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Abstrakt
NDT metoda, založená na prosté spektrální analýze celého záznamu I-E signálu, nevyužívá 
všechny informace v něm obsažené a zbytečně tak omezuje svou citlivost. Proto byly 
publikovány různé detailní analýzy I-E signálu se snahou o zdokonalení této metody. Článek
ukazuje konkrétní postupy, které vedou přímému stanovení defektu na základě jeho 
nelineárního projevu, kdy dochází k časově závislé kmitočtové odchylce některých 
rezonančních složek. Je ukázáno praktické ověření algoritmů na vzorku s defektem.
Klíčová slova:  Impact echo, analýza signálu, nelineární spektroskopie 

Abstract
One NDT method use simple analysis of all I-E signal. It doesn’t make use of all 
information from this signal. Therefore it limits their sensitivity. Therefore there were 
published various detailed analysis of I-E signal with effort to improve of this 
method.  This paper shows concrete procedures which lead to direct determination of 
bad sample with defect. It is based on its nonlinear effect when it causes the time 
dependent frequency shift of some resonance components. It is shown the practical 
verification of these algorithms. 

Key words: Impact echo, signal analysis, nonlinear spectroscopy 

1. Úvod
NDT metoda využívající frekvenční analýzu I-E signálu začíná být využívaná 

v běžné praxi a je výhodná pro levnou a rychlou kontrolu menších a levnějších dílů
s výraznými akustickými vlastnostmi (kovy, keramika atp.). Využívá historicky 
nejstarší NDT princip, kdy „spektrální analýzu“ prováděnu sluchem používali hrnčíři,
zvonaři a mnoho dalších profesí. S rozvojem technologií a především počítačů přešlo
na diskrétní furierovskou spektrální analýzu (rychlá Fourierova transformace - FFT), 
která odstranila subjektivitu a zvýšila kmitočtovou rozlišitelnost a tím i teoretickou 
citlivost. Dosažení dostatečné praktické citlivosti vyžaduje vytvoření co 
nestabilnějšího způsobu testování (stabilita budícího úderu, stabilita umístění
testovaného tělesa) a nasnímání co nevětšího počtu referenčních signálů
z nepoškozených těles. Důležité je pak následně vytvořit správná testovací kritéria 
na povolené odchylky vypočítaného kmitočtového spektra.  Je zřejmé, že nastavení 
testovací aparatury je trochu pracné a vyžaduje určité znalosti a zkušenosti. Z toho 
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vyplývá, že se takovéto testování vyplatí pro sériovou výrobu s velkou produkcí. 
V tom případě se tato metoda stává provozně velmi levnou, protože vlastní provozní 
náklady jsou minimální, zařízení pracuje naprosto automaticky a s velkou rychlostí 
cca 1 test/sec. Příklad aplikace této metody je uveden v [6], [7]. 

Na druhou stranu má tato metoda některé nedostatky. Jednak je její citlivost na 
malé defekty také omezená a dále neumí rozeznat např. rozdíly spektra způsobené
povolenými tolerancemi rozměrů a defekty. Hlavní důvod vyplývá ze samotného 
principu FFT spektrální analýzy. Ten spočívá v počítání průměrného spektra z celé 
doby záznamu I-E signálu. Nedokáže tak zjistit informace vyplývající z časově
a intenzitně proměnného působení tohoto signálu na testované těleso (viz obr. 1). 
Určitou nevýhodou je v případě širokospektrálního vyhodnocování i lineární osa FFT 
s malým relativním rozlišením pro nízké kmitočty a vysokým rozlišením pro vysoké 
kmitočty. Zde je kupodivu na tom lépe „spektrální analýza“ prováděná lidským 
sluchem. To totiž neprovádí klasickou fourierovskou analýzu ale frekvenčně-časovou
analýzy v logaritmické ose kmitočtu. Navíc je „zpracování v mozku zvýšeně citlivé na 
intermodulační složky (zní disharmonicky) oproti vyšším harmonickým složkám (zní 
harmonicky). Proto dokáže rozlišit špatný vzorek i bez „vytvoření statistického 
referenčního modelu“ poslechem velkého množství dobrých vzorků.

Proto je snahou provádět podrobnější časově spektrální analýzu I-E signálu 
s cílem získat ze změřeného signálu co nejvíce informací a zvýšit tak praktickou 
citlivost metody a snížit její citlivost na nestabilitu testování a na potřebu přesné
reference. V tomto směru byly publikovány různé úvodní studie a analýzy [3], [4], [5] 
vycházejí z různých předpokládaných aspektů projevů defektů v I-E signálu 
i z různých technik analýzy těchto signálů. Proto je cílem tohoto příspěvku uvést 
ověřené prakticky aplikovatelné algoritmy pro automatizované měření.

2. Metoda vyhodnocující odchylky rezonančních kmitočtů v časově
frekvenčním obrazu I-E signálu

Základní časový průběh I-E signálu s typickým exponenciálním tlumením jeho 
amplitudy (obr. 1a) je velmi dobře znám a publikován v mnoha pramenech. Detekce 
poruch a defektů testovaných těles se provádí vesměs ve spektrální oblasti a je 
sledováno více vlastností snímaných I-E signálů založených na různých fyzikálních 
projevech.

Příklad nasnímaného I-E signálu je ukázán na obr. 1. Je zaznamenán se 
vzorkovacím kmitočtem TS = 5.12 µS. Celá délka záznamu vyplývá z počtu
zaznamenaných vzorků (N = 65536) a je dána vztahem TA = NTS = 335 ms (obr. 1 a). 
Náš zájem se soustřeďuje na vyjádření tohoto signálu v kmitočtové oblasti (obr. 1 b), 
získané pomocí FFT. Frekvenční osa tohoto spektrálního zobrazení je omezena 
dvěma hodnotami. Maximální kmitočet odpovídá podle vzorkovacího teorému 
polovině vzorkovacího kmitočtu FS, který plyne ze vzorkovací periody. 

SS T/F 1=   .  (1) 

V našem případě je to FS/2 = 97653 Hz. Druhý důležitý parametr vyjadřuje minimální 
frekvenční rozlišení ∆f kmitočtové osy 

AT/f 1=∆       (2)

jako formální 1. harmonická složka klasické Fourierovy řady, jak to odpovídá FFT. 
V našem případě je ∆f = 2,98 Hz výsledné spektrum má 32 768 složek (jako N/2). 
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Zásadní otázkou je, zda toto kmitočtové rozlišení je dostačující pro dostatečně
přesné zobrazení dominantních rezonančních složek signálu. Tento problém bude 
diskutován později.

a) TA b)

S
[dB]

fS/2
∆f

Obr. 1: I-E signál v časové (a) a kmitočtové (b) rovině.

Kmitočtový obraz IE signálu podle obr. 1b odpovídá dosud používané metodě
analýzy se zprůměrovaným spektrem celého časově proměnného signálu. Jak již 
bylo výše naznačeno, časová změna intenzity působení I-E signálu se v případě
defektů může projevovat změnu hodnot dominantních rezonančních kmitočtů jeho 
spektra. To vyplývá ze známého nelineárního projevu defektu, způsobujícího posuv 
rezonančního kmitočtu tělesa [1]. Jak je z obr. 2 zřejmé, při monochromatickém 
harmonickém vybuzení (poměrně pracná a nákladná metoda SIMONRAS) získáme 
pro různou intenzitu buzení rezonanční charakteristiky s měřitelným posuvem 
rezonančního kmitočtu (obr. 2b).

    a)     b)
Obr. 2. Příklad závislosti rezonančního kmitočtu testovaného tělesa na intenzitě

vybuzení pro a) nepoškozený a b) poškozený vzorek (viz [1]) 

Tento efekt se projevuje nejen při harmonickém, ale i při obecném vybuzení 
a proto se nabízí využít těchto poznatků i při analýze I-E signálu, protože testování 
jednorázovým úderem je značně jednodušší, rychlejší a levnější, než harmonické 
buzení s nastavovanou amplitudou budícího signálu v metodě SIMONRAS. 
V případě buzení úderem je zřejmé, že intenzita mechanického kmitání v tělese je 
nejvyšší v počátku odezvy a pak exponenciálně klesá. Proto lze sledovat tento jev 
nejen jako závislost na intenzitě, ale i závislost na čase. Na druhou stranu je zřejmé,
že s ohledem na exponenciální průběh je doba intenzivního působení signálu 
relativně krátká, působí jen v počátku odezvy. Jak z tohoto rozboru vyplývá, 
potřebujeme vyhodnotit časovou změny spektra a tím i změnu spektra jako funkci 
vybuzení a konkrétně časovou závislost kmitočtů dominantních rezonančních složek.
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Pro získání časově-frekvenčních charakteristik signálu existuje více přístupů
a typickou obecnou metodou je tzv. vlnková transformace (WT). Na druhou stranu 
limitujícím faktorem všech těchto přístupů je kmitočtová rozlišitelnost, protože zde 
platí také princip neurčitosti: čím přesněji určíme časovou osu charakteristiky, tím 
méně přesně rozlišíme kmitočet a naopak. Vzhledem k tomu, že přesnost rozlišení 
kmitočtu je zásadním parametrem citlivosti této metody, je zřejmé, že volba metody 
analýzy může hrát rozhodující roli. V tomto případě nepotřebujeme získávat obecnou 
časovou závislost kmitočtů dominantních složek, ale víme, že jde o závislost do 
značné míry monotónní. Nám jde o zjištění maximální odchylky kmitočtu při
nejintenzivnějším působení oproti slabému signálu, proto jsme použili tzv. krátkou 
DFT (STFT), počítanou pro kratší segmenty záznamu signálu, jak jsou naznačeny na 
obr. 3. 

Jako přijatelný kompromis jsme 
vybrali ze záznamu 6 stejně dlouhých 
přes sebe překládaných úseků o délce 
20% celého záznamu. Je zde ale 
možnost optimalizace s ohledem na 
vlastnosti snímaného signálu. Jak již 
bylo uvedeno, zásadním problémem je 
snížení rozlišitelnosti kmitočtového
spektra. Ve zvoleném případě dojde ke 
snížení délky úseku pro FFT z TA na TD

pětkrát a tudíž i ke snížení rozlišitelnosti 

AD TTf /5/1 ==∆   .          (3) 

V našem případě rozlišitelnost klesla pětkrát na ∆f = 14,9 Hz. Proto jsme se 
snažili zvýšit rozlišení kmitočtového spektra pro tyto dílčí úseky záznamu. Použili 
jsme nejjednodušší známou metodu, tzv. doplnění nulami. Jako optimální se jevilo 
prodloužení úseku TD 8x, další prodlužování rozlišení složek nezvyšovalo (viz obr. 4).

a)        b)
Obr. 4. Rozlišení spektra v závislosti na délce časového intervalu: a) TD = TA / 5, c) TD

je prodloužena nulami 8x. 

Další cestou pro zdokonalení analýzy I-E signálu je zvýšení dynamického 
rozsahu měření použitím okénkové funkce, která minimalizuje efekt „rozmazání“ 
spektrálních složek. Pro základní pravoúhlé okénko lze dosáhnout velmi malý 
dynamický rozsah cca 20-30 dB (obr. 5.a), kdy ale nedojde k rozšíření „šířky pásma“ 
maxim rezonančních složek a ty jsou detekovány nejpřesněji. Ovšem menší 
dynamický rozsah může vést snadněji k detekci nesprávných harmonických složek. 
Oproti tomu vhodná okénková funkce (např. Hamming) zvýší podstatně potlačení
efektu rozmazání a tím i dynamický rozsah na cca 50 dB, ale na druhou stranu asi 
1,6x rozšíří pásmo maxim a zhorší tak možnost kmitočtového rozlišení (obr. 5.b). 

TA

TD TD TD

TD TD TD

Obr. 3 Dělení I-E signálu na segmenty 
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Další typy často používaných okénkových funkcí (Hann, Bartlet atd.) mají efekt 
snížení rozlišení obvykle ještě vyšší. Proto je vhodné využívat tyto funkce obezřetně
popř. v kombinaci podle cíle daného kroku analýzy a typických vlastností signálu. 

a)   b)
Obr. 5. Detail spektra a) s pravoúhlým okénkem, b) s okénkem typu Hamming (není 

kompenzován pokles úrovně cca 2,1x vlivem okénka). 

3. Postupy analýzy kmitočtových odchylek 
Výše uvedeným postupem získáváme sadu šesti spekter pro jeden záznam I-E. 

Příklad sady šesti spekter vadného vzorku je ukázán na obr. 6 a. Vzhledem k velké 
hustotě složek a malé přehlednosti je na obr 6 b) ukázán výřez spektra pro pásmo 
10-15 kHz. Na tomto obrázku a ještě názorněji na obr. 7 s detaily spekter je zřejmý
pokles hodnot spekter v závislosti na intenzitě I-E signálu vybraných úseků.

a)

b)
Obr. 6. Sada šesti spekter odpovídajících šesti vybraným úsekům záznamu: 

a) pro celé kmitočtové pásmo, b) výřez pro pásmo 10-15 kHz. 
Protože ani výřez spektra z obr. 6b) není dostatečně podrobný pro posouzení 

vzniku kmitočtového posuvu dominantních rezonančních složek, jsou na obr. 7 
ukázány detaily spekter pro vzorek s defektem a bez defektu. Z tohoto obrázku je 
zřejmé, že u defektního vzorku je evidentní vyšší nestabilita kmitočtu dominantních 
rezonančních složek v závislosti na vybuzení (12 990 Hz, 13330 Hz). Dále je zřejmé,
že se hodnoty rezonančních složek obou vzorků částečně liší. 
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a)

b)
Obr. 7. Detaily spekter šesti vybraných úseků záznamu: a) vzorek s defektem, b) pro 

vzorek vez defektu. 

Realizace počítačových algoritmů pro spolehlivé rozpoznání vadných a dobrých 
vzorků ale vyžaduje řešení více otázek, z nichž jsou důležité především tyto: 

a) nalezení kmitočtů maxim a volba těch složek, u kterých bude posuzována 
jejich nestabilita

b) vyloučení jevů, které se projevují jako nestabilita ale nestabilitou nejsou
c) posouzení míry mezi přijatelnou a nepřijatelnou nestabilitou 

Při řešení prvního problému (a) je nutno v první fázi algoritmicky nalézt kmitočty
a hodnoty všech maxim spektra pro první úsek, což je relativně jednoduchá úloha. 
Následně je nutno z tohoto souboru s několika tisíci složkami vybrat dominantní 
složky podle kritéria jejich dostatečné velikosti. Zde jsou v zásadě dva možné 
přístupy, a to buď s konstantním prahem anebo s  mezí, která kopíruje kmitočtovou
závislost střední hodnoty spektra. Pro jednoduchost jsme zvolili první případ, kdy byl 
práh stanoven jako 3% hodnoty maximální složky. Tímto postupem získáváme 
zúžený soubor s počtem cca stovek dominantních kmitočtových složek pro první 
úsek. Dále je potřebné najít kmitočty odpovídajících si maxim pro další úseky signálu 
a přiřadit je do odpovídajících šestic k maximům z prvního úseku. To přináší
problémy a nejednoznačnosti se stanovením přijatelné odchylky především pro nižší 
úrovně signálů.

Řešení bodů (b) a (c) spolu do značné míry souvisí, cílem je algoritmicky 
stanovit, které složky vykazují kmitočtový posun odpovídající projevu defektu typu 
prasklina. Vzhledem k tomu, že zde nejsou jednoznačné projevy a meze, bude 
úspěšnost tohoto postupu určovat citlivost celého testu. 

Problém nejednoznačnosti tohoto testu spočívá v poměrně vysoké hustotě
různých rezonančních složek s různými velikostmi a různými časovými závislostmi. 
Proto např. dvě velmi blízké složky, kdy jedna je dominantní a druhá relativně malá 
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s rychlým poklesem amplitudy je vzhledem k nedostatečnému rozlišení 
vyhodnocována analýzou FFT vyhodnocena jako jedna složka s výslednou závislostí 
ekvivalentního kmitočtu vypočteného maxima na čase. Pak může být falešně
vyhodnocována jako projev či silnější míra projevu defektu. Proto je vhodné dále 
optimalizovat délku vyhodnocovaného úseku TD. Příklad souborů spekter pro délky 
15, 25 a 30% z délky TA je uveden na obr. 8. Zde je zřejmě pozorovatelná nesprávně
vyhodnocená hodnota posuvu vlivem nedostatečného rozlišení na obr. 8. a) pro obě
maxima, délka úseků 25% se jeví jako již dostačující.

a) b) c)

Obr. 8. Vliv volby délky úseku TD na kmitočtovou rozlišitelnost: a) TD=0.15TA, b) 
TD=0.25TA, c) TD=0.3TA.

V algoritmickém postupu je vhodné nejprve podle nastaveného prahu ze souboru 
dominantních maxim vydělit soubor složek, které překračují stanovenou kmitočtovou
odchylku v časové závislosti. Následně je pak možné podle zvolených kritérií dále 
eliminovat ty složky, jejichž kmitočtový posuv není způsoben defektem. Jedno 
z takových kritérií je např. směr časové závislosti odchylky (jestli kmitočet roste či
klesá), další je změna velikosti odchylky v závislosti na čase, kdy hodnota odchylky 
by měla klesat adekvátně poklesu amplitudy apod. Jako možný testovaný výsledek 
lze použít průměrnou odchylku či součet odchylek.

4. Experimentální ověření postupu analýzy
Pro ověřování jsme použili 5 záznamů IE signálu z dobrého vzorku a dvakrát 5 

záznamů ze špatného vzorku naprasklé lopatky turbíny leteckého motoru (obr. 9), 
získané pro údery do dvou různých míst tělesa. Prasklina byla cca 15 mm dlouhá, 
uzavřená, ve středu lopatky (obr. 9 b). Získané hodnoty kmitočtových odchylek jsou 
uvedeny v Tab. 1. Jsou zde uvedeny jak průměrné odchylky jednotlivých měření, tak 
i počty vyhodnocených rezonančních složek a součty ochylek pro každé měření.
Ve všech těchto parametrech je jednoznačně vidět podstatný rozdíl mezi hodnotami 
získanými pro dobrý a pro špatný vzorek, přičemž druhé měření pro špatný vzorek 
s odlišným místem úderu vykazovalo poněkud vyšší hodnoty než první měření
špatného vzorku. 

Tab. 1. Naměřené hodnoty kmitočtových odchylek u dobrého a špatného vzorku 
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Obr. 9. Testovaná lopatka s defektem: a) celkový záběr, b) detail s defektem (zvětšeno 20x).

5. Závěr
Příspěvek ukazuje možnosti algoritmizace pro automatizované testování defektů

těles s rezonančními vlastnostmi pomocí časově spektrální analýzy I-E signálu. Tato 
metoda vyhodnocuje časový vývoj kmitočtových odchylek jednotlivých dominantních 
rezonančních složek, z něhož lze usuzovat na existenci praskliny. Dále rozebírá 
možnosti vzniku a eliminace nesprávných detekcí kmitočtových posuvů, které nejsou 
způsobeny defektem. Praktické ověření této metody ukázalo její použitelnost i pro 
relativně malý a málo se projevující defekt navíc bez potřeby vytvoření statistické 
sady vzorků. Oproti v současnosti používané metodě [6], [7] má prezentovaná 
metoda tři základní výhody: 

1) vyšší citlivost (schopnost detekce menších defektů),
2) menší citlivost na přesnost testovacích podmínek, 
3) schopnost odlišit defekty typu prasklina od rozměrových nepřesností.

Tato práce byla podpořena prostředky grantové agentury ČR pro grant 102/09/H074. 
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