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Förord 

Idén till detta examensarbete har vuxit fram ur ett tidigare projektarbete under utbildningen. Idén har 

kunnat förverkligas tack vare att detta examensarbete utförts på avdelningen för oförstörande provning 

och mätteknik (SFTM) på Sandvik Materials Technology. Jag vill tacka alla som hjälpt mig, speciellt 

min handledare: Per Dürebrandt. 



Tjockleksmätning med ultraljud 
2010-06-14 

 

 
 

Abstract 

Ultrasonic thickness gauging of steel tubes is typically performed by observing the time difference 

between two following echoes. This process is often connected to various problems regarding 

interference. This thesis describes how to avoid these problems by using signal processing and 

analyzing the signals in the frequency domain. 

To achieve these results a signal model that describes the necessary effects is derived. From this model 

different measurement methods to analyze and determine the thickness are developed. 

One of the methods proved to be useful. 
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Sammanfattning 

Tjockleksmätning av rör med ultraljud görs typiskt genom att mäta tiden mellan två efterföljande ekon 

av en utsänd puls. Detta är ofta en svår process som är känslig för störningar och påverkan utifrån. 

Denna rapport beskriver hur detta i stället kan göras i frekvensdomänen för att minska effekterna av 

dessa problem. 

För att göra detta härleds en signalmodell som beskriver de effekter som är nödvändiga för att utföra 

mätningarna. Utifrån signalmodellen togs metoder fram för att analysera och fastställa tjockleken på 

den uppmätta signalen. 

En av metoderna fungerar så bra att den skulle kunna användas. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Sandvik Materials Technology i Sandviken utvecklar och producerar rör, band och tråd i specialstål. 

Rören finns med olika materialsammansättningar och dimensioner för olika användningsområden. I 

produktionen mäts rörens dimensioner med ultraljudspulser. Mätningarna sker genom att 

ultraljudspulser sänds ut i en vattentank från ett ultraljudselement, sökare

En del av pulsen reflekteras tillbaka till sökaren direkt efter träff med rörets yttervägg. Resten av 

pulsen fortsätter sin utbredning inne i röret tills dess att den kommer till rörets innervägg. Där 

reflekteras pulsen igen. När den reflekterade pulsen åter träffar rörets utsida kommer den största delen 

av signalen att åter reflekteras men en del av signalen läcker ut i vattnet och återförs till sökaren. 

. I vattentanken passerar ett 

roterande stålrör förbi. Alternativt så kan sökaren rotera kring röret. När pulsen träffar röret alstras 

reflektioner som tas upp av sökaren. 

Den konventionella metoden som idag används på Sandvik bygger på att mäta tiden mellan två ekon. 

Denna tid motsvarar tiden det tar för pulserna att reflekteras fram och tillbaka i rörväggen. Ett problem 

med denna metod är att de reflekterade pulserna är mycket svaga och förvrängda. Detta leder till att 

det i vissa fall kan vara svårt att hitta en entydigt pulsintervall med tillräcklig precision. 

1.2 Syfte 

Genom att sampla dessa mottagna ekon och genom att signalbehandla dessa, analysera signalen och 

fastsälla väggtjockleken på ett alternativt sätt. 
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2 Teori 

Detta kapitel reder ut de begrepp som är nödvändiga för resten av rapporten. 

2.1 Akustisk impedans 

Ett materials akustiska impedans Z beror på materialets densitet (kg/m3 1) och ljudhastigheten (m/s) [ ] 

enligt 

𝑍 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 × 𝑙𝑗𝑢𝑑ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 
(1) 

Reflektionskoefficienten, 

R =
(𝑍2 − 𝑍1)
(𝑍2 + 𝑍1) 

(2) 

och överföringskoefficienten, 

𝐷 =
2𝑍2

𝑍2 + 𝑍1
 

(3) 

talar om hur mycket av pulsen som reflekteras tillbaka till sökaren respektive hur stor del som överförs 

in i testobjektet. R motsvarar reflektionerna i ljudtryck eller amplitud medan R2

En stor impedansskillnad mellan olika material innebär en dålig överföring och därmed en stor 

reflektion. I 

 motsvarar intensiteten 

av reflektionerna. 

Tabell 1 visas att det är mycket stor skillnad mellan luft och stål, medans skillnaden 

mellan stål och vatten inte är lika stor. Detta kommer att utnyttjas vid provningen för att framställa så 

bra reflektioner som möjligt.  

Material Ljudhastighet (m/s) Densitet (kg/m3 Akustisk impedans ) 

Luft 330 1 330 

Vatten 1490 1000 1490 000 

Stål 5850 7800 45600 000 
Tabell 1 Vanliga materials akustiska impedans 

Observera att ljudhastigheten för stål är beroende av många faktorer bland annat vilka legeringsämnen 

som ingår i materialet, porer och materialets struktur. De pulser som reflekterats tillbaka till sökaren 

avtar snabbt i amplitud. Den första reflektionen är fasvänd (negativ reflektionskoefficient) eftersom 

den akustiska impedansen ökar då signalen går från vatten till stål. 
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2.2 Avståndsbestämning 

Tiden det tar för pulsen att transporteras mellan sökaren och testobjektet bestäms av ljudhastigheten i 

vatten, vvatten

(4) 

. Och ges av den välkända ekvationen: 

𝑠 = 𝑣 × 𝑡 ⇔ 𝑡 =
𝑠
𝑣

 

där s är sträckan och t är tiden. 

Tiden det tar för pulsen att transporteras fram och tillbaka är dubbelt så lång. Det är denna tid som kan 

registreras av mätsystemet. Då ljudhastigheten är känd och kan anses vara konstant kan avståndet 

enkelt beräknas. 

Tiden det tar för pulsen att reflekteras mellan inner och ytterväggen i röret bestäms också av detta 

samband. Från denna tid kan väggtjockleken beräknas. 

2.3 Generell beskrivning av ultraljudsmätning 

Ultraljudsmätningar kan användas för många olika ändamål inom många olika områden. Till exempel 

använder sig fladdermöss av ultraljud för att pejla in sina byten. Det är också vanligt förekommande 

inom medicinsk diagnostik för att till exempel åldersbestämma ett foster.  

Inom ståltillverkningsindustrin är det främst dimensionsmätning och defektmätning som är aktuellt. 

För defektmätning finns det en mängd olika metoder men för dimensionsmätning är det främst en 

metod som används [2]. Denna rapport behandlar endast dimensionsmätning, främst för rör, men 

principerna gäller även för andra former. 

Tjockleksmätning med ultraljud sker genom att sända ut korta ultraljudspulser mot ett mätobjekt och 

detektera reflektionerna. 

Ultraljudsvågor är mekaniska vågor till skillnad från till exempel radar- eller röntgenvågor som båda 

är elektromagnetiska vågor. I elastiska kroppar sker den mekaniska vågutbredningen både 

longitudinellt och transversalt. Det är de longitudinella vågorna som normalt förknippas med 

ljudvågor. Vid tjockleksmätning är det de longitudinella vågorna som utnyttjas. 

Pulserna sänds oftast ut av ett piezoelektriskt element. Elementet är den del i vad som kallas sökare 

(eng. transducer). Som det engelska namnet antyder sker det en omvandling från ett fysikaliskt 

medium till ett annat. Viktiga parametrar för sökare är egenfrekvens och bandbredd. Egenfrekvensen 

är den piezoelektriska kristallens resonansfrekvens. Kristallens oscillering är dämpad av ett 

dämpmaterial. Mer dämpning av oscilleringen ger en större bandbredd. Dessa parametrar kan i viss 

mån påverkas av den elektriska excitationspulsen. 
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För att pulserna ska nå fram och överföras till testobjektet sker mätningarna antingen i en vattentank 

med immersionssökare eller med kontaktsökare. Sökarna är i båda fallen oftast av piezoelektrisk typ 

men andra tekniker förekommer. 

Vid mätning med kontaktsökare läggs sökaren direkt mot mätobjektet. Det används en speciell 

geléliknande kopplingsvätska för att förhindra att det blir någon luftspalt mellan sökaren och 

mätobjektet. Det är viktigt med så bra impedansanpassning som möjligt för att pulsen ska kunna 

överföras. Kontaktsökare används främst vid manuella mätningar. Vid automatiserade mätningar 

används oftast i stället immersionssökare. 

Mätningar med immersionssökare sker genom att ultraljudspulserna sänds ut i en vattentank från 

sökaren. I vattentanken passerar ett roterande stålrör förbi. Se Figur 1. Alternativt så kan sökaren i 

stället rotera kring röret. Det finns också system där sökaren sitter monterad i en vattenstråle som hela 

tiden sprutar vatten på mätobjektet. Överföringen av pulserna sker då i vattenstrålen. 

För rör är det tre mått som är intressanta: Ytterdiameter, väggtjocklek, och innerdiameter. Genom att 

använda sig av två stycken motstående sökare kan väggtjockleken och avståndet mellan sökaren och 

röret mätas på båda sidor. Utifrån dessa mått kan inner och ytterdiameter beräknas. 

Avståndsmätningen mellan sökaren och röret sker genom att mäta tiden mellan utsänd puls och ytekot. 

På samma vis fastställs innerdiametern från tiden mellan två väggekon. 

  

Vattentank 

 
Sökar

 

Ultraljuds-

instrument 
Ultraljuds-

instrument Sökar

 

Figur 1 Ultraljudsmätning med immersionssökare 

Roterande rör 
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Ett pulståg med amplituden för yt- och inner -ekon plottade på en tidsaxel kallas för ett A-Scan, se 

Figur 2. 

 
Figur 2 Ett typiskt A-Scan 

2.4 Autokorrelation 

Från [3] hämtas autokorrelationsfunktionen för en ändlig datamängd: 

𝑟𝑥𝑥(𝑙) = � 𝑥(𝑛)𝑥(𝑛 − 𝑙)
𝑁−|𝑘|−1

𝑛=𝑖

 ;
 𝑖 = 𝑙 
𝑘 = 0 𝑓ö𝑟 𝑙 ≥ 0
𝑖 = 0 
𝑘 = 1 𝑓ö𝑟 𝑙 < 0

   

(5) 

Autokorrelationsfunktionen används för att lyfta fram periodiska signaler som är gömda i brus och 

andra störningar [4]. Funktionen beskriver signalen i förskjutningsdomänen (eng. lag-domain) där ett 

stort funktionsvärde innebär stor överensstämmelse mellan signalen och en förskjuten kopia av 

signalen vid den aktuella förskjutningen. Stor överensstämmelse tyder på att det är en ny period av 

signalen. 
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2.5 FFT 

Den snabba fourier transformen (eng. Fast Fourier Transform) är en algoritm för att beräkna DFT, 

Diskret Fourier Transform som enligt [3] ges av 

𝑋𝑘 = �𝑥𝑛𝑒−
2𝜋𝑖
𝑁 𝑘𝑛 

𝑁−1

𝑛=0

;𝑘 = 0, 1, … ,𝑁 − 1 

(6) 

Till skillnad från frekvensspektrumet från vanlig fouriertransform består Xk

Frekvensupplösningen i en FFT är definierad som 

Δ𝑓 =
𝐹𝑠

𝑁𝐹𝐹𝑇
 

 av ett diskret antal 

”frekvensbehållare” (eng. bins). Var en av dessa kommer att innehålla information om hur mycket av 

den motsvarande aktuella frekvensen det finns i den signal som transformeras. Ju fler bins som 

används, desto fler olika frekvenser kommer att kunna särskiljas. 

(7) 

där Fs

 

 är samplingsfrekvensen och NFFT är antalet punkter i FFT:n. Att öka samplingsfrekvensen för 

att få större datamängd kommer därför inte att öka frekvensupplösningen. Eftersom mätfönstret är 

begränsat av multipelekon är det heller ej möjligt att öka NFFT genom att öka tidsfönstret. Det som 

återstår är att zeropadda signalen för att öka NFFT till dess att önskad frekvensupplösning uppnåtts. 

När frekvensupplösningen ökas med hjälp av zeropaddning kommer ingen ny information att läggas 

till frekvensspektrumet. Det kommer således inte att vara möjligt att urskilja fler, nya 

frekvenskomponenter. Det som händer är att FFT:n’s medelvärdesbildande effekt kommer att göras 

”mjukare” och mer högupplöst. Det kommer alltså att vara möjligt att fastställa frekvensen med större 

precision. 
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3 Genomförande 

En signalmodell som beskriver röret i frekvensdomänen härleds för att öppna upp möjligheter för nya 

mätmetoder. Framtagning av mätmetod sker sedan med utgångspunkt i denna modell. 

3.1 Härledning av signalmodell 

Detta arbete börjar med att ta fram en förenklad signalmodell där för ändamålet ointressanta effekter 

uteslutits. 

Den från sökaren utsända pulsen kommer att reflekteras mot röret enligt ekvation (2) och (3). 

Reflektioner kommer även att uppstå inuti testobjektet. Det hela illustreras i Figur 3. 

 

I fallet med rör så har signalförlusterna minskats genom att ha luft i stället för vatten på insidan av 

röret. På grund av impedansskillnaden mellan stål och luft kommer det i stort sett bli en totalreflektion 

mot rörets innervägg. 

De ekon som uppstår kan beskrivas som den geometriska serien  

�𝑎𝑟𝑘
∞

𝑘=0

=
𝑎

1 − 𝑟
 

(8) 

där a anger hur mycket signal som överförs in och ut ur röret och r anger hur mycket signalen 

reflekteras inne i röret: 

Vatten Stål 

Sökare  

Luft 

Figur 3 Reflekterande ultraljudspulser 
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𝑎 = Dvatten−stål × Rstål−luft × Dstål−vatten = 
2 Zstål

Zstål + Zvatten
×−1 ×

2 Zvatten
Zvatten + Zstål

≈ −0.13 

(9) 

och  

𝑟 = Rstål−vatten × Rstål−luft = 

−
Zvatten − Zstål
Zvatten + Zstål

≈ 0.94 

(10) 

Den diskreta funktionen  

𝑔(𝑛) = 0.94𝛿(𝑛) + �−0.13 × 0.94𝑘
∞

𝑘=0

�𝑛 −
2𝑠𝑘
𝑣𝑠𝑡å𝑙𝑇

� 

 
(11) 

där 2 𝑠 𝑣⁄  är tiden för reflektionen och T är samplingstiden, beskriver reflektionerna. 

Den första termen kommer av den direktreflektionen, yt- eller interface -eko, då pulsen träffar rörets 

yttersida. Minustecknet kommer av fasvändningen på innerväggen. För tydlighetens skull är 

fasvändningen och ytekot inte inkluderat i simuleringarna i Figur 4 och Figur 5. 
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Den sammansatta signalen som registreras av sökaren kan betraktas som en faltning av den utsända 

signalen och reflektionerna (ekon) mellan rörväggarna. Ekvation (12) kommer från [3]  

𝑦(𝑛) = 𝑥(𝑛) ∗ 𝑔(𝑛) = � 𝑥(𝑘)𝑔(𝑛 − 𝑘)
∞

𝑘=−∞

 

(12) 

där x(n) är den utsända pulsen och g(n) är en serie enhetspulser med avtagande amplitud, separerade 

med tiden det tar för ljudpulser att transporteras fram och tillbaka mellan väggarna.  

Faltning i tidsdomänen motsvaras av en multiplikation i frekvensdomänen. Spektrumet för en med 

periodtiden t0, periodiskt återkommande enhetspuls, en så kallad Dirac-kam, är periodiskt med 

återkommande frekvenslober separerade med frekvensen 1/t0 5, cf. [ ]. Frekvensspektrumet på pulsen 

bestäms av pulsens egenfrekvens och bandbredd.

 

Figur 5 Signaler i frekvensdomänen 

En multiplikation av signaler i frekvensdomänen kan ses som en maskning med ett frekvensfönster där 

reflektionerna framträder under sökarens ”paraply”. Det resulterade frekvensspektrumet kan ses i den 

tredje plottningen i Figur 5. 

Det är viktigt att sökaren har sådana parametrar (frekvens och bandbredd) att reflektionerna från det 

aktuella testobjektet passar in. 
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3.2 Mätmetoder 

Det finns flera olika metoder för tjockleksmätning med ultraljud. Detta arbete har koncentretats på 

mätningar i frekvensdomänen till skillnad från de konventionella metoderna som är 

tidsdomänbaserade. En sådan tidsdomänbaserad metod behandlas för jämförelse (Referensmetod). 

Testsystemet är uppbyggt kring en dator med programvaran Matlab1

3.3 Tjockleksmätningar med hjälp av Effektspektrum 

. De data som analyseras kommer 

från en digitizer. Digitizern samplar en signal från mottagaren i en ultraljudstranceiver. Typiska sökare 

för aktuellt mätobjekt används. 

Den första metoden bygger på att den utsända pulsen kommer att reflekteras fram och tillbaka mellan 

rörets inner och ytterväggar enligt signalmodellen i 3.1. Detta kan tolkas som en periodisk signal och 

den uppmätta signalens periodicitet utnyttjas för att göra en power spectrum 

Figur 6

analys och utifrån denna 

beräkna tjockleken. Metoderna är indelade i sex steg enligt . 

 
Figur 6 De olika stegen i Effekspektrummetoden 

De olika stegen beskrivs mer detaljerat i följande kapitel. 

3.3.1 Pulsgenerering 

Pulsen skapas på samma vis som vid konventionell mätning och med samma ultraljudsinstrument. 

Detta sker genom att utsätta sökaren med en kraftig spänningsspik. Sökaren innehåller en 

piezoelektrisk platta. Denna ändrar form då spänningen ändras och börjar självsvänga. Tillsammans 

med olika dämpmaterial kommer en dämpad oscillerande ljudvåg att alstras. På motsvarande sätt 

alstras en elektrisk puls då sökaren utsätts för en ultraljudpuls. Det finns en mängd olika sökare för 

olika ändamål. 

Vid pulsgenereringstillfället genererar ultraljudsinstrumentet också en trigg-puls som används för att 

styra datainsamlingskortet. 

                                                      
1 Mjukvara för teknisk beräkning från företaget The MathWorks. 

Pulsgenerering Sampling Klippning Autokorrelation FFT Analys



Tjockleksmätning med ultraljud 
2010-06-14 

 

11 
 

3.3.2 Sampling 

I stället för att låta ultraljudsinstrumentet sköta hela mätningen så tappas signalen av och samplas med 

en digitizer. Denna jobbar med en samplingsfrekvens som är minst dubbelt så stor som den högsta 

frekvenskomponenten för att undvika vikningsdistorsion enligt Nyqvists samplingsteorem. Den högsta 

frekvensen hos signalen bestäms av sökarpulsens bandbredd. Med bandbredd avses i detta fall där 

signalen befinner sig ovanför brusgolvet. 

3.3.3 Klippning 

Mätningar sker kontinuerligt medans röret matas fram i mätstationen. För att inte ekon från tidigare 

mätningar skall finnas kvar i röret när mätningar görs sänds pulserna ut med ett mellanrum. Denna 

PRF (Puls Repetition Frekvens) är i räkneexemplet nedan satt till 5 kHz vilket motsvarar en 

mätcykeltid på 200 µs. Vilken PRF som kan användas i praktiken bestäms av rörets storlek och med 

vilken hastighet rörtransporten sker. Detta regleras av krav på provningen som ställts av kunder och 

gällande standarder. 

Med Fs

(13) 

=100 MSampel/s ger det en total datamängd: 

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐹𝑠
𝑃𝑅𝐹

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑠𝑘𝑡
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯�

100 × 106

5000
= 20000 

Med högre samplingsfrekvens blir datamängden givetvis större. 

Denna datamängd kan kortas med tiden det tar från det att pulsen skickats ut till det att den första 

reflektionen har transporterats fram och tillbaka. Tiden beräknas med ekvation (4) för ljudhastigheten i 

vatten. Avståndet mellan sökaren och mätobjektet bestäms av den valda sökarens fokusavstånd. Om 

avståndet till exempel är 25 mm blir tiden: 

𝑡𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =
2 𝑠𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
𝑣𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑠𝑘𝑡
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯�

2 × 0.025
1490

= 34 µ𝑠 

(14) 

Denna fördröjning låter sökaren och instrumentet att återhämta sig från utsändningen innan det är dags 

för mottagning av ekot. 

Under denna tid kommer det inte finnas någon användbar information att sampla så dessa sampels kan 

räknas bort från datamängden. I exemplet ovan motsvarar det ca 17 % av den totala datamängden. 

Efter ytterligare 34 µs har hela pulståget av yt- och väggekon färdats fram och tillbaka i vattnet igen. 

Det har då uppstått ett multipeleko. Detta är något som man normalt sett inte vill ha med i analysen så 

den effektiva tiden för mätfönstret blir också 34 µs. Uttryckt i sampels: 
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𝑀𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 =
𝑡𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑇
= 𝑡𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 × 𝐹𝑠 

(15) 

Detta motsvarar vid Fs

Figur 7

=100 MHz 3400 sampels. Det är alltså bara ca 17 % av samplingarna i en 

mätcykel som är användbara och kan klippas ut. Se . Datamängden kan ökas genom att placera 

sökaren på ett större avstånd. Detta leder dock till att det blir svårare att fokusera och träffa rätt med 

ljudvågorna. 

 
Figur 7 Mätfönstrets del av datamängden 

Inom detta mätfönster kan väggekona efter en tid avtagit i amplitud så mycket att de inte längre är 

mätbara. Denna tid är beroende av dämpningen i materialet och hur stark den utsända pulsen är från 

början samt prestandan hos instrument och digitizer.  

Efter klippning liknar signalen det A-Scan som visas i Figur 2 sid.5. 

Denna klippning av signalen kan ske direkt vid datainsamlingstillfället om tidsfönstret justerats så det 

finns tillräckligt med marginal. 

Ytterligare klippning för att eliminera ytekot kan ske vid ett senare tillfälle för att förbättra 

mätnoggrannheten. Hur denna klippning utförs optimalt skiljer sig lite åt beroende på vilken metod 

som kommer att användas. 

3.3.4 Autokorrelation 

Autokorrelationsfunktionen i ekvation (5) i kapitel 2.4 används för att lyfta fram signalens periodicitet. 

Brus och störningar som är slumpmässiga kommer att undertryckas. Alla linjärkombinationer av de 

önskade signalerna kommer dock att behållas. Dessa inkluderar oönskade reflektioner från till exempel 

olika delar av mätutrustningen. 

För att undertrycka ytekot som ligger i motfas kan signalen med fördel multipliceras med någon 

lämplig fönsterfunktion innan autokorreleringen. 

Innan autokorrelationen utförs så avlägsnas också eventuell DC komponent från signalen. Detta för att 

förbättra signalen som annars kommer att få mindre dynamiskt omfång. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Datamängd

Datamängd

Innan första reflektion Användbart Mätfönster Multipleekon
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3.3.5 FFT 

Den autokorrelerade signalen multipliceras först med ett hanningfönster för att minska effekterna av 

läckage. Detta är dock inte nödvändigt om en dubbelsidig autokorrelation med negativa lags 

inkluderade i intervallet används. I detta fall kommer signalen att börja och sluta på noll och ha sitt 

maximum vid mitten (ingen förskjutning). 

Innan FFT:n utförs så zeropaddas signalen till dess att önskad frekvensupplösning uppnåtts. 

De negativa frekvenserna från spektrumet klipps bort så det återstående frekvensspektrumet innehåller 

frekvenser mellan DC och Fs

3.3.6 Analys av frekvensspektrumet 

. Det är bara beloppsfunktionen av FFT:n som kommer att användas. 

När signalens effektspektrum beräknats återstår den viktigaste biten: att tolka signalen. Två olika 

metoder för att omvandla frekvensspektrumet till ett avstånd behandlas. Den första metoden utnyttjar 

flera frekvenstoppar och den andra metoden utnyttjar bara den starkaste toppen. 

3.3.6.1 Flertoppsmetoden 

Flertoppsmetoden är en mätning baserad på medelvärdet av frekvensskillnaden mellan topparna i 

spektrumet. Då spektrumet enligt signalmodellen i kapitel 3.1 är periodiskt kommer skillnaden i 

frekvens mellan frekvenstopparna att motsvara tjockleken på testobjektet. De tydligaste topparna väljs 

ut och ett medelvärde på frekvensskillnaden mellan dessa räknas fram. Genom att utgå från det 

nominella måttet för mätobjektet kan toppletningen begränsas till dessa frekvenser ± toleranser.  

Denna medelfrekvens omvandlas till ett avstånd med utgångspunkt i ekvation (4).  

För att undvika att eventuella lågfrekventa komponenter kommer med i medelvärdesbildningen så bör 

signalen högpassfiltreras. Alternativt kan frekvensområdet där toppdetekteringen sker begränsas till 

sökarens frekvensområde. 

3.3.6.2 Enkeltoppsmetoden 

Enkeltoppsmetoden är en mätning baserad på den starkaste toppen. 

Eftersom det nominella måttet och därmed också den nominella frekvensen är känd kan denna vetskap 

utnyttjas. Detta görs genom att ta kvoten av den största toppens frekvens och den nominella 

frekvensen och avrunda detta till ett heltal N, detta kommer då att motsvara ordningen på den största 

toppen. Den största toppens frekvens delas med heltalet N för att fastställa rörekots frekvens. Denna 

frekvens räknas sedan om på samma sätt som vid flertoppsmetoden. 
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3.4 Referensmetod 

För att kunna jämföra metoden oberoende av testsystemets hårdvara så implementeras en metod för 

mätning i tidsdomänen. Pulsgenerering och sampling sker på samma sätt som beskrivs i 3.3 då denna 

metod ska användas på samma signaler i referenssyfte. 

3.4.1 Bortklippning av yteko 

Vid mätning i tidsdomänen måste det första ekot, ytekot klippas bort eftersom det är fasvänt och 

därmed har tidsförskjutna toppar. 

Klippningen sker genom att först leta efter den första toppen. Denna topp är ytekot. Signalen klipps 

sedan så att starttiden sätts till tiden för det första ekot (ytekot) plus den nominella tiden för ekonas 

periodtid. Den återstående signalen består nu bara av ekon från den insidan av rörväggen. 

3.4.2 Uppsampling 

För att nå tillräckligt hög temporal upplösning måste signalerna uppsamplas till Fs≥6 GS/s. Detta 

motsvarar en samplingstid på ca. 0.17 ns och med en ljudhastighet på 6000 m/s blir det 1 µm. Detta 

gäller för dubbla avståndet (fram och tillbaka) så för tjockleksmätningar kan Fs

3.4.3 Analys 

 halveras. 

Tjockleken fastställs genom att mäta tiden mellan två pulser i ekot. För att fastställa tiden mellan två 

ekon används signalens toppvärden. Detta gör att mätningen blir mindre känslig för tidsförskjutningar 

orsakade av variationer i signalens amplitud. Denna tidsskillnad som fastsälls mellan två ekon 

omvandlas till tjocklek. 
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4 Resultat 

Resultaten erhölls från två olika mätningar. Först gjordes en funktionsverifiering. Syftet med denna 

var att verifiera att signalmodellen och mätmetoderna fungerar i praktiken. Senare utfördes en 

prestandaverifiering med mätningar på rör under mer verklighetsnära förhållanden. 

4.1 Funktionsverifiering 

Vid funktionsverifieringen så eftersträvades förhållanden som är så lika de ideala som möjligt. Till 

detta användes en kontaktsökare och flera kända tjocklekar i form av ett kalibreringsblock och åtta 

stycken ”passbitar”.  För information om testsetup, se Appendix A. 

4.1.1 Mätresultat 

För att få så fina pulser som möjligt användes olika passbitar av stål med tjocklekarna 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 

samt 1.0 mm som testobjekt. Dessa mättes med en skruvmikrometer för att fastställa tjockleken ner till 

mikrometernivå. För att kontrollmäta på lite tjockare stycken användes ett kalibreringsblock format 

som en trappa med trappstegstjocklekarna 2.783, 3.345, 3.884, 4.416, 4,916, 5.921, 6.917 samt 7.919 

mm. 

 
Tabell 2 Spridning relativt referensmätning med skruvmikrometer 

Vid de fem första mätningarna som redovisas i Tabell 2 användes en så kallad delayline

Vid de fem sista mätningarna i 

, en ca 10  mm 

lång plastplugg mellan sökaren och mätobjektet. Detta gör att mätfönstret bara blir ca 1000 samples 

innan multiplekon orsakade av reflektionerna från plasten kommer med. 

Tabell 2 är plastpluggen bortmonterad så att fler samples kan utnyttjas. 

Detta gör att sökaren ligger direkt mot mätobjektet och att reflektionerna kommer att komma tillbaka 

0,66 0,726 0,808 0,897 1,036 0,66 0,726 0,808 0,897 1,036

Flertoppsmetoden -0,003 -5E-04 -0,001 -0,004 -5E-06 6E-05 -0,18 -0,201 -0,002 -0,21

Enkeltoppsmetoden -9E-04 0,0007 -7E-04 -0,003 -5E-06 0,0038 0,003 0,0005 -0,003 0,0021

Referensmetoden 0,0069 0,0054 0,0002 -0,002 3E-07 -0,007 0,0024 0,0037 -0,002 -0,002
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omedelbart. Det kommer dock att skapas reflektioner i det lilla avstånd som är mellan sökaren och 

mätobjektet. Dessa ställer till med problem för flertoppsmetoden. 

På grund av filter vid intrumentets in/ut –gång kommer början på pulsen att vara något förvrängd. 

Detta ger upphov till en frekvenstopp i de lägsta frekvenserna. Detta spelar dock inte så stor roll 

eftersom de olika metoderna hanterar detta på olika vis. De stora felen vid mätning 7 och 8 beror på att 

frekvenstoppar ligger under det inställda tröskelvärdet. Se Figur 8. 

Figur 8 Frekvenstoppar under -40 dB tröskeln 

Eftersom metoden bygger på frekvensskillnaden mellan varje detekterad topp kommer medelvärdet att 

bli fel. 

Mätningarna i Tabell 3 är alla utförda med plastpluggen monterad på sökaren. 
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Tabell 3 Spridning relativt märkning på kalibreringsblock 

Att skillnaden i mätningarna driver iväg med ökad tjocklek tyder på att ljudhastigheten är felaktigt 

bestämd. Om denna justeras så att resultaten för referensmetoden blir bäst (justering från 5900 m/s till 

5915 m/s) blir utseendet annorlunda: 

 
Tabell 4 Spridning relativt märkning med justerad ljudhastighet 

2,783 3,345 3,884 4,416 4,916 5,921 6,917 7,919

Flertoppsmetoden 0,011595 0,005633 0,009163 0,001544 0,003127 -0,00386 -0,01078 -0,0026

Enkeltoppsmetoden 0,011405 0,00911 0,017126 0,019159 0,024108 0,029675 0,037434 0,040653

Referensmetoden 0,015979 0,011296 0,022671 0,027658 0,031921 0,037925 0,0445 0,051521
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2,783 3,345 3,884 4,416 4,916 5,921 6,917 7,919

Flertoppsmetoden -0,00484 -0,01408 -0,01374 -0,02444 -0,02581 -0,03867 -0,05141 -0,04917
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-0,06

-0,05

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0

0,01

Tj
oc

kl
ek

ss
ki

ll
na

d 
(m

m
)

Spridning relativt märkning



Tjockleksmätning med ultraljud 
2010-06-14 

 

18 
 

Ljudhastigheten kan givetvis också justeras så att flertoppsmetoden eller enkeltoppsmetoden ger 

minsta avvikelse. I praktiken så används alltid en känd referens för justering av ljudhastigheten.  

4.2 Prestandaverifiering 

För att verifiera metodernas prestanda användes ett scenario som efterliknar verkliga förhållanden med 

immersionssökare avsedda för mörmätning. Mätningarna gjordes i en Rota2

Överföringen mellan test-riggen och Rotan 

sker kapacitivt. Överföringsfunktionen är 

okänd. 

. Testobjektet var ett rör 

med en nominell väggtjocklek på 0.5 mm. Röret matades fram med en hastighet på ca 12 m/min 

motsvarande 0.2 m/s.  PRF var inställd på ca 

6 kHz och rotationshastigheten var 6000 rpm 

eller 100 varv/s. Två motstående sökare 

användes. Dessa spelades in på en varsin 

kanal. Tyvärr så visade det sig att sökaren 

(eller överföringen) på ena kanalen var 

trasig. Dessa mätningar gick inte att använda 

och är därför uteslutna. 

4.2.1 Mätresultat 

Datainsamlingskortet triggas från pulsgeneratorn. På kortet sitter en FPGA som delar upp mätningarna 

i datablock bestående av 20000 sampel. En fördröjningsfunktion ser till att man inte samplar den 

utsända pulsen och tiden det tar för pulsen att transporteras fram och tillbaka genom vattnet. På kortet 

finns ett minne som har kapacitet att lagra 128 miljoner samplingar. Med den valda blockstorleken 

finns det plats för 6400 block eller uttryckt i längd: 21 cm. Ett sådant datablock visas i övre delen i 

Figur 10.   

                                                      
2 Station där flera sökare roterar runt röret. 

Figur 9 Rota 25 
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Figur 10 Datablock (A-Scan) med mätfönster från datainsamlingskortet. 

Ett mätfönster klipps ut ur datablocket. Mätfönstret är så långt att inte multipelekot kommer med. 

Effektspektrumanalysen för mätfönstret med toppen markerad visas i nedre delen av Figur 10. 

Mätfönstrets startposition kommer att påverka frekvensspektrumet och därmed den uppmätta 

tjockleken. I Figur 11 syns tre plottningar med olika startpositioner. Den statiska startpositionen är låst 

till en viss tidpunkt efter triggerpulsen. Den dynamiska startpunkten är kopplad till ytekot och den 

dynamiska med offset är tidsförskjuten så att ingenting av ytekot är inkluderat.  

 
Figur 11 Tjockleksmätningar med olika startpositioner på mätfönstret 
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I Figur 12 syns det att den statiska startpositionen hoppar lite mer fram och tillbaka och inte ger lika 

jämna mätningar som de dynamiska startpositionerna. Kurvan för mätningarna med offset följer 

kurvan utan offset. På enstaka ställen är den med offset lite jämnare. 

 
Figur 12 Närbild av föregående figur 

Denna effekt blir tydligare då mätfönstret är litet. Se Figur 13. I dessa mätningar är det bara 

startpositionen som ändras. Mätfönstret i dessa mätningar får löpa till slutet på datablocket. 

 
Figur 13 Olika startpositioner. Mätfönstret är mycket kort. 

Mätningarna med statisk startposition ”hoppar” vid flera tillfällen. Dessa hopp sker när mätmetoden 

byter frekvenstopp. Se Figur 14 och Figur 15. 
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Figur 14 Mätposition 285 

 
Figur 15 Mätposition 286 
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Figur 16 visar 21 cm av röret. Denna mätserie är gjord med långt mätfönster. 

 
Figur 16 Längre mätserie på ett 0.5 mm rör där profilen börjar framträda 

 
Figur 17 En förstorad bit av Figur 16. 
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5 Diskussion 

Metoder baserade på att mäta i frekvensdomänen har visat sig ha vissa fördelar och vissa nackdelar. 

Historiskt sett så har det inte varit praktiskt möjligt med frekvensbaserade metoder på grund av 

begränsad beräkningskapacitet för databehandling och att analoga lösningar är för komplicerade. 

Genom att använda sig av EMAT3 6 för högre bandbredd har [ ] gjort liknande försök gjorts på 

aluminiumplåtar. Där syns även effekterna av aluminiums anisotropi i form av två närliggande 

frekvenstoppar. Hur detta stämmer överrens med mätningar på stålrör är svårt att säga, då det är 

mycket svårt att skicka in pulsen helt vinkelrätt mot en rund yta. Om mätningen sker snett kommer fel 

avstånd att mätas. Den välvda ytan kommer även agera lins på samma sätt som i optiken då reflektions 

och refraktionslagarna är de samma. En stor skillnad mot optiken är dock att våglängden är mycket 

större för ultraljudsvågor. Detta leder till att diffraktionsfenomen kan förväntas för alla dimensioner 

mindre än 100 mm. Trots att alla dessa effekter är uteslutna ur den förenklade signalmodellen som 

används fungerar frekvensanalysen bra. 

En fördel med frekvensanalys är att det är möjligt att mäta med större precision vid begränsad 

samplingshastighet på AD-omvandlare på grund av att frekvensupplösningen kan göras större genom 

att använda periodiciteten i signalen för att få en stor datamängd. 

Sökarens bandbredd är viktig då den temporala upplösningen blir bättre ju kortare puls som används. I 

frekvensdomänen motsvarar detta att man får större område tillgängligt för att hitta toppar. Detta är då 

inte en lika stor fördel. Vid användning av enkeltoppsmetoden räcker det att man täcker in en av 

topparna och den bandbredd som krävs för att kunna mäta inom hela toleransområdet för 

väggtjockleken. 

5.1 Datamängd och samplingsfrekvens 

Tillgänglig datamängd för analys begränsas av tiden från första ekot till första multipelekot. Detta 

motsvarar tiden det tar för ljudvågorna att transporteras fram och tillbaka från sökaren till testobjektet. 

Denna tid är begränsad av avståndet mellan testobjekt och sökaren och avståndet i sin tur bestäms av 

sökarens fokusavstånd. För att öka datamängden måste alltså samplingsfrekvensen ökas. Då 

autokorrelationen är en operation som utförs på tidsdomändata kommer denna att producera ett bättre 

resultat med högre samplingsfrekvens. 

De stora hoppen i mätningarna i Figur 13 kan undvikas genom att i förväg bestämma vilken 

frekvenstopp som ska användas. Då kommer metoden att fungera med betydligt mindre datamängder. 
                                                      
3 Electro Magnetic Acoustic Transducer , fungerar så att själva testobjektet fungerar som en 
ultraljudspulsgenerator då det utsätts för en elektromagnetisk puls. 
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Att minska på datamängden kan leda till bättre prestanda med avseende på tidsåtgång. Detta är dock 

inget som inverkar i dessa mätningar varför så stort mätfönster som möjligt rekommenderas. 

5.2 Upplösning 

Upplösning eller kvantiseringssteget i tjockleksmätningen, Δs ges av: 

Δ𝑠 =
𝑣

2(𝑓0 + Δ𝑓) −
𝑣

2𝑓0
=

2𝑣𝑓0 − 2𝑣(𝑓0 + Δ𝑓)
4𝑓0(𝑓0 + Δ𝑓) =

2𝑣𝑓0 − 2𝑣𝑓0 + 2𝑣Δ𝑓
4𝑓0(𝑓0 + Δ𝑓) =

𝑣Δ𝑓
2�𝑓0

2 + 𝑓0Δ𝑓�
= 

𝑣
2

Δ𝑓
𝑓0
2 + 𝑓0Δ𝑓

 

(16) 

där f0

Till skillnad från mätningar i tidsdomänen är upplösningen vid mätningar i frekvensdomänen alltså 

beroende av tjockleken på testobjektet. En hög frekvens motsvarar en kort periodtid och en tunn 

tjocklek. En hög frekvens ställer krav på sökarens bandbredd, inte egenfrekvens, då hög frekvens 

motsvarar ett stort avstånd mellan topparna som skall täckas in. 

 motsvarar tjockleken och v ljudhastigheten. 

 f0

(17) 

 substitueras med v/s: 

Δ𝑠 =
𝑣
2

Δ𝑓
𝑣2
𝑠2 + 𝑣

𝑠 Δ𝑓
=
𝑣
2

Δ𝑓
𝑣2 + 𝑠𝑣
𝑠2

=
𝑣
2

𝑠2Δ𝑓
𝑣2 + 𝑠𝑣

=
𝑠2Δ𝑓

2(𝑣 + 𝑠) = 

𝑠
2

Δ𝑓
𝑣
𝑠 + 1

 

Hur hög frekvensupplösning krävs då för att mäta 2 mm tjockt stål med en ljudhastighet på ca 5900 

m/s med en upplösning på 1 µm? 

Δ𝑠 =
𝑠
2

Δ𝑓
𝑣
𝑠 + 1

⇒ Δ𝑓 =
2Δ𝑠 𝑣𝑠 + 1

𝑠
=

2 ∙ 1 ∙ 10−6 ∙ 2950000 + 2
0.002

= 3950 𝐻𝑧 

(18) 

Om NFFT=32768 och Fs

Detta är systemets 

=100 MHz kommer det resulterade frekvensspektrumet att ha en upplösning 

på ca 3 kHz. 32768 punkter i FFT räcker alltså till för att nå denna upplösning. Denna upplösning kan 

förbättras genom att medelvärdesbilda fler frekvenstoppar så som beskrivs i flertoppsmetoden. Antalet 

frekvenstoppar som finns tillgängliga för medelvärdesbildning beror på sökarens bandbredd och 

tjockleken på testobjektet. 

upplösning. Detta är inte det samma som mätnoggrannheten. 
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5.3 Mätnoggrannhet 

Systemets mätnoggrannhet bestäms till största delen av hur noggrant det går att fastställa 

ljudhastigheten i testobjektet. Desto tjockare mätobjekt desto mer påtagligt blir ett eventuellt fel. Detta 

syns tydligt i Tabell 3 och Tabell 4 där olika ljudhastighet har valts. 

Ett tjockare mätobjekt ger en grövre upplösning i mätningen enligt ekvation (17). Dock så kommer 

fler frekvenstoppar att kunna detekteras och på så vis ge ett rättvisare medelvärde då flertoppsmetoden 

används. Det blir dock problem då topparna inte är tillräckligt lätta att urskilja. Om andra 

frekvenstoppar än de som är relaterade till innerekon tas med i medelvärdet kommer mätningen snabbt 

att bli felaktig. 

I enkeltoppsmetoden finns det en avrundning som kan introducera fel. Detta har dock inte så stor 

betydelse då det bara inträffar om mätobjektets tjocklek är relativt långt ifrån det nominella måttet. 

 

5.4 Spridning av mätvärden 

För att få repeterbarhet i mätningarna är det viktigt att man mäter på samma vis hela tiden. Detta 

ställer till med problem då tiden för ekot är olika hela tiden på grund att avståndet till mätobjektet 

varierar från mätning till mätning. Det går alltså inte att använda en statiskt fixerad tidpunkt att utgå 

ifrån. Pulsernas utseende varierar också mellan olika mättillfällen så mycket att det kan vara svårt att 

hitta en entydig utgångspunkt för mätningarna. 

Här har frekvensmetoderna har en fördel då det går att använda ytekot som startpunkt för hela 

mätfönstret och inkludera detta i mätningarna. I Figur 11 och Figur 12 framgår det tydligt hur 

startpunkten påverkar en absolut tjockleksmätning. Relativa mätningar påverkas dock inte så länge 

som startpunkten är den samma. 
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6 Slutsatser 

Då dessa metoder indirekt, via FFT använder sig av ett medelvärde av alla innerekon kan 

väggtjockleken fastställas med större precision än vid mätning baserad på två ekon i tidsdomänen. 

Tack vare autokorreleringen kommer yttre störningar inte att påverka detta medelvärde nämnvärt. 

Vid prestandaverifieringen med mätningar på rör i en rota visade det sig att enkeltoppsmetoden 

fungerade bäst. Problemen med de andra metoderna skiljer sig åt. 

Precis som nämnts i introduktionen så har den konventionella metoden att mäta i tidsdomänen 

problem att hitta ”rätt” ekon eller toppar att mäta mellan. Då avståndet mellan topparna är olika, är det 

viktigt att man alltid mäter på samma toppar från mätning till mätning. Detta problem finns inte i de 

föreslagna metoderna. 

Med flertoppsmetoden finns det inte tillräckligt med toppar inom bandbredden för att det ska ge någon 

vinst med medelvärdet. Vid mätning av tjockare gods kan det finnas fördelar, den är dock känslig för 

inställning av tröskelvärden vid toppdetekteringen. Detta kan leda till problem att urskilja önskade 

toppar från skräp. 

Genom att öppna upp för analys av signaler i frekvensdomänen så kan förhoppningsvis metoder för 

ultraljudsmätningar fortsätta att utvecklas. 

6.1 Förslag till fortsatt utveckling 

• Undersöka om det är möjligt att använda sig av någon känd algoritm för något adaptivt filter 

till exempel LMS. Från denna kan man tappa ur frekvensen och använda denna direkt. 

• För att möjliggöra realtidsmätningar måste metoden optimeras och med fördel implementeras i 

en FPGA och/eller DSP. Detta skulle kunna göras direkt på datainsamlingskortet. 



Tjockleksmätning med ultraljud 
2010-06-14 

 

27 
 

Källförteckning 

[1] Josef Krautkrämer and Herbert Krautkrämer, Ultrasonic Testing of Materials, 4th ed. Berlin, 

Germany: Springer-Verlag, 1990. 

[2] (2010, April) NDT Resource Center. [Online]. http://www.ndt-

ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Ultrasonics/cc_ut_index.htm 

[3] John G. Proakis and Manolakis G. Dimitris, Digital Signal Processing, Fourth Edition ed. New 

Jersey: Pearson Education, 2007. 

[4] Lars Bengtsson, Elektriska mätsystem och mätmetoder, Andra upplagan ed. Lund: 

Studentlitteratur, 2003. 

[5] A. Córdoba, "Letters in Mathematical Physics," vol. 17, no. 3, 1988. 

[6] S Dixon, "High accuracy non-contact ultrasonic thickness gauging of aluminium sheet using 

electromagnetic acoustic transducers," Ultrasonics, vol. 39, no. 6, pp. 445-453, 2001. 

http://www.ndt-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Ultrasonics/cc_ut_index.htm�
http://www.ndt-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Ultrasonics/cc_ut_index.htm�




Tjockleksmätning med ultraljud 
2010-06-14 

 

 

Appendix A 

Testsetup 

Funktionsverifiering 

För att verifiera att metoden fungerar och mäter rätt 

användes en kontaktsökare kopplad till 

ultraljudsinstrument. Utgången från detta är kopplat till ett 

datainsamlingskort från National Instruments. 

• Panametrics-NDT Microscan  (M202 10/0,25”) 

• OLYMPUS parametrics-NDT model 5800 computer 

controlled pulser/receiver 

• NI PCI-5112 8-bit, 100 MS/s Digitizer 

 

Figur 20 OLYMPUS pulser/receiver 

För att utföra datainsamlingen användes Sandviks egenutvecklade kalibreringsmjukvara. Denna 

användes bara som instrumentstyrning och för att manuellt klippa ut A-Scans från 

datainsamlingskortet. Alla A-Scan sparades som textfiler vilka senare importerades i Matlab för 

analys. 

Prestandaverifiering 

Varje kanal består av 

• Sökare 

• Nukem (Numera GE) SE-03 pulser/receiver där 

likriktare är förbikopplade 

• SP Devices ADQ 114 14-bit, 800 MS/s 

SP Devices korten är monterade i ett PXI rack med 

tillhörande kontrollenhet från National Instruments.  

 

Figur 18 OLYMPUS 

Figur 19 Digitizer 

Figur 21 Testrig med två kanaler 
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