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Abstract

Nondestructive evaluation of materials using nonlinear ultrasonic spectroscopy 
(NEWS) was performed on flat samples of Mg alloys. Initial state of variously 
prepared alloys  specimens was tested by two-frequency NEWS method - Nonlinear 
Wave Modulation Spectroscopy (NWMS). Three piezoelectric transducers were 
attached to a specimen. Two of them transmitted harmonic signals of different 
frequencies and the remaining sensor acted as signal receiver. Amplitude of one 
emitted signal was increased in defined steps so as to observe nonlinear effects. 
Consequently, spectral analysis of received signals was carried out, and harmonic or 
intermodulation spectral components were evaluated. Derived nonlinear parameters 
of tested samples were compared with results of visual inspection and metallographic 
analysis.  

Key words: nonlinear wave modulation spectroscopy, Mg alloys, Nondestructive 
Evaluation of Materials (NDE). 

Abstrakt

Na plochých zkušebních t lesech z ho íkových slitin byl metodou nelineární 
ultrazvukové spektroskopie (NEWS) testován výchozí stav r zn  p ipravených
vzork . K nedestruktivnímu hodnocení byla použita dvou-frekven ní NEWS metoda - 
nelineární vlnov  modula ní spektroskopie (NWMS). Na zkušební t lesa byly 
p ipevn ny 3 piezoelektrické m ni e, z nichž dva vysílaly harmonické signály 
o rozdílných frekvencích a zbylý m ni  zaznamenával odezvu na buzení. Amplituda 
jednoho z vysílaných harmonických signál  byla postupn  zvyšována tak, aby se 
projevily nelineární efekty. Následn  byla provedena spektrální analýza 
zaznamenaných signál  s vyhodnocením harmonických a intermodula ních složek. 
Na základ  spekter byly vyhodnocovány nelineární parametry. Získané spektrální 
charakteristiky byly porovnávány s výsledky vizuálního pozorování zkušebních t les
na výskyt defekt  a s výsledky metalografické analýzy. 

Klí ová slova: nelineární vlnov  modula ní spektroskopie, Mg slitiny, nedestruktivní 
hodnocení materiál .
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Úvod

Podíl nasazení slitin ho íku v pr myslových aplikacích se stále zvyšuje. Slitiny 
ho íku disponují výhodným pom rem pevnosti a hustoty. Jednou z nej ast ji
používaných slitin je slitina AZ91, která obsahuje legující prvky hliník a zinek.
Používá se pro lití p esných konstruk ních díl  i na výrobu válcovaných
a protla ovaných profil . Výhodné mechanické vlastnosti AZ91 (pevnost,
houževnatost a odolnost v i vysokocyklické únav ) jsou do jisté míry podmín ny
vlastnostmi struktury materiálu. Obecnou nevýhodou ho íkových slitin je jejich 
citlivost na p ítomnost koncentrátor  nap tí (nap . konstruk ních vrub  a p edevším
trhlin) [1-3]. Uvedené skute nosti poukazují na pot ebu využití metod 
nedestruktivního hodnocení materiálu. V tomto lánku jsou demonstrovány možnosti 
použití metody nelineární vlnov  modula ní spektroskopie na vzorcích z válcované
slitiny AZ91 obsahujících defekty. 

Materiál

Zkoušena byla ty i plochá válcovaná t lesa z ho íkové slitiny AZ91. Rozm ry
zkušebních t les byly shodn  120 x 15 x 1,5 mm. Slitina AZ91 je b žn  používána 
pro tlakové lití a na výrobu plech  válcovaných za tepla. Hlavními legujícími prvky 
jsou Al (9 hm. %), Mn (0,13 hm. %) a Zn (0,7 hm. %). Mangan se do slitiny p idává
za ú elem zjemn ní zrna, zinek a hliník pro zvýšení pevnosti [4].

Na zkušebních t lesech byla provedena kvalitativní EDX analýza, která odhalila 
výrazn jší zastoupení dalších prvk , p edevším C a O. Jejich obsah byl ale 
na sledovaných vzorcích srovnatelný. Mikrostruktura materiálu je tvo ena zrny 
tuhého roztoku Mg a Zn, ásticemi intermetalické fáze Mg17Al12 a kulovitými 
ásticemi Mn.

a) b)

Obr. 1:  Rozdíly v mikrostruktu e materiálu v rovin  válcování. 

a) mikrostruktura vzorku 11

b) mikrostruktura vzorku 15
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Struktura analyzovaných vzork  vykazuje výraznou texturu danou válcováním a je
zna n  nehomogenní. Metalografická analýza odhalila významné rozdíly 
v mikrostruktu e jednotlivých vzork  (viz obr. 1). Pro strukturu materiálu vzorku 11 
jsou typické odd lené oblasti jemných rovnoosých zrn s výskytem jemných kulovitých
ástic precipitátu Mg17Al12 na hranicích zrn. Místy dochází ke koalescenci precipitát

do hrubších ástic orientovaných do sm ru válcování. Struktura materiálu vzorku 15 
vykazuje ast jší výskyt hrubých ástic precipitátu. Tyto ástice ale nejsou spojeny 
do v tších celk  jako u struktury materiálu vzorku 22. Metalografická analýza vzorku 
23 nebyla provedena.

Zkušební t lesa byla také pozorována pod stereomikroskopem p i relativn  malých 
zv tšeních. Na st nách t les, které byly kolmé k rovin  válcování, byly pozorovány 
podélné trhliny. Trhliny ležely p evážn  v rovin  válcování a zpravidla se nacházely
blízko pod povrchem t lesa (viz Obr.2a). Nejvíce trhlin bylo zaznamenáno na vzorku 
15. Vzorek obsahoval trhlinu sahající od konce až ke st edu t lesa (tj. cca 6 cm 
dlouhá trhlina obr. 2b) a n kolik menších trhlin o rozm rech nep esahujících 1 cm.
U vzork  11 a 23 bylo zaznamenáno stejné množství trhlin rozm ry nep esahující
1 cm. Na vzorku 22 nebyly žádné podpovrchové trhliny objeveny. Drobné trhlinky 
ale byly pozorovány na metalografickém výbrusu. 

a)             b) 

Obr. 2: Poškození vzorku 15: a) sv telná mikroskopie, b) SEM. 

Metodika NWMS 

Pro hodnocení vad ve vzorcích byla použita metoda nelineární vlnov  modula ní
spektroskopie (NWMS) [5,6]. Metoda vyžaduje použití nejmén  t í ultrazvukových 
m ni . Dva z nich vysílají budící harmonické signály o rozdílných frekvencích f1 a f2.
Odezva na buzení je sou asn  zaznamenávána prost ednictvím zbylých sníma .
Obecné schéma experimentálního uspo ádání je na obr. 3. Konkrétní hodnoty 
budících frekvencí f1 a f2 jsou voleny s ohledem na vlastnosti použitých budi  a na 
geometrii a mechanické (modální) vlastnosti zkoušeného t lesa. Obecn  mají být 
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budící frekvence voleny mimo rezonan ní frekvence zkoušeného t lesa i budi .
Frekvence f1 je volena alespo  t ikrát nižší než frekvence f2, ale nesmí být jejím 
celo íselným násobkem. Dále je vhodné, aby typický interval mezi harmonickými
frekvencemi a intermodula ními frekvencemi  (1) byl co nejv tší. Potom bude 
zaru eno dobré rozlišení jednotlivých spektrálních složek m eného signálu. 

(1)

M ení probíhá tak, že zkoušené t leso je sou asn  buzeno harmonickými signály
o frekvencích f1 a f2. Amplituda signálu s frekvencí f2 se b hem m ení nem ní
a amplituda signálu s frekvencí f1 je postupn  zvyšována v n kolika krocích. 
Pro každý krok je zaznamenána odezva zkoušeného t lesa. Následn  je provedena 
spektrální analýza zaznamenaných signál  a vyhodnoceny harmonické složky f1

a intermodula ní produkty (postranní pásma okolo frekvence f2 a jejích harmockých) 
.

p edzesilova

f2
generátorzkoušené

t lesoosciloskop

f1

PC

Obr. 3: Schéma konfigurace experimentu

Defekty ve zkoušeném t lese se projeví nelineárním r stem harmonických 
a intermodula ních složek spektra odezvy. Informace o poškození p ichází z objemu
t lesa p ibližn  vymezeného polohou budi  a p ijíma . P i použití r zných
konfigurací polohy budi  a p ijíma  metoda umož uje vymezení defektních oblastí. 
Ur ení rozsahu poškození je možné pouze komparativn .

Výsledky m ení a diskuse

Vzorky Mg slitiny byly upevn ny do m ícího p ípravku. Budi e harmonických signál
byly umíst ny naproti sob  ve sv rkách. Akustická vazba byla tvo ena p es
silikonovou vazelínu. P ijíma  odezvy byl kyanoakrylátovým lepidlem p itmelen
na druhém konci t lesa  (viz obr. 4). Aby se vylou ily vlivy experimentálního 
uspo ádání na výsledky m ení, byla provedena série m ení p i r zných
konfiguracích poloh budi  a p ijíma e. Bylo prokázáno, že výsledky m ení p i
r zných konfiguracích jsou srovnatelné. 

P i m ení byly piezoelektrické m ni e buzeny signály o frekvencích f1 = 138 kHz
a f2 = 399 kHz. Budící amplituda signálu s frekvencí f1 byla zvyšována v 17 stejných 
krocích v rozmezí 2 – 10 V. Amplituda signálu s frekvencí f2 byla 5 V a nebyla 
m n na. Odezva zaznamenaná p ijíma em byla vedena p es p edzesilova  se 
zesílením 20 dB. Sou ástí p edzesilova e byl i filtr typu horní propust s mezní 
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frekvencí 20 kHz. Signály odezvy byly zaznamenávány do PC pomocí USB 
osciloskopu a celý pr b h m ení byl ízen z programového prost edí MATLAB. 
Signály odezvy byly vzorkovány frekvencí 25 MHz (14 bit ADC) s délkou záznamu 
128 kslov. 

f1

f2

odezva

Obr. 4: Experimentální uspo ádání zkoušek vzork  Mg slitiny.

Ze záznam  byla vyhodnocována frekven ní spektra signál  a z nich byly ode teny
amplitudy složek odpovídající harmonickým frekvencím od f1 a f2 a intermodula ním
produkt m (f1±f2, f1±2f2, 2f1±f2 apod.). Amplitudy zkoumaných složek byly 
vyhodnoceny tak, že byla ode tena výška odpovídajícího maxima od lokální st ední
hladiny šumu (viz obr.5b) 
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Obr. 5: a) Vý ez z nam eného spektra v semilog. sou adnicích s vyzna enými
harmonickými (te kovanou arou) a intermodula ními frekvencemi ( árkovanou
arou).  b) Ukázka ode tu hodnoty maxima ze spektra v lineárních sou adnicích

Ode tené hodnoty amplitud byly normovány amplitudou složky o frekvenci f1. Tímto
zp sobem bylo možné hodnotit nelineární chování analyzovaných složek spektra.
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Jako nejvhodn jší ukazatel nelinearity se u všech vzork  jevil intermodula ní produkt 
f2 + 2f1. P i použití metody NWMS se zpravidla hodnotí postranní pásma okolo dané 
frekvence spole n , ale p i dané volb  budících frekvencí je produkt f2 - 2f1 výrazn ji
ovlivn n blízkostí f1. Závislost amplitudy složky f2 + 2f1, normované amplitudou f1,
na amplitud  budícího signálu s frekvencí f1 je na obr. 6a. Jako souhrnný parametr 
nelineárity lze vyhodnotit sm rnici uvedené závislosti. Její hodnoty pro jednotlivá 
t lesa jsou vynesena do grafu na obr. 6b.

Hodnoty získaných nelineárních parametr  jsou v dobrém souhlasu s informacemi
zjišt nými o vzorcích vizuálním pozorováním a podrobnou metalografickou analýzou. 
Nejv tší nelinearitu vykazuje vzorek 15, na kterém bylo nalezeno nejvíce drobných 
trhlin, zp sobených p ípravou vzorku. Nelineární odezva vzork  11 a 23 je
srovnatelná, což odpovídá rozsahu poškození pozorovanému vizuáln . V p ípad
nelinearity vzorku 22 jde pravd podobn  o spolup sobení odezvy od drobných trhlin 
a vlastností struktury materiálu (velikost a deformace zrn), která je výrazn  odlišná 
od ostatních vzork .

Bylo experimentáln  zjišt no, že pro uskute n ná m ení jsou výsledky použité
metody nezávislé na konfiguraci polohy budi  a p ijíma e a na volb  budících 
frekvencí. Hlavním kritériem pro porovnatelnost jednotlivých m ení je p ibližná
shoda amplitud signálové odezvy na dané buzení.
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Obr. 6: a) Závislost amplitudy intermodula ní složky f2 + 2f1 na amplitud  budícího 

signálu pro sledované vzorky 

b) porovnání sm rnic regresních p ímek proložených závislostmi ad a) 
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Záv ry 

Na vzorcích Mg slitiny AZ91 byly zkoumány možnosti detekce vad ve vzorku pomocí 
nelineární ultrazvukové spektroskopie (NEWS). Aplikací NEWS metody dvou-
frekven ního sm šování (NWMS) bylo porovnáním výsledk  s metalografickou 
analýzou zjišt no, že metoda není závislá na konkrétním experimentálním 
uspo ádání a volb  budících frekvencí. Hlavním kritériem porovnatelnosti výsledk
m ení na více t lesech je srovnatelná velikost amplitudy odezvy na dané buzení. 
Spektrální rozborem získané nelineární parametry dob e korelují s materiálovými 
defekty zjišt nými jinými metodami. Úrove  nelinearity ve zkušebních t lesech, 
charakterizovaná amplitudou intermodula ního produktu  f2 + 2f1  je pravd podobn
ur ována jak p ítomností defekt  v t lese, tak lokálními vlastnostmi struktury 
vyšet ovaného materiálu. Výsledky m ení ukazují, že metodika NEWS m že být 
vhodná nejen pro detekci vad v konstrukcí (výskyt trhlin, koroze, apod.), ale i pro 
nedestruktivní hodnocení struktury materiálu. 
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