
 



 

 

 

  



 

  



 

 



 

Abstrakt 

 Tato práce se zabývá teoretickou a praktickou částí jevu akustické emise. Práce zkoumala 

teoretické základy tohoto jevu a popsala to zařízení, která byla použita v rámci provedení měření v 

laboratoři VUT v Brně. Byla popsána měření a provedena jejich analýza, popsána byla i řada možných 

chyb, ke kterým došlo v průběhu práce. Popis chyb je základem pro bezchybné laboratorní zkoušky a pro 

zlepšení kvality laboratorních zkoušek. 

 

Abstract 

 This thesis deals with the theoretical and practical part of the phenomenon of acoustic emission. 

The thesis examined the theoretical foundations of this phenomenon and also described the equipment that 

was used in the laboratory of VUT in Brno to perform measurements. Then measurements and their 

analysis were described. Several possible errors that occurred during the work on the thesis were also 

described. Error description is the basis for error-free laboratory testing and for improving the quality of 

laboratory testing. 
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1 Úvod 

 Práce se zabývá problematikou teoretického vymezení principu akustické emise. Tento 

typ nedestruktivní metody řízení je široce používán téměř ve všech odvětvích strojírenství a 

průmyslu. To vám umožní sledovat různé technologické procesy, stejně jako sledovat změny 

stavu materiálů. umožňuje také detekovat závady přímo při provozu objektů 

 První část práce zkoumá teoretické principy samotného jevu akustické emise a možnost 

registrace tohoto jevu. Popisuje také všechny faktory, které ovlivňují měření. Níže jsou uvedeny 

základní principy vybavení a popis jednotlivých částí. Tyto popisy slouží k pochopení principů 

studie a pomáhají při práci se zařízením 

 Druhá a třetí část práce plně popisuje veškeré použité zařízení a software, který byl pro 

výzkum potřebný. 

 Ve čtvrté části byly popsány měření. Tyto měření umožnily ověřit teoretické principy, 

který byly popsané v prvních částech a zjistit nepřesnosti v postupu měření 

.  
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2 Teoretická specifikace principů akustické emise  

2.1 Akustická emise 
 Akustická emise (AE) je fenoménem vytváření napěťových vln způsobených náhlým 

přeskupením struktury materiálu. Klasickým zdrojem AE je proces deformace spojený s růstem 

defektů, například trhlin nebo plastických deformačních zón (Obr. 2-1). Náhlý pohyb zdroje 

emisí způsobuje vznik napěťových vln, které se šíří ve struktuře materiálu a dosahují 

piezoelektrického snímače. Jak napětí narůstá, mnoho zdrojů emisí přítomných v materiálu 

předmětu se stává aktivnějšími. Signály elektrické emise přijaté v důsledku transformace 

napěťové vlny jsou zesíleny, zaznamenávány zařízením a podrobeny dalšímu zpracování a 

interpretaci. 

 
Obr. 2-1 Základní principy akustické emise 

 Zdrojem energie akustické emise je pole pružného napětí v materiálu. Neexistují žádné 

emise bez napětí, proto je kontrola AE obvykle prováděna načtením kontrolovaného objektu. To 

může být kontrola testu před spuštěním měření, kontrola změn zatížení během provozu objektu, 

únavové zkoušky, creepové nebo komplexní zatížení. Běžně může být součást vystavena všem 

druhům zatížení. V tomto případě umožňuje použití kontroly AE získat další cenné informace o 

chování konstrukce při působení zátěže. V ostatních případech se emise používají z důvodů 

hospodárnosti a bezpečnosti; pro tyto úkoly jsou vyvinuty speciální postupy zatěžování a 

zkoušení. 

2.2 Vztah k jiným metodám kontroly 
 Akustická emise se liší od většiny metod nedestruktivního testování (MNT) ve dvou 

klíčových aspektech. Za prvé, zdrojem signálu je samotný materiál, nikoli externí zdroj, tj. 

metoda je pasivní, zatímco většina ostatních kontrolních metod jsou metody aktivní. Za druhé, na 

rozdíl od jiných metod, AE detekuje pohyb defektu a ne statické nehomogenity spojené s 

přítomností defektů, tj. AE detekuje vývoj a tím i nejnebezpečnější vady. 

 Tato metoda je distanční, nevyžaduje skenování povrchu objektu a hledání lokálních vad. 

Je nutné řádně uspořádat požadovaný počet senzorů a využít je k realizaci umístění zdroje 

napěťových vln. 
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 Při práci na projektu byl použit program Daemon a DaeShow. Hardware a software 

umožňuje monitorování pomocí 2 nebo více senzorů. Při analýze dat získaných během testování 

lze použít lineární a hyperbolickou metodu lokalizace AE. 

 V tomto případě se používá lineární metoda (hlavně) pro 2 senzory a vzorky malé 

velikosti(Obr.2-2). Tato metoda umožňuje analyzovat data přímo mezi senzory a všechny 

výsledky jsou zobrazeny jako přímka na signální mapě nebo jako sloupce v místě signálu AE 

 Hyperbolická metoda se používá k lokalizaci AE na velkých vzorcích pomocí 3 nebo více 

senzorů (Obr.2-3). Každý senzor detekuje signál v určitém čase po jeho vzniku. Programová 

metoda porovnává všechna data a z nich je vytvořena mapa všech AE signálů. Porovnáním dat z 

různých senzorů je také možné snížit množství šumu nebo rušivých signálů. 

 

 
Obr. 2-2 Umístění snímače s lineární metodou měření 

 
Obr. 2-3 Umístění senzoru metodou hyperbolického měření 
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 Možnosti spojené s použitím distanční metody poskytují velké výhody oproti jiným 

způsobům kontroly, které vyžadují například odstranění izolačních skořepin, uvolnění 

kontrolních nádob z vnitřního obsahu nebo skenování velkých povrchů. 

 Typickým příkladem použití AE je lokalizace vadných oblastí, po kterých se další MNT 

používají k přesnějšímu určení povahy defektů. 

2.3 Rozsah použití metody 
 Fenomén akustické emise je pozorován v širokém spektru materiálů, struktur a procesů. 

Nejrozsáhlejší AE je spojena s existencí seismických vln, zatímco nejmenší úroveň emise je 

způsobena dislokačním pohybem v zatížených kovových konstrukcích. Mezi těmito dvěma typy 

AE existuje široká škála emisních stupnic, od laboratorních zkoušek až po průběžné kontroly 

průmyslových zařízení za provozu. 

 V laboratorních testech je použití AE ke kontrolám zaměřeno na studium procesů 

deformace a lomu materiálu. Metoda umožňuje pozorovat chování materiálu při zatížení v 

reálném čase pomocí emisních signálů. Vzhledem k tomu, že odezva AE závisí na struktuře 

materiálu a způsobu deformace, projevují se různé materiály s různými metodami zatížení velmi 

odlišně v chování akustické emise. K vysoké emisivitě vedou dva hlavní faktory - křehkost a 

různorodost materiálu. Mechanismy viskózní destrukce, například fúze pórů v měkkých ocelích, 

naopak vedou k nízké emisivitě (z pohledu energie a počtu signálů). 

 Při zkoušení výrobků se používá metoda AE pro kontrolu svarových spojů z hlediska 

kvality a chování při zatížení, tepelně lisovaných prstenců. Metoda se také používá při 

tvarovacích operacích, jako je lisování nebo tažení. Obecně platí, že kontrolu AE lze použít ve 

všech případech, kdy dochází k procesům zatížení, které vede k trvalé deformaci materiálů. 

 Při zkoušení konstrukcí se AE používá ke kontrole tlaku v tlakových nádobách , silech, 

potrubích, ke kontrole letadel a kosmických lodí, elektráren, mostů, železničních cisteren a 

nákladních vozů, nákladních vozidel, jakož i mnoha dalších typů objektů. Kontrola AE se 

provádí na nových i použitých zařízeních. Zahrnuje detekci trhlin, defektů svarů a dalších 

 Dobré výsledky strukturálních zkoušek lze pozorovat v případech, kdy jsou možnosti a 

výhody metody AE správně používány v kontextu specifických studií a při použití správných 

technických řešení a specializovaných AE zařízení [1]. 

2.4 Akustické emisní vlny a jejich šíření 
 Nejjednodušší typ vlny ze zdroje AE je znázorněn na Obr.2-3 Posunutí vlny je funkce, 

která se blíží stupňovitému posunu. Napětí odpovídající posunutí má tvar pulsu, jehož šířka a 

výška závisí na dynamice radiačního procesu. Pulsy takových zdrojů, jako je průnik mikrotrhlin 

nebo destrukce sražených frakcí, mají krátké trvání (řádově mikrosekundy nebo zlomky 

mikrosekund). Amplituda a energie počátečního impulsu AE se může měnit v širokém rozsahu v 

závislosti na typu zdroje akustické emise. Vzniklá vlna (impuls) se šíří ze zdroje ve všech 

směrech, zatímco šíření v souladu s povahou zdroje může mít výrazný anizotropní charakter, jak 

je znázorněno na obr.2-4  
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Obr. 2-4 Nejjednodušší vlna AE 

 

 
Obr. 2-5 Úhlová závislost AE na růstu u zdroje. [3] 

 Tvar původní vlny prochází významnými změnami při šíření materiálem a při konverzi 

senzorem. Signál přicházející ze senzoru se velmi podobá původnímu signálu ze zdroje, není 

však shodný. Taková změna tvaru signálu AE je důležitým problémem, s nímž se musí pracovat 

jak při studiu zdrojové funkce, tak při řešení praktických problémů nedestruktivního testování. 

Výzkumní pracovníci, kteří se snaží určit původní tvar vlny, používají širokopásmové senzory a 

vytvářejí podrobnou analýzu počáteční části zaznamenaného signálu. To je důležitá, ale zároveň 

velmi obtížná cesta. 

 V podstatě jde o napěťový impuls, trhlinu. Hlavní energie je distribuována podle posunu 

povrchu studovaného materiálu, protože zpracování jednoho signálu může trvat dlouho. V tomto 

ohledu se mnoho výzkumníků v oblasti testovacích materiálů a NT více zajímá o získávání 

statistických odhadů parametrů AE než o podrobné studium charakteristik jednotlivých zdrojů 

emisí. Používají úzkopásmové zařízení, které umožňuje měřit pouze některé parametry tvaru 

vlny, ale zároveň - registrovat velké signálové toky (stovky signálů za sekundu). Níže jsou 

uvedeny hlavní faktory ovlivňující šíření vln, které se do značné míry liší u dvou zmíněných 

přístupů ke studiu AE signálů. 
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2.5 Hlavní faktory v analýze funkce zdroje AE 
 Složitost tohoto úkolu je znázorněna na obr. 2-6, který ukazuje vertikální složku 

povrchového pohybu polo-nekonečného tělesa v bodě B, vyplývající z ostré aplikace svislé síly v 

bodě A. Jak vyplývá z obrázku, i při jednoduché geometrii objektu a elementárního zdroje je 

výsledný tvar vlny poměrně složitý. Pokud vezmeme v úvahu případ desky, problém bude 

mnohem složitější, protože druhý povrch ovlivní také pružně dynamický proces šíření vln. V 

případě desek závisí pohyb povrchu v místě pozorování silně na poměru vzdálenosti ke zdroji a 

tloušťce desky. 

 
Obr. 2-6 Vyvážení vln způsobené rychlým zatížením v bodě A 

 Mimo jiné není zdrojová funkce konstantní. Není to bodový zdroj, ale dipól a / nebo 

dvojitý dipól s orientací, která obecně není známa, přičemž musí být vzaty v úvahu horizontální i 

vertikální složky. V souvislosti s výše uvedenými obtížemi snaha o vytvoření matematické teorie, 

numerických a experimentálních metod pro hodnocení funkce zdroje AE trvala mnoho let. 

 V posledních letech dosáhly přední laboratoře značného pokroku při řešení problémů 

kvantitativního hodnocení velikosti růstu trhlin, jeho orientace a časových charakteristik signálů 

AE v případech nejjednodušší geometrie objektů [3]. Pro tyto účely se používají vysoce citlivé 

senzory a analyzuje se pouze počáteční část signálu, která se zaznamenává se všemi potřebnými 

detaily pomocí vysoce přesného zařízení. Dnes lze očekávat, že získané vědecké poznatky 

přinesou výsledky i v aplikačních oblastech metody AE.  

2.6 Faktory ovlivňující přesnost umístění v typickém 

měření AE 
 Zatímco analýza zdrojové funkce je ve většině případů založena na studiu pouze 

počáteční části signálu, technologie AE umožňuje zaznamenávat celý signál. Část signálu, která 

následuje po počáteční části, se skládá z mnoha vlnových složek, které se šíří do senzoru podél 

různých cest. Obrázek 5 ilustruje toto tvrzení, ale ukazuje pouze několik možných cest: 1 - přímá 

cesta, 2 - odráží se, 3– přes vodu (např. při kontrole potrubí). Obvykle maximální amplituda 

signálu není generována první vlnovou složkou, která přichází, ale v důsledku interference 

několika následujících složek. Než se AE vlna v médiu utlumí, vybudí senzor mnohokrát. Proces 

zeslabení vln může trvat asi 100 µs v silně tlumených nekovových materiálech nebo po dobu 

desítek sekund u slabě tlumených kovových materiálů, tj. mnohem delší než doba, během které je 

zdroj excitován (obvykle roven několika mikrosekundám nebo méně). 
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Obr. 2-7 Tři možné cesty průchodu zdrojové vlny ke snímači v potrubí naplněném vodou. 

 Je tedy nutné pochopit, že tvar zaznamenaného signálu je z velké části výsledkem šíření 

vln. Další důležité aspekty šíření jsou vztaženy k účinku zeslabení, stejně jako rychlosti šíření. 

Útlum je určen poklesem amplitudy signálu v důsledku geometrické divergence vlny a 

přítomnosti rozptylu energie vlny v materiálu. Útlum ovlivňuje schopnost registrace a proto je 

důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při volbě vzdáleností mezi přijímacími čidly. 

Obvykle se před prováděním AE studií měří útlumová funkce na řízeném objektu, který určuje 

optimální vzdálenost mezi senzory. 

Rychlost šíření vln je dalším faktorem, který musí být vzat v úvahu při určování zdroje metodou 

AE. Definice zdroje, která je důležitou součástí metody AE, je široce používána jak v 

laboratorních studiích, tak v průmyslových testech. Hraje zvláštní roli v kontrole velkých 

objektů, v případech kde metoda AE je používána k detekci aktivních míst a jejich následný 

výzkum s alternativním MNT. Díky této kombinaci šetří metoda AE a další kontrolní metody 

značné prostředky a urychlují proces kontroly. 

 Existuje několik základních principů lokalizace. Jedná se především o zónovou lokalizaci, 

ve které jsou zdroje odkazovány na relativně velké plochy oblastí (obklopující určité senzory). 

Druhou metodou je bodová lokalizace, ve které jsou souřadnice zdroje vypočteny zcela přesně s 

použitím rozdílů času příchodu (RTD) signálů do různých senzorů integrovaných do sítě. Ve 

výpočtech se rychlost šíření vln zadává jako parametr ve vzorci polohy. Přesnost dosažená ve 

výpočtech je řízena tímto parametrem, který zase závisí na geometrii a tloušťce předmětu, jakož i 

na vlastnostech látky vyplňující předmět kontroly. Právě tyto faktory přispívají k nepřesnostem v 

odhadu rychlosti šíření vln, což zase vede k chybám při určování souřadnic zdroje. V příznivých 

případech může chyba umístění dosáhnout 1% vzdálenosti mezi čidly v nepříznivých případech - 

10%. Účinky šíření vln způsobující takový rozdíl v přesnosti určení souřadnic jsou popsány v [5]. 

2.7 Akustické emisní senzory a předzesilovače 
 Hlavním prvkem rezonančního snímače AE je piezoelektrický krystal, který převádí 

mechanický pohyb na elektrický signál. Krystal je umístěn ve speciálním pouzdře s kontaktní 

plochou ve formě desky a konektoru (obr. 6). Snímač je excitován napěťovými vlnami, které 

dopadají na jeho dno, a převádí je na elektrické signály. Tyto signály jsou odesílány do blízkého 

předzesilovače, zesilovány a v konečné fázi registrace jsou odesílány do hlavního měřicího a 
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zpracovatelského zařízení. V poslední době, aby se dosáhlo většího komfortu při instalaci a 

zároveň se snížila citlivost vůči vnějším elektromagnetickým signálům, jsou předzesilovače 

miniaturní a umístěny přímo v krytu snímače, čímž vzniká kombinovaný senzor - předzesilovač. 

 
Obr. 2-8 Typické provedení snímače rezonančního AE 

2.8 Odezva senzoru 
 Jedním z hlavních požadavků na senzor je jeho vysoká citlivost. Ačkoliv obecně jsou 

senzory s plochou frekvenční odezvou považovány za vysoce kvalitní senzory, ve většině 

praktických případů jsou rezonanční senzory citlivější, a proto jsou preferovány. Jsou navíc 

levnější než širokopásmové připojení. Tyto senzory mají relativně úzké frekvenční pásmo, ve 

kterém dochází k převládajícímu kmitání. Frekvenční pásmo je určeno především velikostí a 

tvarem krystalu. Frekvence charakterizující senzor jsou dominantní ve formování tvaru a spektra 

signálu AE. 

2.9 Změna tvaru akustického emisního signálu 
 Kromě již uvedených faktorů má vlastní čidlo významný vliv na tvar signálu. Když 

širokopásmový emisní signál působí na rezonanční senzor, výsledkem je efekt zvonění zvonku na 

určité frekvenci, bez ohledu na buzení. Mnohé faktory tedy současně ovlivňují průběh vlny na 

výstupu snímače: cesty šíření vln, přítomnost různých módů šířících se různými rychlostmi a vliv 

převodu vstupního signálu senzorem (Obr. 2-9); Existuje mnoho rozdílů mezi tímto 

pozorovaným signálem a nejjednodušším signálem generovaným zdrojem AE (Obr.2-4). 

 

Obr. 2-9 Typický impulsní signál AE [8] 
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 Volbou rezonančního snímače se specifikovanými frekvenčními vlastnostmi je možné 

ovládat provozní frekvenční pásmo. Ovládání šířky pásma je užitečný nástroj, pomocí kterého lze 

na jedné straně naladit přístroj na užitečnou frekvenci a na druhé straně zvýšit poměr signálu k 

šumu. V praxi se většina měření provádí pomocí senzorů s rezonancí 150 kHz. 

 

2.10 Odezva předzesilovače 
 Signál ze senzoru vstupuje do předzesilovače. Předzesilovač je umístěn v blízkosti 

snímače nebo dokonce uvnitř snímače, aby se minimalizovalo elektromagnetické rušení. 

Předzesilovač má široký dynamický rozsah a zesílením signálu umožňuje přenos dlouhými 

kabely, takže přijímací zařízení může být umístěno ve vzdálenosti stovek metrů od místa, kde je 

ovládání prováděno. 

 Zpravidla má předzesilovač 100násobné zesílení (40 dB) a zahrnuje nízkoprůchodový filtr 

nebo pásmovou propust pro snížení mechanického a akustického šumu pozadí, který převládá při 

nízkých frekvencích. Nejčastěji používané pásmové filtry od 100 do 300 kHz, které procházejí 

frekvencí nejběžnějších rezonančních senzorů, se rovnají 150 kHz. Lze použít i jiná frekvenční 

pásma, avšak existují určitá omezení. Při nízkých frekvencích dochází k problémům spojeným s 

růstem mechanického hluku a vysoké frekvence jsou zeslabeny, což si vynucuje snížení 

vzdálenosti mezi senzory. Volba pracovní frekvence je tedy omezena nad a pod tuto frekvenci. 

Nízké frekvence jsou obvykle používány při kontrole potrubí, kde je rozhodující volba velkých 

vzdáleností, stejně jako při provádění geologických prací v důsledku silného útlumu vln ve 

skalách. Vyšší kmitočty jsou používány v silnoproudých vedeních, kde je úroveň šumu pozadí 

extrémně vysoká. 

2.11 Dosažitelná citlivost. 
 Jak je známo, předzesilovače jsou samy zdrojem elektronického šumu a právě tento hluk 

určuje dolní mez použitelnosti metody AE. Minimální signál, který může zařízení zaznamenat, je 

řádově 10 µV na výstupu snímače, což odpovídá povrchovému posunu 25 pm (s použitím 

typického senzoru s vysokou citlivostí). Tato citlivost je dostatečná pro většinu aplikací NT 

oblasti. 

2.12 Instalace senzoru. 
 Senzor se obvykle montuje na zkušební objekt pomocí speciálních pásů, magnetických 

nebo jiných upevňovacích prvků, zatímco kontaktní povrch se dnem je mazán kapalným 

mazivem. Rovněž je možné použití lepidel na bázi gelu, které současně zajišťují spolehlivé 

upevnění senzoru a nebrání průchodu signálu do senzoru. 

2.13 Principy základního vybavení 
 Během testování pomocí AE se na výstupu snímače vytvářejí přechodové (pulzní) 

signály. Signál z jednoho aktu diskrétní deformace je znám jako signál výbušného (pulzního) 

typu. Takový signál má ostrou přední hranu a pomalý útlum, jak je znázorněno na Obr. 2-9. 

Pulzní signály se značně liší tvarem, velikostí a rychlostí generování v závislosti na typu 

konstrukce a zkušebních podmínkách. S vysokou rychlostí generování signálů se mohou 

jednotlivé pulzní signály překrývat a vytvářet takzvané kontinuální emise. V některých případech 

je metoda AE založena na registraci těchto nepřetržitých emisí. 
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 Zařízení používané v kontrole AE by mělo zajistit možnost zaznamenávat nepřetržité 

emise nebo pulzní signály. Typicky musí zařízení splňovat následující požadavky: 

• Zajistit měření určitých kvantitativních emisních charakteristik, aby se získal vztah s 

parametry času / zatížení, aby bylo možné posoudit zkušební podmínky. 

• Zajistit statistické zpracování zaznamenaných signálů pro provedení podrobnější diagnostiky 

radiačních mechanismů a posouzení významu signálů. 

• Je žádoucí, aby systém byl schopen lokalizovat zdroje pulzních signálů rozdílem v době 

příchodu signálů k různým senzorům, protože lokalita je důležitým prvkem kontroly jak 

malých, tak velkých objektů. 

• Mít prostředky pro rozlišení proti užitečným signálům z akustického rušení. Interference 

zahrnuje takové zdroje, jako je tření, otřesy a elektromagnetické snímání a další. 

 Zařízení AE se velmi liší, a to jak ve formě, tak ve funkci a ceně. Některé typy zařízení 

jsou navrženy tak, aby fungovaly v automatickém režimu ve výrobním cyklu. Ostatní jsou určeny 

pro výzkumné účely, a proto musí být dostatečně flexibilní a musí mít různé nástroje pro 

zpracování informací. A konečně, třetí kategorie AE přístrojů je vyvinuta pro technické 

pracovníky a inspektory pracující v oblasti NK a provádějící normované zkoušky. 

2.14 Registrace signálů akustické emise  

 Po přijetí signálu senzorem a zesílení předzesilovačem vstupuje do hlavního systému, kde 

je zesilován a znovu filtrován. V další důležité fázi je signál přímo extrahován. Fáze končí tím, že 

když signál překročí nastavenou prahovou hodnotu, generuje se výstupní signál v digitálním tvaru 

v kompilačním obvodu. Vztah mezi signálem, prahem a impulsem z komparátoru je znázorněn na 

Obr.2-11. Prahová úroveň je obvykle regulována provozovatelem; Tento parametr je klíčová 

proměnná, která určuje citlivost metody AE během testování. V závislosti na typu zařízení AE lze 

navíc citlivost regulovat nastavením zesílení hlavního zesilovače. 

 V použitém programu XEDO Daemon® bylo možné upravit hlavní parametry pomocí 

programového rozhraní (Obr.2-10) 

 
Obr. 2-10 Rozhraní pro nastavení citlivosti 
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 Nejjednodušší a nejzkoušenější metodou odhadu aktivity emise je vypočítat počet oscilací 

(Counts) – komparátorem zjištěný počet průsečíků hranice a impulsu, pro nastavený práh. (Obr.2-

11). 

 
Obr. 2-11 Princip registrace signálu AE 

 Parametr oscilace je reprezentován jako funkce času / zatížení. Tato reprezentace může 

být ve formě akumulovaného počtu oscilací odpovídajícího argumentu, nebo může být uvedena v 

diferenciální formě (histogramy). 

2.15 Parametry signálu. 
 Existuje pět nejpoužívanějších parametrů. Mezi ně patří počet oscilací (Obr. 2-11), 

amplituda, doba trvání, doba náběhu signálu a plocha pod signálovou obálkou (MARSE), což je 

analog energie (Obr. 2-12). V některých testech se používá méně parametrů, v jiných se používají 

další parametry, například reálná energie, počet oscilací až do špičkové amplitudy, průměrná 

frekvence, spektrální moment. 5 základních parametrů uvedených na začátku je však standardem 

pro řízení AE a v této oblasti je již dlouho používáno pro nedestruktivní zkoušky. 

 

Obr. 2-12 Standardní sada parametrů měřená systémem 
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 Při popisu zásahu se kromě parametrů signálu zaznamenávají do paměti počítače také 

doba záznamu a informace o externích procesních parametrech, jako je aktuální hodnota zatížení 

(napětí), počet cyklů během únavových testů, aktuální úroveň šumu pozadí a další. Popis jednoho 

zásahu obvykle trvá od 20 do 40 bytů. 

• Amplituda (A) je maximální hodnota napětí signálu měřená ve voltech. Tento klíčový 

parametr určuje možnost registrace události AE. Amplitudy signálů přímo souvisejí s 

veličinami událostí u zdroje a značně se liší od mikrovoltů po volty. Mezi jinými 

standardními parametry je amplituda nejvhodnější pro statistické zpracování AE dat získáním 

funkcí distribuce procesu [3]. Amplitudy AE jsou obvykle vyjádřeny v decibelním 

(logaritmickém) měřítku, s 1 µV na výstupu snímače, který je 0 dB, 10 µV - 20 dB, 100 µV - 

40 dB, atd. 

• Počet oscilací je počet prahů překročených signálem. Měření počtu kmitů je nejjednodušší 

způsob kvantifikace signálu. Tento parametr závisí na velikosti zdroje signálu, jakož i na 

akustických a rezonančních vlastnostech média a senzoru. 

• MARSE, parametr známý také jako počet oscilací energie, se vypočítá z oblasti pod obálkou 

signálu. Parametr MARSE je citlivý jak na amplitudu, tak na dobu trvání signálu, proto se v 

poslední době stal velmi běžným. Navíc je méně závislý na prahu a provozní frekvenci. 

Celková aktivita AE by měla být měřena součtem hodnot všech zaznamenaných signálů; pro 

všechny měřené parametry je pro tento účel nejvhodnější MARSE. 

• Trvání (D) je celkový čas, počínaje prahem překračujícím signál, končící na prahu. Tento 

parametr, měřený v mikrosekundách, závisí na velikosti zdroje, akustických a rezonančních 

vlastnostech média a senzoru (stejně jako na počtu oscilací). Parametr se používá k 

identifikaci procesů, které mají charakteristické dlouhé signály, například delaminační 

procesy kompozitních materiálů . Tento parametr je navíc užitečný při filtrování různých 

šumů (podle doby trvání) nebo jiných typů zdrojů. 

• Doba náběhu signálu (R) je čas od prvního překročení prahu signálem do maximální 

amplitudy signálu. Tento parametr do značné míry závisí na funkci šíření a přenosových 

vlastnostech snímače. Může být použit pro určení typu některých zdrojů signálu a pro 

filtrování šumu. 

2.16 Vícekanálové systémy. 
 Signál se měří současně na každém kanálu, který ho registruje. Systémy akustické emise 

mohou zahrnovat 1 nebo i více než 100 kanálů, v závislosti na potřebách zkoušky. Obvykle se v 

laboratorních podmínkách používají 2–6 kanálů, zatímco 12–32 kanálů se používá ke kontrole 

konstrukcí. 

 V závislosti na výkonu jednotlivých signálů, charakteristikách útlumu vln a vzdálenosti 

mezi čidly může mít registrace signálu za následek jeden zásah, tzn. jeden signál (na jednom 

kanálu) a několik zásahů (na několika kanálech). V tomto ohledu je prvním a hlavním úkolem při 

použití vícekanálových systémů určit, zda skupina zásahů zaznamenaných různými senzory 

během malého časového období může být přiřazena jedné události AE. V závislosti na typu 

systému se tento problém řeší buď na úrovni hardwaru, nebo prostřednictvím softwaru. Druhý, 

třetí a následující zásahy související s jedinou emisní událostí mohou být buď použity k vyřešení 

problému s umístěním, nebo nejsou systémem vůbec zaznamenány. Po provedení úlohy definice 

události/zásahu systém pracuje s událostmi stejným způsobem jako se zásahy. Popis události 

obsahuje informace o kanálech a době zaznamenání všech zásahů, které jsou součástí této 

události, a také o parametrech zásahu, který přišel do senzoru jako první (někdy jsou zahrnuty 

parametry zbývajících zásahů události). 
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 Pořadí takových popisů signálů přichází do centrálního procesoru, který koordinuje úkoly 

ukládání, zobrazování a zpracování dat. Ve složitých systémech může tyto úkoly provádět více 

procesorů. Ve většině systémů je tato sekvence popisů signálů uložena na disku, což poskytuje 

neomezené možnosti pro následné zpracování informací. Ukládání všech dat zaznamenaných 

během testu je jednou z nejdůležitějších výhod metody AE. Tato funkce snižuje závislost 

konečných výsledků na činnostech operátora, což umožňuje uživateli soustředit se přímo na 

správné provádění úlohy shromažďování dat . 

2.17 Zobrazení dat 
 Systém kontroly AE založený na použití pokročilého softwaru umožňuje získat velké 

množství typů grafů. Operátor není při výběru metod grafického zobrazení dat během sběru 

omezen, protože po zpracování po testu mohou být výsledky expresního zpracování revidovány, 

filtrovány a zobrazeny v jiné formě. 

Obecná klasifikace zobrazovacích metod: 

• „Historický“ graf zobrazující celý testovací proces od začátku do konce versus čas. 

• Distribuční funkce určené k prokázání statistických vlastností emisních signálů. 

• Grafy pro jednotlivé kanály, ukazující distribuci signálů napříč kanály. 

• Grafy umístění pro zobrazení polohy zdrojů signálu. 

• Bodové grafy korelace mezi různými parametry AE. 

• Diagnostické diagramy, které ukazují míru nebezpečí různých částí konstrukce (v souladu s 

výsledky analýzy AE). 

 Některé z těchto nejběžnějších typů grafů jsou znázorněny na Obr.2-13. 

 
Obr. 2-13 Typická reprezentace AE dat [3] 
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a) Historický kumulativní součet nebo energetický plán. 

b) Historický graf rychlosti počítání (energie). 

c) Historický graf AE dat (zatížení) 

d) Kumulativní distribuce amplitudy. 

e) Rozložení diferenciální amplitudy (distribuční hustota). 

f) Umístění zdrojů na povrchu. 

g) Bodový graf korelace je závislost oscilací (trvání signálu) na amplitudě.  

 

 Obrázky 2-13.a) a 2-13.b) zobrazují kumulativní a diferenciální historické grafy AE - 

grafů závislosti AE na čase. Kumulativní graf je výhodnější pro odhad celkových emisí (v 

kvantitativní podobě), zatímco diferenční graf upozorňuje na změny v aktivitě, ke kterým došlo 

během testu. 

 Obrázek 2-13.c) ukazuje historický graf AE z dat zatížení. Tento plán je považován za 

nejzákladnější, protože přímo spojuje příčinu s účinkem emisí při zatěžování. Tento typ mapování 

je zvláště užitečný při oddělování „dobré“ části grafu od „špatné“ části. Obvykle je „špatná“ část 

charakterizována začátkem generování AE signálů již při malých úrovních zatížení a přítomností 

velkého množství emisí, které jsou zpravidla spojeny s interferencí od zaváděcího zařízení. 

 Často pouhým okem lze detekovat shluk událostí souvisejících s nejaktivnějšími zdroji, 

obvykle strukturálními defekty. 

 Obrázek 2-13.g) ukazuje bodový graf počtu oscilací (nebo trvání) amplitudy. Každý zásah 

do tohoto grafu je prezentován jako samostatný bod, jehož poloha nese informaci o velikosti a 

tvaru signálu. Tento typ grafů se používá pro kvalitativní vyhodnocení zdroje, včetně identifikace 

některých nejčastějších typů nežádoucího šumu [5]. Obvykle emisní signály z „užitečných“ 

zdrojů tvoří v tomto grafu klastr, který se rozkládá v diagonálním směru. Interferenční signály 

(například z elektromagnetické interference) jsou umístěny pod tímto klastrem (na obr.2-13.g) 

jsou prezentovány jako kulatá sekce v pravé dolní části grafu), protože mají krátké trvání, které se 

v důsledku odrazů nezvyšuje. Hlukové signály ze zdrojů, jako je tření nebo netěsnosti, jsou 

umístěny nad diagonálním klastrem (na obrázku 2-13.g) jsou znázorněny jako kulatá sekce v levé 

horní části grafu), protože mají malé amplitudy a delší trvání. To je jen jeden z mnoha grafů, které 

ukazují široké možnosti diagnostické metody AE. 

2.18 Hluky 
 Prvním krokem řízení AE je vybrat vhodné frekvenční pásmo pro testování. Je známo, že 

akustický šum v pozadí je vyšší při nižších frekvencích. Pro téměř 90% testů je vhodné 

frekvenční rozmezí mezi 100 a 300 kHz. V hlučném prostředí (například u elektráren), aby se 

snížil hluk vycházející z proudění tekutin, je nutné pracovat na vyšších frekvencích, v oblasti 500 

kHz. Vzhledem k tomu, že použití vysokých frekvencí vede ke snížení rozsahu detekce 

(vzdálenost mezi přijímacími senzory je snížena), existuje mezi jednotlivými frekvenčními 

rozsahy a omezením šumu vzájemný vztah. 

 Zdroje akustického hluku zahrnují proudění tekutiny v čerpadlech a ventilech; třecí 

procesy, například tření konstrukcí v místech podpěr; procesy spojené s otřesy, jako jsou dešťové 

kapky nebo otírání kabelu o konstrukci v důsledku pohybu, např. od nárazů větru. Zdroje 

elektrického a elektromagnetického šumu zahrnují zemní smyčky, elektrické obvody včetně 

rádiových a navigačních vysílačů, jakož i elektrické bouře. 

 Existují různé způsoby, jak vyřešit problém hluku. Za prvé, někdy může být šum snížen 

nebo dokonce přerušen přímo u zdroje. Za druhé, vliv akustického hluku může být omezen 

vytvořením tlumících bariér na strategických místech konstrukcí. Problém snížení elektrického 
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šumu, který vzniká zejména v důsledku nedostatečného uzemnění a stínění, je vyřešen použitím 

správné technologie, například použitím diferenciálních senzorů nebo kombinovaných senzorů s 

vestavěnými předzesilovači. Pokud použití těchto senzorů neumožňuje tento problém vyřešit 

konečně, musí být vyřešen na úrovni softwaru a/nebo hardwaru. 

2.19 Kontrola zatížení a opakované zatížení 
 Obvykle se akustické emisní zkoušky provádějí za podmínek rostoucího zatížení. 

Počáteční aplikace zatížení obvykle vede k vyšší emisi než následné zatížení. Je dobře známo, že 

vysoce plastické materiály nevytvářejí žádné emise, dokud není překročena úroveň předchozího 

zatížení. Toto chování materiálů bylo poprvé zaznamenáno Kaiserem v roce 1950 [10] a mělo 

velký vliv na vývoj techniky ke kontrole AE. V [9], Danegan ukázal, že materiály u kterých má 

nastat Kaiserův efekt, objevení emise při aplikaci přídavného zatížení (do dosažení předchozí 

úrovně zátěže), indikují přítomnost závady mezi prvním a druhým zatížením. Tento závěr byl 

základem konceptu průmyslového využití metody AE. 

 V posledním metodickém vývoji zkoušek AE je velká pozornost věnována přítomnosti 

emisí při opakovaném zatížení (menším než bylo dříve dosaženo), jakož i existenci emisí 

pokračujících během doby expozice. Logikou analýzy je, že toto chování by mělo indikovat 

přítomnost významných defektů ve struktuře, zatímco při absenci defektů během expozice by 

mělo dojít k uvolnění napětí a po určité době expozice by se měl materiál „zavřít“, dokud 

opakované zatížení nepřekročí předchozí úroveň maximální zátěže. 

 
Obr. 2-14 Historický graf ilustrující Kaiserův efekt, efekt Felicity, jakož i emise na zátěži 

expozice 

Obr.2-14. ilustruje různé typy chování materiálu. Při počátečním zatížení (z bodu A do 

bodu B) se pozorují emise, které však při odlehčení chybí (od B do C). Při opakovaném zatížení 

se emise nevyskytují (vodorovná čára), dokud není znovu dosaženo bodu B; To je projev 

Kaiserova efektu. Dále se zatížení zvyšuje na D, doprovázené generováním emisí, po kterém se 
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opět provádí odlehčení. V důsledku vysokých úrovní zatížení v bodě F (až do dosažení 

předchozího maximálního zatížení) se začnou objevovat významné vady materiálu. Toto chování 

je známo jako efekt Felicity, který je kvantitativně charakterizován koeficientem Felicity (FR) a je 

roven poměru hodnoty maximálního zatížení k hodnotě následného zatížení, při kterém se AE 

objevila. 

Kaiserův efekt lze považovat za zvláštní případ efektu Felicity, jehož koeficientem je FR ≥ 

1. Kromě toho se v souladu s článkem 11 normy ASME [12] předpokládá, že pokud je faktor 

Felicity menší než 0,95 při provádění AE kontroly tlakových nádob, je nutné tyto kusy vyřadit. V 

souladu s článkem 12 normy ASME [11] je v některých případech při monitorování tlakových 

nádob dovoleno ignorovat informace získané při prvním zatížení nádoby a zohlednit pouze údaje 

z opakovaného zatížení. Toto ustanovení je založeno na skutečnosti, že během prvního zatížení se 

signály mohou objevit z menších zdrojů, například lokálního plastického toku materiálu, zatímco 

při opakovaném zatížení by se měly objevit pouze vážné vady (FR <1). 

Obr.2-14 ukazuje grafické znázornění výskytu emisí při zatížení (od G do H). Efekt Felicity 

a projev emise při dlouhodobém vystavení zatížení lze vysvětlit následovně: oba tyto účinky jsou 

způsobeny nestabilitou podstatných vad přítomných v materiálu předmětu. Emise při udržování 

zátěže je známa od počátečních prací na kontrolách s pomocí AE . Tento efekt byl zařazen do 

hodnotícího kritéria FRP v polovině 70. let a na konci 80. let se emise za podmínek zátěže staly 

základem pro tvorbu metodiky Monsanto, což je efektivní postup AE pro monitorování 

železničních nástupišť a nádrží . Hladina hluku pozadí v době vystavení zátěže je mnohem nižší 

než v období rostoucí zátěže. 

Pro úspěšné kontroly AE je nutné věnovat náležitou pozornost plánu zatížení. Obvykle jsou 

v řídicích postupech AE stanoveny úrovně aplikovaného zatížení (v souladu s pracovním nebo 

konstrukčním zatížením), jakož i minimální a maximální míry zatížení. 

2.20 Akustická emise v materiálovém výzkumu 
 Akustická emise je vynikajícím nástrojem pro studium procesů deformace materiálu, 

protože poskytuje výzkumným pracovníkům okamžité a podrobné informace o procesech. 

Vzhledem k citlivosti na mikrostrukturu materiálu a přímému spojení s procesy destrukce má 

kontrolní metoda AE jedinečnou schopnost reagovat na vady v materiálu při aplikovaném napětí. 

AE analýza je zvláště užitečná, když se používá ve spojení s jinými diagnostickými metodami, 

jako je měření stavu napětí a deformace materiálu, elektronová mikroskopie, měření zveřejnění a 

skoky trhlin, měření ultrazvukového rozptylu (při studiu dislokačních procesů). Metoda akustické 

emise doplňuje tyto tradiční diagnostické metody a poskytuje další informace o dynamice a 

vztazích deformačních procesů a také o přechodu z jedné fáze deformace na druhou. 

2.21 Mechanismy AE zdrojů 
 Akustická emise je generována pouze v případech, kdy dochází k prudké změně stavu 

materiálu. Existují následující mechanismy AE v kovech: zrychlený pohyb a násobení dislokací, 

klouzání, twinningu, destrukce a odloučení vysrážených částic, inkluzí a povrchových částic, 

některé korozní procesy, nukleace a růst mikrotrhlin, trhliny trhlin a procesy tření při uzavírání a 

otevírání trhlin. Množství uvolněných emisí závisí především na velikosti defektu a rychlosti 

lokálního deformačního procesu. Například navzdory skutečnosti, že pohyb jedné dislokace je 

doprovázen emisemi napěťových vln AE, tato energie nestačí k registraci. Současně se 

současným pohybem miliónů dislokací v době proudění vzorku se vytvářené napěťové vlny 

překrývají a poskytují významnou tzv. Kontinuální emisi. Při nízkých rychlostech deformace 
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vzorku jsou excitované emise srovnatelné s hlukem pozadí, ale s rostoucí rychlostí deformace se 

zvyšuje počet signálů a jejich amplitudy. AE v plastické deformaci se liší od pulzních emisí v 

tom, že v prvním případě jsou jednotlivé zdroje prakticky nerozeznatelné v čase. Plynulé emise 

se nejlépe měří z hlediska efektivní hodnoty nebo odhadují míru změny v energii procesu AE. 

 V důsledku podrobných studií kontinuální emise, během plastické deformace ocelí, slitin 

hliníku a dalších kovů, bylo získáno mnoho užitečných vztahů, spojujících akustickou emisi s 

dislokační aktivitou a vlivem uložených částic, s mikrostrukturou a vlastnostmi materiálu [3]. 

2.22 Akustická emise z rostoucí trhliny 
 Kvůli koncentraci napětí v horní části defektů tyto generují emisní signály během růstu 

zátěže. Současně neznázorňuje materiál bez závad (Kaiserův efekt). Akustické emise vznikající 

při iniciaci a růstu trhlin jsou široce zastoupeny v literatuře. Četné práce jsou věnovány různým 

typům růstu trhlin, například únavě, koroznímu praskání, vodíkovému křehnutí a dalším [5]. 

 AE z růstu čela trhliny silně závisí na povaze růstu trhliny. Mikroskopicky rychlé růstové 

mechanismy, jako je křehká intragranulární fraktura a intergranulární štěpení, se snadno 

zaznamenávají i v těch případech, kdy se přední strana pohybuje pouze ve vzdálenosti jednoho 

zrna při působení kritických napětí. Pomalé, dlouhodobé mechanismy růstu trhlin, jako je fúze 

mikropórů (mechanismus viskózních poškození) a dokonce i aktivně probíhající koroze, se sotva 

dají detekovat přímo samy o sobě, avšak v nepřítomnosti běžných plastických přeměn lze tyto 

mechanismy detekovat růstem plastické zóny. 

 Pro spojení AE s parametry zničení materiálu bylo vyvinuto mnoho modelů. Jedním z 

prvních přístupů bylo spojení AE s velikostí plastické zóny a následně faktorem intenzity napětí 

(FIN) kolem defektu  V jiných modelech byla emise spojena s pohybem špičky trhliny při 

cyklickém zatěžování a s korozním praskáním pod napětím  pro různé materiály. Tyto modely 

jsou převážně ve formě výkonových poměrů a základním parametrem AE je akustické skóre N 

(celkový počet prahových přechodů signály AE). Pozdější a komplexnější modely umožnily 

získat absolutní vztah mezi růstem trhliny a tvarem počáteční části zaznamenané vlny. 

2.23 Nekovové vrstvy 
Příklady záření emisí z nekovových vrstev jsou: 

• Akustická emise při vysokoteplotní oxidaciý; 

• Akustická emise způsobená korozními procesy při pokojové teplotě ; 

• Využití emisí k optimalizaci technických vlastností keramického povlaku používaného ve 

vysokoteplotních složkách . 

2.24 Využití AE při testování konstrukčních materiálů. 
 Testování akustickou emisí bylo úspěšně použito pro testování konstrukcí v letectví, 

vesmíru, pro kontrolu mostů, nakladačů, budov, dolů, vojenských vozidel, přehrad, potrubí, 

tlakových nádob, železničních cisteren, nádrží a mnoha dalších. Hlavním účelem řízení AE je 

hledání vad a zaručení integrity objektu nebo posouzení jeho stavu. 

 Podstatou strukturní kontroly pomocí AE je to, že koncentrace napětí vznikajících v 

přítomnosti defektu vede k tvorbě napěťových vln v oslabených oblastech objektu, zatímco 

zbytek části bez defektů se chová „tiše“. Zkouška AE tak umožňuje identifikovat místa, které 

porušují jeho integritu. Jako metoda globálního testování je akustická emise obvykle 

doprovázena dalšími MNT, které specifikují typ a nebezpečí závad zjištěných metodou AE. 
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 Hlavní výhodou metody AE je, že není nutný přístup k celému kontrolovanému úseku 

konstrukce. Náklady na odstranění vnějších izolačních povlaků nebo například vnitřní obsah 

nádrží, které jsou potřebné při použití jiných standardních MNT, jsou volitelné pro monitorování 

objektů AE. Všimněte si, že tento postup se ukazuje jako nadbytečný, pokud výsledek kontroly 

AE indikuje dobrý stav konstrukce. 

 U průzkumů AE jako metody globální kontroly je nutné pouze zajistit, aby zatížení 

konstrukce bylo takové, že při zatížení mohou být identifikovány všechny významné vady. V 

některých případech, například pro monitorování letadel  nebo jaderných reaktorů, je také možné 

provádět dlouhodobé monitorování AE. Takový přístup je možný díky přítomnosti vhodné 

metody pro zatížení AE, je však komplikován potřebou oddělit užitečné signály pocházející od 

defektů od šumu. V tomto ohledu se zkoušky AE obvykle provádějí po omezenou dobu (od 

několika minut do několika hodin), během které se provádí řízené zatížení objektu . Ve většině 

případů je pro kontrolu tlakových nádob bez přerušení výrobního procesu dostačující použít 

zatížení 110% vzhledem k pracovní úrovni; nebo 200% vypočtené tlakové zkoušky. Pokud 

během provozu vzniknou v důsledku vystavení tepelným zatížením závady, nesmí použití 

mechanického zatížení poskytnout vhodné pole napětí potřebné pro projevení závad. Řešením je 

provést kontrolu AE během období ohřevu a chlazení. 

 Pro úspěšné testování AE je třeba věnovat zvláštní pozornost typu, úrovni a rychlosti 

použitého zatížení. Jak již bylo uvedeno, předběžné zatížení má velký vliv na výsledky zkoušky. 

Musí být přijata veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k náhodnému zatížení konstrukce před 

řízením AE. Dalšími požadavky jsou potřeba přesné regulace zatížení a možnost udržení 

konstantní úrovně zatížení. 
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3 Analytické zařízení 

 Při zpracování této práce bylo využito zařízení dostupné v laboratoři VUT v Brně. 

Schéma zapojení všech jeho součástí je znázorněno na Obr. 3-1 

 
Obr. 3-1 Uspořádání zkušebního zařízení 

3.1 Senzor 

 Pro získání dat z testů byly použity senzory Dakel IDK-09, které byly umístěny přímo na 

vzorcích. Jsou navrženy tak, aby zachytily vznikající AE signály a jejich další přenos ve formě 

vhodné pro zpracování. Tyto senzory jsou založeny na pasivní rezonanci - tímto způsobem 

převádějí změnu vstupního signálu na změnu odporu, indukčnosti nebo kapacity. Snímač se 

skládá z válcového tělesa s keramickou tangenciální rovinou, vnitřním krystalem a koaxiálním 

kabelem, který má boční výstup. Čidlo použité v praktických měřeních je znázorněno na Obr.3-2 

a Obr. 3-3  

. Celá vnitřní část je vyplněna elastickým plastem, aby se zabránilo vadám uvnitř snímače. 
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Obr. 3-2 Celkový pohled na senzor 

 
Obr. 3-3Senzor IDK-09 

 

 Výrobce uvádí metody montáže senzorů: magnetické nebo mechanické. Během testů byly 

všechny senzory upevněny pomocí lepidla na bázi gelu, které zajistilo, že senzor bezpečně 

přiléhá k povrchu vzorku jakéhokoliv materiálu. Rovněž vrstva lepidla umožňovala přenášet 

signál do senzoru a kvůli těsnému uchycení ke vzorku byl falešný signál vyloučen kvůli tomu, že 

senzor nemohl produkovat svým pohybem hluk. Keramický povrch kontaktní roviny umožňoval 

provádět jak opakované zpracování kapalinami obsahujícími alkohol nebo aceton, tak i 

mechanickou povrchovou úpravu. Výše uvedené zpracování je nezbytné k odstranění zbytků 

lepidla po odpojení senzorů po dokončení testu. 

3.2 Zesilovač 

 Pro pohodlí testování je možné použít zařízení ve velké (až 15 m) vzdálenosti. Protože 

Samotný senzor má délku kabelu přibližně 1 m, a pokud se délka kabelu zvýší na 2 m, dojde ke 

ztrátě signálu, je vyžadován zesilovač. 

 Zesilovač je navržen pro zvýšení signálu a přizpůsobení vysoké impedance 

piezoelektrického senzoru relativně nízké vstupní impedanci jednotky pro zpracování signálu. 

Skládá se z kovového pouzdra, dvou konektorů a samotné desky zesilovače (Obr.3-4). Válcové 

pouzdro s adaptéry pro připojení koaxiálních kabelů na obou koncích. Signál na zesilovači může 

být veden pouze v jednom směru a pokud není správně připojen, nebudou do procesní jednotky 
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přenášena žádná data. Pro usnadnění správné orientace spojení zesilovače s kabelem je tato strana 

označena drážkou. Kabel snímače je připojen k druhé straně. Samotný zesilovač může také 

generovat AE signály, ale ne všechny jsou správné a mohou rušit měření. 

 

 

Obr. 3-4 Zesilovač 

3.3 Kabel 

 Pro přenos všech přijatých dat, zpracování a zobrazení se používají dva typy kabelů: 

koaxiální a kroucený pár. 

 První typ se používá pro připojení senzorů a jednotky pro zpracování signálu, druhý - pro 

připojení procesní jednotky a notebooku. Ethernet kabel umožní propojit požadovaný počet bloků 

pomocí přepínače s notebookem a konfigurovat parametry zpracování, přijímat data a ukládat je. 

3.3.1 Koaxiální kabel 

 Koaxiální kabely slouží k přenosu informací ze snímače do zesilovače, jakož i zesilovače 

do procesní jednotky. Schematický obrázek je znázorněn na Obr. 3-5. 

 Tento typ kabelu představuje jednožilový kabel se středovým vodičem a izolačními a 

ochrannými materiály. 

 

 
Obr. 3-5 Koaxiální kabel 

 Samotný senzor má kabel o délce asi 1 m a průměru asi 3 mm. Tento kabel je navržen pro 

přenos od každého senzoru přímo do procesní jednotky bez použití zesilovače. Tato možnost se 

používá v experimentech se vzorky malých rozměrů a v bezprostřední blízkosti zpracovatelské 

jednotky. Výhodou tohoto spojení je minimální ztráta dat, ale významně omezuje zkušební 

podmínky a maximální rozměry vzorků. 

 Pro pohodlí při provádění experimentů a na základě laboratorního vybavení se používají 

dlouhé kabely, které jsou připojeny ke snímačům pomocí zesilovače. Při připojování tohoto typu 
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může docházet ke ztrátě dat a ke vzniku šumu třetích stran v důsledku mechanických vlivů na 

samotný kabel. Možné jsou také přerušení přenosu dat v důsledku výskytu smyček na kabelech. 

3.4 Procesní jednotka 

 Při zpracování této práce byly pro analýzu dat AE použity tři bloky. Celkový pohled na 

blok je znázorněn na Obr. 3-6. Tyto bloky jsou určeny pro připojení senzorů instalovaných na 

vzorku. Blok analýzy je modul instalovaný v obecné budově pro zpracování různých typů dat: 

• Odesílání a přijímání dat z notebooku 

• Zpracování signálů ze senzorů 

• Pro zpracování analogových signálů 

• Pro připojení sítě a zobrazení pořadového čísla jednotky 

 

 

Obr. 3-6 Procesní jednotka 

3.4.1.1 Napájecí modul 

 Tento modul je nutný pro připojení celé jednotky k elektrické síti 220/230 V, k napájení 

všech ostatních modulů elektrickým proudem, aby se zabránilo poškození elektronických součástí 

celého bloku v důsledku překročení maximální přípustné hodnoty napětí v síti (napěťový skok) 

nebo zkratu a také určení pořadové číslo bloku. 

 Přední část modulu obsahuje dvoumístný identifikátor pořadového čísla, LED indikátory 

provozního stavu modulu, spínač, konektor pro připojení napájecího kabelu a pojistku, uzavřený 

krytem. Přední panel modulu je znázorněn na Obr. 3-7 
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Obr. 3-7 Napájecí modul 

 Pořadové číslo bloku se zobrazí nejen na předním panelu, ale je také určeno softwarem 

pro identifikaci každého připojovacího slotu. 

 

3.4.1.2 Datový modul 

 Tento modul XEDO-FE je znázorněn na Obr. 3-9 a 3-10. Slouží pro připojení dílčích 

jednotek a notebooků do jedné sítě a také umožňuje připojení analytické jednotky k existující síti 

Ethernet. Pro připojení se používá standardní síťový kabel. Maximální přenosová rychlost je 

100Mbit/s. 
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Obr. 3-8 Datový modul 

 

Obr. 3-9 Datový modul boční pohled 

 Na předním panelu je umístěn Ethernetový konektor RJ-45 a LED diody. Pokud je 

používána jen jedna jednotka, pak lze připojit počítač přijímající data k jednotce přímo.  

3.4.1.3 Moduly pro zpracování analogových signálů 

 Tyto moduly se používají pro příjem a zpracování základních fyzikálních veličin. 

Současně je možné zpracovat až 5 signálů s nízkým napětím (do ± 10 V) a nízkou frekvencí (do 2 

kHz). Také je možné přijímat analogové signály až do 32 MHz. Obvod se skládá ze dvou modulů 

- první modul XEDO-IO (na Obr.3-11 vpravo) je určen pro příjem a přenos analogových a 
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nízkonapěťových signálů. Druhý modul XEDO-IOv22 (na Obr.3-11 vlevo) je určen pro 

zpracování přijatých signálů. 

Přední panel modulu XEDO-IO obsahuje 5 konektorů pro připojení koaxiálních kabelů a 

jeden konektor Canon 15 pro připojení širokopásmové datové sběrnice. Modul XEDO-IOv22 má 

LED diody na čelní straně pro indikaci čtení a přenosu dat a je taktéž vybaven konektorem Canon 

15. 

 

Obr. 3-10 Dvojice modulů pro zpracování analogových signálů 

3.4.1.4 Modul pro příjem dat 

 Modul je určen k měření parametrů signálu AE a slouží k připojení piezoelektrického 

snímače, který může být připojen přímo nebo pomocí přídavného kabelu se zesilovačem. Modul 

je také schopen zobrazovat základní údaje o provozu snímače pomocí indikačních LED diod. Ke 

každému modulu je možné připojit jeden senzor. Modul má své vlastní identifikační číslo, které 

se zobrazuje ve stromu zařízení v pracovní oblasti programu pro zpracování dat. Přední panel 

modulu je znázorněn na Obr. 3-12 a boční pohled na modul na Obr.3-13. 
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4 Software 

 Programy XEDO Daemon a XEDO DaeShow byly použity pro nastavení parametrů 

senzorů, zobrazení přijatých dat a jejich další zpracování. Tyto programy jsou dodávány společně 

s hardwarovým vybavením XEDO  pro provádění analýz AE. 

4.1 XEDO Daemon 

 Tento program je určen pro řízení analytické jednotky, buď současným řízením všech 

připojených modulů se stejným typem senzoru, nebo každého modulu samostatně. Dále umožňuje 

zobrazovat a ukládat data přijatá ze senzorů. Program pracuje pouze v prostředí OS Windows 95 a 

Windows NT, což v dnešní době vyžaduje instalaci virtuálního PC s tímto typem OS. Z hlavního 

OS lze spustit pouze jedno okno programu. Další okna mohou být spuštěn pouze z prostředí 

programu. Komunikace s analytickou jednotkou probíhá pomocí protokolu TCP / IP s rozšířením 

Windows Sockets 2. 

4.1.1 Rozhraní programu 

 Hlavní okno programu je znázorněno na obrázku 4-1 a skládá se ze dvou oblastí: 

• Mapa systému (levá strana) 

• Prostor pracovních oken (pravá strana) 

 

Obr. 4-1 XEDO Daemon Hlavní okno 
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4.1.1.1 Mapa systému 

 Mapa systému (na Obr.4-2) zobrazuje všechny aktuálně připojené moduly pro analýzu dat 

a všechny dostupné senzory, které jsou k těmto modulům připojeny. Pokud je senzor nebo 

jednotka odpojena, nebo u nich dojde k selhání přenosu dat, pak jsou tato zařízení  v mapě 

systému zobrazena v sekci Chybějící jednotky. Tak je možné monitorovat provozuschopnost 

senzorů v reálném čase a včas detekovat poruchy. Mapa systému je zobrazuje aktuální 

konfiguraci zapojení, kterou je možné uložit a použít v případě opakování experimentu. 

 

Obr. 4-2 Mapa systému 

4.1.1.2 Prostor pracovních oken 

 Tento prostor zabírá většinu pracovního prostoru a slouží k zobrazení přijatých dat ze 

senzorů. Data se zobrazují ve čtyřech oknech ke každému senzoru.. Všechna okna lze zobrazit 

zároveň nebo individuálně. Současně je možné zobrazit až 25 oken. Další otevřená okna zůstávají 

skryta na pozadí. 

Výše uvedená čtyři okna pro každý senzor zobrazují: 

• Údaje z osciloskopu 

• Counts 

• Trendy 

• Události 

 Každé z těchto oken se používá k zobrazení určitého typu informací jak ve specifickém 

okamžiku, tak z celého měření. 

4.1.1.3 Okno „Osciloskop“ 

 Toto okno zobrazuje přijatý signál ze snímače jako graf amplitudy AE. Tento graf průběh 

AE přijatého senzorem, která splňuje parametry zadané v konfiguraci. Svislá osa reprezentuje 

energii, kterou piezoelektrický prvek senzoru generuje a je vyjádřena v mV. Horizontální osa 

zobrazuje časovou délku této události v µs. 

 Zobrazená data jsou použita pro prvotní nastavení citlivosti snímače a dané hodnoty 

okrajových signálů. Pokud jsou parametry měření senzoru správně nastaveny, graf by se měl 

zobrazovat v okně bez jeho přesahování. 

 Na ovládacím panelu v horní části pracovní obrazovky jsou tlačítka pro ovládání způsobu 

zobrazení dat, volbu způsobu vytváření křivky a přepínání zobrazení vstupního signálu (mV na 

dbAE). 
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4.1.1.4 Okno „Counts“ 

 Okna tohoto typu zobrazují data na úrovni signálu, která je snímán senzorem. Displej je 

ve tvaru tří řádků červené, zelené a modré. Tyto řádky ukazují počet přechodů přes úrovně hranic 

signálu (Count1 pro překročení začátku události AE a Count2 pro překročení konce události AE) 

a parametr RMS (úroveň RMS zaznamenaného signálu [Daemon]) 

 

Obr. 4-3 Okno Counts 

4.1.1.5 Okno „Trends“ 

 Tento typ oken se používá k zobrazení celkového počtu přechodů Count1, Count2 a 

parametru RMS pro celou dobu měření bez zohlednění pauz a přerušení. Graf ukazuje dvě svislé 

osy a jednu vodorovnou. Levá osa zobrazuje jednotky Count1 a Count2 a je logaritmickou 

stupnicí 0-10
6
. Pravá ose zobrazuje parametr RMS v lineárním měřítku 0-1000 mV. Horizontální 

osa ukazuje dobu měření, ale hodnoty se zobrazují podle času, kdy byl signál přijat. Pokud je 

měření přerušeno, nevznikají žádné mezery. 

 

Obr. 4-4 Okno Trends 

4.1.1.6  Okno „Události“ 

 Toto okno obsahuje textový popis každé zaznamenané události AE ve formě datové 

tabulky. Parametry, které mají být stanoveny, jsou: 

• Pořadové číslo události 

• Čas spuštění 
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• Trvání 

• Maximální dosažená amplituda signálu (v mV) 

• Hodnoty Count1 a Count2 

Poslední sloupec zobrazuje, zda byla tato událost zobrazena na průběhu z osciloskopu. 

 

Obr. 4-5 Okno Udalosti 

4.2 XEDO DaeShow 

 Tento program je určen pro zpracování dat naměřených dat, jejich zobrazení ve formě 

grafů a lokalizačních map, nebo pro tvorbu měřicích protokolů s možností vložením uvedených 

grafů a map. 

Program umožňuje: 

• Přeformátování přijatých dat do textového formátu pro zpracování jinými programy 

(MatLab, GnuPlot, Grapher, Maple aj.) 

• Tvorbu grafů v závislosti na čase: 

o Počet (měřené jednotkami AE). 

o Přepočítávání napětí na jednotky definované uživatelem. 

o Frekvence. 

• Zpracování signálů vzorkovaných jednotkami AE. K dispozici je několik transformačních 

signálů včetně spektrálních analýz. Pro účely diplomového projektu však tato funkce nebyla 

využita. 

• Lokalizace emisních událostí měřených jednotkami AE. 

4.2.1 Rozhraní programu 

 Na rozdíl od programu XEDO Daemon tento program obsahuje jeden pracovní prostor, 

který se liší v závislosti na typu zpracování dat. Program umožňuje pracovat ve čtyřech typech 

prostředích pro zpracování dat: 

• Kontinuálních dat 

• Vzorku 

• Události 

• Protokolu 

 Volba média se zobrazí při otevření nového prohlížeče dat v dialogovém okně programu 

(na Obr.4-6). 



40 

 

 
Obr. 4-6 Okno výběru prostředí 

 Volby mohou být otevřeny všechny současně a každá z nich nabízí odlišné rozhraní a 

ovládání. 

4.2.1.1 Prohlížeč kontinuálních dat 

 Tento prohlížeč dat umožňuje vytvářet grafy pro vybrané typy dat v závislosti na čase. Ve 

všech grafech je vodorovná osa časovou osou, která ukazuje uplynulý čas od začátku měření až 

do jeho ukončení. Měření se stejnými konfiguracemi jsou řazena za sebe na časovou osu. Čas je 

měřen neustále i v případě, že měření zrovna neprobíhá. V grafu jsou tak zaneseny i intervaly 

mezi jednotlivými měřeními. V tomto případě bude mít graf mezery v intervalech, které v 

reálném čase odpovídaly stavu vypnutí systému nebo data neuložení dat, což je zobrazeno na 

příkladu grafu na Obr. 4-7. 

 
Obr. 4-7 Graf počtu událostí 

. Měření byla prováděna na jednom vzorku, ale s intervalem 5 dnů, který je jasně viditelný 

ve formě prázdného prostoru na většině grafu. Tento problém lze eliminovat ručním nastavením 

časových intervalů, které budou zobrazeny na grafu (na Obr. 4-8.). 
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Obr. 4-8 Dialogové okno pro nastavení časové osy 

Také je možné nastavit rozteč osy X pro přehlednější zobrazení dat v grafu. V případě výše 

uvedeného příkladu je vhodné rozdělit všechna měření do 3 sekcí a zobrazit graf pro každou 

zvlášť  Obr. 4-9-4-11 V některých případech mohou být data při dělení grafu čtena nesprávně, jak 

je vidět na Obr. 4-9. Namísto přerušení je v grafu vytvořena spojitá vodorovná čára. Při 

vykreslování grafů se v legendě zobrazuje přesné datum, od kterého se čas odečítá, stejně jako 

popis pro každý řádek s označením zobrazených hodnot. Každý prvek grafu lze upravit: je možné 

nastavit, zda se má měřítko hodnot zobrazovat pomocí logaritmické nebo lineární škály, zvolit 

velikost, font a styl textu, určit ze seznamu dostupných dat ty, které se budou zobrazovat, a také 

(jak je uvedeno výše) zvolit časový interval, pro který se mají data zobrazit. 
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Obr. 4-9 Graf počtu událostí 
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Obr. 4-10 Graf počtu událostí 
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Obr. 4-11 Graf počtu událostí 

4.2.1.2 Prohlížeč vzorků 

 Tento prohlížeč dat umožňuje pracovat s každou jednotlivou událostí AE jejich 

převedením do grafů parametru ap ve frekvenci signálu v kHz. Tato operace probíhá automaticky 

při čtení a ukládání dat v programu XEDO Daeshow. Pracovní plocha se skládá z několika 

dvojitých oken, ve kterých jsou zobrazena data specifických AE signálů s jejich rozkladem ve 

spektru z Obr. 4-12. 

 

Obr. 4-12 Prohlížeč vzorků 

 Levý sloupec grafů ukazuje netransformovaný signál, jmenovitě změnu signálu v čase. 

Osa x ukazuje dobu signálu v µs, osa y zobrazuje hodnotu vstupního signálu v mV. V levé části 

pracovního prostoru jsou zobrazeny základní informace o signálu: 

• Identifikační číslo snímače ve formátu xx.yy (kde xx je číslo jednotky pro analýzu dat a yy je 

identifikační číslo modulu pro připojení snímače) 

• Datum a čas, kdy byl signál AE registrován 
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• Trvání signálu označeného na grafu (pokud je registrován přechod spodního prahu signálu) 

• Maximální hodnota signálu 

• Čas do prvního přechodu prahové hodnoty signálu ve vyznačeném rozsahu 

• Počet prahů překročení signálu Count1 a Count2 

• Parametr ap 

 Pravý sloupec grafů obsahuje převedené signály podle jednoho z vybraných zákonů 

(Obdelníkový, Blackmann, Hamming a Hanning – Obr.4-13 až 4-16) 

 

 
Obr. 4-13 převedené signály podle zákonu „Obdelníkový“ 

 
Obr. 4-14 převedené signály podle zákonu „Blackmann 

 
Obr. 4-15 převedené signály podle zákonu „Hamming“ 

 
Obr. 4-16 převedené signály podle zákonu „Hanning“ 

 Grafy se vyznačují přesností konstrukce a vzájemným párováním, avšak na větším 

rozsahu dat z příchozího netransformovaného signálu jsou grafy konstruovány téměř stejně a 

rozdíly slouží pro hlubší analýzu ke konkrétním účelům. 
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4.2.1.3 Prohlížeč události 

 Tento prohlížeč dat umožňuje převést přijatá data do signálové mapy, která zobrazuje 

umístění signálů AE. Barevná stupnice označuje intenzitu výskytu signálů v určitém místě na 

mapě. 

Pracovní plocha se skládá ze dvou oken. V levém okně se zobrazí seznam všech senzorů, které 

jsou umístěny v lokalizačním poli. Pravá strana je vyhrazena pro samotné lokalizační pole. Jedná 

se o přizpůsobitelnou síť buněk, do které jsou vložena data ze senzorů, a na základě počtu 

zaznamenaných signálů je určena přibližná poloha zdroje signálů na sledovaném objektu. 

Prohlížeč umožňuje nastavit obrázek na pozadí mapy ve formátu bmp, který bude odpovídat tvaru 

součásti nebo jeho skenování v případě trojrozměrných objektů. Tato funkce umožňuje přesně 

identifikovat umístění senzorů pro další porovnání dat a skutečného stavu vzorku. Při analýze dat 

lze použít dva typy zpracováních 

 dat: 

• Lineární 

• Hyperbolický 

 Každý z nich slouží k lokalizaci lokalizační mapy a je použitelný pro konkrétní typ 

měření. Obr.4-17 a Obr.4-18  ukazují rozdíl mezi těmito dvěma typy zpracování dat. 

 

 

Obr. 4-17 Hyperbolická metoda zpracování dat 
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Obr. 4-18 Lineární metoda zpracování dat 
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5 Ověření získaných poznatků na reálné 

konstrukci 

5.1 Laboratorní testy 

5.1.1 Obecné informace 
 Pro potvrzení teoretických poznatků, jakož i pro testování zkušebních metod, byla 

provedena měření na základě laboratorních experimentů únavového poškození. Tyto zkoušky 

byly prováděny v laboratoři VUT v Brně. Bylo zpracováno 6 typů vzorků ve dvou skupinách. Z 

každého typu byl přidělen jeden vzorek pro provádění měření AE v rámci práce na diplomovém 

projektu. Tyto vzorky umožnily měření dva typy měření: 

• Lineární 

• Rovinné 

Vzorky se lišily v typu povrchové úpravy a zatížení, které na ně bylo aplikováno. Vzorky byly 

umístěny v servohydraulickém zkušebním stroji INOVA ZUZ 200 a v hydromotoru INOVA AG 

63 se siloměrem GTM 63 kN. Zařízení se vzorky je znázorněno na obr. 4-1 a obr. 4-2 

5.1.2 Vzorky 

 Vzorky jsou rozděleny do dvou kategorií: plochý s otvorem (Obr. 5-2) a s nýtovým 

spojem. 

(Obr.5-1). 

 

 

Obr. 5-1 Schéma vzorku typu "nýtový spoj" 
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Obr. 5-2 Schéma vzorku typu "plochý s otvorem" 

 Vzorky s otvory se mezi sebou lišily v typu povrchové úpravy. Každý typ vzorku byl 

vystaven různým zatížením. Informace o vzorcích a zatíženích jsou uvedeny v Tab. 5-1. 

 

Tabulka 5-1 

Poř. 

číslo 
Typ vzorku Materiál Povrchová ochrana 

σmax R N Start  

zkoušky [MPa] [1] [1] 

1 
plochý s 

otvorem 
D16čT 

bez povrchové 

ochrany 
275 0,6 140214 

10.7. 

2018 

2 
plochý s 

otvorem 
D16čT 

anodická oxidace 

v kyselině sírové 
335 0,05 38709 

13.8. 

2018 

3 
plochý s 

otvorem 
D16čT chromátování 390 0,6 33075 

4.9. 

2018 

4 
plochý s 

otvorem 
D16čT 

TSA 

(Tartaric Sulphuric 

Anodizing) 

225 0,6 281437 
10.10. 

2018 

5 nýtový spoj D16čATV TSA 205 0,05 29561 
4.7. 

2018 

6 nýtový spoj D16čATV TSA 130 0,05 294744 
8.7. 

2018 

 

Zkouška AE provedená v rámci diplomového projektu byla součástí únavových zkoušek 

prováděných na zkušebně leteckého ústavu. Únavová zkouška používala deset vzorků od každého 

typu, přičemž AE byla měřena na jednom vzorku od každého typu, aby nedocházelo k ovlivnění 

výsledku únavové zkoušky.  
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5.1.2.1 Vzorky typu Plochý s otvorem 

 Vzorky prvního typu jsou kovové desky proměnlivého průřezu o rozměrech 220x40 mm s 

malým otvorem ve středu pro vytvoření koncentrátoru napětí (Obr. 5-2). Měření byla prováděna 

po dlouhou dobu díky relativně malým zatížením, která byla aplikována na vzorky. K destrukci 

vzorku došlo v důsledku působení únavy materiálu, což umožnilo měření AE. 

 Malé délkové rozměry vzorku umožnily umístit 2 senzory (Obr. 5-3 a Obr.5-4) a následně 

analyzovat metodou lineární analýzy dat. 

   

Obr. 5-3 Vzorek s připojenými senzory       Obr. 5-4 Uspořádání senzorů na 

vzorku 

 Senzory byly umístěny ve stejné vzdálenosti od místa předpokládaného vzniku trhliny a 

od místa uchycení vzorku. Před zahájením zkoušek byla nastavena měřicí konfigurace senzorů a 

rychlost šíření signálu je stanovena ve vzorku materiálu pomocí metody Pentest. Po nadefinování 

všech vstupních dat, jmenovitě rychlosti šíření signálu mezi oběma senzory a jejich vzdálenosti, 

se testuje únavové poškození samotného vzorku. 

5.1.2.2 Analýza dat 

 V souvislosti s chybami provedenými během série měření je vhodné důkladně zvážit 

analýzu nejpřesněji provedeného měření. Na Obr. 5–5 ukazují vzorek instalovaný ve stroji 

INOVA ZUZ 200 před připojením čidel (a) a po (b). Na vzorek byly aplikovány protlačovací síly 

s zatížením 390 MPa. Bylo provedeno 33 075 cyklů a vzorek byl zlomen (Obr. 5-6) 
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   a)       b) 

Obr. 5-5 Zkušební vzorek: a) Bez senzorů b) S senzory 

 

Obr. 5-6 Vzorek po testování 

 Po skončení testu a uložení všech dat byla provedena analýza. Graf přijatého počtu 

registrovaných přechodů signálu přes prahové hodnoty v závislosti na čase je znázorněn na Obr. 

5-7 

 

 
Obr. 5-7 Graf počtu parametrů AE signálu 
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 Prázdné místo na levé straně grafu odpovídá době nastavení softwaru a analýze rychlosti 

šíření signálu. Vzhledem k tomu, že zatížení vzorku bylo aplikováno rovnoměrně po celou dobu 

celého testu, graf je rovnoměrným rozložením přijatých signálů v procesu. Doba destrukce vzorku 

je také jasně vyjádřena - část grafu, kde se všechny hodnoty prudce blíží nule. 

Další analýza nám umožní vytvořit mapu umístění zaznamenaných signálů. Je to čára s 

odstupňováním barev podle počtu signálů v daném bodě. Data jsou znázorněna na obr. 5-8 bez 

přidaného obrysu vzorku (a) a s obrysem vzorku (b) 

 
          a)    b) 

Obr. 5-8 Mapa lokalizaci přijatých signálů. 

 Nerovnoměrné rozložení center událostí AE je jasně viditelné, což souvisí s 

nerovnoměrností materiálu a možným uložením napěťových vln. Oblast s maximálním počtem 

signálů je však jasně viditelná. Tato oblast je červeně zbarvená a odpovídá umístění trhliny. 

 Tato měření tedy ilustrují proces, který proběhl ve vzorku, a to akumulaci vnitřních 

mikrodefektů následovanou okamžitou tvorbou trhliny po celé šířce vzorku. 

5.1.2.3 Vzorky typu «nýtový spoj» 

 Vzorek tohoto typu sestává z propojených tenkých desek ze slitiny hliníku. Spoj je tvořen 

nýty, které jsou uspořádány ve čtyřech řadách po třech nýtech. Při zatížení tahem-tlakem, otvory 

pro nýty jsou koncentrátory napětí a s vysokou pravděpodobností by trhlina by měla být 

iniciována v této oblasti. 

 Velikost vzorku nám dovolila umístit síť čtyř senzorů, což umožnilo analyzovat pomocí 

hyperbolické metody. To znamená, že data nebudou čtena v přímce mezi dvojicí senzorů, ale 

napříč celou oblastí sousedící se senzory. 

 Tato metoda používá časový rozdíl od výskytu události AE k její registraci specifickým 

senzorem. Obr.5-9 ukazuje uspořádání čidel (a) a skutečného vzorku se senzory (b) 
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a)      b) 

Obr. 5-9Vzorek se senzory: (a) Rozložení senzoru (b) Skutečný vzorek 

5.1.2.4  Analýza dat 

 Následné zpracování sestavných vzorků je komplikováno přítomností vnitřního hluku od 

vzájemného pohybu jednotlivých částí. Při zpracování dat získaných během testů byly získány 

grafy počtu AE událostí zaznamenaných časem (Obr. 5-10), počet přechodů hraničních hodnot 

AE signálem jako funkce času (Obr. 5-11) a mapa lokalizace všech přijatých signálů (Obr. 5-12) 

 

 
Obr. 5-10 Graf počtu AE událostí zaznamenaných časem 
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Obr. 5-11 Graf závislosti parametrů Count1, Count2 a RMS na čase 

 

Obr. 5-12 Lokalizace signálu 

 Na základě získaných dat lze konstatovat, že k destrukci vzorku došlo v 102. minutě testu 

a výchozím bodem pro tvorbu trhliny je bod A, znázorněný na Obr.5-12 v tomto místě vidíme 

umístění největšího počtu registrovaných AE událostí (jak je indikováno červenou barvou buňky). 

 Pro přesnější analýzu dat byla vytvořena oblast „1“, pro kterou jsou data zpracována 

odděleně (Obr.5-13). Graf změn v počtu registrovaných událostí AE je znázorněn na Obr.5-14 



53 

 

 
Obr. 5-13 Lokalizace signálů s oblastí "1" 

 

Obr. 5-14 Graf počtu AE událostí v oblasti 1 

 Graf lze rozdělit do 3 částí: 

• První část - představuje dobu plastické deformace bez poškození (0-26 min) 

• Druhá část - prudký nárůst počtu akcí (26-38 min) 

• Třetí část - rozšíření trhliny (z 38 min) 

 Jak vidíme z grafu, data odpovídají stupni výskytu únavového poškození. Při potvrzení 

analýzy provedené na vzorku v místě údajné iniciace trhliny vidíme, že materiál byl štěpen, avšak 

na obrázku 4-13 je vzorek znázorněn na opačné straně schématu a čip je zobrazen zrcadlově. 
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 Na lokalizační mapě (Obr. 5-12 a Obr. 5-13) jsou některé události AE umístěny mimo 

obrys vzorku. Tyto chyby jsou způsobeny přítomností velkého množství vnitřního hluku od 

pohybujících se částí. 

 
Obr. 5-15 Část vzorku udávající odhadované místo vzniku trhliny 

5.1.2.5 Chyby měření 

Důležitou roli v měření hrají chyby v metodě nebo v přípravě. Objevily se kvůli tomu, že jsem 

poprvé aplikoval vzorky, které byly vystaveny reálnému zatížení. Také při absenci přesné metody 

analýzy bylo při ukládání dat uděláno několik chyb. 

5.1.2.5.1. Chyba při ukládání dat 

 Hlavní chyba během testů byla porušení softwarové konfigurace. Konkrétně: když 

začnete pracovat s novou konfigurací měření, musíte vždy zadat umístění složky, do které bude 

konfigurace uložena, a specifikovat cestu, do které budou uložena všechna přijatá data. Při 

provádění řady podobných měření je však možné spustit dříve uloženou konfiguraci s dalším 

předefinováním cesty pro ukládání dat. Mezi prvním měřením 10.7.2018 a druhým 13.8.2018 

byla změněna cesta pro uložení konfigurace, ale cesta pro uložení dat nebyla změněna. Ve spojení 

s touto chybou byla všechna data zaznamenána do jedné časové osy a během zpracování dat se 

automaticky vytvoří graf změn v počtu zaznamenaných signálů, jak je znázorněno na Obr. 5-16 
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Obr. 5-16 Graf s nesprávně uloženými daty 

 Na grafu červená čára ukazuje data získaná z prvního měření, ale na pravé straně vidíme 

hnědou čáru, která ukazuje data z druhého měření. 

 Řešením této chyby je řízení všech způsobů, jak uložit konfiguraci a data, zejména při 

opakovaném použití dříve uložené konfigurace. 

 Také při provádění dlouhodobých studií je třeba vzít v úvahu skutečnost, že při ručním 

přerušení ukládání dat bude počet hodin odpovídat skutečnému času. Tato specifická operace 

softwaru bude vyjádřena v přítomnosti mezer v grafech, které jsou vytvořeny během následného 

zpracování. Příklad a způsob, jak tuto chybu vyřešit je znázorněn v kapitole 4.2.1.1. 

5.1.2.5.2. Chyba regulace teploty 

 Jiné typy chyb zahrnují nedodržení teplotního režimu provozu zařízení. To se vztahuje na 

počítač, na kterém je software spuštěn, a také na lepidlo, které se používá k umístění senzoru na 

vzorky. 

 V prvním případě bylo nutné vzít v úvahu, že testy jsou prováděny v teple v interiéru, v 

blízkosti zařízení, která aktivně generují teplo. Počítač také pracuje se zvýšeným zatížením a je 

vystaven aktivnímu ohřevu. V průběhu času je tedy možné dosáhnout maximálních teplot ohřevu 

počítače, což povede ke spontánnímu restartu nebo vypnutí. Konkrétně, při měření 13.08.2018 se 

v důsledku přehřátí počítač samovolně vypnul. V této souvislosti je z dvanácti hodin testování k 

dispozici pouze prvních 95 minut, jak je znázorněno na Obr. 5-17 
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Obr. 5-17 Graf přijatých dat v případě spontánního vypnutí počítače 

 Vyhnutí se této chybě je jednou z nejdůležitějších podmínek pro provádění měření. 

Důvodem je doba trvání testů a nepřesnost průběžného sledování procesu testování. Řešením této 

chyby bylo použití dalších počítačových chladicích nástrojů a monitorování měření s určitým 

intervalem. 

 Také v procesu testování došlo k samovolnému odloupnutí senzorů, což vedlo ke ztrátě 

dat a ztrátě relevance měření jako celku. Obr. 5-18 ukazuje graf dat získaných při ztrátě kontaktu 

se vzorkem jednoho ze dvou senzorů. 

 
Obr. 5-18 Graf získaných dat v případě ztráty kontaktu se vzorkem 

 Tento problém vznikl v důsledku toho, že byly porušeny podmínky skladování lepidla, 

kdy lepidlo bylo skladováno při zvýšených teplotách. 

 Aby se zabránilo této chybě, bylo rozhodnuto skladovat lepidlo mimo laboratoř a při 

nízkých teplotách. 
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6 Závěr 

.  Cílem práce bylo popsat teoretické základy principu akustické emise, získání praktických 

dovedností, a použití získaných poznatků a dovedností při studiu reálného objektu. 

 V první části byly popsány oblasti, ve kterých by mohl být tento způsob nedestruktivního 

výzkumu použit, základní informace o zdrojích vzniku akustických vln a způsobu jejich šíření v 

materiálu. Byly popsány další faktory, které ovlivňují přesnost měření. V této části je také popsán 

základní princip činnosti zařízení, a samé - popis snímačů a principy činnosti předzesilovače. 

Hlavní parametry, které jsou měřeny během analýzy, jsou podrobně popsány: amplituda vln, 

počet oscilací, trvání signálu a doba náběhu signálu. Samostatně, vliv vnějšího 

elektromagnetického šumu a způsoby, jak je snížit. 

 Druhá část popisuje zařízení. Toto zařízení bylo použito při zpracování diplomové práce a 

práce s ním vyžadovala určité dovednosti. Pro řádný výzkum je nutné pochopit strukturu 

zařízení. Z tohoto důvodu je každý kus zařízení podrobně popsán. 

 Třetí část práce popisuje program, který umožňuje provést měření a analyzovat data. 

Software se skládá ze dvou programů: Daemom a DaeShow. Kapitola 4 popisuje všechny funkce 

programů. Tyto informace slouží k lepšímu pochopení fungování celého systému a jsou nezbytné 

pro měření. 

 Poslední část práce popisuje praktickou aplikaci všech získaných znalostí a dovedností. 

Laboratorní testy byly prováděny se vzorky dvou typů. To umožnilo analyzovat data pomocí 

dvou různých metod (lineární a hyperbolické). Během zkoušek však došlo k řadě chyb. Tyto 

chyby vedly ke ztrátě dat a k jejich zkreslení. Řešení těchto chyb zlepšilo metodu měření a 

analýzu dat. 
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Seznam použitých zkratek 

 AE - Akustická emise 

 MNT - Metod nedestruktivního testování 

 NT - Nedestruktivní testování 

 RTD - Residence time distribution (eng.) 

 MARSE - Measured area under the rectified signal envelope (eng.) 

 FR - Felicity ratio(eng.) 

 FIN - Faktor intenzity napětí 


