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Abstract

Simultaneous measurement of electromagnetic (EME) and acoustic (AE) emission signals 
resulting from mechanical loading of solids can be used to localize the arising cracks. In the 
2D case, the localization methods are usually based on identifying intersection points of the 
circles drawn around the AE sensors (provided the time of the crack generation is known 
from the EME signal measurement) or hyperbolas, whose foci are situated in the AE sensors 
(when only AE signals are measured). When these methods are applied, the mechanical wave 
propagation velocity in the material under investigation must be known. However, if an 
excessive number of AE sensors is used, the different circle or hyperbola intersection points 
are not identical. In fact, these intersection points are only marking the boundaries of the 
region of probable crack generation. The information provided for the point in question in this 
way is not unambiguous. Therefore, to support the arising crack localization efforts, a new 
localization method has been designed, which is based on a conveniently selected error 
function being defined throughout the specimen bulk. The value of this function at any 
selected point of the specimen expresses, based on the signal measurement, the suitability of 
the particular point to be identified with the crack generation point. The point at which the 
error function value reaches a minimum is considered to be identical with the crack 
generation point. When applying this method, the mechanical wave propagation velocity in 
the solid need not be known. On the contrary, this method can be applied to the determination 
of the wave propagation velocity. Several error function types have been designed. The 
applicability of these methods has been verified experimentally, using a dedicated specimen 
which makes it possible to simulate the crack generation at an exactly specified point. 
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1 Úvod 

P i mechanickém zat žování nevodivých pevných látek dochází ke vzniku trhlin, který 
je doprovázen elektromagnetickou (EME) a akustickou (AE) emisí [1]. Sou asné m ení
signál  elektromagnetické a akustické emise lze využít pro lokalizaci vznikajících trhlin [2]. 
Zde se využívá r zných rychlostí ší ení elektromagnetických a mechanických vln v daném 
materiálu. Používané metody jsou pak založeny na m ení asových zpožd ní signál  AE 
detekovaných jednotlivými sníma i za signálem EME. Ve dvojrozm rném p ípad  tyto 
metody asto využívají hledání pr se ík  kružnic zkonstruovaných kolem sníma  AE (p i
znalosti okamžiku vzniku trhliny m ením signálu EME) nebo pr se ík  hyperbol, jejichž 
ohniska jsou tvo ena sníma i AE (p i m ení pouze signál  AE) [3]. Pro aplikaci t chto 
metod bývá obvykle nutné znát rychlost ší ení mechanického vln ní v daném materiálu. P i
použití nadbyte ného po tu sníma  AE se však ukazuje, že jednotlivé dvojice kružnic nebo 
hyperbol mají r zné pr se íky, které pouze vymezují oblast pravd podobného místa vzniku 
trhliny, nedávají však o tomto míst  jednozna nou informaci. 

Obecn  je zna ným problémem p i lokalizaci vznikajících trhlin otázka homogenity a 
izotropie studovaných materiál . Látky jako žula nebo beton, které jsou složeny z více složek, 
jsou v principu nehomogenní. Pokud je však velikost vzorku podstatn  v tší, než velikost 
jednotlivých zrn v materiálu, lze je p i ur itém zjednodušení považovat za látky homogenní a 
izotropní.

Dalším velkým problémem je existence více druh  mechanických vln s r znými 
rychlostmi ší ení ve vzorku, jejich odrazy na rozhraních a následná superpozice. 

V dalším budeme pro zjednodušení uvažovat pouze homogenní a izotropní materiál, 
ve kterém dochází k ší ení mechanických vln pouze jednoho typu s konstantní fázovou 
rychlostí. 

2 Chybová funkce 

Pro odstran ní nejednozna nosti ur ení místa trhliny zmín nými klasickými metodami 
bylo navrženo použití chybové funkce E = E(x, y, z, v). Jedná se o nezápornou funkci obecn
ty  prom nných (t í sou adnic zkoumaného bodu x, y, z a rychlosti ší ení mechanického 
vln ní v), definovanou v každém bod  m eného vzorku. Konkrétní pr b h této funkce je 
ur en také po tem a sou adnicemi sníma  akustické emise. Hodnota funkce v daném bod
vyjad uje kvantitativn  vhodnost ur ení tohoto bodu jako místa vzniku trhliny. P i použití této 
metody je úkolem nalézt takový bod vzorku, pro který je hodnota chybové funkce E
minimální. Takto získaný bod potom považujeme za místo vzniku trhliny. 

Chybová funkce E je v n kterých p ípadech závislá krom  sou adnic zkoumaného 
bodu ve vzorku také na rychlosti ší ení mechanických vln v materiálu v v tomto bod .
Minimum chybové funkce je možné nalézt i v takovémto p ípad . Jedním z výsledk  aplikace 
metody chybové funkce je pak i získání velikosti této rychlosti. 

Metodu chybových funkcí je možné jak zkombinovat s používanými metodami 
založenými na triangulaci, tak i použít samostatn . Díky této metod  jsme p i ur ování polohy 
trhliny schopni vždy získat jednozna ný výsledek, což p i využití pouze triangula ních funkcí 
není vždy možné. 

V následujících kapitolách je popsáno využití dvou metod lokalizace založených na 
využití chybových funkcí. Pro zjednodušení p edpokládáme pouze dvojrozm rný vzorek, ob
metody lze však po p íslušném rozší ení aplikovat i na trojrozm rné p ípady. Metoda A 
využívá k lokalizaci sou asné m ení jednoho signálu EME a více signál  AE, metoda B je 
pak založena pouze na m ení signál  AE. 
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3. Metoda lokalizace A

Tato metoda je založena na sou asném m ení jedním sníma em EME a n kolika
sníma i AE. 

P i znalosti asu tm, za který dosp je akustická vlna od místa trhliny k m-tému sníma i
AE a rychlosti akustických vln v materiálu v, lze ur it vzdálenost trhliny od tohoto sníma e
AE jako 

mm vtd . (1)

Pom r vzdáleností trhliny od m-tého a n-tého sníma e potom bude
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Je vid t, že hledaný pom r vzdáleností je v p ípad  homogenního a izotropního 
materiálu roven pom ru as , za které dosp je vln ní k jednotlivým sníma m. Pro ur ení
tohoto pom ru tedy není nutné znát rychlost ší ení akustických vln v v materiálu.

P i použití uvedené metody vycházíme z p edpokladu, že místem vzniku trhliny je 
takový bod ve vzorku, pro který pom r vzdáleností od každé dvojice sníma  AE m a n co 
nejlépe vyhovuje p íslušnému pom ru km,n podle vztahu (2). Pro libovolný bod o sou adnicích
[x, y] ur íme jeho vzdálenost od m-tého sníma e AE o sou adnicích [xm, ym] jako 

22 )()(),( mmm yyxxyxl . (3)

Obdobn  ur íme vzdálenost ln od n-tého sníma e AE. 
Pom r vzdáleností daného elementu od obou sníma  potom bude 
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V ideálním p ípad  by m lo být nalezeno takové místo ve vzorku [x0, y0], aby pro 
libovolnou dvojici sníma m a n platilo 

nmnm kyxp ,00, ),( . (5)

Protože toto není v praxi nikdy p esn  spln no, musíme stanovit ur ité kritérium
vhodnosti výb ru daného místa jako místa vzniku trhliny. Tímto kritériem je chybová funkce,
jejíž minimum hledáme.

Pro zvolený bod vzorku [x, y] a danou dvojici sníma  AE m, n je hodnota chybová
funkce Em,n(x, y) definována 

0),(, yxE nm  pro km,n = pm,n(x, y), (6)
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Celková chybová funkce pro všechny dvojice sníma  AE bude 



98     DEFEKTOSKOPIE  2008    
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P i praktické realizaci popsané metody jde tedy o nalezení bodu ve vzorku, pro který 
je hodnota chybové funkce minimální. K tomu je možné využít b žné numerické metody
výpo tu. V našem p ípad  bylo dosta ující rozd lit podle požadované p esnosti celý vzorek 
na dostate ný po et element  a pro každý element o sou adnicích [x, y] vyhodnotit chybovou 
funkci E. Za nejpravd podobn jší místo vzniku trhliny je pak považován bod, v n mž je
dosaženo minimální hodnoty chybové funkce. P íklad pr b hu chybové funkce je znázorn n
na Obr. 1. Je vid t, že v uvedeném p ípad  dosahuje chybová funkce minima v okolí po átku
sou adné soustavy. 

Obr. 1. P íklad pr b hu chybové funkce pro metodu A. 

Po nalezení místa vzniku trhliny m žeme dále pomocí vztahu (1) ur it pro každý 
sníma  AE rychlost ší ení akustické vlny v materiálu v. Protože se budou hodnoty rychlosti 
pro jednotlivé sníma e lišit, ur íme výslednou rychlost jako jejich aritmetický pr m r.

4. Metoda lokalizace B

Využití této metody je založeno na sou asném m ení více sníma i AE bez znalosti
okamžiku vzniku trhliny, není tedy t eba m it signál EME. Z toho d vodu neznáme asy,
které pot ebuje akustická vlna pro uražení dráhy mezi místem vzniku trhliny a daným 
sníma em AE. Jedinými veli inami, které jsme schopni vyhodnotit, jsou rozdíly as ,
s jakými dorazí elo vlny k jednotlivým sníma m AE. 

Pro dvojici sníma m a n je tento experimentáln  zjišt ný rozdíl as  ur en jako 

nmnm ttt , , (10)

kde tm a tn jsou asy, ve kterých dorazilo elo vlny k m-tému a n-tému sníma i.
Analogicky s metodou A p edpokládáme, že místem vzniku trhliny je bod vzorku, pro 

který rozdíl as  pro každou dvojici sníma m a n co nejlépe vyhovuje experimentáln
zjišt nému rozdílu tm,n podle vztahu (10). 
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P edpokládejme homogenní a izotropní prost edí a platnost vztahu (1). Pro libovolný 
bod o sou adnicích [x, y] ur íme as um, za jaký by dosp la akustická vlna k m-tému sníma i
AE o sou adnicích [xm, ym] jako 

22 )()(
1

),( mmm yyxx
v

yxu , (11) 

kde v je fázová rychlost akustické vlny. Protože obecn  p edpokládáme, že rychlost neznáme,
stává se v tomto p ípad  další prom nnou.
Obdobn  ur íme as un, za který by dosp la vlna k n-tému sníma i AE. 

Rozdíl as  detekce signálu AE na obou sníma ích potom bude 
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V ideálním p ípad  bychom nalezli takové místo ve vzorku o sou adnicích [x0, y0], aby 
pro libovolnou dvojici sníma m a n platilo 

nmnm tyxu ,00, ),( . (13)

Protože toto nebývá nikdy spln no, definujeme op t chybovou funkci, jejíž hodnota 
kvantitativn  ur uje vhodnost ur ení daného bodu o sou adnicích [x, y] jako místa vzniku 
trhliny. Pro danou dvojici sníma  AE m a n je potom hodnota chybová funkce Em,n(x, y, v)
definována jako 

2
,,, ),,(),,( nmnmnm tvyxuvyxE . (14) 

Celková chybová funkce pro všechny dvojice sníma  AE bude 
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Obr. 2. P íklad pr b hu chybové funkce pro metodu B. 
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P i praktickém výpo tu je op t t eba pomocí vhodné numerické metody najít
minimální hodnotu chybové funkce. Protože se v tomto p ípad  jedná již o funkci t í
prom nných, je v bod  minima chybové funkce nalezen nejen pravd podobný bod vzniku 
trhliny, ale také fázová rychlost akustické vlny. 

P íklad pr b hu chybové funkce pro konstantní hodnotu rychlosti v je uveden na
Obr. 2. Op t je vid t, že v uvedeném p ípad  dosahuje chybová funkce minima v okolí
po átku sou adné soustavy. 

5. Experimentální ov ení metod lokalizace

Ov ení stávajících i nov  navržených metod je velmi problematické. Mikrotrhliny 
v materiálech se jinými metodami velmi špatn  detekují. Z toho d vodu byl vytvo en
experimentální vzorek umož ující simulaci vzniku trhliny v p esn  definovaném míst . Na 
tomto vzorku jsme ov ovali, s jakou mírou p esnosti simulovanou trhlinu daná metoda
lokalizovala.

Experimentální vzorek byl vytvo en jako sádrový odlitek o rozm rech
(50  50  95) mm3, uvnit  kterého v úrovni st edu elní st ny ve vzdálenosti 20 mm od 
povrchu vzorku zalita desti ka z piezokeramického materiálu o pr m ru 10 mm a tlouš ce
1 mm, viz Obr. 3. Po p ivedení skokového nap tí na tuto desti ku dojde k její deformaci, ímž
je ve vzorku generována mechanická vlna, která se ší í k jednotlivým sníma m AE. Za
okamžik vzniku trhliny pak považujeme as skokové zm ny budicího nap tí.

Obr. 3. Experimentální vzorek pro simulaci vzniku trhlin. 

P i použití sníma  AE dochází k asovému zpožd ní detekovaného elektrického 
signálu na výstupu v i mechanickému vzruchu, který dosp je na povrch sníma e. Toto 
zpožd ní bylo p edem vyhodnoceno m ením na akusticky vázané dvojici sníma . P i
ur ování asu p íchodu akustického signálu do místa sníma e pak byla provád na korekce na 
toto zpožd ní. V experimentálních datech použitých pro ov ení metod lokalizace bylo tedy 
zpožd ní v jednotlivých sníma ích eliminováno.

Metody lokalizace byly ov ovány pro dvojrozm rný p ípad, byly použity t i sníma e
AE umíst né v jedné rovin  na t ech sousedních st nách vzorku. Bodu umíst ní desti ky byly 
p i azeny sou adnice [0 mm, 0 mm], jednotlivé sníma e AE jsou pak umíst ny v bodech 
S1[25 mm, 0 mm], S2[0 mm, 25 mm], S3[-25 mm, 0 mm]. 

V Tab. 1 jsou pro jednotlivé sníma e AE uvedeny hodnoty as  zpožd ní detekované 
události v i okamžiku p ivedení skokového nap tí na desti ku po provedené korekci na 
zpožd ní ve sníma ích AE. 
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Sníma  AE Zpožd ní v i budicímu signálu [µs] 

S1 12,9

S2 13,3

S3 10,4

Tab. 1. Zm ené hodnoty zpožd ní pro experimentální vzorek. 

Tab. 2 ukazuje výsledky lokalizace simulované trhliny pomocí popsaných metod A a 
B. Pro kontrolu byla dopln na metoda využívající hledání pr se ík  hyperbol a dv
modifikované metody využívající hledání pr se ík  kružnic. U každé metody je uvedena 
i vzdálenost d nalezeného bodu od bodu umíst ní piezokeramické desti ky. U metod A a B 
jsou uvedeny i získané fázové rychlosti v. Hodnota fázové rychlosti získaná další 
experimentální metodou na základ  m ení asového zpožd ní p i pr chodu akustické vlny 
vzorkem byla 1923 m.s-1.

Metoda lokalizace x / mm y / mm d / mm v / m.s-1

Metoda hyperbol - 2,4 -3,3 4,1 -

Metoda kružnic dopln ná o metodu 
nejmenších tverc

- 2,4 - 0,3 2,4 -

Metoda kružnic dopln ná o váhování -2,7 - 0,3 2,7 -

Metoda A - 2,8 - 3,7 4,6 2177

Metoda B - 2,1 - 2,8 3,5 1662

Tab. 2. Výsledky jednotlivých metod lokalizace. 

6 Záv r

 Byly navrženy dv  nové metody lokalizace využívající hledání minima vhodn
zvolené chybové funkce. Z výsledk  lokalizace uvedených v Tab. 2 je z ejmé že ani jedna 
z metod neur uje jako místo vzniku trhliny bod [0 mm, 0 mm]. U metody A iní odchylka 
4,6 mm, u metody B 3,5 mm. Zde je t eba vzít v úvahu fakt, že zna nou neur itost v poloze 
simulované trhliny vnáší samotná piezokeramická desti ka, která má pr m r 10 mm, což je 
více, než zjišt né odchylky v poloze. Za zmínku stojí i skute nost, že jak nov  navržené 
metody, tak i další použité metody umístily polohu simulované trhliny p ibližn  ve stejném 
sm ru od p edpokládaného bodu, což by mohlo zna it i nep esnost v umíst ní desti ky p i
zalévání do sádry. 

Rychlost ší ení akustického vln ní ve zkoumaném sádrovém vzorku získaná 
experimentáln  na základ  m ení asového zpožd ní p i pr chodu akustické vlny vzorkem 
byla 1923 m.s-1. Aplikací obou metod je možné získat také hodnoty této rychlosti. V našem 
p ípad  byla výsledkem metody A rychlost 2177 m.s-1, výsledkem metody B pak rychlost 
1662 m.s-1. V prvním p ípad  tedy odchylka iní 13,2 %, ve druhém p ípad  pak 13,6 %. 

Výhodou navržených metod je pom rn  jednoduchá aplikace, a to jak ve 
dvojrozm rném, tak i ve trojrozm rném p ípad . Minimální po et sníma  AE je zde stejný 
jako v p ípad  klasických triangula ních metod. P i použití vyššího po tu sníma  nedochází 
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ke zvýšení složitosti ešených rovnic. Výsledkem jsou jednozna né sou adnice hledaného 
bodu, což platí i pro p ípad použití nadbyte ného po tu sníma  AE. 
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