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Abstrakt

Nelineární ultrazvuková spektroskopie je metoda využívající nelineární vlastnosti 
namáhaného materiálu. Tato metoda se obvykle používá s využitím jednoho  i dvou 
budi " (obecn! jejich po et není omezen). Digitáln! zaznamenaný signál je p#eveden
Diskrétní Fourierovou transformací do frekven ní oblasti, kde jsou spektra 
vyhodnocena. Ovšem je nutné transformaci použít uvážliv!. P#ísp!vek se zabývá 
n!kterými komplikacemi p#i použití transformace. 

Abstract

Nonlinear ultrasound spectroscopy is a resonance-based technique exploiting the 
significant nonlinear behaviour of damaged materials. This method can be applied in two 
basic types – with one or two exciters. Recorded signal is evaluated by help the Discrete 
Fourier Transform (Fast Fourier Transform). There are problem with its reasonable 
using. The aim of article is describing some of them. 
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Úvod

Nelineární ultrazvuková spektroskopie využívá buzení jedním  i více 
harmonickými signály. Výsledkem je sledování chování harmonických složek. Rozdíl ve 
velikosti t!chto složek m"že být dostate n! významný z hlediska citlivosti a rozsah"
p#ístroj". Základní obvod se tedy sestává z budící  ásti, vzorku a snímací  ásti (obr. 1). 
Budi " i sníma " m"že být více.

vzorek snímací  ástbudící  leny

  Schéma zapojení vzorku 

Analogov! digitální (A/D) p#evodník má obvykle rozsah založený na mocnin!
dvou tj. 2bity. Pro d#íve nej ast!ji používané 8 bitové p#evodníky je to 28 tj. 256 úrovní, do 
kterých m"že být celý m!#ící rozsah rozd!len. Užite né hodnoty pro p#evodníky jsou v 
Tab. 1. Pro náhodné, zvlášt! impulsní d!je, se obvykle využívají t#i  tvrtiny celkového
rozsahu.

Po et
bit"

Rozsah
(2bity)

P#esnost
(1/Rozsah)

Dynamický rozsah

[dB]

3/4 dynamického 
rozsahu [dB] 

8 256 4 10-3 48 40

12 4096 3 10-4 72 64

14 16384 6 10-5 84 76

16 65536 2 10-5 96 88

24 16777216 6 10-8 144 136

32 4264967296 3 10-10 192 184

  Hodnoty A/D p evodníku

Fourierova transformace 

Fourierova transformace p#evádí  asový signál s(t) do tzv. frekven ní oblasti G(f).
Vlastní transformace pracuje s komplexním signálem. V p#ípad! analýzy reálného
signálu s(t), tj. imaginarní  ást je nulová, je výsledek transformace komplexní  íslo

. V praxi je obvykle používáno vyjád#ení frekven ního spektra

amplitudového
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Ovšem zm !ený signál s(t) je zaznamenán v jednotlivých "asových okamžicích 

s konstantním "asovým krokem )t v omezené délce N hodnot tj. s(0), s()t), s(2*)t),...,

s((N-1)*)t). Pokud by hodnoty byly ur"eny s jiným než konstantním krokem byl by 
výpo"et komplikovan jší. V tšina za!ízení však pracuje s konstantním krokem. Ve 
frekven"ním spektru pak dostáváme také diskrétní hodnoty na jednotlivých frekvencích 

daných frekven"ním krokem )f, který závisí na "asovém kroku )t a  po"tu zm !ených
bod# N, tj. délce signálu 
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Frekven"ní amplitudové spektrum je tedy omezeno hodnotou aritmetického pr#m ru

G(0) a hodnotou na Nyquistov  frekvenci G()f*N/2). Tedy spektrum je pouze ve 

vybraných frekven"ních bodech G(0), G()f), G(2*)f),..., G()f*N/2). Poznamenejme, že 
signál je vzorkován frekvencí
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Výsledné hodnoty jsou tedy na frekvencích 0, *)f, 2*)f, ..., (N/2-1)*)f, (N/2)*)f.
Tedy užití Diskrétní Fourierovy transformace obsahuje n které d#ležité vlastnosti 

+, signál i spektrum jsou vzorkovány, tj. mají hodnoty jen v definovaných bodech
("ase, resp. frekvenci) 

+, je p!edpokládána periodicita signálu i spektra, tj. jakoby signál m l nejmenší

periodu rovnu délce zaznamenané realizace (N )t)

+, nejvyšší skute"né frekvence v signálu musí být menší než je polovina vzorkovací
frekvence, jinak je spektrum nereálné 

+, délka signálu by m la být úm rná nejnižší period  obsažené v signálu 

Pro eliminování n kterých efekt# lze použít tzv. okénkové funkce, které snižují hodnoty
na okrajích signálu. Touto funkcí je signál násoben a výsledná velikost spektra je o 
definovanou velikost nižší. 

Je vhodné si uv domit, že signál mající frekven"ní složky mimo složky výsledné 
je rozptýlen energeticky do složek okolních.

Diskretizace

f [Hz] 8 9 10 11 12 13 14

ar 0.111 0.196 0.621 0.651 0.226 0.141 0.104

  Hodnoty na frekven ních složkách p!i generování frekvencí 10,5 Hz



Vliv diskrétní frekvence je patrný na obr. 2. Oba uvedené signály mají jednotkovou 
(stejnou) amplitudu, ale rozli nou frekvenci. Vzorkování je provedeno s frekven ním

krokem  !f rovným 1 Hz.

Tedy frekvence 10 Hz je ve spektru zobrazena na hodnot! 10 Hz tj. 10x 1 Hz. Avšak 
frekvence 10,5 Hz nem"že být umíst!na na jedné frekven ní složce, nebo# sousední
složky jsou 10 Hz a 11 Hz. Z tab. 2 je z$ejmé, že výpo tem je ovlivn!no i relativn!
vzdálené okolí intervalu 10 Hz a 11 Hz. 

 Vliv vzorkování signál  s r znou frekvencí 

  Vliv vzorkování

Dalším nezanedbatelným vlivem m"že být analogov! digitální p$evod. Z obr 3 je 
patrný vliv po tu bit" u p$evodníku na po et zaznamenaných harmonických složek. 



V tomto p ípad! je p edpokládaný pokles každé složky p!tinový k p edchozí složce. P i
osmibitovém p evodníku (8b) je maximální rozsah 48 dB a teoreticky lze sledovat první 
"ty i harmonické složky. P edpokládáme-li ovšem využití ¾ rozsahu, tj. 40 dB, m#žeme
sledovat již jen t i harmonické složky. Zde je z etelná nutnost použití v!tšího rozlišení
pro p esn!jší zaznamenání více harmonických složek.

Samoz ejm! nutnost kritického rozlišení závisí na poklesu sledované harmonické
složky vzhledem k celkovému poklesu signálu. Tedy vyšší rozlišení je obecn!

výhodn!jší, avšak v sou"asnosti je omezeno rychlostí diskretizace signálu. Vyšší
rozlišení snižuje maximální možnou vzorkovací frekvenci z d#vodu hardwarové 
konstrukce A/D p evodníku..

M !ící za!ízení pro nelineární spektroskopii 

Z uvedených d#vod# je vhodné uvést aparaturu do souladu z hlediska teorie, tj. aby
p edpokládaná diskrétní frekvence buzení resp. rozdílu buzení byla zahrnuta 
v diskrétním Fourierov! spektru. Znamená to sledovat relativn! velké signály, co se tý"e
objemu dat, nebo$ rozlišení je závislé na po"tu zaznamenaných dat. Z hlediska
omezených možností lze postupovat také s využitím analogových pásmových propustí. 
V p ípad!, že budeme porovnávat pom!ry amplitud frekven"ních spekter pot ebujeme
jak velkou p esnost m! ení (vícebitový A/D p evodník) tak sou"asn! velké množství dat. 
P i použití metody využívající dvou harmonických budících signál# se m#žeme zabývat
pouze oblastí rozdíl# nebo sou"tu budících frekvencí. Pak je vhodné použití
analogových pásmových filtr#, které budou propoušt!t pouze vymezenou oblast, 
umíst!ných p ed A/D p evodníkem.

Budi 

fb1

vzorek pásmový

filtr

p!edzesilova 

pásmový

filtr a 

zesilova 

A/D

p!evodník

a

záznamník

!ízení a 

analyzátor

Budi 

fb2

  Blokové schéma m !ícího za!ízení



Blokové schéma jednoho z možných zapojení je uvedeno na obr. 4. D ležitou roli 
hraje vhodn! zvolená kombinace budících frekvencí fb1 a fb2. Vhodnost pásmového filtru 
p"ed p"edzesilova#em m že být diskutabilní, ale p"i p"edpokladu relativn! velkého 
vstupního signálu je jeho použití relevantní. 

Záv r

Metoda nelineární ultrazvukové spektroskopie se jeví jako velmi nad!jná nedestruktivní 
metoda. Její aplikovatelnost je závislá na stavu v!dy a techniky. Velmi d ležitými prvky 
jsou budící elementy. Samoz"ejm! je d ležitá i záznamová strana. P"i nastavování 
parametr  m!"ícího "et!zce je nutné také uvažovat n!které principy Diskrétní Fourierovy 
transformace. D ležitý je vhodný výb!r frekvencí v#. vzorkovací. V souladu by m!ly být 
budící frekvence, vzorkovací frekvence a délka realizace resp. citlivost frekven#ní osy. 
D ležitým prvkem je také bu$ frekven#ní omezení zaznamenávaného signálu nebo 
vysoký stupe% rozlišení A/D p"evodníku, tj. vyšší po#et bit . Neexistuje všeobecný 
návod jak volit jednotlivé parametry aparatury, nebo& tento závisí na sledovaném vzorku. 
Stavební materiály pat"í k t!m komplikovan!jším. 
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