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Abstract 
Utilization of relatively thick composite skins is typical for present-day generation of combat 
aircraft. These multilayered, mostly carbon-epoxy based skins are considerably sensitive to 
damages caused by impact of foreign object. The low energy impact which effects large 
undersurface delamination area with nearly unvisible damage on the outer skin surface can 
be considered as the most dangerous. A non-destructive inspection method must be used for 
routine inspections of large-area aircraft skin panels to detect possible defects. One of 
suitable methods is the active infrared thermography that can be also used for quality 
evaluation of damaged skin bonded composite repair. 
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Abstrakt 
Pro současnou generaci bojových letounů je typické užití relativně tlustostěnných 
potahových panelů z kompozitních materiálů. Tyto panely, většinou vyrobené z kompozitu 
uhlík-epoxy, se vyznačují značnou citlivostí na poškození způsobené nárazem cizího tělesa. 
Jako nejnebezpečnější se jeví náraz tělesa o nízké energii, který způsobuje rozsáhlé 
poškození na vnitřní straně potahu bez viditelných stop na straně dopadu. Proto je zapotřebí 
použít pro rutinní prohlídky velkorozměrných potahových panelů vhodné metody 
nedestruktivní kontroly. Jako jedna z nadějných metod se jeví aktivní infračervená 
termografická metoda, kterou lze případně užít i na kontrolu kvality provedené lepené opravy 
potahu. 
 
Klíčová slova: infračervená termografická metoda, poškození nárazem, kompozitový potah 
 
 

 

1. Úvod  

Užití prvků nosných struktur draku zhotovených z kompozitních materiálů se stalo 
typické pro poslední generaci bojových letounů. I když je dnes už jasné, že 
optimistické prognózy z let minulých o masivním nasazení kompozitů nebyly 
naplněny, lze konstatovat, že typický hmotnostní podíl kompozitních materiálů u 
draku letounu dosáhl cca 25%.  

Zatímco v „pravěku“ nasazení kompozitních materiálů se preferovalo jejich užití ve 
formě třívrstvých, sendvičových potahových struktur, je pro soudobé letouny typické 
užití potahového panelu o relativně vysoké tloušťce a vysokém počtu vrstev. Typicky 
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se jedná o tloušťky 5-8 mm, kdy v případě 8mm dosahuje počet vrstev počtu okolo 
80. Materiálem je obvykle kompozit uhlík/epoxy. 

Pomineme-li problematiku výroby těchto mnohavrstvých velkorozměrných panelů, 
přináší užití takovýchto potahových panelů během provozu letounu problémy, které 
se u kovových potahů nevyskytovaly, a které mohou vést ke ztrátě 
provozuschopnosti letounu. Z možných poškození lze jmenovat například časově-
degenerativní procesy probíhající v materiálu či značnou citlivost materiálu na nárazy 
předmětů na povrch potahu (během letové činnosti i během manipulace a údržby). 
Zatímco obavy, které panovaly z možnosti degradace mechanických vlastností 
kompozitů vlivem vnějších podmínek (vlhkost, UV záření) se zatím nepotvrdily, 
ukazuje se citlivost současných kompozitových potahů na náraz předmětu na jejich 
povrch jako klíčová. Zvláště pokud se jedná o náraz o relativně malé energii, kdy 
dojde ke vzniku poškození, které je téměř nemožné odhalit běžnou vizuální 
prohlídkou, které se běžně označuje zkratkou BVID (Barely Visible Impact Damage). 

Nutnost zjištění poškození kompozitního potahu s sebou v praxi nese požadavek 
nedestruktivního zkoušení 100% plochy potahu ve vhodných intervalech  během 
provozu letounu. Objevuje se tedy potřeba spolehlivé, dostatečně citlivé, rychlé, 
nenáročné metody nedestruktivního zkoušení, schopné poškození detekovat, 
lokalizovat  a co nejpřesněji kvantifikovat tak, aby bylo možné rozhodnout o nutnosti 
opravy. Pokud je oprava provedena pomocí lepené záplaty, bylo by vhodné, aby tato 
metoda byla schopná poskytnout také zhodnocení kvality provedení takovéto opravy. 

Základním pravidlem NDT je, že žádná z metod či technik neodhalí vše. Toto 
pravidlo platí v absolutní míře právě pro kompozitní materiály. Vlákenný a vrstevnatý 
charakter kompozitů v kombinaci se způsobem jejich výroby si pro dokonalou 
prohlídku celistvosti přímo vynucuje použití kombinace více metod. 

V případě relativně tlustostěnných kompozitových potahů situaci navíc zhoršuje jejich 
velký plošný rozměr. Běžně užívané „klasické“ metody a techniky NDT vedou k 
neúměrné pracnosti a časové náročnosti inspekce, navíc se složitou interpretací 
výsledků. Mohlo by se zdát, že ve srovnání s dříve užívanými vnitřně složitými 
sendvičovými strukturami bude diagnostika těchto potahů jednodušší. Pravdou je 
spíše opak – poměrně velká tloušťka potahu v kombinaci s častými místními 
změnami tloušťky (zesílení, integrované výztuhy a podobně) činí kontrolu celistvosti 
obtížnou. 

V případě kontroly potahu  nelze navíc většinou připustit kompletní demontáž 
potahového panelu, takže je nutné užít techniky, které vystačí s přístupem pouze z 
jedné strany. 

V rámci provozování letecké techniky je nutné nasadit metody a techniky rychlé s 
dostatečnou citlivostí a rozlišovací schopností, které zvládne i personál, nevykazující 
špičkové teoretické a praktické znalosti z oboru NDT. Lze však říci, že pro 
nedestruktivní kontrolu velkorozměrných kompozitových potahových panelů se ani 
jedna z metod neetablovala jako primární. Tak je v současnosti patrný nejen trend k 
adaptaci metod klasických (rentgenová radiografie užívajíci elektronických detektorů, 
laserová ultrazvuková metoda apod.), ale také snaha o vývoj metod zcela nových 
(holografické metody, infračervené termografické metody apod.). Typická je také 
snaha použití počítačové fúze dat ze senzorů pracujících na různých fyzikálních 
principech či užití speciálních skenovacích zařízení ve spojení s počítačovou 
podporou vyhodnocování obrazových dat. 



2. Infračervená termografie 

Infračervená (IR) termografie se etablovala jako široce využitelná metoda 
nedestruktivní kontroly. V letectví ji lze obecně užít při lokalizaci povrchových 
defektů, měření tloušťky nátěrů a povlaků, zjišťování stavu nýtových spojů, kontroly 
speciálního elektrického vybavení a podobně. V případě kompozitových potahových 
panelů se zdá mít značný potenciál v odhalování povrchových i podpovrchových vad 
a poškození, proto v této oblasti probíhá relativně intenzivní výzkum. 

Termografické techniky lze rozdělit dle principu na pasivní a aktivní. 

Pasivní IR termografie se používá tehdy, pokud zkoumaný materiál má přirozeně 
odlišnou teplotu od okolí (zpravidla vyšší).  

Aktivní IR termografie je technikou, jejíž využití je podmíněno vnějším energetickým 
stimulem, nutným k zobrazení tepelného kontrastu zkoumaného materiálu. Právě  
aktivní techniky jsou vhodné pro nedestruktivní zkoušení leteckých kompozitových 
potahů. Mezi aktivní termografické techniky lze zařadit  pulsní termografii, techniku 
postupného ohřevu,  synchronizovanou termografii (tzv. locking thermography), 
ultrazvukovou termografii a vibrotermografii. 

Aktivní IR termografie má, tak jako i ostatní metody a techniky užívané při 
nedestruktivní kontrole, své silné a slabé stránky. Mezi její silné stránky patří: 
- široké pole využití, 
- relativně vysoká citlivost, 
- bezkontaktní charakter, 
- možnost rychlé kontroly relativně velkých ploch, 
- výsledek přímo ve formě 2D zobrazení povrchu, relativně snadno interpretovatelný, 
- možnost diagnostiky struktury až do hloubky několika milimetrů, 
- nátěr na povrchu není překážkou (je ale nutné zvážit jeho vliv), 
- neexistence omezení speciálními bezpečnostními předpisy. 

Má samozřejmě také slabiny: 
- obtížně dosažitelnou uniformitu ohřevu,  
- nebezpečí vzniku efektu tepelných ztrát (konvekčích a radiačních), což může vést 

k falešným indikacím, 
- problémy s emisivitou (v některých případech je nutné černění povrchu), 
- cenu přístrojového vybavení, 
- nutnost značných teoretických i praktických poznatků obsluhy. 
 
Termografické techniky jsou založeny na tom, že teplotní rozložení na povrchu 
potahového panelu lze měřit opticky pomocí vyzařování produkovanému 
v infračervené oblasti spektra. Defekty, jakými může být například delaminace, 
odlepení, roztržená vlákna a podobně, ovlivňují tepelné vlastnosti materiálu, což se 
při aplikaci vnějšího energetického stimulu projeví změnou teplotního rozložení. Při 
zohlednění některých hypotéz a aplikaci vhodné kalibrace lze transformovat 
radiometrické hodnoty zachycené obvykle IR kamerou přímo na hodnoty teploty. 

Jak již bylo řečeno, pro praktické užití aktivní termografie připadá v úvahu několik 
způsobů provedení tepelné stimulace. 

Základem pulsní termografie je rychlé ohřátí povrchu zkoumaného materiálu 
tepelným pulzem v řádech milisekund (u kovových materiálů) nebo několika málo 
sekund (u plastů a kompozitů) a následné zkoumání konstrukce při chladnutí. 



Metoda je vhodná pro lokalizaci místních defektů. Její výhodou je to, že zkoumaný 
objekt není vystaven velkým rozdílům teplot. V průběhu pulsu teplota povrchu 
objektu stoupá a po jeho skončení klesá, protože tepelná vlna postupuje pod povrch. 
Pokud je pod povrchem defekt, zpomalí se místně postup vlny, což se na povrchu 
jeví jako místo s vyšší teplotou. Zdrojem tepelného pulsu je většinou záblesková 
lampa či pole lamp. V úvahu připadá také mikrovlnný ohřev. 

Technika postupného ohřevu je opakem předešlé techniky, zde se zkoumá objekt 
při jeho postupném ohřevu. Ukazuje se, že metoda je dobře použitelná pro odhalení 
defektů materiálu (např. v případě BVID) či kvality provedení opravy, jak o tom bude 
pojednáno v následující kapitole.  

Synchronizovaná termografie je opticky buzená termografie, založená na šíření a 
odrazu tepelných vln, které jsou vysílány z povrchu do testovaného objektu pomocí 
absorpce modulovaného záření. Zobrazení fázového úhlu, získaného superpozicí 
počáteční tepelné vlny a jejího vnitřního odrazu, ukazuje skryté tepelné struktury až 
do určité hloubky pod povrchem. Defekty lze najít pomocí srovnání pozorovaných 
vlastností s vlastnostmi očekávanými z teorie či intaktního referenčního vzorku. 
Metoda je méně citlivá na vnější podmínky (homogenita ohřevu povrchu) a je 
relativně velmi citlivá.  

Ultrazvuková termografie užívá stimulace ultrazvukovými vlnami. Jedná se o 
metodu selektivní, kdy zobrazení prezentuje pouze defekt a ne matoucí pozadí 
nepoškozené konstrukce. Defekty se liší od jejich okolí svou mechanickou 
„chatrností“. Mohou způsobit koncentraci napětí a při periodickém zatížení se může 
objevit hysterezní efekt tření v trhlinách a delaminacích. Jako defekty mohou být 
detekovány oblasti, kde je zvýšený mechanický útlum – ultrazvuk je na defektech 
měněn na teplo. Modulace amplitudy elastické vlny vede k periodickému generování 
tepla, takže efekt se mění na lokální vysílač tepelné vlny. Jeho emise je detekována 
pomocí modulování teploty na povrchu. Ultrazvukový měnič je upevněn na fixní 
místo, odkud se akustické vlny šíří do celého objemu, kde jsou několikrát odraženy, 
dokud se nepřemění (především v defektech) na teplo.  

Vibrotermografie je založena na stejném principu jako výše uvedená technika 
ultrazvukové termografie, pouze excitace zkoušeného objektu je vnější, pomocí 
mechanických vibrací (sice o nižší frekvenci, ale větší amplitudě), kdy vzniká 
především třením na defektech teplo v závislosti na specifických mechanických 
rezonancích. 

Základem pro zvýšení citlivost a rozlišovací schopnosti termografických technik či 
odstranění vlivu nehomogenity ohřevu a změn v odrazivosti povrchu je následné 
počítačové zpracování dat, získaných ve formě statického termogramu nebo videa, 
pomocí IR kamery. V případě synchronizované termografie je počítačové řízení 
nutné již v procesu získávání dat. 

Poměrně časté je zobrazování termogramu ve fázové doméně, místo běžné doméně 
časové, v tomto případě se užívá diskrétní Fourierovy transformace aplikované 
selektivně na jednotlivé obrazové body pro získání fázového zobrazení.  

 

 

 



3. Praktické testy užití IR termografie 

Jako úvodní experimenty v oblasti nedestruktivní kontroly kompozitových potahových 
panelů pomocí IR termografie byly provedeny  testy vhodnosti techniky postupného 
ohřevu pro detekci poškození nárazem tělesa o nízké energii. 

Vzorky z kompozitu uhlík/epoxy tloušťky t = 2 mm, o rozměrech 100x100 mm byly na 
jednoduchém padacím zařízení (viz obrázek č. 1) podrobeny dopadu stabilizovaného 
závaží o hmotnosti m = 0,72 kg s ocelovou dopadovou kuličkou. Podle výšky shozu h 
se měnila energie dopadu. V případě výšky shozu h = 1,5, což odpovídá kinetické 
energii 10,6 J, došlo ke vzniku poškození, které je ze strany dopadu téměř 
nezjistitelné, přičemž na odvrácené straně vznikla delaminace a roztržení vláken 
o rozměrech cca 20x8 mm. 

 
 

Obr. 1  Padací zařízení 
               1 - vzorek, 2 - podpěry, 3 – základna,  4 - kladka,  

            5 - závaží, 6 – rám 

 

Pro zkoušky možnosti lokalizace poškození byla užita IR kamera Thermovision A40 
firmy Flir Systems s tepelnou citlivostí 0,08°C (při 30°C) a spektrálním rozsahem 7,5-
13 μm. Kamera je řízena programovým vybavením FSCAP od téže firmy, které 
nabízí termografický výstup buď ve formě statického černobílého či barevného 
obrázku nebo ve formě videa v rozlišení 640x480 obrazových bodů. Programové 
vybavení bylo v našem případě instalováno na notebooku GOBOOK III ITROMIX s 
operačním systémem Windows XP Professional. 

Vzorky byly během zkoušky fixovány ve svěráku pomocí dvou vložek z 
polyuretanové pěny, aby nedocházelo k přestupu tepla mezi vzorkem a čelistmi 
svěráku. Vzorek byl umístěn viditelným poškozením dozadu, což odpovídá reálné 
situaci, kdy inspekce probíhá z vnější strany potahu, kde poškození není viditelné. 
Celkové uspořádání zkoušky naznačeno na obrázku 2.  



 
Obr. 2  Uspořádání termografické zkoušky 

 1 - IR kamera, 2 – vzorek, 3 – baterie lamp 

 

Bylo užito techniky postupného ohřevu, kdy po řadě experimentů se jako jediný 
vhodný jevil ohřev pomocí baterie dvou halogenových lamp o celkovém příkonu  
1200 W. Aby se poškození projevilo v dostatečném tepelném kontrastu, musí být 
ohřev relativně rychlý. Vzhledem k umístění lamp pouze na levé straně bylo možné 
při ohřívání vzorku sledovat výrazné gradienty teplot, přičemž na poškozeném vzorku 
bylo možné přesně lokalizovat oblast poškození, vyznačující se vyšší teplotou. Tato 
oblast byla během jednotlivých fází ohřevu více či méně zřetelná, optimální 
viditelnost je patrná termogramu (obrázek č. 3), kdy defekt je označen jako pozice 1.  

 

 

             Obr. 3  Termogram poškozeného vzorku 
               1 – oblast poškození, 2 – šum od povrchových defektů 

 

Jak je patrné z tohoto termogramu, může být lokalizace poškození ztížena 
přítomností povrchových vad, kterými v tomto případě byly odřeniny přivráceného 
povrchu, způsobené během výroby a porušování vzorku. Rozdílná emisivita těchto 
vad a neporušeného povrchu vede na termogramu ke vzniku šumu (pozice 2). 

Dalším krokem bylo ověření možností termografické techniky postupného ohřevu 
v případě kontroly kvality provedené opravy. Vzorek byl „opraven“ pomocí 



zjednodušené lepené záplaty se shodného materiálu (uhlík/epoxy), u které byly ve 
vrstvě lepidla simulovány defekty, jak je vidět na obrázku 4.  

 

             Obr. 4  Oprava lepenou záplatou se simulovanými defekty 
        1 – vrstva lepidla, 2,3,4 - defekty 

 

Poté byla opět provedena termografická zkouška ve stejném uspořádání jako 
v předchozím případě. Termogram na obrázku 5 ukazuje nehomogenitu v teplotním 
poli v místě defektu č.3 a 4, menší defekt č. 2 je téměř nezřetelný.  Za povšimnutí 
stojí zvýšená teplota v oblasti hran záplaty, která by mohla být mylně interpretována 
jako defekt vrstvy lepidla. 

 

 

            Obr. 5  Oprava lepenou záplatou se simulovanými defekty 

 

 

4. Závěr 

Výše uvedené experimenty je nutné brát pouze jako první nahlédnutí do oblasti 
termografické kontroly kompozitových potahů.  

I přes tuto skutečnost se termografická technika postupného ohřevu ukázala být i bez 
použití počítačového zpracování dat jako technika, pomocí které lze úspěšně 
lokalizovat poškození BVID u potahových panelů. Výsledky jsou však silně závislé na 



podmínkách ohřevu a kvalitě ohřívaného povrchu potahu. Tato technika se jeví jako 
částečně vhodná i pro kontrolu kvality provedené lepené opravy. 

V současné době práce pokračují především v následujících oblastech: 
- nasazení pulsní termografie namísto techniky postupného ohřevu, což by mělo 

přinést zvýšení citlivosti detekce a snížení tepelného namáhání objektu, 
- užití vzorků bližších realitě (větší rozměry, tloušťka okolo 7-8 mm), 
- optimalizace ohřevu (pole zábleskových lamp), 
- počítačové zpracování dat (zobrazení ve fázové doméně). 
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