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Ljud kan användas som en 
känslig metod att övervaka 
materialegenskaper. 
Nä ö d t ä k ttNär man gör det, märker man att 
nästan alla material är ollinjära och att de är ständigt 
i ett tillstånd av en dynamisk återgång mot ett jämviktsläge. 
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Olinjär akustik –
en känslig metod att mäta materialtillstånd

Grundforskning

g

som är olinjär 
och beror på vad som hänt tidigare  
i kl d d “Sl D i ”inkluderande “Slow Dynamics”
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1. Svepfrekvens

Vanligt frekvenssvep
Kraft in

p
2. Konstant kraft in
Mäter: svarsamplituden i objektet
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Resonansfrekvens 
minskar med amplituden

Dämpning ökar med
amplitudenLikadant svep igen 
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‘Slow Dynamic Slope Amplifier’
Exampel: GummiklossarExampel: Gummiklossar

Oskadad Skadad



Aktiveringstäthet 
(‘Activation 
Density’)Density ) 
(2005)

- Svep i frekvens upp, och ned
- Variera svephastigheten (väntetid 0.5 – 30 s)Variera svephastigheten (väntetid 0.5 30 s) 
& inamplituden (0.05 - 5 volts)

- Registrera ändringar i resonans-frekvens och -amplitud.
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Ren OlinjaritetRen Olinjaritet
(constant strain) 
– brytpunkt omkring 0.05 μ
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Ungefär 0.05*10-6 töjning



New measurementSlow Dynamics –New measurementSlow Dynamics –
har också en brytpunkt omkring 0.06 μ

i t k !inte rak !

Ungefär 0.06*10-6 töjning



Kan det vara temperaturen som ändras ?
- nej.

Resonansfrekvens, ultraljud, och 
temperatur. 

Fuktighet: 50% rhsFuktighet: 50% rhs
Temperatur: 20, 25 & 30 °C.
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.. kan ändå använda teknikerna för OFP 
eftersom effekterna är kopplade till skadoreftersom effekterna är kopplade till skador



Tunna filmer är inte 
som andra fasta material

Oberörande
Böj åBöjvågor
Fq ungefär 100 Hz



Relation 
spänning och 

resonansfrekvens
(som teorin)(som teorin)

Papper/LDPE/Aluminium
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Utmattningsprov kompositbalk 
(feb-mars 2011) på SP Borås

Fyrpunktböj
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Utmattningsprov kompositbalk, forts

B. Last: Cyklisk mellan 10 – 100 kN, 
fq=0.76 Hz [ - 3/3@14.58 ]A. Statiskt belastad q

C. Last: Cyklisk mellan 10 – 150 kN, 
fq=1.15 Hz [3/3@14.58 - 21/3 ]
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glasfiberbalk
[3 mars] 

D Last: Cyklisk mellan 10 – 160 200 kN
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Glasfiberbalk 3 22 mars 2011

D. Last: Cyklisk mellan 10 160 200 kN, 
fq=1.15 Hz [21/3 – 22/3 @16.00 : 
1 847 000 cykler]Styvhet

Glasfiberbalk, 3-22 mars, 2011
Skadenivå

Mycket känslig

15Antal cyklerAntal cykler
(i tusental)



Skadenivå

Oväntat vid 670 000 och 710 000 cykler.
?

Skadenivå

Styvhet

åSkadenivån störs, 
men medelvärdet ok

Antal cykler
i tusental

Mjukare, sedan styvare – vi känner igen detta



… ultraljud kan ge denna effekt , …

L = 0.25 meter

Utböjning, mikrometer

Ultraljud

Tid,sekunder



- men det kan inte ha 
varit en yttre mekaniskvarit en yttre mekanisk 
påverkan 
[150 kN, en gång per s.]

Koppling mellan between mekaniska 
egenskaper och elektriska, tex. (BTH 2008).
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En elektrisk påverkan kan alltså ge 
liknande resultat.

Varifrån ? 
Jorden ?

Ledningarna ?Luften ?

Jorden ?
Solen ? Största solstormen på 6 år kom fram 

till jorden vid ungefär samma tid
Satellit:
Advanced 
Composition

- en tillfällighet  ?

Composition
Explorer
1.5 miljoner km j
från jorden
148.5 miljoner km 
från solen
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DEMO BTH maj 2012Ett passivt skadeövervakningssystem 
för kompositstrukturer

Komposit-
fartygs-

A. Vi kan ha lättare strukturer tack 
vare kontinuerlig övervakning

yg
sektion

B. Vi kan öka intervallen mellan underhålls-
kontroller tack vare övervakning av 
förstadier till skador

Fjärrövervakningsgränssnitt

förstadier till skador

C. Säkerheten ökat tack vare att plötsligt 
uppkomna skador kan upptäckas.

Skadedetekteringssystemgränssnitt
Fjärrövervakningsgränssnitt. 

( Alternativ: SHiPMiND )
uppkomna skador kan upptäckas.


