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ABSTRACT 

There are many experiments and measurements, where typical AE source location 
error 100-1000 mm is clearly unacceptable. In suggested paper problem of AE 
source location accuracy increasing will be discussed. Method based on fuzzy sets 
theory principles will be demonstrated using AE data recorded during fatigue test of 
small aircraft landing gear bracket.

ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá možnostmi zvýšení p esnosti lokalizace AE zdroj  v takových 
situacích, kdy jsou na ni kladeny zvýšené nároky a standardní chyba lokalizace 100-
1000 mm je p íliš velká. Na datech nahraných b hem cyklického únavového 
zat žování malé letecké sou ásti bude p edvedena nová lokaliza ní metoda 
využívající principy známé z teorie fuzzy množin.   

1. Úvod 

V minulém roce a na po átku roku letošního prob hlo ve VZLÚ Praha dlouhodobé 
únavové cyklické zat žování sou ásti podvozku malého letounu - konzoly . 3 (obr. 
1), p i kterém byla m ena akustická emise (AE). První výsledky již byly publikovány 
na konferenci Defektoskopie 2007 [1]. V tomto p ísp vku se zam íme na další 
zat žovací cykly a zejména na poslední fázi – cykly íslo 114000 – 123808. P estože
nedošlo k totální destrukci dílu, vizuální inspekce ukázala trhlinu p esn  v místech, 
kam ji lokalizovala AE. Popis toho, jak byla lokalizace AE zdroj  provedena a jak je 
možno k lokalizaci využít metod známých z teorie fuzzy množin tvo í hlavní ást
tohoto lánku.

2. Experiment 

Cyklické zat žování letecké sou ásti, konzoly . 3, probíhalo s p estávkami po dobu 
p ibližn  p l roku (celkem bylo provedeno 123808 zat žovacích cykl ), aniž by došlo 
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k destrukci sou ásti. 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.

Frekvence cyklování nebyla konstantní. Zpo átku byla 0,2 Hz, velmi brzy byla
zvýšena na 0,5 Hz a posledních 9808 cykl  bylo provedeno frekvencí 1 Hz.
Maximální síla p sobící na vzorek byla 43,8 kN, minimální 2 kN. V obr. 1 jsou 
ozna eny ty i piezoelektrické sníma e T1 – T4 DAKEL IDK-09 o pr m ru 9 mm, 
které byly p i m ení AE zapojeny. Z d vodu nep ístupnosti bok  vzorku b hem
zat žování byly sníma e AE nalepeny pouze na hrany sou ásti, takže t i tém  tvo í
p ímku a tvrtý je od této p ímky vzdálen jen velmi málo. To v praxi omezuje 
lokalizaci AE zdroj  na lokalizaci lineární. Signály ze sníma  T1 – T4 byly
kontinuáln  nahrávány aparaturou DAKEL Conti, pozd ji byla provedena detekce AE 
událostí ve spojitých signálech (prahováním) a byly ur eny základní parametry 
nalezených AE událostí ( as p íchodu, maximální amplituda, rise time), které nám 
posloužily jako výchozí data pro lokalizaci.

Obr. 1: Zat žovaná sou ást, sníma e akustické emise T1 – T4 a sou adná soustava 
používaná v textu. 

3. Fuzzy množiny  a jejich použití p i lokalizaci zdroj  AE 

Teorie fuzzy množin vychází z prací matematika L. A. Zadeha [5], [6]. Základní
myšlenka je pom rn  prostá. U b žných množin bu  prvek do množiny pat í, nebo 
nepat í. P íslušnost, resp. nep íslušnost prvku do množiny m žeme ozna it dv ma
symboly, obvykle 1, resp. 0. U fuzzy množin je míra toho „jak moc“ prvek do dané
množiny pat í vyjád ena stupn m p íslušnosti, nap . reálným íslem z intervalu 0, 1 .
Z tohoto intuitivn  jasného základu se dnes vyvinula velmi komplexní a složitá teorie
[4].
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V p ípad  lokalizace AE zdroj  na základ asových diferencí p íchodu signálu 
k r zným sníma m (tedy pro drtivou v tšinu lokaliza ních metod) jsou zdrojem
nejv tších chyb asové diference t, protože chyba p i jejich ur ení je obvykle dosti 
velká. Nejistotu v ur ení asových diferencí t m žeme modelovat práv  pomocí
fuzzy množin. Sta í, když za správnou asovou diferenci nebudeme považovat
jedinou hodnotu, ale každou asovou diferenci doplníme tzv. funkcí p íslušnosti M:

0, 1 , která bude vyjad ovat jak moc m že dané íslo být hledanou asovou
diferencí t. Klasický p ístup znamená, že funkce M je všude nulová s výjimkou
jediného bodu x = t, kde nabývá hodnoty 1. Z takto vypo tených fuzzy diferencí lze 
vypo ítat fuzzy polohu AE zdroje (v našem p ípad  to bude velmi jednoduché, 
protože budeme provád t pouze lineární lokalizaci).

Pokud k lineární lokalizaci AE zdroje použijeme dvojici sníma  T1, T2 ( asová
diference t12), resp. sníma e T1, T3 ( asová diference t13), bude sou adnice x

zdroje dána vzorcem 

,
22

13131212
dtvdtv

x        (1)

kde v je rychlost detekované elastické vlny a d12, d13 jsou vzdálenosti mezi sníma i
T1, T2, resp. T1, T3. Prvním parametrem ve vzorci (1) je rychlost v. Rychlost byla 
ur ena již v lo ském roce a iní 2,85 mm/ s [1] (zde zaokrouhleno na 2 desetinná 
místa). Protože detekce AE událostí byla provedena jednoduchým prahováním, je 
tato hodnota platná pouze pro AE události se st ední amplitudou. P íliš malá nebo
velká amplituda vede k detekci jiné elastické vlny ší ící se jinou rychlostí, takže
použití hodnoty 2,85 mm/ s vede k nep esné lokalizaci. 

P i lineární lokalizaci AE zdroj  pomocí asové diference t12 nelze lokalizovat
zdroje, které se nachází vn  úse ky spojující sníma e T1, T2 (vlevo od T1, resp. 
vpravo od T2), p i použití diference t13 zdroje vn  úse ky spojující smíma e T1, T3.
Všechny zdroje z t chto oblastí mají totiž stejné asové diference, které jsou zárove
diferencemi v absolutní hodnot  nejv tšími
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Všechny nam ené diference t proto musí ležet v intervalech max
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, tt  (budeme o nich hovo it jako o p ípustných intervalech), pokud tomu 

tak není, byla hodnota t ur ena chybn . Vztahy identické s rovnicemi (2) musí platit 
pro všechny asové diference, tedy i ty p íslušející ke sníma i T4 [3]. 

Definujme si ty i základní funkce p íslušnosti M1 – M4. Všechny funkce jsou rovny 0 
s výjimkou intervalu -5, 5 s. Na tomto intervalu je funkce M1 rovna 1 v bod  0 a je
rovna 0 jinde, funkce M2 je rovna 0,09  1/11 na celém intervalu -5, 5 s, funkce M3

je rovna M2/2 a funkce M4 je rovna M2/4. Nyní m žeme výše definované funkce
p íslušnosti p i adit jednotlivým událostem AE podle toho, jak v rohodné jsou podle 
našeho názoru vypo tené asové diference. My jsme se rozhodli pro p i azování AE 
událostí k funkcím M1 – M4 použít následující pravidla: 
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1. Všechny asové diference p íslušející k jedné AE události jsou v p ípustných
intervalech (2) a maximální amplituda signálu ze sníma e T2 je v intervalu 
(6,5V, 10V) – v tomto p ípad  takové události p i adíme funkci M1 a další 
postup bude v podstat  identický jako p i klasické lokalizaci bez využití fuzzy 
p ístupu.

2. Všechny asové diference p íslušející k jedné AE události jsou v p ípustných
intervalech (2) a maximální amplituda signálu ze sníma e T2 není v intervalu 
(6,5V, 10V) – v tomto p ípad  takové události p i adíme funkci M2, protože je 
zvýšená pravd podobnost, že jsme p i ur ení asu p íchodu AE signálu 
detekovali jinou elastickou vlnu (vlnový mód). 

3. asové diference vztažené k jednomu sníma i AE nejsou v p ípustných
intervalech, ostatní ano – chybné diference jsou „opraveny“ tak, že jsou jim 
p i azeny hodnoty z okraje p ípustného intervalu, události je p i azena funkce
M3.

4. asové diference p íslušející k více než jednomu sníma i AE jsou mimo 
p ípustný interval – takové události p i adíme funkci p íslušnosti M4, protože 
byl pravd podobn  ur en chybn as p íchodu.

Ze základních výše definovaných funkcí p íslušnosti lze vypo ítat funkce p íslušnosti
asových diferencí t12 nebo t13 pomocí operace konvoluce: M12 = Mx * t12 a M13 = 

Mx * t13, kde * znamená konvoluci a Mx je základní funkce p íslušnosti M1 – M4.

Funkce M12 a M13 m žeme pomocí lineárních rovnic (1) p epo ítat na fuzzy
lokalizace AE zdroje. 

Obr. 2: Klasická lokalizace (na základ asové diference t21 mezi sníma i T1 a T2) 
emisních událostí zaznamenaných b hem zat žovacích cykl  22000-55500.
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4. Diskuse 

Výsledky m ení AE p i cyklickém zat žování konzoly . 3 b hem cykl  16000-20000 
byly zpracovány a publikovány již v lo ském roce [1]. Ukázalo, že testovaný vzorek 
je velmi odolný v i únav  materiálu, a tak bylo v jeho zat žování pokra ováno. Bylo 
provedeno dalších více než 100000 cykl . Nejd íve se budeme zabývat cykly 22000-
55000. Lokalizaci AE událostí detekovaných b hem posledních 9808 cykl
provedeme v záp tí, již s využitím fuzzy metody popsané výše. 

Do grafu na obr. 2 jsme vynesli lokalizované AE události, p i emž prom nnou na ose 
x je íslo zat žovacího cyklu. K lokalizaci bylo použito dvojice sníma  T1 a T2, 
protože použití této dvojice vedlo k nejlepším výsledk m. Pro názornost je v pravé 
ásti obr. 2 ást fotografie zat žované sou ásti v m ítku osy y grafu (osa 
vzdáleností), takže si lze snadno ud lat p edstavu, v kterých místech se zdroj AE 
p íslušný k té které události (zna eny kole ky) nacházel. Události lokalizované poblíž 
sníma  T1 a T2 pocházejí z oblastí vn  úse ky T1-T2 (viz. pasáž o 
nelokalizovatelnosti takových událostí). Z obr. 2 je vid t, že drtivá v tšina AE aktivity 
pochází z oblasti mezi sníma em T1 a výstupkem na n mž je nalepen sníma  T2. 
V tšina AE událostí má pravd podobn  p vod ve zdrojích nacházejících se 
v kruhovém otvoru, který je na obr. 2 dob e vid t a který sloužil k upevn ní vzorku 
v zat žovacím za ízení pomocí velkého šroubu. T ení mezi konzolou . 3 a tímto 
šroubem bylo zdrojem zna ného akustického šumu. Na obr. 2 je ale také vid t
nejmén  jeden shluk událostí (okolo zat žovacíh cykl íslo 32000-35000), který je 
lokalizován blíže sníma i T2 než shluky zp sobené akustickým rušením. Zdá se, že 
b hem t chto zat žovacích cykl  docházelo v konzole . 3 ke strukturálním zm nán
které byly doprovázeny pom rn  silnou AE. Tato aktivita ovšem utichla a ani 
inspekce dílu pomocí jiných defektoskopických metod (RTG, ví ivé proudy, vizuální 
inspekce) neprokázala žádné poškození. 

ada detekovaných AE událostí není na obr. 2 vyzna ena, protože je 
nelokalizovatelná. D vod  je celá ada. Jedním je situace, kdy m icí aparatura 
zaznamená odraz elastických vln od okraje testované sou ásti. Vzhledem k malým 
rozm r m vzorku a relativn  malému útlumu elastických vln dochází k tomuto jevu 
dosti asto. Lokalizovat také nelze AE události s velmi malou amplitudou, které 
vlastn  nejsou událostmi v pravém slova smyslu. Jedná se pouze o záznam 
šumového pozadí experimentu, které p irozen  v ur itých mezích kolísá. U ady 
událostí byl špatn  detekován jejich as p íchodu, resp. byla detekována jiná 
elastická vlna (obvykle u událostí s p íliš velkou nebo p íliš malou amplitudou). 
Odstran ním problematických událostí jsme snížili informa ní šum v obr. 2, p išli
jsme ale o informaci, která je s t mito událostmi spojená. To je podstatný rozdíl oproti 
fuzzy lokalizaci AE událostí, kdy budeme pracovat se všemi událostmi, 
problematickým ale bude p i azena menší váha (funkce p íslušnosti).

Protože charakter AE v dalších zat žovacích cyklech byl podobný tomu z obr. 2, 
budeme se dále zabývat až poslední fází – cykly 114000-123808. Do obr. 3 jsme 
vynesli lokalizaci všech zaznamenaných AE událostí jako funkci zat žovacího cyklu, 
vlevo klasicky, vpravo s využitím fuzzy metody. Hodnoty na ose x ani y nejsou 
spojité. Krok na ose x je 30 zat žovacích cykl , krok na ose y je 1,425 mm (to je 1 s
v asových diferencích). Takto jsme definovali matice 175 327 prvk  (250 mm na 
ose y/1,425 mm = 175, 9808 zat žovacích cykl  / 30 = 327). Tyto matice nejsou na 
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obr. 3 vyobrazeny celé, ale je zv tšena pouze jejich nejd ležit jší ást (osa y je 
o íznutá). Hodnota každého prvku v matici je potom sou tem po tu událostí 
nacházejících se v p íslušných intervalech cykl  a sou adnic (klasicky), resp.
sou tem funkcí p íslušnosti (fuzzy lokalizace). ím v tší hodnota v lokaliza ní matici, 
tím tmavší barva byla pro vyobrazení p íslušného prvku použita. 

Rozdíl v klasickém a fuzzy p ístupu je z ejmý (srovnej levou a pravou ást obr. 3). 
Fuzzy obraz je istší, protože problematickým událostem (které jsme d íve
vy azovali) p i azujeme nižší váhu. Tím, že jsme takové události neignorovali zcela, 
nám ovšem z stává alespo ást informace o nich zachována a projevuje se nap .
formou sv tle šedých ar, na obr. 3 ozna ených jako fuzzy efekt, které signalizují 
zvýšenou nejistotu v poloze AE zdroje.

Na obr. 3 je v samotném záv ru cyklování patrný nár st emisní aktivity v oblasti na 
kterou jsme již upozor ovali v práci [1] i v tomto lánku p i rozboru emisní aktivity 
b hem cykl  22000-55000. Tato aktivita, jak se ukázalo po demontáži vzorku ze 
zat žovacího za ízení, byla zp sobena trhlinou. 

Obr. 3: Klasická a fuzzy lokalizace AE událostí zaznamenaných b hem zat žovacích
cykl  114000 (v obrázcích ozna eno jako 0) – 123808. Naho e lokalizace provedena 

na základ asové diference t21, dole t31.
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Na obr. 4 jsou výsledky z obr. 3 zobrazeny alternativním zp sobem. Obr. 4 je vlastn
grafem odmocnin ze sou t ádk  (p es všechny zat žovací cykly) lokaliza ních
matic. Tím jsme sice p išli o informaci o výskytu AE událostí v ase, získali jsme ale 
jasn jší globální pohled na provedenou zkoušku. Na obr. 5 je do fotografie 
zat žované sou ásti s ozna enou polohou trhliny nalezené vizuální inspekcí prolnut
graf z obr. 4 vpravo. Je z ejmá perfektní shoda s maximem sou tové funkce fuzzy 
lokalizací (sou et funkcí p íslušnosti). Poloha druhého maxima z obr. 4 je ve vztahu 
ke konzole na obr. 5 také dob e patrná. V tomto míst  defektoskopická kontrola 
žádné poškození nenalezla, nicmén  lze p edpokládat, že zde došlo ke zm nám
v materiálu sou ásti, které byly doprovázeny AE a které by p i dalším zat žování
pravd podobn  vedly k vývoji dalšího poškození. 

Obr. 4: : Grafy odmocnin ze souhrnného po tu AE událostí (klasicky), resp. sou tu
funkcí p íslušnosti (fuzzy), v intervalech délky 1,425 mm. 

Obr. 5: Zat žovaná sou ást se sou tovým grafem fuzzy lokalizací AE zdroj
zachycených b hem zat žovacích cykl  114000-123808. Tlustou arou je 

vyzna ena trhlina nalezená p i vizuální kontrole dílu. 
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5. Záv r

Tato práce se zabývá lokalizací zdroj  AE detekovaných p i cyklickém zat žování
letecké sou ásti, konzoly . 3, a navazuje p itom na výsledky publikované na 
konferenci Defektoskopie 2007 [1]. Klasicky provedená lineární lokalizace (na 
základ asových diferencí) AE událostí zaznamenaných b hem zat žovacích cykl
22000-55000 ukázala, že v tšina AE zdroj  má p vod v t ení mezi upínacím 
šroubem a testovanou sou ástí. Existuje ale také minimáln  jeden shluk událostí, 
které jsou lokalizovány do míst, která se zdála být hlavním kandidátem na vznik a 
vývoj viditelné trhliny již v [1]. 

Podstatná ást této práce se v nuje lokalizaci AE událostí detekovaných b hem 
posledních 9808 zat žovacích cykl  - p itom jsme použili zcela nový, fuzzy p ístup.
Jeho podstatou je myšlenka, že asová diference t, která je p i klasické lokalizaci 
zdrojem nejv tších chyb, již není jedno íslo, ale je dopln na tzv. funkcí p íslušnosti, 
která íká, jak v rohodná tato diference je. P itom funkce p íslušnosti nemusí nabývat 
nenulové hodnoty pouze v jediném bod , ale m že být nenulová na celém intervalu, 
což modeluje situaci, kdy nejsme schopni asovou diferenci ur it p esn , ale víme, 
že se nachází v ur itém rozmezí hodnot. Porovnání klasické a fuzzy lokalizace AE 
událostí ukázalo, že obraz získaný pomocí fuzzy lokalizace je mnohem istší,
protože je zbaven velké ásti informa ního šumu jinak zaneseného událostmi 
s obtížn  detekovatelným za átkem, které jsou jen obtížn  (a s velkou chybou) 
lokalizovatelné. Fuzzy metoda totiž t mto událostem p i azuje jenom malou váhu, 
takže se na celkovém výsledku p íliš neprojeví. 

Vizuální kontrola dílu po posledním 123808 zat žovacím cyklu objevila trhlinu, jejíž 
pozice je zakreslena do obr. 5. Pozice trhliny p esn  odpovídá kritickému místu, 
které se projevovalo ob asnou zvýšenou emisní aktivitou b hem celého zat žování a 
které jako hlavní zdroj AE ukázala i fuzzy lokalizace AE událostí z poslední etapy 
zat žování.

Pod kování 

Práce byla podporována prost edky z grant  GA R .101/07/1518 a 106/07/1393. 
D kujeme také firm  DAKEL za poskytnutí nam ených dat. 

Literatura 

[1] Blahá ek M., Skála J.: Akustická emise cyklicky zat žovaných leteckých 
konstrukcí. (konference Defektoskopie 2007, 17-24, Praha 2007) 

[2] Blahá ek M.: Time differences uncertainty influence on acoustic emission 
source location accuracy. (IV. workshop NDT in progress, 15-22, Praha 2007) 

[3] Blahá ek M., P evorovský Z.: Advanced acoustic emission source location in 
complex aircraft structure. (konference EWGAE 2008, Krakow 2008) 

[4] Novák V.: Fuzzy množiny a jejich aplikace. (SNTL, Praha 1990) 

[5] Zadeh L. A.: Fuzzy sets. (Inf. & Control, 8, 1965, 338-353) 

[6] Zadeh L. A.: Fuzzy sets and their application to pattern classification and cluster 
analysis. (Classification and clustering, Academic Press, New York, 1977)


