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ABSTRACT
Aircraft structures fatigue failure is considerable risk of today’s aviation safety. The problem
is usually solved by critical parts preventive replacement, regardless of parts real state. It is
very expensive and uneconomical solution. NDT method capable to find the changes in the
part, that are indication of crack creation and growth, would be very useful and money saving.
Acoustic emission (AE) is a NDT procedure that is candidate for the method. In the
Aeronautical Research and Test Institute (VZLÚ) set of cyclical fatigue tests was done.
During the tests, loaded sample AE activity was monitored, during the loading sequence
pauses, the sample state was checked using NDT methods such us ultrasound, eddy current,
optical methods, non-linear ultrasound, etc. Presented paper attends to description and
analysis of AE measurement on cyclical loaded aircraft structure.
ABSTRAKT
Zna!né riziko pro bezpe!nost sou!asného letectví p"edstavuje únavové poškození leteckých
konstrukcí. Obvykle se tento problém "eší preventivní vým#nou kritických díl$, bez ohledu na
jejich skute!ný stav. To je ovšem dosti nákladný a neefektivní postup. Velkým p"ínosem by
proto byla diagnostická metoda, která by dokázala detekovat prvotní zm#ny v konstrukci
vedoucí pozd#ji k vytvo"ení trhliny (m#nit sou!ást až když je trhlina jasn# patrná m$že být
pozd#). Akustická emise je metoda nedestruktivního zkoušení, která by mohla takové
informace poskytnout. Ve VZLÚ byla provedena série cyklických únavových zkoušek
leteckých sou!ástí, p"i nichž byla m#"ena emisní aktivita vzorku. Po ur!itém po!tu
zat#žovacích cykl$ byl testovaný vzorek prozkoumán širokým spektrem diagnostických
postup$ (ultrazvuk, ví"ivé proudy, optické metody, nelineární ultrazvukové metody, atd.) a
výsledky byly konfrontovány s m#"ením AE. P"edkládaná práce se v#nuje popisu a analýze
provedených m#"ení AE na cyklicky zat#žované letecké sou!ásti.
ÚVOD
V uplynulém období byla v Ústavu termomechaniky AV R provedena "ada experiment$
sledujících ší"ení ultrazvukových (UZ) vln v leteckých konstrukcích a mapujících možnosti
r$zných UZ metod v nedestruktivním zkoušení leteckých konstrukcí ([1], [2], [4]). V !ervnu
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letošního roku prob hlo dvoudenní m !ení akustické emise (AE) p!i cyklickém zat žování
sou"ásti podvozku malého letounu - konzoly ". 3 (obr. 1). V obr. 1 jsou zakresleny t!i
piezoelektrické sníma"e AE01 – AE03 DAKEL o pr#m ru 9 mm. Z d#vodu nep!ístupnosti
bok# vzorku b hem zat žování (uchycení vzorku v zat žovacím za!ízení je vid t na obr. 2)
byly t!i sníma"e AE nalepeny na hranu sou"ásti, takže tvo!í p!ímku. To omezuje lokalizaci
AE zdroj# na lokalizaci lineární. Data nam !ená týmem VZLÚ aparaturou DAKEL byla
poskytnuta ÚT ke zpracování a vyhodnocení. Hlavním cílem experimentu bylo zachytit
po"áte"ní fázi vzniku trhliny, ideáln ješt d!íve než je trhlina patrná p!i vizuální inspekci
dílu. Krom AE byly k dosažení cíle použity i jiné metody nedestruktivního zkoušení ultrazvuk, ví!ivé proudy, nelineární spektroskopie elastických vln, atd. Hlavní výhodou AE
oproti ostatním metodám je možnost kontinuálního on-line sledování, není nutné "ekat na
p!estávku v zat žování ani pracn demontovat vzorek ze zat žovacího za!ízení (obr. 2).

Obr. 1: Schéma zat žované sou"ásti s vyzna"ením polohy sníma"# AE01 – AE03.

Obr. 2: Uchycení vzorku v zat žovacím za!ízení (ješt nejsou nalepeny všechny sníma"e AE).
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PR B!H EXPERIMENTU A ZAZNAMENANÁ EMISNÍ AKTIVITA VZORKU
První den m !ení bylo cyklické zat žování vzorku zahájeno ve 14:04 hod. Do grafu na obr. 3
je vynesena RMS nam !ená sníma"em AE01, "as na ose x je v sekundách od 14:00:00 hod.
Výrazné zvýšení RMS v "ase t = 4650 s (15:17:30) je zp#sobeno zvýšením zesílení m !icí
aparatury. N kolik maxim okolo "asu t = 2950 (14:49:10) je zp#sobeno manipulací se
vzorkem p!ed spušt ním dalšího kola cyklování. Zvýšení emisní aktivity v "ase t = 3330 s
(14:55:30) bude dále diskutováno. Druhý den bylo cyklické zat žování vzorku zahájeno v
13:56 hod. V grafu na obr. 4 je vynesena RMS nam !ená sníma"em AE01, "as na ose x je
v sekundách od 14:00:00 hod. Druhý den došlo k jistému zvýšení emisní aktivity na za"átku
experimentu (zhruba do "asu 14:15) a potom na konci, v "ase t = 3500 – 4100 s (14:58:20 –
15:08:20), což bude diskutováno níže.
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Obr. 3: Emisní aktivita kanálu AE01 první
den m !ení, "as 0 = 14:00:00 hod.
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Obr. 4: Emisní aktivita kanálu AE01 druhý
den m !ení, "as 0 = 14:00:00 hod.

Pokud se b hem zat žování konzoly ". 3 objevil aktivní emisní zdroj, m ly by být "asové
diference p!íchodu AE signálu k dvojicím sníma"# AE p!ibližn konstantní pro v tší po"et
AE událostí (malé rozdíly v !ádu s se mohou objevit jako d#sledek zaznamenání AE událostí
ze stejného zdroje ovšem s r#znou amplitudou). Rozdíly "as# p!íchod# emisních událostí
mezi kanály 1 a 2 m !icí aparatury jsou vyneseny v grafech na obr. 5 (první den m !ení) a na
obr. 6 (druhý den m !ení). První den je vid t nízkou emisní aktivitu v první polovin m !ení,
r#zné "asové diference událostí zaznamenaných v této dob sv d"í o spíše nahodilé a
nevýznamné emisní aktivit . V "ase t = 3330 s (14:55:30) nastupuje mohutná emisní aktivita
p!i tém ! konstantních diferencích 16 -18 s (aritmetický pr#m r je 16,8 s). Tato aktivita
"asov odpovídá aktivit zjišt né ze záznamu RMS (obr. 3), konstantní diference nazna"ují
stále stejnou polohu AE zdroje (m#že se také jednat o zdroj "í n kolik zdroj# vn !ady
sníma"# AE01 – AE03).
Zvýšená emisní aktivita na za"átku druhého dne m !ení není doprovázena stejnými "asovými
diferencemi zaznamenaných AE událostí, takže p!í"inou této aktivity pravd podobn není
jeden aktivní zdroj (vada). Druhá polovina zat žování druhého dne m !ení jisté znaky
shlukování "asových diferencí vykazuje, konkrétn pak v intervalu 4 – 6 s. Nejpatrn jší je to
v "asovém intervalu 2400 – 3000 s (14:40:00 – 14:50:00). V záv re"né fázi m !ení je rozptyl
"asových diferencí vyšší, ovšem zvýšený po"et událostí s diferencemi v intervalu 4-6 s je
stále patrný.
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ZVÝŠENÁ EMISNÍ AKTIVITA B HEM PRVNÍHO DNE M !ENÍ
Abychom mohli analyzovat zvýšenou emisní aktivitu b hem prvního dne cyklování za!ínající
v !ase t = 3330 s, musíme zjistit zda se jedná o aktivitu periodickou. Za tím ú!elem jsme do
grafu na obr. 7 vynesli rozdíly v !asech p"íchodu sousedních událostí do prvního kanálu
m "icí aparatury.

Obr. 5: #as. diference p"íchodu emisních událostí ke sníma!$m AE02 a AE01 1. den m "ení.

Obr. 6: #as. diference p"íchodu emisních událostí ke sníma!$m AE02 a AE01 2. den m "ení.
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Obr. 7: Rozdíly v asech p!íchod" sousedních událostí do prvního kanálu m#!icí aparatury.
$asové rozdíly na obr. 7 se nacházejí v intervalu 2,1 – 2,35 s se st!ední hodnotou 2,143 s a
jsou pravidelné. P!í inou takové pravidelnosti musí být cyklování vzorku, soudíme proto, že
pr"m#rná vzdálenost maxim zatížení byla 2,143 s. Pravidelné fluktuace mohou být zp"sobeny
nedokonalostí zat#žovacího za!ízení (zp#tná vazba zp"sobuje kolísání v !ádu desetin sekundy)
nebo m"že jít o d"sledek skládání periody zat#žování s periodou ukládání emisních událostí
m#!icí aparaturou.
Umíst#ní trojice sníma " AE v p!ímce (jiné nebylo technicky možné) bohužel neumož%uje
jinou než lineární lokalizaci zdroj" AE. Pro klasickou lineární lokalizaci je nezbytné mít
k dispozici rychlost ší!ení ur ité elastické vlny spolu s asovou diferencí p!íchodu této vlny
k dvojici r"zných sníma " AE. Vzhledem k r"zným amplitudám zaznamenaných AE událostí
lze jen obtížn# ur it, kterou vlnu, resp. vlnový mód, v tom kterém p!ípad# m#!icí aparatura
zachytila a vyhodnotila jako as p!íchodu emisní události. Vzhledem k nezanedbatelnému
šumu, který je zp"soben chodem zat#žovacího stroje, je pravd#podobné, že aparaturou
DAKEL byla nej ast#ji zaznamenána S-vlna nebo povrchová vlna, nikoliv rychlá P-vlna,
která obvykle zaniká v šumu.
Protože m#!ení rychlosti ší!ení elastických vln ve vzorku pomocí zkušebních pentest" nedalo
jednozna né výsledky, odhadli jsme rychlost ší!ení elastické vlny detekované m#!icí
aparaturou následující úvahou: p!edpokládejme, že AE události zaznamenané ve druhé
polovin# prvního dne m#!ení pocházejí ze zdroje vn# úse ky sníma " AE01 – AE03. Protože
vzdálenost sníma " AE01 a AE02 je 45 mm a zárove% pr"m#rná asová diference t21
za átk" událostí zaznamenaných sníma em AE02 a AE01 b#hem zkoumané fáze zat#žování
byla 16,8 !s, bude hledaná rychlost vmax1 = s/ t21 = 45/16,8 = 2,68 mm/!s = 2680 m/s. Stejné
události m#li pr"m#rnou asovou diferenci t31 = 34,8 !s, což p!i vzdálenosti sníma " AE03
a AE01 107 mm vede k rychlosti vmax2 = s/ t31 = 107/34,8 = 3,07 mm/!s = 3070 m/s. Rozdíl
v takto vypo teným rychlostech ší!ení elastických vln m"že být zp"soben nenulovou
tlouš&kou vzorku, nenulovými rozm#ry sníma " a tím, že triger m#!ící aparatury spustil u
událostí s vyšší amplitudou (bližší) p!íchod jiného vlnového módu než u událostí nižší
amplitudou (vzdálen#jší). Pokud rychlosti vmax1 a vmax2 zpr"m#rujeme, získáme velikost
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rychlosti ší ení elastické vlny 2,9 mm/ s, což je v dobré shod! s rychlostí ší ení S-vlny
v oceli.
Protože rychlost ší ení elastické vlny, která byla vypo"tena v p edchozím odstavci a která je
detekovaná m! icí aparaturou, se blíží rychlosti S-vlny v oceli, je pravd!podobné, že
p edpoklad, který jsme u"inili je pravdivý a že tedy aktivní zdroj periodicky vysílající AE
události se nachází vn! ady sníma"# AE01 – AE03. Konkrétn! vpravo od sníma"e AE01
(viz. obr. 1). Toto tvrzení podporuje i rozdíl v maximálních amplitudách signál#
zaznamenaných sníma"i AE01 a AE03. Již d íve bylo totiž provedeno m! ení útlumu
elastických vln v materiálu z n!hož je zhotovena testovaná konzola (podobné m! ení popsáno
v [3]). Bylo zjišt!no, že k poklesu amplitudy AE signálu na jednu polovinu dojde na
vzdálenosti cca 15 cm (útlum je tedy 20 dB/m, pokud použiji definici decibelu dB =
10*logA). P i m! ení konzoly ". 3 je pom!r maximálních amplitud signál# zaznamenaných
kanály 3 a 1 p ibližn! 0,6. To odpovídá vzdálenosti vzd = 10*log(1/0,6)/20 = 0,111 m = 111
mm. Hodnota 111 mm se velmi dob e shoduje se vzdáleností sníma"# AE01 a AE03, která je
p ibližn! 107 mm a tedy AE zdroj musí být vn! úse"ky AE01 – AE03..
Velmi d#ležitým faktem je, že ada AE událostí s konstantními "asovými diferencemi !t21 =
16-18 s kon"í ukon"ením prvního dne m! ení. Druhý den se již tyto události v záznamu AE
neobjevují.
Na základ! výše uvedených skute"ností se domníváme, že zvýšená emisní aktivita b!hem
prvního dne m! ení není zp#sobena výskytem vady v testovaném vzorku. Tato emisní aktivita
má p ísn! periodický charakter odpovídající frekvenci cyklování a s nejv!tší
pravd!podobností pochází z oblasti vn! úse"ky tvo ené sníma"i AE01 a AE03. Proto se
domníváme, že se jedná o akustické rušení zp#sobené pohybem vzorku v upínacím za ízení.

EMISNÍ AKTIVITA VZORKU VE DRUHÉ POLOVIN DRUHÉHO DNE M !ENÍ
Do graf# na obr. 8 a 9 (obr. 9 je zv!tšený vý ez z obr. 8) jsme vynesli lineární lokalizaci
událostí AE zaznamenaných druhý den m! ení v "ase 14:36 – 15:15. Na osu x je vynesen "as
v sekundách (0 = 14:00:00 hod), na osu y vzdálenost AE události od sníma"e AE01 v mm
(kladný sm!r je doleva). Lineární lokalizaci AE událostí jsme provedli jak pomocí dvojice
sníma"# AE01, AE02 (v grafech vyzna"eno k ížky), tak pomocí dvojice AE01, AE03
(vyzna"eno kole"ky). P i lokalizaci jsme v obou p ípadech využili rychlost ší ení elastické
vlny V = 2,9 mm/ s, která byla odvozena v minulé kapitole. Pokud hledáme na obr. 8 oblasti
konstantní lokalizace AE událostí, které by signalizovaly p ítomnost aktivního zdroje AE, je
zajímavá oblast "as# tt = 2500 – 3800 s (14:41:40 – 15:03:20). V samotném záv!ru m! ení
(viz. obr. 9) sice bylo detekováno pom!rn! dost AE událostí, jejich lokalizace se ale od sebe
významn! liší. V!tšina AE událostí zaznamenaných v "asovém intervalu tt má "asovou
diferenci !t21 = 5 s a !t31 = 27 s. Lineární lokalizace AE událostí s t!mito "asovými
diferencemi vede ke stejnému výsledku - AE zdroj se nachází 15 mm vlevo od sníma"e
AE01 (viz. obr. 1) - a$ k lokalizaci použijeme první nebo druhou dvojici sníma"# AE.
V samotném záv!ru m! ení mají "asové diference zaznamenaných AE událostí tendenci spíše
r#st a to na hodnoty !t21 = 7,5 s a !t31 = 32 s (11, resp. 8 mm vlevo od sníma"e AE01 –
viz. obr. 9).
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Obr.8: Lineární lokalizace AE zdroj pomocí sníma! AE01 a AE02 (k"ížky), resp. AE01 a
AE03 (kole!ka). Uvedena vzdálenost od sníma!e AE01, kladný sm#r je vlevo (obr. 1).
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Obr.9: Lineární lokalizace AE zdroj pomocí sníma! AE01 a AE02 (k"ížky), resp. AE01 a
AE03 (kole!ka) – detail p"edešlého obrázku. Uvedena vzdálenost od sníma!e AE01, kladný
sm#r je vlevo (obr. 1).
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ZÁV R
P i m! ení AE cyklicky zat!žované konzoly ". 3 v "ervnu 2007 byla zjišt!na následující fakta:
! Nízká emisní aktivita vzorku v prvních fázích zat!žování.
! Náhlé zvýšení emisní aktivity první den m! ení v "ase 14:55:30. Tato aktivita m!la
periodický charakter se st ední periodou 2,143 s (odpovídá period! cyklování).
Hodnoty konstantních "asových diferencí AE událostí zaznamenaných v této dob!
lokalizují tyto události vn! úse"ky tvo ené sníma"i AE03 a AE01. Toto tvrzení
podporuje rovn!ž úvaha o útlumu elastických vln uvedená výše.
! Zvýšení emisní aktivity v "ase 14:55:30 bylo zp#sobeno akustickým rušením, které
m!lo pravd!podobn! sv#j p#vod v uchycení vzorku do zat!žovacího za ízení (zdrojem
nejpravd!podobn!ji šroub v otvoru nejbližším sníma"i AE01).
! Emisní aktivita v první polovin! druhého dne m! ení nevykazuje známky výskytu
aktivního AE zdroje (lokalizace jednotlivých AE událostí se od sebe zna"n! liší).
! Druhý den m! ení v "ase 14:42:00 se objevuje ada AE událostí lokalizovatelných do
jednoho místa – 15 mm vlevo od sníma"e AE01. Je zna"ná pravd!podobnost, že
v t!chto místech vzorku došlo ke strukturálním zm!nám v materiálu, které mohou být
p edzv!stí vzniku poškození.
! V záv!re"ných fázích druhého dne m! ení dochází k posunu lokalizovatelné emisní
aktivity sm!rem blíže ke sníma"i AE01.
Z výše uvedených d#vod# jsme doporu"ili pokra"ovat v cyklickém zat!žování konzoly ". 3 a
p ednostn! p itom sledovat kritickou oblast mezi sníma"i AE01 a AE02 zda nedojde ke
vzniku viditelného poškození sou"ásti.
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