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Abstrakt

Spojení nelineární asov  frekven ní transformace s metodou nelineární 
ultrazvukové spektroskopie není jednoduché. Její klady a zápory budou sou ástí
p ísp vku. Otázkou z stává, zda-li již nastala doba vhodná ke spojení t chto dvou 
v sou asnosti nad jných postup .

Analysis of Non Linear Ultrasonic Spectroscopy by help of Non Linear 
Jointed Time frequency Analysis is not easy. The article will contain their 
advantages and disadvantages. Remain question – have been age of containing 
these two modern and popular methods? 
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Úvod

Metoda nelineární ultrazvukové spektroskopie vyvolává vlivem generování 
sinusových vln rozli nou odezvu, která závisí na kvalit  sledované struktury.
Nelinearity uvnit  struktury, jako jsou vady a trhliny ve struktu e, jsou odlišeny
tvarem odezvy, kterou lze velmi snadno sledovat na frekven ním spektru. [1,2]

Analýza signálu 

Obecn  lze íci, že signál lze sledovat v asové, frekven ní a asov -
frekven ní oblasti. Je samoz ejmé, že existují další oblasti, ve kterých lze provád t
popis signálu, ale uvedené nalézají výrazné využití v praxi. 

Nejznám jší z transformací do frekven ní oblasti je Fourierova 
transformace.

)()()2exp()()( tsFdttwtfjtsfS  (1) 

Rovnicí (1) je popsáno frekven ní spektrum S(f) vypo tené z Fourierovy
transformace signálu s(t).  Obvykle se uvažuje spektrum úm rné absolutní
hodnot  Fourierovy transformace, nebo  tato je komplexní funkcí. Pro praktické 
aplikace nesmíme zapomenout na t i základní p edpoklady správného výsledku,
tedy aliasing, leakage a picked fence effect.

 (2) )()2exp()()(),( * tsSTFTdttfjtwtsfSTFT

Krátkodobá Fourierova transformace, jakožto nejznám jší asov
frekven ní transformace je definována dle rovnice (2).  Výsledkem je tedy 
spektrum STFT v závislosti na ase  a frekvenci f.

Obr. 1 Rozmítaná frekvence s maximem frekvence ve st edu asové oblasti 

Obr. 2 Rozmítaná frekvence s maximem frekvence v po áte ním ase
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Obr. 3 Rozmítaná frekvence s minimem frekvence ve st edu asové oblasti 

Obr 4 Rozmítaná frekvence s maximem frekvence na konci asové oblasti 

Na obr. 1 až 4 je ukázán d vod použití asov  frekven ní transformace. Na 
obrázcích je vždy ukázán vlevo graf pr b hu signálu v ase a vpravo 3D graf
asov  frekven ní transformace. V uvedených p ípadech je frekven ní spektrum 

všech signál  stejné, tedy frekven ní amplituda resp. spektrum  mají konstantní 
hodnotu v rozmítaném frekven ním pásmu. Z eteln  lze sledovat pr b h a zm nu
spektra až v asov  frekven ní oblasti.

Tedy použití asov  frekven ní transformace resp. zobrazení je d ležité,
abychom mohli sledovat zm nu frekvence s asem.

Problematika STFT 

Jako všechny metody také aplikace Krátkodobé Fourierovy transformace 
má svá úskalí. Jedním z nich, v digitální podob , je velikost okna w.

(3)

M jme asový signál s(t) daný rovnicí (3), tedy po 5 s se m ní frekvence 
signálu. [3] 
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Obr. 5 Frekven ní spektrum signálu z rovnice (4)    Obr. 6 M ítko STFT 

Obr. 6   Spektrum s oknem 25 r. 7  Spektrum s oknem 125 ms 

Obr. 8  Spektrum s oknem 375 ms       Obr. 9  Spektrum s oknem 1000 ms 

ms              Ob
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Frekven ní spektrum signálu dle rovnice (4) ukazuje graf na obr. 5.
Všechny ty i frekven ní složky mají stejnou velikost. Na obr. 6 je ve velikost
asov  frekven ního spektra p i azené barvy, aby mohlo být zobrazen 3D pr b h.

Obr. 6 až 9 ukazují vliv okna na výsledné asov  frekven ní spektrum.
Je z ejmé, že nejkratší okno (obr. 6) má velmi p esné asové hranice, ale 

neostré st edy frekvencí. Naopak je tomu p i dlouhém okn  (obr. 9), kdy jsou 
frekvence p esné avšak asové okamžiky zm ny frekvencí jsou neostré. Toto je 
v d sledku principu neur itosti tzv. lineárních transformací, mezi n ž Krátkodobá
Fourierova transformace pat í.

Obdobn  lze toto rozlišní studovat na obr. 10. Je z ejmé, že délku okna je 
nutno volit „rozumn “.

Obr. 10 asov  frekven ní spektra s použitím STFT s rozli nou délkou okna. 
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Nelineární asov  frekven ní transformace 

Nevýhody uvedené na obr. 6 až 9 mohou odstranit tzv. nelineární asov
frekven ní transformace. [3] 

Jednou z velmi zajímavých transformací je transformace Rihaczek, kterou 
lze definovat rovnicí (4) 

ddtfjAftC xx )(2exp,,,  (4) 

kde funkce A je vlastn  Fourierovou transformací konvoluce signálu 

dttjtxtxA )exp(
22

, *  (5) 

a funkce  je

2
exp,

j
 (6) 

Záv r

asov  frekven ní transformace mohou výrazným zp sob p isp t k analýze
d j  resp. signál  nelineární ultrazvukové spektroskopie obzvlášt  v p ípad , kdy 
budící funkce nebude sinusová, ale rozmítaný sinus. V p ípad  sinového buzení
lze využít tuto transformaci pro v omezení vlivu nežádoucích efekt  Fourierovy
transformace.
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