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Abstract 
The article is dealing with experiences acquired during EMAT design and practical realization. EMAT 

is shortcut of english term Electro- Magneto-Acoustic-Tranducer, which is device used for generating  

and sensing of acoustic emission signal used in nondestructive defectoscopy. In text is described 

EMAT design on the base of empiric terms used for spreading ultrasound wave calculation in solid 

materials. Because according to literature the EMAT is reciprocical device, every realized coil was 

used as generator as well as sensor of acoustic emission signal. On the whole it was realized three 

coils for three frequencies of maximal eficiency, whereas for each type was used permanent magnet 

with the same properties. Because sensitivity of EMAT is very low, it was realized  wideband lownoise 

amplifier for sensing coil, which description is in text included too. Frequency band of amplifier cor-

responds with intended EMAT sensor working frequency band, which was  defined from 10kHz to 

1MHz. Article is then dealing with disturbing of useful signal, which is realized with signals of spectra 

out as well as in useful frequency band. This problematics is closely wedded with EMAT sensor ampli-

fier design. In practical experiment the normal surface displacement response on EMAT generator 

excitation was measured. Measurement was realized by laser interferometer. Further EMAT sensor 

response on EMAT generator excitation was measured. On close it was realized practical simulation 

measurement in form of  ball impact on free surface and further friction of two solid components. On 

close of article there are summarized reached results and denoted another research leading to impro-

vement of choosen parameters. 
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Abstrakt 

Článek se věnuje zkušenostem získaným při návrhu a praktické realizaci zařízení EMAT. EMAT je 

zkratkou anglického termínu Electro-Magneto-Acoustic-Tranducer, což je zařízení určené pro genero-

vání a snímání signálu akustické emise používaného v nedestruktivní defektoskopii. V článku je popsán 

návrh EMATu na základě empirických vztahů určených pro výpočet šíření ultrazvukových vln 

v pevném materiálu. Protože dle literatury se jedná o reciproční zařízení, každá vyrobená cívka byla 

použita jako generátor i jako snímač signálu akustické emise. Celkem byla vyrobena trojice cívek pro 

tři frekvence maximální citlivosti, přičemž pro všechny typy bylo použit permanentní magnet se shod-

nými vlastnostmi. Protože citlivost EMAT snímače je velmi nízká, byl zrealizován širokopásmový zesi-

lovač pro snímací cívku, jehož popis je v článku rovněž obsažen. Pásmo zesilovače koresponduje se 

zamýšleným pracovním frekvenčním pásmem snímače, které bylo zvoleno 10kHz až 1MHz. Článek se 

dále zabývá problematikou rušení snímaného signálu, na které se podílejí signály se spektrem mimo i 
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v užitečném pásmu frekvencí. Tato problematika je úzce spjata s návrhem zesilovače pro EMAT sní-

mač.  V praktickém experimentu byla změřena odezva ve formě normálové výchylky volného povrchu 

na buzení generátorem EMAT. Měření bylo provedeno pomocí laserového interferometru. Dále byla 

změřena odezva EMAT snímače AE na buzení EMAT generátorem AE. Na závěr byla provedena simu-

lace praktických měření, a to ve formě dopadu kuličky na volný povrch a dále tření dvou pevných sou-

částí. Na závěr jsou v článku shrnuty dosažené výsledky a naznačen další výzkum vedoucí ke zlepšení 

vybraných parametrů. 

 

Klíčová slova: EMAT, akustická emise, širokopásmový zesilovač, šum  

 

 

 

 

1. Úvod 

EMAT převodník je zařízení určené pro generování a snímání signálu akustické emise. Jeho 

princip je založen na vzájemném působení statického magnetického, dynamického elektrické-

ho a magnetického a dynamického mechanického pole [1]. Zdrojem statického magnetického 

pole bývá nejčastěji permanentní magnet, elektromagnet lze využít pouze při magnetické vo-

divosti materiálu testovaného vzorku. Zdrojem dynamického elektromagnetického pole bývá 

plošná cívka. Významnou vlastností je reciprocita, tudíž zpravidla vysílací a přijímací část 

bývá shodná. Protože náš dosavadní výzkum probíhá na duralovém vzorku, bude zda vysvět-

len pouze princip založený na Lorentzově síle [1].  

Silové působení je důsledkem interakce vířivých proudů indukovaných v materiálu působe-

ním střídavého magnetického pole plošné cívky a statického magnetického pole permanentní-

ho magnetu. Výsledná lokální objemová síla způsobí vznik časově proměnného mechanické-

ho napětí v těsné blízkosti povrchu materiálu a s ním spojenou deformaci povrchu. Část ener-

gie vzniklé důsledkem silového působení se šíří dále materiálem formou elastické vlny. Směr 

a typ elastické vlny je závislý na vzájemném uspořádání plošné cívky a permanentního mag-

netu. V momentě příchodu elastické vlny do magnetického pole permanentního magnetu sní-

mací části dochází k inverznímu účinku, tedy generování vířivých proudů s časovým a prosto-

rovým rozložením korespondujícím s dynamickým mechanickým naháháním v místě sníma-

če. Stejným postupem jako v případě generátoru se poté časově proměnný elektrický proud 

indukuje do snímací cívky a dále se vyhodnotí.  

Hlavními výhodami EMAT je možnost bezkontaktního generování a snímání signálu akustic-

ké emise a výhodnější tvar frekvenční charakteristiky oproti v praxi častěji využívaným 

piezoelektrickým snímačům. Hlavní nevýhodou je velmi nízká citlivost. 

 

2. Návrh snímače 

Navržený EMAT je určen ke generování a snímání Rayleighovy elastické vlny. Pole perma-

nentního magnetu je orientováno kolmo k povrchu testovaného vzorku, přičemž vinutí je me-

andrového typu. Principiálně je takový EMAT znázorněn na obrázku 1.  

 

Obr.1 Princip EMAT Rayleighova typu. 



Rozteč vinutí meandrové cívky se volí na základě vlnové délky předpokládané elastické vlny 

[2]. Parametry navržených snímačů jsou popsány v tabulce 1. Fotografie EMAT je znázorně-

na na obrázku 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.2 Fotografie zhotoveného EMAT snímače. 

 

Na základě poznatků publikovaných v  [3] bylo využito zákona o úměrnosti indukovaného 

elektromotorického napětí časové změně spřaženého magnetického toku [4] a vinutí plošné 

cívky bylo realizováno 8 závity z měděného vodiče o průměru 0,1mm. Použitý permanentní 

magnet Ne-Fe-B je pro všechny tři provedení stejný. 

 

  

Parametry snímačů Parametry testovacího bloku 

magnet: NdFeB magnet (38x15x20mm),  

               Br =1,38 T, Hc = 876 kA/m 

materiál: dural 

rozměry: 260mm, 430mm 6mm 

Poissonova konstanta: 0,34 

modul pružnosti: 72.10
3
 MPa 

hustota: 2700kg.m
-3  

akustický útlum: 0,24dB.mm
-1

.MHz
-1

 

vinutí:  rozteč: 3,68mm (400kHz) 

                        2,95mm (500kHz) 

                      2,45mm (600kHz) 

            materiál: měď  

            počet větví meandru: 8, počet závitů:   

            10, průměr jednotlivých vodičů:  

            0,1mm, délka meandru: 28mm 

Tab.1 Parametry navržených snímačů a duralového bloku. 

 

 

 

3. Širokopásmový zesilovač 

Zatímco při použití EMAT jako generátoru signálu akustické emise nebyl využit žádný zesi-

lovač a velikost budícího proudu tak byla omezena jen impedancí cívky a vnitřní impedancí 

funkčního generátoru, v případě EMAT používaného jako snímač akustické emise bylo 

nezbytné zesilovač použít. Vzhledem k šířce frekvenčního pásma 10kHz až 1MHz jsou na 

zesilovač kladeny vysoké požadavky a to zejména z hlediska šumových vlastností. Na 

základě předchozího výzkumu [5] bylo dále požadováno relativně vysoké zesílení dosahující 

hodnoty alespoň 100dB. Ve spojení s uvažovanou šířkou pásma klade vysoké zesílení vysoké 

požadavky na stabilitu zesilovače.  

Pro 1. zesilovací stupěň byl použit diferenční zesilovač s nízkošumovými bipolárními tranzis-

tory SSM2210 [6]. Zjednodušené schéma zapojení předzesilovače je na obrázku 3a).  
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Obr. 3 a) Principiální schéma vstupního zesilovače, b) spojení snímače se zesilovačem  

 

Oproti [6] byl vstupní diferenční zesilovač doplněn o aktivní zátěž tvořenou ekvivalentními 

PNP tranzistory SSM2220 [7]. Celý obvod tvoří díky zpětnovazebním rezistorům R3 a R4 

neinvertující operační zesilovač. Dle [6] tento obvod dosahuje spektrální šumové hustoty 

500pV/ Hz  od frekvence 1kHz, vzhledem k relativně vysoké hodnotě vstupního odporu se 

proudová šumová hustota zanedbává. Za vstupním zesilovačem jsou kaskádně zapojeny tři 

neinvertující zesilovače s operačními zesilovači OP37. Všechny 4 zesilovače jsou navrženy 

tak, aby pokles zesílení každého z nich na frekvenci 1MHz byl necelý 1dB a celkově pak 

útlum přibližně 3dB na frekvenci 1MHz. Další (pasivní) dolní propust je sériová kombinace 

rezistoru a vstupní kapacity měřícího přístroje (digitální osciloskop 14pF). Za horní mezní 

frekvencí dosahuje pokles zesílení min. 50dB na dekádu. Zpětnovazební kapacita C1 má vliv 

na omezení šumové šířky pásma zesilovače a rovněž snižuje zesílení na vyšších kmitočtech.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 a) Frekvenční charakteristika navrženého zesilovače, b) Časový průběh rušivého sig-

nálu indukovaný na snímací cívce 

 

 

Tento způsob návrhu je nutný z důvodu co nejostřejšího omezení požadované šířky pásma na 

mezní frekvenci 1MHz. Mezi jednotlivými stupni jsou dále zapojeny horní propusti s mezní 

frekvencí 10kHz. Obvod tedy poměrně důrazně eliminuje rušivé signály mimo vymezené 

frekvenční pásmo. Průběh indukovaného rušivého signálu je znázorněn na obrázku 4b). 
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Frekvenční charekteristika zesilovače je znázorněna na obrázku 4a). Přímé připojení snímače 

ke vstupu zesilovače způsobovalo problémy se stabilitou. Ze všech vyzkoušených možností se 

jako nejvýhodnější ukázala možnost znázorněna na obrázku 3b). Rezistor R zapojený proti 

zemi zabraňuje kmitání zesilovače ve spojení se zdrojem napětí indukčního charakteru, na 

druhé straně však negativně ovlivňuje impedanční přizpůsobení a šumové vlastnosti. Zvolená 

hodnota odporu R=220  je proto kompromisem mezi těmito protichůdnými parametry [10]. 

 

 

4. Praktické experimenty 

Praktická měření byla směrována k ověření základních vlastností EMAT jako generátoru a 

snímače akustické emise. Jedním z cílů je ověření možnosti sekundární kalibrace EMAT sní-

mače pomocí EMAT generátoru akustické emise. Pro zkoumání vlastností generátoru byl 

použit laserový interferometr Polytec OFV-5000, přičemž byla zkoumána výchylka povrchu 

v definované vzdálenosti od generátoru [8]. Uspořádání měřícího pracoviště je znázorněno na 

obrázku 5a). EMAT generátor je buzen funkčním generátorem Agilent 33220A, který je řízen 

pomocí algoritmu programu z prostředí LabView. Ve vzdálenosti 100mm byla za pomocí 

odrazné plošky snímána výchylka povrchu pomocí interferometru. Pro náš experiment byl 

zvolen pomocný dekodér DD-300, který měří výchylku v pásmu 50kHz až 2MHz. Úroveň 

rušení v daném rozsahu je menší než 0,05pm/ Hz , což dává vzhledem k uvedenému frek-

venčnímu pásmu šum o efektivní hodnotě přibližně 25pm (naměřená hodnota vstupního šumu 

byla 25pm). Rozlišitelnost laserového inteferometru je pro uvedené frekvenční pásmo 

25nm/V. Budící proud byl snímán proudovou sondou Tektronix P6022 s citlivostí 1mV/1mA.  

 

 
Obr. 5 a) Měření výchylky povrchu  b) Měření odezvy EMAT snímače 

 

Na obrázku 5b) je znázorněn experiment sledování odezvy EMAT snímače na buzení EMAT 

generátorem. Pro zesíleni signálu EMAT snímače byl použit zesilovač popsaný v kapitole 3. 

Ostatní uspořádání je analogické uspořádání z obrázku 5a). Pro posouzení možnosti použití 

snímače při praktických aplikacích byla zkoumána odezva na tření dvou pevných součástí a 

odezva na dopad kuličky, přičemž výsledky byly porovnávány s piezoelektrickým snímačem. 

 

 

 

 

 

 



5. Naměřené výsledky 

 

a) budící proud EMAT generátoru                       b) budící proud EMAT generátoru 

 

 

 

 

 

 

 

c) výchylka povrchu ve vzdálenosti 10mm          d) odezva snímače EMAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6: Budící signály a následné odezvy výchylky volného povrchu a napětí indukovaného na 

EMAT snímači naměřené  při praktických experimentech z Obr. 5a) a 5b)  

 

a) odezva UT1000 na dopad kuličky                     b) odezva UT1000 snímače na tření  

 

 

 

 

 

 

 

 

c) odezva EMAT snímače na dopad kuličky        d) odezva EMAT snímače na tření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7: odezvy UT1000 a EMAT snímače na dopad kuličky a na tření pevných součástí   

 

Při měření časově omezené odezvy výchylky volného povrchu na buzení EMAT generátorem 

bylo nutné použít průměrování v časové oblasti, protože užitečný signál, který dosahoval ma-

ximální hodnoty přibližně 8pm byl skryt v šumu o efektivní hodnotě přibližně 25pm. Výsled-

kem experimentu je zjištění, že buzení proudem o amplitudě přibližně 120mA odpovídá vý-

chylka povrchu přibližně 8pm ve vzdálenosti 10cm od generátoru. Celkový proud dosahuje 
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vzhledem k 8 závitům meandrové cívky v každé větvi hodnoty přibližně 960mA. Výsledky 

jsou srovnatelné pro všechny tři zhotovené typy cívek, zakreslená odezva na obrázku 6c) od-

povídá buzení generátorem s roztečí 2,95mm a frekvenci budícího signálu 500kHz. 

Průměrována je rovněž i odezva snímače EMAT na buzení generátoem EMAT. Odstup signá-

lu od šumu činí maximálně 10dB při uvedeném buzení harmonickým pulsem o amplitudě 

120mA, užitečný signál je tedy přibližně 3 krát větší než efektivní hodnota šumu. Příklad 

odezvy zakreslený na obrázku 6d) odpovídá snímači s roztečí meandru 3,68mm buzenému 

generátorem s roztečí 2,95mm signálem s frekvencí 400kHz.  

Simulace praktických aplikací v podobě buzení dvěma typy širokopásmového signálu proká-

zala použitelnost EMAT snímače. V porovnání se snímačem UT1000 (Physical Acoustic 

Corporation) vykazoval menší citlivost, což je zjevné na odezvě na dopad kuličky, kde, jak je 

patrné z obrázku 7c) impuls označující dopad jen nepatrně převyšuje šum. Odezva EMAT 

snímače na tření pevných součástí se projevuje přibližně 3,5 násobným zvýšením efektivní 

hodnoty šumu oproti klidovému stavu, viz.obrázek 7d).  

 

 

6. Závěr 

Článek shrnuje základní poznatky o EMAT používaném jako generátor a snímač akustické 

emise. Potvrdily se očekávané nízké hodnoty citlivost, která se pohybovala v okolí hodnot 0 

až -20 dB ref 1m.s-1/A pro generátor a -50 až -60 dB ref 1V/m.s-1 pro snímač [9]. Citlivost 

generátoru lze zvýšit kombinací několika možností, které obecně ve výsledku vedou ke zvý-

šení proudové hustoty protékající budící cívkou. Citlivost snímače a s ní spojenou hodnotu 

odstupu signálu od šumu lze zvýšit zvětšením celkové plochy vodiče snímací cívky, čehož lze 

rovněž dosáhnout více způsoby. Důsledkem těchto změn je však změna velikosti snímače a 

rovněž změna tvaru směrové a frekvenční charakteristiky. Zvýšení citlivost generátoru i sní-

mače je tedy do jisté míry výsledkem kompromisu mezi zvolenými parametry. Nízké hodnoty 

odstupu signálu od šumu ukázaly nutnost použití průměrování v časové oblasti při budoucí 

kalibraci snímačů. Hodnoty výchylky volného povrchu a napětí indukovaného ve snímací 

cívce tvoří základ pro porovnání s výsledky numerického modelu. Simulace praktických mě-

ření prokázala schopnost EMAT snímače v současném stádiu vývoje fungovat a ukázala per-

spektivu budoucího použití optimalizovaného snímače v praktických aplikacích.   
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