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Úvod

Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Experimentální ověřování modelu časové
reverzace [1] a výzkumný úkol Využití metody zrcadlových zdrojů při časové reverzaci elastických
vln.

V rámci bakalářské práce byl vytvořen a implementován model časové reverzace pomocí
metody zrcadlových zdrojů (image source method, ISM), tj. jednoduchý model založený na
sestavení Greenových funkcí popisujících šíření vlnění mezi dvěma body tělesa hledáním příchodů
vln, které do daného bodu dospěly různými cestami zahrnujícími různé počty odrazů. Také
byl proveden experiment na tělese tvaru kvádru, jehož výsledky byly porovnány s paprskovým
modelem a potvrdily, že průběh časové reverzace v modelu i přes jeho jednoduchost kvalitativně
odpovídá jejímu průběhu ve skutečnosti. Protože však byl paprskový model sestaven jen pro
dvourozměrná tělesa, nebylo možné modelovat přímo průběh experimentu a srovnat signály
z modelu a s těmi naměřenými..

Ve výzkumném úkolu byl tento model využit k prozkoumání jevu vedlejších fokusů při ča-
sové reverzaci elastických vln, které se při simulaci metodou zrcadlových zdrojů objevují na
význačných pozicích vzhledem k akustickému zdroji, což může vést k jeho chybné lokalizaci. Pro
potvrzení pozorování z modelu byl proveden experiment na tenké desce, se kterou bylo možné
tento model přímo srovnat. Výsledky z metody zrcadlových zdrojů v principu odpovídaly mě-
řením a navíc umožnila tato metoda jev vedlejších fokusů vysvětlit. Přesto se naměřený průběh
vlnění na tělese odlišoval od toho modelovaného touto metodou. V úkolu byl rozdíl přičten na
vrub disperznímu chování vlnění a konverzím módů vlny, které metoda zanedbává, a zpochybněn
byl též předpoklad o změně fáze v opačnou při odrazu o stěnu tělesa.

Hlavním cílem této práce je prozkoumat disperzní šíření Lambových vln a jejich chování při
odrazech o rozhraní, a zjištěné poznatky využít k rozšíření metody zrcadlových zdrojů a přiblížit
tak její výsledky skutečnosti. Metoda doplněná o zmíněné jevy by již měla být schopna plnohod-
notně modelovat šíření elastických vln v tenkých deskách, a mohla by se tak stát alternativou k
jiným prostředkům používaným k simulaci vlnění, jako je např. metoda konečných prvků.

První kapitola představí metodu zrcadlových zdrojů tak, jak byla formulována a používána
při vypracování předchozích prací. Vysvětlí koncept virtuálních zdrojů, jejich využití při řešení
vlnové rovnice popisující šíření elastických vln v pevném tělese a zejména způsob, jak s jejich
pomocí sestavit Greenovy funkce charakterizující šíření vlnění mezi dvěma body pevného tělesa.
Nakonec jsou zde popsány jak výhody metody zrcadlových zdrojů při její aplikaci pro simulaci
šíření vlnění, tak předpoklady omezující její použití a nedostatky způsobené zanedbáním jevů,
jako je disperze nebo konverze vlnových módů.

Druhá kapitola se věnuje vlnám, které se šíří v tenkých deskách. Jsou jimi Lambovy vlny
a horizontální smykové vlny (SH). Je zde popsán jejich disperzní charakter včetně frekvenčních
rovnic udávajících disperzní křivky a jejich výskyt v módech dvou typů. Část kapitoly se zabývá
postupem, jak experimentálně určit disperzní křivky pomocí měření v ekvidistantních bodech
a dvourozměrné Fourierovy transformace.

Tématem třetí kapitoly je časová reverzace elastických vln, zejména je zde výtah podstatných
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Úvod

poznatků výzkumného úkolu týkajících se jevu vedlejších fokusů. Pomocí metody zrcadlových
zdrojů jsou nalezeny jejich polohy a je vysvětlen jejich původ, jsou diskutovány jejich vlastnosti
a na závěr jsou zde rekapitulovány výsledky experimentálního ověřování pozorování.

Ve čtvrté, stěžejní kapitole je původní metoda zrcadlových zdrojů rozšiřována a zobecňována.
Jsou do ní postupně zaváděny jevy, ke kterým dochází při šíření vlny v tenkých deskách, které
dříve používaná metoda zanedbávala. Nejprve je metoda zrcadlových zdrojů obohacena o mož-
nost modelovat disperzní šíření, přičemž je zároveň učiněn přechod od vyjadřování Greenovy
funkce v časové oblasti k oblasti frekvenční. Následně je původní prostý předpoklad o odrazu
s opačnou fází nahrazen obecným modelem odrazu předpokládajícím nekonstantní koeficienty
odrazu vzhledem k úhlu dopadu či frekvenci. Obdobné zobecnění je umožněno i pro útlum, který
byl dříve předpokládán pouze geometrický. Je zde také ukázáno, že původní metoda zrcadlových
zdrojů je speciálním případem té zde vybudované.

Je zde také popsána implementace metody zrcadlových zdrojů, která byla v další části použita
pro simulaci, a je zde diskutována výpočetní náročnost metody, resp. nárůst výpočetní náročnosti
spojený zejména s modelováním vlivu disperze.

Pátá kapitola obsahuje experimentální část této práce, jejímž cílem bylo prověřit kvalitu
simulace pomocí rozšířené metody zrcadlových zdrojů na základně naměřených dat. Je zde po-
psána měřící aparatura a použité těleso. První část experimentu má poskytnout nezbytná data
pro sestavení metody zrcadlových zdrojů; jde zejména o disperzní křivky, resp. materiálové pa-
rametry. Druhé měření dodává signály, které jsou použité pro samotné srovnání se simulacemi.
Srovnání je provedeno jednak přímo, porovnáním naměřených a vypočtených signálů, a to po-
mocí dvou vybraných metrik; a jednak prostřednictvím časové reverzace, jejíž zpětné šíření je
simulované právě sestavenou metodou. Nadto je součástí také podkapitola, která stejným způ-
sobem zpracovává obdobné měření a simulaci provedenou pomocí metody konečných prvků, což
umožňuje posoudit kvality metody zrcadlových zdrojů ve srovnání s jinou, běžně používanou
metodou.
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Kapitola 1

Metoda zrcadlových zdrojů

Mezi prostředky pro modelování šíření vlnění v pevném tělese patří metody založené na
znalosti možných cest, jimiž vlny mohly postupovat, z níž je následně sestavena Greenova funkce
popisující šíření vlnění z akustického zdroje do daného bodu tělesa.

Metodou ray-tracingu se často rozumí postup, kdy jsou směry šíření ze zdroje kvantizovány,
jsou jimi vyslány virtuální paprsky, které jsou sledovány, zda dospějí do zkoumané oblasti.

Alternativním přístupem je metoda zrcadlových zdrojů (Image Source Method, ISM), kdy
jsou okraje tělesa, od kterých by se šířící vlna odrazila, nahrazeny virtuálními zdroji v poloze
symetrické ke zdroji při zrcadlení o danou hranu. Metoda zrcadlových zdrojů nabízí přesné
řešení, je však omezena na jednoduché geometrické tvary a zanedbává některé jevy, ke kterým
při šíření dochází.

1.1 Metoda zrcadlových zdrojů
Uvažujme těleso ve tvaru tenké desky s vnitřkem Ω a okraji ∂Ω obsahující bodový akustický

zdroj S, izotropně vyzařující, umístěný v bodě r0 ∈ Ω, vysílající zdrojový signál s (t). Pak vlnění
v daném bodě r ∈ Ω je řešením vlnové rovnice

(Lr + Lt)u (t) = s (t) δ (r − r0) na Ω, (1.1)

kde Lr a Lt je příslušný prostorový a časový diferenciální operátor, a součástí vlnové rovnice
jsou dané okrajové podmínky platné na ∂Ω.

Řešení lze též vyjádřit jako konvoluci zdrojového signálu s Greenovou funkcí g (t; r0, r),

u (t) = g (t; r0, r) ∗ s (t) , (1.2)

která popisuje šíření vlnění z r0 do r. Ta je řešením vlnové rovnice, kde pravá strana jindy
obsahující s (t) je nahrazena δ-funkcí,

(Lr + Lt) g (t; r0, r) = δ (t) δ (r − r0) na Ω, (1.3)

opět s danými okrajovými podmínkami.
Metoda zrcadlových zdrojů (ISM) spočívá v nahrazení konečného tělesa Ω s jedním akustic-

kým zdrojem a okrajových podmínek na ∂Ω neomezeným prostředím obsahujícím nejen původní
akustický zdroj S, ale také virtuální zdroje s polohami a koeficienty vysílaného signálu určenými
tak, aby realizovaly nahrazené okrajové podmínky.
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Kapitola 1. Metoda zrcadlových zdrojů

1.1.1 Oblak zrcadlových zdrojů

Virtuální zdroje vzniklé nahrazením okrajových podmínek lze spolu s původním zdrojem
reprezentovat funkcí

D (r; r0) =
∑

k∈N
wkδ (r − rk) , (1.4)

kde rk je poloha k-tého virtuálního zdroje (včetně originálního) a wk jeho váhový koeficient.
Předpokládáme-li homogenní, izotropní prostředí, těleso ve tvaru konvexního mnohoúhelníku

a platnosti volných okrajových podmínek, při kterých je koeficient odrazu nezávislý na úhlu
dopadu a je roven −1 (tj. fáze dopadající se vlny se mění v opačnou), lze polohy virtuálních
zdrojů určit zrcadlením stávajících zdrojů kolem okrajů tělesa [4]. Odtud vychází jak název
metody, tak označení virtuálních zdrojů a funkce D (r; r0) jako oblaku zrcadlových zdrojů.

Virtuální zdroje nahrazují cesty vlnění z akustického zdroje zahrnující odrazy o okraje tě-
lesa, které jsou použitím této metody odstraněny. Virtuální zdroj, který odpovídá cestě vlny
z r0 do r obsahující jeden odraz o k-tou stranu je obrazem zdroje S při rovinné souměrnosti
s danou stranou jako rovinou souměrnosti – tj. vznikl zrcadlením kolem dané strany. Virtuální
zdroje odpovídající vícenásobným odrazům se nacházejí v polohách daných opakovanou aplikací
zrcadlení kolem příslušných stran. Příklad oblaku zrcadlových zdrojů konvexního mnohoúhelní-
kového tělesa je znázorněn na obr. 1.1.

Váhový koeficient, kterým je třeba vynásobit signál vysílaný virtuálním zdrojem, je pak
roven (−1)n, kde n je počet odrazů. Výsledná funkce popisující virtuální zdroje pak je

D (r; r0) =
∑

k∈N
(−1)nk δ (r − rk) , (1.5)

kde rk je poloha k-tého zrcadlového obrazu zdroje a nk počet odrazů na odpovídající cestě vlny
v tělese.

Použitím metody zrcadlových zdrojů je vlnová rovnice pro hledanou Greenovu funkci převe-
dena do tvaru

(Lr + Lt) g (t, r; r0) = δ (t)D (r; r0) , (1.6)
a navíc, pokud známe řešení vlnové rovnice v neomezeném prostředí s jedním akustickým zdro-
jem v bodě r′ reprezentované Greenovou funkcí, označíme ji g∞ (t; r′, r), pak pro Greenovu
funkci popisující šíření v uvažovaném tělese platí

g (t; r0, r) = g∞
(
t; r′, r

) ∗ D (r′; r0
)
. (1.7)

1.2 Greenova funkce tvaru sumy δ-funkcí
V neomezeném, homogenním, izotropním, nedisperzním prostředí s jedním bodovým akus-

tickým zdrojem v bodě r0 je Greenova funkce charakterizující šíření vlnění tvaru zpožděné
Diracovy δ-funkce představující divergující sférickou vlnu,

g∞ (t; r0, r) = 1
‖r − r0‖γ

δ

(
t− ‖r − r0‖

c

)
, (1.8)

kde c je rychlost šíření a γ exponent útlumu [2].
V tomto případě je uvažován pouze geometrický útlum, tedy pokles amplitudy způsobený

tím, jak se zvětšuje čelo vlnoplochy s rozbíháním do prostoru. V trojrozměrném prostoru je
γ = 1, v dvojrozměrném modelu γ = 1

2 [3]. Exponenciální materiálové tlumení je zanedbáno.
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Obrázek 1.1: Oblak zrcadlových zdrojů [4]. Pětiúhelníkové těleso (černě), akustický zdroj a jeho
virtuální obrazy (+).

Dosazením tvaru Greenovy funkce v neomezeném prostředí (1.8) do předpisu (1.7) dostáváme
Greenovu funkci pro šíření vlnění ze zdroje v r0 do bodu r uvnitř tělesa ve tvaru sumy δ-funkcí
představujících příchody vlny ze zdroje jednotlivými cestami,

g (t; r0, r) =
∑

k∈N0

(−1)nk

‖r − rk‖γ
δ

(
t− ‖r − rk‖

c

)
=
∑

k∈N0

akδ (t− tk) , (1.9)

kde (tk)k∈N0
je posloupnost časů příchodů a (ak)k∈N0

je posloupnost amplitud příchozích vln.

1.3 Paprsková interpretace

Konstrukci virtuálních zdrojů a sestavení Greenovy funkce jako posloupnosti příchodů (viz
1.2) lze alternativně vysvětlit pomocí paprsků, jak je používá geometrická optika.

V geometrické optice je paprsek definován jako křivka, která je v každém svém bodě kolmá
k vlnoploše šířící se vlny, tj. množině bodů s konstantní fází. Paprsky se řídí základními principy,
kterými jsou přímočaré šíření, vzájemná nezávislost, záměnnost chodu a zákon odrazu, podle
kterého se úhel odrazu rovná úhlu dopadu. Paprsky neuvažují vlastnosti šíření způsobené vlnovou
povahou, jako je třeba ohyb.

Při aplikaci stejných vlastností na elastické vlnění v pevném tělese lze chápat paprsky jako
možné cesty, kterými se vlnění šířilo. Tyto křivky vychází všemi směry z akustického zdroje,
podléhají odrazům o okraje tělesa a zahrnují všechny body, kterými vlna prochází.

Každý paprsek vycházející z akustického zdroje a procházející přijímačem charakterizuje
jednu možnou cestu, kterou vlnění ze zdroje do přijímače dospělo. Lze mu přiřadit virtuální

9



Kapitola 1. Metoda zrcadlových zdrojů

zdroj ve směru, ze kterého paprsek do bodu přijímače přichází, ve vzdálenosti rovné dráze
paprsku ze zdroje do přijímače. Spojnice přijímače a virtuálního zdroje je pak „narovnáním“
paprsku, který je lomenou čarou uvnitř tělesa.

Tyto virtuální zdroje se shodují se zrcadlovými zdroji podle ISM. Každý sčítanec v Greenově
funkci tvaru (1.9) pak odpovídá jednomu paprsku, jedné cestě vlny příchozí ze zdroje. Na obr.
1.2 je znázorněn oblak zrcadlových zdrojů obdélníkového tělesa spolu s vybranými paprsky
a spojnicemi s odpovídajícími virtuálními zdroji.

Obrázek 1.2: Oblak zrcadlových zdrojů a vybrané paprsky [1]. Obdélníkové těleso (silně), akus-
tický zdroj (⊕), bodový snímač (⊗), zrcadlové zdroje (+), skutečné cesty šířící se vlny (plnou
čarou), odpovídající spojnice s virtuálními zdroji (čerchovaně).

1.4 Výhody a nevýhody ISM
Metoda zrcadlových zdrojů poskytuje analytická řešení Greenových funkcí, avšak vyžaduje

značně omezující podmínky na modelované těleso.
S dalšími metodami založenými na konstruování Greenových funkcí sdílí možnost modelovat

vlnění jednotlivě ve vybraných bodech tělesa, aniž by byly uvažovány další body v okolí, či
bylo těleso tvořeno sítí bodů, což vyžaduje např. metoda konečných prvků. Kromě toho lze po
výpočtu Greenových funkcí popisujících šíření vkládat do modelu libovolné zdrojové signály,
neboť určení výsledného signálu spočívá pouze ve výpočtu konvoluce s určenými Greenovými
funkcemi.

Jistým omezením, které brání aplikaci ISM pro modelování většiny reálných těles, je požada-
vek jednoduchých geometrických tvarů – konvexních mnohoúhelníků. V případě těles obecných
tvarů je množné využít metody založené na kvantizaci směrů šíření (ray-tracing), které také
čerpají výhod zmíněných v minulém odstavci, postrádají však přesné analytické řešení.
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Kapitola 1. Metoda zrcadlových zdrojů

0 20 40 60
t [µs]

0

20

40

60

80

100

120

y
[m

m
]

0 20 40 60
t [µs]

Obrázek 1.3: Srovnání šíření kosinového pulzu od zdroje po přímce na skutečném tělese (vpravo)
a v modelu ISM (vlevo).

1.4.1 Šíření elastických vln v pevných tělesech

Metoda zrcadlových zdrojů dává přesná řešení pro akustický případ, tedy prostředí tvořená
tekutinami bez vnitřního tření, která jsou nedisperzní a kde je přítomna pouze podélná vlna.

V pevných tělesech však dochází k jevům, které ISM z důvodu své jednoduchosti zanedbává.
Jde zejména o šíření různých typů či módů vln (např. podélné a příčné), které se šíří rozdíl-
nými rychlostmi, a které mohou přecházet jeden v druhý při odrazech na rozhraních. Při těchto
konverzích zároveň neplatí rovnost úhlu dopadu a úhlu odrazu [5], což je nutný předpoklad
pro použití zrcadlení při hledání virtuálních zdrojů v ISM. Dalším zásadním jevem, který ISM
v uvedené podobě neuvažuje, je disperze, neboť pevným parametrem modelu je rychlost šíření
nezávislá na frekvenci.

Tato zjednodušení vyplynula při vypracovávání výzkumného úkolu, kdy ISM sice splnila svoji
úlohu pro modelování časové reverzace a vysvětlení původu vedlejších fokusů při její realizaci,
avšak při srovnání šíření vlnění v naměřených signálech s výsledku simulace pomocí ISM byly
pozorovány výrazné rozdíly (viz obr. 1.3), a to zejména v tvaru šířící se vlny, který byl značně
deformován disperzí.
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Kapitola 2

Lambovy vlny a SH vlny

V tenkých deskách se vlivem dvou rovnoběžných povrchů, o které dochází k odrazům podél-
ných a smykových vln, šíří dva typy elastických vln – Lambovy vlny a horizontální smykové vlny
(shear horizontal, SH). Lambovy vlny jsou superpozicí podélných a vertikálních smykových vln
(při nichž dochází k pohybu částic ve směru šíření, resp. kolmo k rovině desky), zatímco SH vlny
tvoří pohyb částic kolmo na směr šíření v rovině desky. [5, 7] Oba zmíněné typy se vyskytují ve
více módech, jsou disperzní a platí pro ně odlišné frekvenční rovnice.

2.1 Lambovy vlny
Lambovy vlny se vyskytují ve dvou typech módů – symetrických a antisymetrických. U sy-

metrických módů převažuje pohyb částic v rovině desky a při jejich šíření tloušťka desky nabývá
a zužuje se (z toho důvodu též název dilatační módy, obr. 2.1a), zatímco u antisymetrických
módů převažuje pohyb kolmo k rovině desky, tloušťka je konstantní, ale dochází k ohybu (z toho
důvodu též ohybové módy, obr. 2.1b).

Oba typy módů se objevují ve spočetně mnoha řádech představujících různá řešení frekvenč-
ních rovnic pro vlnová čísla. Zkráceně se značí S0, S1,. . . (symetrické) a A0, A1,. . . (antisymet-
rické); nulté módy se též nazývají fundamentální.

Lambovy vlny jsou méně tlumeny než třídimenzionální vlny a tak se šíří na delší vzdálenosti.
Díky tomu jsou vhodné k použití pro nedestruktivní testování [8].

2.2 Disperze vlnění
Disperzní šíření vlnění spočívá v závislosti rychlosti šíření vlny na její frekvenci. Disperze se

projevuje změnou tvaru šířící se vlny, v případě krátkých pulsů dochází k prodlužování délky

a) b)

Obrázek 2.1: Symetrický (a) a antisymetrický mód (b) [7]. Souvislé čáry označují povrchy desky.
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vlnového balíku v čase a poklesem amplitudy, což je často nežádoucím jevem pro řadu aplikací
[12]. Lambovy vlny i SH vlny jsou příklady vlnění podléhajících disperzi.

Disperzní šíření lze charakterizovat funkcí k (ω), tedy závislostí (úhlového) vlnového čísla na
úhlové frekvenci. (Obdobně jako úhlová frekvence je 2πnásobkem frekvence, jež je převrácenou
hodnotou periody, je úhlové vlnové číslo k 2πnásobkem vlnového čísla, jež je převrácenou hod-
notou vlnové délky, to však není běžně používáno a k je v literatuře nazýváno prostě vlnovým
číslem.)

Pomocí vlnového čísla jsou definovány rychlosti fázová – cp – a grupová – cg – dle vztahů

cp (ω) =
ω

k
, cg (ω) =

∂ω

∂k
.

Fázová rychlost je rychlost, kterou se ve směru šíření pohybuje bod s konstantní fází dané
frekvenční složky vlny. Grupová rychlost je rychlost šíření vlnového balíku – za předpokladu
šíření na krátkou vzdálenost a úzkého frekvenčního rozsahu se vlnový balík pohybuje grupovou
rychlostí odpovídající jeho střední frekvenci a jeho obálka se deformuje minimálně.

V případě nedisperzního šíření vlnění je vlnové číslo přímo úměrné frekvenci,

k (ω) =
ω

c
, a platí cp (ω) = c = cg (ω) .

2.3 Rayleigho–Lambovy frekvenční rovnice

Šíření Lambových vln podléhá disperzi a pro jejich (úhlová) vlnová čísla k a úhlové frekvence
ω platí Rayleigho–Lambovy frekvenční rovnice [5]

tg (qh)
tg (ph) = − 4k2pq

(q2 − k2)2 (pro symetrické módy), (2.1)

tg (qh)
tg (ph) = −

(
q2 − k2)2

4k2pq
(pro antisymetrické módy), (2.2)

kde p2 =
ω2

c2
L
− k2 a q2 =

ω2

c2
T
− k2, (2.3)

v nichž h je polovina tloušťky desky, cL je fázová rychlost podélné vlny, cT je fázová rychlost
smykové vlny.

Existují reálná i komplexní vlnová čísla řešící tyto rovnice. Pro každou frekvenci existuje
konečný počet reálných řešení, nejméně však jedno pro každou rovnici, konečný počet ryze
imaginárních řešení a nekonečně mnoho komplexních řešení. Protože vlnová čísla vystupují při
popisu harmonického vlnění v členu

exp [i(kx− ωt)] = exp [i(Re kx− ωt)] exp [−Im kx] ,

lze podle imaginární složky vlnového číslo uvažovat tyto případy šíření vlnění:

• pokud Im k < 0, amplituda vlnění exponenciálně roste se vzdáleností – k takovému chování
ve skutečnosti nedochází;

• pokud Im k > 0, amplituda vlnění exponenciálně klesá se vzdáleností – jedná se o tzv.
evanescentní vlnu, která mizí po uražení velmi krátké vzdálenosti;
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Obrázek 2.2: Disperzní křivky Lambových vln hliníkové desky tloušťky 0,7 mm. Parametry ma-
teriálu cL = 6,35 mm µs−1, cT = 3,08 mm µs−1 [10].

• pokud Im k = 0, vlna se šíření bez tlumení.

Z hlediska šíření Lambových vln deskou jsou tedy zajímavá pouze reálná řešení. Disperzní křivky
odpovídající reálným vlnovým číslům jsou spočítány a pro ilustraci vyobrazeny na obr. 2.2.

2.3.1 Numerické řešení pro reálná vlnová čísla

Pro numerické řešení je vhodné upravit v literatuře běžně uváděný tvar rovnic (2.1) a (2.2)
tak, aby byly jejich strany reálné, a vhodnou reparametrizací snížit počet parametrů v rovnicích.
Následně lze na použít libovolnou numerickou metodou pro hledání kořene nelineární rovnice,
přičemž lze využít analytických vyjádření mezních frekvencí pro jednotlivé módy.

Přechod k bezrozměrnému tvaru rovnic

Přestože se řešení omezuje na reálná vlnová čísla k, mohou být čísla p a q a nakonec i obě
strany rovnic (2.1) a (2.2) komplexní. Rovnice lze však přepsat do tvaru

(
q2 − k2)2

q
sin qh cos ph+ 4k2p cos qh sin ph = 0 (pro symetrické módy), (2.4)

(
q2 − k2)2

p
cos qh sin ph+ 4k2q sin qh cos ph = 0 (pro antisymetrické módy), (2.5)

ve kterém levá strana nabývá pouze reálných hodnot (pro k ∈ R) a napravo stojí nula.
Dále lze následujícím přechodem od proměnných (ω, k, h, cL, cT) k (W,K, ν) snížit jejich

počet: definujeme

poměr rychlostí ν =
cL
cT
,

bezrozměrné vlnové číslo K = kh,
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Kapitola 2. Lambovy vlny a SH vlny

bezrozměrná frekvence W =
ωh

cT
.

Pak lze psát frekvenční rovnice ve tvaru
(
Q2 −K2

)2
sincQ cosP + 4K2P cosQ sinP = 0 (pro symetrické módy), (2.6)

(
Q2 −K2

)2
cosQ sincP + 4K2P sinQ cosP = 0 (pro antisymetrické módy), (2.7)

kde P 2 =
W 2

ν2 −K
2 a Q2 = W 2 −K2.

Mezní frekvence

Dosazením k = 0 do rovnic (2.4) a (2.5), popř. K = 0 do (2.6) a (2.7) lze najít analytická
řešení ω, resp. W , tzv. mezní frekvence pro jednotlivé módy. Rovnice se zjednoduší na pouze
první z členů na levých stranách,

W 4 sincW cos
W

ν
= 0 ⇐⇒ sinW = 0 ∨ cos

W

ν
= 0 (pro symetrické módy),

W 4 cosW sinc
W

ν
= 0 ⇐⇒ sin

W

ν
= 0 ∨ cosW = 0 (pro antisymetrické módy).

Mezní bezrozměrné frekvence pak jsou
{
nπ,

(
n+

1
2

)
πν

∣∣∣∣ n ∈ N0

}
(pro symetrické módy),

{
nπν,

(
n+

1
2

)
π

∣∣∣∣n ∈ N0

}
(pro antisymetrické módy),

v původních proměnných
{
nπ

cT
h
,

(
n+

1
2

)
π
cL
h

∣∣∣∣ n ∈ N0

}
(pro symetrické módy),

{
nπ

cL
h
,

(
n+

1
2

)
π
cT
h

∣∣∣∣ n ∈ N0

}
(pro antisymetrické módy).

Každá mezní frekvence odpovídá jednomu z módů, uspořádání mezních frekvencí určuje číslo
označující daný mód. Je zřejmé, že fundamentálním (nultým) módům odpovídá mezní frekvence
ω = 0. Mezní frekvence jsou řešeními pro nulové vlnové číslo, ale nejsou nutně minimálními
frekvencemi, při nichž se daný mód nebo jeho disperzní křivka objevuje.
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Kapitola 2. Lambovy vlny a SH vlny

Algoritmus výpočtu disperzní křivky

Výpočet disperzní křivky pro daný mód spočívá v odhadu frekvence W pro dané vlnové
číslo K pomocí již známé frekvence (mezní frekvence nebo spočítané pro jiné K) a následném
zpřesnění pomocí libovolné numerické metody pro hledání kořene nelineární rovnice.

1. Nechť W0 je mezní frekvence vybraného módu.

2. Nechť 0 = K0 ≤ K1 ≤ . . . ≤ Kn jsou vlnová čísla, pro která disperzní křivku počítáme.

3. Pro i ∈ n̂ opakujeme: Wi je řešení rovnice (2.6), resp. (2.7) pro K = Ki pomocí numerické
metody na základě počátečního bodu Wi−1.

Jako numerická metoda řešení byla v rámci této práce použita Newtonova–Raphsonova metoda
využívající též první derivace levých stran rovnic (2.6), resp. (2.7). Ty jsou uvedeny v příloze A.

V uvedeném algoritmu bylo třeba ošetřit specifický případ fundamentálních módů. Jejich
mezní frekvence je rovna nule a řešení (W,K) = (0, 0) splývá s triviálním řešení rovnic (0,K),
ke kterému pak numerická metoda konverguje i pro K > 0. Ošetření tohoto problému spočívalo
ve vychýlení počátečního odhadu: do zvolené numerické metody bylo dosazováno max

{
Wi−1,

π
4
}

namísto Wi−1.
Popsaný způsob řešení Rayleigho–Lambových rovnic je možné použít díky vlastnosti disperz-

ních křivek, že se neprotínají (symetrické mezi sebou a antisymetrické mezi sebou). Za předpo-
kladu, že je dělení intervalu 〈0,Kn〉 dostatečně jemné, lze jednotlivé disperzní křivky nechat
„vyrůst“ z jejich mezních frekvencí, a nehrozí, že by numerická metoda konvergovala k řešení
odpovídajícímu jinému módu a dolšlo k záměně. Důvodem, proč je namístě postupovat způsobem
výpočtu (Wi) pro danou rostoucí posloupnost (Ki) a ne naopak, je fakt, že funkce W = W (K)
není vždy rostoucí a pro některá W existuje více řešení K.

2.4 SH vlny
Módy SH vln jsou řešeními frekvenční rovnice

ω2h2

c2
T

=
(
nπ

2

)2

+ k2h2, n ∈ N0, (2.8)

kde opět h je polovina tloušťky desky, ω úhlová frekvence, k vlnové číslo a cT je fázová
rychlost smykové vlny. Módy odpovídající sudým n (sudé řády) jsou považovány za symetrické,
liché jsou antisymetrické. Fundamentální (nultý) mód je nedisperzní, ostatní jsou disperzní.
Mezní frekvence módů jsou dány vzorcem

ω
(n)
0 =

nπcT
2h . (2.9)

Disperzní křivky odpovídající reálným vlnovým číslům jsou pro ilustraci vyobrazeny na obr.
2.3. Kromě nich existují také ryze imaginární řešení frekvenčních rovnic.

2.5 Odrazy vlnění v tenkých deskách a konverze módů

Šíření vlnění v tenkých deskách je spojené s poměrně komplexní jevy, které nastávají na
okrajích tělesa. Při odrazu vlnění totiž dochází ke konverzi módů, kdy dopad jednoho módu
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Obrázek 2.3: Disperzní křivky SH vln hliníkové desky tloušťky 0,7 mm. Parametry materiálu
cT = 3,08 mm µs−1 [10].
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Obrázek 2.4: Konverze vlnových módů při odrazu dopadající vlny Linc v odražené módy při
šikmém odrazu.
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Kapitola 2. Lambovy vlny a SH vlny

Lambovy vlny vede ke vzniku celé řady odražených Lambových módů v případě kolmého dopadu,
či dokonce i ke konverzi v SH vlny při odrazu šikmém. Obdobně tomu je při dopadu SH vlny.

Uvažujme semi-nekonečné těleso tvaru tenké desky tloušťky 2h nacházející se v kladné polo-
rovině osy x (s hranicí v rovině x = 0), vyplňující oblast mezi rovinami z = h a z = −h, viz obr.
2.4, kde dochází k dopadu vlnového módu Linc (Lambova či SH) v bodě y = 0 pod úhlem θinc.
Nechť platí volné okrajové podmínky, tedy že na hranici jsou normálová složka i tečné složky
napětí nulové:

σ11 = σ12 = σ13 = 0 pro z ∈ (−h, h) , x = 0, y = 0.

Lze ukázat, že popsané okrajové podmínky nelze splnit uvažováním superpozice vln to-
tožného vlnového čísla šířících v libovolném směru [13]. Z toho důvodu musí nutně docházet
ke konverzi vlnových módů, kdy jeden dopadající mód vede ke vzniku řady vlnových módů
(L1, L2, . . .) různých vlnových čísel (k1, k2, . . .), a to jak šířících se módů s reálnými vlnovými
čísly, tak nešířících se vlnových módů s komplexními vlnovými čísly [16].

Odlišují se od sebe situace, kdy je úhel dopadu nulový, tj. kolmý odraz, a kdy je úhel dopadu
nenulový, tj. šikmý odraz. V případě kolmého odrazu probíhají konverze Lambových módů a SH
módů nezávisle – dopadající SH vlna vede k odrazu výhradně SH vln a dopadající Lambův
mód vede k odrazu výhradně Lambových módů. V případě šikmého odrazu to tak není, splnění
okrajových podmínek si vyžaduje i konverze mezi Lambovými vlnami a SH vlnami [14, 15].

Zároveň jsou od sebe odděleny symetrické a antisymetrické módy, co se odrazu týče. Dopad
symetrického módu (SH či Lambova) vede k odrazu pouze symetrických módů (SH a/nebo
Lambových), obdobně pro antisymetrické [15].

Úhel odrazu lze určit ze složky vlnového čísla rovnoběžné s hranou, která je pro splnění
okrajových podmínek nutně totožná pro všechny vlnové módy, dopadající i odražené. Platí tedy
zákon odrazu ve tvaru

kinc sin θinc = kn sin θn ∀n, (2.10)

kde θn je úhel odrazu módu Ln.
Odraženým módům přiřazujeme amplitudové koeficienty odrazu Rn ∈ C, které odpovídají

amplitudě odraženého módu při dopadu vlny s jednotkovou amplitudou, a energetické (inten-
zitní) koeficienty odrazu Rn ∈ R, které odpovídají podílu energie, kterou odražený mód přenáší.
Ze zákona zachování energie nutně platí ∑Rn = 1. Odraženým módům s komplexním vlnovým
číslem sice náleží nenulový amplitudový koeficient, neboť se musí podílet na splnění okrajových
podmínek, energetický je však nulový [15].

2.5.1 Odraz módu A0

Fundamentální antisymetrický mód Lambových vln (A0) se stejně jako fundamentální sy-
metrický (S0) a nultý (tedy symetrický) mód SH vln vyskytuje při všech frekvencích. Narozdíl
od zmíněných symetrických módů, které se vždy při odrazu přeměňují jeden v druhý, je A0
jediným antisymetrickým módem schopným nést energii (s reálným vlnovým číslem) a to až do
frekvence, při níž se objevuje A1 či SH1.

Nutně se tak v oblasti nízkých frekvencí A0 odráží s koeficienty odrazu RA0→A0 = 1
a |RA0→A0| = 1 a s úhlem odrazu rovným úhlu dopadu, θA0→A0 = θinc.
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Kapitola 2. Lambovy vlny a SH vlny

2.6 Určení disperzních křivek pomocí dvourozměrné Fourierovy
transformace

Protože jsou Lambovy vlny silně disperzní a navíc se při každé frekvence může vyskytovat
více jejich módů, vzniká problém s určením disperzních křivek a rychlostí šíření. Za tímto úče-
lem navrhl D. Alleyne metodu založenou na dvourozměrné Fourierově transformaci [8], která
problémy způsobené šířením různých módů a jejich frekvenční závislostí překonává.

Lambovy vlny jsou harmonické a signály jejich šíření lze převést jednak pomocí časové Fou-
rierovy transformace z časové oblasti do frekvenční oblasti a také pomocí prostorové Fourierovy
transformace z oblasti polohy v prostoru do oblasti vlnových čísel,

H(k, ω) =
∫

R

∫

R
u(x, t) exp [−i (kx+ ωt)] dxdt,

kde lze pomocí určených amplitud jednotlivé módy rozlišit.
Pro určení disperzních křivek je tedy třeba experimentálně či numericky získat signály v ekvi-

distantních bodech ve směru šíření vlnění a to v dostatečně malých rozestupech a s dostatečnou
vzorkovací frekvencí, aby nedocházelo k aliasingu. Následně je z časových signálů vytvořena ma-
tice tak, že jsou umístěny do jednotlivých řádků a je aplikována Fourierova transformace. Jejím
výsledkem matice amplitud pro dané diskrétní frekvence a diskrétní vlastní čísla.

Přestože se autoři popisující tuto metodu [8, 9] věnují pouze Lambovým vlnám, lze tento
přístup aplikovat pro libovolné vlnění, zejména při výskytu více módů či typů vln.
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Kapitola 3

Časová reverzace

Časová reverzace (time reversal, TR) je metoda využívající invariance vlnových rovnic vůči
obrácení toku času k fokusaci energie v prostoru a čase. Lze ji využít například pro lokalizaci
akustických zdrojů a rekonstrukci zdrojových signálů v nedestruktivním testování.

Nechť se v prostředí, ve kterém se akustické vlnění šíří bez disipace energie, nachází bodový,
izotropní akustický zdroj, který vysílá svůj zdrojový signál, viz obr. 3.1a. Vlnění z něj se šíří
všemi směry, v případě homogenního prostředí tvoří kruhovou či sferickou vlnu. Zdroj je obklopen
uzavřenou plochou obsahující piezoelektrické snímače (tzv. time-reversal mirror, TRM), kde
každý z nich zaznamená signál odpovídající šíření vlnění z akustického zdroje.

Následně jsou signály časově obráceny a vyslány příslušnými snímači zpět do prostředí.
Nastává tzv. zpětné šíření (obr. 3.1b), kdy v prostředí dochází k časově obrácenému průběhu
původního vlnění, dochází ke sbíhání vln do místa akustického zdroje a v něm dojde k fokusaci
energie a v příslušném čase k rekonstrukci časově obráceného zdrojového signálu.

SS

TRM

H

a)

S′S′

H

TRM
b)

Obrázek 3.1: Přímé šíření (a), zpětné šíření (b). S akustický zdroj, TRM piezoelektrické snímače,
H nehomogenita v prostředí. [1]

Zatímco v neomezeném, homogenním prostředí je pro rekonstrukci zdrojového signálu třeba
takové množství snímačů, aby jejich vzdálenosti nepřekročily polovinu vlnové délky [17, 2],
v reálných (konečných) tělesech lze snížit potřebný počet snímačů až na jeden, mluvíme o jed-
nokanálové časové reverzaci. Toto v praxi důležité zjednodušení je umožněno tím, že zatímco
v prvním případě zaznamenané signály obsahují pouze jeden průchod šířící se vlny, tak v případě
skutečných těles jsou zaznamenány jak přímé příchody vlny z akustického zdroje (tzv. balistické
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vlny), tak odrazy o okraje tělesa či nehomogenity v tělese. Z pohledu časové reverzace se tyto
dodatečné příchody chovají jako virtuální snímače umístěné ve směrech od akustického zdroje,
kterými se odrazy šířily, a nahrazují tak síť skutečných piezoelektrických snímačů.

Při značení shodném s kapitolou 1, kdy je akustický zdroj umístěný v bodě r0 a zdrojový
signál je označen s (t), platí pro signál u (t; r1) zachycený snímačem v bodě r1

u (t, r1) = g (t; r0, r1) ∗ s (t) . (3.1)

Zaznamenaný signál je při časové reverzaci časově obrácený a vyslaný daným snímačem zpět do
prostředí. Nastává zpětné šíření, při kterém je vlnění v (t; r) v bodě r dáno

v (t; r) = g (t; r1, r) ∗ u (−t) = g (t; r1, r)⊗ g (t; r0, r1) ∗ s (−t) . (3.2)

Pro Greenovy funkce pro šíření ze zdroje do snímače a ze snímače do zdroje platí přibližná
rovnost

g (t; r1, r0)⊗ g (t; r0, r1) ≈ δ (t) (3.3)

vycházející z ekvivalence šíření vlny opačnými směry, a proto v bodě původního zdroje dochází
k rekonstrukci zdrojového signálu – platí

v (t; r0) ≈ s (−t) .

V tělese konečných rozměrů, kde dochází k příchodům vlny ze zdroje různými cestami spoje-
nými s různými odrazy o okraje tělesa, lze dle (1.2) za uvedených předpokladů zapsat Greenovy
funkce ve tvaru sumy delta funkcí, g (t; r1, r0) = ∑

k∈N0 akδ (t− tk) = g (t; r0, r1) , posloup-
nosti časů příchodů a amplitud jsou pro oba směry šíření totožné, neboť za daných předpokladů
reprezentují totožné cesty šíření. Pak platí [1]

g (t; r1, r0)⊗ g (t; r0, r1) =
∑

k∈N0

∑

`∈N0

aka`δ (t− tk)⊗ δ (t− t`)

=
∑

k∈N0

a2
kδ (t) +

∑

k∈N0

∑

`∈N0r{k}
aka` (t+ t` − tk) ; (3.4)

obecně se časy příchodu liší – kromě výjimečných symetrických případů – a nediagonální členy
tak tvoří delta funkce rozprostřené po časové ose s amplitudami výrazně nižšími, než v případě
součtu diagonálních členů, |aka`| �

∑
k∈N0 a

2
k. Odtud přibližná rovnost (3.3).

V případě disperzního vlnění, jakým jsou i Lambovy vlny, časová reverzace přirozeně kom-
penzuje projevy disperze – zdrojový krátký pulz zdeformovaný vlivem disperzního šíření v dlouhý
vlnový balík je při zpětném šíření zkomprimován do své původní krátké podoby [20].

3.1 Vedlejší fokusy
Pro simulaci časové reverzace elastických vln lze využít metodu zrcadlových zdrojů, která

umožňuje analyzovat její průběh a vysvětlit jevy, které ji provází.
Již v bakalářské práci [1] bylo zjištěno, že při modelování přímého i zpětného šíření pomocí

Greenových funkcí určených ISM má časová reverzace stejný průběh jako ve skutečnosti – do-
chází k fokusaci energie, vytváří se kruhová vlna, sbíhá se do bodu akustického zdroje a v něm se
rekonstruuje časově obrácený zdrojový signál. Model však vykazuje stejné chování i v dalších bo-
dech tělesa – ve význačných polohách vůči skutečnému zdroji dochází také konvergenci kruhové

21



Kapitola 3. Časová reverzace

0 50 100 150 200
x [mm]

0

20

40

60

80

100

120

y
[m

m
]

hlavní fokus

vedlejší fokusyvedlejší fokusyvedlejší fokusyvedlejší fokusyvedlejší fokusy

−3

−2

−1

0

1

2

3

a
[a

u]

Obrázek 3.2: Simulace zpětného šíření v okamžiku rekonstrukce zdrojového signálu.

vlny a fokusaci energie. Tyto body nazveme vedlejšími fokusy. Jejich analýza byla předmětem
výzkumného úkolu předcházejícího této práci.

Na obr. 3.2 je zachycené simulované vlnění na obdélníkovém tělese (o rozměrech X = 230 mm
a Y = 130 mm) v okamžiku, kdy se rekonstruoval zdrojový pulz a amplituda v bodě zdroje
dosáhla maxima. Akustický zdroj umístěný v bodě [152; 57] je jasně zřetelný, kromě něj jsou
patrné vedlejší fokusy – body [56; 57], [152; 109] atd.

3.1.1 Vznik a umístění vedlejších fokusů

Fokusace energie a rekostrukce zdrojového signálu při časové revezaci – tedy vznik hlavního
fokusu – vyplývá z korelace Greenových funkcí (3.3) zhruba odpovídající δ-funkci v čase nula.
Pokud vypočteme korelace Greenových fukcí g (t; r1, r0)⊗ g (t; r0, r), tedy pro šíření z akustic-
kého zdroje do snímače a ze snímače do libovolného bodu tělesa, bude obsahovat výrazný pík
v čase t = 0 kromě polohy zdroje (tj. hlavního fokusu) i několik dalších bodů: na obr. 3.3 jsou
znázorněny body, v nichž se amplituda korelace Greenových funkcí vymyká.

Kromě hlavního fokusu v bodě akustického zdroje [152; 57] se zde objevuje osm vedlejších
fokusů, z toho čtyři na rovnoběžkách s osami procházejícími hlavním fokusem – „horní“ fokus
v [152; 109], „dolní“ v [152; 37], „levý“ v [56; 57], „pravý“ v [212; 57] – a čtyři na rovnoběž-
kách procházejících předchozími čtyřmi – v [56; 109], [212; 109] , [212; 37] a [56; 37]. Amplituda
vedlejších fokusů zjevně nedosahuje fokusu hlavního.

Korelace Greenových funkcí v těchto bodech jsou vykresleny na obr. 3.4. Je patrné, že v pří-
padě vedlejších fokusů, stejně jako v případě toho hlavního, tvoří korelace Greenových funkcí
pro šíření z akustického zdroje do snímače a ze snímače do daného fokusu Diracovy delta funkce
v čase nula, jež způsobují současnou rekonstrukci zdrojového signálu při časové reverzaci ve
všech nalezených bodech.

Zkoumáme-li polohy vedlejší fokusů na přímce rovnoběžné s osou y procházející zdrojem, lze
vypozorovat, že jeden z vedlejších fokusů – který se při použité konfiguraci zobrazil jako „horní“
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Obrázek 3.3: Polohy fokusů na obdélníkovém tělese. Poloha snímače ×, polohy fokusů ?, velikost
značí amplitudu, červené kladné, modré záporné.

– je umístěný zrcadlově symetricky kolem rovnoběžky s osou x procházející snímačem, tedy
y = 2y1 − y0 (kde y0 je souřadnice zdroje a y1 souřadnice snímače), nazveme ho y-symetrickým
(či jen symetrickým) vedlejším fokusem. Pro druhý z nich podobně platí y = 2y1+y0, nazveme ho
(y-)antisymetrickým vedlejším fokusem. V případě, že leží tyto zrcadlové obrazy mimo těleso, leží
fokusy v bodech zrcadlených zpět do tělesa, tentokrát s příslušnou hranou jako osou souměrnosti
– stejně jako v metodě zrcadlových zdrojů. Obecně tedy platí pro vedlejší fokusy na zkoumané
přímce vztah

y = [2y1 ± y0]Y , kde [z]Z =
{
|z| z ∈ 〈−Z;Z〉
|2Z − z| z ∈ 〈Z; 3Z〉

, (3.5)

kde Y je příslušný rozměr tělesa. Zobrazení [z]Z zde realizuje zrcadlení zpět do tělesa, pro
potřeby vedlejších fokusů stačí zobrazovat do tělesa rozsah −1 až 3 krát rozměr tělesa. Obecně
lze definovat [z]Z = Z − |z mod 2Z − Z| .

Díky periodičnosti a sudosti funkce [z]Z platí, že [2y1 + y0] = [2 (Y − y1)− y0]. Odtud je
zřejmý původ vztahu pro polohu druhého fokusu: zatímco „horní“ vedlejší fokus je umístěný
symetricky kolem osy procházející snímačem (y = y1), „dolní“ vedlejší fokus je symetrický vzhle-
dem k ní zrcadlové ose y = Y − y1. Proto pojmy symetrický a antisymetrický fokus.

Analogicky lze spočítat souřadnice vedlejších fokusů na přímce rovnoběžné s osou x (x-
symetrického a x-antisymetrického), kde je stejným způsobem transformována první souřadnice,
a pro zbylé vedlejší fokusy, kde transformací prošly obě souřadnice.

Vzhledem k tomu, že průběh korelací Greenových funkcí pro hlavní fokus (obr. 3.4e.) se prů-
během podobá vedlejším fokusům (obr. 3.4 ostatní), nutně vzniká δ-funkce v čase nula totožným
způsobem jako v případě (3.3), tedy ve výrazu

g (t; r1, r2)⊗ g (t; r0, r1) =
∑

k∈N0

∑

`∈N0

akb`δ (t− tk + s`) ,
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Obrázek 3.4: Korelace Greenových funkcí v bodech fokusace (výřez kolem času nula). Pořadí
odpovídá obr. 3.3, uvedeny amplitudy v čase nula.

kde r2 je poloha libovolného z vedlejších fokusů,

g (t; r0, r1) =
∑

k∈N0

akδ (t− tk) ,

g (t; r1, r2) =
∑

`∈N0

bkδ (t− sk) ,

musí platit rovnost pro při nejmenším část časů příchodů: tm = sn pro (m,n) ∈ I ⊂ N2
0.

Ze zobrazení Greenových funkcí fokusů charakterizujících šíření ze snímače do dvou zkou-
maných vedlejší fokusů spolu s Greenovou funkcí do hlavního fokusu bylo vypozorováno:

• Pokud se členy Greenových funkcí shodují v čase, shodují se i v amplitudě (obecně se
mohou lišit znaménkem).
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• Každý z členů Greenovy funkce pro hlavní fokus se shoduje s jedním členem právě jedné
z Greenových funkcí zkoumaných vedlejších fokusů (ležících na přímce).

Zatímco pro symetrický fokus se shodují poprvé členy balistické vlny (vlny, která dorazila ze
snímače přímo, bez odrazů), u antisymetrického fokusu první shodné vlny jsou tvořeny odrazy.
Analýzou příslušné mřížky zrcadlových zdrojů bylo zjištěno, proč tomu tak je:

• V případě symetrického vedlejšího fokusu, kdy poloha fokusu je zrcadlová vůči zdroji vzhle-
dem k ose procházející snímačem, vzniká situace, kdy všechny zrcadlové zdroje, které zastu-
pují sudý počet odrazů o hrany rovnoběžné s osou x (patří mezi ně právě i balistická vlna),
jsou rozloženy symetricky kolem stejné osy, o kterou se zrcadlil vedlejší fokus. Vzdálenost
hlavního fokusu a libovolného zrcadlového zdroje splňujícího podmínku sudého počtu ho-
rizontálních odrazů je tedy totožná se vzdáleností jeho zrcadlového obrazu a symetrického
vedlejšího fokusu. Nutně se shodují časy příchodů i amplitudy.

• V případě antisymetrického fokusu je situace podobná – existuje osa symetrie taková, že
vedlejší fokus je obrazem hlavního a že všechny zrcadlové zdroje charakterizující lichý
počet odrazů o vodorovné hrany mají své zrcadlové protějšky.

V důsledku tedy zhruba polovina členů Greenovy funkce hlavního fokusu se kryje se členy
Greenovy funkce jednoho fokusu a druhá poloviny se členy druhého fokusu. Z toho důvodu –
jak to patrné z amplitud korelací uvedených v obr. (3.4), odpovídají amplitudy těchto vedlejších
fokusů přibližně polovině aplitudy hlavního fokusu.

Analogické principy platí pro vedlejší fokusy ležící na rovnoběžce s osou x procházející hlav-
ním fokusem, jimž také odpovídá polovina amplitudy hlavního fokusu. Zbylé vedlejší fokusy,
pro něž platí totéž jak ve svislé tak vodorovné ose, a jejich Greenovy funkce se tak shodují
s Greenovou fukcí hlavního fokusu v části příchodů odpovídající průniku shody ve vertikálním
a horizontálním směru, tak dosahují zhruba čtvrtinové amplitudy vzhledem k hlavnímu fokusu
(viz obr. 3.4).

Z důvodu předpokladu změny fáze v opačnou při odrazu, který v rámci výzkumného úkolu
považován za platný, předpokládala metoda zrcadlových zdrojů střídání znaménka vedlejších
fokusů viditelné za zmíněném grafu. To nebylo při experimentu pozorováno.

3.1.2 Splynutí fokusů

Z pohledu aplikace časové reverzace za účelem lokalizace akustického zdroje má smysl se ptát,
jak mohou vedlejší fokusy ovlivnit rozpoznání hlavního fokusu. Již jejich přítomnost může vést
k záměně a označení nesprávné polohy za akustický zdroj, přestože – jak z předchozích výsledků
vyplývá – amplituda vedlejších fokusů je nižší než u hlavního fokusu (poloviční či čtvrtinová).
Nadto však mohou nastat výjimečné situace, kdy některé fokusy splynou v jednom bodě.

1. Situace, kdy se některý z vedlejších fokusů složí s hlavním fokusem, nastává v případě,
že y1 = y0 nebo y1 = Y − y0. V takovém případě se v ilustračním případě amplituda
hlavního fokusu zesílila, zatímco druhý vedlejší nebyl ovlivněn. Takové chování ovlivňuje
lokalizaci akustického zdroje pozitivně. Možnost, že by byl hlavní fokus vedlejším zesla-
ben (při předpokladu změny fáze při odrazu) na úroveň vedlejšího či dokonce splynutím
s oběma vedlejšími fokusy vyrušen není možná: Z rovností pro polohu hlavního a ved-
lejšího fokusu, [2y1 ± y0]Y = y0 vyplývá, že amplituda vedlejšího fokusu je vždy kladná
(tj. shodná s hlavním). Pro splynutí se symetrickým vedlejším fokusem totiž dochází při
y1 = y0, kdy nedochází ke změně znaménka, a při y1 = Y − y0 pro antisymetrický fokus,
kdy dochází k zrcadlení fokusu do tělesa, což způsobuje žádoucí změnu znaménka v kladné.
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2. Situace, kdy splynou v jednou bodě vedlejší fokusy nastává pro y1 = Y/2, tj. umístění
snímače do poloviny daného rozměru tělesa. V takovém případě vznikly dva fokusy neroz-
lišitelné amplitudy, toto chování je zřejmé, protože geometrické uspořádání je absolutně
symetrické a Greenovy funkce se shodují ve všech svých bodech. Tato problémová situ-
ace neumožňuje jednoznačnou lokalizaci akustického zdroje, lze jí však snadno předejít
umístěním snímače mimo osu tělesa.

3.1.3 Experimentální ověření

V rámci výzkumného úkolu byly popsané poznatky týkající se vedlejších fokusů ověřeny
experimentálně.

Bylo provedeno měření téměř totožné s experimentem popsaným v kapitole 5, za použití
totožného tělesa a velmi podobné aparatury. Jednak byla provedena jednokanálová reciproká
časová reverzace a jednak bylo zpětné šíření vypočteno vzájemnou korelací naměřených signálů.
Byly zkoumány dva vedlejší fokusy nacházející se na rovnoběžce s osou y procházející hlavním
fokusem.

Výsledky obou typů měření se plně shodovaly, co se pozorování fokusů týče. Jak na experi-
mentálních datech z jednokanálové časové reverzace, tak ve zpětném šíření výpočtem korelací
byly pozorovány hlavní fokus i oba vedlejší fokusy. Jejich umístění potvrdilo platnost vztahu
o po částech lineární závislosti jejich polohy (3.5). Amplitudy vedlejších fokusů nedosahovaly
poloviny amplitudy hlavního fokusu, jak tomu bylo v modelu ISM, zřejmě vlivem nedokonalosti
tvaru tělesa a nepřesností při měření. Ze situací, kdy se některé fokusy zobrazují do stejného
bodu, byla pozorována varianta, kdy vždy jeden z vedlejších splývá s fokusem hlavním.

26



Kapitola 4

Rozšíření metody zrcadlových zdrojů

Záměrem této kapitoly je vzít původní metodu zrcadlových zdrojů, jak je představena v ka-
pitole 1, a zavést do ní jevy, ke kterým při šíření elastického vlnění v pevném tělese dochází, jež
byly doposud zanedbány.

V první řadě půjde o disperzi vlnění, která je schopna výrazně měnit tvar šířící se vlny a je
tak nezbytné ji v případě disperzního prostředí při modelování uvažovat. Dále je třeba revido-
vat předpoklad o změně fáze v opačnou při odrazu o okraj, jehož platnost byla zpochybněna
srovnáním s experimentem v rámci výzkumného úkolu.

Postupně tak bude Greenova funkce ve tvaru (1.8) nahrazena funkcí tvaru

Greenova funkce =
∑

Útlum ·Odrazy ·Disperze,

v němž budou jevy provázející šíření elastických vln dostatečně obecné pro popis libovolné typu
vln.

4.1 Disperze
Uvažujme bodový akustický zdroj umístěný v poloze x = 0, ze kterého se šíří v kladném

směru osy x vlnění podléhající disperzi. Disperzní charakter je dán známou závislostí k (ω).
Nechť zdroj budí zdrojový signál s (t) a S (ω) = F {s (t)} je jeho Fourierovým obrazem. Označme
u (x, t) vlnění ve vzdálenosti x od zdroje a čase t. Pak u (x, t) lze určit výpočtem pomocí vzorce
[12, 11]

u (x, t) =
1√
2π

∫ ∞

−∞
S (ω) exp [−i (k (ω)x− ωt)] . (4.1)

Vzorec realizuje fázové posunutí každé frekvenční složky signálu dle její fázové rychlosti. Od-
povídá totiž ve frekvenční oblasti zapsané konvoluci zdrojové funkce s (t) s Fourierovým vzorem
uvedené exponenciály, u (x, t) = F−1 {S (ω) exp [−ik (ω)x]}, a pro ni platí exp [−ik (ω)x] =
exp

[
−iω x

cp(ω)

]
, což dle vlastností Fourierovy transformace znamená posunutí v časové oblasti

o x
cp(ω) , tj. o čas, za který urazí frekvenční složka svojí fázovou rychlostí vzdálenost x. V souladu

s kapitolou 1 bychom funkci F−1 {exp [−ik (ω)x]} nazvali Greenovou.

4.1.1 Zavedení disperze do ISM

Za použití značení a předpokladů uvedených v kapitole 1, zejm. části 1.2, lze zavést disperzní
šíření do metody zrcadlových zdrojů tím způsobem, že je ve vztahu (1.8) provedena náhrada
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části s δ-funkcí, jenž uskutečňuje časové posunutí nezávislé na frekvenci, za odpovídající výraz
z předchozího odstavce odpovědný za fázové posunutí dle příslušné frekvence,

δ

(
t− ‖r − r0‖

c

)
→ F−1 {exp [−ik (ω) ‖r − r0‖]} .

Výsledkem metody zrcadlových zdrojů by pak byla Greenova funkce tvaru

g (t; r0, r) =
∑

k∈N0

Útlum ·Odrazy · F−1 {exp [−ik (ω) ‖r − rk‖]} ,

kterou již vzhledem k frekvenční závislosti nelze v časové oblasti jednoduše bez inverzní Fourie-
rovy transformace vyjádřit, přesto je reálná, neboť exp [−ik (ω)x] je funkce hermitovská (kon-
jugovaně symetrická).

Protože však lze při další aplikaci pro modelování šíření vlnění očekávat výpočet konvoluce
se zdrojovým signálem, u (t, r) = g (t; r0, r) ∗ s (t), je vhodnější od tohoto okamžiku pracovat
s Greenovými funkcemi vyjádřenými ve frekvenční oblasti,

G (ω; r0, r) =
∑

k∈N0

Útlum ·Odrazy · exp [−ik (ω) ‖r − rk‖] , (4.2)

v níž budou vynásobeny Fourierovým obrazem zdrojové funkce a až následně převedeny do
časové oblasti inverzní Fourierovou transformací.

4.2 Odrazy vlnění o okraje tělesa
Dosavadní formulace metody zrcadlových zdrojů vycházela z předpokladu volné okrajové

podmínky a byl uvažován univerzální koeficient odrazu R = −1 – tedy že při odrazu nedochází
k poklesu amplitudy, pouze se vlna odráží s opačnou fází – shodný pro všechny úhly dopadu či
frekvenční komponenty.

Ve skutečnosti však u řady typů vln je otázka odrazu mnohem komplikovanější. Z části 2.5,
kde je nastíněn problém odrazu Lambových vln a SH vln, je zřejmé jednak to, že nelze uvažovat
koeficient odrazu konstantní vzhledem k úhlu dopadu a frekvenci, ale také to, že je na místě při
aplikaci ISM uvažovat i konverze módů.

Složitost problému odrazu vlnění se netýká jen Lambových vln, ale například i při šíření
podélné a smykové vlny dochází ke vzájemné konverzi při odrazu [5, 10].

4.2.1 Konverze módů při odrazu

Uvažujme situaci, kdy na okraj tělesa dopadá mód vlnění libovolného typu s vlnovým číslem
kinc pod úhlem θinc a při odrazu dochází ke konverzi módů. Pak platí:

• Odráží se i mód totožný s dopadajícím, tj. mód se stejným vlnovým číslem, k0 = kinc,
stejnou rychlostí šíření, a dle zákona odrazu (2.10) nutně i pod úhlem odrazu rovným úhlu
dopadu, θ0 = θinc.

• Odráží se libovolný počet odlišných módů, tj. módů s rozdílným vlnovým číslem, kn 6=
kinc (n ∈ N), rozdílnou rychlostí šíření, a dle zákona odrazu (2.10) i nutně s odlišným
úhlem odrazu, θn 6= θinc.

• Ze zákona zachování energie plyne, že energie dopadající vlny je rovna energii všech odra-
žených módů, a tedy součet intenzitních koeficientů odrazu je roven jedné.
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Obrázek 4.1: Znázornění šíření vlny z akustického zdroje (F) do přijímače (+) cestou zahrnující
jeden odraz spojený s konverzí vlnového módu.

S předpoklady metody zrcadlových zdrojů, jak je popsána v kapitole 1, je v rozporu zejména
porušení rovnosti úhlu dopadu a úhlu odrazu v případě konvertovaných módů. Tato rovnost
umožňuje nalézt polohy virtuálních zdrojů pomocí zrcadlení o okraje tělesa a toto zrcadlení je
možné libovolně opakovat pro libovolný počet odrazů, které reprezentuje. V případě konverze
módů narážíme na problém s určením polohy zrcadlového zdroje již při prvním odrazu a také
s vlastnostmi, které takový virtuální zdroj musí mít:

• Virtuální zdroj musí ležet na okraji tělesa, při odrazu o jehož okraj mód vznikl. Pro určení
jeho polohy na daném okraji je třeba vyřešit problém, pod jakým úhlem musí dopadající
mód dorazit, aby odražený mód při platnosti zákona odrazu (2.10) směřoval do přijímače.
Tato situace je znázorněna na obr. 4.1. Neplatí již tedy, že je oblak virtuálních zdrojů
příslušný danému tělesu společný pro všechny přijímače.

• Virtuální zdroj musí vysílat zdrojový signál již ovlivněný disperzním šířením módu, při je-
hož dopadu mód vznikl. Namísto váhového koeficientu wk v předpisu oblaku zrcadlových
zdrojů (1.4) by bylo třeba dosadit v podstatě Greenovu funkci charakterizující šíření pů-
vodního módu ze skutečného zdroje do bodu odrazu, vynásobenou příslušným koeficientem
odrazu. Tou je v nejjednodušším případě bez předchozích odrazů výraz exp

[
−ik̃ (ω) s

]
(kde

s je dráha, kterou již vlnění urazilo v podobě předchozího módu a k̃ (ω) je jeho disperzní
závislost), který charakterizuje disperzní šíření původního módu po daný odraz.

Je zřejmé, že ani sestavení členu Greenovy funkce, který charakterizuje šíření vlnění z akustického
zdroje do daného přijímače zahrnující jeden odraz spojený s konverzí vlnového módu, již není
snadnou úlohou a z nastíněného postupu se vytratily principy metody zrcadlových zdrojů, její
jednoduchost a také výhody oproti jiným prostředkům k určení Greenových funkcí. Nalézt cestu
ze zdroje do přijímače zahrnující více odrazů a zejména více konverzí již není prakticky tímto
způsobem uskutečnitelné.

Pro řešení úlohy spojené s konverzemi vlnových módů se uplatní spíše metoda ray-tracingu.
Ten naopak umožňuje snadno uskutečnit virtuální odraz pod libovolným úhlem a také realizovat
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„větvení,“ tedy fakt, že při každém odrazu spojeným s konverzí vzniká několik nových vlnových
módů.

Z popsaných důvodů nebude v rámci této práce vznik odlišných módů při konverzi uvažo-
ván. Nelze však obecně říct, jak významný bude mít toto zanedbání vliv na výsledné řešení,
neboť koeficienty odrazu příslušné konvertovaným módům silně závisí na konkrétním typu vln.
V případě odrazů Lambových vln a SH vln se koeficienty odrazu výrazně mění s úhlem dopadu
a situace, kdy se dopadající mód odráží téměř zcela nezměněn v mnohých případech plynule
přechází v situace, kdy je naopak úplně přeměněn v jiný mód (viz 2.5). Je tak třeba posoudit
vliv zanedbání konvertovaných módů až při konkrétní aplikaci.

4.2.2 Koeficienty odrazu

Přestože díky přijatému zanedbání bude při odrazu o okraj tělesa uvažováno šíření pouze
původního, dopadajícího vlnového módu, je třeba zohlednit jak možnou fázovou změnu vlny
tak pokles amplitudy, který je spojen s generováním ostatních, v našem případě zanedbaných,
vlnových módů a rozdělením energie mezi všechny odražené vlny.

Jak již bylo popsáno, problém odrazu Lambových vln je silně závislý jednak na úhlu dopadu,
kdy koeficient odrazu původního módu se může měnit v rozsahu od 0 do 1 (v absolutní hodnotě),
tak na frekvenci dopadající vlny, kdy záleží zejména na tom, zda se při ní vyskytují další módy
stejného typu.

Je proto třeba uvažovat amplitudový (komplexní) koeficient jako funkci frekvence a úhlu
dopadu,

R (ω, θinc) : R× 〈0, π/2)→ C.

Po zavedení koeficientů odrazu je Greenova funkce tvaru

G (ω; r0, r) =
∑

k∈N0

Útlum ·

 ∏

`∈1,...nk

R (ω, θk,`)


 · exp [−ik (ω) ‖r − rk‖] , (4.3)

kde nk je počet odrazů příslušných k-tému členu Greenovy funkce (virtuálnímu zdroji) a θk,` je
úhel dopadu při `-tém odrazu v rámci k-tého členu.

V případě obecných geometrických tvarů se úhly dopadu mezi jednotlivými odrazy liší, a uve-
dený produkt nelze zjednodušit. V případě pravidelných či symetrických mnohoúhelníků lze
výraz upravit pomocí počtu odrazů, např. pro obdélníkové těleso, pro které je ISM implemen-
tována, je třeba rozlišit dva druhy odrazů – k odrazům o protilehlé strany dochází pod stejným
úhlem, a lze psát

G (ω; r0, r) =
∑

k∈N0

Útlum · R
(
ω, θV

k

)nV
k R

(
ω, θH

k

)nH
k · exp [−ik (ω) ‖r − rk‖] , (4.4)

kde θV
k a θH

k jsou úhly dopadu o dvojice protilehlých okrajů tělesa a nV
k a nH

k počty odrazů, ke
kterým s danými úhly dochází.

4.3 Útlum
Pro úplnost zbývá zmínit model tlumení vlnění. Stejně jako v případě původní metody

zrcadlových prvků, je pro fyzikální smysluplnost (zachování energie) nezbytné uvažovat alespoň
geometrický útlum, tj. pokles amplitudy vlny spojený s jejím rozbíhaním do prostoru a tedy se
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zvětšováním vlnového čela. Bez toho by energie vlnění v prostředí neomezeně stoupala, přestože
by akustický zdroj již žádnou nevydával.

Pokud bodový akustický zdroj vydává energii ve formě sferické akustické vlny a jeho výkon
je P , pak platí pro intenzitu (tok energie plochou) I (r) ve vzdálenosti r od zdroje ze zákona
zachování energie P =

∫
IdS = IS = 4πr2I (dS je element plochy). Pak I = konst

4πr2 ∼ r−2.
Protože intenzita je úměrná čtverci amplitudy, klesá amplituda v důsledku geometrického útlumu
jako a ∼ r−1. V případě cylindrické vlny či kruhové vlny v dvourozměrném prostoru obdobně
platí I ∼ r−1 a amplituda klesá s a ∼ r−1/2 [3]. Označme exponent útlumu γ, tj. γ = 1 resp.
γ = 1/2.

Kromě geometrického útlumu dochází v reálných tělesech i ke tlumení vlivem disipace energie
při šíření vlnění, to lze vyjádřit exponenciálním poklesem amplitudy a ∼ exp (−αr), kde α > 0
je koeficient útlumu. Ten je obecně závislý na frekvenci.

Doplněním do Greenovy funkce obdržíme výsledný, obecný tvar

G (ω; r0, r) =
∑

k∈N0

‖r − rk‖−γ exp [−α (ω) ‖r − rk‖]

 ∏

`∈1,...nk

R (ω, θk,`)


 exp [−ik (ω) ‖r − rk‖] .

(4.5)

4.4 Původní metoda zrcadlových zdrojů
Dosazením vhodných modelů jednotlivých jevů lze ukázat, že metoda zrcadlových zdrojů

formulovaná v kapitole 1 je speciálním případem té odvozené výše.
Pokud zvolíme

• γ = 1
2 , je uvažována kruhová vlna;

• ∀ω ∈ R : a (ω) = 0, exponenciální tlumení je zanedbáno;

• ∀ω ∈ R,∀θ ∈ 〈0, π/2〉 : R (ω, θ) = −1, univerzální koeficient odrazu počítající pouze
s opačnou fází;

• k (ω) = c−1ω, lineární disperzní závislost (nedisperzní šíření),

pak

G (ω; r0, r) =
∑

k∈N0

1√
‖r − rk‖


 ∏

`∈1,...nk

(−1)


 exp

[
−iω ‖r − rk‖

c

]
,

což je Fourierův obraz Greenovy funkce, jak je uvedena v (1.9).

4.5 Implementace
Rozšířená metoda zrcadlových zdrojů byla pro potřeby této práce implementována v jazyce

Python za použití knihovny NumPy, která poskytuje prostředky pro práci s matematickými
strukturami a matematické funkce.

Implementace byla uspořádána do samostatných tříd, které zastupují jednotlivé jevy – oblak
zrcadlových zdrojů, disperzní šíření, útlum, odrazy vlnění; a zastřešující třídy, která je spojuje
do Greenovy funkce.
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Obrázek 4.2: Návaznost součástí algoritmu pro výpočet Greenovy funkce.

Třída oblaku zrcadlových zdrojů přijímá polohy zdroje a přijímače na vstupu a obsahuje
metodu vracející vektor drah k jednotlivým zrcadlovým zdrojům a případně i posloupnosti
úhlů odrazů, pokud je tak požadováno. Od základní třídy jsou odvozeny speciální podtřídy pro
nekonečné prostředí a pro obdélníkové těleso s jeho rozměry a počtem uvažovaných odrazů jako
parametry.

Třída disperze obsahuje metodu vracející vlnové číslo pro dané frekvence. Je implementována
podtřída, která interpoluje disperzní křivku mezi známými body (např. určenými měřením).
Obdobně je možné použít podtřídu počítající disperzní křivky z frekvenčních rovnic pro dané
materiálové parametry. Pro vyčíslení vlnových čísel pro záporné frekvence pro potřeby FFT jsou
disperzní křivky doplněny o zápornou větev dle předpisu k (−f) = −k (f).

Třída útlumu pro vstupní posloupnost drah a pro frekvence vrací matici koeficientů. Jsou
implementovány dvě podtřídy – bez útlumu vracející koeficient 1 a odmocninový geometrický
útlum (γ = 1

2 , viz 4.3).
Třída charakterizující odrazy obsahuje metodu, která pro zadané posloupnosti počtů odrazů

či úhlů odrazu a frekvence vrací matici koeficientů odrazu. Jsou implementovány dvě podtřídy,
jedna pro předpoklad žádné změny fáze či poklesu amplitudy při odrazu (R = 1) a druhá pro
předpoklad změny fáze v opačnou a žádný pokles amplitudy (R = −1). V případě známé závis-
losti koeficientů odrazu na frekvence či úhlů odrazu lze doplnit podtřídu pro výpočet ze známého
vztahu nebo pro interpolaci ze známých hodnot.

Třída sestavující Greenovy funkce předpokládá na vstupu instance výše zmíněných tříd.
Kromě nich obsahuje parametry vzorkovací frekvence a délky výsledné Greenovy funkce, jež
spolu udávají frekvence, v nichž je funkce vyčíslována. Metoda vracející Greenovu funkci přijímá
polohu přijímače, pomocí instance oblaku zrcadlových zdrojů získává posloupnosti drah a úhlů
odrazu, jež předává zbylým třídám a získává tak jednotlivé členy z multiplikativního předpisu
Greenovy funkce v úvodu kapitoly resp. (4.5). Ty mezi sebou vynásobí a sečte, čím získává
Greenovu funkci vyčíslenou v bodech pro následnou aplikaci IFFT.

Kódy jednotlivých součástí algoritmu jsou uvedeny v příloze B, jejich návaznost je znázorněna
na obr. 4.2.
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4.6 Výpočetní náročnost
Zahrnutí složitějších jevů charakteristických pro šíření elastických vln vedlo ke zvýšení počtu

nutných operací v postupu a tím i ke zvýšení výpočetní náročnosti.
Metoda zrcadlových zdrojů popsaná v kapitole 1 z posloupnosti drah příchodů (vzdáleností

od zrcadlových zdrojů) a počtů příslušných odrazů (jejichž společný výpočet je specifický pro
daný geometrický tvar) spočítala časy příchodů vydělením rychlostí šíření a amplitudy pomocí
vzorce pro geometrický útlum a změnu fáze při odrazu. Následně byly posloupnost časů příchodů
a posloupnost amplitud vzorkovány v diskrétní signály pouhým zaokrouhlením časů příchodu
na nejbližší vzorek. Výsledkem byla reálná Greenova funkce dané délky s danou vzorkovací
frekvencí.

Rozšíření modelu o disperzní charakter šíření již vyžaduje vynásobení posloupnosti drah (ur-
čenými totožným způsobem) s vlnovými čísly vyčíslenými ve všech frekvenčních bodech, jejichž
počet odpovídá délce výsledného signálu, a následné vyčíslení exponenciální funkce. Zatímco
tedy náročnost původní ISM rostla pouze s počtem uvažovaných zrcadlových zdrojů, nyní roste
také s délkou (vzorkováním) signálu. To znesnadňuje modelování většího množství příchodů vlny,
neboť je zřejmé, že zahrnutí více – a tedy i vzdálenějších – zrcadlových zdrojů vyžaduje také
delší Greenovu funkci.

V případě modelů útlumu a odrazů vlnění náročnost velmi závisí na tom, zda dané modely
jsou frekvenčně závislé, a tedy zda je třeba příslušné koeficienty vyčíslit pouze pro jednotlivé
příchody nebo i ve všech frekvenčních bodech. V případě koeficientů odrazu má také vliv závislost
na úhlech dopadu, jejich výpočet může být pro obecné mnohoúhelníky komplikovaný.

V čem naopak úprava ISM vedle ke zjednodušení, je výpočet Greenových funkcí ve frekvenční
oblasti. To ubírá jeden z kroků při následném výpočtu konvoluce se zdrojovou funkcí, a to
Fourierovu transformaci. Navíc zavedení drah jednotlivých příchodů spolu s disperzní křivkou
prostřednictvím exponenciální funkce nahrazuje postup vzorkování a vyhýbá se tak chybě, která
vznikala při zaokrouhlování příchodů do nejbližšího vzorku Greenovy funkce.

I přes popsané zvýšení výpočetní náročnosti si rozšířená metoda zrcadlových zdrojů pone-
chává výhody popsané v 1.4 jako je možnost bodového výpočtu.
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Experiment na tenké desce

Cílem této kapitoly je provést experiment na skutečném tělese, který ověří schopnost metody
zrcadlových zdrojů popsané v kapitole 4 modelovat elastické vlnění.

Vzhledem k implementaci metody pro dvourozměrná, obdélníková tělesa a ke známému
disperznímu charakteru Lambových vln byla pro experiment zvolena obdélníková deska z ten-
kého plechu z hliníkové slitiny tloušťky zhruba 0,7 mm. Protože nejsou známé přesné materiálové
parametry zvoleného tělesa, je prvním úkolem provést měření, které poskytne údaje o šířících se
vlnových módech a jejich disperzních křivkách. Toto měření dodá znalosti nutné pro modelování
vlnění pomocí rozšířené metody zrcadlových zdrojů.

Následně budou provedena měření pro samotné ověření správnosti sestavené metody. Jednak
jde o přímé srovnání měření s modelem, tedy o pokus simulovat totožný průběh, který je vyvolán
v měřeném tělese, a srovnat signály z modelu s měřením. Druhým postupem bude využití časové
reverzace za použití naměřených signálů vložených následně do modelu ISM.

Kromě zpracování provedených měření budou prezentovány i výsledky obdobného experi-
mentu a simulace pomocí metody konečných prvků.

5.1 Uspořádání experimentu
Při experimentu byla využita následující aparatura, její uspořádání je znázorněno na obr. 5.1.

• (1) Těleso – tenký plech z hliníkové slitiny o rozměrech 230× 130 mm, tloušťce 0,7 mm.

• (2) Podstavec pro těleso – dřevěná konstrukce ve tvaru písmena U, které je mnohonásobně
překlenuto tenkým lankem, na kterém těleso leží (uložení minimalizuje přenos vibrací mezi
tělesem a okolím).

• (3) Piezoelektrický snímač Olympus CN5R-5 (frekvence 5 MHz, průměr 5 mm) umístěný
na spodní straně tělesa.

• (4) a (5) Portálový stojan s pojezdem Starman DIO 2000 – umožňuje pohyb hlavy vibro-
metru a kamery nad měřeným tělesem.

• (6) Senzorová hlava Polytec OFV-505 – laserový interferometr měří rychlost v bodě na
povrchu tělesa, do kterého je namířen.

• (7) Kamera Basler acA3088-57uc – snímky jsou určeny ke zpřesnění polohy měřeného
bodu.

• (8) Kontroler modulárního vibrometru Polytec OFV-5000.
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Obrázek 5.1: Uspořádání experimentální aparatury.

• (9) Zesilovač.

• (10) Kombinovaný osciloskop a generátor signálů TiePie Handyscope HS5-220XM – pomocí
generátoru vysílá zdrojový signál přes zesilovač do snímače a zaznamenává signál měřený
vibrometrem.

• (11) Počítač – řídí proceduru vysílání a záznamu signálů, ovládá pojezd.

Uvedená aparatura zaznamenává signály odpovídající rychlosti, zejména její složce kolmé na
rovinu desky, s citlivostí 20 mm s−1 V−1. Tato veličina pak reprezentuje zkoumané vlnové módy.
Vzorkovací frekvence (osciloskopu i generátoru) je 20 MHz.

Vibrometr Polytec umožňuje zachycení vlnění do frekvence 1 MHz (nominální hodnota),
resp. i 1,5 MHz (skutečný použitelný rozsah). Snímač CN5R-5, přestože je určený pro buzení
pulzů o vyšší střední frekvenci, je schopen vysílat i na frekvencích zachytitelných vibrometrem,
a je použitý zejména proto, že jeho impulzní odezva je z dostupných piezoelektrických snímačů
nejvhodnější pro buzení krátkých pulzů. Z těchto důvodů jsou v rámci této kapitoly používány
signály ve frekvenčních rozsahu 0,5 MHz až 1,4 MHz.

5.2 Určení disperzních křivek
Pro určení disperzních křivek jednotlivých módů Lambových vln postupem popsaným v části

2.6 bylo třeba naměřit přímé šíření zdrojového signálu z piezoelektrického snímače v ekvidistant-
ních bodech na přímce procházející akustickým zdrojem.

Protože se ve Fourierově obraze promítnou pouze frekvence zastoupené ve zdrojovém signálu
a protože je žádoucí určit disperzní křivky ve všech bodech ve zkoumaném frekvenčním rozsahu,
byl jako zdrojový signál zvolen lineární chirp, v němž jsou dané frekvence (f0 až f1) zastoupeny
rovnoměrně, tj. funkce

s (t) = sin
[
2π
(
f0t+ κt2/2

)]
, t ∈ 〈0, T 〉 , kde κ = f1 − f0

T
.

35



Kapitola 5. Experiment na tenké desce

V tomto případě byl zvolen rozsah od 500 kHz do 1,4 MHz, který je dán zejména možnostmi
použité aparatury.

Signály byly měřené v 2150 bodech s krokem 0,1 mm na úsečce napříč tělesem procházející
polohou piezoelektrického snímače. Délka zaznamenaných signálů je 70 000 vzorků, tj. 3,5 ms.

Průběh vlnění v závislosti na poloze i čase v naměřených datech (tj. matice sestavená dle
postupu 2.6) je zobrazena na obr. 5.2. Je patrná poloha zdroje na měřené úsečce, z níž lze rozeznat
vysílaný zdrojový chirp; z ní se vlnění šířilo oběma směry. V části signálů před příchodem prvních
odrazů lze pozorovat vliv disperze na tvar vlny.
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Obrázek 5.2: Naměřené signály šíření vlnění ze zdroje (část).

Na matici signálů bylo aplikováno dvourozměrné Hammingovo okno a provedena dvouroz-
měrná Fourierova transformace. Dále byly zpracovány pouze amplitudy v rozsahu do 1,5 MHz
a do 4400 m−1, tato část je zobrazena na obr. 5.3. V něm lze rozeznat disperzní křivku, která
je viditelná ve zvoleném rozsahu frekvencí zdrojového signálu – a to místy jasněji a místo méně
jasně v závislosti na schopnosti vysílací aparatury tyto frekvence budit.
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Obrázek 5.3: Amplituda dvourozměrné Fourierovy transformace naměřených signálů (výřez,
transformované třetí odmocninou).

5.2.1 Extrakce disperzní křivky

Z amplitudového spektra byla disperzní křivka extrahována následujícími kroky:

1. Ekvalizace frekvencí – H̃ (k, f) = H (k, f) /maxf H (k, f) (tj. normalizace sloupců matice
v maximové normě) – odstraní nerovnost mezi amplitudami různých frekvencí způsobenou
buzením.

2. Prahování H̃ (k, f) > t.

3. Ruční vyčištění – po prahování byl patrný průběh křivky i mimo frekvenční rozsah zdro-
jového signálu, bylo však třeba odstranit prahováním zanechané body nad křivkou, také
byly oříznuty frekvence pod 108 kHz a nad 1,41 MHz. Body pod křivkou jsou zachovány.

4. Proložení bodů křivkou – zhruba odpovídá předpisu f̂ (k) ≈ minf
{
H̃ (k, f) > t

}
, jsou

vynechány k kterým odpovídá f̂ (k) > min
{
f̂(k′), k′ > k

}
.

Jednotlivé kroky jsou zobrazeny na obr. 5.4.
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Obrázek 5.4: Postup zpracování měřených dat – ekvalizace frekvencí, prahování, vyčištění a pro-
ložení křivky, odhad parametrů (extrahovaná křivka červeně, přerušovaně numericky určená).

5.2.2 Odhad parametrů

Srovnáním s obr. 2.2 je zřejmé, že naměřená disperzní křivka odpovídá antisymetrickému
fundamentálnímu módu. Pomocí extrahované disperzní křivky byly určeny parametry pomocí
prohledávání mřížky parametrů a minimalizace ∑k

[
f̂ (k)− f (k, cL, cT, h)

]2
, kde f (k, cL, cT, h)
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je příslušná disperzní křivka určená numericky (viz 2.3.1). Odhady parametrů jsou uvedeny
v tab. 5.1.

Půltloušťka desky h 0,325 mm
Rychlost podélné vlny cL 6880 m s−1

Rychlost smykové vlny cT 3137 m s−1

Tabulka 5.1: Odhad parametrů materiálu.

Hodnoty udávané pro hliník jsou cL = 6350 m s−1 a cT = 3080 m s−1 [10], resp. cL =
6320 m s−1 a cT = 3130 m s−1 [21], naměřená rychlost smykové vlny se s nimi přibližně sho-
duje, rychlost podélné vlny je však v odhadu vyšší.

5.3 Postup měření pro ověření metody
Bylo provedeno měření v ekvidistantních bodech na přímce procházející polohou akustického

zdroje, počet měřených bodů je 230, jejich rozestupy 1 mm. Byly zvoleny dva vstupní signály –
kosinové pulzy o frekvenci 1,3 MHz s Hannovým oknem, jeden o délce 2,5 periody a druhý 6,5
periody. Byly zaznamenány signály délky 70 000 vzorků.

Lineární měření poskytuje obraz šíření vlny napříč tělesem, v němž lze pozorovat zvětšující
se vliv disperze s rostoucí vzdáleností od akustického zdroje a v němž lze rozpoznat jednotlivé
příchody odražené vlny od různých hran tělesa.

Zaznamenané signály (pro delší vstupní signál) jsou znázorněny na obr. 5.5. Je patrné
disperzní šíření dvou módů od zdroje a jejich odrazy, dle rychlostí šíření lze ztotožnit jeden,
rychleji se šířící jako mód S0 a druhý, pomalejší jako mód A0. Na zmíněném obr. jsou též po-
psány vybrané odrazy – kolmé odrazy ve tvaru přímek a odrazy o rovnoběžné stěny zobrazené
jako hyperboly.
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Obrázek 5.5: Naměřené šíření vlnění (signály s normalizovanými amplitudami, oříznuto).
a. kolmý odraz módu S0,
b. kolmý odraz módu S0,
c. odrazy módu S0 o rovnoběžné hrany,
d. odrazy módu A0 o rovnoběžné hrany,
e. kolmý odraz módu A0,
f. kolmý odraz módu A0,
g. dvojnásobné odrazy módu A0.
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5.4 Přímé srovnání
V této části bude sestaven model rozšířené ISM a bude posuzována jeho schopnost modelovat

šíření vlnění v tělese vzájemným porovnáním signálů naměřených a vypočtených.

5.4.1 Modely metody zrcadlových zdrojů

Pro porovnání byly sestaveny modely založené na rozšířené metodě zrcadlových módů pro
šíření módů S0 a A0 Lambových vln. Disperzní křivky byly vypočteny z Rayleigho–Lambových
frekvenčních rovnic pomocí parametrů tělesa určených v části 5.2. Útlum byl uvažován pouze
geometrický, tj. γ = 1/2 a α (ω) = 0.

Pro odrazy vlnění o okraje tělesa nebyla získána žádná relevantní data o koeficientech odrazu
či jejich závislosti na úhlu dopadu a frekvenci. Nezdařilo se určit tyto závislosti experimentálně
na uvedeném tělese. V souladu s články o [14, 15] byl proveden výpočet s cílem určit koefi-
cienty odrazu analyticky, avšak nebylo zdaleka dosaženo totožných výsledků, jaké prezentují
autoři uvedených článků. Z těchto důvodů byly otestovány dva modely odrazů, oba konstantní
vzhledem k frekvenci či úhlu dopadu – R (ω, θinc) = 1, tedy odraz bez změny amplitudy či fáze,
a R (ω, θinc) = −1, tedy odraz se změnou fáze v opačnou. V případě módu A0 jsou obě vari-
anty možné, neboť dle 2.5.1 platí |RA0→A0| = 1. V případě módu S0 však dochází ke konverzi
v mód SH0 a pro θinc > 0 zřejmě platí |RS0→S0| < 1 [15]. V dalšímu postupu je osvědčila volba
R (ω, θinc) = 1 pro A0 a byla užita i pro S0, a je zahrnuta v následujících výsledcích.

Z důvodu slučitelnosti s naměřenými daty je použita totožná vzorkovací frekvence, tj. 20 MHz.
Protože použitý piezoelektrický snímač není ideální a jím vysílaný signál se liší od signálu

generovaného, a tato práce se zabývá pouze šířením vlnění pevným tělesem, ne procesem buzení,
je jako zdrojový signál využitý pulz extrahovaný z naměřených dat. Nebylo však možné odečíst
ani signál naměřený v bodě zdroje, neboť je zjevně ovlivněn rozměry snímače a buzením.

Proto byl využit průchod módu A0 vlny bodem nedaleko snímače, byla na něm provedena
kompenzace disperze dle (4.1) se zápornou vzdáleností. Získaný zdrojový signál, který je následně
vkládán do modelu, je zobrazen na obr. 5.6a. Jde o pulz délky 5,5 µs o střední frekvenci 1,18 MHz,
který je odezvou na delší vstupní signál (viz 5.3). Jeho časové posunutí od nuly odpovídá zpoždění
ve zpracování vibrometrického signálu při experimentu.
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Obrázek 5.6: Vstupní signál (modře) a původní generovaný (oranžově).

Toto řešení nejenže odstraňuje rozdíl způsobený vysláním odlišného signálu snímačem, ale též
přispívá ke kompenzaci nebodové povahy akustického zdroje, neboť nahrazuje buzení snímačem
konečných rozměrů jedním bodovým akustickým zdrojem.

41



Kapitola 5. Experiment na tenké desce

5.4.2 Srovnání signálů

Ke každému naměřenému signálu dle postupu 5.3 byl vypočten jeho protějšek pomocí metody
zrcadlových zdrojů odpovídající šíření do stejného bodu. Šíření vlnění měřenými body určené
modelem je zobrazeno na obr. 5.7 analogicky k vyobrazení naměřených dat na obr. 5.5. Vyjma
absence šumu v simulovaných datech nejsou patrné výrazné rozdíly, na obou obrázcích jsou
patrné totožné průchody vlny měřenými body. Měření spolu s oběma modelovanými módy je
ve vybraných bodech vyneseno na obr. 5.8, kde je viditelný překryv vypočtených a naměřených
vlnových balíků.
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Obrázek 5.7: Šíření vlnění určené pomocí modelu (signály s normalizovanými amplitudami,
oříznuto).

Shodnost modelovaných a měřených signálů v daném čase lze měřit rozdílem fází definovaným

∆u,v (t) =
1
π

∣∣∣∣arg ua (t)
va (t)

∣∣∣∣ , (5.1)

kde ua a va jsou analytické signály k signálům u a v a předpokládá se, že arg udává argument
komplexního čísla v intervalu (−π, π〉 . Takto definovaný rozdíl fází se pohybuje v rozsahu od
nuly (dokonalá shoda) do jedné (signály s opačnými fázemi).

Důvody, proč měřit podobnost signálů právě pomocí rozdílu fází, je jednak to, že jsou to právě
fáze, které určují tvar vlnového balíku, ale velmi užitečné je také to, že tato volba nezohledňuje
rozdílné amplitudy mezi signály. Vzhledem k tomu, že zejména materiálový útlum nebyl v rámci
této práce vůbec zkoumán a že není znám pokles amplitudy při odrazu v případě některých
módů, je nežádoucí se amplitudami při ověřování modelu zabývat. Zároveň je důležité posuzovat
shodu signálů bodově, v konkrétním čase, neboť má smysl sledovat jednotlivé vlnové balíky
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Obrázek 5.8: Signály – experimentálně naměřený (modře) a modelované (S0 oranžově, A0 zeleně)
v bodech y = 92 mm a y = 190 mm.

samostatně.
Druhým použitým ukazatelem bude Pearsonův korelační koeficient závislý na čase (kumula-

tivní) daný vzorcem

Cp (t) =
∑t
τ=0 u (τ) v (τ)√∑t

τ=0 u
2 (τ)∑t

τ=0 v
2 (τ)

. (5.2)

Smyslem Pearsonova korelačního koeficientu je posouzení schopností metody zrcadlových zdrojů
z pohledu časové reverzace, zejména odhadnout vliv délky signálu na rekonstrukci. Cp se pohy-
buje v intervalu 〈−1, 1〉, kde vyšší hodnota znamená lepší shodu a z hlediska časové reverzace
označuje část signálu, která konstruktivně přispívá v rekonstrukci. Naopak pokles Cp v části
signálu se zápornou korelací ovlivňuje rekonstrukci destruktivně.

Rozdíl fází mezi naměřenými signály a výstupem modelu, konkrétně mezi částmi vynesenými
na obr. 5.5 a 5.7, je zobrazen na obr. 5.9. I zde vynikají jednotlivé průchody vlnových módů
obklopené šumem. Při posuzování shody se následující odstavce budou věnovat spíše módu A0,
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Obrázek 5.9: Rozdíl fází naměřených a modelovaných signálů.

a to zejména proto, že přenáší většinu energie a že právě z módu A0 byl získán pulz použitý
jako zdrojový signál modelu, který by měl odpovídat skutečně vyslanému vlnovému balíku (viz
5.4.1), ale také proto, že při odrazu se odráží zcela nekonvertován. Kromě konverzí v SH0 je S0
znevýhodněn také nižší amplitudou buzení a tedy i nižším odstupem od šumu, jak je patrné na
obr. 5.8.

Lze pozorovat průchody vlny obarvené modře, tedy s dobrou fázovou shodou, i ty bez shody či
dokonce s opačnou fází zbarvené do červena. Přímé šíření módu A0 ze zdroje dosahuje nízkého
fázového rozdílu jak v kladném tak záporném směru osy y. Z jednoduchých kolmých odrazů
vidíme jeden modelovaný velmi dobře – odraz o y = 0 – a druhý naopak s téměř opačnou fází
– ten o y = 230. Podobně tomu je v případě jednoduchých odrazů o rovnoběžné stěny – odraz
o bližší rovnoběžnou stěnu zbarvený do modra s nízkým fázovým rozdílem, druhý velmi rozdílný,
červený. Z dvojnásobných a vícenásobných odrazů pak již shoda není vysoká.

Z jevu, kdy se výborná shoda přímého šíření vlny při kolmém odrazu mění skokově ve fázový
rozdíl blízký jedné, by bylo lze vinit špatně zvolený koeficient odrazu, kdy v modelu je použitý
jednotkový koeficient, tento rozdíl však napovídá koeficientu −1. Při druhém kolmém odrazu
k tomu ale nedochází – signály vykazují minimální rozdíl fází před odrazem i po něm. Jistě ne-
dochází k odrazu jiným způsobem na opačných okrajích tělesa, a rozdíl je tedy způsoben chybou
v rozměrech tělesa či poloze měřených bodů. Obdobně tomu je v případě odrazů o rovnoběžné
okraje.

Chyba ∆x v rozměru tělesa způsobí při jednom odrazu dráhový rozdíl ∆s ≈ 2∆x cos θinc.
Při opakovaných odrazech se chyba promítá do výstupu modelu opakovaně, což je důvod horšího
fázového rozdílu vícenásobných odrazů.

5.4.3 Korekce rozměrů tělesa

Pro odstranění vlivu uvedených chyb byla provedena korekce upravující rozměry obdélníko-
vého tělesa a polohy simulovaných bodů spolu s akustickým zdrojem vzhledem k tomuto tělesu.
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Rozměry tělesa používané v modelu před touto korekcí, které byly určeny délkovými měřidly,
jsou rovny 230,0 × 130,0 mm. Hledáním parametrů modelu zrcadlových zdrojů takových, pro
které je shoda přímých průchodů a prvních odrazů nejvyšší, byly rozměry tělesa opraveny na
229,7×129,5 mm a relativní polohy měřených bodů a snímače vzhledem k tělesu byly pozměněny
o setiny milimetru. Kromě nepřesných rozměrů tento postup omezil vliv možné anizotropie, která
se mohla projevit stejným způsobem.

Pomocí modelu obsahujícího korigované parametry byla provedena simulace stejným způso-
bem jako před korekcí a byly spočteny fázové rozdíly a Personovy korelační koeficienty. Tyto
ukazatele jsou zobrazeny na obr. 5.10 a 5.11.
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Obrázek 5.10: Rozdíl fází naměřených a modelovaných signálů (s uplatněnou korekcí).

Oproti situaci před korekcí klesl fázový rozdíl do oblasti dobré shody v případě jednoduchých
odrazů, jež byly důvodem pro provedení korekce, i pro řadu vícenásobných odrazů módu A0. Lze
říct, že simulace odpovídá měřením do času přibližně 200 µs, po kterém se již fáze jednotlivých
příchodů vlny rozcházejí. Z pohledu počtu odrazů se jedná o shodu až po pětinásobné odrazy
včetně (viz obr. C.1).

Pearsonův korelační koeficient dosahuje maxima při přímém průchodu módu A0 (v části,
kde zároveň shodu vykazoval i předcházející mód S0) a drží se vysokých hodnot zhruba do času
200 µs, kdy viditelně po průchodu několika vln skokově klesá. Zároveň Cp napovídá, že nejvýše
právě tato délka signálu je vhodná pro realizaci časové reverzace.

Nepravidelné změny rozdílu fází a prudké skoky Pearsonova korelačního koeficientu se ob-
jevují v poloze zdroje. To je způsobeno jednak jeho nebodovou povahou, která se projevuje při
buzení, a samotnou jeho přítomností, která ovlivňuje pozdější průchody vlny tímto bodem.

O vhodnosti korekce svědčí to, že došlo ke zlepšení nejen odrazů, které byly předmětem
optimalizace, ale oblast shody se prodloužila i na další, vícenásobné odrazy.
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Obrázek 5.11: Pearsonův korelační koeficient naměřených a modelovaných signálů (s uplatněnou
korekcí).

5.5 Časová reverzace
Druhou metodou použitou k ověření schopnosti modelu ISM modelovat šíření Lambových

vln je provedení časové reverzace.
Vybraná odezva krátkého pulzu naměřená na skutečném tělese bude časově obrácena a vlo-

žena do sestaveného modelu. Při modelování zpětného šíření očekáváme, jak je popsáno v kap.
3, fokusaci energie v poloze akustického zdroje, která se projeví vysokou amplitudou ve srovnání
se zbytkem tělesa, a rekonstrukcí časově obráceného zdrojového pulzu.

Jako vstupní signály přímého šíření byla použita data naměřená v postupu 5.3 a to signály
příslušné vstupnímu pulzu o délce 2,5 periody. Z nich bylo pro modelování zpětného šíření vy-
bráno několik signálů a jejich délka zkrácena na 200 µs, dle doporučení založeného na Pearsonově
korelačním koeficientu (viz 5.4.3). Zdrojový signál byl pro potřeby porovnání určen z měření to-
tožným postupem jako v 5.4.1 s tím rozdílem, že zde byl použit kratší ze vstupních signálů.
Pro výpočet zpětného šíření pomocí metody zrcadlových zdrojů byl použit stejný model pro
mód A0, jako při přímém srovnávání, popsaný v 5.4.1. Model byl pouze přizpůsoben větší délce
vkládaných i výstupních signálů.

Pomocí každého ze zvolených signálů byla sestaveným modelem provedena jednokanálová
časová reverzace, jeden z výsledků je vyobrazen na obrázcích 5.12, 5.13 a 5.14. Bod, ve kterém
dochází k fokusaci energie, byl nalezen pomocí hledání maximální amplitudy na mřížce pokrý-
vající oblast, kde byl očekáván, protože umístění snímače nesouhlasí přesně s danou polohou
v souřadnicích měřených bodů na opačném povrchu tělesa.

Signál vypočtený v bodě fokusace (na obr. 5.12) obsahuje pík výrazně převyšující amplitudy
ostatních částí signálů. Že se jedná skutečně o výsledek časové reverzace svědčí jednak to, že
k němu dochází přesně v tom čase, kdy k němu vzhledem k délce signálů přímého šíření dojít má,
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ale také to, že se jeho průběh dobře shoduje s časově obráceným zdrojovým pulzem, jak je patrné
ve zvětšeném výřezu. Z prostorového pohledu vidíme bod fokusace energie na obr. 5.13 tak, jak
vypadá v okamžiku fokusace, a na obr. 5.14 jsou zobrazena maxima pro každý modelovaný bod.
Lze pozorovat velmi ostré maximum obklopené převážně polem výrazně nižší amplitudy, byť se
v okolí nachází několik dalších lokálních maxim. Jejich přítomnost zřejmě souvisí s nebodovou
povahou snímače umístěného na opačné straně tělesa a průběhem buzení. Obdobných výsledků
bylo dosaženo časovou reverzací ostatních z vybraných signálů.

Úspěšná fokusace v poloze zdroje a rekonstrukce signálů naznačuje, že koeficient odrazu, jak
byl odhadnut při sestavování modelu, byl správný. V opačném případě by jednotlivé příchody
vlny působily destruktivně a rekonstrukce by se nezdařila.
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0, 2

0, 4

a
[a

u] 180 185 190 195 200
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Obrácený zdrojový signál

Obrázek 5.12: Signál v poloze fokusace energie při TR, zvětšený čas rekonstrukce s proloženým
zdrojovým pulzem.
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Obrázek 5.13: Vlnění ve zkoumané části tělesa v okamžiku rekonstrukce při TR, zvětšené okolí
fokusu.
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Obrázek 5.14: Maxima vlnění ve zkoumané části tělesa při TR, zvětšené okolí fokusu.

48



Kapitola 5. Experiment na tenké desce

5.6 Relevance metody konečných prvků
Pro srovnání výsledků metody zrcadlových zdrojů a její schopnosti modelovat šíření elastic-

kých vln v pevném tělese, bude v této podkapitole představeno řešení obdobné úlohy pomocí
metody konečných prvků (finite element method, FEM). Její výsledky budou zpracovány analo-
gickým způsobem, což poskytne kontext pro posouzení metody zrcadlových zdrojů oproti jiné,
běžně používané metodě.

Byl proveden experiment analogickým postupem, jako je postup popsaný v 5.3. Bylo použito
odlišné těleso – hliníková deska ve tvaru obdélníku o tloušťce zhruba 3 mm. Piezoelektrický
vysílač byl v tomto případě umístěný v ose kratší boční stěny. Měření bylo provedeno na ose
horního povrchu rovnoběžné s delší hranou ve 141 ekvidistantních bodech s rozestupem 1 mm.
Bylo zaznamenáno 30 000 vzorků při vzorkovací frekvenci 20 MHz. Byl vyslán sinusový signál
o délce 9 µs a frekvenci 333 kHz, který se též šíří formou módů S0 a A0 Lambových vln.

Totožná situace byla simulována pomocí metody konečných prvků a to nezávisle na sobě
dvěma různými implementacemi této metody pomocí změřených rozměrů a odhadnutých ma-
teriálových parametrů. Výpočty provedli a data poskytli Ing. Michal Mračko (UT AV ČR) a
doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. (VŠB). Simulace jsou označeny MM, resp. DL.

Změřené rozměry a odhadnuté parametry materiálu jsou: délka 142,2 mm, šířka 24,1 mm,
tloušťka 2,95 mm, hustota 2,775 g cm−3, rychlost podélné vlny 6333 m s−1, rychlost příčné vlny
3151 m s−1, Poissonovo číslo 0,34, Youngův modul 73,57 GPa, modul pružnosti ve smyku 27,55 GPa.

Naměřené i simulované vlnění je zobrazeno na obr. 5.15, zjevné je šíření obou vlnových módů
od zdroje a jeho opakované kolmé odrazy o protější stěny. Na obr. 5.16 a 5.17 jsou porovnány jak
jednotlivé simulace s experimentálními daty tak simulace mezi sebou totožnými způsoby jako
byla srovnávána metoda ISM s měřením (část 5.4).

Jak rozdíl fází, tak Pearsonův korelační koeficient ukazují výbornou shodu v oblasti příchodu
prvních vln, tedy rychlejšího módu S0. Horší je tomu v případě módu A0, jehož první průchod
již splývá odrazy. To platí jak pro srovnání simulací FEM mezi sebou, tak pro srovnání s expe-
rimentem. V další části signálů již Pearsonův korelační koeficient výrazně klesá a ve zobrazení
rozdílu fází se střídají modré oblasti s dobrou shodou a těmi červenými, rozdílnými.

Kromě rozdílu mezi simulacemi a experimentálními daty, je však hodný pozornosti rozdíl
mezi samotnými simulacemi metodou konečných prvků. Jak v grafech s rozdílem fází, tak na
těch s Pearsonovými koeficienty lze vidět větší rozdíly při srovnání simulací, než při srovnání
s měřením. Ve zobrazení rozdílů fází zde v části následující první průchody vlny převažují červené
oblasti s rozdílem fází blízkým π, na které v případě korelačních koeficientů navazuje velké
červené pole se zápornou korelací. To je velmi překvapivý výsledek, neboť zatímco odlišnost
simulace a experimentu lze snadno vysvětlit špatnými vstupy do simulací – rozměry mohou
být nepřesně změřené, parametry materiálu nesprávně odhadnuté, reálné těleso může obsahovat
nepravidelnosti a nehomogenity, a i při měření mohou vzniknout chyby – tak v případě rozdílu
mezi simulacemi jsou tyto vlivy vyloučené a rozdíl je tedy nutné hledat v samotné metodě
konečných prvků a její konkrétní implementaci.
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Obrázek 5.15: Šíření vlnění určené experimentálně (a.), model DL (b.) a model MM (c.) (signály
s normalizovanými amplitudami, oříznuto).
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Obrázek 5.16: Rozdíl fází mezi signály určenými experimentálně a DL (a.), experimentálně a MM
(b.) a DL a MM (c.).
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Obrázek 5.17: Pearsonův korelační koeficient mezi signály určenými experimentálně a DL (a.),
experimentálně a MM (b.) a DL a MM (c.).
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5.7 Rekapitulace experimentálních výsledků
Obsahem experimentální části bylo nejprve určení vstupních dat pro metodu zrcadlových

zdrojů, zejména disperzních křivek, následné sestavení modelu pro simulaci Lambových vln
a provedení ověřovacích měření pro validaci vytvořených modelů.

Určení disperzních křivek bylo provedeno pomocí lineárního měření odezvy na signál chirp
a následné dvourozměrné Fourierovy transformace. Z naměřených dat byla extrahována disperzní
křivka módu A0 a nadto byly proložením vypočtené křivky dle Rayleigho–Lambových disperz-
ních rovnic určeny i parametry použitého tělesa – jeho tloušťka a rychlosti šíření podélné a smy-
kové vlny – a díky tomu i vypočtena křivka pro mód S0.

Nezdařilo se prozkoumat odraz Lambových vln na rozhraních ani experimentálně, ani koefici-
enty odrazu určit analytickým výpočtem. Z těchto důvodů byly uvažovány konstantní koeficienty
odrazu, které byly odhadnuty na základě principů, které se při uplatňují při konverzi módů.

Z určených disperzních křivek a zvolených koeficientů odrazu byly sestaveny modely dle
rozšířené ISM pro simulaci vlnových módů A0 a S0. Ověření bylo provedeno na základě dat
získaných při lineárním měření, šlo o odezvy na krátké sinusové pulzy vynásobené zvoleným
oknem.

Při přímém srovnávání byla pomocí vytvořených modelů simulována totožná šíření vlnění,
jaká byla naměřena, a dvěma vybranými ukazateli byla měřena jejich shoda s experimentálními
daty. Jedním z nich byl okamžitý rozdíl fází mezi signály, druhým Pearsonův korelační koeficient
závislý na délce signálu.

Jak rozdíly fází, tak korelační koeficienty ukazují výbornou shodu modelu pro mód A0 a
to od prvního, přímého průchodu vlny až po několikanásobné odrazy vlny od okrajů tělesa. V
případě symetrického módu bylo dosaženo horších výsledků, kdy je shoda jen v části přímého
průchodu a jednoho z odrazů, naopak rozpor v blízkém okolí akustického zdroje. Jeho další, více-
násobné odrazy nejsou téměř patrné. Tyto rozdíly jsou zřejmě způsobeny určováním zdrojového
signálu a disperzní křivky z antisymetrického módu a nižší amplitudou spojenou s konverzemi
v horizontální smykovou vlnu, při nichž nemusí být konstantní změna fáze.

Stejným způsobem bylo zpracováno také předchozí měření spolu se dvěma simulacemi pro-
vedenými metodou konečných prvků. I v tomto případě signály určené experimentálně vykazují
velmi dobrou shodu s oběma simulacemi v počáteční části signálu, zejména před příchodem
prvním odrazů rychlejšího módu, a z části i v oblasti prvního průchodu pomalejšího módu;
následně se již signály spíše liší. V rámci zpracování dat získaných metodou konečných prvků
byly též totožně porovnány i obě simulace mezi sebou, a i zde platí, že se velmi dobře shodují
v části počátečních průchodů vlny. Dále se však již výrazně rozcházejí, a to i více než se liší
od experimentálních dat. K tomu dochází i přesto, že vstupní parametry týkající se použitého
tělesa jsou v případě obou simulací totožné, a liší se pouze konkrétní aplikací metody konečných
prvků.

Hlavním zjištěním je tak nejen to, že metoda konečných prvků vykazuje horších výsledků
v simulaci šířících ve vln než metoda zrcadlových zdrojů – byť bylo třeba provést korekci rozměrů
– ale také to, že dokonce každá metoda konečných prvků se od skutečnosti rozchází jiným
směrem.

Kromě přímého srovnávání signálů byla s naměřenými daty také provedena časová reverzace,
kdy bylo simulováno zpětné šíření několika naměřených kanálů. Časová reverzace provedla kom-
penzaci disperzního roztažení vlnového balíku a vedla k fokusaci energie v bodě odpovídajícím
piezoelektrickému zdroji a k rekonstrukci zdrojového pulzu v původní. Úspěšná časová reverzace
značí, že nejen disperzi modeluje rozšířená metoda zrcadlových zdrojů dobře, ale že i odhad
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koeficientů odrazu byl správný.
Navíc výsledek potvrzuje, že lze metodu zrcadlových zdrojů použít společně s časovou rever-

zací za účelem lokalizace akustických zdrojů v pevném tělese, tedy že lze signály naměřené na
reálném tělese přenést do numerického modelu a zpětné šíření simulovat.
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Cílem diplomové práce bylo analyzovat šíření elastických vln v tenkých deskách, zejména pro-
zkoumat jevy spojené s disperzním šíření vln a problém odrazu vlnění na rozhraní. Poté měly být
získané poznatky aplikovány při zobecnění metody zrcadlových zdrojů. Ta byla v rámci před-
chozích prací – bakalářské práce a výzkumného úkolu – používána k simulaci šíření vln pevným
tělesem, a přestože pro účely zmíněných prací plně postačovala, zanedbávala zásadní jevy, ke
kterým ve skutečnosti dochází v pevných tělesech, nebo o nich obsahovala chybné předpoklady.
Jejich revize a doplnění do metody zrcadlových zdrojů je stěžejní úlohou této práce. Následně
bylo cílem prověřit možnosti takto rozšířené metody zrcadlových zdrojů modelovat šíření Lam-
bových vln pomocí experimentu na tenké desce a to i za pomocí metody časové reverzace.

V první kapitole byla představena metoda zrcadlových zdrojů ve svém původním tvaru.
Byl popsán koncept virtuálních zdrojů a jeho použití k převedení úlohy šíření elastických vln
v pevném tělese s jedním akustickým zdrojem a s okrajovými podmínkami v úlohu šíření vl-
nění v neomezeném prostředí s oblakem zrcadlových zdrojů, které okrajové podmínky nahradily.
Čtenář byl seznámen s postupem, jakým byly na základě zrcadlových zdrojů konstruovány Gre-
enovy funkce charakterizující šíření mezi dvěma body tělesa, které umožnily provádět simulace
šíření vln tělesem. Také zde byla popsána omezení metody zrcadlových zdrojů vyplývající z její
konstrukce, tedy zejména předpoklad tvaru konvexního mnohoúhelníku, a nedostatky vzhledem
k modelování vlnění v reálných tělesech, kterými byly zanedbávání disperzního šíření a jednodu-
chý předpoklad o odrazu vlnění na rozhraní; byly uvedeny ale také výhody týkající se převážně
výpočetní nenáročnosti.

Druhá kapitola byla věnována elastickým vlnám šířících se v tenkých deskách, tedy Lam-
bovým vlnám a horizontálním smykovým vlnám (SH). Tenké desky jsou v rámci této práce
používány z toho důvodu, že konstrukce metody zrcadlových zdrojů, včetně původní implemen-
tace, je provedena pro dvourozměrná tělesa. Tyto dva druhy vln se vyskytují v mnoha módech
dvou různých typů a jsou disperzního charakteru. Obsahem kapitoly jsou i jejich frekvenční
rovnice a postup výpočtu disperzních křivek. Kromě disperze je z pohledu této práce zásadní
odraz vlnění na rozhraních. Při odrazech jak Lambových tak SH vln o okraje tělesa dochází ke
konverzím, při nichž jednotlivé módy i typy vln přechází mezi sebou, a dopad jednoho vlnového
módu vede k odrazu celé řady konvertovaných módů. Průběh konverze vlnových módů závisí
nejen na typu dopadající vlny, ale je silně závislá jak na frekvenci, tak na úhlu dopadu.

Předmětem třetí kapitoly byla časová reverzace elastických vln, která v ní byla stručně před-
stavena, a zejména jev vedlejších fokusů, ke kterému při časové reverzaci dochází. Jejich studium
bylo tématem výzkumného úkolu přímo předcházejícího této práci. Do kapitoly byly zahrnuty
podstatné poznatky týkající se lokalizace vedlejších fokusů, jejich vlastností, je vysvětlen jejich
původ a diskutován jejich vliv při použití časové reverzace k lokalizaci akustického zdroje. Také
zde byly shrnuty výsledky experimentálního ověřování pozorování vedlejších fokusů, které bylo
provedeno při vypracování výzkumného úkolu.

Zavedení jevů popsaných ve druhé kapitole – disperzního šíření vln a obecnějšího modelu
odrazů na rozhraní – do metody zrcadlových zdrojů, jenž je prvořadým cílem diplomové práce,
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je provedeno v kapitole čtvrté. V ní je postupně multiplikativní tvar členů Greenovy funkce
doplňován výrazy popisujícími jednotlivé jevy.

Původní nedisperzní šíření elastických vln, které bylo uskutečněno časovým posunutím dle
pevné, konstantní rychlosti šíření, bylo nahrazeno disperzním šířením, v němž jsou rychlosti šíření
frekvenčně závislé. Z toho důvodu bylo třeba přejít od vyjadřování Greenovy funkce v časové
oblasti do oblasti frekvencí. Pro výpočet této části Greenovy funkce je třeba známá disperzní
křivka, tj. závislost vlnového čísla na frekvenci.

V případě odrazu vlnění byl předešlý předpoklad o změně fáze v opačnou při odrazu nahrazen
obecným předpisem, který předpokládá závislost koeficientů odrazu na frekvenci i úhlu dopadu.
Nepodařilo se však metodou zrcadlových zdrojů plně popsat odraz vlnění na rozhraní, pokud je
spojený s konverzí vlnových módů. Bylo vysvětleno, že konverze vlnových módů a s ní spojené
porušení rovnosti úhlu dopadu a úhlu odrazu odporuje principům, které umožnily zrcadlové
zdroje konstruovat. Z toho důvodu lze při použití metody zrcadlových zdrojů uvažovat pouze
odraz původního, nekonvertovaného módu.

Přechod z časové do frekvenční oblasti při výpočtu Greenových funkcí umožnil kromě disperze
také modelování materiálového, exponenciálního tlumení při šíření vlnění, u něhož se předpo-
kládá frekvenční závislost. Dosavadní metoda zrcadlových zdrojů uvažovala pouze geometrický
útlum vázaný na rozšiřování vlnového čela při rozbíhání do prostoru.

Součástí čtvrté kapitoly je také popis implementace rozšířené metody zrcadlových zdrojů,
která byla v rámci této práce vytvořena. Je zde také diskutována výpočetní náročnost a její
nárůst převážně způsobený modelováním disperzního šíření vlny.

Pátá kapitola se zabývá experimentální částí práce, jejímž cílem je ověřit možnost rozšířené
metody zrcadlových zdrojů simulovat šíření vlnění v pevných tělesech. Měření jsou prováděna na
tenké desce, v níž se vzhledem k frekvenčnímu rozsahu šíří dva módy Lambových vln. Nejprve
bylo provedeno měření za účelem určení disperzních křivek pro potřeby metody zrcadlových
zdrojů, jenž nadto umožnilo i odhad materiálových parametrů daného tělesa. Koeficienty od-
razu byly z důvodu neúspěchu při měření i při analytickém výpočtu odhadnuty. Druhé měření
zachycovalo odezvy šíření krátkých pulzů tělesem a poskytlo data pro porovnání se simulacemi.
Následně byl sestaven model umožňující výpočet šíření příslušných dvou módů Lambových vln
měřeným tělesem.

Samotné ověřování se skládalo ze dvou částí. První část spočívala v přímém srovnání na-
měřených signálů se simulacemi. Za použití dvou ukazatelů podobnosti signálů byla pozorována
výborná shoda v částech naměřených dat odpovídajících přímým průchodům vlny a několika-
násobným odrazům antisymetrického módu.

Druhý způsob prověření metody zrcadlových zdrojů byl založen na metodě časové reverzace.
Bylo simulováno zpětné šíření obrácených naměřených signálů, které vedlo k fokusaci energie
v poloze akustického zdroje a rekonstrukci zdrojového pulzu, jak časová reverzace předpokládá.

Kromě toho bylo v rámci páté kapitoly totožně zpracováno měření provedené na jiném tělese,
ke kterému byly poskytnuty dvě simulace pomocí metody konečných prvků. Bylo zde ukázáno
jednak to, že metoda konečných prvků dosahuje v tomto případě výrazně horších výsledků
než zrcadlové zdroje, totiž zvládá modelovat spíše jen začátky signálů, ale také to, že různé
implementace metody konečných prvků se ve svých výsledcích silně rozcházejí.

Přestože byl celý postup sestavení rozšířené metody zrcadlových zdrojů prováděn pro mo-
delování Lambových vln, a ty byly využívány i při experimentální ověřování, lze metodu stejně
aplikovat i na odlišné typy vln, neboť kroky postupu a jednotlivé jevy jsou dostatečně obecné
pro jejich popis.

Na základě experimentálního ověřování provedeného rozšíření metody zrcadlových zdrojů
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lze říct, je metoda je schopna modelovat disperzní šíření vlnění pevným tělesem a je dostatečné
obecná pro popis libovolného typu vlnění. Ve srovnání s metodou konečných prvků bylo dosaženo
lepších výsledků. Při ověřování také byla prokázána možnost využít metodu zrcadlových zdrojů
společně s časovou reverzací k lokalizaci akustických zdrojů.
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Dodatek A

Numerické řešení
Rayleigho–Lambových rovnic

Pro potřeba Newtonovy–Raphsonovy metody byly vypočteny derivace levých stran rovnic
(2.6) (ozn. EqS), resp. (2.7) (ozn. EqA) podle frekvence W :
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Dodatek B

Implementace metody zrcadlových
zdrojů

1 class Cloud ():
2 _dim = None
3
4 def __init__ (self , ** kwargs ):
5 self. points = None; self. dimensions_ = None
6 for k, v in kwargs . items ():
7 assert k in self. __class__ ._allowed , ’Unexpected keyword \’’ + k + ’\’’
8 setattr (self , k, v)
9

10 def validPoint (self , x):
11 return self. dimensions is None or (x.size == self. __class__ ._dim
12 and np.all(x >= 0) and np.all(x <= self. dimensions ))
13
14 @property
15 def src(self): return self.src_
16 @src. setter
17 def src(self , val):
18 assert self. validPoint (np. asarray (val))
19 self.src_ = np. asarray (val); self. points = None
20
21 @property
22 def dst(self): return self.dst_
23 @dst. setter
24 def dst(self , val):
25 assert self. validPoint (np. asarray (val))
26 self.dst_ = np. asarray (val)
27
28 @property
29 def ttl(self): return self.ttl_
30 @ttl. setter
31 def ttl(self , val):
32 assert val > 0
33 self.ttl_ = val; self. points = None
34
35 @property
36 def dimensions (self): return self. dimensions_
37 @dimensions . setter
38 def dimensions (self , val):
39 val = np. asarray (val)
40 assert val.size == self._dim and np.all(val > 0)
41 self. dimensions_ = val; self. points = None
42
43 def series (self , ** kwargs ): raise NotImplementedError

Výpis B.1: Oblak zrcadlových zdrojů (ISM), obecný.
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1 class RectangleCloud ( Cloud ):
2 _dim = 2
3 _allowed = (’src ’, ’ttl ’, ’dimensions ’)
4
5 def compute_points (self):
6 N = np.ceil(self.ttl /2). astype (’int16 ’)
7 X = np.ones ([2 , 2*N+1])
8 X = np. multiply (np. concatenate ([X, -X], axis =1) , np. reshape (self.src , [2, 1])) \
9 + np.tile(np. multiply (2* np. arange (-N,N+1) ,np. reshape (self. dimensions , [2 ,1])), 2)

10 X, Y = np. meshgrid (X[0 ,:] , X[1 ,:])
11 X = np. concatenate ([X. reshape ( -1 ,1) , Y. reshape ( -1 ,1)], axis =1)
12 self. points = X
13 self.nref = np. floor (self. points / self. dimensions )
14
15 def series (self , dst=None , crop=False , return_angles =True):
16 if dst is not None: self.dst = dst
17 if self. points is None: self. compute_points ()
18 relX = self. points - self.dst
19 r = np.sqrt(np. power (relX , 2).sum(axis =1))
20 if crop:
21 mr = (2* self.ttl -1) * np.min(self. dimensions )
22 i = ~np. logical_or (r > mr , r == 0)
23 r = r[i]
24 nref = self.nref[i, :]
25 relX = relX[i, :]
26 else: nref = self.nref
27 if return_angles :
28 theta = np. stack (np. arccos (relX [:, 0] / np. linalg .norm(relX , axis =1)),
29 np. arccos (relX [:, 1] / np. linalg .norm(relX , axis =1)))
30 return r, nref , theta
31 return r, nref , None

Výpis B.2: Oblak zracadlových zdrojů obdélníkového tělesa.

1 class Dispersion ():
2 def k(self , f):
3 """ f: frequency
4 return wave number , same shape as f """
5 raise NotImplementedError
6
7 class InterpDispersion ( Dispersion ):
8 """ Wavenumber for given frequency values interpolated from known points """
9 def __init__ (self , f, k):

10 """ f, k: arrays of known points ( dispersion curve ) """
11 self._k = k; self._f = f
12 def k(self , f):
13 assert np.min(np.abs(f)) >= np.min(self._f)
14 assert np.max(np.abs(f)) <= np.max(self._f)
15 return np. interp (np.abs(f), self._f , self._k , np.nan , np.nan)
16 * (2* np. heaviside (f, 1) - 1)

Výpis B.3: Disperze.
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1 class Attenuation ():
2 def coef(self , r, f): return self. attenuation (r, f)
3 def attenuation (self , r, f):
4 """
5 r: propagation distance
6 f: frequency
7 return attenuation coefficients as
8 * A ( number )
9 * A[0: len(r), 1] (2d array , frequency independent )

10 * A[0: len(r), 0: len(f)] (2d array )
11 """
12 raise NotImplementedError
13
14 class NoAttenuation ( Attenuation ):
15 """ Propagation with no attenuation """
16 def attenuation (self , r, f):
17 return 1 #np.ones ([r.size , f.size ])
18
19 class SqrtAttenuation ( Attenuation ):
20 """ Propagation with 1/ sqrt(r) geometric attenuation """
21 def attenuation (self , r, f):
22 return 1/ sqrt(r)[:, newaxis ] #np.ones ([r.size , f.size ])

Výpis B.4: Útlum.

1 class Reflection ():
2
3 """ whether model is angle dependent ( angles will be computed ) """
4 _require_angles = False
5
6 def coef(self , ** kwargs ):
7 """
8 f: frequency
9 numref : numbers of reflections (2d array , row = one arrival ,

10 column = different angle )
11 theta : angles of reflections corresponding to numref
12 * R ( number )
13 * R[0: len(r), 1] (2d array , frequency independent )
14 * R[0: len(r), 0: len(f)] (2d array )
15 """
16 raise NotImplementedError
17
18 class UnitReflection ( Reflection ):
19 """ Reflection with no change in phase or amplitude """
20 _require_angles = False
21 def coef(self , f, numref , theta =None):
22 """ numref : numbers of reflections (row = one arrival ) """
23 return 1
24
25 class OppReflection ( Reflection ):
26 """ Reflection with 180° change in phase """
27 _require_angles = False
28 def coef(self , f, numref , theta =None):
29 return ( -1) ** np.sum(numref , axis =1). reshape ([ numref . shape [0] , -1])

Výpis B.5: Odrazy vlnění.
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1 class Green ():
2
3 def __init__ (self , cloud , dispersion , reflection , attenuation , freq , L=None):
4 """ freq: sample frequency , L: output length """
5 self. cloud = cloud
6 self. dispersion = dispersion
7 self. reflection = reflection
8 self. attenuation = attenuation
9 self.freq = freq

10 if L is not None: self.L = L
11
12 @property
13 def src(self): return self. cloud .src
14 @src. setter
15 def src(self , val): self. cloud .src = val
16
17 @property
18 def L(self): return self._L
19 @L. setter
20 def L(self , val):
21 val = int(val)
22 assert val > 0
23 self._L = val
24 self.f = np.fft. fftfreq (self.L, 1/ self.freq)
25 self.k = self. dispersion .k(self.f)
26
27 def fun(self , dst):
28 r, nref , theta = self. cloud . series (dst = dst , return_angles = self. reflection .

_require_angles )
29 k = np.tile(self.k, [r.size , 1])
30 att = self. attenuation . attenuation (r, self.f)
31 ref = self. reflection .coef(self.f, nref , theta )
32 G = att * ref
33 G = G * np.exp( -1j*k*r[:, np. newaxis ] )
34 G = np.sum(G, axis =0)
35 return G

Výpis B.6: Greenova funkce.
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Dodatek C

Násobnost odrazů

Úprava implementace z přílohy B umožňuje modelovat jednotlivé příchody odděleně a zá-
roveň získat i počty odrazů, jež tyto příchody podstoupily. Tímto způsobem byly pro snadné
posouzení násobnosti odrazů obarveny jednotlivé příchody vlny v modelu pro mód A0 a jsou
zobrazeny na obr. C.1.
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Obrázek C.1: Násobnost odrazů módu A0 v simulaci.
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