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Diplomová práce se zabývá vlastnostmi šíření elastických vln v anizotropních a polykrystalických 

materiálech a jejich využitím pro charakterizaci komplexních materiálů. Elastické vlny jsou obdobou 

klasických akustických, tedy zvukových vln šířících se ve vzduchu nebo ve vodě – využívali jsme však vlny 

s podstatně vyšší frekvencí než je frekvence slyšitelných zvukových vln, a proto jsou nazývány 

ultrazvukovými. Jejich šíření v materiálech je o mnoho komplikovanější než šíření v tekutinách, neboť 

vzhledem k „těsnějším“ vazbám mezi atomy pevných látek se zde šíří jak vlnění podélné (podobné 

zvuku), tak příčné (podobné elektromagnetickému). To jejich využití činí na jednu stranu obtížnějším, na 

druhou stranu nabízí široké možnosti charakterizace materiálu, v němž se vlna šíří. Specifickou skupinou 

vln jsou pak vlny povrchové šířící se podél volného povrchu, které umožňují charakterizaci vlastností 

materiálu blízko povrchu nebo případně tenkých vrstev a povlaků nanesených na materiálu. 

Technika klasických ultrazvukových metod, které se pro nedestruktivní charakterizaci materiálů používají 

již desítky let, se v nedávné době začala výrazně měnit. S rozvojem laserové techniky přišly nové tzv. 

laser-ultrazvukové metody, kde elastická vlna je jak buzena, tak i detekována s použitím laseru, a tedy 

zcela bezkontaktně. Rozvoj těchto metod je navíc podpořen velkým nárůstem výpočetního výkonu 

nových počítačů umožňujících detailnější analýzu výsledků pomocí numerických simulací šíření vln. 

První část diplomové práce je vázána na výzkum probíhající v Laboratoři ultrazvukových metod Ústavu 

termomechaniky AV ČR. Věnuje se šíření povrchových vln v anizotropních materiálech, tj. takových, které 

mají v různých směrech různé vlastnosti. Práce vedla k vytvoření tzv. inverzní metody kombinující 

experimentálně získaná data a výsledky numerických simulací, jež umožňuje rychlou a bezkontaktní 

charakterizaci elastických vlastností zkoumaného materiálu. Tato metoda může přinést velmi důležité 

informace při vývoji nových materiálů, neboť umožňuje sledování průběhů fázových transformací či 

dalších strukturních procesů probíhajících v materiálech např. při zahřívání, ochlazování nebo 

mechanickém namáhání.  

Druhá část práce byla součástí projektu ve výzkumném centru Recendt GmbH v Linci, jehož cílem bylo 

pochopení a případné využití útlumu elastických vln v polykrystalických materiálech. Prakticky veškeré 

kovové materiály se skládají z krystalických zrn, jejichž rozměr je obvykle v řádu jednotek až stovek 

mikrometrů. Tato mikrostruktura z velké části určuje vlastnosti daného materiálu a tedy i finálně daného 

výrobku. Výzkum se zabýval simulací a experimentálním určováním útlumu ultrazvukových vln na 

polykrystalické struktuře s cílem vytvořit metodu pro bezkontaktní a nedestruktivní charakterizaci 

velikosti zrn přímo na hotových výrobcích, příp. při přípravě materiálu. Ukázalo se, že laser-ultrazvukové 

metody a numerické simulace otevírají dveře novým možnostem charakterizace materiálů, které jsou 

v práci naznačeny a jejichž výzkum dále probíhá. 

Metoda uvedená v první části práce byla ověřena při charakterizaci tenké vrstvy z materiálu s tvarovou 

pamětí NiTi a její výsledky byly publikovány v impaktovaném časopise. Metoda popisovaná v druhé části 

je zatím stále ve vývoji, i zde se však v krátké době počítá s publikováním prvotních výsledků. Cílem 

navazující práce je propojit znalosti z obou těchto odvětví a integrovat tyto laser-ultrazvukové metody do 

nově vznikajících evropských center pro výzkum materiálů. Tato práce byla zařazena do evropského 

programu ESS (European Spallation Source) vytvářejícího rozsáhlou infrastrukturu pro materiálový 

výzkum ve švédském Lundu.  


