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1  ÚVOD 
Nedestruktivní testování je nedílnou součástí většiny odvětví průmyslu. Tento 

vědní obor našel uplatnění především ve strojírenství, což je zcela pochopitelné, 
protože kovy jsou materiály obecně homogenními a izotropními. Fyzikální jevy, na 
kterých jsou nedestruktivní metody postaveny, jsou proto z velké míry objasněné a 
výsledky se dají s vysokou přesností interpretovat. Samozřejmě vše záleží na typu 
nedestruktivní metody. Například ultrazvukové testování je po fyzikální stránce 
perfektně popsáno, ale i přesto množství dějů odehrávajících se ve stejný okamžik, 
situaci značně komplikuje [1]. Mnoho vědců zasvětilo svou kariéru pouze 
modelování za účelem hlubšího pochopení šíření, původu a interakce 
ultrazvukových vln s defekty. Samozřejmě existují další aspekty: vysoká přesnost, 
citlivost, inspekční hloubka a rychlost, ale pravě porozumění fyzikálním dějům 
učinilo ultrazvukové testovací metody těmi nejrozšířenějšími. 

Ve stavebnictví nepostradatelný beton je velkou neznámou. Každá složka betonu 
má jiné vlastnosti, především co se rychlosti šíření zvuku týče. Důvodem je 
anizotropie, makroskopická nehomogenita, daná velikostí zrn plniva. Velké rozměry 
zrn způsobují mnohonásobné odrazy, následný útlum signálu, ale také pokles 
rychlosti v závislosti na vlnové délce [2]. Například v kovech je konvenční 
ultrazvuková defektoskopie schopna odhalit poruchy materiálu o rozměrech desetin 
milimetru, ovšem k tomu je zapotřebí vysokofrekvenční signál, který se v betonu 
téměř okamžitě rozptýlí a utlumí. 

I přes veškeré nedostatky jsou nedestruktivní metody ve stavebnictví zcela 
nepostradatelné. Jak už z názvu vyplývá, vzorky jsou testováním nepoškozeny a 
mohou být nadále používány, proto je celý obor Monitorování stavu konstrukcí 
(SHM) založen právě na nedestruktivním testování. Pokud se má plně využít 
potenciál nedestruktivního zkušebnictví ve stavebnictví, je třeba se zaměřit na vývoj 
nových metod s lepší interpretovatelností výsledků. Dnešní výpočetní technika a 
dostupnost elektronických komponentů k tomu vybízí, přesto na trhu jsou přístroje, 
které se dočkaly minimálních změn za desetiletí své existence. Příklady uplatnění 
nových testovacích metod se dají najít i v blízkém strojírenském průmyslu. 
Například metoda fázového pole (Phased Array) je nyní označována jako nástupce 
klasického ultrazvukového testování. Ovšem stavební materiály jsou nehomogenní 
kompozity a vývoj zcela nových metod je velmi náročný. Z toho důvodu je 
vhodnější zaměřit se na vývoj metod, které navážou na současné metody, poskytnou 
další informace a zpřesní výsledky. Je zcela pochopitelné, že jsou v technické praxi 
preferované metody používané po desetiletí, pro které byly vytvořeny nesčetné 
empirické vztahy. Zavádění nových metod je vždy spojeno s rizikem a také je 
zdlouhavé, než se testovaná metoda rozšíří do obecného povědomí či dosáhne na 
úroveň standardu. Proto je klíčové novou nebo upravenou metodu porovnat s 
metodami již osvědčenými s vědomím, že některé nově získané informace nelze 
zavedenými testy ověřit. 
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2  SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 
2.1.1 Nedestruktivní metody používané ve stavebnictví 

Komplexnost stavebních materiálů vede k velké rozmanitosti defektoskopických 
metod. Příkladem, na kterém se dá uvést největší množství metod, je beton. Tento 
kompozitní materiál má vlastnosti natolik unikátní, že je používán již od antiky. 
Samozřejmě postupem času a s rostoucími zkušenostmi se beton dočkal velkých 
změn. Dnes dostupné vysokopevnostní betony mají neuvěřitelné pevnosti v tlaku 
(C 110/150), ale v tahu dosahují jen desetiny tlakových hodnot. Proto se beton 
doplňuje v oblastech namáhaných tahem ocelovou výztuží s pevností řádově větší 
(až 600 MPa). Z terminologie biologie se jedná o perfektní příklad symbiózy. 
Ocelová výztuž přenáší tahová napětí, a tím zabraňuje vzniku trhlin betonu a na 
druhou stranu zásaditý charakter betonu ochraňuje ocelovou výztuž před korozí. 
Ovšem i tahle koexistence muže být časem ohrožena. Zvýšené namáhání 
konstrukčních prvků vede k rozvoji trhlin, které mohou mít katastrofické následky, 
pokud naruší krytí výztuže. V dnešní době je stále aktuálnějším tématem vliv solení 
dopravních komunikací, protože agresivita prostředí urychluje degradaci betonových 
prvků a výztuže.  
 
2.2 AKUSTICKÉ NEDESTRUKTIVNÍ METODY 

2.2.1 Ultrazvuková pulzní metoda 

Název metody napovídá, že testovacím signálem je krátký intenzivní 
ultrazvukový puls. Kvůli anizotropii stavebních materiálů je rychlost šíření 
ultrazvukových vln a útlum frekvenčně závislý. Pro testování se obecně preferují 
signály o vysokých frekvencích, pro jejich lepší rozlišovací schopnost. Na druhou 
stranu značný útlum ultrazvukového vlnění je způsoben pohlcováním a rozptylem 
[3] především od zrn kamenina. Proto je vhodné použít signál s vlnovou délkou větší 
než Dmax kameniva. Komerčně rozšířený přístroj využívající ultrazvukovou metodu 
nese název PUNDIT. Vzorkovací frekvence 10 MHz tohoto přístroje představuje 
rozlišovací schopnost 0,1 µs. Ovšem přesnost měření je dána především dokonalostí 
kontaktu sond a vzorku. Budič by se neměl používat pro měření krátkých 
vzdáleností, tj. v blízkém poli. V této oblasti kolísá amplituda vlnění vlivem 
interference. Ve strojírenství se provádí inspekce z obou stran prvku, anebo se 
ubrušuje několik svrchních milimetrů po provedení zkoušky. Multi-frekvenční 
signál, např. MLS, má v tomto ohledu velký potenciál, protože kompletně eliminuje 
oblast blízkého pole. 

Ultrazvukovou pulzní metodu je možné použít pro zjištění poškození mrazem 
nebo žárem, pro hodnocení stavu betonu, trvanlivosti, přítomnosti trhlin [4] anebo 
času odformování [5]. Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu slouží 
především k posouzení kvality, ale existují i empirické vztahy pro přepočet rychlosti 
na pevnost a jiné charakteristiky betonu. Pro odvození analytických vztahů je nutné 
uvažovat s lineárně-elastickým materiálem.  
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Tenká tyč reprezentuje 1D situaci. V případě 3D prvku se musí uvažovat i se 
změnou rozměru ve směru kolmém na napětí, tzn. s Poissonovým efektem. 
Výsledný vztah je doplněn o koeficient rozměrovosti k, který popisuje obě situace. 

        (2.1) 

Pro 3D:   pro a,b≥ 2λL   (2.2) 

Rozměry prvku a, b kolmé k ose a t rovnoběžné k ose rozhodují, o kolika 
dimenzionální situaci se jedná [6]. Objemová hmotnost ρv, Ecr značí dynamický 
modul pružnosti v tahu a tlaku, vdyn je dynamické Poissonovo číslo. Ultrazvukové 
vlny vyvolávají ve vzorku nepatrné deformace o velikosti přibližně několika 
jednotek pascalu, takže nevznikají mikrotrhliny a nenastává dotvarování, které je 
jinak zahrnuto v sečném statickém modulu pružnosti. Dynamický modul pružnosti 
je podstatně vyšší než statický a odpovídá počátečnímu tečnému modulu. 

 
2.2.2 Kladívková rezonanční metoda 

Z fyzikálního hlediska 
dopad kladívka na testovaný 
materiál vytvoří různé druhy 
vln, které putují vzorkem 
s různou rychlostí (obr. 2-1) 
a odrážejí se od stěn a 
defektů. Odraz signálu na 
hranici materiálu je dán 
řádově odlišnou akustickou 
impedancí pevných látek a 
vzduchu. Pro představu jen 

2×10-5 % signálu překoná 
hranici beton – vzduch. 
Praskliny jsou zpravidla vyplněny vzduchem, proto mají stejné odrazové vlastnosti 
jako stěny prvku. Ultrazvukové vlny se stihnou několikrát odrazit od stěn vzorku, 
než jsou utlumeny pod hranici měřitelnosti, což se projeví jak v časové, tak ve 
frekvenční doméně. 

Doba kontaktu kladívka vzorku je naprosto kritická pro úspěšnost testu. Budící 
signál musí obsahovat frekvenční složku odpovídající vlastní frekvenci vzorku. 
Z tohoto pohledu je vhodné použít kladívko o malé hmotnosti, protože délka 
kontaktu roste s hmotností kladívka. Na druhou stranu, kladívko o nízké hmotnosti 
má menší kinetickou energii, tudíž vyvolá slabý signál s nízkým odstupem od šumu 
(SNR).  

Kladívková rezonanční metoda v dnešní době nachází uplatnění především pro 
laboratorní komparační měření, což je dáno nutností uniformních rozměrů vzorku. 
Využívá se při sledování namáhání zvýšenou teplotou, mrazem a jinými 
degradačními procesy, ale také je komerčně využívaná v plně automatizovaných 

Obr. 2-1: Relativní rychlost šíření vln v betonu [7] 
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stanicích pro testování brzdových kotoučů automobilů. Pro měření hloubky 
stavebních prvků, rychlosti podélných vln a detekce defektů se používá kladívková 
metoda impact-echo (IE). Obdobným způsobem jako u ultrazvukové metody je ze 
změřené vlastní frekvence a délky vzorku možné spočítat rychlost šíření podélných 
vln a dynamický modul pružnosti [8]. Navíc v závislosti na pozici úderu a snímače 
je možné analytickými vztahy spočítat dynamický modul pružnosti v tahu/tlaku při 
podélném EcrL nebo příčném kmitání Ecrf, ale také dynamický modul pružnosti ve 
smyku Gr. 

        (2.3) 
 

2.2.3 Nelineární ultrazvuková spektroskopie 

Lineární posun rezonanční frekvence, kvadratická závislost amplitudy třetí 
harmonické frekvence, lineární zvýšení útlumu se zvyšující se úrovni buzení jsou 
typicky pozorovány u mezoskopických hysterezních materiálů. Jedná se o interakci 
na atomární úrovni, až do řádu nanometrů. Nelinearita se projevuje i jako vznik 
nových harmonických frekvencí, nebo vznik součtových a rozdílových frekvencí při 
interakčním buzení dvěma frekvencemi.  

Nelineární ultrazvuková spektroskopie je kontrastem k rezonanční kladívkové 
metodě. U obou metod je sice sledováno frekvenční spektrum, ale budící signál je 
záměrně minimalizován, aby byl zachován předpoklad lineárně časově neměnného 
systému (LTI) a tím i platnost vztahů pro výpočet dynamických modulů pružnosti. 
Na druhou stranu nelineární ultrazvuková spektroskopie vyžaduje zpravidla signál 
s maximální amplitudou, aby se mohly projevit dynamické nelinearity.  

Metoda je výstižně představena na obrázku 2-2, kde je intenzita signálu dána silou 
úderu kladivem. Zatímco u nepoškozeného vzorku jsou veškeré vlastní frekvence 
nezávislé na intenzitě signálu, u poškozeného vzorku se s rostoucím signálem 
frekvence posouvají k nižším hodnotám. Budící signál musí obsahovat minimálně 
všechny vlastní 
frekvence vzorku, což 
splňuje nejen nárazové 
buzení kladívkem, ale 
i například MLS. 
Navíc je vhodné znát 
i intenzitu budícího 
signálu, což je při 
buzení kladívkem 
obtížněji proveditelné.  
 

Závažnost nelinearit 
je možné objektivně 
hodnotit pomocí α 
parametru [9]. 

Obr. 2-2: Vliv nelinearit na frekvenční odezvu a) 
nepoškozeného, b) poškozeného zvonu [10] 
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2.3 VLIV VYSOKÝCH TEPLOT NA B ĚŽNÉ CEMENTOVÉ BETONY 

Schopnost odolávat vysokým teplotám a přitom si udržet svoji původní funkci je 
v určité míře požadována po každé železobetonové konstrukci vystavené riziku 
požáru. Působením vysokých teplot se v betonech odehrávají komplexní procesy, 
které ovlivňují jeho materiálové vlastnosti. Faktory, které ovlivňují odolnost betonu, 
jsou: 

• složení (vodní součinitel, typ cementu a kameniva, …); 
• hutnost a homogenita 
• intenzita a délka teplotního zatížení 

Teplotním namáháním dochází v betonech k nevratným změnám, které mají za 
následek pokles pevností (v tlaku i v tahu). Zatímco poměr cementu a kameniva se 
výrazně podílí na ztrátě pevnosti, vodní součinitel má na původní pevnost vliv jen 
zanedbatelný. Obecně platí, že betony s vyšším obsahem cementu ztrácejí pevnost 
rychleji, než ty s menším obsahem cementu. 

Vedle destruktivního zkoušení pevnosti teplotně zatížených vzorků se provádí 
i nedestruktivní testování za účelem zjištění dynamického modulu pružnosti. Ten je 
nejvíce ovlivněný druhem kameniva. Například fázové přeměny křemičitého 
kameniva mají velmi negativní vliv na modulu pružnosti, na rozdíl od lehkého 
kameniva. 

 
 

Teplota [°C] Zm ěny v mikrostruktu ře betonu
Pomalá ztráta kapilární vody a snížení soudržných sil v 
důsledku expanze vlhkosti
80 °C – 150 °C dehydratace ettringitu
150 °C – 170 °C rozklad sádrovce CaSO4·2H2O

Počátek dehydratace CSH gelu
Ztráta fyzikálně vázané vody
Praskání křemičitého kameniva (350 °C).
Kritická teplota pro vodu (374 °C) – poté už není možná 
přítomnost volné vody

400 – 500 Rozklad portlanditu – Ca(OH)2 → CaO + H2O

500 – 600 573 °C – Přeměna křemene z fáze β na α

600 – 800 Druhá fáze rozkladu CSH gelů, tvorba β-C2S

840 °C – rozklad dolomitického vápence
870 °C – Přeměna křemene z fáze α na b-trydimit
930 °C – 960 °C – rozklad kalcitu – CaCO3 → CaO + CO2

Začátek vzniku keramické vazby, která nahrazuje hydraulické 
vazby, uvolňováním oxidu uhličitého
Tvorba Wollastonitu β (CaO·SiO2)

1050 °C – tavení čediče
1 300 Celkový rozklad betonu, tavení některých složek

20 – 200

300 – 400

800 – 1 000

1000 – 1200

 

Tab. 2-1: Přehled změn, mikrostruktury betonu při zahřívání [11] 
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Zcela zásadním faktorem je vlhkost betonu. Zahříváním dochází k odparu vody, 
která nemá kam unikat, a nahromaděný tlak způsobí odprýsknutí svrchní vrstvy 
betonu. Tento jev je nejmarkantnější u betonů s nízkým vodním součinitelem, 
protože mají spíše uzavřenou mikrostrukturu a pára obtížněji uniká. Z důvodu 
eliminace odprýskávání se laboratorní testování provádí na důkladně vysušených 
vzorcích a při kontrolovaném nárůstu teplot. 

 
3  CÍLE DISERTA ČNÍ PRÁCE 

Hlavním tématem disertační práce je vytvoření ultrazvukové testovací metody 
založené na sekvenci maximální délky. Unikátní vlastnosti MLS signálu umožňují 
v jedné testovací sestavě zjištění několika proměnných, charakterizující akustické 
materiálové vlastnosti, které by se jinak musely testovat samostatně. Cíle disertace 
lze shrnou do následujících bodů: 

1) Teoretické studium pulzní komprese signálů a jejich využití pro 
nedestruktivní testování 

2) Návrh a výroba vlastního silového zesilovače testovacího signálu  
3) Vytvoření metodiky pro měření a získání impulzní odezvy systému ze 

zachyceného systému. Vyhodnocení dat v časové i frekvenční oblasti. 
Metodika umožňuje určit čas průchodu (obdoba Ultrazvukové pulzní 
metody), frekvenční analýzu (obdoba kladívkové rezonanční metody) a 
nelineární parametry (obdoba NEWS). 

4) Sestavení jednotlivých bloků měřicího zařízení  
5) Návrh a následná realizace plně automatizovaného pracoviště pro 

kontinuální záznam, zpracování a vyhodnocení signálu, vývoj 
softwarového balíku s uživatelsky přívětivým rozhraním  

6) Zjištění charakteristik dostupných piezobudičů a výběr toho nejvhodnějšího 
pro testování signálem MLS 

7) Výběr vhodné sekvence maximální délky pro testování. Je známo, že 
některé sekvence jsou méně citlivé na nelinearity. Volbou vhodné sekvence 
bude dosaženo přesnějšího určení lineárně-časově-neměnného systému a 
minimalizace nelinearit daných měřící sestavou. 

8) Studium vlivu různých druhů vazby budiče a snímače se vzorkem, 
posouzení možnosti bezkontaktního testování 

9) Určení přenosové funkce samotného vzorku 
10) Výběr vzorků, na kterém budou naměřená data srovnána s akustickými 

NDT metodami: ultrazvuková pulzní metoda, kladívková rezonanční 
metoda a destruktivní zkoušky pevnosti 

Navržená metoda bude umožňovat rychlé integrální nedestruktivní testování 
kvality stavebních materiálu. Spojením několika NDT metod do jedné se dá 
předpokládat vyšší popularita ultrazvukového testování. Unikátní vlastnosti MLS 
signálu umožní testovat masivní prvky a prvky s velkým útlumem ultrazvukových 
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vln s minimálními náklady na hardwarové komponenty. Předpokládá se i přesnější 
určení rychlosti ultrazvukových vln v materiálu. 

 
4  ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ 

Zkoušení ultrazvukem je populární technikou pro nedestruktivní testování 
pevných látek. V závislosti na metodě mohou ultrazvukové vlny šířící se v 
testovaném médiu odhalit poruchy nebo mechanické vlastnosti [A1]. V konvenční 
ultrazvukové defektoskopii jsou nemodulované pulzní signály vytvořeny 
piezoelektrickým budičem. Amplituda šokového pulzu často dosahuje několika 
stovek voltů, aby vadové echo bylo rozlišitelné od šumu [12]. Z toho důvodu 
konvenční ultrazvukové metody pracují na hranicích fyzických možností generátoru, 
budiče a testovaného vzorku. To se projevuje na zkrácené životnosti 
piezoelektrických budičů a nutnosti časté kalibrace.  

Konvenční UT je dostatečná pro kovy, avšak NDT praxe vyžaduje i testování 
materiálů s vysokým útlumem. Například populární metoda impact-echo poskytuje 
užitečné informace pouze pro nízké frekvence (do 80 kHz), poté je signál ztracen 
v šumu. 

Jediný způsob, jak překonat obtíže útlumu a zlepšit poměr signálu k šumu (SNR), 
je použit signál, který může přenést více energie do vzorku. Proto se v posledních 
letech rozvíjí techniky založené na pulzní kompresi signálů. V takových aplikacích 
kódovaný signál x(t) s autokorelační funkcí podobnou Diracově δ-funkci vybudí 
testovaný LTI systém. Impulzní odezvy h(t), nesoucí všechny charakteristiky 
systému LTI, jsou následně získány pomocí křížové korelace výstupního signálu y(t) 
se vstupním signálem x(t). 

Vysoké energetické úrovně vložené do systému kódovanými signály, například 
sekvencí maximální délky, poskytují zásadní zlepšení SNR a zároveň umožňují 
testování bez vazebních prvků (couplants). Vzhledem k tomu, že akustická 
impedance vzduchu je mnohem nižší než v pevných látkách a ultrazvukový útlum ve 
vzduchu je mnohem větší než je ve vodě nebo gelu, signály s vysokou energií jsou 
jedinou možností pro testování přes vzduch (Air Coupling) [13]. 

 
4.1 VERIFIKA ČNÍ METODY POUŽITÉ V TÉTO PRÁCI 

Jelikož se práce zabývá měřením akustických vlastností stavebních materiálů, pro 
ověření výsledků naměřených pomocí aparatury s MLS signálem byly primárně 
použity metody akustické. Destruktivní zkoušky slouží k absolutnímu srovnání 
naměřených parametrů s reálným stavem materiálu. 

1. Kladívková rezonanční metoda (impact-echo) pro podélné kmitání 

2. Pulzní ultrazvuková metoda 

3. Pevnost v tlaku zkušebních těles 

4. Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles 
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5  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
5.1 MĚŘICÍ APARATURA SE SIGNÁLEM MLS 

Na základě studia využití pulzní komprese pro získání impulzní odezvy systému 
byla navržena měřící aparatura s budícím ultrazvukovým signálem maximální délky. 
Blokové schéma měřicí sestavy je uvedeno na obrázku 5-3. Klíčovým prvkem 
sestavy je záznamová PCI karta NI 6251, která je ovládána programem navrženým 
v prostředí LabVIEW. Pomocí převodníku USB na GPIB (Keysight Technologies 
82357B) program komunikuje s laboratorním zdrojem (HP 6645A), který slouží pro 
napájení binárního zesilovače s polomostovým zapojením. Digitální testovací signál 
se zesílí z logicky vysoké hodnoty (2 až 2,7 V) na úroveň napájecího napětí 
zesilovače (až 90V) a pro logicky nízkou hodnotu na vstupu (méně než 0,8 V) 
zapříčiní vybití náboje budiče zkratem. Zesílený binární signál s kontinuálním 
frekvenčním spektrem je dodatečně ořezán výkonovým dolnopropustným LC 
filtrem. Akustický měnič přenáší do vzorku mechanické vibrace pomocí vhodného 
vazebního prostředku. Signál, zachycený snímačem na protilehlém konci vzorku, je 
zbaven DC složky frekvenčního spektra filtrací v pásmové propusti 300 Hz až 
300 kHz. Výstupní filtr (3S Sedlák AM 22) obsahuje předzesilovač a zesilovač 
výstupního signálu, ovšem amplitudy MLS signálu ve většině případů nepotřebují 
zesilovat. Posledním krokem je digitalizace záznamovou kartou a signálová analýza. 

Měřicí aparatura je sestavena pro funkci pouze v průchodovém režimu, tzn. budič 
a snímač jsou umístěny v protilehlých koncích zkoušeného vzorku. Teoreticky je ale 
možné získat impulzní odezvu, i pokud jsou oba měniče umístěné na stejné straně 
[14]. Pro provozování v režimu pulz-echo je potřeba velmi krátká testovací sekvence 
a záznamová karta s řádově rychlejším vzorováním.  

Pro úplnost je vhodné dodat, že měřicí  aparatura není limitována pouze na 
testování sekvencí maximální délky, ta se pouze ukázala jako nejvhodnější. Obecně 
je možné použít jakoukoliv pseoudonáhodnou binární sekvenci, viz kapitola 4.2. 
V programu je možné vybrat MLS o délce 3 až 20 bit, nebo inverzně opakovanou 
sekvenci (IRS) o stejné délce. 



 
 
 

13 
 Obr. 5-3: Blokové schéma automatizované měřicí sestavy 
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5.2 SIGNÁLOVÁ ANALÝZA, AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ 
MĚŘENÍ 

Schéma znázorněné na obrázku 5-4 představuje nejdůležitější procesy, které 
automatiky provádí navržený program v prostředí LabVIEW. Testovací signál 
o zvolené bitové délce je načten ze souboru a doplněn o vzorky podle vybrané 
frekvence generování sekvence. Testovací signál se skládá ze dvou identických 
MLS sekvencí a pulzu s dostačenými ustalovacími prodlevami. První MLS 
sekvence, na základě empirického měření, není vhodná pro další zpracování, proto 
se nezahrnuje do výpočtu. Důvodem může být neočekávané chování v neustáleném 
stavu kmitání tělesa, nebo může být i chyba na straně měřící sestavy. Pulz na konci 
testovací sekvence slouží pouze k srovnání a ověření synchronizace. Protože 
hardware měřící sestavy není schopen vytvořit pulz dostatečně krátký, aby se mohl 
považovat za Diracovu delta funkci, což ani není záměrem. V měření je sledován 
pouze příchod náběžné hrany pulzu. Amplituda odezvy na pulz je malá a zkreslená, 
ale dostatečná pro určení času průchodu ultrazvukové vlny. Zcela zásadním prvkem 
pro měření MLS je perfektní synchronizace budícího a snímaného signálu. Digitální 
výstup a analogový vstup záznamové karty mají nezávislé časovače (přesnost 
50 ppm), které jsou spuštěny synchronizačním pulzem.  

Testovací sekvenci, spolu se zaznamenaným signálem, je možné před 
ukládáváním do strukturovaného souboru binárního typu několikrát zopakovat a 
následně zprůměrovat všechny průběhy pro ještě lepší SNR.  

Výše popsaná měřící subrutina se několikrát opakuje se narůstající amplitudou 
signálu v každém měření. Sedm měření s různými napěťovými úrovněmi poskytuje 
dostatečně přesnou aproximaci lineární závislosti. Díky kompletní automatizaci 
čistý čas měření jednoho vzorku trvá pouhých 30 sekund. 

Následujícím krokem je hromadné zpracování signálu a signálová analýza. To se 
provádí až po dokončení měření, především kvůli časové náročnosti. V první řadě je 
potřeba digitálně odstranit stejnosměrnou složku budícího i zaznamenaného signálu. 
Následně se provede rychlá Fourierova transformace obou signálů a jejich vzájemná 
křížová korelace, jejímž výsledkem je impulzní odezva systému. Dále je nutné 
provést aproximaci obálky IR, empiricky stanovit limitní úroveň šumu a určit 
začátek a konec IR. Protože je budící signál i zaznamenaný signál perfektně 
synchronizovaný, začátek impulzní odezvy odpovídá času průchodu podélného 
ultrazvukového vlnění. Mrtvý čas aparatury, získaný z měření na kalibračním 
vzorku, je nutné odečíst pro získání pravé hodnoty času průchodu měřeného vzorku. 
Rychlost šíření nejrychlejších podélných vln se spočítá ze známé vzdálenosti 
vysílače a přijímače (rov. 1-1).  

Kromě času průchodu ultrazvukových vln je možné z impulzní odezvy zjistit 
i útlumový koeficient. Fluktuace v tloušťce gelové vazby, vyvinutém tlaku na budič, 
vazbě snímače a uložení vzorku, znemožňuje spolehlivé měření koeficientu útlumu. 
Posledním akustickým parametrem, který je možný získat z časové domény signálu, 
je maximální amplituda. Bohužel i ta je zatížena stejnými zkreslujícími faktory, a 
proto se následná část programu věnuje analýze frekvenčního spektra signálu. 
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Před převedením signálu z časové domény do frekvenční, rychlou Fourierovou 
transformací, je nutné signál upravit. V praxi DSP se používá násobení okny jako 
Butterworth, Gauss a mnoho dalších. Ovšem pro filtraci signálu impulzní odezvy je 
nejvhodnější exponenciální a obdélníkové okno (Force window) [15] [A2]. Váhové 
faktory exponenciálního okna je možné určit tak, aby kopírovaly obálku impulzní 
odezvy signálu, a tak minimalizovat vliv šumu a nelinearit. Pro silové okno je 
váhový faktor roven nule všude, kromě oblasti s IR. Přesné určení začátku a konce 
IR je proto zcela zásadní [A3]. Vzhledem k tomu, že signál byl dříve zbaven 
stejnosměrné složky, je možné použít silové okno a ještě zvětšit frekvenční rozlišení 
doplněním nul k IR (Zero Padding). Po provedení FFT je možné frekvenční 
spektrum vyhladit klouzavým průměrem.  

Stěžejní část programu se stará o vyhledávání lokálních maxim frekvenčního 
spektra. Pro určení maxima se používá druhá derivace, čili strmost píku, kvadratické 
MNČ aproximace n-přilehlých hodnot a také podmínka relativní amplitudy. Pro 
kontrolu označení lokálních maxim program vyhledává i lokální minima a 
porovnává rozdíl amplitudy přilehlých extrémů. Nalezená lokání maxima pro různé 
intenzity budících signálů se prokládají přímkou a výsledkem je lineární závislost 
frekvence na amplitudě FFT. Lineární závislost je ideální, protože obsahuje pouze 
dva parametry, průsečík na frekvenční ose a sklon. 

         (5.4) 
Podle teorie NEWS by bylo vhodnější použít polynom druhého stupně, ale 

vzhledem k relativně malým deformacím způsobeným ultrazvukovými vlnami je 
lineární aproximace dostačující. Průsečík aproximované přímky s osou x má 
význam vlastní frekvence vzorku pro budící signál s nulovou intenzitou, tudíž 
charakterizuje lineární chování vzorku a z průsečíku lineární závislosti s FFT 
křivkou o maximální amplitudě je vypočítán parametr α, který charakterizuje 
nelinearity vzorku. Vztah pro výpočet parametru α vyplývá z původní rovnice, 
ovšem díky lineární aproximaci na místo ∆f je mnohem spolehlivější. 

         (5.5) 

Na závěr signálové analýzy program vygeneruje souhrnnou tabulku výsledků 
všech vzorků, i měření na jednotlivých vzorcích spolu s grafy lokálních maxim, 
podle níž testovací technik potvrdí výběr vlastní frekvence.  

Program byl experimentálně upraven pro získání přenosových funkcí, viz kapitola 
5.3, anebo byla použita krátko-časová Fourierova transformace místo FFT. Ovšem 
impulzní odezva získaná křížovou korelací je příliš krátká pro efektivní uplatnění 
STFT, a proto není v této práci déle rozebíraná. 
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Obr. 5-4: Blokové schéma signálové analýzy 
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5.3 ZÍSKÁNÍ P ŘENOSOVÉ FUNKCE MĚŘICÍHO ŘETĚZCE A 
VZORKU 

Výsledky z parametrické metody jsou čistější ve všech částech spektra, zatímco 
spektrum získané dekonvolucí je místně rozechvělé, především v oblasti vlastní 
frekvence, tj. do 10 kHz. Konstrukce budiče totiž způsobuje zatlumení nízkých 
frekvencí, takže generovaný signál v pásmu do 10 kHz má tak malou intenzitu, že se 
až ztrácí v šumu. Parametrický přístup získání přenosové funkce je prostý všech 
oscilací a šumu, protože řád aproximačního polynomu není dostatečně vysoký, aby 
postihl oscilace způsobené šumem. Navíc, polynom n-tého stupně je vždy funkcí 
spojitou. V jistém smyslu se jedná o vyhlazovací filtr s kompenzací zpoždění.  

Ze studie vyplývá, že nejlepším přístupem je kombinace obou metod. Vytvořit 
precizní přenosovou funkci systému vysílač-přijímač, protože tuto časově náročnou 
operaci nebude v budoucnu potřeba opakovat. Dekonvolucí se pak dá získat 
přenosová charakteristika samotného vzorku. Výsledné spektrum bude zatížené 
šumem ze systému vysílač-vzorek-přijímač, ale s jistotou nebudou pozměněny 
pozice frekvenčních píku, pouze budou upraveny jejich amplitudy blíže k realitě. 

 

 
 
5.4 VOLBA VAZEBNÍHO PROST ŘEDKU 

Použití vosku jako pevného vazebního prostředku je vhodné, pokud je zapotřebí 
přenést velké energie do vzorku, například při používání metody NEWS, nebo pro 
dlouhodobé kontinuální měření. Avšak musí se dávat pozor na nesprávnou 
interpretaci rezonančních píků vzniklých pevným spojením budiče a snímače. Pevná 
vazba snímače má za následek nepatrný posun frekvencí k nižším hodnotám. 

Graf 5-1: Přenosová charakteristika systému vysílač, vzorek, přijímač 
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Gelový vazební prostředek je nejlepší 
možností, ale jeho použití na stavebních 
materiálech může být problematické. Některé 
vzorky totiž rychle nasávají kapalinu 
obsaženou v gelu, čímž se zhoršuje vazba 
budiče a vzorku. Navíc je známo, že vlhkost 
vzorku ovlivňuje jeho mechanické akustické 
vlastnosti.  

Bezkontaktní snímání signálu umožňuje 
rychlé, přesné kontinuální měření, nezatížené 
posunem frekvencí, jako u pevné vazby. 
Ovšem existuje několik praktických aspektů, které mohou komplikovat měření. 
Mikrofonní snímač je totiž citlivý i na nežádoucí smykové vlny, které jsou při 
použití axiálního kontaktního snímače s pevnou nebo gelovou vazbou eliminovány. 
Druhou nevýhodou je podstatně méně přesné měření rychlosti průchodu UZ vln. 
Protože se zvuk šíří ve vzduchu cca 10krát pomaleji nežli v testovaném materiálu, 
i nepatrný posun vzdálenosti mikrofonu a vzorku způsobí závažný rozdíl.  
 
5.5 KONTINUÁLNÍ M ĚŘENÍ FREKVENCE PODÉLNÝCH KMIT Ů 
SCHNOUCÍHO MALTOVÉHO VZORKU 

Měřicí aparatura s MLS signálem umožnila kontinuální sledování frekvence 
podélných kmitů vzorku, které se změnily z 12551,1 Hz (mokrý) na 12097,7 Hz 
(suchý). Tato 3,7% změna by přepočtem na dynamický modul pružnosti podle 
vztahu 2.11 znamenala 13% nárůst oproti suchému stavu.  

Při měření rychlosti průchodu nedošlo k žádné změně v závislosti na vlhkostním 
stavu vzorku, což bylo způsobeno nedokonalou vazbou budič-vzorek a nízkou 
frekvencí vzorkování (1 µs).  

Tímto 
experimentem byla 
ověřena nutnost 
provádět dynamické 
nedestruktivní měření 
vždy za stejných 
laboratorních 
podmínek. Pouhá 
změna teploty 
vzduchu o 2,5 °C 
může způsobit změnu 
frekvence podélného 
kmitání o 0,5%. 
 
 
 

Graf 5-2: Detail základní frekvence, budič 
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Graf 5-3: Změna frekvence podélného kmitání maltového vzorku 
při samovolném sušení 
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5.6 MĚŘENÍ TEPLOTN Ě NAMÁHANÝCH VZORK Ů 

Za účelem srovnání výsledků měřicí aparatury s klasickými metodami a pro 
ověření použitelnosti, bylo provedeno měření na vzorcích namáhaných různou 
teplotou. Maltové vzorky (40x40x160 mm) s křemenným pískem 0-4 mm a 
betonové vzorky viz tabulka. 

 
 

Název sady 

vzorků

Cement    

CEM I 42,5 R

Křem. 

písek 0-4

Kamenivo 

8-16

Kamenivo 

11-22 Plastifikátor Voda w/c

Rozměr zkušebních 

trámců

Receptura A 345 848 980 2,8 160 0,46 100x100x400 mm

Receptura B 345 896 521 391 2,5 153 0,44 100x100x400 mm  
 

 

5.6.1 Maltové vzorky 

Navrženou testovací aparaturou s budícím MLS signálem byly charakterizovány 
vzorky namáhané různě vysokou teplotou. Z průběhu rychlosti šíření 
ultrazvukových vln získaných navrženou aparaturou impulzním přístrojem PUNDIT 
můžeme vidět klesající tendence s rostoucí teplotou namáhání vzorku. Zcela 
identický trend je pozorovatelný i v případě poklesu frekvence podélného kmitání, 
což je očekávatelné, protože oba parametry je možné přepočítat na dynamický 
modul pružnosti v tahu/tlaku. Z výsledků je zřejmé, že s narůstající teplotou se 
zhoršují akustické a potažmo i mechanické vlastnosti maltových vzorků. 
K významnému propadu dochází při teplotě 1000 °C a především 1200 °C. I 
z průběhu parametru charakterizujícího nelinearity vzorku α je patrná podobná 
tendence s výjimkou teploty 1000 °C. Pro tuto teplotu se nabízejí dvě vysvětlení. 
Může se jednat o statistickou anomálii, byl testován pouze jeden vzorek s teplotním 
namáháním 1000 °C, nebo došlo ke změně struktury, která vedla ke snížení 
množství mikrotrhlin.  

Výrazný pokles všech měřených ukazatelů pro vzorek namáhaný 1200 °C je zcela 
neočekávaným jevem. Vzorky receptury A a B, které se od těchto maltových lišily 
pouze v kamenivu, vykazovaly naopak zlepšení vlastností [16]. Alternativní píky 
frekvence podélného kmitání obou metod umožňují i takovou interpretaci, ale to 
bylo vyvráceno měřením rychlosti UZ vln. 

Měřicí aparatura s pevně vázaným budičem CONE dosahuje velice blízkých 
výsledků jako srovnávací metody. Problémem ale je nepředvídatelný vznik 
frekvenčních píku a zkreslená amplituda frekvenčních maxim. Připevňování budiče 
a snímače včelím voskem ke vzorku je navíc časově náročné. 

Tab. 5-2: Receptura na m3 betonu 
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8-refC 20 4615 4528 4720 4,2% 13580 13923 2,5% 7

8-200C 200 4458 4324 4598 6,3% 13226 13529 2,3% 18

12783 3,5% 47

12888 2,6% 101

8-600C 600 4198 4103 4384 6,8% 12326 12623 2,4% 107

8-800C 800 3978 3934 4082 3,7% 11661 11845 1,6% 169

8-1000C 1000 3582 3556 3791 6,6% 10124 10338 2,1% 147

5864 5940 1,3% 467

11490 12000 4,4% 557

160

diff. v 

(IE, MLS)

5,6%

-0,2%

8-400C

1200

400 4299 4211

Pozn.: datum měření: 13. únor 2015, teplota vzduchu: 23°C, RH: 26%, tlak: 102 kPa
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Tab. 5-3: Souhrn výsledků měření teplotně namáhaných maltových trámců 

Graf 5-5: Vzorek 1000 °C - posun fL se zvyšující se amplitudou budícího signálu 

Graf 5-4: Referenční vzorek - posun fL se zvyšující se amplitudou budícího signálu 
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5.6.2 Betonové vzorky, receptura A 

Měřicí aparaturou bylo dosaženo výborné shody frekvence podélného kmitání 
s metodou impact-echo. Významně (<20%) se lišily především hodnoty fL měřené u 
vzorků namáhaných teplotou 1200 °C. Při měření rychlosti UZ vln přístrojem 
PUNDIT bylo dosaženo také dobré shody s měřicí aparaturou. Velký rozdíl, který 
nastal při měření vzorků namáhaných teplotou 200 °C a 400 °C, je nejspíš 
důsledkem systematické chyby. I malé oddálení mikrofonního čidla od vzorku má za 
následek snížení měřené rychlosti UZ vln. Frekvence podélných kmitů změřená 
metodou IE a rychlost UZ vln, měřená přístrojem PUNDIT, byly přepočítány podle 
rovnice 1-1, respektive 1-3, na dynamický modul pružnosti. Průběh obou 
dynamických modulů je velmi podobný. Průběh parametru α poukazuje na 
překvapivé zhoršení materiálových vlastností pro teplotu 800 °C. Výrazný pokles 
má za následek dvojnásobná hodnota α pro vzorek A27-800C (tab. 5-4). Při teplotě 
800 °C se odehrává druhá fáze rozkladu CSH gelů, tvorba β-C2S, ale zároveň 
začíná vznikat keramická vazba, která nahrazuje hydraulické vazby. Pak je tedy 
možné, že u vzorku A27-800C ještě nedošlo ke vzniku keramické vazby, která 
materiálové vlastnosti výrazně zlepšuje. 

Měření MLS signálem za použití kontaktního reproduktoru EX60S s gelovou 
vazbou a bezkontaktního MEMS mikrofonu je přesné a navíc výrazně rychlejší 
oproti předešlému experimentu. Rychlostí měření je ale vykoupena menší 
spolehlivostí měření rychlosti průchodu UZ vln. 

 
 

 

A02-020 4651 5316 5230 -1,6% -3

A03-020 4379 5328 5252 -1,4% 8

A04-020 4439 5328 5258 -1,3% 9

A08-200 3734 4959 4982 0,5% 27

A09-200 4010 5042 5082 0,8% 5

A10-200 3650 4869 4908 0,8% 54

A14-400 2285 3260 3349 2,7% 91

A15-400 3048 3111 3241 4,2% 57

A17-400 3169 3433 3536 3,0% 72

A20-600 1899 1645 1932 17,4% 473

A21-600 2350 2253 2447 8,6% 336

A22-600 2377 2217 2321 4,7% 383

A27-800 1095 912 1035 13,5% 2120

A28-800 1236 1072 1285 19,9% 1086

A30-800 1218 1025 1228 19,8% 1102

A34-1000 760 750 860 14,7% 845

A46-1000 775 778 852 9,5% 852

A47-1000 743 752 826 9,9% 910

A38-1200 1632 1561 1608 3,0% 255

A39-1200 1490 1222 1280 4,8% 478

A40-1200 1564 1622 1689 4,1% 243

Délka měřící základny [mm] 400 Pozn.: datum měření: 25. května 2016; tvzd: 23°C, RH: 25%, tlak: 102 kPa
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Tab. 5-4: Souhrn výsledků měření aparaturou s MLS signálem, receptura A 
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5.6.1 Betonové vzorky, receptura B 

Frekvence podélných kmitů změřená metodou IE a rychlost UZ vln, měřená 
přístrojem PUNDIT, byly přepočítány podle rovnice 1-1, respektive 1-3, na 
dynamický modul pružnosti. Průběh obou dynamických modulů je velmi podobný, 
nutné je ale podotknout, že pro výpočet Ecu z rychlosti UZ vln byl použitý 
odhadnutý vdyn. Proto má metoda IE větší vypovídací hodnotu. 

Průběh parametru α naznačuje minimální změny v mikrostruktuře betonu do 20 až 
400 °C a zároveň je patrné výrazné zhoršení materiálových vlastností pro teploty 
800 °C a 1000 °C. Při teplotě 1200 °C se vlivem rekrystalizace α parametr zlepšuje. 
 

Měření navrženou aparaturou a metodou impact-echo bylo provedeno na celkem 
40 vzorcích receptury B, z toho 21 vzorků bylo testováno přístrojem PUNDIT. 
Hodnoty podélných frekvencí jednotlivých vzorků jsou ve výborné shodě ve většině 
případů. Výjimkou jsou především vzorky namáhané teplotou 1000 °C a 1200 °C. 
Pravděpodobným důvodem vzniklé odlišnosti mohou být odlišné podmínky při 
testování. Vypálením vzorku nad teplotu 900 °C vzniká nehašené vápno (CaO), 
které snadno absorbuje vzdušnou vlhkost, ale i gelový vazební prostředek použitý 
při testování. Významnou roli může hrát i fakt, že vzorky byly měřicí aparaturou 
testovány s delším časovým odstupem od vypálení, na rozdíl od metody impact-
echo.  
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Graf 5-6: Frekvence podélného kmitání měřena metodou Impact-echo a navrženou 

měřicí aparaturou, receptura B 
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Graf 5-8: Nelineární parametr α měřený navrženou měřicí aparaturou, receptura B 

Graf 5-7: Rychlost UZ vln měřena impulzní metodou (přístroj PUNDIT) a navrženou 
měřicí aparaturou, receptura B 



 
 
 

24

6  ZÁVĚR 
Cílem disertační práce byl výzkum pulzní komprese signálu a využití 

pseudonáhodné sekvence pro zjištění akustických vlastností stavebních materiálů. 
Za tímto účelem byly popsány relevantní akustické metody používané ve 
stavebnictví a zároveň byla objasněna úskalí impulzního buzení a převodu signálu 
do frekvenční oblasti. Pro svoje ideální vlastnosti, které byly detailně popsány, byla 
sekvence maximální délky vybrána jako nejvhodnější pseudonáhodný budící signál. 
V experimentální části je popsaná měřicí sestava a operce digitální signálové 
analýzy, kterou vykonává navržený program.  

Testovací proces je automatizovaný do takové míry, že umožňuje kontinuální 
měření. Této funkcionality bylo využito při měření změny frekvence podélného 
kmitání schnoucího maltového vzorku. Experimentem se ověřilo, že mokré vzorky 
vykazují až o 13 % vyšší dynamický modul pružnosti v tahu/tlaku ve srovnání se 
suchými vzorky. Měření je natolik přesné, že odhalilo i vliv teploty okolního 
vzduchu na frekvenci podélného kmitání vzorku.  

V průběhu práce byly prováděny experimenty s různými druhy budičů, snímačů a 
vazebních prostředků. Gelová vazba budiče spolu s bezkontaktním mikrofonním 
snímačem výrazně urychlí přípravnou fázi měření za cenu méně přesného stanovení 
rychlosti šíření ultrazvukových vln. Pevná vazba budiče i snímače je vhodná 
především pro kontinuální měření, protože nedochází ke vstřebávání vlhkosti 
z vazebního prostředku do testovaného vzorku.  

Jedna kapitola práce je věnována získání přenosové charakteristiky samotného 
vzorku bez vlivu měřicí sestavy. Byl použit časově náročný parametrický přístup 
pomocí modelu „output-error“, ale i neparametrický přístup využívající 
dekonvoluce. 

Za účelem ověření použitelnosti navržené metody a aparatury bylo provedeno 
měření 68 vzorků nahnanými zvýšenou teplotu. Pro většinu výsledků bylo dosaženo 
dobré shody se srovnávacími akustickými metodami (impact-echo a pulzní 
ultrazvuková metoda). Pro úplnost byly provedeny i destruktivní srovnávací metody 
(pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem).  

 
Výhody navržené testovací aparatury se signálem MLS 

• Vysoké rozlišení ve frekvenční oblasti je umožněno pulzní kompresí budícího 
signálu. 

• Minimalizace nelinearit díky budícímu signálu s nízkým činitelem výkyvu. 
• Velká část frekvenčního spektra je téměř rovná, proto je signál ideální pro získání 

přenosové charakteristiky. 
• Blízké pole budiče je vyrušeno multifrekvenčním signálem. 
• Sekvence maximální délky je imunní vůči okolnímu šumu.  
• Signál lze jednoduše generovat několika hardwarovými komponentami. 
• Navržený binární zesilovač je schopný zesílit signál na 250 V. 
• Měřicí sestava umožňuje automatizované kontinuální měření.  
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• Vysoká rychlost samotného testu a přípravy na test (pokud je použita gelová a 
bezkontaktní vazba). 

• Program hromadně zpracovává měření a klíčové údaje jsou vyexportovány spolu 
s grafy frekvenční analýzy. 

• Až na několik objasněných výjimek bylo dosaženo dobré shody se srovnávacími 
metodami (IE, PUNDIT). 

• Určení nelineárního parametru α z opakovaného testování s narůstající 
amplitudou budícího signálu. 

• Frekvence podélného kmitání vzorku je určena pro signál s nulovou amplitudou, 
takže lépe charakterizuje LTI systém. 

• Určení rychlosti podélného vlnění. 
• Program umožňuje testování IRS sekvencí, obdélníkovým signálem, nebo záznam 

a analýzu metody impact-echo. 
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9  ABSTRACT 
The thesis deals with research of pulse compression of the acoustic signal in terms 

of applications in civil engineering. Based on the study and analysis of these 
methods, automated measuring equipment for non-destructive testing with 
pseudorandom sequence of maximum length and automated signal analysis, have 
been designed and implemented. 

In a single test cycle are obtained three parameters that characterize the linear and 
nonlinear behavior of the sample. A nonlinear parameter, Time of Flight of 
ultrasonic wave in the sample is further in the work compared with the conventional 
pulse measuring, and spectral analysis is compared with the method impact-echo. 

Functionality and optimization of the testing method was performed on a total of 
three sets of test pieces made of various building materials. The experiments proved 
simple result interpretation, and high sensitivity to structural damage associated with 
temperature loading. The results were correlated with conventional nondestructive 
methods and by destructive testing was measured change in compressive strength 
and flexural strength. This work also includes continual measurement of 
fundamental frequency influenced by moisture on a mortar sample. 

Use of pulse compression signal is in the civil engineering quite unusual. Only in 
recent years this topic is discussed in scientific articles with increasing frequency. 
Great potential lies in the association of three test methods into a single. Beneficial 
is high test speed and measurement reproducibility, but also theoretical possibility of 
testing massive test elements. 

 


