
 



 

 



 

Abstrakt 

Práce je zaměřená na změření frekvenčních charakteristik budící a snímací části labo-

ratorně zhotovených EMAT snímačů. Dále je určena citlivost snímací a účinnost budící části 

snímače pro různě navinuté meandrové cívky. Práce se dále zabývá průběhy vln a odrazů 

v testovací desce. Zjištěné parametry EMAT snímačů jsou porovnány a na základě změřených 

výsledků následují návrhy na zlepšení pro dosažení vyšší citlivosti snímače při vhodném tvaru 

frekvenční charakteristiky. 

 

Klíčová slova: EMAT, AE, ultrazvukový snímač, bezkontaktní ultrazvukové měření, nede-

struktivní zkoušení 

 



 

Abstract 

The work is focused on measurement of the frequency characteristics of transmitting 

and receiving part of laboratory made EMAT transducers. There is determined sensitivity 

receiving and efficiency transmitting part for differently wound meander coils.The work is 

also concerned with course of waves and echos in testing board. Established parameters 

EMAT transducers are compared and on the base of measured results continue suggestions for 

improvement to achieve higher sensitivity transducer with the appropriate shape of frequency 

response. 

 

Key words: EMAT, AE, ultrasonic sensor, noncontacting ultrasonic measurements, non-

destructive testing 
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1. ÚVOD 

Snímač EMAT je reciproční zařízení sloužící ke generování a snímání ultra-

zvukových vln ve zkoušeném materiálu nebo konstrukci. Tyto snímače se řadí mezi 

metody akustické emise spadající mezi moderní defektoskopické metody nedestruk-

tivních zkoušek. Měření je ovládáno pomocí programu LabVIEW, kterým se nasta-

vují parametry generovaného napětí přivedeného na vysílací sondu EMAT. Vysílací 

sonda na základě vířivých proudů a vzniklých Lorencových sil vybudí povrchovou 

ultrazvukovou Rayleighovu vlnu v testovací desce. Ultrazvuková vlna se šíří mate-

riálem ke snímací sondě EMAT, ve které se indukuje napětí reverzibilním způsobem. 

Indukované napětí na snímací sondě je obecně velmi malé a proto musí být výrazně 

zesíleno. S tím souvisí zesílení šumu a rušení a snaha o jejich odfiltrování. V práci se 

nachází charakteristika metody akustické emise, obecná charakteristika snímačů 

EMAT, popis prováděných měření při experimentu a jednotlivých použitých součástí 

a také rozbor naměřených hodnot a výsledků.  
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2. AKUSTICKÁ EMISE 

Akustická emise (AE) je velmi rychle rozvíjející se metodou, zařazenou mezi 

moderní defektoskopické metody nedestruktivních zkoušek materiálů a konstrukcí 

[12]. Tato metoda vyhodnocuje procesy probíhající v materiálu během zatěžování při 

tlakových zkouškách nebo za provozu [13]. Metodu AE lze vzájemně doplnit s jinou 

vhodnou nedestruktivní metodou, která upřesní informace o AE [14]. 

 

2.1 PRINCIP AKUSTICKÉ EMISE 

Akustická emise (AE) je fyzikální jev, díky němuž dochází v některých mís-

tech materiálu v důsledku procesů způsobených vnitřními nebo vnějšími silami 

k uvolňování části energie, která je akumulována v materiálu [14, 15, 16]. Náhlým 

uvolněním energie vzniká napěťový impuls. Ten se šíří povrchem materiálu formou 

napěťových elastických vln, jenž jsou zachycovány snímači akustické emise. 

 

Ve snímačích akustické emise (AE) instalovaných na povrchu zkoušeného za-

řízení, je převáděno mechanické vlnění povrchu materiálu na elektrický signál  (sig-

nál AE) [15]. Signál AE (Obrázek 1) je tvořen ze spojitého signálu jehož amplitudy 

signalizují emisní události. Emisní událostí označujeme jednorázový dynamický pro-

ces, při kterém se uvolní určité množství energie. Emisní události mohou probíhat od 

nanosekund až do několika milisekund, proto i frekvenční spektrum je rozsáhle od 

infrazvukové až po ultrazvukové frekvence. Lokální proces produkující emisní udá-

lost nazýváme emisním zdrojem.  
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Obrázek 1: Hodnocené parametry signálu AE [14] 

 

Pro aplikaci metody akustické emise (AE) nesmíme opomenout tzv. Kaiserův 

jev platný pro většinu materiálů a pro všechny kovové materiály [15]. Lze ho formu-

lovat takto: „Při opakovaném zatěžování zkoušené konstrukce nevzniká v materiálu 

akustická emise až do dosažení hodnoty předcházejícího maxima zatížení, pokud 

mezi těmito dvěma zatíženími nedošlo k přerozdělení zatížení vlivem šíření vad v 

materiálu nebo pokud nedošlo ke strukturálním změnám způsobeným jinými mecha-

nismy“ [15]. 

 

2.2 VYUŽITÍ AKUSTICKÉ EMISE 

Akustická emise (AE) slouží k detekování, lokalizování (Obrázek 2) a vy-

hodnocení emisních událostí. Detekovatelné procesy a jevy metodou AE [14, 25]: 

• pohyb dislokací, 

• dekoheze a lom strukturních složek materiálu, 

• dekoheze zrn, vznik mikrokrystalických mikrotrhlin, 

• růst trhliny, 

• svírání a rozevírání stěn trhliny, 

• úniky média pod tlakem z trhliny. 
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Obrázek 2: Princip lokalizace emisní události [16] 

 

Konkrétních aplikačních oblastí metody AE je velké množností, proto je uve-

den výběr z několika zdrojů [12, 13, 14, 26] : 

� Testování pevnosti tlakových nádob a konstrukcí 

� Testování ocelových i betonových konstrukcí 

� Testování potrubních systémů a armatur 

� Testování vlákny vyztužených materiálů 

� Testování těsnosti ventilů a skladovacích nádrží 

� Výzkum mechanických vlastností konstrukčních materiálů 

� Identifikace rozvoje plastické deformace 

� Napěťově indukované fázové transformace 

� Iniciace trhlin 

� Prověřování svařovaných spojů 

� Geologický a mikroseismický výzkum 

� Detekce VN výbojů v transformátorech 

� Kontrola reaktorů, autoklávů 

� Monitorování únavových a destrukčních procesů 
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2.3 VÝHODY A NEVÝHODY AE 

Mezi výhody AE podle zdrojů [13, 15, 16, 26] patří: 

� Testování v reálném čase 

� Systémy včasné výstrahy 

� Nenáročnost na počet senzorů, možnost kontrolovat celý objekt malým po-

čtem snímačů. Ovšem za předpokladu jednoduchých tvarů. 

� Měření nedostupných oblastí 

� Vysoká citlivost (parametry krystalové mřížky materiálu [12]) 

� Možnost měření i za provozu 

� Flexibilita použití 

� Zjišťuje pouze vady aktivní (potenciálně nebezpečné) 

� Velmi citlivě detekuje i úniky 

 

Mezi nevýhody AE patří [15, 16, 26, 27]: 

� Vysoké nároky na experimentátora 

� Vysoká cena měřicího zařízení, ale relativně málo nákladná ve srovnání s ji-

nými zkouškami NDT 

� nekvantifikuje vadu (neurčuje její velikost) 

� při šíření akustické vlny od zdroje dochází k celé řadě ovlivnění (tvarem sou-

části, homogenitou materiálu, odraz při změně rozhraní, způsob přichycení 

snímače, vlastnosti snímače, atd.) 

 

2.4 POUŽÍVANÉ SNÍMAČE 

Existuje široké spektrum snímačů AE, nicméně techniky provádění AE jsou 

neustále rozšiřovány [28]. Vznik dalších nových úloh nutí k vývoji nových snímačů 

AE, které jsou nejvhodnější pro danou úlohu. Vysoce citlivé senzory pracují na roz-

sahu frekvencí 20 - 200 kHz. Snímače AE jsou obecně citlivé na pohyb kolmo 

k povrchu, na kterém se nacházejí [29]. Obvykle jsou citlivé na frekvenci nad 

100kHz. Asi nejvíce používané v rozsahu 150 kHz až 300 kHz jsou rezonanční sní-

mače. Rezonanční snímače musejí mít vhodně zvolený rozsah kmitočtů v závislosti 
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na použití, neboť jsou velmi citlivé na úzkém rozsahu kmitočtu. Nejvyšší používané 

frekvence jsou od 800 kHz až do 1 MHz. V Tabulce 1 jsou srovnány typy snímačů 

používané pro detekci AE založené na piezoelektrickém efektu, kapacitních meto-

dách a optické interferometrie. 

 

Typ snímače  Rozlišitelnost [m] Šířka pásma [MHz] 

Rezonanční piezoelektrický  10
-13

 0,1 to 0,3  

Piezoelektrický  
širokopásmový  10

-12
 0,1 to 2  

Kapacitní  10
-11

 DC to 50  

Laserový interferometr  10
-10

 0,05 to 100  

Tabulka 1: Typická rozlišitelnost snímačů AE [29] 
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3. SNÍMAČE EMAT 

Snímače EMAT (ElektroMagnetic Acoustic Transducer) jsou „reciproční za-

řízení určené pro generování a snímání signálu akustické emise“ [1]. Se snímači 

EMAT se můžeme rovněž setkat pod zkratkou EMUS (ElectroMagnetic Ultrasonic 

Sensor) [2]. Dalším pojmem se kterým se v souvislosti s EMAT můžeme setkat, je 

zkratka EMAR (ElectroMagnetic Acoustic Resonance). Metoda EMAR je kombinací 

měření snímačem EMAT a resonance.[3] 

 

3.1 PRINCIP SNÍMAČŮ EMAT 

EMAT, oproti běžným ultrazvukovým snímačům, pracuje na zcela odlišném 

fyzikálním principu, u kterého nepotřebuje vazební prostředí [1, 4, 5]. Pracuje na 

principu vzniku Lorencovy síly v magnetickém poli u elektricky vodivého zkoušené-

ho materiálu. Když je drát umístěn v blízkosti povrchu elektricky vodivého objektu a 

magnetického pole a prochází-li jím proud o žádané frekvenci, budou se indukovat 

v blízké povrchové oblasti objektu vířivé proudy vlivem měnícího se vyso-

kofrekvenčního magnetického pole. V elektricky vodivém materiálu dochází 

k útlumu střídavého magnetického pole. Vířivé proudy ve statickém magnetickém 

poli vytvoří Lorencovu sílu danou vztahem: 

F = J x B       (1) 

Kde F je Lorencova síla, J je indukovaná dynamická proudová hustota a B je static-

ká magnetická indukce. Je-li tedy v blízkosti elektricky vodivého povrchu cívka, 

kterou prochází proud o určité frekvenci, a magnet tvořící magnetické pole, dochází 

ke vzniku Lorencových sil v materiálu. Podle orientace vzniklých sil se v materiálu 

generuje ultrazvuková vlna.  



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 17 

 

Obrázek 3: Vznik Lorencovy síly a vířivých proudů ve vodivém materiálu [7] 

 

 Podle směru orientace vektoru síly, můžou být vysílací sondou generovány 

různé druhy ultrazvukových elastických vln [6]. Například příčná vlna je generová-

na, když je orientace magnetického pole vertikální. EMAT umožňuje také použití 

horizontálně orientovaných elastických vln. Podle druhu generované ultrazvukové 

vlny nebo podle konstrukčního uspořádání cívek a magnetů rozlišujeme různé typy 

EMAT snímačů. 

 

Obrázek 4: Příklady konstrukčního uspořádání a generovaných vln [8] 
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3.2 TECHNICKÁ REALIZACE 

Aby bylo měření snímači EMAT umožněno, musejí se skládat ze tří základ-

ních modulů [6]: 

- generátor (pulser) 

- sonda 

- elektrické zpracování signálu 

 

EMAT sonda je tvořena cívkou o vhodných parametrech, běžně pro frekven-

ce 2 – 5 MHz [5]. Cívka je vhodně umístěna do magnetického pole permanentního 

magnetu. Tento magnet bývá vyroben ze vzácných zemin. Ochranná vrstva může být 

vyrobena například z korundu a má chránit sondu před poškozením i při silném nára-

zu. Díky tomu by měla mít sonda dlouhou životnost. Jelikož je signál, generovaný 

v sondě, velmi slabý, je v sondě zabudován předzesilovač, který zesiluje tento slabý 

signál, aby bylo možné ho dále přenášet po kabelu. Tyto kabely musejí mít impedan-

ci vhodnou k přenosu vysokého výkonu a prevenci ztrát energie. Sonda EMAT rov-

něž obsahuje separátor pulsů, který separuje počáteční puls od měřeného signálu a 

tím chrání předzesilovač proti vysokému napětí výkonového generátoru. V některých 

případech (např. lineární a plošné zkoušení) může být sonda namontována na držák 

sondy pro plynulý a snadný pohyb při zachování určité vzdálenosti mezi sondou a 

měřeným povrchem.  

 

3.3 VÝHODY, NEVÝHODY SNÍMAČE EMAT 

Výhodou při použití snímače EMAT je bezkontaktní generování a snímání 

signálu akustické emise [1, 5, 6]. To znamená, že oproti často používaným piezoe-

lektrickým snímačům, EMAT nepotřebuje k přenosu ultrazvukové vlny do zkouma-

ného materiálu vazební médium. Ultrazvukové vlny jsou totiž generovány přímo ve 

zkoumaném vodivém materiálu. Z toho vyplývá omezení těchto snímačů pouze na 

feromagnetické materiály. Výhodou je také menší vliv geometrie zkoumaného objek-

tu (umožňuje měřit i na zakřiveném povrchu) a také teoreticky hladší a širší frek-

venční charakteristika. Jak již bylo zmíněno dříve, EMAT umožňuje generování růz-
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ných typů ultrazvukových vln (podélné, příčné, SH, Rayleighovy atd.). Hlavní nevý-

hodou je velmi slabý signál na výstupu přijímací cívky.   

 

3.4 PRAKTICKÉ APLIKACE 

Snímače EMAT se využívají všude tam, kde je velmi důležité dbát na bez-

pečnost a neporušenost kovových součástí. Jsou to oblasti od dopravního průmyslu, 

přes chemické závody až po turbíny atomových elektráren [6]. Z nalezených zdrojů 

[5, 6, 7], jsem vybral několik konkrétních aplikací: 

- měření únavy materiálu (mikrodeformace a poruchy krystalové mřížky) 

- pohyb dislokací (sledování pomocí EMAR) 

- nalezení nehomogenity materiálu (koroze, trhliny, vadné sváry atd.) 

- měření tloušťky materiálu (ignoruje úpravy povrchu jako je nános barvy, 

okujení či koroze) 

- kontinuální měření tloušťky trubek nasucho 

- sledování slinování materiálu 

- vyšetření plynového potrubí 

- vyšetření svárů ve vakuové komoře 

- vyšetřování masově vyráběných součástek na sucho 

- vyšetření žhavého bloku oceli 

- vyšetřování železniční dráhy 

- vyšetření drátěných lan 

 

3.5 TYPY SNÍMAČŮ EMAT 

Jak již bylo uvedeno EMAT umožňuje generovat různé typy ultrazvukových 

vln a od toho se odvíjí různé konstrukční uspořádání cívek a magnetů. Podle těchto 

typů vln nebo odlišných konstrukcí se rozlišují různé typy. Někdy se můžeme setkat 

s různými označeními pro stejný typ snímače. Z tohoto důvodu jsou uvedeny nejčas-

těji se vyskytující typy ultrazvukových vln, generované EMAT snímači, uváděných 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 20 

v odborné literatuře. Snímače EMAT jsou často doplňovány nebo srovnávány 

s jinými typy snímačů AE jako jsou např.:  

- Piezoelektrické (často používané) 

- kapacitní 

- laserové 

 

Typy generovaných vln snímači EMAT podle zdrojů [3, 4, 8] : 

- Lambovy vlny (Lamb wave) 

- Rayleighovy vlny (Rayleigh wave) 

- Podélné vlny (Longitudinal wave) 

- Příčné vlny (Shear wave) 

o Objemové příčné vlny (Bulk shear wave) 

o Horizontálně orientované příčné vlny (shear horizontal wave) 

o Vertikálně orientované příčné vlny (shear vertical wave) 

 

3.6 RAYLEIGHOVY VLNY GENEROVANÉ SNÍMAČEM EMAT 

Rayleighova (povrchová) vlna má podélnou a vertikální složku [20]. Podélná 

vlna působí na částice ve směru šíření a příčná vlna ve směru kolmém. Jedná se o 

vlnění šířící se na povrchu materiálu, které se jeví jako kruhové vlnění a v extrém-

ních případech po eliptických drahách (podobné mořským vlnám) [19]. Rayleighova 

vlna se může šíři několika způsoby přičemž každý způsob šíření se nazývá mod [21]. 

Na jedné frekvenci může objevit více modů, které mají různou rychlost šíření a různý 

způsob pohybu částic. 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 21 

 

Obrázek 5: Rayleighovy vlny [18], [19] 

 

V práci X. Jian et al. [9] se autoři zabývají modelem pro impulsní Rayleigho-

vu vlnu a optimálním designem snímače EMAT. Model byl vyvíjen pro generování 

Rayleighovy vlny snímačem EMAT na základě Lorenzovy síly. Model může být 

použit pro výpočet  Rayleighovy vlny libovolné síly. Autoři vysvětlují, jak Lorenzo-

va síla způsobená statickým a dynamickým magnetickým polem pracuje konstruk-

tivně nebo destruktivně. Ukazují, že vnější magnetické pole musí být vhodně orien-

továno pro dosažení efektivního generování Rayleighovy vlny. Pro generování vlny 

je využívána jak lineární cívka, tak i spirálovitá cívka umístěna pod permanentním 

magnetem (Obrázek 6). Ke snímání vln ve vzorku byl použit Michaelsonův laser 

interferometr. 

 

Obrázek 6: Užití lineární a spirálovité cívky ke generování Rayleighovy vlny 

snímačem EMAT  [9] 
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V práci S. Boonsang a R.J. Dewhurst [10] se ke generování Rayleighovy vlny 

využívá ultrazvukový laser, a ke snímání snímač EMAT. Ultrazvukovým laserem se 

dosáhne větší amplitudy generované vlny v hliníkovém vzorku, a zvětšení signálu na 

detektoru. Autory sestrojený systém se skládá (Obrázek 7) z laserového přepínače 

vytvářejícího pulsy s trváním okolo 8 ns s frekvencí 20 Hz. Pulsy jsou vedeny přes 

optické vlákno na válcovou čočku, která je použita k vytvoření přímého optického 

zdroje. Detekující EMAT je složen z permanentního magnetu a ze snímací více závi-

tové cívky. Signál indukovaný ve snímací cívce jde přes zesilovač a osciloskop do 

PC. 

 

 

Obrázek 7: Skenovací systém laser/EMAT  [31] 

 

Systém generování Rayleighovy vlny laserem a detekování snímačem EMAT 

se objevuje také v práci B. Dutton, S. Boonsang a R.J. Dewhurst [11]. Autoři zde 

prezentují a srovnávají nově navržený snímač EMAT pro generování Rayleighovy 

vlny s klasickým EMAT snímačem. Nové provedení snímače (Obrázek 8) se skládá 

ze dvou čtvercových permanentních magnetů a snímací více závitové cívky. Díky 

tomuto provedení se zvýší hustota magnetického toku působící na hliníkoví vzorek.  
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Obrázek 8: a) klasické provedení  b) nové provedení snímače EMAT [11] 
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4. POPIS EXPERIMENTU 

Experiment spočívá nejprve v navinutí cívek pro vysílací a snímací sondy pro 

různé frekvence buzené Rayleighovy vlny. Následně se sestaví měřicí řetězec, který 

je na Obrázku 14 a změří se frekvenční charakteristiky vysílací sondy s navinutými 

cívkami. Obdobně se změří frekvenční charakteristiky snímací sondy podle schématu 

na Obrázku 16. Po naměření frekvenčních charakteristik se určí účinnost generování 

Rayleighovy vlny vysílací sondy a citlivost snímací sondy. 

 

 

Obrázek 9: Foto experimentu 

4.1 VYSÍLACÍ A SNÍMACÍ SONDY EMAT 

Pro měření frekvenčních charakteristik jsou použity sondy EMAT pro gene-

rování a snímání Rayleighovy vlny. Meandrové cívky vysílací i snímací sondy mají 

rozteč vynutí odpovídající frekvencím 400 kHz, 500 kHz a 600 kHz Rayleighovy 

vlny. Při generování určité frekvence vlny musí být ke snímání použita cívka se stej-

nou roztečí vinutí, jako je cívka použita u generující sondy. Všechny použité cívky 

jsou vinuty deseti závity. Permanentní magnet tvaru kvádru je orientovaný nejdelší 

hranou souběžně se závity cívky. Magnet je vyroben z materiálu neodym-železo-bor 

s nanesenou povrchovou vrstvou Ni.  
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Obrázek 10: Použitá sonda EMAT 

 

Obrázek 11: Použitá cívka navinutá pro frekvenci 500 kHz 

 

Na Obrázku 12 je zobrazeno rušení indukující se na samotné snímací sondě. 

Proto je vhodné měřit jen v užitečném pásmu frekvencí a ostatní frekvence se pokusit 

odfiltrovat. Frekvenční spektrum šumu je zobrazeno na Obrázku 13.  
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Obrázek 12: Rušení na snímací sondě 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 26 

-120

-110

-100

-90

-80

-70

-60

0 2 4 6 8 10 12

f [MHz]

 [
d

B
]

 

Obrázek 13: Frekvenční spektrum rušení na snímací sondě 

 

4.2 MĚŘENÍ FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY VYSÍLAČE 

V této části experimentu je měřena a následně přepočtena frekvenční charak-

teristika vysílací sondy EMAT. Dále je také vypočtena výchylka povrchu pod vysíla-

cí sondou a její účinnost pro frekvence od 50 kHz do 1 MHz. Měřicí řetězec je na-

značen na Obrázku 14 a je tvořen PC, které ovládá generátor napětí pomocí progra-

mu LabVIEW. Program LabVIEW je využit k vytvoření obdélníkové obálky signálu 

na generátoru. Napětí o amplitudě 5 V je přivedeno do vysílací sondy EMAT, která 

vygeneruje ultrazvukovou Rayleighovu vlnu ve zkoušeném materiálu. Vygenerovaná 

Rayleighova vlna ve zkoumaném materiálu je snímána laserovým interferometrem a 

z něj získaná data jsou zesílena a zobrazena na osciloskopu.  

 

Obrázek 14: Schéma měřicího řetězce pro měření s laserovým interferometrem 
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Obrázek 15: Orientační rozmístění snímačů při měření laserovým interferomet-

rem 

4.3 MĚŘENÍ FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY SNÍMAČE 

Pro změření frekvenční charakteristiky snímací sondy EMAT je zvolen měři-

cí řetězec naznačen na Obrázku 16. V měřicím řetězci je oproti měření frekvenční 

charakteristiky vysílací sondy nahrazen laserový interferometr snímací sondou 

EMAT. Vysílací sonda po příchodu signálu upraveného programem LabVIEW, vy-

budí ve zkoušeném materiálu ultrazvukovou vlnu. Vlna se šíří materiálem a je sní-

mána snímací sondou EMAT. Indukované napětí ve snímací sondě je dále zesilováno 

zesilovačem snímací části a zpracováván na osciloskopu.  

 

 

Obrázek 16: Schéma měřicího řetězce pro měření frekvenční charakteristiky 
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Obrázek 17: Orientační rozmístění snímačů při měření frekvenční charakteris-

tiky snímače 

 

4.4 ŠÍŘENÍ RAYLEIGHOVY VLNY VE ZKOUŠENÉ DESCE 

Při experimentu je předpokládáno šíření povrchové vlny v desce přímo 

z vysílací sondy do snímací a opačným směrem, ale také s odrazy těchto vln. Odrazy 

by měli nastávat od hrany desky bližší k vysílací sondě (A) a od hrany bližší 

k snímací sondě (B). Možné jsou i odrazy od bočních hran (C, D) a ode dna desky. 

Rayleighova vlna se skládá z podélné a příčné vlny, přičemž každá má jinou rychlost 

šíření. Testovací deska je relativně malých rozměrů 427 x 256 x 6 mm, a proto může 

docházet k různému překrývání odražených vln nebo k překrývání s jinými typy vln. 

Pro kalibraci snímačů akustické emise se využívají bloky velkých rozměrů, aby se 

jednodušeji odlišili různé odrazy od hran, a také možné překrývání různých typů vln. 

Na Obrázků 18 je znázorněno rozmístění snímačů na testované desce pro orientační 

zjištění průběhu šíření vln (Obrázek 20) v testovaném desce. Rychlost šíření Ray-

leighovy vlny [1] je dána vztahem: 

ρµ
µ G

c ⋅
+
+

≈
1

12,187,0
      (2) 

kde µ [-] je Poissonovo číslo, G [Pa] modul pružnosti a ρ [kg*m-3] hustota materiálu. 
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Obrázek 18: Pokusné rozmístění snímačů na testované desce 

 

 

Obrázek 19: Foto testovací desky s vysílací a snímací sondou 

 

Na Obrázku 20 jsou patrné doby příchodů a intenzity vln šířících se zkouma-

ným materiálem po vybuzení budícím signálem o frekvenci 520 kHz. Použitá cívka 

byla navinuta na frekvenci 500 kHz. V Tabulce 2 jsou uvedeny předpokládané doby 

příchodů vlny a odrazů. Rychlost Rayleighovy vlny v testovací desce vypočtena 

podle vztahu (2) je 2943 m*s-1. 
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Obrázek 20: Šíření vlny a její odrazy od hran zkoušené desky 

 

vlna 
uražená vzdá-

lenost [mm] 

předpokládaná 
doba příchodu 

[µs] 

přímá z vysílače do snímače 142 48 

odraz od hrany A 332 113 

odraz od hrany B 522 177 

odraz od hrany C 302 102 

odraz od hrany D 284 96 

Tabulka 2: Přehled předpokládaných dob příchodu vln 

4.5 LASEROVÝ INTERFEROMETR 

Jednou z nejpřesnějších metod měření změny vzdálenosti je sledování interfe-

rence světla [24].  Světelný paprsek je vyslán ke sledovanému předmětu, na kterém 

se odráží od odrazové plošky. Odražený paprsek se po návratu do interferometru 

interferuje s vysílaným paprskem světla. Interference je sčítání okamžitých hodnot 

intenzity vysílaného a odraženého paprsku. Měříme výslednou hodnotu intenzity, 

která se podle fází obou složek světla nachází mezi nulou a maximem. Při vzdalování 

nebo přibližování předmětu dochází k plynulému vzájemnému posunutí fází obou 

paprsků. Použité světlo je monochromatické s jednou vlnovou délkou, aby nedochá-

zelo ke snížení kontrastu fázového posunu při interferenci.  
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Použitý laserový interferometr Polytec OFV-505 má rozsah měření ±75 nm. 

Šířka frekvenčního pásma je od 50 kHz do 2 MHz s maximální chybou +0,5/-1 dB. 

Šum má hodnotu < 0,05 pm/√Hz při použití odrazné plošky na testovací desce. Pře-

vodní konstanta je 25 nm/V. 

 

4.6 ZESILOVAČE SNÍMACÍCH ČÁSTÍ 

Při měření frekvenční charakteristiky je pro zesílení signálu indukovaného na 

snímací sondě použit nízkošumový širokopásmový neinvertující zesilovač. Tento 

zesilovač obsahuje duální tranzistor SSM2210, který dosahuje velmi nízkého vstup-

ního napěťového šumu (en ∼ 0,7 nV/√Hz) [22]. Vstupní šum zesilovače je 1,94 

nV/√Hz. Zesilovač je kaskádně uspořádaný (Obrázek 21), výstupní šum (Obrázek 

22) dosahuje efektivní hodnoty ∼ 900 mV a jeho frekvenční charakteristika je na 

Obrázku 23. 

 

Obrázek 21: Blokové schéma zesilovače signálu snímací sondy 
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Obrázek 22: Výstupní šum zesilovače signálu snímací sondy 
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Obrázek 23: Frekvenční charakteristika zesilovače signálu snímací sondy 

 

U měření frekvenční charakteristiky vysílací sondy laserovým interferomet-

rem je použit zesilovač se zesílením 30 dB a šířkou pásma 30 kHz – 4 MHz. Frek-

venční charakteristika zesilovače je na Obrázku 24. 

 

 

Obrázek 24: Frekvenční charakteristika zesilovače signálu laserového interfe-

rometru [23] 
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4.7 LABVIEW 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) „je zalo-

žen na myšlence tzv. virtuálních přístrojů (VI) a jejich programové implementace“ 

[17]. Program pracuje se zjednodušením měřicí přístroje na tři základní části: 

- Ovládací panel – Jsou jím sdělovány výsledky měření, obsluha pomocí 

něj zahajuje měření a nastavuje jeho podmínky. 

- Styková jednotka – Zabezpečuje vazbu na měřicí systém. Přístroj může 

být ovládán stykovou jednotkou a mohou po něm být předávány výsledky 

měření. 

- Vlastní měřicí část – Provádí měření a zpracovává naměřená výsledky. 

 

Virtuální přístroj je počítačová realizace tohoto zjednodušení [17]. Ovládací 

panel je zobrazen na monitoru PC, obsluha do něj má možnost zasahovat, a tím mě-

řicí proces řídit a získávat z něj naměřená data. Virtuální přístroj musí také mít pro-

gram, který provádí a zpracovává měření. Musí mít i možnost styku s jinými virtuál-

ními a reálnými přístroji. 

 

Základní prostředky, které LabVIEW využívá jsou ovládací panel, blokové 

schéma programu a ikona/konektor [17]. Blokové schéma odpovídá zdrojovému kó-

du programu jako u klasických programovacích jazyků, a jako je Pascal nebo C. Iko-

na/konektor jsou prostředky volání virtuálního přístroje na nižších úrovních a pro-

středek pro výměnu dat mezi těmito úrovněmi. Na ovládacím panelu je seznam pa-

rametrů, které mění obsluha nebo jiné VI na vyšší úrovni. Blokový diagram obsahuje 

nástroje pro práci se vstupy/výstupy, výpočty, řízení procesu výpočtu a subVI. „Tyto 

prostředky jsou v diagramu tvořeny ikonami (uzly-nodes), které jsou navzájem pro-

pojeny spoji (dráty-wires). Takto vytvořený program je řízen na rozdíl od klasických 

programovacích jazyků tokem dat. Uzel je aktivován tehdy, pokud má na svých vstu-

pech veškerá data k dispozici“ [17]. 
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5. MĚŘENÍ PARAMETRŮ SNÍMAČE EMAT 

Měření parametrů snímače EMAT je realizováno podle výše popsaného expe-

rimentu v kapitole 4. Mezi měřenými parametry jsou citlivost snímačů a účinnost 

generátorů ultrazvukové Rayleighovy vlny šířící se testovací deskou. Jsou měřeny 

frekvenční charakteristiky snímací a vysílací sondy, s cívkami navinutými pro frek-

vence 400 kHz, 500 kHz a 600 kHz, ze kterých se následně vypočte citlivost snímače 

nebo účinnost vysílací sondy. Zkoumány jsou také průběhy vlny šířící se testovací 

deskou. Parametry snímačů jsou měřeny ve frekvenčním pásmu od 50 kHz do 1Mhz 

s krokem 10 kHz. 

 

Při měření jsou z osciloskopu odečítány hodnoty napětí na vysílací sondě a 

hodnoty napětí generované laserovým interferometrem nebo snímací sondou. Napětí 

na vysílací sondě je do osciloskopu přiváděno přes proudovou sondu s převodním 

poměrem 1 mA/mV. Naměřená hodnota napětí je snadno převedena na proud ve vy-

sílací sondě. Napětí generované laserovým interferometrem nebo snímací sondou je 

zesíleno zesilovačem před vstupem do osciloskopu. Z tohoto důvodu musí být hod-

nota napětí (U2) odečtená na osciloskopu přepočtena na hodnotu napětí (U1) jdoucí 

přímo z laserového interferometru, a nebo snímací sondy podle vztahu: 

20

2
1

1

2

10

log20
A

U
U

U

U
A =⇒=        (3) 

kde A je zesílení zesilovače v dB, U1 [V] je napětí vstupující do zesilovače a 

U2 [V] je napětí vystupující ze zesilovače.  

 

Vypočtené napětí U1 je v případě laserového interferometru přepočteno na 

výchylku povrchu. Převodní poměr je 25 nm/V. Takto vypočtená výchylka povrchu 

je vynesena do závislosti na frekvenci. Výchylka povrchu ve vzdálenosti 100 mm od 

vysílací sondy je následně přepočtena na výchylku povrchu pod vysílací sondou. 

Přepočet je proveden pomocí útlumu pro jednotlivé frekvence, protože útlum 

s frekvencí roste. Součinitel útlum je stanoven na hodnotu 0,24 dB*mm-1*MHz-1. Jde 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 35 

o kompromis mezi velkým rozptylem hodnot ve zdroji [30] a mezi naměřenými hod-

notami. Výchylka pod vysílací sondou je vypočtena podle vztahu: 

20

*

21 10*
lα

∆=∆        (4) 

kde ∆1 [m] je výchylka povrchu pod vysílací sondou, ∆2 [m] je výchylka po-

vrchu změřená pod laserovým interferometrem, α [dB*mm-1*MHz-1] je součinitel 

útlumu do danou frekvenci a l [mm] je vzdálenost laserového interferometru od vysí-

lací sondy. 

 

Rychlost výchylky povrchu pod vysílací sondou se vypočítá jako derivace 

výchylky povrchu pod vysílací sondou. Derivace je provedena pomocí Laplaceovy 

transformace. Po derivování výchylky povrchu je vztah pro rychlost výchylky po-

vrchu: 

fv **2*1 π∆=        (5) 

kde v [m*s-1] je rychlost výchylky povrchu, ∆1 [m] je výchylka povrchu pod 

vysílací sondou a f [Hz] je frekvence napětí na vysílací sondě. Účinnost vysílací son-

dy se vypočte z rychlosti výchylky povrchu podle vztahu: 

I

v
log20=β        (6) 

kde β [dB ref 1m*s-1/A]  je účinnost vysílací sondy, v [m*s-1] je rychlost vý-

chylky povrchu a I [A] je budící proud na vysílací sondě. 

 

Pro zjištění citlivosti snímače se musí nejprve vypočítat pomocí útlumu vý-

chylku povrchu pod snímací sondou podle vztahu: 

20

*
1

3

10
lα

∆
=∆        (7) 

kde ∆3 [m] je výchylka povrchu pod snímací sondou, ∆1 [m] je výchylka po-

vrchu pod vysílací sondou, α [dB*mm-1*MHz-1] je součinitel útlumu do danou frek-



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 36 

venci a l [mm] je vzdálenost snímací sondy od vysílací sondy. Výpočet rychlosti 

výchylky povrchu pod snímací sondou je podle vztahu 4, kde se nahradí ∆1 za ∆3. 

Citlivost snímací sondy se vypočítá podle vztahu: 

v

U1log20=ϕ        (8) 

kde ϕ [dB ref 1V/(m*s-1)] je citlivost snímací sondy, U1 [V] je napětí induku-

jící se na snímací sondě a v [m*s-1] je rychlost výchylky povrchu pod snímací son-

dou. 

 

5.1 FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY VYSÍLACÍCH SOND 

Měřicí řetězec pro toto měření je naznačen na Obrázku 14. U měření frek-

venční charakteristiky vysílací sondy s cívkou navinutou na frekvenci 400 kHz je 

rozmístění snímačů na testovací desce naznačeno na Obrázku 15. Vzdálenost lasero-

vého interferometru od vysílací sondy EMAT, generující Rayleighovu vlnu, je tedy 

100 mm. Frekvenční charakteristika vysílací sondy je na Obrázku 25.  
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Obrázek 25: Frekvenční charakteristika vysílací sondy s cívkou pro 400 kHz 
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Na frekvenční charakteristice je vidět oblast frekvencí od 290 do 490 kHz, 

kde má vygenerovaná povrchová vlna větší amplitudu než u jiných frekvencí.  Po-

dobné oblasti, avšak již s menší amplitudou výchylky povrchu jsou patrné v oblas-

tech frekvencí odpovídající přibližně násobkům poloviny frekvence, pro kterou byla 

cívka navinuta. Tyto oblasti jsou tedy okolo frekvencí 170 kHz, 580 kHz, 750 kHz 

s výchylkou povrchu do 7,9 pm. Maximální amplituda výchylky povrchu 19,4 pm 

byla naměřena při frekvenci 450 kHz. Maximum bylo předpokládáno při frekvenci 

400 kHz, pro kterou byla cívka navinuta. 

 

Měření frekvenční charakteristiky vysílací sondy s cívkou navinutou na frek-

venci 500 kHz je provedeno stejným způsobem jako pro cívku na frekvenci 400 kHz. 

Frekvenční charakteristika je zobrazena na Obrázku 26. 
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Obrázek 26: Frekvenční charakteristika vysílací sondy s cívkou pro 500 kHz 

 

Z frekvenční charakteristiky jsou opět patrné oblasti frekvencí, na kterých je 

vyšší amplituda výchylky povrchu vyvolaná vysílací sondou. První oblastí jsou frek-

vence od 200 do 300 kHz, což odpovídá polovině frekvence na jakou je cívka navi-

nuta. V této oblasti je maximální výchylka povrchu 12,6 pm při frekvenci 250 kHz. 
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Nejvýraznější oblast s největší amplitudou výchylky povrchu je na frekvencích od 

390 do 530 kHz. V této oblasti rovněž dochází k maximální naměřené amplitudě 

výchylky povrchu 34 pm při frekvenci 470 kHz. U této cívky je maximum očekává-

no při frekvenci 500 kHz. Další oblastí se zvýšenou amplitudou výchylky povrchu 

jsou frekvence od 690 do 740 kHz s maximální výchylkou 13 pm při frekvenci 720 

kHz. Opět se tedy jedná o násobky přibližně poloviny frekvence, na kterou je cívka 

navinuta. 

 

Měření frekvenční charakteristiky vysílací sondy s cívkou navinutou na frek-

venci 600 kHz je také provedeno s rozmístěním snímačů naznačených na Obrázku 15 

se vzdáleností laserového interferometru 100mm od vysílací sondy EMAT. Frek-

venční charakteristika vysílací sondy s touto cívkou je zobrazena na Obrázku 27. 
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Obrázek 27: Frekvenční charakteristika vysílací sondy s cívkou pro 600 kHz 

 

Na frekvenční charakteristice snímací sondy s cívkou navinutou pro frekvenci 

600 kHz je patrných pět oblastí frekvencí s větší výchylkou povrchu než u ostatních 

frekvencí. První oblast frekvencí od 90 do 180 kHz má největší amplitudu výchylky 

povrchu 6,7 pm při frekvenci 100 kHz. Ve druhé oblasti frekvencí od 260 do 340 
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kHz je největší výchylka povrchu 7,1 pm při frekvenci 310 kHz. Třetí oblastí jsou 

frekvence od 420 do 500 kHz s největší výchylkou povrchu 9,9 pm při frekvenci 440 

kHz. Čtvrtou nejvýraznější oblastí jsou frekvence od 530 do 680 kHz, ve které je i 

naměřena maximální hodnota výchylky povrchu pro cívku 18,6 pm při frekvenci 560 

kHz. Očekávaná hodnota maximální výchylky povrchu pro cívku je při frekvenci 

600 kHz. Pátou oblast tvoří frekvence od 700 do 790 kHz s největší výchylkou po-

vrchu 6,3 pm při frekvenci 710 kHz. Jednotlivé oblasti se nacházejí přibližně 

v násobcích čtvrtiny frekvence pro kterou je cívka navinuta. 

 

Odchylka oblastí, ve kterých dochází k nárůstu amplitudy výchylky povrchu 

od teoreticky přesných násobků polovin nebo čtvrtin frekvence cívky, je způsobena 

nepřesným ručním navinutím cívek. Při ručním vinutí cívek deseti vodiči nastává 

problém jednak se zachováním přesné rozteče vinutí a jednak dochází ke křížení jed-

notlivých vodičů. Při překřížení vodičů, nebo-li při záměně pozice ve vinutí s jiným 

vodičem, dochází ke změně vzdálenosti v rozteči meandru u daného vodiče. Tím 

dochází k odchylce od frekvence, pro kterou je cívka navržena. Při tomto nepřesném 

navinutí cívky jsou tedy některé vodiče ve vinutí navinut na jinou blízkou frekvenci, 

než se kterou je počítáno. Ze stejného důvodu je posunuta frekvence naměřeného 

maxima výchylky povrchu. Při dosažení přesně navinuté cívky by jednotlivé oblasti 

frekvencí, ve kterých je větší amplituda výchylky povrchu než u ostatních frekvencí, 

měli rovnoměrně rozloženou amplitudu výchylky povrchu kolem násobků polovin 

nebo čtvrtin frekvence pro kterou je daná cívka navinuta. 

 

5.2 FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY SNÍMACÍCH SOND 

Měření frekvenční charakteristiky snímací sondy je provedeno s rozmístěním 

snímačů orientačně naznačeném na Obrázku 17 a s měřicím řetězcem naznačeném na 

Obrázku 16. Frekvenční charakteristika snímací sondy s cívkou navinutou na frek-

venci 400 kHz je na Obrázku 28. Vzdálenost mezi snímací a vysílací sondou je 210 

mm. 
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Obrázek 28: Frekvenční charakteristika snímací sondy s cívkou pro 400 kHz 

 

Na frekvenční charakteristice snímací sondy s cívkou navinutou na frekvenci 

400 kHz se objevují oblasti frekvencí, na kterých je větší hodnota vygenerovaného 

napětí než na jiných frekvencích. V pásmu frekvencí od 170 do 200 kHz se objevuje 

první mírné zvýšení generovaného napětí s amplitudou do 1,25 µV. Hodnoty gene-

rovaného napětí v tomto pásmu jsou jen mírně nad úrovní šumu. Pásmo odpovídá 

polovině frekvence pro kterou byla cívka navinuta. Druhá oblast frekvencí je od 290 

do 530 kHz. U frekvence 400 a 410 kHz je výrazný pokles hodnoty generovaného 

napětí, přičemž na těchto frekvencích je očekávána největší hodnota v celém rozsahu 

měřených frekvencí. Maximální hodnoty generovaného napětí 11,19 µV dosahuje 

snímač na frekvenci 450 kHz. Další oblastí kde je očekáváno mírné zvýšení napětí je 

pásmo frekvencí okolo frekvence 600 kHz. Z charakteristiky je patrné, že tato oblast 

se nachází přibližně od 560 do 590 kHz, ale částečně splývá s předchozí oblastí. 

K dalšímu většímu zvýšení hodnoty generovaného napětí dochází v okolí dvouná-

sobku frekvence, na kterou byla cívka navinuta. V této oblasti od 720 do 920 kHz 

dosahuje nejvyšší hodnota napětí 10,65 µV na frekvenci 880 kHz. V oblasti od 930 

do 1000 kHz dochází ještě k dalšímu nárůstu hodnot napětí. Je pravděpodobné, že 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 41 

tato oblast by pokračovala ještě na vyšších frekvencích, protože tato oblast kolem 

1000 kHz se nachází na násobku poloviny frekvence cívky.  

 

Měření frekvenční charakteristiky snímací sondy s cívkou navinutou na frek-

venci 500 kHz je prováděno stejně jako v předchozím případě s cívkou pro frekvenci 

400 kHz, ale s rozdílnou vzdáleností snímače od vysílače. Vzdálenost mezi sondami 

je 245mm. Frekvenční charakteristika snímače s cívkou pro 500 kHz je zobrazena na 

Obrázku 29.  
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Obrázek 29: Frekvenční charakteristika snímací sondy s cívkou pro 500 kHz 

 

Na frekvenční charakteristice snímací sondy s použitou cívkou navinutou na 

frekvenci 500 kHz jsou patrné dvě hlavní oblasti, na kterých jsou výrazně vyšší hod-

noty generovaného napětí. První oblastí jsou frekvence od 400 do 550 kHz, na které 

je dosažena i maximální hodnota generovaného napětí na celém rozsahu měřených 

frekvencí. Této hodnoty 11,27 µV je dosaženo při frekvenci 510 kHz. To by odpoví-

dalo teoreticky předpokládané frekvenci 500 kHz, u které by mělo docházet 

k maximální hodnotě generovaného napětí. Druhou oblastí s podobně velkými hod-

notami napětí je oblast frekvencí od 930 do 1000 kHz a je pravděpodobné, že oblast 

pokračuje dále na vyšších frekvencích. Tato oblast je dvounásobkem oblasti frekven-
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ce, pro kterou byla cívka navinuta. V této oblasti je dosahováno generovaného napětí 

až 11,31 µV. Z průběhu frekvenční charakteristiky jsou patrné další 2 oblasti s mírně 

zvýšenou hodnotou napětí. Tyto oblasti odpovídají násobkům poloviny frekvence 

cívky a stejně jako u předchozí charakteristiky pro cívku navinutou na frekvenci 400 

kHz, je v těchto oblastech dosahováno několikrát nižních napětí než u frekvencí od-

povídajícím celým násobkům frekvence cívky.  

 

Při měření frekvenční charakteristiky snímací sondy s cívkou navinutou na 

frekvenci 600 kHz je vzdálenost mezi snímací a vysílací sondou 220 mm. Schéma 

měřicího řetězce zůstává stále stejné jako u předchozích dvou frekvenčních charakte-

ristik snímače. Frekvenční charakteristika snímací sondy s cívkou pro 600 kHz je na 

Obrázku 30. 
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Obrázek 30: Frekvenční charakteristika snímací sondy s cívkou pro 600 kHz 

 

Z frekvenční charakteristiky snímací sondy s cívkou navinutou na frekvenci 

600 kHz je patrná jedna výrazná oblast frekvencí, na kterých jsou generované napětí 

výrazně vyšší než u ostatních frekvencí. Tato oblast je od 520 do 660 kHz s maxi-

mální hodnotou generovaného napětí 9,12 µV při frekvenci 620 kHz. Maximální 

hodnota napětí je předpokládaná na frekvenci 600 kHz. Je pravděpodobné, že po-

dobná oblast se zvýšenou hodnotou napětí generovaného na snímači by byla naměře-



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 43 

na v pásmu frekvencí okolo 1200 kHz, tedy dvounásobku frekvence cívky. Jiné ob-

lasti objevující se v této frekvenční charakteristice jsou spíše na hranici šumu, ale 

přibližně odpovídají násobkům poloviny frekvence, pro jakou byla cívka navinuta. 

 

Odchylky frekvencí, ve kterých jsou naměřeny maximální hodnoty generova-

ného napětí na snímači, od teoreticky předpokládaných jsou způsobené stejně jako u 

vysílací sondy přesností zhotovení cívky. U snímacích sond se může na frekvenční 

charakteristice projevit také vliv frekvenční charakteristiky vysílací sondy. Obecně 

se dá říci, že snímací sonda zachycuje nejlépe vlny generované na frekvenci blízké 

frekvenci s jakou byla navinuta cívka snímací sondy. Dalším faktorem ovlivňujícím 

přesnost naměřených charakteristik jsou chyby vzniklé průměrováním při vysokém 

šumu. Proto jsou výsledky měření na nízkých a vysokých frekvencích diskutabilní. 

Za věrohodné můžeme považovat výsledky naměřené v okolí frekvence, na kterou 

byla cívka navinuta. 

 

5.3 ÚČINNOST A CITLIVOST SOND EMAT 

Účinnost vysílací sondy EMAT je vypočtena z hodnot naměřených u frek-

venčních charakteristik vysílacích sond. Účinnost je počítána podle vztahu (6). Jed-

notka účinnosti vysílací sondy 1m*s-1/A vyjadřuje jaký proud vyvolá rychlost vý-

chylky povrchu jeden metr za sekundu. Citlivost snímací sondy EMAT je vypočtena 

z hodnot naměřených u frekvenčních charakteristik snímacích sond podle vztahu (8). 

Jednotka citlivosti snímací sondy 1V/m*s-1 vyjadřuje jaká rychlost výchylky povrchu 

materiálu naindukuje ve snímací cívce napětí jeden volt. 

 

Na Obrázku 31-33 jsou zobrazeny účinnosti vysílacích sond pro jednotlivé 

cívky na měřených frekvencích. Z obrázků je patrné, že na nízkých frekvencích je 

účinnost nejmenší a postupně roste s rostoucí frekvencí. Při porovnání průběhů účin-

ností s průběhy frekvenčních charakteristik vysílacích sond pro jednotlivé cívky jsou 

ve stejných oblastech jako u frekvenčních charakteristik pozorovatelné nárůsty účin-

nosti. Tyto nárůsty jsou patrné především v okolí frekvence kde bylo u frekvenční 
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charakteristiky dosaženo maximální hodnoty výchylky povrchu. Nejvyšších účinnos-

tí dosahují vysílací sondy podle Obrázků 31-33 na nejvyšších frekvencích, které již 

ovšem jsou značně skresleny průměrováním na osciloskopu a velkým útlumem vlny 

šířené v materiálu. Z hlediska účinnosti vysílacích sond jsou si sondy s různými cív-

kami podobné. Sonda s cívkou navinutou na frekvenci 500 kHz má účinnost nepatrně 

vyšší. 
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Obrázek 31: Účinnost vysílací sondy s cívkou pro 400 kHz 
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Obrázek 32: Účinnost vysílací sondy s cívkou pro 500 kHz 
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Obrázek 33: Účinnost vysílací sondy s cívkou pro 600 kHz 
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Obrázek 34: Citlivost snímací sondy s cívkou pro 400 kHz 

 

Na Obrázku 34-36 jsou vykresleny citlivosti snímacích sond pro různě navi-

nuté cívky. Na nízkých frekvencích jsou snímací sondy nejméně citlivé. Na vyso-

kých frekvencích se sondy zdají být nejcitlivější. Avšak jak již bylo zmíněno na vy-

sokých i nízkých frekvencích jsou výsledky měření diskutabilní a za věrohodné se 
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dají považovat výsledky naměřené v okolí frekvence, na kterou je cívka navinuta. 

V okolí frekvence cívky jsou stejně jako u frekvenčních charakteristik snímacích 

sond patrné oblasti se zvýšenou citlivostí. Nejmenší výkyvy citlivosti v měřeném 

pásmu frekvencí má snímací sonda s cívkou navinutou na frekvenci 500 kHz, proto 

se jeví jako nejvhodnější. 
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Obrázek 35: Citlivost snímací sondy s cívkou pro 500 kHz 
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Obrázek 36: Citlivost snímací sondy s cívkou pro 600 kHz 
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5.4 PRŮBĚHY A ODEZVY VLN V TESTOVANÉ DESCE 

Průběhy a odezvy vln jsou zaznamenávány při měření frekvenčních charakte-

ristik vysílacích a snímacích sond. U průběhů získaných z měření frekvenční charak-

teristiky vysílací sondy je vzdálenost laserového interferometru od vysílací sondy 

EMAT 100 mm pro všechny navinuté cívky. Průběhy získané z měření frekvenční 

charakteristiky snímací sondy EMAT se liší u jednotlivých cívek vzájemnou vzdále-

ností vysílací a snímací sondy. Z tohoto důvodu jsou rozdílné časy v příchodech vln 

a odrazů. 

 

Na Obrázku 37 je zobrazena odezva v čase na 20 period budícího napětí o 

amplitudou 5 V a frekvenci 520 kHz při použití cívky navinuté na 500 kHz ve vysí-

lací i snímací sondě. Sondy jsou od sebe vzdáleny 142 mm. Z obrázku není na první 

pohled zřejmé kdy na snímač přichází vlna nebo její odrazy. Z tohoto důvodu, aby 

bylo měření proveditelné, je potřeba na osciloskopu zapnout funkci průměrování. 

Stejná odezva jako je na Obrázku 37, ale s použitím funkce průměrování je zobraze-

na na Obrázku 38. Z Obrázku 38 je již zřejmé kdy na snímač přichází vlna šířící se 

testovací deskou a její odrazy. Je také zřejmé, že je měření zatíženo chybou vzniklou 

průměrováním. 
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Obrázek 37: Odezva v čase na 20 period při frekvenci 520kHz 
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Obrázek 38: Průměrovaná odezva na 20 period při frekvenci 520 kHz 

 

Na nízkých frekvencích má vlna vybuzená v materiálu malou amplitudu vý-

chylky povrchu, proto je obtížné a diskutabilní vyhodnocení generovaného napětí na 

snímací sondě nebo laserovým interferometrem. Generovaný signál se téměř ztrácí 

v šumu jak je vidět na Obrázku 39. Tento problém přetrvává až do frekvencí blíží-

cích se polovině frekvence na jakou byla použitá cívka navinuta. To je pozorovatelné 

na frekvenčních charakteristikách.  
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Obrázek 39: Průběh vlny vybuzené vysílací sondou s cívkou navinutou pro 600 

kHz při frekvenci 50 kHz 
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Při měření frekvenčních charakteristik snímacích sond se na průbězích proje-

vuje kapacitní vazba mezi vysílací a snímací sondou. Tato vazba způsobuje na sní-

mací cívce generování napětí, které by odpovídalo příchodu vlny ve stejný čas, ve 

kterém je vlna v materiálu teprve generována vysílací sondou. Na Obrázku 40 je ten-

to jev srovnán s průběhem budícího proudu. Z obrázku je evidentní, že napětí vyvo-

lané kapacitní vazbou má z hlediska času stejný průběh. Je také vidět, že skutečná 

vlna šířící se testovací deskou generuje na snímací sondě tak malé napětí, že je téměř 

skryto v šumu. Na některých frekvencích působící kapacitní vazba na odezvu sníma-

če může mít i větší amplitudu generovaného signálu než šířící se vlna. 
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Obrázek 40: Odezva na snímači s cívkou pro 600 kHz při frekvenci 70 kHz 

 

Dalším problémem, který nastává při vyhodnocování měření je částečné nebo úplné 

překrývání různých vln. K tomuto překrývání dochází jak s vlnou odraženou, tak 

s průběhem znázorňujícím kapacitní vazbu. K překrývání těchto vln dochází pozvol-

na v průběhu několika desítek kHz. Při úplném překrytí průběhu vlny, která se dostá-

vá přímočaře z vysílací do snímací sondy, s odraženou vlnou nebo s průběhem způ-

sobeným kapacitní vazbou je přesné vyhodnocení amplitudy signálu nemožné. Tím 

dochází ke zkreslování naměřených hodnot. Na Obrázku 41 je vidět částečné, ale již 

ustupující překrytí průběhu kapacitní vazby s průběhem měřené vlny. Na Obrázku 42 

je zobrazena odezva snímací sondy s frekvencí o 10 kHz větší než na Obrázku 41. 

Z Obrázku 42 je patrné, že již dochází k překrývání měřené vlny s vlnou pravděpo-
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dobně odraženou. Není vyloučeno, že dochází rovněž ke generování jiného typu vl-

ny, která může mít pro danou cívku na dané frekvenci větší amplitudu než na jiných 

frekvencích.  
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Obrázek 41: Odezva na snímači s cívkou pro 400 kHz při frekvenci 400 kHz 

 

-3

-2

-1

0

1

2

3

-50 0 50 100 150 200

t [µµµµs]

U
 [

V
]

 

Obrázek 42: Odezva snímače s cívkou pro 400 kHz při frekvenci 410 kHz 

 

Na vyšších frekvencích přibližně od 800 do 1000 kHz se průběhy stávají špat-

ně čitelnými. Příklady jsou uvedeny na Obrázku 43 a 44 kde je vidět, že velikost am-

plitudy generovaného napětí způsobenou příchodem vlny ke snímači je téměř ne-

možné určit. Dochází zde k velkému skreslení vlivem průměrování a šumu. Dochází 

rovněž k různému překrývání měřené vlny. Tento problém by měl být odstraněn po-
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užitím testovací desky větších rozměrů, kde by byl větší časový odstup mezi měře-

nou vlnou a odrazy. Důležité pro je také vodivé propojení testovací desky 

s generátorem jinak je měření prakticky nemožné, protože průběhy jsou rozkmitané 

se značným šumem. Toto propojení by mohlo mít vliv na kapacitní vazbu mezi sní-

mači. 
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Obrázek 43: Odezva snímače s cívkou pro 400 kHz při frekvenci 840 kHz 
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Obrázek 44: Odezva snímače s cívkou pro 500 kHz při frekvenci 1000 kHz 
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6. ZÁVĚR 

V práci jsou uvedeny výsledky měření pro jednotlivé zhotovené cívky použité 

u vysílací i snímací sondy EMAT. Meandrové cívky jsou navinuty s roztečí vinutí 

odpovídající zvolené frekvenci Rayleighovy vlny. Zvolené frekvence Rayleighovy 

vlny  jsou 400 kHz, 500 kHz a 600 kHz, pro tyto cívky jsou změřeny a vyhodnoceny 

frekvenční charakteristiky vysílací i snímací sondy EMAT. Z naměřených hodnot 

jsou pro jednotlivé cívky vypočteny účinnosti vysílací sond a citlivosti snímací sond.  

Porovnání frekvenčních charakteristik vysílacích sond se jeví jako nejvhod-

nější cívka navinutá na frekvenci 500 kHz. Z uvedených charakteristik také vyplívá, 

že vysílací sondy účinně generují Rayleighovu vlnu pouze v oblasti okolo frekvence, 

na kterou byla cívka navinuta. V těchto oblastech se podle vypočtených účinnosti 

jeví vysílací sonda s cívkou navinutou na frekvenci 500 kHz jako nejúčinnější. 

Na frekvenčních charakteristikách snímacích sond je vidět, že dosahují po-

dobných hodnot generovaného napětí v oblastech frekvencí, pro které byli cívky na-

vinuty. Snímací sondy jsou závislé na amplitudě vygenerované vlny vysílací cívkou, 

to naznačuje i méně strmý průběh citlivostí snímacích sond oproti průběhům účin-

ností vysílacích sond. Podle průběhů frekvenčních charakteristik snímací sond se jeví 

jako nejvhodnější použití cívky navinuté na frekvenci 500 kHz. 

Pro zlepšení parametrů a průběhu frekvenční charakteristiky snímače EMAT, 

by bylo vhodné navinout vysílací i snímací cívku naprosto přesně podle vypočtené 

rozteče. Při navíjení cívek dochází k problému křížení jednotlivých drátů vinutí, tím 

dochází k odchylce jednotlivých drátů od vypočtené rozteče vinutí. Další zlepšení 

parametrů snímače by mělo nastat použitím silnějšího magnetu nebo jiného kon-

strukčního uspořádání magnetu a cívky. Zvýšení napájecího napětí vysílací sondy by 

mělo vést ke zvětšení amplitudy generované vlny. 

Měření bylo ovlivněno rušením, šumem, průměrováním a odečítáním na osci-

loskopu, nepřesností navinutých cívek a především malými rozměry testovací desky.  
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