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STANOVENÍ MODULAČNÍ PŘENOSOVÉ FUNKCE ULTRAZVUKOVÝCH 
IMERZNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZKOUŠENÍ KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ 

Zadání diplomové práce 

ÚVOD 
Nedestruktivní testování (NDT) materiálu je zvláštní proces, který slouží k zajišťování kvality průmyslových součástí bez jejich 

poškození. Cílem NDT je zajistit bezpečnost, spolehlivost a efektivitu provozu průmyslových zařízení. Potřeba NDT v důsledku 

uvedených požadavků stále více narůstá. Ultrazvuk je elektroakustická metoda pro objemové zkoušení součástí. Jejím cílem je 

odhalit necelistvosti v materiálu. Metoda se neustále vyvíjí a nachází uplatnění v různých odvětvích od zkoušení trubek přes 

automobilový až po letecký průmysl. 

 

Zkoušení dílů se provádí pomocí ultrazvukového systému, jehož nezbytnou součástí je ultrazvuková sonda, která generuje 

akustický signál. Ten prochází přes vazební prostředí do zkoušeného materiálu, ve kterém se zjišťují necelistvosti (vady). 

Nastavením systému a zejména výběrem vhodné ultrazvukové sondy, kterých je celá řada, je určena schopnost soustavy 

odhalit vadu. 

 

Každou sondu lze charakterizovat souborem parametrů, jako jsou pracovní frekvence piezoelektrického elementu, jeho velikost, 

samotnou konstrukcí sondy a řadou dalších vlastností. Naproti tomu testovaný vzorek lze charakterizovat také mnoha 

parametry, jak materiálovými vlastnostmi, tak typem a tvarem hledané vady. Zbylá část soustavy jako je vazební prostředí, 

elektronika zkušebního zařízení a další také ovlivňují výsledný signál. 

CÍL PRÁCE 
Cílem práce je popsat chování ultrazvukového systému pro kompozitní materiály a to způsobem, který by umožňoval 

kvantifikovat výběr ultrazvukové sondy pro kompozitní materiál. K tomu účelu bude potřeba zjednodušit proměnné parametry 

soustavy na minimum s cílem zjistit vhodné charakteristiky ultrazvukové sondy pro konkrétní typ kompozitního materiálu a typ 

hledaných vad. Zjednodušení je nezbytné k tomu, aby bylo možné pomocí modulační přenosové funkce popsat vztah mezi 

vstupním signálem do soustavy a degradovaným signálem způsobeným umělou nehomogenitou v materiálu. Výsledkem práce 

pak bude schopnost predikovat parametry sondy podle vybraného typu materiálu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
nedestruktivní zkoušení, ultrazvuková metoda, modulační přenosová funkce, kompozitní materiály 

ROZSAH PRÁCE 
Teoretická část 

 Seznámení se ultrazvukovou metodou v defektoskopii 

 Seznámení se způsoby testování kompozitních dílů 

 Návrh testovaného vzorku nebo vzorků 

 Výběr vhodných ultrazvukových sond 

Experimentální část 

 Provést experimenty s různými sondami na kompozitních vzorcích 

Výstupy 

 Modulační přenosová funkce popisující vlastnosti soustavy 
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