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Cílem diplomové práce s názvem Teplotní závislost elektronického šumu 

piezokeramických snímačů je navrhnout pracoviště pro měření teplotní závislosti šumu 

piezokeramického snímače. V programové části je navržena aplikace pro řízení procesu 

měření.

Teoretická část je zaměřena na vlastnosti materiálů pro výrobu piezokeramických 

snímačů. Zde jsou popsány základní jevy, které se uplatňují při jevech souvisejících 

s příčinou vzniku piezoelektrického jevu a materiálovou strukturou. Další část práce se 

zabývá technologií výroby zkoumané piezokeramiky. Jsou zde také popsány vlastnosti a 

chování tuhých roztoků typu PbZrO3 – PbTiO3. Dále jsou zde popsány nedestruktivní metody 

zkoušení materiálů. Pozornost je zaměřena na metodu akustické emise. 

Praktická část se zabývá realizací pracoviště a programovým vybavením. Zkoumaným 

vzorkem je PZT snímač akustické emise vyrobený z piezokeramického materiálu PCM-51. 

Nachází se ve válcové komoře, která je vytápěna pomocí zdroje stejnosměrného proudu. 

Měření teploty je realizováno pomocí měřící ústředny. Výsledky měření jsou ukládány do 

počítače, kde jsou následně zpracovány v programovém prostředí MATLAB. Výsledkem je 

frekvenční závislost výkonové spektrální hustoty šumového napětí SU. Z této charakteristiky 

jsou zhotoveny závislosti velikostí a polohy rezonančních špiček při měřených teplotách. 
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Abstract

The main objective of the thesis „Electronic noise temperature dependence of 

piezoceramic sensors“ is to design the measuring set-up for the measurement of the 

piezoceramic sensor noise temperature dependence. The application for the control of the 

measurement process is realized.

The theoretic chapter is focused on the properties of materials for the production of 

piezoceramic sensors. The basic effects related to the piezoceramic properties and the material 

structure is described in this part. Next chapter is focused on the technology of production of 

used piezoceramic. The properties of solid solutions as PbZrO3 – PbTiO3, and the non-

destructive methods of the material testing are discussed. Our attention is concentrated to 

methods of acoustic emission.

The next chapter is concerned on the realization of the measuring set-up and program 

equipment. The tested sample is the acoustic emission sensor made of piezoceramic material 

PCM-51. It is placed in the cylinder chest which is heated by the DC current source. The 

temperature measurement is realized by the data acquisition switch unit. The results of 

measurements are saved in PC and they are analyzed using MATLAB program. As a result 

we receive the frequency spectra of the electric noise voltage spectral density SU. The 

temperature dependencies of resonant peak value and frequency are determined from these 

spectra.  
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1 Úvod
Cílem diplomové práce je nastudovat problematiku materiálů k výrobě piezokeramických 

senzorů. V první části bude tato problematika souhrnně zmapována na teoretickém základě. 

Praktická část bude za pomoci prostředí MATLAB řešit proces měření určeného 

piezokeramického snímače. Základem praktické části je změření výkonové spektrální hustoty 

šumového napětí na elektrodách zkoumaných vzorků v závislosti na teplotě. Zkoumaná 

veličina je v našem případě teplotní závislost šumu piezokeramického senzoru.

1.1 Piezoelektrický jev

Jedná se o základní materiálovou vlastnost, která se dotýká námi zkoumaných 

piezokeramických senzorů. Uveďme tedy možná dělení piezoelektrického jevu a popišme si 

jej v souvislostech. 

Piezoelektrický jev byl objeven v roce 1880 bratry Pierrem a Jacquesem Curieovými. 

Průmyslově se začal využívat od poloviny 20. století. Lze jej obecně rozdělit na přímý a 

nepřímý piezoelektrický jev. Přímý piezoelektrický jev spočívá v polarizaci krystalů 

některých krystalických, případně polykrystalických dielektrik, jestliže jsou vystaveny 

mechanickému napětí (tahem, tlakem, ohybem atd.). Nepřímý piezoelektrický jev spočívá 

v polarizaci výše uvedených dielektrik při působení vnějšího elektrického pole. Nejznámější 

piezoelektrickou látkou je monokrystalický křemen, křišťál.

1.2 Základní piezoelektrické jevy

V důsledku mechanického namáhání vzniká na plochách středově nesymetrických 

krystalů elektrický náboj. Elektrický náboj je tomuto tlaku přímo úměrný. Tento jev byl 

nazván přímý piezoelektrický jev. Jednotlivé směry mechanického namáhání jsou uvedeny na 

Obr.1. Lze je rozdělit na příčné (a), podélné (b) a střihové (c). 
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a) b) c)

Obr.1: Směry působení mechanického namáhání na piezoelektrický materiál [4]

1.3 Curieova teplota

Curieova teplota TC je důležitým parametrem piezoelektrických látek. Udává teplotu 

fázového přechodu mezi feroelektrickou a paraelektrickou fází látky. Obdobně je tak 

nazývána teplota, při které feromagnetismus látek zaniká. Srovnání Curieových teplot pro 

vybrané piezoelektrické materiály udává následující tabulka:

Materiál Curieova teplota TC [°C]

PZT 150 až 360 
PMN-PT 0 až 250
PZN-PT 150 až 250
LiTaO3 610
PbZrO3 230
PbTiO3 490
LiNbO3 1195

Tab.1: Porovnání Curieových teplot pro některé piezoelektrické materiály [3]

1.4 Struktura krystalové mřížky

Rozhodujícím prvkem při vzniku piezoelektrického jevu je souvislost struktury 

krystalové mřížky spolu s polohou středu základní buňky krystalové mřížky. 

Tradiční piezokeramické materiály mají perovskytovou krystalovou strukturu, nazvanou 

podle přírodního materiálu perovskytu (CaTiO3). Jedná se o celou třídu materiálů se stejnou 

symetrií. Na Obr.2 je zobrazena buňka perovskytové struktury ABO3. Pozice A2+ jsou 

obsazeny atomy Pb, na pozicích B4+ se v poměru daném chemickým složením střídají atomy 

Zr a Ti. O2- reprezentují ionty kyslíku.
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Obr.2: Perovskitová struktura ABO3 pro teploty nad Curieovu teplotu

Na Obr.3 je patrná souvislost polohy středu základní buňky krystalové mřížky a vznikem 

piezoelektrického jevu. Vyznačíme-li v mřížce na Obr.3 a ) vektory dipólmomentů p1 až p4

orientovaných ve směru spojnic mezi označeným iontem základní buňky a ostatními ionty 

buňky, pak bude polarizace v klidovém i deformovaném stavu rovny nule.

0ˆ  
i

ipP


Naopak tomu je v šestiúhelníkové mřížce podle Obr.3 b) kdy označený iont již není 

středem symetrie (po deformaci tahem nebo tlakem ve směrech uvedených os). Nastává tedy 

polarizace, tj.

0
i

ip


Obr.3: Poloha středu základní buňky v krystalové mřížce [4]

1.5 Stavový diagram

Sledovaná piezokeramika se skládá z tuhých roztoků zirkoničitanu olovnatého PbZrO3

(PZ) a titaničitanu olovnatého PbTiO3 (PT). Nejčastější složení je v poměru 48% PZ a 52% 

PT. V této oblasti se nachází morfotropní fázová hranice (MPB). Zde v důsledku společného 
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výskytu dvou fází materiálu dochází k extrémnímu nárůstu materiálových vlastností. Stavový 

diagram je na Obr.4.

Obr.4: Stavový diagram tuhého roztoku PZT

1.6 Hysterezní smyčka

Obrázek Obr.5 a) nám ukazuje závislost průběhu polarizace P na intenzitě elektrického 

pole E. Lze pozorovat, že od jisté hodnoty intenzity elektrického pole již polarizace nenarůstá 

a dochází k saturaci polarizace. Plocha hysterezní smyčky je úměrná energii potřebné 

k přepolarizaci jednotkového objemu piezoelektrika. Obr.5 b) ukazuje spojitost polarizace 

s deformací tělesa. Výsledkem je průběh hysterezní křivky polykrystalického dielektrika 

zobrazená na závislosti mezi deformací S a intenzitou elektrického pole E. 

a) b)

Obr.5: Hysterezní smyčka
a) hysterezní smyčka polarizace

b) závislost zmenšení/zvětšení rozměru (pnutí S) ve směru polarizace

Θ [°C]
Θc

B
A

C D

E

MPB

    0% PT

100% PZ

50% PT

50% PZ

100% PT

    0% PZ

A – antiferoelektrická ortorombická
oblast (mmm)
B – feroelektrická nízkoteplotní 
trigonální oblast (3m)
C – feroelektrická vysokoteplotní 
trigonální oblast (3m)
D – feroelektrická tetragonální oblast 
(4mm)
F – paraelektrická kubická oblast 
(m3m)
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1.7 Piezoelektrické a dielektrické vlastnosti krystalů

Je-li dielektrikum vystaveno působení elektrického pole, dochází k jeho polarizaci. Mezi 

elektrickou indukci D, intenzitou elektrického pole E a polarizací P platí vztah

PED  0 .

Vyjádříme-li vztah mezi elektrickým posunutím a intenzitou elektrického pole ve 

složkovém tvaru, tedy elektrickou indukci

jiji ED  ,

můžeme složky polarizace vyjádřit následovně:

jiji EP 0 ,

kde       01  ijij  .

Symbol ij označuje složky tenzoru permitivity, ij  označuje složky tenzoru susceptibility 

a 0  označuje permitivitu vakua. U piezoelektrických látek je elektrická polarizace vyvolána 

nejen působením elektrického pole, ale také deformací látky nebo působením elastického 

napětí. 

Velikost polarizace  p
iP  vyvolaná přímým piezoelektrickým jevem můžeme vyjádřit 

vztahem:

 
jkijk

p
i TdP 0  pro i,j,k = 1, 2, 3,

kde ijkd  vyjadřuje piezoelektrický koeficient . [1]

1.8 Souvislost piezoelektryckých, pyroelektrických a feroelektrických látek

Jak už bylo řečeno, piezoelektrický jev se vyskytuje u některých krystalických materiálů. 

Obecně je můžeme rozdělit podle symetrie na třicet dva krystalových tříd. Dvacet jedna z nich 

nemá střed symetrie a mohou tedy být piezoelektriky. Výjimkou je jedna třída (432), která 

sice má střed symetrie, ale vzhledem k symetrickému rozložení prvků symetrie tento jev 

nevykazuje.

Pyroelektrický jev vykazují pouze třídy s jedinou polární osou. Z předchozích dvaceti 

tříd, jich je deset, které tuto podmínku splňují. Tento jev je vyvolaný elektrickou polarizací 

pyroelektrika při změně teploty protilehlých míst na jeho polární ose, čímž se poruší 

vzájemná kompenzace nosičů vázaného a volného náboje na povrchu pyroelektrického tělesa. 
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K tomuto jevu existuje jev obrácený, zvaný elektrokalorický. Některé z pyroelektrických tříd 

ještě vykazují jev feroelektrický. Feroelektrickým jevem rozumíme samovolnou vnitřní 

elektrickou polarizaci s možností existence doménové struktury a možností změny směru 

spontánní elektrické polarizace působením vnějšího elektrického pole. Souvislost piezo, pyro 

a feroelektrických látek je vyobrazena na Obr.6  [5]

Obr.6: Souvislost piezo, pyro a feroelektrických látek



18

2 PZT keramika
Jsou to materiály na bázi tuhých roztoků zirkoničitanu olovnatého PbZrO3 (PZ) a 

titaničitanu olovnatého PbTiO3 (PT). PZT keramika je polykrystalický materiál o typické 

velikosti zrn několika mikrometrů. Uvnitř zrn se nacházejí útvary nazývané domény. Obvykle 

tvoří lamely, někdy dokonce přecházející mezi zrny navzájem. Elektrickým polem a 

mechanickým působením lze měnit doménovou strukturu materiálu. Chceme-li, aby PZT 

keramika byla makroskopicky piezoelektrická (ačkoli jednotlivá zrna PZT keramiky 

piezoelektrická jsou), musíme díky nahodilému uspořádání zrn vůči sobě srovnat směry 

spontánních polarizací v zrnech co nejvíce do jednoho směru. Směry spontánních polarizací 

jsou určeny krystalografickou orientací zrn. Při přiložení elektrického pole se vyberou směry 

spontánních polarizací v zrnech tak, aby svíraly co nejmenší úhel se směrem polarizačního 

elektrického pole. V praxi se polarizace provádí výhradně působením elektrického pole, které 

lze dobře kontrolovat. Zároveň však při polarizaci dochází k mechanickému působení mezi 

zrny, což může mít za následek praskání keramiky. Podle typu PZT keramiky se používá 

elektrické pole o velikosti 2 až 4 kV/mm. Pro polarizaci PZT keramik se převážně používá 

teplota pod Curieovou teplotou (v principu je zvýšená teplota pozitivní a polarizaci 

usnadňuje). Je však také možné polarizovat PZT keramiku zahřátím nad Curieovu teplotu, 

následným přiložením elektrického pole a snížením teploty. V tomto směru můžeme 

keramiky rozdělit na měkké (soft) a tvrdé (hard).  

Měkké keramiky se vyznačují dobrou pohyblivostí doménových stěn, a mohou se tedy 

polarizovat při nižších teplotách a slabších elektrických polích. Je dotovaná pětimocnými 

prvky, např. kationty Fe3+ nebo Ni3+. Nejčastější použití nachází u snímačů chvění či 

zrychlení nebo pro akustické aplikace. 

 Tvrdé keramiky mají naopak doménové stěny silněji zpevněny, a proto vyžadují vyšší 

teploty a také silnější elektrické pole pro dosažení stabilní polarizace. Typická elektrická 

pevnost PZT keramiky je 5 kV/mm. Tvrdá keramika je vhodná pro výkonové aplikace. 

Vzhledem k toxicitě olova je snaha tuto látku nahradit. Používá se zejména KNbO3 a 

NaNbO3.

2.1 Tuhé roztoky typu PbZrO3 – PbTiO3

Objev tuhých roztoků typu titaničitan-zirkoničitan olovnatý (Pb(Zr,Ti)O3) přinesl 

významný posun vpřed, mluvíme-li o piezoelektrických veličinách a jejich teplotní i časovou 

stabilitu. Jako první je popsal roku 1953 japonský vědec E. Sawaguchi, který zjistil, že 

nejvyšší vazební koeficient tohoto tuhého roztoku leží v oblasti přechodu mezi tetragonální a 
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rhombickou modifikací. Stejně jako u BaTiO3 jde o materiály perovskutové struktury, kde 

namísto základní buňky jsou místo iontů Ba2+ ionty Pb2+. Tím je dosaženo vyšší hodnoty 

Curieovy teploty. Nahradíme-li část iontů Ti4+ ionty Zr4+, posuneme tím celý systém do 

oblasti přechodu mezi tetragonální a rhombickou fází. V této hraniční oblasti narůstají 

hodnoty elektromechanické vazby a materiál lze vzhledem k poklesu jeho koercitivních sil 

polarizovat pod Curieovou teplotou. V tuhém roztoku tohoto molárního složení je koeficient 

elektromechanické vazby zhruba dvojnásobný oproti systému BaTiO3. Pokud jde o čisté 

základní sloučeniny, má PbTiO3 Curieovou teplotou rovnu 490°C a tetragonální strukturu, 

sloučenina PbZrO3 má Curieovou teplotou rovnu 220°C a ortorhombickou strukturu. Závislost 

hodnot činitele elektromechanické vazby kr na molárním poměru PbTiO3 k PbZrO3 je patrný 

z obrázku Obr.7.

Obr.7:  Závislost hodnoty kr na molárním poměru PbTiO3 - PbZrO3 [2]

Svým výzkumem objevil F. Kulcsar, že částečnou substitucí iontů olova ionty stroncia, 

baria nebo kalcia má za následek zvýšení permitivity z původních asi 500 až 800 na hodnoty 

1000 až 1200. Zároveň se zlepšily podmínky slinutosti, ale zároveň dochází ke zhoršení 

teplotní závislosti kmitočtu. Je to dáno tím, že s každým molárním procentem substituentu se 

snižuje Curieova teplota cca o 8 °C. Nejedná se však o snižování kritické, neboť zpravidla 

dochází k substituci od 5 do 10 mol.%. Podobný efekt byl pozorován při částečné substituci

iontů Zr
4+ ionty Sn

4+. Tento vědec později zjistil, že se dosáhne významných změn ve 

vlastnostech tuhých roztoků typu Pb(Zr,Ti)O3 malým přídavkem trojmocných prvků vzácných 

zemin (např. Y2O3, La2O3, Nd2O3), nebo pětimocnými kysličníky  Nb2O5 a Ta2O5. Trojmocné 

prvky zaujímají v krystalové mříži polohy Pb
2+, zatímco Nb

5+ a Ta
5+ nahrazují ionty Ti

4+ nebo 

Zr
4+. Charakteristickým a společným znakem všech těchto přídavných prvků je, že podstatně 

zvyšují permitivitu původních soustav. Zároveň dochází ke snížení koercitivní síly materiálu.
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Naproti tomu přídavky prvků, jejichž mocenství je nižší než těch, které v krystalové mříži 

substituují, způsobují nárůst koercitivní síly a pokles permitivity. Patří sem např. Al3+, Fe3+, 

In3+, Sc3+, Cr3+ apod., které vstupují do mříže za ionty  Ti
4+ nebo Zr

4+ a K1+, které substituuje 

Pb
2+. Pravidlem zde bohužel zůstává, že zlepšení jednoho parametru je současně spojeno se 

zhoršením jiného. [2]

V porovnání s původním BaTiO3 se podařilo u soustav na bázi tuhých roztoků a niobátů 

dosáhnout podstatného zvýšení piezoelektrických konstant, zvýšení hodnot činitele 

mechanické jakosti, zlepšení časové i teplotní stability kmitočtu (Obr.8b ), rozšíření oblasti 

pracovních teplot vlivem posunutí Curieovy teploty do oblasti vyšších teplot (Obr.8a ) apod. 

K dalšímu zvýhodnění materiálových vlastností došlo objevem polykrystalických 

feroelektrických materiálů v oblasti ternárních systémů. [2]

Obr.8a: Teplotní závislost permitivity materiálu typu BaTiO3 a Pb(Zr,Ti)O3 [2]

Obr.8b: Teplotní změny kmitočtu pro různé materiály [2]

ε [-]

 [°C]

 [°C]
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3 Keramická technologie
Prvním technologickým krokem je navážka vstupních surovin. Zde je důležitým 

parametrem ztráta žíháním, což je procentuální ztráta vzorku suroviny po zahřátí na vysokou 

teplotu. Proto je vždy zapotřebí provádět korekci navážky o ztrátu žíháním. Navážené 

suroviny se dále homogenizují a to nejčastěji ve vibračních nebo rotačních mlýnech. Suroviny 

zpravidla nereagují s vodou, proto se obvykle homogenizuje mletím ve vodném prostředí.

Účelem homogenizace je důsledné promísení vstupních surovin a též rozrušení aglomerátů 

(spečenin). Dochází také k vytvoření krystalových poruch a tím ke zvýšení reaktivity při 

následném tepelném zpracování. Doba homogenizace závisí na jemnosti zrn. Jestliže jsou 

suroviny dostatečně jemnozrnné, postačuje několikahodinová homogenizace. Po odvodnění a 

podrcení následuje tepelný proces zvaný kalcinace, při kterém vzniká požadovaný produkt. 

Teplota musí být dostatečně vysoká na to, aby došlo k reakci v pevné fázi, ale nesmí dojít k 

intenzivnímu slinování, což by zhoršilo následné zpracování. Výše kalcinační teploty závisí 

na fyzikálních a chemických vlastnostech výchozích surovin. Protože mechanizmy reakce 

v pevné fázi jsou relativně pomalé, je také důležitá doba výdrže na kalcinační teplotě. Hotový 

kalcinát by již neměl obsahovat nezreagované částice surovin.  Následuje intenzivní mletí, 

jehož výsledkem by měly být částice o velikosti několika mikronů. Další zpracování závisí na 

tom, jaká vytvářecí technologie bude použita. Mezi časté metody patří suché lisování. Při 

použití automatického lisu se jedná o vysoce produktivní proces. Lisovací granulát však musí 

být kvalitně připraven a to nejlépe rozprachovým sušením. Umletá vodní suspense se přivádí 

čerpadlem do trysky a rozstříknuté kapénky se suší v proudu horkého vzduchu. Vznikající

granule mají velikost několika desetin milimetru a při zahrnutí stěrkou granulát rychle a 

rovnoměrně zaplní lisovací formu.

K dalším vytvářecím metodám patří isostatické lisování, extruze, lití fólií, kalandrování 

nebo vstřikové lití. Tlusté vrstvy se vytvářejí nejčastěji sítotiskem.

Konečné vlastnosti získává výrobek výpalem. Tímto procesem získáme hutnou slinutou 

keramiku. Slinování je fyzikální proces, při kterém dochází k transportu materiálu mezi 

jednotlivými zrny, jejich přibližování a snižování vnitřní porosity za současného smršťování. 

Hnacím mechanismem slinování je snižování energie povrchu částic transportem hmoty podél 

povrchu zrn do míst, kde se tato zrna stýkají. Povrch se zmenšuje a z termodynamického 

hlediska se snižuje celková energie soustavy.

Po dosažení žádaného tvaru následuje nanášení elektrod. To se provádí například 

napařováním Au nebo Pt. Makroskopické piezoelektrické vlastnosti se získávají polarizací 

v oleji a to při pokojové či zvýšené teplotě. Zbytky oleje jsou čištěny organickými 

rozpouštědly v ultrazvukových myčkách. Vypálená keramika se pro její tvrdost musí obrábět 
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většinou diamantovými nástroji. Konečné produkty se připravují ze standardní nabídky PZT 

prášků, avšak podle požadavků zákazníka. Obvyklé tvary PZT prvků jsou desky, tyčinky, 

válečky, disky, trubičky, až po speciální tvary jako polokoule, či fokusované čočky [6].

Příklad vyrobených piezoelementů je uveden na Obr. 9.

Obr. 9 Příklady vyrobených piezoelementů
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4 Nedestruktivní metody zkoušení
Diagnostické metody zkoušení bez porušení, to jsou Metody nedestruktivního testování, 

mezinárodně označované zkratkou NDT (Nondestructive Testing). Metody NDT zahrnují 

rozsáhlou oblast zkoušení výrobků v elektrotechnice, ve strojírenské a hutní výrobě, 

energetice, chemickém průmyslu, dopravní technice, stavebnictví a dalších. Umožňují nejen 

zjišťování výrobních vad, tj. vad způsobených nedokonalostmi výrobního procesu, ale jejich 

včasným odhalením napomáhají k odstranění příčin jejich výskytu. Zjišťování vad (v 

obecném smyslu) nedestruktivními metodami je většinou nepřímé. Prostředníkem informace 

je ke zkoušce použitá fyzikální veličina (elektrické vlastnosti, magnetické vlastnosti, 

elektromagnetické vlnění aj.), která při interakci se zkoušeným prostředím (materiálem), 

v závislosti na jeho homogenitě, mění své původní parametry. Lokální odchylky v průběhu 

zkušební veličiny se pak využívají k charakterizaci vad, které tuto změnu vyvolaly, a lze z 

nich určit jejich velikost, tvar a polohu. V následující části bude popsáno několik metod 

nedestruktivního testováni. 

4.1 Vizuální kontrola (VT – Visual testing)

Mezi nejjednodušší NDT metodu zkoušení materiálu patří vizuální kontrol. Metoda je 

zaměřená na zjišťování a hodnocení stavu povrchů výrobků či součástí pouhým okem, nebo 

pomocí speciálních přístrojů či zařízení. Metoda VT je využívána při klasické NDT kontrole, 

kdy hledáme vady jako třeba trhliny, povrchové póry, dále zjišťujeme tvarové nedostatky 

nebo stav povrchu. Jedná se o NDT metodu, která je plnohodnotná ve srovnání s ostatními 

NDT metodami (např. RT, PT, ...) a ve svém rozsahu dokonce překračuje rámec použití 

ostatních NDT metod, je považována za základní NDT metodou, která by měla být provedena 

před každou další NDT metodou.

Kontrola může být prováděna přímo zrakem bez pomůcek, dále s využitím základních 

pomůcek jako jsou zrcadla, měrky, měřidla, lupy, atd., případně pomocí endoskopů a dalších 

speciálních zařízení. V posledních letech se stále významněji vyskytuje požadavek na 

provádění vizuálních zkoušek pomocí endoskopů (boroskopů, fíbroskopů, videoskopů). 

Typické aplikace se objevují zejména v oblasti letectví a energetice.

4.2 Kapilární kontrola (PT-Penetrant testing)

Kapilární kontrola je vhodná pro zjišťování povrchových vad. Značného rozsahu dosáhla 

metoda PT zejména v oblasti zkoušení svarových spojů. PT metodou jsou zjišťovány 

povrchové vady typu trhlin, prasklin, pórů, zavalenin a pod. Metoda je použitelná pro téměř 

všechny druhy běžně využívaných materiálů (oceli, slitiny Al, Ni, Cu, Ti, sklo, keramika nebo

plasty). Pro zkoušení povrchových vad neferomagnetických materiálů, kde nelze využít 
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magnetickou metodu (MT), je téměř nenahraditelná. Metoda se používá pro zkoušky 

polotovarů, při výrobě i inspekci provozovaných součástí.

Princip metody je následující. Na zkoušený povrch se nanese kapalina vhodných 

vlastností - penetrant. Po určitou dobu se ponechá tento penetrant působit - vniká do 

případných necelistvostí. Po ukončení penetračního času se přebytek penetrantu ze 

zkoušeného povrchu odstraní a nanese tzv. vývojka. Vývojka působí jako absorbent, nasává 

penetrant, který vnikl do necelistvostí a zároveň vytváří kontrastní pozadí. Při následné 

inspekci jsou posuzovány dvojrozměrné indikace zjištěných necelistvostí. Tato metoda 

umožňuje zjistit povrchové vady, které jsou pouhým zrakem neviditelné. Indikace se hodnotí 

na základě vizuálního vjemu barevného nebo jasového kontrastu. Detekční schopnost metody 

začíná při šířce vady jednotek tisícin milimetru v závislosti na drsnosti povrchu, druhu 

přítomných vad, použité citlivosti zkušebního procesu apod.

Obr.10: Kapilární kontrola [11]

4.3 Magnetická kontrola (MT- Magnetic testing)

Princip metody je ve vhodném zmagnetování feromagnetického materiálu. Tím dojde 

k jeho magnetickému nasycení. Případná vada v materiálu má jiné magnetické vlastnosti.

Většinou bývá nemagnetická, např. vzduch v trhlině, struska, plyn v póru. V místě vady 

dochází k deformaci magnetického pole, jeho siločáry vystupují nad povrch. Vzniká tzv. 

rozptylový magnetický tok, který je nositelem informace o místní změně magnetických 

vlastností. Na povrch materiálu se nanáší jemný feromagnetický prášek, jenž se magneticky 

přichytí na povrch, avšak pouze v místě rozptylového toku. Prášek na povrchu vytváří 

indikaci, zobrazující reliéf rozptylového toku způsobeného vadou. Indikace se hodnotí na 

základě vizuálního vjemu barevného nebo jasového kontrastu. Detekční schopnost metody 

začíná při šířce vady jednotek tisícin milimetru.
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Obr.11: Magnetická kontrola [11]

4.4 Metoda vířivých proudů (ET - Eddy current testing)

Metoda vířivých proudů se používá pro zkoušení elektricky vodivých materiálů a má 

různé oblasti použití. Metoda patří mezi tzv. povrchové metody. Je tedy nejčastěji používána 

k hledání povrchových vad. Lze však hledat také vady v určité hloubce pod povrchem, měřit 

tloušťku nevodivých povlaků, nebo třídit materiály na základě chemického složení nebo 

tepelného zpracování.

Snímač je obvykle složen ze dvou cívkových systémů - budícího a snímacího. Budící 

(primární) cívkou prochází proud o vysoké frekvenci (používané frekvence se pohybují v 

řádech kHz až MHz). V okolí budící cívky vzniká střídavé magnetické pole (primární), které 

vyvolá ve zkoušeném materiálu tok tzv. vířivých proudů. Tyto vířivé proudy způsobí vznik 

tzv. sekundárního magnetického pole, které působí proti poli primárnímu. Magnetické pole 

způsobené střídavým proudem v budící cívce i magnetické pole způsobené vířivými proudy 

působí na měřící cívkový systém a v měřícím cívkovém systému se indukuje napětí. Pokud se 

změní vlastnosti zkoušeného předmětu (změna materiálu, výskyt vady atd.), nebo se změní 

vzdálenost snímače od zkoušeného povrchu, změní se i napětí v měřícím cívkovém systému 

(změna impedance cívky). Tato změna představuje indikaci, která je dále zpracovávána a 

vyhodnocována.
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Obr.12: Metoda výřivých proudů [11]

4.5 Radiografická metoda (RT- Radiographic testing)

Radiografie umožňuje získat trvalý obraz vnitřních vad materiálu (zejména objemových, 

ale v případě vhodné směrové orientace i plošných). Vzhledem ke své průkaznosti a trvalému 

záznamu je jednou z nejdůležitějších metod při kontrole zařízení s vysokou mírou 

nebezpečnosti, například tlakových nádob, v leteckém a petrochemickém průmyslu.

Při průchodu materiálem dochází k zeslabování procházejícího ionizujícího záření. Toto 

zeslabení závisí mimo jiné na tloušťce materiálu. Pokud je v matriálu defekt s vhodnou 

orientací vůči směru záření, je záření v tomto místě méně (nebo naopak více v závislosti na 

materiálu) zeslabeno. Za předmětem se vytváří neviditelný reliéf primárního záření, který je 

třeba převést na viditelný obraz vhodným detektorem - v případě klasické (filmové) 

radiografické metody RT se jedná o radiografický film. Každý film má svou charakteristickou 

křivku, která určuje, jakého obrazového kontrastu se při dané aplikaci dosáhne. Z praktického 

hlediska je účelné pracovat v lineární části charakteristické křivky - tedy pracovat se 

zčernáním (optickou hustotou) radiogramu vyšších hodnot. Změna radiografického kontrastu 

bude při stejném rozdílu intenzit primárního záření v místě vady a mimo ni větší, při vyšším 

zčernání.



27

vzorek

vada uvnitř
vzorku

Profil intenzity záření před vzorkem

Profil intenzity záření za vzorkem

Obr.13: Radiografická metoda [11]

4.6 Metoda ultrazvukem (UT- ultrasonic testing)

Ultrazvuková metoda umožňuje zjistit přítomnost vnitřních vad materiálu, a to i ve velké 

hloubce pod povrchem. Kromě vnitřních vad typu trhlin, dvojitosti, dutin apod. je možno 

zjišťovat i vady povrchové. Mezi další výhody patří např. okamžité zobrazení výsledků 

zkoušky. 

Princip ultrazvukové metody využívá skutečnosti, že pevné materiály (kovové i 

nekovové) jsou dobrými vodiči zvukových vln. Ultrazvukové vlny vyslané do materiálu se 

odrážejí od každého rozhraní, a tedy i od vnitřních vad (nehomogenit). Čím vyšší je frekvence 

vlnění, tím menší vady je možno detekovat. Pro zkoušení se využívají frekvence od 0,5 MHz 

do 25 MHz.

Zkoušení materiálů pomocí ultrazvuku se neustále vyvíjí. Zdokonalují se jednak metody 

již zavedené, ať už jde o použití například digitálních přístrojů, propojování zkušebního 

přístroje přímo s počítačem a následné vyhodnocení, nebo použití speciálních sond. Jedním z 

nových přístupů ke zkoušení materiálu ultrazvukem je technika PHASED ARRAY. Metoda je 

založena na použití sady měničů a elektronice, která "tvaruje" svazek. Sonda phased array je 

složena ze soustavy miniaturních piezo-elektrických měničů, přičemž řídící elektronikou je 

ovládán každý měnič zvlášť, takže je možno formovat tvar svazku. Mezi výhody této techniky 

patří možnost vygenerovat měnitelný úhel svazku pouze jednou sondou a tím pokrýt mnohem 

větší oblast zkoušeného předmětu bez posuvu sondy. Tím se zlepšuje prostorové rozlišení a 

hodnocení vad je přesnější.
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4.7 Emisní metody

Elektromagnetická emise (EME) a akustická emise (AE) jsou fyzikální jevy vyvolané 

náhlým uvolnění energie v materiálu, kterou generují vznikající trhliny v jeho struktuře. 

Významný je přitom fakt, že signály EME a AE se objevují již ve stádiu zatěžování látek, 

čehož lze využít např. u nedestruktivní diagnostiky stavebních materiálů a konstrukcí. 

Nevýhodou je velmi malá emitovaná energie a tedy nebezpečí ztráty signálu v šumovém 

pozadí snímače. Vhodným způsobem zpracování emitovaných signálů lze získat cenné 

informace pro zpřesnění lokalizace trhlin a stanovení jejich fyzikálních vlastností.

4.8 Elektromagnetická emise (EME)

Elektromagnetická emise v pevných látkách je založena na představě, že při 

mechanickém působení na látku dochází při vzniku trhlin k nerovnoměrnému rozdělení 

elektrického náboje. Stěny trhlin se nabíjejí opačnými náboji a vytvářejí tak v čase proměnný 

elektrický dipól nebo elektrickou dvojvrstvu. Stávají se tak zdrojem elektromagnetického 

pole, které je možné vhodnými snímači v okolí látek indikovat. Významnou roli zde 

představuje skutečnost, že se elektromagnetická emise objevuje již ve stadiu zatěžování, které 

předchází makroskopickému rozrušení pevných látek. Tvorba trhlin je náhodný proces, který 

se dá při velkém počtu realizací rozdělit do zhruba sedmi základních skupin, podle tvaru 

časových závislostí snímaného napětí. [12]
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5 Akustická emise (AE-Acoustic emission)
Akustická emise (AE) je jev, kdy různé procesy probíhající v materiálu generují elastické 

napěťové vlny (akustické vlny). Tyto vlny se šíří tělesem a jejich detekcí a analýzou lze získat 

informace o průběhu detekovaného procesu. Ve shodě s tím definujeme akustickou emisi jako 

elastické napěťové vlnění, jehož zdrojem je náhlé uvolnění elastické energie v materiálu.

Metoda akustické emise má oproti jiným nedestruktivním metodám tu výhodu, že dokáže 

zachytit vznik trhliny a její růst. Určuje tedy aktivní poruchy jak v materiálu, tak její 

struktuře. Tato skutečnost umožňuje sledovat vady v okamžiku jejich vzniku. 

5.1 Deformace

Diagram závislosti napětí (σ) na deformaci (ε) získáme postupně vzrůstajícím zatížením a 

následným odlehčením zkoušeného vzorku. Do meze úměrnosti (σU) napětí je stoupající část 

průběhu této závislosti lineární. Obr.14 znázorňuje diagram σ - ε. Následuje rozbor chování 

deformace v závislosti na napětí v důležitých mezních bodech. Do určité meze napětí se po 

zatížení a následném odlehčení vzorek vrátí do původního stavu tak, že stoupající i klesající 

část závislosti σ- ε je totožná. Po dosažení napětí, označované jako mez elasticity (σE), je po 

stejném ději klesající část odlišná od části stoupající, není lineární, avšak konečný stav

deformace v tělese je nulový. „Mez elasticity je definována jako třecí napětí, tj. napětí 

potřebné na vyvolání pohybu nejpohyblivějších dislokací přes překážky s krátkým dosahem.“ 

[7] Mez elasticity je těžko měřitelná hodnota. Při následném zatěžování se zvětšuje plocha 

mezi stoupající a klasající křivkou závislosti σ - ε. Po dosažení napětí, označené jako mez 

anelasticity σA, a následném odlehčení zkoumaného vzorku je patrná deformace. Tedy 

konečný stav deformace v tělese již není nulový. „Mez anelasticity je definována jako 

skutečné napětí, určené prvními nevratnými procesy“. [7] Překročíme-li mez únosnosti (σU), 

dojde k odklonu od lineární závislosti σ- ε. Při dalším zvyšování napětí  se projeví mez kluzu 

materiálu, označená jako σK. “Mez kluzu (σK) je napětí, při kterém se nevratně přemísťuje 

skupina dislokací a uskutečňuje se malá, ale již dobře měřitelná plastická deformace 

tělesa.„[7]
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Obr.14: Diagram závislosti napětí na deformaci

Jevy a procesy, které při zatěžování probíhají v materiálu až do meze kluzu tradičně 

označujeme jako mikroplastické.

5.2 Frekvenční spektrum akustické emise

Jednotlivá frekvenčního pásma jsou charakteristická pro různé zdroje, které způsobí 

vznik a šíření signálu akustiké emise. Pomocí těchto frekvenčních pásem můžeme rozdělit 

defekty na

 makroskopické defekty (0,1Hz až 100Hz)

 středně velké defekty (100Hz až 10kHz)

 mikroskopické defekty (10kHz až 10MHz)

Pro měření akustické emise se v praxi využívá pásmo, které pokrývá všechny tři 

jmenované frekvenční rozsahy.

Akustickou emisi lze rozdělit podle použitých frekvencí na 

 nízkofrekvenční: do 50kHz (objekty s velkým akustickým útlumem, měření 

velkorozměrných vzorků)

 standardní: od 50kHz do 500kHz (průmyslová měření)

 speciální: od 200kHz do 500kHz (speciální průmyslová měření)

 vysokofrekvenční: nad 500kHz (testování malých struktur, laboratorní výzkum)
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Mezi zdrojem akustické emise a snímačem dochází ke ztrátám akustické energie. Je to 

zapříčiněno četnými vlivy, např. materiálová charakteristika, rozptyl a pohlcení akustické 

energie. „Útlum signálu obvykle roste se stoupající frekvencí a klesá s druhou a vyšší 

mocninou [db/m] vzdálenosti.„ [7] 

5.3 Signál akustické emise

Podle tvaru průběhu rozdělujeme signál akustické emise na spojitý Obr.15: a) a nespojitý 

Obr.15: b). Spojitý signál je tvořen soustavou nespojitých signálů, které jsou vzájemně 

nesnadno odlišitelné. 

Obr.15: Signál a) spojité a b) nespojité akustické emise [7]

5.4 Parametry akustické emise

K popisu akustické emise se používají jak samotné parametry AE, tak jednotlivé 

charakteristiky, např. frekvenční analýza. Mezi parametry popisující emisní událost, patří

Práh: je nastavená hodnota, která vyznačuje začátek a konec emisní události

Emisní událost: u nejspojitého signálu je emisní událost ta část akustické emise, kterou 

analyzujeme. Jedná se o signál, který překročil stanovený práh.

Počet emisních překmitů: je počet přechodů signálu přes nulu a zároveň nad stanovený 

práh. Z počtu emisních překmitů můžeme určit velikost emisní události.

Počet emisních překmitů do maxima: určuje strmost náběhu emisní události, která se 

počítá od nastaveného prahu. Na Obr.16: je počet překmitů roven jedenácti (a) a počet 

překmitů do maxima (b) roven dvěma. 
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Obr.16: Počet emisních překmitů do maxima [7]

Amplituda emisní události: je maximální výchylka v emisní události. Jedtka bývá dB 

vztažený k 1μV vstupního napětí. Amplitudu emisní události rozdělujeme na malou (35dB), 

střední (35dB až 55dB), velkou (55dB až 75dB) a velmi velkou (nad 75dB). 

Energie emisního signálu: „je úměrná ploše pod upravenou obálkou emisní události“. [7]

Trvání signálu emisní události: je doba, po kterou signál překročí hodnotu prahu. 

Doba náběhu emisní události: je doba, od které signál překročil hodnotu prahu a trvá, 

dokud signál nedosáhne maximální výchylky. Tuto skutečnost lze využít k rozlišení zdroje 

signálu nebo jeho filtraci. „Doba náběhu závisí i na vzdálenosti a užité cestě mezi zdrojem 

akustické emise a snímačem“. [7]

Průměrná frekvence: je nejčastěji poměr počtu emisních překmitů k času trvání emisní 

události.

Čas příchodu: je okamžik, kdy je emisní událost poprvé detekována od překročení prahu.

Časový rozdíl: se používá při detekci téže emisní události mezi více snímači akustické

emise. Tento parametr je vhodný k lokalizaci zdroje akustické emise.

Parametrické signály: souvisejí se způsobem zatěžování. Patří sem např. měřiče síly, 

teploty, tlaku apod. „Tyto parametry jsou převáděny na elektrický signál, který je 

digitalizován a ukládán s každou emisní událostí“. [7]
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Geometrický průměr vstupního signálu: „je časově průměrovaná hodnota spojitého 

šumového pozadí. Používá se k limitování dynamického rozsahu“ [7]

Mrtvý čas : určuje konec události akustické emise. Vlivem šumů, které se vyskytují 

v signálu, není během této doby signál roven nule, proto je potřeba vhodně zvolit tuto dobu. 

Doporučené hodnoty jsou uváděny výrobci jednotlivých přístrojů. V závislosti na struktuře 

materiálu, se hodnota mrtvého času pohybuje v rozmezí 100μs až 10ms.

Obr.17: Mrtvý čas [7]

Na Obr.18: jsou uvedeny některé základní parametry signálu akustické emise:

Obr.18: Základní parametry akustické emise

A – amplituda, d – čas trvání, E – energie, T – prahová úroveň, R – čas náběhu do maxima [7]

Začneme-li zatěžovat určitý materiál, bude nejprve namáhán elasticky. Při tomto stádiu 

namáhání nevzniká akustická emise. Budeme-li nadále zvyšovat namáhání, změní se elastické 

deformace na plastické, při kterých vznikají akustické vlny.
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5.5 Kaiserův jev

Akustická emise se vyskytuje pouze při plastickém namáhání. Kaiserův jev popisuje 

chování opakovaně namáhaného materiálu v závislosti na výskytu akustické emise. 

Namáháme-li materiál po jeho předchozím zatížení, pak při jeho následném namáhání 

detekujeme akustickou emisi teprve při zatěžování nad maximální úroveň předchozího 

zatížení. Při zatěžování pod předchozí úroveň akustickou emisi nedetekujeme. 

Obr.19: Kaiserův jev [7]

Nastane-li případ, kdy detekujeme akustickou emisi při nižší úrovni než při předchozí 

detekci AE, znamená to zeslabení konstrukce oproti předchozímu zkoušení např. vznik nebo 

nárůst defektu.

Některé materiály, zvláště kompozity, vykazují změny v oblasti nižšího namáhání něž 

odpovídájí Kaiserově jevu. Tento děj označujeme jako Felicitiho jev. Pokud je podíl hodnot 

při opětovném zatížení, při kterém vzniká akustická emise, roven nebo větší jedné, jedná se o 

Kaiserův jev. V opačném případě, kdy je podíl menší než jedna, se jedná o jev Felicitiho.

5.6 Hsu-Nielsenův zdroj

Jako náhradní zdroj, sloužící pro kalibraci zařízení měřící akustickou emisi, lze použít 

Hsu-Nielsenův zdroj neboli „pen test“. Pen test patří mezi nejpoužívanější zdroje, jejichž 

parametry jsou obdobné se skutečnými zdroji akustické emise, jež měříme. Test spočívá ve 

zlomení tuhy v mikrotužce, která je opatřena násadou. Ta slouží ke snadnějšímu, přesně 

definovanému zlomení tuhy. Průměr tuhy je nejčastěji 0,5 mm, přesah tuhy je 3 mm. 

Působíme tlakem na tuhu na povrchu materiálu, která testujeme. Zlomení tuhy vyvolá 

mechanické vlnění od místa, které přesně známe. Velikost i frekvenční rozsah přebližně 

odpovídá přirozenému zdroji akustické emise. Kalibrovaný snímač akustické emise tento 
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signál detekuje jako silný impuls. Odezva (A) na vstupu snímače je zaznamenána jako 

konvoluce mezi vlnou generovanou ze zdroje (S), šířením signálu ve struktuře (P) a vlivem 

spojovacího media (M)

MPSA 

Výsledkem Hsu-Nielsenova zdroje je ověření správného připevnění snímače k povrchu 

materiálu nebo určení podmínek k lokalizaci polohy zdroje akustické emise.   

Obr.20: Hsu-Nielsenův test [8]

5.7 Snímače akustické emise

Snímač akustické emise mění snímané pohyby vln akustické emise na elektrický signál. 

Nejčastěji používaný druh snímače detekujícího akustickou emisy je snímač piezoelektrický. 

Hlavní část se skládá se z piezoelektrického kotouče, kolmého ke směru polarizace, na jehož 

povrchu jsou umístěny elektrody. Piezoelektrické snímače pracují jako snímače zrychlení (do 

frekvencí v řádech kHz) nebo snímače tlakové (do frekvencí v řádech MHz). Charakterické 

pro tyto druhy snímače jsou citlivost v rezonanční oblasti a vlhkuvzdornost.

Kapacitní snímače se skládají ze dvou nebo více elektrodových systémů. Deformace 

snímače zapříčiní mezeru mezi deskami nebo změní plochu desek snímače.

Nejmodernějším snímačem pro měření akustické emise jsou vysoce citlivé laserové 

snímače.

 Snímače AE můžeme dělit na snímače úzkopásmové nebo snímače širokopásmové. 

Úzkopásmové snímače neboli snímače s rezonanční frekvencí jsou citlivější než 

širokopásmové, tedy snímače s rezonančním rozsahem frekvencí. Pracují na frekvencích 30 

kHz, 60 kHz, 150 kHz a 300 kHz. Nižší frekvence jsou užity pro detekce v kompozitech, 

potrubí nebo betonu. Vysoké frekvence se používají při potřebě omezit frekvenční rozsah 

nebo při vysokém šumovém pozadí. Nejpoužívanější rezonanční snímače pracují na frekvenci 

150 kHz, které jsou frekvenčně nad pozadím šumu a jsou použitelné pro měření v mnoha 
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aplikacích. Širokopásmové snímače se používají nejčastěji pro zjištění frekvenčního spektra 

nebo v případě, kdy není potřeba velká citlivost.

Snímače akustické emise lze posuzovat z hlediska:

 frekvenčního rozsahu: snímač může pracovat pouze ve vybrané oblasti a 

nežádoucí části nezaznamená. Nejlépe zvolený snímač je takový, který má 

maximální citlivost v oblasti frekvence zdroje akustické emise a zároveň potlačuje 

ostatní šum.

 citlivosti: jednotlivé části frekvenčního rozsahu mají často různou citlivost. 

Důležité je, aby citlivost byla konstantní pro vybraný frekvenční rozsah.

 velikosti: snahou je, aby velikost snímače byla co nejmenší.

5.8 Pojidlo na rozhraní snímač - vzorek

Důležitým parametrem přesného měření je dobré spojení mezi povrchem zkoušeného 

vzorku a snímačem. Povrch takového spojení musí být hladký a čistý, někdy je vhodné 

odstranit případný nátěr. Pojidlo zabraňuje výskytu vzduchových mezer a obecně plní úkol 

dobrého akustického přenosu. Spojení má vlhčit povrch a vyplnit jakoukoliv nerovnost. 

Snímač je zároveň pevně spojen s povrchem vzorku. Používanými pojidly jsou mazací tuk, 

tedy směs vody a rozpustného glycerinu nebo směs rozpouštědla s rospustnou pryskyřicí. 

Dále klih, který je vhodný pro dlouhodobější měření, či epoxidové pryskyřice, kyanoakrylové 

lepidla, gumo-klih či teplý klíh.

Abychom dosáhly maximální citlivosti, je důležité, aby spojovací vrstva byla co nejtenší.

5.9 Vyhodnocení naměřených dat AE

Zaznamenáním akustické emise snímači je signál AE převeden do elektrické podoby. 

Následně je signál zesílen a připraven ke zpracování. Můžeme použít následující možnosti  

zpracování signálu [8]:

 Frekvenční analýza akustických událostí. Frekvenční spektrum získáme 

analogovým nebo digitálním analyzátorem. 

 Měření špičkové hodnoty amplitudy emisní události Uš. Měřením na voltmetru, 

který měří škočkové hodnoty, získáme maximální hodnotu napětí emisní události. 

 Měření střední hodnoty napětí emisních signálů. Měří se voltmetrem, udávající 

středí hodnotu napětí.
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 Měření efektivní hodnoty napětí emisních signálů. Měří se voltmetrem, udávající 

efektivní hodnotu napětí.
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 Pozorovnání signálu AE na osciloskopu. Aktivita zdroje AE je dána hustotou 

výskytu emitovaných signálů.

 Kumulativní sčítání překmitů. Pomocí čítače sečítáme celkový počet překmitů Nc, 

které překročily prahovou úroveň. Prahová úroveň se nastavuje a to buď jako 

pevná nebo plovoucí.

 Vyhodnocení četnosti překmitů CN
.

. Zaznamenává se počet překmitů nad 

prahovou úroveň za daný časový interval. Tento údaj charakterizuje aktivitu 

zdroje AE. Křivka četnosti překmitů je buď konstantní, jedná-li se o velký počet 

událostí o malé amplitudě, nebo rostoucí, jedná-li se o malý počet událostí 

s velkou amplitudou.

Obr.21: Sčítání překmitů NC nebo emisních událostí NE v čase t [8]

 Kumulativní sčítání emisních událostí NE. Pomocí čítače sečítáme celkový počet 

emisních událostí. Po započtení prvního překmitu se čítač uzavře na dobu delší, 

než je trvání jedné emisní události. Řádově se jedná o jednotky milisekund.

 Hodnocení časové četnosti emisních událostí EN
.

. Postup je stejný jako u 

vyhodnocení četnosti překmitů CN
.

. Výsledkem je opět informace o množství 

aktivity zdroje AE.
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 Hodnocení energie emisních signálů NU podle vztahu

22
EšU NUN 

 Hodnocení výkonu emisního signálu NU. Hodnota se udává jako energie emisních 

signálů za jednotku času.

 Amplitudová distribuční analýza. Na obrazovce se zaznamenávají počty emisních 

událostí NE v jednotlivých napěťových úrovních. Nejčastěji se používá 100 

napěťových úrovní po 1dB. Podle počtu událostí NE v jednotlivých napěťových 

úrovních se charakterizuje zdroj AE. 

A[dB]

0 20 40 60 80 100

Obr.22: Amplitudová distribuční analýza [7]

5.10 Lokalizace zdroje AE

Podle určení místa vzniku emisní události, můžeme rozdělit lokalizaci AE na lineární a 

plošnou. Lineární lokalizace je realizována dvěma snímači, do kterých přicházejí elastické 

vlny z místa vzniku emisní události. Zdroj této události se nachází na spojnici těchto snímačů. 

Měření časového rozdílu t1 začíná v okamžiku příchodu emisní události do bližšího snímače 

tA.



39

Obr.23: Lineární lokalizace AE [10]

Plošná lokalizace vyžaduje příchod elastických vln do minimálně tří snímačů. Známe-li 

časové rozdíly příchodu těchto vln do různých snímačů a rychlost šíření akustických vln, lze 

určit místo vzniku emisní události. Časové rozdíly t1 a t2 začínáme měřit v okamžiku příchodu 

emisní události do nejbližšího snímače tB.
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Obr.24: Plošná lokalizace AE [10]

Výsledkem lokalizace je mapa emisních událostí, kde jsou označena místa vzniku 

jednotlivých emisních událostí. Shluk lokalizovaných emisních událostí na mapě ukazuje 

místo původu emisních událostí. Výskyt shluku, zdroje emisních událostí, určuje v daném 

místě přítomnost procesu generujícího elastické napěťové vlny. [10]

5.11 Nalezení polohy zdroje AE

Postup nalezení polohy zdroje AE je následně uveden na metodě využívající konstrukce 

hyperboly, podle literatury [8]. Zdroj AE se lokalizuje v rovině. Jsou proto použity tři 

snímače AE (S1, S2, S3). 
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Postup sestrojení jedné hyperboly je následující:

 změří se vzdálenost snímačů S1 a S2.

 změří se doba průchodu povrchové vlny z místa S1 do S2 ( St ).

 Zjistí se rozdíl časů příchodu emisní události do snímačů S1 a S2 ( t ).

 zjistí se, zda emisní událost přešla dříve do snímače S1 (s indexem +i) nebo do 

snímače S2 (s indexem -i). 

 V grafu protneme přímkou body S1 a S2. 

 vyznačíme střed těchto bodů, označíme jako S

 vypočítá se hodnota indexu i, jako 3/10  Stt . Tento bod, posunutý o +3, 

označíme jako bod P.

 vzdálenost S1 až S se rozdělí na 10 dílků.

 z bodu P se odměří na obě strany ve stejných vzdálenostech body 1 a 1’, 2 a 2’, 

atd.

 z bodu S1 se opisují kružnice protínající body 1’, 2’, atd.

 z bodu S2 se opisují kružnice protínající body 1, 2, atd.

 průsečíky těchto kružnic prochází hyperbola 1.
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Obr.25: Postup nalezení polohy zdroje AE [8]

Pro ostatní dvojice snímačů (S1,S3 a S2, S3) se postupuje stejně. tři hyperboly se protnou 

v místě, kde snímače detekují zdroj AE.

Výsledkem lokalizace je mapa emisních událostí, kde jsou označena místa vzniku 

jednotlivých emisních událostí. Shluk lokalizovaných emisních událostí na mapě ukazuje 

místo původu emisních událostí. Výskyt shluku, zdroje emisních událostí, určuje v daném 

místě přítomnost procesu generujícího elastické napěťové vlny. [8]

5.12 Vyhodnocení signálu AE

Výstupy získané zpracováním a vyhodnocením signálu závisí na charakteru 

detekovaného signálu. Existují dva základní typy AE a jim odpovídající hodnocení.
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Spojitá emise, resp. kvazispojitá emise, kdy signál AE po delší dobu neklesá pod práh. V 

tomto případě je hodnocena především střední kvadratická úroveň napětí signálu - RMS, tzn. 

energie signálu AE. Dále je hodnocen počet překmitů signálu AE nad úroveň prahu, resp. více 

prahových úrovní, případně je hodnocena úroveň obálky signálu. Typickým příkladem zdroje 

spojité AE jsou např. úniky média pod tlakem, pohyb dislokací při plastické deformaci.

Nespojitá emise, kdy má signál charakter jednotlivých časově výrazně oddělených 

impulzů. V tomto případě jsou hodnoceny jednotlivé emisní události samostatně. Základní 

parametry signálu jedné emisní události jsou např. špičková amplituda emisní události, počet 

překmitů jedné emisní události, doba trvání emisní události, doba náběhu od prvního 

překročení prahu do dosažení špičkové amplitudy emisní události (rise time) apod. Typickým 

příkladem zdroje nespojité AE je např. vznik mikrotrhlin, růst trhliny, klepání uvolněných 

částí apod.

5.13 Generace EME a AE v pevných látkách

Mechanickým namáháním pevné látky dochází v její struktuře k fyzikálním jevům, 

během kterých dochází k redistribuci elektrických nábojů obsažených v atomech. Náboje pak 

generují elektromagnetické pole, které může zprostředkovat informace o probíhajícím procesu

v látce. Aplikovaný model generace EME je založen na pohybu nabitých stěn trhliny. 

Elektrický náboj vytváří na stěnách nově vytvořené trhliny elektrický dipól a díky jejich 

kmitání má signál EME frekvenci odpovídající délce trhliny. Signál AE, který je zpožděný 

oproti signálu EME, má frekvenci úměrnou rozměrům vzorku a rezonančnímu kmitočtu 

snímače. Pro snímání signálů EME v laboratorních podmínkách je vhodný kapacitní snímač

tvořený dvěma deskami s dielektrikem daným sledovanou látkou ve tvaru kvádru. Pro 

snímání AE signálů se volí piezoelektrické ultrazvukové snímače, které se na vzorek 

připevňují ve vhodných měřicích bodech.
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6 PID regulace
PID regulátor slouží k nastavení a udržení požadované veličiny, v našem případě teploty. 

Chování regulace je popsáno proporcionální, integrační a derivační složkou. „Podíl každé 

z těchto tří složek na výsledném chování PID regulátoru lze nastavit prostřednictvím 

stavitelnách konstant, tedy parametrů regulátru, ve volitelném poměru. Regulátor automaticky 

mění akční veličinu tak, aby regulovaná veličina měla žádanou hodnotu. Regulátor a jím 

regulovaná soustava tvoří regulační obvod, kde na vstup regulátoru je přivedena spolu 

s požadovanou hodnotou i skutečná hodnota regulované veličiny a výstup regulátoru působí, 

po případné transformaci, na vstup do soustavy. Žádaná hodnota regulované veličiny 

představuje ten údaj, ve kterém by se měla nacházet skutečná hodnota regulované veličiny.“ 

[9]

6.1 Proporcionální složka regulátoru

Regulátor odečte změřenou teplotu od teploty požadované a odchylku, nebo-li  rozdíl, 

vynásobí konstantou. Pokud bude změřená teplota mnohem nižší než požadovaná, bude 

výsledná hodnota složky velká. Čím víc se bude změřená teplota přibližovat k požadované, 

tím bude hodnota složky nižší. Nulová hodnota složky nastane tehdy, bude-li změřená teplota 

rovna teplotě požadované.

Konstanta proporcionální složky je volitelný parametr, který se volí podle charakteru 

soustavy. Jestliže bude tato konstanta rovna nule, bude nulová i proporcionální složka 

regulátoru. Nastavíme konstantu na hodnotu jedna. Budeme-li uvažovat hodnotu složky 

v procentech, potom rozdíl 5°C bude hodnota proporcionální složky odpovídat 5-ti 

procentům. Nastavíme konstantu na hodnotu 100. Pokud bude rozdíl roven nule, topení se 

nesepne. Bude-li naměřená teplota o jeden stupeň nižší, bude topení sepnuté na 100 procent. 

Regulátor tedy pracuje jako termostat.

Obr.27: Průběh signálu, kdy je konstanta proporcionální složky příliš malá [9]
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Obr.28: Průběh signálu s optimálně nastavenou proporcionální složkou [9]

Obr.29: Průběh signálu s příliš velkou hodnotou proporcionální složky [9]

6.2 Integrační složka regulátoru

Integrační regulátor vynásobí odchylku konstantou a přičte ji ke své složce. Pokud bude 

změřená hodnota nižší než požadovaná, integrační složka se bude zvyšovat. To platí i opačně. 

Čím bude odchylka vyšší, tím rychleji se integrační složka bude měnit. Pokud bude regulátor 

čistě integrační, bude topit nejdříve málo, výkon topení se bude zvyšovat až do chvíle, kdy se 

dosáhne požadované teploty. Po překročení se bude výkon topení snižovat. Po ustálení teploty 

na požadované hodnotě bude integrační složka nastavena na výkon, který je třeba pro udržení 

požadované teploty. 

Pokud bude konstanta integrační složky rovna nule, tato složka se nijak neprojeví. Pokud 

bude hodnota konstanty příliš velká, teplota příliš překročí požadovanou hodnotu. V ideálním 

případě bude hodnota konstanty taková, kdy se požadovaná teplota překročí a překmit bude 

pouze jeden. 
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Obr.30: Průběh signálu s příliš velkou hodnotou integrační složky [9]

6.3 Derivační složka regulátoru

Derivační regulátor násobí konstantou rychlost změny odchylky. Když teplota klesá, 

derivační složka zvyšuje výkon. Čím rychleji teplota klesá, tím vyšším výkonem bude 

derivační regulátor topit. Pokud bude teplota stoupat, derivační regulátor bude výkon 

snižovat.

Pokud bude konstanta pro derivační složku moc velká, bude se teplota dostávat na 

požadovanou hodnotu celkem pomalu, zato reakce na změnu se projeví velmi prudce na 

výkonu. Pokud bude konstanta pro derivační složku nízká, bude regulátor pomaleji reagovat 

na změny teploty.

Optimální nastavení PID regulátoru je zobrazeno na následujícím obrázku:

Obr.31: Optimální nastavení PID regulátoru [9]

6.4 PSD regulátor

PSD regulátor (proporcionálně sumačně diferenční) je analogií spojitých PID regulátorů. 

PSD regulátory používáme v případě zpracování diskrétních signálů. 
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7 Praktická část
Výsledkem praktické části je frekvenční závislost výkonové spektrální hustoty šumového 

napětí SU pro zvolené teploty. Fotografie pracoviště jsou na obrázcích Obr. 32, 33.

7.1 Výkonová spektrální hustota

Výkonová spektrální hustota (PSD) je veličina, která udává rozložení výkonu při přenosu 

informačních signálů s náhodným charakterem, jimž odpovídá spojité frekvenční spektrum. 

Celkový výkon přenášený v daném frekvenčním pásmu je dán integrálem výkonové 

spektrální hustoty.

Odhad výkonové spektrální hodnoty podle [13] lze získat z DFT spektra signálu. Výpočet 

se skládá z rozdělení signálu na M segmentů, které se mohou částečně překrývat. Z každého 

segmentu se vypočte střední hodnota kvadrátu normovaného amplitudového spektra. 

Výsledky se zprůměrují pro všechny segmenty a odstraní se vychýlení způsobené použitým 

okénkem. Jde o tzv. Welchovu metodu modifikovaných periodogramu.

7.2 Popis zapojení pracoviště

Fotografie zapojeného pracoviště je na Obr.32. Hlavními  přístroji pro praktickou část 

jsou zdroj stejnosměrného proudu, měřící ústředna, handyscope HS4 a programové prostředí 

MATLAB. 

Obr.32: Zapojení pracoviště
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Měřený snímač PZT keramiky vyrobený z materiálu PCM-51 se nachází ve 

válcové komoře, která jej tepelně izoluje od okolí. Komora je zobrazena na Obr.33.

Obr.33: Komora se vzorkem

 Součástí této komory je topení, které je napájené ze zdroje stejnosměrného proudu 

Agilent E3631A. Jedná se o stejnosměrný zdroj se třemi výstupy, rozhraním GPIB a zároveň 

umožňuje základní programovatelné funkce. Měření teploty je realizováno pomocí měřící 

ústředny Agilent 34970A. Tento přístroj umožňuje nejen měření mnoha fyzikálních veličin na 

různých místech současně, ale na základě vyhodnocení i řízení celého procesu. Skládá se ze 

tří slotů a je vybaven rozhraním RS232 a GPIB. V našem případě můžeme měřit teplotu 

v komoře dvěma způsoby a to termočlánkem (v našem případě typu K) nebo diodou (kterou 

protéká konstantní proud a měří se hodnota napětí na PN přechodu). Vlastní měření teploty je 

realizováno  termočlánkem typu K, na kanále 102. Na svorky měřeného snímače PCM-51 je 

zapojen nízkošumový předzesilovač PA15, nastavitelný pro zesílení 0, 20 a 40dB. Následuje  

nízkošumový zesilovač AM 22, pomocí kterého lze vybrat požadovanou spektrální oblast. 

Digitalizace signálu se provádí pomocí osciloskopu HandyScope HS4 a prostřednictím 

rozhraní USB jsou data přenášena do počítače.. Blokové schéma zapojení pracoviště je 

zobrazeno na Obr.32.
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7.3 Blokové schéma zapojení pracoviště

Obr.34: Blokové schéma zapojení pracoviště
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7.4 Popis programové části

Základním úkolem praktické části je změření teplotní závislosti výkonové spektrální 

hustoty šumového napětí na elektrodách snímače. Po nastavení komunikace s přístroji, tedy 

napájecím zdrojem a měřící ústřednou,

dmm=gpib('agilent',7,9); % inicializace zdroje proudu
source=gpib('agilent',7,5); % inicializace měřící ústředny

se realizuje cyklus pro nastavení teploty v rozmezí od 30 do 100 ºC s krokem po 10 ºC.

   

Regulace teploty v komoře je realizována změnou velikosti elektrického proudu, který 

protéká topnou spirálou. Jakmile teplota v komoře překročí požadovanou hodnotu, je zdroj 

vypnut. Pokud teplota poklesne pod požadovanou úroveň je zdroj opět zapnut.  Tato část 

zdrojového kódu je uvedena zde: 

if T < teplota
proud_zdroje = 0.8 ; %proud zdroje je při zapnutém stavu 

nastaven na hodnotu 800mA
end
if T >= teplota

proud_zdroje = 0 ; %proud zdoje je při překročení požadované 
hodnoty nulový

end    

doba = 2*60*60 ;           %doba ustalování je 2 hodiny

Tento způsob regulace způsobuje na časovém průběhu velikosti teploty v komoře zvlnění 
v rozmezí ± 0,2 ºC. 

Vzhledem k tomu, že měřený vzorek je nutné před samotným měřením SU uvést do stavu 

blízkému termodynamické rovnováze, je vzorek před samotným měřením vystaven po dobu 

dvou hodin požadované teplotě.

Během měření výkonové spektrální hustoty šumového napětí SU je zdroj proudu do topné 
spirály odpojen. Tímto je zajištěno, že měření SU není rušeno vlivem působení zdroje proudu.

Zdrojový kód realizující nastavení teploty 30 ºC s příkazem volání funkce pro měření 

veličiny SU:

if krok == 1 % krok určuje pořadí měření. První měřenou teplotou 
je hodnota 30 ºC.

teplota = 30; % požadovaná teplota  
if etime(clock,t) > doba
fprintf(source,'APPLy P25V, 25.0, 0'); % vypnutí zdroje

proudu
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handy4bF('_30'); % spuštění funkce handy4bF realizující měření 
SU. Data budou mít příponu podle nastavené 
teploty, zde _30.

Popis zdrojového kódu handy4bF je uveden v následující části.

Část skriptu realizující sběr dat je realizována zde:

% inicializace přístroje HandyScope

calllib( 'hs4' , 'ADC_Start');
while calllib( 'hs4' , 'ADC_Ready')~=1
end
calllib( 'hs4' , 'ADC_Abort');

calllib( 'hs4' , 'ADC_GetDataVoltCh' , 1, pData1);
dat(1,:) = get( pData1 ,'Value');
dat= dat/zes ; 

% začátek měření
vzorkovací frekvence je zvolena 5MHz. Počet realizací je 1000. 

T = RecordLength/SampleFreqCteno ;
delka = RecordLength ;
delka2 = floor(RecordLength/2)  ;
dt = T / delka ;
fvz = SampleFreqCteno ;
df = fvz/delka ;

stackspectrum = double(zeros(1,delka2)) ;

x = fft(dat)/delka ; %normovane spektrum
    
su = abs(x).^2/df;
Su = 2*su(1:delka2);

stackspectrum = stackspectrum+Su ;
end ;                   % konec cyklu – realizace
stackspectrum = stackspectrum / realizaci ;

Zápis naměřených dat do textového souboru je popsán zde:

soubor = fopen(jmeno,'w') ; % otevření souboru s povolením 
zápisu

for i=1:delka2
fprintf(soubor,'%8.8E %8.8E\n',(i-1)*df,stackspectrum(i));

% zápis dat do textového souboru
end 
fclose(soubor) ; % zavření souboru

Tento celý proces měření se opakuje pro všechny zvolené teploty. Výsledky jsou uvedeny 

v následující části.
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7.5 Výsledky experimentu
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Obr.35: Časová závislost teploty v komoře vzorku

Na naměřeném průběhu, Obr.35, je znázorněna časová závislost teploty pro hodnoty 30 

až 100 ºC, s krokem 10 ºC. Doba ustálení pro každou novou teplotu je rovna dvěma hodinám. 

Z grafu je patrný pomalejší nárůst na požadovanou teplotu pro každou další vyšší hodnotu 

teploty.    
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Obr. 36: Detail vlivu použité regulace na stabilitu teploty v komoře vzorku
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Na Obr.36 je znázorněn detail vlivu regulace na stabilitu teploty v komoře vzorku.

V tomto grafu se jedná o teplotu 60 ºC. Hystereze nebyla při regulaci teploty nastavená, 

kolísání teploty je způsobené zapínáním/vypínáním zdroje.  

Po přivedení vzorku do stavu termodynamické rovnováhy je realizováno měření SU. Jak 

již bylo uvedeno dříve je během měření odpojen zdroj proudu do topné spirály, což má za 

důsledek i pokles teploty, které je měřený vzorek vystaven. Z Obr.35 je patrné, že čím je 

měřená teplota vyšší, tím větší je pokles teploty v komoře, ve které je vzorek měřen. Pro 

teplotu 50 ºC je pokles teploty roven 1,3 ºC (Obr. 37). Pokles teploty se pohybuje v rozmezí 

od 0,5 ºC pro teplotu 30 ºC do 5,4 ºC pro teplotu 100 ºC.
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Obr. 37: Vliv doby měření (během měření SU odpojeno topení) na teplotu v komoře vzorku



53

5x10
-18

10-17

2x10-17

5x10-17

10-16

2x10
-16

10
5

2x10
5

5x10
5

10
6

f / Hz

S
U

/
V

2 s

obra.ep

Obr. 38: Frekvenční závislost výkonové spektrální hustoty šumového napětí SU při teplotě vzroku T= 30ºC

Na Obr.38 je znázorněna frekvenční závislost výkonové spektrální hustoty šumového 

napětí SU pro teplotu 30 ºC v rozmezí 10kHz až 1MHz. Na rezonančním kmitočtu 216 kHz je 

hodnota výkonové spektrální hustoty šumového napětí rovna 2,95·10-16 / V2s. 
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Obr. 39: Frekvenční závislost výkonové spektrální hustoty šumového napětí SU při teplotě vzroku T= 30, 40, 
50 a 60ºC
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Na Obr.39 je detailní pohled na chování výkonové spektrální hustoty šumového napětí 

pro měřené teploty 30, 40, 50 a 60 ºC. Z průběhů těchto teplot je patrné zachování rezonanční 

frekvence a nárůst amplitudy SU s rostoucí hodnotou teploty.
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Obr. 40: Frekvenční závislost výkonové spektrální hustoty šumového napětí SU při teplotě vzroku T= 70, 80, 
90 a 100ºC

Obr.40 znázorňuje chování výkonové spektrální hustoty šumového napětí pro měřené 

teploty 70, 80, 90 a 100 ºC. Při těchto teplotách je hodnota amplitudy prakticky nezměněna, je 

však posunuta hodnota rezonanční frekvence na vyšší hodnoty v závislosti na rostoucí teplotě.

Hodnoty velikostí a polohy rezonančních špiček v závislosti na teplotě jsou uvedeny 

v následující části. Naměřeným hodnotám ve spektrální oblasti odpovídají tabulky Tab.2 a 

Tab.3 a grafy na Obr.41 a Obr.42. 

7.6 Velikost rezonančních špiček:

T [°C] 30 40 50 60 70 80 90 100

SU [10-16/V2s] 2,627 2,66 2,953 3,055 3,103 3,103 3,082 3,040

Tab.2: Tabulka hodnot veličiny SU při rezonanci pro odpovídající teplotu
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Graf závislosti velikosti SU při rezonanci na teplotě 
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Obr.41: Graf závislosti velikosti SU při rezonanci na teplotě

Graf velikosti SU při rezonanci v závislosti na teplotě zobrazuje průběh, kde je patrný nárůst 
amplitudy směrem od nízkých hodnot teploty. Největší nárůst amplitudy je v intervalu teplot 
mezi 40 až 60 °C. Od této teploty výše je nárůst amplitudy nepatrný, téměř konstantní, až pro 
hodnotu teploty kolem měřeného maxima, tedy 100 °C. 

7.7 Poloha rezonančních špiček:

T [°C] 30 40 50 60 70 80 90 100

F0 [kHz] 215,835 215,923 215,985 215,882 215,944 216,333 216,64 216,854

Tab.3: Tabulka hodnot rezonanční frekvence pro odpovídající teplotu
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Graf závislosti rezonanční frekvence F0 na teplotě 
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Obr.42: Graf závislosti velikosti SU při rezonanci na teplotě

Na grafu rezonanční frekvence v závislosti na teplotě je chování F0 pro nízké teploty 
v intervalu 30 až 70 °C téměř neměnné. Nárůst F0 nastává od teploty 70 °C do měřených 
100°C, kdy hodnota F0 viditelně roste.
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8 Závěr
Tato diplomová práce se zabývá problematikou Teplotní závislosti elektronického šumu 

piezokeramických snímačů. Zadání diplomové práce obsahuje tři body.

Prvním bodem zadání je studium vlastností materiálů, které se používají při výrobě 

piezokeramických senzorů. V této části jsem se zaměřil především na tuhý roztok 

zirkoničitanu a titaničitanu olovnatého, který je základem PZT keramiky. Souhrnně je 

uvedena i technologie přípravy keramiky a výroba keramických elementů, ze kterých se 

snímače akustické emise skládají. Další text obsahuje popis základních metod 

nedestruktivního zkoušení materiálů a výrobků s důrazem na metody měření a zpracování 

signálů akustické emise.

V rámci druhého bodu zadání jsem navrhnul a sestavil pracoviště pro měření teplotní 

závislosti výkonové spektrální hustoty šumového napětí SU , které je přítomno na elektrodách 

zkoumaných snímačů akustické emise. Navržené pracoviště jsem realizoval pomocí přístrojů, 

kterými disponuje laboratoř pro měření elektronického šumu „Czech Noise Research 

Laboratory“.

Třetím bodem zadání bylo vytvoření programového vybavení, které by celý proces 

měření teplotních závislostí řídilo. Automatické řízení procesu měření je důležité s ohledem 

na skutečnost, že měření musí probíhat na materiálu v termodynamické rovnováze a je proto 

nutné jej na žádané teplotě ustálit. Doba ustalování je stanovena na 2 hodiny. Pro vytvoření 

programu jsem využil systém Matlab, který byl doplněn o potřebné knihovny (komunikační 

rozhraní sběrnice IEEE488 a komunikační rozhraní osciloskopu HS4).

Výsledkem mé práce je funkční pracoviště pro měření teplotních závislostí výkonové 

spektrální hustoty šumového napětí SU na snímačích akustické emise. První měření byla 

provedena na piezokeramickém elementu, který byl vyroben z materiálu PCM-51 a měl tvar 

disku o průměru 12 mm a výšce 3 mm. Měření bylo realizováno pro teploty od 30 do 100 °C. 

Tato měření jsou prováděna v rámci výzkumu vlastností PZT keramiky na ústavu fyziky 

FEKT VUT v Brně. Cílem výzkumu je optimalizace poměru signál/šum snímačů akustické 

emise.



58

9 Použitá literatura

[1] ZELENKA, J. Piezoelektrické rezonátory a jejich použití. Academia Praha, 1983, 260       

stran. ISBN 21-065-83

[2] ČERMÁK, F. Keramická piezoelektrika. TESLA-Výzkumný ústav pro sdělovací techniku 

A.S.Popova, Praha, 1970, 96 stran. ISBN 06-110-70

[3] ERHART, J. Piezoelektrické “chytré” materiály pro elektrotechniku [cit. 2008-02-11]. 

Dostupné na internetu:

http://www.odbornecasopisy.cz/download/el110204.pdf

[4] Piezoelektrické akční členy [cit. 2008-02-11]. Dostupné na internetu:

http://dce.felk.cvut.cz/ip/prednasky/IP_piezo.pdf

[5] BÁLEK, R. Úvod do akustiky [cit. 2008-02-11]. Dostupné na internetu:

http://acs.feld.cvut.cz/old/uak/ulohy/ultra-prednasky.pdf

[6] SKÁCEL, V. FIEDLEROVÁ, J. NEJEZCHLEB, K. Keramické materiály a jejich použití 

v elektrotechnice [cit. 2008-02-11]. Dostupné na internetu:

http://www.t-ceram.com/CSVTS-2006.pdf

[7] PAZDERA, L. Využití metody akustické emise při sledování vlastností zatěžovaných 

materiálů a konstrukcí. Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2004, 112 stran. ISBN 80-

214-2802-3

[8] OBRAZ, J. Zkoušení materiálu ultrazvukem. SNTL Nakladatelství technické literatury, 

Praha, 1989, 464 stran. ISBN 80-03-00097-1

[9] PID regulátor [cit. 2009-08-04]. Dostupné na internetu:

http://www.mybox.cz/valter/pid.html

[10] ADA Akustická emise s.r.o. [cit. 2009-10-04]. Dostupné na internetu:

http://www.adandt.cz

[11] ATG Advanced Technology Group [cit. 2009-10-04]. Dostupné na internetu:

http://www.atg.cz



59

[12] KOKTAVÝ, P. Nedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrik. Skripta FEKT VUT v 

Brně, Brno, 2006, 102 stran. 

[13] 5. Měření výkonové spektrální hustoty stochastických signálů [cit. 2008-28-11]. 

Dostupné na internetu:

http://measure.feld.cvut.cz/groups/edu/X383ZS./labs/x383zs_cz_cviceni5.pdf

[14] Katalog firmy Siansonic [cit. 2009-24-05]. Dostupné na internetu:

www.siansonic.com


