. UT 1000 

UT 1000 (výr. číslo 169) patří do skupiny rezonančních snímačů akustické 
emise, vyráběných firmou Physical Acoustic Corporation (PAC). Kalibrační 
certifikát výrobce [47] je přiložen na DVD, charakteristika z něj je zobrazena  
na Obr. 122. Dále je k dispozici kalibrační záznam z AED Laboratory, prováděný 
metodou s jiskrovým výbojem z VN zdroje a s nerezonantním kuželem za použití 
přeladitelného selektivního voltmetru. Výrobce ke snímači přikládá charakteristiky 
naměřené dvěmi metodami. Jednak metodou primární kalibrace skokovou funkcí 
(metodika NIST dle ASTM E 1106 [6] viz. kapitola 5.4.1) a dále metodou 
sekundární kalibrace dle normy ASTM E 976 [5] s uspořádáním se snímacími 
ploškami snímačů (referenčního a kalibrovaného) přiloženými k sobě (face  
to face). 

Parametry snímače jsou shrnuty v tabulce Tab. 10. 

Tab. 10. Parametry UT 1000 dle katalogového listu [47] 

rozměry (průměr x výška) 18 x 17 mm 

váha 0,020 kg 

provozní teplota -65 až 177 ˚C 

maximální zrychlení 10000 g (špičková hodnota) 

materiál krytu nerez ocel (304) 

materiál snímací plošky keramika 

maximální citlivost podle NIST kalibrace 64 dB ref 1V/(m/s) 

maximální citlivost podle ASTM E 976 -73 dB ref 1V/µbar 

frekvenční rozsah 60 až 1000 kHz 

rezonanční frekvence podle NIST 60 kHz 

rezonanční frekvence podle E 976 450 kHz 

směrovost ± 1,5 dB 

zemnění 
kryt uzemněn a izolován od 

test. povrchu 

 
Frekvenční charakteristiky z kalibračního certifikátu [47] byly ručně 

digitalizovány do grafu na Obr. 123. Charakteristiky se od snímače v. č. 169 
mohou částečně lišit, protože výrobce přikládá obecnou charakteristiku typu UT, 
avšak ne charakteristiku pro konkrétní sériové číslo. 
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Obr. 121. Rozměry UT 1000  

 

 
Obr. 122. Charakteristika snímače UT 1000 dle katalogového listu [47] 

 
Obr. 123. Ručně digitalizovaná charakteristika snímače UT 1000 
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17.2.2. K2G 58507 

Výrobcem snímače K2G 58507 – 00797 je firma Krautkramer. Průměr 
aktivního prvku je 24 mm, nominální frekvence 2MHz. Snímač je vyráběn jako 
sonda pro ultrazvukové zkoušení metodou odrazu (echo – pulse method). 
Snímač byl používán jako párový pro většinu měření reciproční metodou.  

 
Obr. 124. Charakteristika snímače K2G 58507 naměřená metodou Hatano  

17.2.3. Aura Milevsko SV416 

Výrobcem snímače SV416 je firma Aura Milevsko. Výrobní číslo 416004. 
Snímač byl používán jako párový pro většinu měření reciproční metodou. 

 
Obr. 125. Charakteristika snímače Aura SV416 naměřená metodou Hatano  
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17.2.4. SAE 97027 

Výrobcem snímače SAE 97027 je firma Technická akustika. 
Piezokeramický měnič je akusticky vodivě (připájením s uzemněným pólem) 
spojen s korundovou planparalelní destičkou φ 21 x 2 mm umístěnou v kovovém 
nerezovém krytu φ 22 x 25 mm. Je opatřen konektorem typu LEMO 1. Každý 
snímač je označen výrobním číslem a je dodáván spolu se zkušebním 
protokolem. Typická citlivost snímače je – 80 dB ref 1V/µBar. [50] 

Tab. 11. Parametry SAE 97027 dle katalogového listu [50] 

Typ měniče 
piezokeramika typu VÚEK 

158/1, φ 10 x 2 mm 

ztrátový činitel tg δ (1V/1kHz) 55.10-4 

koeficient elektromech. vazby kP 0,5 

Rrez 6 Ω 

koeficient elektromech. jakosti QM 700 

Curieova teplota 285 °C 

max. provozní teplota 140 °C 

 
Obr. 126. Charakteristika snímače SAE 97027 naměřená metodou Hatano  

17.2.5. Dakel MIDI a MDK 

V rámci spolupráce s Ústavem konstruování FSI VUT byla zkalibrována 
sada snímačů firmy Dakel. 
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Snímače MIDI 06-12 a snímače MIDI 06-18 jsou určeny pro laboratorní 
měření. Průměr snímače je 6 mm a výška 6,3 mm v nerezovém provedení. 
Dotyková nerezová plocha má průměr 5 mm. S použitou keramikou DAK 274  
je rozsah pracovních teplot -20 až +75°C.  

 
Obr. 127. Snímač Dakel MIDI 06-12 

 
Obr. 128. Charakteristiky snímačů MIDI 06-12 a MIDI 06 -18 naměřené 

metodou Hatano  

Snímače MDK13 258-06p mají dotykovou plochu tvořenou permanentním 
magnetem. Toto řešení zásadně usnadňuje manipulaci se snímačem, který stačí 
pouze přiložit na povrch kovového měřeného objektu a snímač drží sám.  

 
Obr. 129. Snímač Dakel MDK13 258-06p 
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Tab. 12. Parametry Dakel MDK13 258-06p dle katalogového listu [48] 

Rozměry ø 13 mm, výška 11 mm 

Materiál pouzdra nerezová ocel 

Dotyková plocha FeNdB magnetický disk ø 12 mm 

Provedení vývodu 
radiální vývod koaxiálním kabelem o 
průměru 1,7 mm s BNC konektorem 

Materiál piezoelementu DAK 432 

Provozní teploty -20 až +75°C 

Určení snímačů 
pro laboratorní měření akustické emise na 

malých měřených objektech 

Předzesilovač není 

Připevnění snímače magneticky 

 
Obr. 130. Charakteristika snímače Dakel MDK13 258-06p naměřená metodou 

Adams 

17.2.6. Referenční kapacitní sníma č AED SAE K1 

Mechanické řešení referenčního kapacitního snímače AED SAE K1 (Obr. 
131)  je podobné kapacitnímu snímači vyvinutému v NDT Centru Harwell, avšak 
zpracování signálu je odlišné. Snímač slouží ke snímání povrchových 
Rayleyghových vln. Průběh kmitání volného povrchu je snímán na principu změn 
kapacity kondenzátoru, jehož jedna elektroda je reprezentována kmitajícím 
povrchem a druhá elektroda destičkou umístěnou nad povrchem v přesně 
nastavitelné vzdálenosti pomocí mikrometrického šroubu. Takto vzniklý 
kondenzátor je součástí oscilačního obvodu, který je pak snímaným průběhem 
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emisních vln rozlaďován. Střední kmitočet oscilátoru 142,7 MHz je směšován 
s referenčním kmitočtem 132 MHz, zesílen mezifrekvenčním zesilovačem  
10,7 MHz a přiveden na ultralineární koincidenční detektor [18]. Výstupní 
analogové napětí odpovídá přímo výchylce volného povrchu pod snímací 
elektrodou kapacitního snímače a mikrometrickým šroubem lze snadno nastavit 
výchozí vzdálenost elektrody. Díky podstatně nižšímu napětí na elektrodě 
odpadají také problémy s elektrickou pevností dielektrika. Snímač oproti 
klasickému řešení pracujícímu s polarizačním napětím umožňuje statické měření 
vzdálenosti a tím i jednoduché nastavení základní vzdálenosti měřicí elektrody  
od povrchu.  

 
Obr. 131. Kapacitní snímač AED SAE K1 

Snímač byl následně upraven pro zatížení silou 9,8 N.  

 
Obr. 132. Snímací kondenzátor kapacitního snímače AED SAE K1 

Záměrem bylo použít snímač jako referenční při měření kalibrace skokovou 
funkcí. Avšak výsledná elektronická koncepce snímače není nejšťastnější  
a v průběhu měření často dochází k rozlaďování oscilačního obvodu a ke kmitání 
snímače na nízkých frekvencích. Šířka pásma snímače je omezena na 0,5 MHz, 
což se pro kalibraci skokovou funkcí ukázalo nedostatečné. Proto nebyl snímač 
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používán a v budoucnosti by měla být upravena elektronická vyhodnocovací část 
snímače.  

Na obr Obr. 133 je zobrazeno porovnání časových průběhů lomu kapiláry 
naměřených laserovým interferometrem s modulem DD 300 a kapacitním 
snímačem AED SAE K1.  

 
Obr. 133. Porovnání časových průběhů lomu kapiláry naměřených laserovým 

interferometrem a kapacitním snímačem AED SAE K1 

17.2.7. NIST sníma č vlastní výroby 

V rámci výzkumu byl podniknut pokus o vlastní výrobu NIST snímače. Jako 
velmi kritické se ukázalo kvalitní navázání piezokrystalu na tlumící mosazný 
válec. Elektrody použitého piezoelementu nebyly stříbrné, ale niklové.  

 
Obr. 134. Zrealizovaný snímač NIST vlastní výroby 

Snímač byl vyroben, avšak nepodařilo se dostatečně kvalitně nalepit 
piezoelement na tlumící blok. Proto docházelo k posunům ve frekvenčních 
charakteristikách v řádu dnů. Navíc se lišily charakteristiky, kdy byl snímač měřen 
pasivní metodou Adams a kdy byl snímač buzen metodou Hatano při reciproční 
kalibraci. Srovnání těchto charakteristik je zobrazeno na Obr. 135.  
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Obr. 135. Srovnání charakteristik snímače NIST různými modifikacemi 

reciproční kalibrace 

Na Obr. 136 je ukázáno zajímavé srovnání průběhu vlny vygenerované 
lomem kapiláry, naměřené snímačem NIST s průběhem naměřeným 
interferometrem. 

 
Obr. 136. Porovnání časových průběhů lomu kapiláry naměřených laserovým 

interferometrem a snímačem NIST 
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Obr. 137. Porovnání časových průběhů lomu kapiláry naměřených laserovým 

interferometrem, kapacitním snímačem AED SAE K1 a snímačem NIST 

 
  

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

-0,03

-0,02

-0,01

0,00

0,01

0,02

0,03

5E-05 6E-05 7E-05 8E-05 9E-05 0,0001

N
ap

ět
í [

V
]

N
ap

ět
í [

V
]

Čas [s]

Int Kap NBS



Kalibrace sníma čů akustické emise 
 
 

-  157  - 
 

17.3. Vlastnosti použitých za řízení  

17.3.1. Řídicí software v LabVIEW  

Obslužný řídicí software pro ovládání použitých měřicích přístrojů, měření, 
zpracovávání dat a výpočet nejistot byl vytvořen autorem práce ve vývojovém 
prostředí LabVIEW 8.5.1 firmy National Instruments.  

Software umožňuje primární reciproční kalibraci v modifikaci Hatano  
a Adams, reciproční primární kalibraci se širokopásmovým buzením, primární 
kalibraci skokovou funkcí, a výpočet nejistot všech tří metod kalibrace. 

Pro rozsáhlost software je mu věnována velká část kapitoly 11, kde jsou 
funkce a vlastnosti programu blíže popsány. 

17.3.2. Testovací blok 

Testovací blok tvořil ocelový válec o průměru 94,0 cm, výšce 43,8 cm 
uříznutý z lodního hřídele. Poté byl jeho povrch planparalelně obroben  
a zabroušen do roviny. Z důvodů obrábění a přepravy bylo ve střední části 
provedeno vybrání o hloubce 20 mm. Válec váží cca 2500 kg. Válec  
byl pro potlačení rušení uzemněn na kostru analyzátoru pomocí měděné 
pásoviny, která byla na válec přichycena magnetem. 

Použitý materiál má označení 34 MnV (0,34 C), podle ČSN 12 050 
s následujícími vlastnostmi:  

 
Obsah:  C 0,4 %, 

Mn 1 až 1,5 %, 
V 0,3 %. 

Mechanické vlastnosti:  
Reh = 350 MPa, 
Rm = 600 až 750 MPa.  

 
Obr. 138 Použitý testovací blok (rozměry v mm) [8] 

17.3.3. HP 89410A 

Přístroj Hewlett Packard 89410A (Vector Signal Analyzer)  
je představitelem skupiny FFT analyzátorů s digitální filtrací a kmitočtovou 
lupou. Poskytuje měření komplexního spektra v širokém kmitočtovém rozsahu  
a snadný přechod mezi časovou a frekvenční doménou. Šířka pásma  
je 10 MHz a kmitočtová lupa ve vektorovém módu dovoluje zúžit pásmo 
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kdekoliv od stejnosměrného signálu až do maxima. Pro měření širokých 
kmitočtových rozsahů ve skalárním módu je použita metoda stupňovitého 
výpočtu FFT, která poskytuje podobné výsledky jako tradiční heterodynní 
analyzátory, ale za mnohem kratší dobu. 

Srdcem analyzátoru je šestnáctibitový A/D převodník s rychlostí  
25,6 MS/s. Porovnání dvou signálů umožňuje doplňkový druhý vstupní kanál  
10 MHz. Zabudovaný zdroj signálu, který zahrnuje i 8192-bodový libovolný 
průběh (arbitrary source), slouží ke snadnějšímu získání odezvy soustavy  
na vstupní signál. Přístroj je možné použít i pro získání modulovaného signálu 
odebráním nosné složky (mód analogové demodulace).  

Analýzu krátkodobých přechodných dějů usnadňuje mód časového 
záznamu (Time Capture). Do paměti je možné uložit až jeden milion vzorků 
(modul AY9). Rozsáhlá je také možnost volby spouštění - vstupní signál, 
externí, podmínka na pásmo, zpoždění pre- a post-trigger. Analyzátor vzdáleně 
komunikuje příkazy SCPI pomocí GPIB nebo sítě LAN. Zobrazení až čtyř rastrů 
na barevném displeji umožňuje okamžité porovnání naměřených údajů [8]. 

Pořizovací cena nového přístroje byla cca 1,2 milionu korun. 
Technické parametry analyzátoru lze nalézt v data sheetu [38]. Krátké 

shrnutí parametrů je v Tab. 13: 

Tab. 13. Parametry analyzátoru HP 89410A 

Rozsah frekvence 
od 0 Hz do 10 MHz, 51 až 3201 bodů 

(displej má 401 bodů) 

Spouštění 
volně běžící, vstupní kanál, na podmínku, 

interní zdroj, externí, GPIB, zpoždění 

Typy oken Flat-top, Gaussian-top, Hanning, Uniform 

Stabilita 
fázový šum vzhledem k úrovni vstup. signálu 

< -120 dB/Hz na 10 kHz offsetu 

Rozlišovací schopnost 
312,5 µHz až 3 MHz v sekvenci 1, 3, 10, nebo 

volitelná 

Vzorkovací frekvence 25,6 MHz 

Vstupní rozsah na 75 Ω rozsahu : 0,0071 V až  3,5448 V 

Přesnost v amplitudě ± 0,5 dB 

Citlivost min. - 131 dBm/Hz  (8.10-8 V) 

Měření v reálném čase 
max. 78,125 kHz při 48 snímcích za sekundu 

bez průměrování 

Časový záznam 
ukládání kmitočtových rozsahů 10 MHz / 2N do 
paměti 64 Ksample nebo 1 Msample (modul 

AY9). 

Provozní podmínky 
teplota: 4° až 40 °C 

doba ustálení provozních parametrů je 30 
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minut 

Výrobní číslo 3416A01929 

Verze firmware A.06.01 

Doplňky (options) 
AY7 (druhý vstupní kanál 10 MHz) 

AY9 (rozšířená paměť pro vzorky na 1 MSa) 

 
V rámci ověření parametrů analyzátoru byl přístroj podroben kalibraci  

v amplitudě Českým metrologickým institutem. Kalibrační list je pro svůj rozsah 
přiložen na DVD. Z kalibrace vyplynulo, že vlastnosti přístroje v prověřovaných 
rozsazích jsou značně lepší, než ± 0,5 dB udávaných výrobcem v manuálu. 
V dalších výpočtech v programu byla použita hodnota udávaná výrobcem. 

V našem případě byl analyzátor používán jako simultánní vzorkovač  
signálu dvou vstupních kanálů spouštěný určitou hodnotou triggeru. Přístroj 
pracoval ve vektorovém módu, který umožňuje získat časový průběh signálu. 
Data byla navzorkována do paměti analyzátoru (modulu AY9) a poté přes GPIB 
přenesena do počítače. Celý proces měření probíhal automaticky. 

17.3.4. NI PXI-5122 

National Instruments 5122 reprezentuje vysokorychlostní digitizér  
se dvěmi 100 MS/s simultánně vzorkovanými vstupy se 14-ti bitovým rozlišením 
a 100 MHz šířkou pásma. Zařízení využívá nízkošumové zesilovače 
s proměnným zesílením a nízkým kolísáním 100 MHz základny. Digitizér 
obsahuje antialiasing filtry a šumové filtry. 

Zařízení nám bylo zapůjčeno společně se šasi PXI 1002  
a mikrokontrolerem PXI 8195. Součásti v celku tvoří průmyslový počítač  
s operačním systémem MS Windows XP a vývojovým prostředím LabVIEW. 
Tzn., že již nebyl potřeba další počítač k ovládání tohoto zařízení, které bylo 
autonomní. Vybrané vlastnosti NI PXI-5122: 

 
• 2 kanály simultánně vzorkované 14-bity, 
• 100 MS/s real-time vzorkování a 2 GS/s náhodně prokládané 

vzorkování, 
• 100 MHz šířka pásma (-3 dB), 
• 50 Ω nebo 1 MΩ vstupní impedance (27 pF (±2 pF)), 
• 200 mV až 20 V vstupní rozsah (200 mV, 400 mV, 1 V, 2 V, 4 V, 10 V, 

20 V (1 MΩ)), 
• Spektrální vlastnosti pro 50 Ω - 75 dBc dynamický rozsah bez rušení 

(SFRD), 62 dB poměr signál šum a zkreslení s antialiasing filtrem 
(SINAD), 60 dB poměr signál šum s antialiasing filtrem (SNR), -75 dBc 
celkové harmonické zkreslení (THD), 

• Spouštění hranou, oknem, hysterezí, videem a digitálním signálem 
s časováním 100 ps, 

• Pracovní teplota 0 °C až 55 °C, 
• Výrobní číslo 0xE52DD2, 
• Filtry - 20 MHz šumový Besselův 2.řádu, 40 MHz antialiazing (-6 dB, 

Chebyshevův 6.řádu), 
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• Přesnost v DC (při 0 V offsetu) pro vstupní rozsah 200 mV až 2 V - 
±0,65 % y hodnoty ±1.0 mV, 

• Přesnost v AC (50 kHz) při 50 Ω …±0,06 dB, při 1 MΩ…±0,09 dB,   
• Přeslech mezi kanály ≤-100 dB na 10 MHz. 

 
Obr. 139. NI PXI-5122 

 
Obr. 140. PXI chasis 

Informace byly čerpány z [69]. Digitizér 5122 byl vybrán pro jeho 
dostatečný dynamický rozsah a vysokou rychlost simultánního vzorkování. 
Zařízení dokáže přenášet do počítače data rychlostí až 400 MB/s. Díky tomu 
bylo možné zkrátit reciproční kalibraci dle Hatana (viz. kap. 5.4.2.1) na pouhých 
16 minut při 189 frekvenčních bodech oproti 1,5 hodiny s analyzátorem HP 
89410A, což umožnilo naměřit dostatečný počet dat v rozumném časovém 
intervalu. Výhodou bylo, že zařízení fungovalo jako autonomní počítač a tak 
nebyl blokován uživatelský počítač autora. Přístroj bude zakoupen v rámci 
následujících grantů. Pořizovací cena přístroje je cca 250 000 Kč.  

17.3.5. NI PXI-5922 

National Instruments 5922 patří do stejné rodiny jako předchozí 5122  
a také reprezentuje vysokorychlostní digitizér se dvěma simultánně 
vzorkovanými vstupy a s proměnným rozlišením od 24 bitů na 500 kS/s po 16 
bitů na 15 MS/s v závislosti na frekvenci. 
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• 2 kanály simultánně vzorkované s proměnným rozlišením 24 bitů  
(≤ 500 kS/s), 22 bitů (1 MS/s), 20 bitů (5 MS/s), 18 bitů (10 MS/s), 16 bitů 
(15 MS/s), 

• Vstupní rozsahy ±1 V a ± 5 V, 
• -114 dBc SFDR, 
• -120 dBFS rms šum, 
• -170 dBFS/Hz šumová hustota, 
• 50 Ω nebo 1 MΩ vstupní impedance (27 pF(±2 pF)), 
• Integrovaná antialiasing ochrana pro všechny vzorkovací frekvence, 
• Spouštění hranou, oknem, hysterezí a digitálním signálem, 
• Výrobní číslo 0xDF85A6, první kanál nefunkční, 
• Přesnost v DC (při 0 V offsetu) pro vstupní rozsah 2 Vpp - ±0,05 %  

z hodnoty ±50 µV, při 10 Vpp - ±0,05 % z hodnoty ±100 µV, 
• Přesnost v AC (1 kHz) při 1 MΩ ±600 ppm (0,06 %),   
• Přeslech mezi kanály ≤-100 dB na 1 MHz až ≤-80 dB na 6 MHz. 

 
Obr. 141. NI PXI-5922 

Data byla čerpána z [70]. Digitizér 5922 byl v době zapůjčení úplnou 
novinkou na trhu. Bohužel zapůjčená karta měla nefunkční první kanál.  

Rozlišení je větší než u 5122. I vzorkovací frekvence by byla pro naše 
účely dostatečná. Avšak rozsah vstupního zesilovače ±1 V byl pro naše účely 
příliš velký, protože signál za zesilovačem AE se pohyboval řádově v desítkách 
milivoltů. Díky tomu byla smazána výhoda vyššího rozlišení. Jako vhodnější 
bylo zvoleno 5122. S 5922 bylo provedeno zkušební měření, ukázané  
na Obr. 56, jehož výsledky se velmi dobře shodovaly s 5122. 

17.3.6. Handy Scope 3 – 10 MHz 

TiePie engineering Handyscope HS3 reprezentuje levnější USB 
osciloskop a generátor libovolného průběhu v jednom. Jedná se o přenosné 
zařízení, napájené z USB portu PC. Vzorkovací frekvence je 10 MHz na kanál. 
12 – 16 bitů rozlišení dle vzorkovací frekvence. Součástí balení je obslužný 
software včetně dll, která byla použita pro naprogramování driveru  
do LabVIEW.  
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• 2 kanály vzorkované s proměnným rozlišením 16 bitů (≤ 100 kS/s),  
14 bitů (3,125 MS/s) a 12 bitů (10 MS/s), 

• Vstupní rozsahy 200 mV, 500 mV, 1 V, 2 V, 5 V, 10 V, 20 V, 40 V, 80 V, 
• Vzorkovací frekvence 10 MS/s, 
• Šířka pásma DC až 10 MHz (-3 dB), 
• Přesnost vstupu 0,2 % ± 1 LSB, 
• Vstupní impedance 1 MΩ / 30 pF, 
• Spouštění – volný běh, zpožděné spuštění, auto, jednorázově, hranou, 

oknem, špičkou, extrémem, 
• Analogový výstup 14 bitů, 50 MS/s, 0 až 12 V, 
• Výrobní číslo 19761. 

 
Obr. 142. Handyscope HS3 [27] 

Data byla čerpána z [27]. HS3 byl vybrán jako vzorek levnějšího měřicího 
zařízení, které by mohlo splnit požadavky pro potřeby reciproční kalibrace. 
Výrobce udává přesnost zařízení při použití jako vzorkovače 0,2 % ± 1 LSB. 
Pořizovací cena přístroje je cca 40 000 Kč. 

Dalším problémem je rozlišení 12 bitů při vzorkovací frekvenci 10 MS/s. 
Na Obr. 53 je zobrazeno srovnání naměřené charakteristiky při 12 bitech, 
porovnané s charakteristikou naměřenou při 14 bitech, vzorkovaných  
3,125 MS/s, která ze srovnání vychází lépe. Proto pro reciproční kalibraci 
prováděné tímto měřidlem byla používána konfigurace 14 bitů, 3,125 MS/s.  

Zařízení má fixní vstupní impedanci 1 MΩ. Např. pro zesilovač firmy 
Technická akustika je doporučené zatížení 50 Ω. Proto musela být změřena 
charakteristika zesilovače při jiné zátěži. Pro výstup interferometru je taktéž 
doporučená zátěž 50 Ω. Při 1 MΩ klesá citlivost na polovinu. 

Zařízení je možné použít pro měření kalibrace skokovou funkcí a v této  
úloze funguje. Kvůli nedůvěře autora k USB osciloskopu byl pro většinu měření 
kalibrace skokovou funkcí použit analyzátor nebo PXI 5122. 

Při testování RK-ŠB s tímto zařízením bylo zjištěno, že HS3 není vhodné 
pro tuto úlohu z důvodu malého dynamického rozsahu vstupního převodníku. 
Naměřená charakteristika v porovnání s charakteristikami z PXI a HP  
je prezentována na Obr. 56. 

17.3.7. Agilent 33220A 

Agilent 33220 A je součástí skupiny generátorů funkčních a volitelných 
časových průběhů. Je to modernizovaný nástupce generátoru HP 33120A, 
který byl pro reciproční kalibraci používán dříve v naší laboratoři. Jedná  
se o generátor, komunikující s PC přes USB sběrnici. Výrobce poskytuje drivery 
pro LabVIEW. Oproti dřívějšímu generátoru se změnila sběrnice a díky tomu 
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odpadlo zpoždění způsobené nahráváním připraveného průběhu signálu z PC 
do přístroje. 

 
• 20 MHz generátor sinu a obdélníku. 
• Plně kompatibilní s LXI třídy C specifikací. 
• Generuje puls, rampu, trojúhelník, šum a DC průběhy. 
• 14 bitů, 50 MSa/s, 64k bodový libovolný průběh. 
• Frekvenční rozsah volitelného průběhu 1 µHz až 6 MHz. 
• Minimální doba náběhu/pádu volitelného průběhu typicky 35 ns. 
• Linearita volitelného průběhu <0,1 % ze špičkové hodnoty výstupu. 
• Kolísání volitelného průběhu (RMS) 6 ns + 30 ppm. 
• AM, FM, PM, FSK a PWM modulace. 
• Lineární a logaritmické rozmítání a dávkové operace. 
• Amplitudový rozsah 10 mVpp až 20 Vpp. 
• Display s grafickým módem. 
• Komunikace přes USB, GPIB, LAN. 
• Výrobní číslo MY44004850. 

 
Obr. 143. Agilent 33220A 

Vzhledem k tomu, že budící signál z generátoru je měřen proudovou 
sondou P6022, tak přesnost generátoru nehraje při určování nejistot kalibrace 
v našem měření roli. Při reciproční kalibraci je generátor použit  
pro vygenerování připraveného průběhu pro buzení snímače akustické emise, 
který zrovna funguje jako zdroj emise. 

Více informací o přístroji lze nalézt v [2]. 

17.3.8. Snímač síly LCMFD - 100N 

Jedná se o snímač síly firmy Omega s plným tenzometrickým mostem. 
Snímač byl integrován jako součást zařízení na lámání kapiláry. Umožňuje 
měření v tlaku nebo tahu. V našem případě je používán pouze pro měření tlaku. 
Snímač má na obou stranách nachystané závity pro integraci do zařízení.  

 
• Měřicí rozsah ±100 N, 
• Přesnost – kombinovaná linearita a hystereze – 0,15 % FSO, 
• Opakovatelnost 0,2 % FSO, 
• Vyvážení kolem nuly ±2 % FSO, 
• Průhyb 0,025 mm až 0,075 mm, 
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• Teplotní posun ±0,009 % FSO/°C, 
• Nula 0,009 % FSO/°C, 
• Výrobní číslo MLS4701, 
• Bezpečné přetížení 150 % kapacity, 
• Minimální odpor mostu 350 Ω. 

 
Data z kalibračního listu [63]: 

• Vyvážení 0,0081 mVDC, 
• Citlivost při napájení 10 V - 18,0067 mVDC, 
• Vstupní odpor 375,50 Ω, 
• Výstupní odpor 351,60 Ω, 
• 59K Ext – 14,8290 mVDC, 
• Kalibrační křivka pro napájení 2V (poskytované VISHAY). 

   y=0,0360134+0,0001567 (75) 

 
Obr. 144. Snímač síly LCMFD 

Signál ze snímače je následně zesílen tenzometrickou základnou VISHAY 
P-3500, jejíž analogový výstup je měřen kartou NI – USB 6009. Z maximální 
síly při lomu kapiláry je výpočtem určena výchylka povrchu v určitém místě 
bloku. Více informací o snímači lze nalézt v [63].  

17.3.9. Vishay P-3500 

Vishay P-3500 je přenosná, bateriově napájená (volitelně adaptérem) 
digitální měřící ústředna. Jedná se o tenzometrickou základnu, která slouží  
k statickodynamickým měřením mechanické deformace pomocí tenzometrů. 
Díky vestavěným odporům umožňuje měření s jedním tenzometrem (¼ můstek, 
tenzometr musí mít odpor 120/1000 Ω nebo 350 Ω), se dvěma tenzometry 
(½ můstek) nebo s plným mostem. Obsahuje vysocestabilní DC zesilovač, 
přesně regulovatelný napájecí zdroj mostu a přesně nastavovatelný gage factor 
(GF). Display na přístroji zobrazuje informaci s rozlišením 1 microstrain. 

 
• Měřicí rozsah ±19 999 při GF < 6. 
• Přesnost ±0,05 % z hodnoty a ±3 microstrain pro GF 1 až 9,9. 
• Citlivost ±1 microstrain. 
• Napájení mostu 2,0 V DC ±0,1 %. 
• Přístroj umožňuje přesné vyvážení mostu. 
• Nastavitelný lineární analogový výstup ±2,5 V. 
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Obr. 145. Vishay P-3500 

Z důvodu nastavitelné úrovně analogového výstupu musela být před 
měřením provedena kalibrace výstupu. Základna v průběhu semestru sloužila 
k výuce. Studenti pravidelně měnili nastavení výstupu. Kalibrace spočívala 
v nastavení analogového výstupu tak, aby při GF = 1 hodnota 4000 na display 
odpovídala 0,4 V analogového výstupu. Hodnota napětí na snímači se pak 
určila přepočtem ze vztahu 

  6
1

2 10

10000*

⋅
⋅⋅

=
U

MULTGFD
U  [V] (76) 

kde  U1 – napájecí napětí tenzometrického můstku, tj. napětí 2 V mezi 
svorkami P+ a P-, 
D – hodnota analogového výstupu, 

  GF – nastavená hodnota GAGE FACTOR – používán 1, 
MULT – koeficient zohledňující změnu zesílení - používáno 1. 

 
Následně byla přes citlivost snímače LCMFD vypočtena výsledná síla. 

Z důvodu napájecího napětí 2 V musela být přepočítána kalibrace snímače 
LCMFD, jak je uvedeno v předchozí kapitole. Přepočet byl přibližně ověřen 
digitální závěsnou váhou, která byla na snímač zavěšena. 

17.3.10. Měření síly – USB 6009 

National Instruments NI USB-6009 reprezentuje skupinu levných USB 
měřicích karet firmy National Instruments. Její vlastnosti jsou pro měření 
analogového výstupu Vishay P-3500 více než dostatečné. 

  
• 8 analogových vstupů single-ended nebo 4 diferenciální. 
• 14 bitů v diferenciálním zapojení, 13 bitů single-ended. 
• Sdílený převodník s postupnou aproximací, maximální vzorkovací 

frekvence 48 kS/s. 
• Vstupní rozsahy ±10V single ended, ±1, 1,25, 2, 2,5, 4, 5, 10,  

20 V diferenciálně. 
• 144 kΩ vstupní impedance. 
• Multifunkční I/O. 
• Přesnost single-ended vstupu (při 25 °C) pro vstupní rozsah  - ±10 V ~ 

14,7 mV. 
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• Přesnost diferenciálního vstupu (při 25 °C) pro vstupní rozsah  -  
±1 V ~ 1,23 mV, ±1,25 V ~ 1,70 mV, ±2 V ~ 2,21 mV, ±2,5 V ~ 2,56 mV, 
±4 V ~ 3,59 mV, ±5 V ~ 4,28 mV, ±10 V ~ 7,73 mV, ±20  V ~ 14,7 mV. 

• Výrobní číslo 12F5AB1. 

 
Obr. 146. NI USB-6008 

Data byla čerpána z [88].  

17.3.11. Přepínač 

V rámci automatizace celého procesu byl vlastními silami realizován 
přepínač, který je podrobně popsán v kapitole 11.2. 

17.3.12. Proudová sonda Tektronix P6022 

Proudová sonda Textronix P6022 slouží k převodu časového průběhu 
sledovaného proudu na napětí, které může být měřeno standardním měřicím 
přístrojem. Sonda pracuje v širokém rozsahu frekvencí a je možné ji připojit  
na zařízení s 1 MΩ vstupem. Součástí balení je terminál k impedančnímu 
přizpůsobení s možnosti volby citlivosti.   

  
• Citlivost 1 mA/mV (použit) nebo 10 mA/mV, 
• Šířka pásma na rozsahu 1 mA/mV je 8,5 kHz až 100 MHz, 
• Šířka pásma na rozsahu 10 mA/mV je 935 Hz až 120 MHz,  
• Přesnost ve středu pásma ±3 %, 
• Výrobní číslo sondy 070-0948-03, 
• Výrobní číslo impedančního přizpůsobení 011-0106-00, 
• Zpoždění signálu s kabelem dlouhým 1,5 m je asi 9 ns, 
• Vnesená impedance 0,03 Ω na 1 MHz až 0,2 Ω na 120 MHz. 
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Obr. 147. Tektronix P6022 

Pro připojení proudové sondy na stíněný kabel byla vyrobena speciální 
redukce. 

V rámci výzkumu byla ověřena charakteristika sondy. Výsledky jsou 
prezentovány v kapitole 6.4.3. Více informací o sondě lze nalézt v [75],  
ze kterého byla čerpána prezentovaná data. 

17.3.13. Interferometr Polytec OFV-5000 s optickou hlavou OFV-505   

a dekodérem DD-300 

Laserový vibrometr Polytec OFV-5000 využívá principů heterodynního 
interferometru k měření vlastností pohybujících se předmětů či povrchů. 
V závislosti na použitém dekodéru je možné měřit výchylku povrchu, rychlost, 
zrychlení, absolutně vzdálenost. Celý systém je postaven jako modulární. 

Tento typ interferometru využívá vysokofrekvenční signál generovaný 
pomocí Braggovy mřížky. Paprsek helium neon laseru je namířen na pohybující 
se objekt a od něj odražen zpět. Rychlost či výchylka objektu způsobuje pomocí 
Dopplerovu jevu frekvenční nebo fázovou modulaci paprsku laseru. Vhodným 
dekodérem je provedena rekonstrukce rychlosti z frekvenční modulace  
a zároveň může být provedena rekonstrukce výchylky z modulace fáze. 

Vzhledem k zaměření na akustickou emisi jsou popsané vlastnosti 
s dekodérem DD-300, který je pro tato měření určen.  

  
• Citlivost 50 nm/V v jednom rozsahu ±75 nm při 50 Ω zatížení, 
• Při impedanci 1 MΩ je citlivost poloviční, 
• Frekvenční rozsah 30 kHz až 24 MHz, 
• Nejlepší rozlišení 0,1 cz / √{| při 100 % odrazivosti, 
• Přídavná dolní propust s frekvencí lomu 2 MHz, 
• Maximální rychlost 6 m/s, 
• Výrobní číslo optické hlavy 0101999, 
• Výrobní číslo vyhodnocovací jednotky 0101998. 

 
Laserový interferometr byl použit pro měření výchylky volného povrchu 

bloku při kalibraci skokovou funkcí. Z tohoto důvodu byl nakoupen modul DD-
300 určený pro měření signálů akustické emise. Dle sdělení výrobce byla 
očekávána dostatečná citlivost interferometru pro naše měření. Avšak praxe 
potvrdila, že hladina šumu v signálu je pro naše účely příliš velká i přes použití 
odrazných ploch a proto interferometr nebyl používán jako hlavní zdroj signálu 
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pro výpočet kalibrace. Naměřená data lze použít pro validaci kvality lomu  
a následně hodnotu amplitudy u kalibrace skokovou funkcí. 

 
Obr. 148. Vibrometr Polytec OFV-5000 [73] 

Dále se předpokládalo využití pro reciproční kalibraci metodou  
dle Adamse. Interferometr měl nahradit nereverzibilní snímač. Avšak vlna 
vybuzená na povrchu bloku buzením piezoelektrického snímače byla tak 
amplitudově malá, že zanikla ve vlastním šumu interferometru, ze kterého  
se ji ani filtrací nepodařilo vyseparovat. Při zobrazení spektra byl na konkrétní 
frekvenci vidět nárůst amplitudy při buzení povrchu, avšak v časovém průběhu 
nebylo možné signál získat. Proto interferometr nebyl použit pro reciproční 
kalibraci. 

Více informací o interferometru lze nalézt v [15], [73], [91], [92], ze kterých 
byla čerpána presentovaná data. 

17.3.14. Zesilova č signálu AE firmy Technická akustika 

Součástí řetězce byl vstupní nízkošumový zesilovač pro akustickou emisi 
firmy Technická akustika, navržený v roce 1986 Ing. Františkem Duškem, CSc. 
Zesilovač má velmi rovnou charakteristiku v oblasti 100 kHz až 1 MHz,  
jak je zobrazeno na grafu na Obr. 34. Zesilovač je realizován z diskrétních 
součástek a umístěn do celokovového pouzdra. Návrh a vlastnosti zesilovače 
jsou shrnuty v literatuře [17]. 

  
• Přenášené pásmo 30 kHz – 2 MHz (-3 dB), 
• Zesílení 30 dB při zatížení výstupu 50 Ω, 
• Vstupní odpor 20 kΩ / 25 pF, 
• Výstupní odpor 75 Ω, 
• Maximální výstupní napětí 10 Vpp, 
• Šum (RMSmax) 5 µV, 
• Přebuditelnost – úroveň vstupního signálu, který zesilovač zpracuje bez 

omezení amplitudy – 35 mV. 
 

K dispozici byl ještě vstupní zesilovač signálu AE firmy Energovýzkum 
v průmyslovém provedení, avšak prezentovaný zesilovač Technické akustiky 
měl lepší parametry a proto pro všechna měření byl použit tento zesilovač.  
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17.4.  Vliv variace vstupních koeficient ů pro výpo čet 
recipro čního parametru H 

Následující kapitola popisuje vliv vstupních koeficientů pro výpočet 
recipročního parametru dle (26) na výslednou charakteristiku.  

Jako základní hodnoty pro výpočet H byly použity následující standardní 
hodnoty pro náš blok: 

 
• Rozsah 60 kHz až 1 MHz s krokem 5 kHz, 
• Poissonova konstanta 0,28, 
• Youngův modul pružnosti 2,10.10+11 Pa, 
• Hustota testovacího bloku 7800 kg.m3, 
• Vzdálenost snímačů 0,14 m, 
• X 0,1153, 
• Y 1.0820. 

 
Největší vliv na změnu recipročního parametru H a tudíž na změnu 

amplitudy výsledné charakteristiky měla změna vzdálenosti snímačů a změna 
Youngova modulu pružnosti. Změna vzdálenosti snímačů byla simulována  
ve velkém rozsahu – 10 cm. Proto při reálné kalibraci změna v milimetrech není 
podstatná. 

17.4.1. Vliv zm ěny hustoty v rozsahu 7300 kg/m 3 až 8300 kg/m 3  

Vliv změny hustoty na reciproční parametr byl ve zkoumaném rozsahu 
malý, jak je ukázáno v Tab. 14. 

Tab. 14. Vliv v procentech změny hustoty v rozsahu 7300 kg/m3 až 8300 kg/m3 

Hustota 
[kg/m3] 

7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 

Změna v 
[%] 

0,83 0,66 0,49 0,33 0,16 0,00 -0,16 -0,32 -0,47 -0,62 -0,77 

17.4.2. Vliv zm ěny Poissonovy konstanty v rozsahu 0,23 až 0,33   

Vliv změny Poissonovy konstanty na reciproční parametr  
byl ve zkoumaném rozsahu také relativně malý, jak je ukázáno v Tab. 15. 
V průběhu simulace bylo používány X a Y, které odpovídalo konkrétnímu 
Poissonovému číslu. 

Tab. 15. Vliv v procentech změny Poissonovy konstanty v rozsahu 0,23 až 0,33 

µ [-] 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 

Změna [%] -4,28 -3,48 -2,65 -1,78 -0,92 0,00 0,92 1,86 2,83 3,86 4,84 

17.4.3. Vliv zm ěny vzdálenosti sníma čů v rozsahu 0,09 m až 0,19 m  

Vliv změny vzdálenosti snímačů na reciproční parametr byl ve zkoumaném 
rozsahu již viditelný. Nutno však podotknout, že k tak velké chybě při měření 
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vzdálenosti na povrchu bloku nedochází a odchylka se pohybuje spíše 
v milimetrech než v centimetrech. 

 
Obr. 149. Vliv změny vzdálenosti snímačů v rozsahu 0,09 m až 0,19 m 

Tab. 16. Vliv v procentech změny vzdálenosti snímačů v rozsahu 0,09 m až 
0,19 m 

d [cm] 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 

Změna 
[%] 

-10,46 -8,07 -5,85 -3,78 -1,84 0,00 1,74 3,39 4,97 6,48 7,93 

 

17.4.4. Vliv zm ěny Youngova modulu pružnosti v rozsahu 1,6.10 +11 

Pa až 2,6.10+11 Pa  

Tab. 17. Vliv v procentech změny Youngova modulu pružnosti v rozsahu 
1,6.10+11 Pa až 2,6.10+11 Pa 

Yongův  
modul [TPa] 

0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 

Změna [%] -15,6 -12,4 -9,2 -6,1 -3,0 0,0 2,6 5,9 8,7 11,5 14,3 

 
Vliv změny Youngova modulu pružnosti v tahu byl zkoumán v rozsahu 

1,6.10+11 Pa až 2,6.10+11 Pa.  
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Obr. 150. Vliv změny Youngova modulu pružnosti v rozsahu 1,6.10+11 Pa  

až 2,6.10+11 Pa 

 

17.4.5. Vliv zm ěny koeficientu X v rozsahu 0,111 až 0,120  

Vliv změny koeficientu X byl zkoumán v rozsahu 0,111 až 0,120.  

Tab. 18. Vliv v procentech změny koeficientu X v rozsahu 0,111 až 0,120 

X 0,111 0,112 0,113 0,114 0,115 0,1153 0,116 0,117 0,118 0,119 0,120 

Změna 
[%] 

1,92 1,46 1,01 0,57 0,13 0,00 -0,30 -0,73 -1,15 -1,57 -1,98 

17.4.6. Vliv zm ěny koeficientu Y v rozsahu 1,04 až 1,13  

Vliv změny koeficientu Y byl zkoumán v rozsahu 1,04 až 1,13.  

Tab. 19. Vliv v procentech změny koeficientu Y v rozsahu 1,04 až 1,13  

Y 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 

Změna [%] 0,99 0,75 0,51 0,28 0,05 0,00 -0,18 -0,41 -0,64 -0,86 -1,08 
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