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Abstract

One of the possible methods for generation of AE signal for non-destructive testing is an 
application of striking particles on device under test. Impacting particles generate an impulse 
AE, which is spreading by material of device. The state of the material is evaluated by 
sensing of AE signal at different locations on verified subject. For defectoscopic analysis it is 
useful to have the opportunity to influence the generated signal. The theory of impact implies 
that changes of the signal may be achieved by changing the parameters of impact (particle 
size and velocity, specific mass of the materials, elastic modulus and Poisson's constant 
of materials). The paper is therefore aimed at assessing the practical research of the 
influence of the impact parameters on the frequency spectrum of AE signal. Furthermore, 
comparison to theoretical knowledge was performed. The research was focused on the study 
of composition of the mixture created from particles of two different granularities. It also deals 
with the predictability of the shape of the spectrum AE signal and finding appropriate 
statistical parameters of AE, which are associated with parameters of impact and which can 
be used for this prediction. The present results show that it is possible to successfully 
determinate set of statistical parameters, linked to the impact parameters. 

Key words: acoustic emission, frequency spectrum, theory of impact, particle size. 

Abstrakt

Jednou z možných metod generování signálu akustické emise ur eného pro defektoskopické 
metody je p sobení dopadajících ástic na zkoumaný p edm t. ástice p i svém dopadu 
generují impulsní AE, která se ší í materiálem. Snímáním signálu AE na r zných místech je 
vyhodnocován stav materiálu zkoumaného p edm tu. Pro defektoskopickou analýzu je 
vhodné mít možnost generovaný signál ovliv ovat. Teoreticky je podloženo, že zm ny 
signálu lze dosáhnout pomocí zm ny parametr  nárazu (velikost ástic a jejich rychlost, 
hustota materiál , modul pružnosti a Poissonova konstanta materiál ). lánek je proto 
zam en na zhodnocení praktického výzkumu vlivu parametr  nárazu na frekven ní 
spektrum signálu AE a jeho srovnáním s teoretickými poznatky, p i emž hlavní pozornost 
byla v nována studiu odlišení sm si ástic o dvou r zných zrnitostech. Zabývá se také 
možnostmi predikce tvaru spektra AE a jeho cílem je nalézt vhodné statistické parametry 
spektra AE, které jsou s parametry nárazu spjaty a mohou být pro tuto predikci využity. 
Z dosavadních výsledk  vyplývá, že je možné tyto statistické parametry provázané 
s parametry nárazu ástice úsp šn  stanovit. 

Klí ová slova: akustická emise, frekven ní spektrum, teorie rázu, velikost ástic. 
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1. Úvod
Signál akustické emise pro defektoskopickou analýzu v praxi vzniká obvykle p i
mechanickém namáhání zkoumaného materiálu. Mén  obvyklým zp sobem je 
generování signálu s využitím rázu dopadajících ástic na testovaný materiál. B hem
každého rázu ástice dochází k deformaci povrchu ástice a zkoumaného materiálu,
p i kterém se generuje impulsní akustická emise. Po áte ní podmínky, se kterými 
t lesa do rázu vstupují, m žeme s jistou dávkou abstrakce nazvat parametry nárazu. 
Tyto parametry pak definovaným zp sobem ur ují nejenom vlastnosti rázu ale 
rovn ž pr b h generovaného signálu AE. Pro pot eby defektoskopické analýzy je 
vhodné znát teoretický vztah mezi parametry rázu a generovaným signálem, tato 
znalost totiž umož uje opa ný p ístup: tedy p izp sobení parametr  nárazu 
požadovanému tvaru signálu AE. Pokud v uvažovaném p ípad  na zkoumaný 
materiál dopadají ástice náhodn , lze signál AE popsat dostupnými statistickými
parametry. P edložený lánek se tedy v nuje zkoumání problematiky vlivu parametr
nárazu ástic na signál AE a ov ení vlivu zvolených parametr  na statistické
parametry signálu AE.

2. Teorie rázu v literatu e
Ráz t lesa a jeho vliv na signál AE je známý a na jeho principu je nap íklad založeno
mnoho m ících metod využívajících AE. P i použití v defektoskopii zkoumané t leso
slouží jako um lá p ekážka padajícím ásticím, na které tyto ástice narážejí. Situaci
ukazuje Obr. 1. Jak již bylo e eno, rázy ástic generují akustickou emisi, kterou 
snímáme. Vznik akustické emise lze vhodn  popsat pomocí Hertzovy teorie rázu [4]. 
Hertzova teorie v limitním p ípad  definuje vztahy pro dobu trvání rázu T a maximální
velikost síly b hem rázu Fmax. pro náraz sférického t lesa na rovinnou desku. Tyto 
dv  veli iny mají zásadní vliv na tvar signálu akustické emise, Fmax je spjata
s velikostí generovaného signálu, T pak s asovým pr b hem signálu AE.
Aproxima ní vztahy ve vhodném tvaru (1) až (4) získané z Hertzovy teorie vyjad uje
Beneš a Zehnula [1]. Uvedené vztahy vyjad ují závislost na parametrech nárazu, 
které definuje Hertzova teorie. Každý z t chto parametr  se pak podílí na ovlivn ní
tvaru signálu AE. 

Obr. 1 Vznik AE dopadem ástic.

Fig 1 AE generation by colliding

particles.

rvT 2,04,04,0
21  (1) 

22,16,04,0
21max rvF  (2) 

kde:

T je doba trvání rázu, 

Fmax je maximální hodnota síly p i rázu, 

 je hustota materiálu sférického t lesa

v je rychlost narážejícího t lesa a 

r je polom r sférického t lesa.
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kde:

µ1 a µ2 jsou Poissonovy konstanty materiál ástice a nárazové desky a 

G1 a G2 jsou moduly pružnosti obou materiál ástice a desky ve smyku. 

V literatu e se samostatn  tato problematika nevyskytuje. Z hlediska studia vlivu 
nárazu na signál AE však studovanou problematiku nalézáme u autor , kte í se
v nují pr toku pevných ástic. V tšina autor , kte í se zabývali m ením parametr
pr toku pevných ástic pomocí signálu AE, se však omezilo pouze na m ení st ední
hodnoty velikosti ástic. Cao a kol. [3] analyzoval signál AE pomocí vlnkové 
transformace a mimo st ední velikost ástic zjiš oval ve své studii také energii AE 
a hmotnostní pr tok ástic. M ením st ední velikosti ástic ve fluidní vrstv  se ve 
své práci v nuje Hou a kol [5], mj. se zabývá také predikcí nežádoucích shluk .
M ení st ední hodnoty pr m ru ástic se velmi asto objevuje p i granula ních
procesech, které se nej ast ji užívají ve farmaceutickém pr myslu. Na velikosti
vytvo ených granulí totiž závisí množství ú inné látky obsažené ve vyrobených 
granulích. Akustická emise se zde vhodn  uplat uje p i hledání tzv. koncového bodu 
granulace, tedy bodu, kdy vzniká nejv tší množství granulí o požadovaných 
vlastnostech (velikost ástic, obsah vlhkosti apod.). V této oblasti bylo provedeno již
n kolik studií a metoda AE je v této oblasti nasazována i do praxe. Analýze 
pr m rné velikosti granulí a predikci obsahu vlhkosti granulí se ve svých pracích 
v nují Matero a kol. [6] a. Tsujimoto a kol. [7]. Kone n  Briens a kol. [2] se ve své 
práci zabývá nalezením koncového bodu granulace v úzké souvislosti s velikostí
ástic a studuje vliv umíst ní senzoru AE. 

Cílem tohoto lánku je experimentální ov ení vlivu parametr  nárazu na signál AE. 
V lánku budou prezentovány výsledky prvních provedených m ení v této oblasti, 
ve kterých byly sledovány parametry velikost ástic a jejich rychlost. 

3. Experimentální pracovišt
Schéma m ícího systému pro provád né experimenty je zachyceno na Obr. 2, jeho 
reálná podoba pak na Obr. 3. M ící aparatura se skládala ze zásobníku, 
umíst ného nad záchytnou nádobou. Zásobník byl ovládán ventilem. Jako m ený
materiál byly využity keramzitové granule, používané ve stavebnictví. Mezi 
zásobníkem a nádobou byla pak vložena p ekážka tak, aby na ni dopadaly
protékající pevné ástice. Jako p ekážka byl použit duralový úhelník, který sloužil 
zárove  jako vlnovod pro p enos ultrazvukových vln AE ke sníma i AE. Jako sníma
AE byl použit piezoelektrický sníma  AURA SV 416. Signál ze sníma e byl bez
dalších úprav p iveden p ímo na vstup m ící karty NI PXI 5922. Tato karta obsahuje 
24bitový vysokorychlostní A/D p evodník. Nam ený signál byl zpracován pomocí NI 
LabVIEW 8.5. Pro zpracování dat byla sestavena vhodná m ící aplikace. Tato 
aplikace umožnila p ímý výpo et výkonového spektra z nam ených dat pomocí 
FFT. Aplikace zárove  provád la záznam vypo ítaného spektra na pevný disk
po íta e. Ze záznamu spektra byly pro následující analýzu vypo ítány pr m rné
hodnoty spektrálních ar. Pr m r byl získán ze souboru 1000 po sob  jdoucích 
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spekter, které byly získány v dob , kdy na p ekážku dopadaly granule. Signál AE byl
na m ící kart  m en p i zvoleném rozsahu 10 V. Pro výpo et výkonového spektra 
pomocí FFT bylo použito 1024 vzork  se zvolenou Hanningovou oknovací funkcí. 
Záznamová rychlost karty byla nastavena 256 kS/s. 

Obr. 2 Schéma pracovišt .

Fig 1 Scheme of workplace. 
Obr. 3 Reálné uspo ádání pracovišt .

Fig 3 Real arrangement of workplace. 

4. Výsledky a diskuse
P ed vlastními experimenty byl prom en vlastní šum piezoelektrického sníma e AE 
AURA SV 416 a byla provedena zkušební m ení s keramzitovými granulemi. 
Pomocí t chto m ení bylo ur eno vhodné frekven ní pásmo, ve kterém je zm na
amplitud spektra nejvýrazn jší a má je proto smysl analyzovat. Toto pásmo bylo 
ur eno jako 0-128 kHz, emuž odpovídá zvolený po et vzork  a vzorkovací
frekvence. Nam ené výkonové spektrum šumu sníma e je uvedeno v grafu na 
Obr. 4.

Obr. 4 Výkonové spektrum použitého sníma e AE ve zvoleném frekven ním pásmu.

Fig 4 Power spectrum of noise of used AE transducer in selected frequency range. 
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První ástí provedených m ení bylo experimentální ov ení vlivu parametru velikosti 
ástic. Z uvedené Hertzovy teorie rázu vyplývá, že doba rázu ástic T a maximální

síla p sobící b hem rázu Fmax ovliv uje velikost amplitudy spektrálních ar. M lo by
tedy platit, že menší ástice by m ly vykazovat nižší amplitudy spektrálních ar na 
nižších frekvencích, kdežto na vyšších frekvencích by m ly mít spektrální áry vyšší 
amplitudy. Naopak u v tších granulí by m lo platit, že vyšší amplitudy spektrálních 
ar by se m ly nacházet na nižších frekvencích, zatímco na frekvencích vyšších by 

pak m ly mít spektrální áry nižší amplitudu.

Pro zjišt ní platnosti výše uvedeného p edpokladu byl zvolen následující experiment. 
K dispozici byly dv  frakce keramzitových granulí s velikostí ástic 4-8mm a 8-16mm. 
Ob  frakce byly pomocí m ící aparatury sypány ze stejné výšky (15 cm) a byla
zm ena výkonová spektra takto vzniklého signálu AE. V další fázi bylo vytvo eno p t
hmotnostních sm sí t chto frakcí. Tyto sm si byly míchány v pom ru malé 
granule/celková hmotnost jako sm si 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 a 6/8. Pro uvedené sm si byla 
rovn ž nam ena výkonová spektra (výška, ze které ástice dopadaly, byla op t
15 cm). Pro základní statistické zpracování signálu a pr kazn jší porovnání
získaných spekter mezi sebou bylo zvoleno zpracování nam ených amplitud 
v pásmech frekvencí se stejným krokem. Krok jednotlivých frekven ních interval  byl 
zvolen 8 kHz, v t chto frekven ních pásmech byly vypo ítány pr m rné hodnoty
amplitud spekter a tyto hodnoty byly zakresleny do grafu uvedeného na Obr. 5. 

Obr. 5 Analyzovaná data pro vytvo ené sm si frakcí ástic (malé ástice/celek).

Fig 5 Analyzed data for mixtures (the fractions expressed part of smaller particles). 
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Z grafu uvedeného na Obr. 5 je vid t, že analyzovaná spektra získaná pro ob  frakce
granulí (jsou v grafu vyzna eny jako limitní k ivky p erušovanou arou) a jejich 
hmotnostní sm si velmi dob e odpovídají teoretickým p edpoklad m. Sm si ástic
s vyšším obsahem menších ástic mají v tší amplitudy na vyšších frekvencích
a sm si s p evahou v tších ástic mají maxima amplitud spektrálních ar umíst na
na nižších frekvencích, které odpovídají delší dob  rázu. P ehledn  jsou velikosti
amplitud výkonových spekter uvedeny v grafech na Obr. 6 (pro nižší frekvence 
v pásmu 8-16 kHz) a na Obr. 7 (pro vyšší frekvence v pásmu 104-112 kHz). Z t chto
graf  lze jasn  vid t, že drobnou odchylku od teoretického pr b hu amplitud 
m žeme pozorovat pouze u sm si 2/8 (pro menší granule) na nižších frekvencích. 

Obr. 6 Pr m rné amplitudy spektrálních ar jednotlivých sm sí, pásmo 8-16 kHz. 

Fig 6 Average amplitudes of spectral lines of mixtures in frequency range 8-16 kHz. 

Obr. 7 Pr m rné amplitudy spektrálních ar jednotlivých sm sí, pásmo 102-114 kHz. 

Fig 7 Average amplitudes of spectral lines of mixtures in range 102-114 kHz. 
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Ve druhé ástí provedených m ení byla experimentáln  ov ena závislost tvaru 
spektra na rychlosti dopadajících ástic. Pro experiment byla zvolena pouze jedna 
frakce keramzitových granulí o velikosti ástic 4-5 mm. Zm na rychlosti dopadajících 
ástic byla realizována v tomto m ení velmi triviáln  pomocí zm ny výšky, ze které
ástice na hliníkový úhelník dopadaly. Výška se b hem experimentu m nila po 

konstantním kroku 5 cm. Samotné m ení se pak nelišilo od m ení vlivu velikosti 
ástic, výpo et spekter probíhal se stejnými parametry a stejná byla také následná 

analýza pr m rováním amplitud spekter ve zvolených frekven ních krocích. Získaná 
analyzovaná data jsou zobrazena v grafu na Obr. 8. 

Obr. 8 Analyzovaná data pro ástice 4-5 mm s r znou rychlostí (výškou dopadu). 

Fig 8 Analyzed data for particles (fraction 4-5 mm) with different velocities (the 

change of impacting particles velocities was made by the change of height). 

Z uvedeného grafu na Obr. 8 vyplývá, že zm na rychlosti ástic má vliv na celou 
k ivku spektra v analyzované oblasti. P i zm n  parametru rychlosti tedy zjevn
nedochází ke zm nám amplitud spektrálních ar rozdíln  v ur itých pásmech, jako 
tomu bylo v p ípad  parametru velikosti ástic, ani nedochází ke k ížení mezi 
jednotlivými spektry. Se zvyšující se rychlostí ástic dochází pouze k posunu celého 
spektra sm rem k vyšším amplitudám spektrálních ar. P í inu t chto skute ností lze 
hledat v teoretické závislosti parametr  m eného signálu AE na vstupních 
parametrech, které se m ní. Vrátíme-li se ke vztah m (1) a (2), vidíme, že zm na
maxima síly b hem rázu Fmax se m ní v závislosti na rychlosti s mocninou v1,2,
kdežto doba rázu se m ní se zm nou rychlosti mnohem mén  a navíc opa ným
sm rem s mocninou v-0,2. Posun amplitud spektrálních ar se proto na frekven ní ose 
v uvedené analýze tém  neprojevuje, zatímco zm na amplitudy spektrálních ar je 
výrazná. Naproti tomu ve spektrech získaných pro sm si ástic s r znými velikostmi 
se jasn  projevuje vliv velkých vah r1 pro dobu rázu a r2 pro velikost amplitudy síly
b hem rázu. 
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5. Záv r
lánek shrnuje provedené experimenty a následnou analýzu signálu AE p i

ov ování vlivu parametr  nárazu na tvar spektra tohoto signálu. Z prvních 
provedených m ení vyplývá, že tvar spektra je možné pro pot eby defektoskopické 
analýzy ovliv ovat. Praktické výsledky potvrzují p edpoklady získané z Hertzovy 
teorie rázu. Prakticky byl prom en vliv velikosti ástic a jejich rychlosti na tvar 
spektra signálu AE. Bylo potvrzeno, že zm nou velikosti ástic lze ovliv ovat
pomyslnou sm rnici sklonu nam eného výkonového spektra signálu. P i m ení
vlivu zm ny rychlosti ástic bylo ov eno, že se tato zm na projeví nejvíce v posunu 
tvaru výkonového spektra v ose amplitud spektrálních ar. Zjišt né poznatky mohou 
sloužit k vhodnému nastavení velikosti a rychlosti dopadajících ástic na zkoumaný 
objekt pro získání generovaného signálu AE o vhodných parametrech, nap íklad pro 
p izp sobení generovaného signálu zvolenému sníma i AE. Rovn ž bylo ov eno, 
že pomocí vhodné statistické analýzy signálu je možné spektra kvantitativn
srovnávat z hlediska vstupních parametr  a je možné áste n  zp tn  predikovat, 
jaké bude rozložení t chto parametr  na základ  znalosti vstupních parametr
nárazu. Studium této problematiky na našem pracovišti dále pokra uje hledáním 
vztah  mezi statistickými parametry spektra a parametry nárazu dopadajících ástic.
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