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Лабораторна робота № 1  

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ П’ЄЗОЕЛЕМЕНТІВ 

 

Мета роботи: ознайомлення з методами випробувань і вимірювань 

основних електричних, механічних і електромеханічних характеристик 

п’єзокерамічних матеріалів, що використовуються для виготовлення 

п’єзоелектричних перетворювачів. 

 

1.1. Основні положення 

1.1.1. Поняття п’єзоефекту. 

Прямим п’єзоелектричним ефектом називають явище поляризації 

діелектрика під дією механічної напруги. Електричний заряд, що виникає на 

кожній з поверхонь діелектрика, змінюється за лінійним законом залежно від 

механічних зусиль: 

FdQ ⋅= , (1.1) 

 PTd
S

Fd

S

Q =⋅=⋅== σ , (1.2) 

де Q – заряд, d – п’єзомодуль, F – прикладене зусилля, P – поляризованість, T – 

механічна напруга, σ – поверхнева щільність зарядів. 

При зворотному п’єзоелектричному ефекті відбувається зміна розмірів 

діелектрика l∆  залежно від напруженості електричного поля E по лінійному 

закону: 

Ed
l

l ⋅== δ∆
, (1.3) 

де δ – відносна деформація. 

Термодинамікою доведено, що п’єзомодулі d прямого і зворотного 

п’єзоефекту для одного і того ж матеріалу рівні між собою. 
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Розрізняють також подовжній та поперечний п’єзоелектричні ефекти. 

При поздовжньому п’єзоефекті механічні зусилля і напруженості електричного 

поля діють уздовж однієї лінії. При поперечному п’єзоелектричному ефекті 

лінії механічних зусиль і електричних напруженостей ортогональні. 

 

1.1.2. Опис п’єзоефекту. 

На рис. 1.1 показані режими п’єзоелектричного перетворення, а також 

схеми відповідних цим режимам способів вимірювання п’єзокоефіцієнтів. З 

лівого боку кожної схеми зображене те, що задається: 

- у разі прямого п’єзоефекту – механічна напруга (протилежно направлені 

стрілки) і механічні деформації (сполучені зустрічні стрілки); 

- у разі зворотного п’єзоефекту – батарея (джерело напруги) і джерела 

заряду. Неважко помітити, що найбільш прості вимірювання п’єзокоефіцієнтів 

e і h при прямому п’єзоефекті і d – при зворотному. 

 

1.1.3. Основні параметри керамічних п’єзоелектричних 

перетворювачів. 

Параметри перетворювачів можна розділити на ті, що вимірюються, та на 

ті, що розраховуються. 

До вимірюваних параметрів належать: 

- ємність С0, Ф; 

- діелектричні втрати δtg , де δ – кут втрат; 

- частоти резонансна fр та антирезонансна fа товщинних (поздовжніх) 

коливань, Гц; 

- fr – резонансна частота радіальних коливань, Гц;  

- опір на резонансній частоті pR , Ом; 

- п’єзомодуль 33d  (для подовжнього п’єзоефекту), Кл/Н. 
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Рис. 1.1. Режими і схеми п’єзоперетворення 

 

До розрахункових параметрів належать: 

- діелектрична проникність ε ;  

- п’єзомодуль 31d  (для поперечного п’єзоефекту), Кл/Н; 

- добротність Q ; 

- модуль Юнга ЮE , Па; 

- коефіцієнт електромеханічного зв’язку β ; 

- питомий електричний опір Vρ , Ом·м; 

- швидкість поширення подовжніх хвиль lC , м/с. 
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На рис. 1.2 представлена еквівалентна схема ультразвукового 

п’єзоперетворювача, побудована методом електромеханічних аналогій, що 

досить повно описує електричні властивості ненавантаженого п’єзоелементу 

поблизу частоти основного резонансу. 

 

а)                                               б) 

Рис. 1.2. П’єзоелектричний перетворювач: а) геометричні характеристики, б) 

еквівалентна схема 

 

На зображеній еквівалентній схемі (рис. 1.2) індуктивність L1 

еквівалентна масі перетворювача, що коливається; ємність С1 еквівалентна 

гнучкості (пружній податливості) перетворювача, як механічної коливальної 

системи; опір R1 має дві складові: опір механічних втрат та опір 

випромінювання. Ємність С0 – статична електрична ємність перетворювача, що 

утворена його електродами та п’єзоелектриком. 

Елементи L1, С1, R1 – динамічні параметри резонатора, що утворюють так 

звану механічну гілку еквівалентної схеми. Динамічні параметри визначаються 

фізичними властивостями матеріалу, з якого виготовлено резонатор, його 

геометрією, топологією та формою електродів, напрямком та ступенем 

поляризації п’єзоелектрика. Елемент С0 утворює електричну гілку 

еквівалентної схеми. 
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Основна особливість еквівалентної схеми, зображеної на рис. 1.2б, – 

наявність двох коливальних контурів: послідовного та паралельного. Це 

приводить до того, що така схема має два резонанси: механічний (послідовний 

коливальний контур, резонанс напруг) і електромеханічний (паралельний 

коливальний контур, резонанс струмів). При послідовному резонансі реактивні 

опори механічної гілки L1 та С1 взаємно компенсують один одного. В такому 

випадку з електричної точки зору п’єзорезонатор може розглядатись як 

паралельно включені статична ємність С0 та механічний опір R1. 

Опір п’єзорезонатора на резонансній частоті мінімальний (при цьому 

струм досягає максимального значення), а на антирезонасній частоті опір 

максимальний і носить активний характер (при цьому струм мінімальний). 

 

1.2. Вимірювання параметрів п’єзоперетворювачів 

1. Ємність перетворювача С0 і діелектричні втрати δtg  вимірюються 

універсальним мостовим приладом на низькій (підтональній) частоті. На 

високих частотах С0 і δtg  вимірюються за допомогою методів заміщення, 

розладу контуру і методом Q-метра. 

2. Резонансна fр і антирезонансна fа частоти вимірюються методом 

пасивного чотириполюсника. Частота резонансу fр – частота механічного 

резонансу, яка визначається для послідовного коливального контуру (рис. 1.2б). 

Частота антирезонансу fа – частота електромеханічного резонансу, яка 

визначається для паралельного коливального контуру. Причому fа> fр – завжди. 

Для п’єзоелектричного резонатора із суцільними електродами резонансну 

та антирезонансу частоти можна розрахувати за наступними формулами: 

112

1

CL
f p ⋅

=
π

, (1.4) 



8 

 









+=

⋅⋅
+⋅=

0

1

1011

01 1
1

2

1

2

1

C

C

LCCCL

CC
fa ππ . (1.5) 

Враховуючи, що при антирезонансі загальна ємність контуру 

визначається за формулою: 

10

10

CC

CC
C

+
⋅=Σ . (1.6) 

Тому що величина С1 на декілька порядків менша за С0, то частота 

антирезонансу мало відрізняється від частоти резонансу. 

Як і будь-яке тверде пружне тіло п’єзоелемент має власну частоту 

механічних коливань. Незалежно від своїх п’єзоелектричних властивостей 

пластина п’єзоелементу (більшість п’єзоперетворювачів, що використовуються 

в ультразвуковому НК, являють собою пластини різних геометричних форм) 

здатна до механічних коливань як система, що складається з маси на пружині. 

Проте в пластині маса та сила пружини розподілені рівномірно, тому вона в 

протилежність масі на пружині окрім основного коливання може здійснювати і 

більш високі гармонійні коливання (на зразок натягнутої струни). Спектр 

власних частот визначається розмірами і конструктивними формами 

п’єзоелементу, способом кріплення, пружними властивостями п’єзоматеріалу і 

типом деформації в процесі коливань. Резонансна частота поздовжніх коливань 

п’єзопластини може бути розрахована за формулою: 

l

C
f l

p 2
= , (1.7) 

де Сl – швидкість поздовжніх ультразвукових коливань в п’єзопластині, l –

товщина п’єзопластини (рис. 1.2). 

Схема вимірювання представлена на рис. 1.3. Вимірювання частот 

проводиться наступним чином. На генераторі встановлюють початкову частоту 

(що значно менша резонансної), після чого за допомогою осцилографа 
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вимірюють амплітуду сигналу на навантаженні. Збільшуючи частоту 

генератора з заданим кроком і вимірюючи амплітуду сигналу при цьому 

знаходять власну резонансну частоту перетворювача – вона фіксується при 

максимальній амплітуді на навантаженні. Потім, підвищуючи частоту 

генератора, знаходять мінімальну амплітуду сигналу на навантаженні (рис. 1.4). 

Цьому значенню відповідає антирезонансна частота п’єзоелемента. 

 

Рис. 1.3. Структурна схема вимірювального пристрою 

для вимірювання pf , af , pR . 

 

Реальна АЧХ перетворювача відрізнятиметься від показаної на рис. 1.4 

тим, що на неї будуть накладені піки, обумовлені резонансними частотами 

радіальних, крутильних, згинних та зсувних коливань пластини. Проте вони 

будуть не настільки вираженими, як резонансна частота товщинних 

(поздовжніх) коливань. 
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Рис. 1.4. «Ідеальна» АЧХ п’єзоперетворювача, побудована на основі його 

еквівалентної схеми 

 

3. Аналогічним чином вимірюється і резонансна частота радіальних 

коливань fr. Орієнтовне її значення можна розрахувати за формулою (для 

дискового перетворювача): 

2

l
r

1D

C05,2
f

νπ −
⋅=  , (1.8) 

де Сl – швидкість подовжніх коливань, м/с; D – діаметр п’єзоперетворювача, м; 

ν – коефіцієнт Пуассона. 

На практиці для визначення резонансної частоти радіальних коливань 

дискового перетворювача використовують наступну формулу: 

D

C
f l

r 2

35,1 ⋅
= . (1.9) 

4. Опір на резонансній частоті Rp визначається за формулою: 









−= 1

ВИХ

ВХ
Hp U

U
RR , (1.10) 

де Rн – опір навантаження, включений в схему вимірювання параметрів (рис. 

1.3) при вимірюванні fр (в лабораторному стенді Rн=68 Ом); UВХ – напруга на 
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вході перетворювача; UВИХ – напруга на виході перетворювача на резонансній 

частоті. 

5. П’єзомодуль d33 поздовжнього п’єзоефекту вимірюється в статичному 

режимі. Вимірювання в статичному режимі модуля 
T

P
d33 =  (див. рис. 1.1) 

полягає в наступному. У момент зняття навантаження заряд, що з’являється на 

електродах, фіксується дзеркальним гальванометром, який вимірює величину 

заряду. 

 

1.3. Розрахунок параметрів п’єзоперетворювачів 

1. Геометрична ємність п’єзоелементу С0 визначається наступною 

формулою: 

l

S
C

⋅⋅
= 0

0

εε
 , (1.11) 

де l – товщина п’єзоелементу, м; ε – відносна діелектрична проникність 

п’єзоматеріалу; S – площа п’єзоелементу, м2; 12
0 1085,8 −⋅=ε  Ф/м – електрична 

постійна. 

2. Коефіцієнт електромеханічного зв’язку β є енергетичною 

характеристикою п’єзоелементу як електромеханічного перетворювача енергії: 

W

W

W

W ем ==β , (1.12) 

де Wм – енергія, запасена в механічній формі; Wе – енергія електричного поля, 

що генерується п’єзоелементом; W=Wм+Wе – повна енергія деформованого 

п’єзоелектрика. 

Коефіцієнт електромеханічного зв’язку може бути розрахований за 

приблизною формулою (у випадку малих значень β<0,5):  

pp

pa

f

f

f

ff ∆=
−

≈ 2)(2
β .  (1.13) 
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3. П’єзомодуль d31 поперечного п’єзоефекту визначається розрахунковим 

шляхом за значеннями резонансної і антирезонансної частот, діелектричної 

проникності п’єзоелементу і густини кераміки, з якої зроблений п’єзоелемент. 

У п’єзомодуля d31 перший індекс відноситься до електричного поля, 

направленого паралельно товщині диска. Другий індекс відноситься до 

деформації, перпендикулярної напряму поляризації, тобто направленою по 

радіусу диска. 

П’єзомодуль елементів у формі диска при β≤0,5 визначається за 

формулою: 

ρ
εβ

D

2

f

106
d

r

7

31 ⋅⋅=
−

 , (1.14) 

де D – діаметр дискового перетворювача, м; fr – резонансна частота радіальних 

коливань, Гц; ρ – густина п’єзоматеріалу, кг/м3. 

4. Важливим параметром резонатора, яким є п’єзоелемент, є механічна 

добротність Q, яка характеризує, у скільки разів запаси енергії в системі більші, 

ніж втрати енергії за один період коливань (тобто, добротність характеризує 

здатність п’єзоелементу зберігати накопичену в ньому енергію). Добротність 

характеризує якість коливальної системи, оскільки чим більша добротність, тим 

менші втрати енергії в системі за одне коливання. Величина добротності 

характеризує також і вибірковість коливальної системи: чим більше 

добротність, тим вужче смуга частот зовнішньої сили, яка може викликати 

інтенсивні коливання системи. Механічна добротність п’єзоелементу 

розраховується за формулою: 

( )2
p

2
ap0p

2
a

fffCR2

f
Q

−
=

π
. (1.15) 

Зазвичай промислові марки п’єзокераміки мають добротність в межах 

15…1000. 



13 

 

5. Модуль Юнга ЮE  обчислюється за формулою: 

2
p

2
Ю fl4E ρ= . (1.16) 

6. Питомий об’ємний електричний опір Vρ  визначається по формулі: 

l

RS
V =ρ , (1.17) 

де R – повний опір перетворювача, Ом; S – площа електродів (з одного боку), 

м2; l – товщина п’єзоелементу, м. 

7. Швидкість звуку в матеріалі п’єзоперетворювача ЗВC  (уточнюється за 

результатами експерименту) визначається по формулі: 

pЗВ fl2C = . (1.18) 

8. Технічні параметри п’єзоматеріалу ЦТС-19: 

- Відносна діелектрична проникність 3251725±=ε ; 

- тангенс кута діелектричних втрат 0350,0tg =δ ; 

- питомий об’ємний електричний опір 8
V 101⋅=ρ Ом·м; 

- електрична міцність ME , не менше 3,0·106 В/м; 

- температура точки Кюрі KT , не менше 2900С; 

- коефіцієнт електромеханічного зв’язку β , не менше 0,4; 

- п’єзоелектричний модуль 33d , не менше 200,0·10-12 Кл/н; 

- п’єзоелектричний модуль 31d , не менше 100,0·10-12 Кл/н; 

- модуль Юнга 11
Ю 10)85,055,0(E −= Па; 

- механічна добротність Q , не менше 50; 

- густина 31045,7 ⋅=ρ кг/м3. 

 

1.4. Експериментальна частина 

1. Зібрати схему вимірювального стенду (рис. 1.3). 
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2. Виміряти геометричні розміри різних п’єзоелементів (видаються 

викладачем) та попередньо розрахувати резонансну частоту поздовжніх 

коливань для кожного п’єзоелемента за формулою (1.7). 

3. За допомогою мультиметра виміряти реальну ємність кожного 

п’єзоелементу. Порівняти отримані значення з розрахованими за формулою 

(1.11). 

4. Встановити початкове значення частоти на генераторі (зазвичай, 

значно менше розрахованої резонансної частоти п’єзоелемента) і виміряти 

амплітуду. Дані занести в таблицю 1.1. Ті ж дії повторити з певним кроком по 

частоті до кінцевого значення частоти (зазвичай, на 20-30% вище розрахованої 

резонансної частоти п’єзоелемента). За результатами експериментів побудувати 

графік АЧХ, по якому визначити резонансну та антирезонансну частоти. 

Порівняти розраховане значення резонансної частоти з експериментальним. 

5. Розрахувати параметри п’єзопластини за формулами (1.10), (1.13) та 

(1.15). 

6. Зробити висновки. 

 

1.5. Оформлення експериментальних результатів 

Табл. 1.1 Результати вимірювання АЧХ п’єзоелементу 

Частота, Гц Амплітуда, В 

f1=  

f2=  

f3=  

…  

fn=  
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Таблиці та графіки для кожного п’єзоелементу побудувати на окремих 

аркушах і прикріпити до протоколу лабораторної роботи. 

 

1.6. Контрольні питання 

1. Що таке п’єзоелектричний ефект? 

2. Як теоретично визначити робочу частоту перетворювача? Пояснити. 

3. Що характеризує коефіцієнт електромеханічного зв’язку? 

4. Поясніть еквівалентну електричну схему п’єзоелектричного 

перетворювача. 

5. Чому антирезонансна частота вище резонансної? 

6. Як пояснити на АЧХ п’єзоелемента той факт, що напруга резонансу 

більша, ніж напруга антирезонансу? 

7. Що таке добротність? 

8. Чому розраховане за формулою значення резонансної частоти 

відрізняється від експериментального? 
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Лабораторна робота № 2  

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА ДИСПЕРСІЇ ШВИДКОСТІ ЗГИННИХ 

ХВИЛЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІГУР ХЛАДНІ 

 

Мета роботи: ознайомлення з методом збудження згинних коливань, 

схемою і роботою магнітострикційного випромінювача, а також з 

особливостями поширення згинних коливань в пластинах. 

 

2.1. Основні положення 

2.1.1. Нормальні хвилі. 

В обмежених твердих тілах існують хвилі Лемба (в пластинах) і хвилі 

Порхгамера (в стержнях). Їхня загальна назва – нормальні хвилі. У напрямку, 

перпендикулярному до поверхні пластини або стрижня, нормальні хвилі як би 

утворюють нерухому хвилю. У пластині або стрижні певної товщини можуть 

поширюватися різні типи (моди) нормальних хвиль із різним розподілом 

коливань по товщині. 

Хвилі в пластинах застосовують для УЗ-контролю тонких листів, труб, 

оболонок, а хвилі в стрижнях – для контролю дротів, стрижнів, труб (при 

поширенні уздовж осі труби). Швидкість поширення цих хвиль змінюється 

залежно від частоти (явище дисперсії швидкості), пружних властивостей 

матеріалу та поперечних розмірів пластини або стрижня. 

Нормальні хвилі можуть бути симетричними (мають індекс s) або 

антисиметричними (мають індекс а). Антисиметричні хвилі викликають згинні 

коливання пластини з елементом зсуву. Симетричні хвилі викликають розтяг-

стиснення пластини (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Схематичне зображення хвиль: а) симетричних; б) антисиметричних;  

x – напрямок поширення хвиль; стрілками показані напрямки зміщень по осі y 

 

Індекс біля літер а та s показує, скільки половин довжини поздовжньої 

або поперечної хвилі укладається по товщині пластини при поширенні даної 

моди нормально до поверхні. 

Фазова швидкість Cp – це швидкість зміни фази в напрямку поширення 

хвилі, в даному випадку уздовж пластини. Якщо вся пластина коливається по 

товщині (фаза хвилі на всій поверхні однакова), фазова швидкість уздовж 

пластини буде нескінченно великою. Фазова швидкість дозволяє розрахувати 

довжину хвилі fCpp =λ  й визначити умови збудження хвилі. 

Швидкість поширення імпульсу уздовж пластини визначає групова 

швидкість Cg. 

Антисиметрична нульова мода нормальної хвилі називається згинною 

хвилею. 

Згинна хвиля є нерухомою хвилею і має так звані вузли і пучності. Така 

хвиля, очевидно, виникає завдяки інтерференції падаючої від випромінювача і 

відбитої краєм пластинки хвиль, що біжать.  

Теорія випромінювання і поширення звуку в пластинах показує, що в 

пластині поширюється згинна хвиля, швидкість якої визначається формулою 
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 ( ) ( )22 1313 νρ
π

νρλ
π

−
⋅=

−
= E

df
Ed

Cи , (2.1) 

де d – товщина пластини, λ – довжина згинної хвилі, f – її частота, ρ – густина 

матеріалу пластини, E – модуль пружності, ν – коефіцієнт Пуассона. 

Згинна хвиля збуджується вібратором, що коливається в напрямі, 

перпендикулярному до площини пластини, тому здається, що згинна хвиля 

поперечна. Але як показує теорія і експеримент, згинна хвиля одночасно і 

поздовжня і поперечна. Тільки уздовж середнього перетину пластини 

поширюється чисто поперечна хвиля (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Схематичні зображення поперечної та згинної хвиль:  

а) у поперечній хвилі коливання часток твердого тіла відбуваються в напрямку, 

строго перпендикулярному до напрямку поширення хвилі, 

б) згинна хвиля одночасно поздовжня та поперечна: частки пластинки, по якій 

поширюється хвиля, роблять складний коливальний рух, що має складові, 

перпендикулярні і паралельні до напрямку поширення хвилі; чисто поперечна 

хвиля, як показує схематичний малюнок, поширюється тільки по середньому 

перетині пластинки. 

 

З виразу (2.1) слідує, що швидкість поширення згинної хвилі иC  залежить 

від частоти. Таке явище називається дисперсією швидкості звуку, тобто 
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fCu ~   (2.2) 

або   

f
u

1
~λ   (2.3) 

 

2.1.2. Магнітострикційний ефект. 

Магнітострикція являє собою деформування тіл при зміні їхнього 

магнітного стану. Дане явище, відкрите в 1842 р. Джоулем, властиво 

феромагнітним металам і сплавам (феромагнетикам) та феритам. 

Властивості феромагнетиків характеризуються кривою намагнічування 

B=f(H). При збільшенні напруженості магнітного поля індукція росте до 

певного значення, обумовленого явищем насичення. При знятті зовнішнього 

поля у феромагнетику зберігається залишкова індукція Взал і для його повного 

розмагнічування необхідно створити поле протилежного напрямку. 

Напруженість поля, при якому індукція дорівнює нулю, називають 

коерцитивною силою Нк. Замкнуту криву, що характеризує запізнювання зміни 

магнітної індукції стосовно зміни напруженості зовнішнього магнітного поля, 

називають петлею гістерезису (рис. 2.3.). 

Магнітна енергія кристалічної решітки є функцією відстані між атомами 

або іонами; отже, зміна магнітного стану тіла веде до його деформування, тобто 

виникає явище магнітострикції. 
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Рис. 2.3. Загальний вигляд петлі гістерезису для феромагнетиків 

 

Магнітострикційна деформація ll /∆=ε (де Δl — абсолютне подовження 

зразка, l — його довжина) складним чином залежить від індукції та 

напруженості магнітного поля, так як ця залежність визначається характером 

доменної структури. В найпростіших випадках деформація пропорційна 

квадрату намагніченості. Для макроскопічно однорідних полікристалічних 

речовин деформація може бути розрахована шляхом усереднення доменних 

ефектів з урахуванням напрямку векторів J, Н та напрямку вимірювання. 

Оскільки деформація феромагнітного зразка визначається тільки модулем 

зовнішнього магнітного поля, при накладенні знакозмінного поля із частотою 

зміни f розміри зразка змінюються від мінімального до максимального значень 

двічі за період (за кожен півперіод зразок відчуває весь цикл «подовження-

укорочення»), тобто із частотою 2f, як показано на рис. 2.4а.  

В магнітострикційних перетворювачах використовують 

магнітополяризований матеріал, що має постійну складову індукції Во, 

створювану постійним магнітом, залишковою намагніченістю або за рахунок 

постійного струму в обмотці підмагнічування. При наявності в зразку змінної 

складової індукції, що менша за постійну, сумарний напрямок поля не 
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змінюється і відбувається утворення механічних коливань із частотою 

збуджуючого поля, як показано на рис. 2.4б. 

 

Рис. 2.4. Залежність деформації від напруженості зовнішнього магнітного поля: 

а) без підмагнічування; б) з додатковим підмагнічуванням Н0 

 

Амплітуда коливань стержня-вібратора залежить не тільки від фізичних 

властивостей конкретного феромагнетику, а й від пружності твердого тіла, з 

якого виготовлений стрижень. Загалом амплітуда акустичних коливань 

незначна і обчислюється мікронами, але й цього достатньо для створення 

високоефективних ультразвукових технологічних установок. 

Як матеріал для магнітострикційного перетворювача (вібратора) серед 

металів-феромагнетиків нікель володіє найкращими магнітострикційними 

властивостями, проте існують і інші матеріали на основі інтерметалевих 

сполук: альфер (сплав Fe і Al (13%)), пермалой (сплав Fe і Ni (40%)), альсифер 

(сплав Fe і Al (4%), Si (2%)), пермендюр (сплав Fe і Co (49%), V (2%)), інвар 

(сплав Fe (64%) і Ni (36%)), цекас (сплав Fe (26,9%), Ni (59,9%), Cr (11,2%), Mn 

(2%)). 

Альтернативою перерахованим вище матеріалами є феритова кераміка. 

Перевага феритового вібратора в тому, що у нього втрати на вихрові струми 
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значно нижче, ніж у металевого вібратора, що дозволяє використовувати 

монолітні феритові вібратори на високих частотах ультразвуку. Якщо 

металевий вібратор при тривалій роботі вимагає водяного охолодження, то 

феритовий вібратор здатний генерувати ультразвук при температурі до 500°С. 

Однак ферит не витримує потужних ультразвукових вібрацій і його 

застосування обмежене. 

 

2.1.3. Магнітострикційний перетворювач. 

 

На рис. 2.5 показана одна із конструкцій магнітострикційного 

випромінювача на основі феритового стержня. 

 

Рис. 2.5. Магнітострикційний випромінювач: а) конструкція: 1 – феритовий 

стержень, 2 – гумове кільце, 3 – каркас обмотки збудження, 4 – обмотка 

збудження, 5 – кільцеві магніти; б) тривимірна модель 
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У феритових випромінювачах для підмагнічування зазвичай 

застосовують постійні магніти, а в металевих випромінювачах використовують 

підмагнічування постійним струмом, що проходить через обмотку збудження 

вібратора або додаткову обмотку підмагнічування. Принципового значення 

джерело підмагнічування не має. У кожному разі, для конкретного вібратора 

існує оптимальна величина магнітного поля, при якій досягається максимальна 

амплітуда ультразвукових коливань. 

 

2.2. Лабораторний стенд 

Магнітострикційний перетворювач є феритовим стержнем-резонатором, 

власна частота якого на першій гармоніці: 

l2

C
f l

⋅
= , (2.4) 

де lС – швидкість поширення поздовжніх хвиль у феритовому стержні, l – 

довжина стержня. 

В стержні збуджується поздовжня хвиля. Швидкість поздовжніх хвиль в 

стержні розраховується за формулою: 

ρ
E

Cl =  , (2.5) 

Схема макету ультразвукового генератора (рис. 2.6) включає генератор 

змінного струму G≈ для збудження магнітострикційного перетворювача, 

генератор постійного струму G= для постійного підмагнічування стержня, 

соленоїд М для створення магнітного поля в закріпленому в ньому феритовому 

стержні И, а також елементи електричної розв’язки: конденсатор С і дросель 

Др. В цій схемі розділовий конденсатор С перешкоджає закорочуванню блоку 

живлення через вихідні ланцюги ультразвукового генератора, а дросель Др 

перешкоджає проникненню високочастотних коливань в блок живлення. 
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Рис. 2.6. Схема макету ультразвукового магнітострикційного 

генератора 

 

Збудження згинних хвиль в пластині здійснюється через механічний 

контакт між перетворювачем і пластиною. Для збудження магнітострикційного 

перетворювача на першій гармоніці необхідно, щоб феритовий стрижень 

закріплювався в соленоїді через коротку циліндрову прокладку, розташовану на 

відстані l/2 від краю стрижня. 

Пластини O виконані у вигляді різних плоских фігур завтовшки 0,5–2 мм. 

Візуалізація нерухомої хвилі здійснюється за допомогою піску, заздалегідь 

розсипаного на пластині рівним тонким шаром. 

Оскільки межа розділу між пластиною і навколишнім середовищем 

«м’яка», то край пластини знаходиться в пучності коливальної швидкості. 

Рівномірно розсипаний по поверхні пластини пісок збирається у вузлах 

коливальної швидкості, проявляючи інтерференційну картину ультразвукового 

поля. Відстань між сусідніми вузлами коливальної швидкості рівна λ/2 згинної 

хвилі (рис. 2.7). Якщо пластина має форму диска, то інтерференційна картина 

має вид концентричних кіл, відстані між якими дорівнюють λ/2. 
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Рис. 2.7. Форма згинної ультразвукової хвилі 

 

Оскільки відбиття проходить від акустично менш щільного середовища, 

на краю повинна утворитися пучність зміщень нерухомої хвилі. Перший вузол 

відстоїть від краю пластинки на відстань, рівній половині проміжку між будь-

якими сусідніми вузлами. Так як відстань між сусідніми вузлами дорівнює 

половині довжини хвилі ультразвуку в пластинці, то перший вузол – у повній 

відповідності з теорією – утвориться на відстані чверті довжини хвилі від краю 

пластинки. 

Якщо підставити вираз (2.4) у (2.3), отримаємо, що lu ~λ . 

 

2.3. Експериментальна частина 

1. Ознайомитися із загальними положеннями і схемою макету (рис. 2.5). 

2. Розрахувати приблизно резонансні частоти на першій гармоніці за 

формулою (2.4) для феритових стержнів різних довжин, що використовуються 

в лабораторній роботі. Швидкість ультразвуку в феритовому стержні визначити 

з таблиць (дивись [2,3]). 
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3. Зібрати схему макету (рис. 2.5 та 2.6) і налаштувати перетворювач «в 

резонанс». Резонанс визначають наступним чином: 1) фіксують стержень 

приблизно посередині за допомогою гумового кільця; 2) зібраний перетворювач 

ставлять перпендикулярно до поверхні; 3) на верхній край стержня кладуть 

тонку металеву пластинку (наприклад, це може бути лезо від бритви); 4) на 

генераторі виставляють частоту, що була попередньо розрахована як частота 

резонансу; 5) за допомогою елементів керування генератора починають плавно 

змінювати частоту до тих пір, поки лезо не почне максимально вібрувати на 

краю стержня (це можна відчути на слух по характерному звуку або 

спостерігати візуально, наприклад, коли лезо «зістрибне» з краю стержня). 

Визначена таким чином частота і буде реальною частотою резонансу. 

4. Уточнити швидкість звуку в матеріалі перетворювача, враховуючи 

налаштовану резонансну частоту. 

5. Підготувати пластини різної форми для збудження в них згинних хвиль 

(видаються викладачем). На пластину нанести тонкий шар стружки з 

неметалевого матеріалу або пісок. 

6. Збудити в пластині у вигляді диску нерухому згинну хвилю (від центра 

диску). Зафіксувати фрагмент інтерференційної картини (наприклад, 

сфотографувавши на телефон або замалювавши). Розрахувати довжину 

нерухомої хвилі, визначивши спочатку відстань між двома сусідніми вузлами 

(див. рис. 2.7). 

7. Розрахувати швидкість поширення згинної хвилі для заданої частоти. 

Дані занести в таблицю 2.1. 

8. За наявності декількох стержнів різної довжини повторити пп. 2-8 та 

побудувати дисперсійну характеристику швидкості згинної хвилі. Також 

побудувати графік залежності довжини згинної хвилі від довжини збуджуючого 

феритового стержня. Порівняти форми отриманих графіків. 
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9. Проаналізувати інтерференційну картину при введенні звуку в стороні 

від центру диска. Отримані картини сфотографувати. 

10. Для пластин інших форм, що відмінні від дискової, пп.6-8 не 

виконувати. Для цих пластин збуджувати хвилю в різних точках на їх поверхні, 

а отримані інтерференційні картини сфотографувати. 

11. Зробити висновки. 

 

2.4. Оформлення експериментальних результатів 

Табл. 2.1 Дослідження дисперсії швидкості з  

використанням пластин у вигляді диску 

Довжина 

феритового 

стержня l, мм 

Розрахована 

частота 

резонансу f, 

кГц 

Налаштована 

частота 

резонансу f, 

кГц 

Довжина хвилі в пластині 

λ, мм 

    

    

 

Таблицю 2.1 оформити в електронному вигляді і роздрукувати. 

Сфотографовані фрагменти інтерференційних картин роздрукувати на окремих 

аркушах і прикріпити до протоколу лабораторної роботи. 

 

2.5. Контрольні питання 

1. Поясніть явище магнітострикції. 

2. Чим визначається резонансна частота магнітострикційного 

перетворювача? 

3. Чому розрахована частота резонансу відрізняється від налаштованої 

частоти резонансу? 
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4. Як закріпити стрижневий перетворювач, щоб отримати коливання на 2, 

3 або 4 гармоніці? 

5. Пояснити положення вузлів і пучностей коливальної швидкості на 

інтерференційній картині, зокрема, на краю диска. 

6. Як пояснити явище дисперсії швидкості згинних хвиль? 

7. Як залежить деформація магнітострикційного стрижня від 

напруженості зовнішнього магнітного поля без постійного підмагнічування та 

із ним? 
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Лабораторна робота № 3  

ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАПРАВЛЕНОСТІ 

УЛЬТРАЗВУКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 

 

Мета роботи: ознайомлення з методами вимірювання діаграми 

направленості ультразвукових перетворювачів в ближній і дальній зонах. 

 

3.1. Основні положення 

 

При дослідженні характеристик розподілу акустичного тиску 

використовують два способи. Згідно першому поле випромінювання 

досліджується за допомогою пробного, в ідеальному випадку точкового 

приймача. Досліджується тільки поле випромінювання. Другий спосіб 

передбачає зняття характеристик поля випромінювання-прийому по відбиттю 

від такого ж мініатюрного об’єкту, що має кругову діаграму направленості 

(ДН). Між характеристиками, знятими цими способами, існує залежність – 

квадрат розподілу поля випромінювання рівний розподілу поля 

випромінювання-прийому. 

В акустичному полі будь-якого перетворювача внаслідок активних 

інтерференційних процесів утворяться дві характерні зони: ближня і дальня 

(рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Зони випромінювання 

 

Для поршневого випромінювача круглої форми глибина ближньої зони 

розраховується за формулою: 

λ

2a
rб =  ,  (3.1) 

де a – радіус випромінювача, λ – довжина хвилі в середовищі її поширення. 

Початок дальньої зони визначається з умови: 

λ

23
3

a
rr бд

⋅=≥  (3.2) 

Між цими зонами розташована проміжна або перехідна зона. У ближній 

зоні переважає явище інтерференції з явно вираженими нулями і пучностями. 

Хвиля в ближній зоні не розходиться і перетин пучка визначається 

конфігурацією плоского випромінювача. 

У ближній зоні (зоні Френеля) випромінювача (рис. 3.2б) поле спрощено 

можна представити у вигляді променевої трубки із границею по ізобарі (лінії, 

що з’єднує точки з рівним звуковим тиском), діаметр якої дорівнює діаметру 

п’єзоелементу 2а (рис. 3.1). У цій променевій трубці зосереджена основна 

випромінювана енергія, але не вся. 
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Рис. 3.2. Поле випромінювання: а) фотографія ультразвукового поля 

випромінювача, б) розрахункова структура поля в ближній зоні 

 

Модуль поля (амплітуда без врахування знака фази) максимальний при 

λ)12( −
=

n

a
r  та мінімальний при λn

a
r

2
= , де n=1,2,3… (рис. 3.1). Виникнення 

екстремумів пояснюється тим, що в кожну точку простору поблизу 

п’єзоелементу хвилі, випроменені різними його ділянками, приходять у різний 

час і з різними фазами, та інтерферують (додаються) з урахуванням набігу фаз. 

Тому у межах ближньої зони звуковий тиск Р осцилює не тільки по осі, але по 

всьому об’єму циліндра діаметром 2а. 

Для дискового випромінювача закон зміни амплітуди тиску в ближній 

зоні вздовж акустичної осі може бути представлений виразом: 

)))(((sin2)( 210 rrСrPm −⋅⋅⋅⋅⋅=
λ
πνρ , (3.3) 

де ρ, С – акустичні параметри середовища випромінювання, ν0 – коливальна 

швидкість поверхні випромінювача , r1 та r0 – відстань від точки М1 на 

акустичній осі до краю і центру випромінювача (рис. 3.3). Тут 
22

0
2

1 arr += . 
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Рис. 3.3. До розрахунку поля акустичного тиску на осі дискового 

випромінювача 

 

У дальній зоні акустичний тиск монотонно зменшується за законом 

зворотної пропорційності, що характерний для сферичної хвилі. Якщо в 

ближній зоні основна частка акустичної енергії розповсюджується в трубці 

випромінювання, то в дальній зоні основна енергія розповсюджується в конусі 

випромінювання. Оцінюється дальня зона випромінювання діаграмою 

направленості. 

При r>rб інтерференційні явища по осі випромінювача слабшають, а при 

r>3rб практично відсутні. Цю область називають дальньою або зоною 

Фраунгофера. У цій зоні хвилі випроменені всіма ділянками п’єзоелементу 

проходять практично в одній фазі. Але в межах однієї фази (тобто в межах λ/2) 

амплітуди цих хвиль змінюються від 0 до 1. Тому, у ній пучок розширюється, а 

звуковий тиск Р0 у пучку в напрямку під кутом θ акустичної осі монотонно 

зменшується уздовж і поперек акустичної осі відповідно до виразу: 

)(
0

θ
λ

θ R
r

S

P

P a ⋅= . (3.4) 
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У цьому виразі член Sа/λr, що називається дифракційним, характеризує 

послаблення інтенсивності по осі пучка внаслідок його розходження по конусу 

(рис. 3.1). Тут Sa – площа випромінювача. Другий член R(θ) є характеристикою 

(діаграмою) направленості і визначає розподіл звукового тиску в поперечному 

перерізі (по фронту хвилі) щодо тиску по осі, який прийнятий за 100% (рис. 

3.4). 

 

Рис. 3.4. Діаграма направленості дискового перетворювача: а) в декартовій; б) в 

сферичній системах координат 

 

Іншими словами, діаграма направленості – це векторна діаграма кутового 

розподілу енергії поля випромінювача. Тобто в ній довжина вектора (променя 

під якимось кутом θ до осі пучка) пропорційна енергії випромінювання в цьому 

напрямку щодо енергії уздовж осі. Тому, від однакових відбивачів 

розташованих на одній відстані r фіксуються сигнали різні по амплітуді (рис. 

3.5). 
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Рис. 3.5. Зміна амплітуди сигналу від положення відбивача в межах діаграми 

направленості 

 

Діаграма направленості складається з декількох пелюсток (рис. 3.4б). Чим 

вище частота f або більше a, тим пелюсток більше. 

У дальній зоні дискового випромінювача діаметром 2а акустичне поле 

вісесиметричне. Діаграма направленості в будь-якій з площин розраховується 

за формулою: 

θ
θθ

sin

)sin(2
)( 1

⋅⋅
⋅⋅⋅

=
ka

kaJ
R , (3.5) 

де J1 – це функція Бесселя 1-го роду 1-го порядку, нулі якої (рис. 3.4а) 

відповідають нулям ДН, k – хвильове число.  

Тоді 

Lka

22,1
arcsin

22,1
arcsin0 =

⋅
= πθ , 
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L

22,2
arcsin2 =θ , 

L

24,3
arcsin4 =θ , 

де λ
a

L
2

=  – хвильовий розмір випромінювача. 

Діаграма направленості прямокутного випромінювача в осьовій площині 

(вертикальній або горизонтальній), паралельній стороні прямокутника 2а (або 

2b), відповідає виразу: 

θ
θθ

sin
)sinsin(

)(
⋅⋅

⋅⋅=
ka

ka
R   (3.6) 

або  

θ
θθ

sin
)sinsin(

)(
⋅⋅

⋅⋅=
kb

kb
R . (3.7) 

Тоді 

Lka

1
arcsinarcsin0 =

⋅
= πθ  , 

L

2
arcsin2 =θ  , 

L

3
arcsin4 =θ  . 

Схема вимірювання представлена на рис. 3.6. Методика вимірювання 

полягає в наступному: приймальний перетворювач встановлюють на відстані 

r≥rб від випромінювача, де rб – ближня зона, розрахована для найбільшого 

розміру перетворювача; λ – довжина хвилі в об’єкті. За допомогою 

випромінюючого перетворювача вводять в об’єкт поздовжні хвилі. Спочатку 

встановлюють обидва перетворювачі на одній акустичній осі і фіксують 

амплітуду сигналу на приймачі за допомогою ультразвукового дефектоскопу. 

Далі зміщують приймач на деякий кут θ відносно акустичної осі і фіксують 
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амплітуду прийнятого сигналу. Потім знову зміщують приймач на певний кут 

(із заданим кроком) і також фіксують амплітуду прийнятого сигналу. 

 

Рис. 3.6. Схема вимірювання 

 

3.2. Експериментальна частина 

 

1. Ознайомитися з ГОСТами 23702-79, 14782-76, літературою та 

методикою вимірювань. 

2. Для використовуваних п’єзоперетворювачів розрахувати зони 

випромінювання за формулами (3.1) та (3.2). 

3. Підготувати установку для зняття діаграми направленості (рис. 3.6). 

Спочатку виміряти амплітуду акустичного тиску А0 при співвісному положенні 

випромінювача та приймача. Потім, зміщуючи приймач на фіксований кут θі 
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(задає викладач) вліво і вправо вздовж сферичної поверхні ОК, вимірювати 

амплітуди Аі.  

4. Занести результати вимірювань в таблицю 3.1. Намалювати 

експериментальну діаграму направленості (Аі(θі)/А0) в декартовій системі 

координат та в сферичній. За формулою (3.5) розрахувати теоретичну ДН та 

побудувати її на тому ж графіку. 

5. Оцінити розхил головної пелюстки ДН на рівні 3 дБ. 

6. Зробити висновки. 

 

3.3. Оформлення експериментальних результатів 

 

Табл. 3.1. Результати вимірювання ДН 

Кут θі, град Амплітуда Аі, відн. од. 

  

  

  

 

Таблицю 3.1. та графіки ДН роздрукувати на окремих аркушах і 

прикріпити до протоколу лабораторної роботи. 

 

3.4. Контрольні питання 

 

1. Поясніть особливості зон поля випромінювання і їх межі. 

2. Як зв’язана ширина діаграми направленості з геометричними 

розмірами випромінювача? 

3. У чому відмінність діаграм направленості круглого і прямокутного 

випромінювачів? 
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4. У чому відмінність діаграм направленості при неперервному та 

імпульсному режимах випромінювання? 

5. Опишіть методику вимірювання ДН? 
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Лабораторна робота № 4  

ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ ОБ’ЄКТУ КОНТРОЛЮ З 

ВИКОРИСТАННЯМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЛУНА-ІМПУЛЬСНОГО 

ТОВЩИНОМІРА 

 

Мета роботи: ознайомлення з методом ультразвукової луна-імпульсної 

товщинометрії, структурною схемою товщиноміру та методикою 

вимірювання товщини ультразвуковим луна-методом. 

 

4.1. Основні положення 

Товщина об’єкта контролю визначається в відповідності з виразом: 

2

Ct
H = ,  (4.1) 

де С – фазова швидкість поздовжніх ультразвукових хвиль, t – інтервал часу 

між зондуючим та відбитим (донним) імпульсами. 

На рис. 4.1 схематично показано акустичний тракт ультразвукового луна-

імпульсного товщиноміру. 

 

Рис. 4.1 Схема акустичного тракту товщиноміру 

 

Для вимірювання товщини потрібно знати швидкість поширення звуку. 

Але на практиці користуються зразками відомої товщини, виготовленими з 

матеріалу, що підлягає контролю. Коли ж проводяться вимірювання товщини 
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об’єкта, виготовленого з іншого матеріалу, швидкість звуку в якому 

відрізняється від швидкості звуку в зразках, то результати вимірювання будуть 

відмінними від істинних. 

В цьому випадку потрібна перекалібровка товщиноміру або введення 

поправочного коефіцієнта: 

виміріст dKd ⋅=  ,  (4.2) 

де dіст та dвимір – справжнє та виміряне товщиноміром значення товщини об’єкта 

відповідно, K – поправочний коефіцієнт, який визначається експериментально 

або теоретично для випадку, коли товщиномір відкалібрований по одному 

матеріалу, а об’єкти, що підлягають вимірюванню, виготовлені з іншого 

матеріалу. 

Справжнє значення товщини dіст вимірюють в основному за допомогою 

звичайного штангенциркуля або мікрометра. 

Наприклад, при вимірюванні товщини виробів з міді товщиноміром, 

відкаліброваним на зразках зі сталі, поправочні коефіцієнти визначаються 

наступним чином 

)( сталіпокалібровкипісляd

d
K

вимірCu

істCu
експер = ,  (4.3) 

 
ст

Cu
теорет C

C
K = .   (4.4) 

При визначенні теоретичного коефіцієнту користуються табличними 

значеннями швидкостей. В даному випадку в знаменнику використовується 

швидкість Cст, так як вище було зазначено, що калібрування відбувалось по 

сталі. Якщо калібрування проходило б по іншому матеріалу, то в знаменнику 

використовувалось би значення швидкості в тому матеріалі. Загалом, швидкість 

в знаменнику – це еталонна швидкість, що визначається при калібруванні 

приладу. 
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Для зразка з конкретного матеріалу 

 експертеорет КК ≈  .   (4.5) 

Якщо виникає потреба визначити швидкість звуку в «невідомому» 

матеріалі, то, користуючись попередніми виразами, одержимо формулу: 

вимірх

істх

стх d

d
СС =  .   (4.6) 

 

4.2. Експериментальна частина 

1. Ознайомитись з описом використовуваного луна-імпульсного 

ультразвукового товщиноміра. Опис додається. 

2. Відкалібрувати товщиномір згідно з інструкцією по експлуатації (в 

сучасних товщиномірах калібрування в основному відбувається по зразках із 

сталі). 

3. Визначити експериментальні поправочні коефіцієнти для заданих 

зразків (табл. 4.1). Зразки видаються викладачем і являють собою 

плоскопаралельні об’єкти різної товщини. 

4. Розрахувати теоретичні поправочні коефіцієнти для матеріалів заданих 

виробів (табл. 4.1). При розрахунку теоретичних поправочних коефіцієнтів 

швидкості ультразвукових поздовжніх хвиль у відповідних матеріалах взяти із 

спеціальних таблиць (є в будь-якому довіднику з НК). При цьому в якості 

еталонної швидкості використати швидкість, що була занесена в пам’ять УЗ 

товщиноміра при калібруванні.  

5. Визначити швидкість звуку в заданому «невідомому» матеріалі по 

сукупності вимірювань (табл. 4.2). На основі розрахованого значення швидкості 

з’ясувати за допомогою відповідних довідникових даних, який це матеріал. 

6. Оцінити похибку вимірювання швидкості по сукупності вимірів (табл. 

4.2). 



42 

 

7. Зробити висновки. 

 

4.3. Оформлення експериментальних результатів 

Розрахувати значення коефіцієнтів за формулами (4.3), (4.4) та занести в 

табл. 4.1.  

 

Табл. 4.1 Визначення поправочних коефіцієнтів 

№ Матеріал dіст , мм  dвимір , мм Кексп  Стабл, м/с Ктеор Сх, м/с 

1 Алюміній       
2 Мідь       
3 Латунь       
4        

 

Вимірювання проводити в 7-ми різних точках на поверхні об’єкту 

контролю. Значення занести в табл. 4.2. Розрахувати задані параметри за 

формулами (4.7)-(4.8). 

 

Табл. 4.2 Визначення швидкості звуку в «невідомому» матеріалі 

№ виміру   

k   

dіст,  

мм      

νk іст,  

мм 

ν2
k іст   

мм2 

dвимір, 

мм 

νk вимір, 

мм 

ν2
k вимір 

мм2 

 1       

 2       

 3       

 4       

 5       

 6       

 7       
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Таблиці 4.1. та 4.2, а також топографічну картину побудувати на окремих 

аркушах і прикріпити до протоколу лабораторної роботи. 

 

4.4. Оцінка результатів вимірювання 

1.Знаходимо середнє арифметичне вимірюваної величини: 

k

d
M

k

1
k∑

=  . (4.7) 

2. Знаходимо залишкові похибки кожного вимірювання:  

Mdv kk −= . (4.8) 

3. Визначаємо середньоквадратичну похибку вимірюваної величини по 

ряду вимірювань: 

1k

v
k

1

2
k

−
=
∑

σ  . (4.9) 

4. Зважаючи на те, що похибки розподілені по нормальному закону, 

знаходимо границю похибки ряду вимірювань: 

σ∆ 3гр = . (4.10) 

5. Знаходимо граничні відносні похибки результатів прямих вимірювань: 

М

гр

гр

∆
δ = . (4.11) 

6. Знаходимо граничну відносну похибку результату непрямого 

вимірювання по формулі: 

22

1

2
виміргрістгр

m

iгр δδδδ +== ∑Σ . (4.12) 

Отже, очікувана величина швидкості звуку в «невідомій» речовині, 

одержана шляхом непрямих вимірів, визначається як 
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( )Σδ грСх 1МС
х

±= , (4.13) 

де 
вимір

іст
етС

М

М
CМ

х
= , Сет – швидкість, що визначена при калібруванні приладу 

і занесена в пам’ять приладу. 

 

4.5. Контрольні питання 

1. В чому полягає операція калібрування ультразвукового товщиноміра? 

2. В який бік відхилиться показання товщиноміра, відкаліброваного по 

алюмінію, якщо вимірюється товщина об’єкта з оргскла? 

3. Як визначити швидкість звуку в невідомому матеріалі за допомогою 

луна-імпульсного товщиноміру? 

4. Докладно опишіть основні складові похибки вимірювання товщини за 

допомогою ультразвукового товщиноміра. 

5. Які існують методи вимірювання товщини за допомогою ультразвуку? 

Поясніть кожен метод. 

6. Опишіть способи вимірювання часової затримки між зондувальним та 

прийнятим донними сигналами, що реалізуються в сучасних товщиномірах. 
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Лабораторна робота № 5  

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНИХ РОЗМІРІВ ДЕФЕКТІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ЛУНА-ІМПУЛЬСНОГО ДЕФЕКТОСКОПА 

 

Мета роботи: ознайомлення з принципом дії і схемою луна-імпульсного 

дефектоскопа; здобуття навичок роботи з луна-імпульсним дефектоскопом по 

виявленню дефектів, визначенню їх координат і розмірів. 

 

5.1. Основні положення 

Луна-імпульсний метод заснований на прозвучуванні виробу короткими 

імпульсами ультразвукових коливань і реєстрації луна-сигналів, відбитих від 

дефектів. Випромінювані імпульси 1 (рис. 5.1) називаються зондуючими. 

Імпульс 2, відбитий від протилежної поверхні виробу, називають донним. За 

наявності у виробі дефекту з’являється проміжний імпульс 3, розташований 

між зондуючим імпульсом та донним. 

По розташуванню імпульсу від дефекту на лінії розгортки електронно-

променевої трубки і його амплітуді судять про глибину залягання дефекту і 

його розмірах. Оскільки поява імпульсу уздовж розгортки пропорційно 

пройденому ультразвуком шляху, то відстань до дефекту H, тобто глибина його 

залягання, визначається в якомусь масштабі M довжиною 1l  ділянки 

горизонтальної розгортки між зондуючим імпульсом і імпульсом, відбитим від 

дефекту: 

1

2
lM

C
H ⋅== τ

 , (5.1) 

де C – швидкість поширення ультразвукових хвиль у виробі, τ – часовий 

інтервал між зондуючим імпульсом і імпульсом від дефекту. 
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Рис. 5.1. Схема прозвучування луна-імпульсним методом: 

а) формування донного імпульсу; б) формування імпульсу від дефекту; 

в) «затінений» донний імпульс. 

 

Контроль здійснюється як за допомогою подовжніх хвиль (при 

нормальному введенні), так і за допомогою поперечних, поверхневих або 

нормальних хвиль (при нахильному введенні). 

Основні параметри луна-імпульсного методу: довжина хвилі λ, кут 

введення α, мертва зона (тривалість .з.мτ  або глибина .з.мh ), фронтальна 

роздільна здатність (ширина θ кутового захоплення), роздільна здатність по 

глибині (дальності), чутливість. 

Ці параметри методу визначаються наступними апаратурними 

параметрами: тип і розмір перетворювача, робоча частота 0f , кут призми β, 

тривалість зондуючого імпульсу зτ  і ревербераційних шумів шτ , рівень 

налаштувань чутливості дефектоскопа по еталонному відбивачеві. 
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Місцеположення дефекту у виробі визначають дві координати: глибина H 

залягання дефекту, відлічувана по нормалі до поверхні і відстань L від центру 

випромінювання перетворювача до дефекту уздовж поверхні виробу. 

Глибиноміром пристрою вимірюють часовий інтервал між зондуючим 

імпульсом і луна-сигналом від дефекту τ. При відомих швидкостях ультразвуку 

у виробі і призмі і відомому куті введення по виміряному τ можна визначити H 

і L (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2. Променева картина при нахильному введенні 

 

Для похилого перетворювача, що дозволяє вводити поперечні хвилі: 

α
τ

cos
2

)
2

(

⋅
⋅−

=
t

п

C
C

r

H   ,   (5.2) 

α
τ

sin
2

)
2

(
⋅

⋅−
=

t
п

C
C

r

L  , (5.3) 

де r – геометрична довжина акустичної затримки (призми), Cп і Сt – швидкості 

поширення ультразвукових повздовжніх хвиль в призмі і поперечних в об’єкті 

контролю відповідно. 
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Відстань від точки введення ультразвуку у виріб до дефекту 

розраховується як: 

2

)
2

( t
п

С
C

r

l

⋅−
=

τ
 , (5.4) 

Про розміри дефектів судять по амплітуді відбитого сигналу. 

В ультразвуковій дефектоскопії користуються відносним методом 

визначення амплітуди, який полягає в порівнянні луна-сигналу від дефекту з 

опорним сигналом, отриманим тим же перетворювачем від відбивача відомої 

величини і геометричної форми. 

Як уніфіковану одиницю вимірювання величини дефекту використовують 

еквівалентну площу дефекту (еквівалентний діаметр). Еквівалентну площу eS  

дефекту вимірюють площею дна плоскодонного отвору, розташованого на тій 

же глибині, що і дефект, який дає ту ж саму амплітуду сигналу, що і дефект. 

Якщо падаюча хвиля збуджується великим випромінювачем-передавачем, 

то він одночасно є і приймачем. При роботі в імпульсному режимі після 

випромінювання він приймає луну від відбивача через проміжок часу, рівний 

подвоєному часу пробігу до відбивача. Приймається, що електрична напруга, 

виміряна як висота луни, пропорційна площі, на яку впала відбита хвиля, і 

звуковому тиску. Якби на рис. 5.3а випромінювана хвиля в її плоскій частині 

поверталася б назад від дуже великого відбивача (відповідного діаметру самого 

випромінювача), то вона приходила б практично повністю, тобто висота луна-

сигналу склала б А0. Проте від відбивача меншої площі (рис. 5.3б) повертається 

тільки хвиля, відповідна цій меншій площі, яка і дасть луна-сигнал заввишки Аr. 

Відношення обох цих луна-сигналів очевидно відповідає відношенню площ 

відбивача і випромінювача: 

s

rr

S

S

A

A
=

0

. (5.5) 
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Рис. 5.3. Відбиття хвилі: а) плоский відбивач в полі плоскої хвилі;  

б) одна відбита плоска хвиля 

 

Луна-сигнал А0 є важливим відбитим сигналом, з яким проводиться 

порівняння. На практиці його отримують як луну від задньої стінки тонкої 

бездефектної пластини з того ж матеріалу, що і зразок, де оцінюється луна-

сигнал від дефекту. Площа випромінювача-передавача відома Ss. Отже, якщо 

виміряти відношення луна-сигналу від відбивача і від задньої стінки, наприклад 

у вольтах, або висоту піків, що послідовно з’являються на екрані, то буде 

відомий розмір відбивача (дефекту Sr). 

Застосовують два способи вимірювання еквівалентної площі дефектів: за 

допомогою випробувальних зразків та по АВД-діаграмі (сімейству 

безрозмірних кривих «Амплітуда - Відстань - Діаметр»). 

Перший спосіб вимагає великої кількості зразків з широким набором 

плоскодонних відбивачів по діаметру і глибині залягання, виготовлених з того 

ж матеріалу, що і об’єкт контролю. 

При нормальному введенні еквівалентний розмір дефекту визначають по 

безрозмірній АВД-діаграмі (рис. 5.4) в наступній послідовності (у разі 

знехтування загасанням): 
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- на незатіненій дефектами ділянці зразка визначають амплітуду донного 

сигналу ∞A  в дБ по децибельному дільникові напруги; 

- після виявлення дефекту проводять вимірювання відбитого сигналу в 

від’ємних децибелах по відношенню до донного (за допомогою 

«децибельника») – це буде ординатою на АВД-діаграмі, одночасно визначають 

і координати залягання даного дефекту; 

- абсциса на АВД-діаграмі визначається як відношення: 

блr

H
X = ,  (5.6) 

де H – глибина залягання дефекту, блr  – ближня зона характеристики 

спрямованості випромінювання: 

окок

бл C

fDD
r

⋅
⋅==

44

22

λ , (5.7) 

де D – діаметр п’єзоперетворювача, f – частота ультразвуку, λок – довжина хвилі 

в зразку, Сок – швидкість звуку в зразку. 

- по знайденій абсцисі і ординаті визначається крива з сімейства, 

відповідна безрозмірній величині еквівалентного розміру відбивача (дефекту), 

наприклад 

D

d
2,0 =  , звідки  D2,0d ⋅=  – еквівалентний діаметр дефекту. 

Для врахування загасання УЗ в матеріалі виробу слід накласти на 

розмірну діаграму АВД з лінійним масштабом по осі абсцис прозорий планшет 

з горизонтальними лініями, повернути його на кут φ і використовувати його 

лінії замість горизонтальних ліній діаграми. Для визначення кута φ вибирають 

на будь-якій горизонтальній лінії координатної сітки АВД-діаграми точку з 

великим значенням Н (чим більше Н, тим вища точність). Знаходять добуток 

H⋅⋅δ2  [Нп], де δ – коефіцієнт згасання в досліджуваному матеріалі, 
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вимірюваний в Нп/м, Н – глибина (м). Щоб перевести отримане значення в 

децибели, необхідно помножити його на 8,68. 

Цю величину відкладають по осі ординат вниз від перетину з вибраною 

горизонталлю і визначають другу точку. Пряма, проведена через дві знайдені 

точки, має шуканий кут нахилу φ. 

 

Рис. 5.4. Безрозмірні криві «Амплітуда-Відстань-Діаметр» 

(АВД-діаграма) для луна-методу з лінійним масштабом по осі абсцис 
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5.2. Налаштування та принципи роботи з ультразвуковим дефектоскопом 

Ультразвукові дефектоскопи загального призначення застосовуються для 

контролю продукції на наявність дефектів типу порушення суцільності і 

однорідності матеріалів, готових виробів, напівфабрикатів і зварних (паяних) 

з’єднань. 

Кожен ультразвуковий дефектоскоп має специфічні налаштування. Тому, 

перш ніж виконувати вимірювання, необхідно ознайомитись з інструкцією з 

експлуатацію конкретного зразка дефектоскопу. 

В даній лабораторній роботі використовується дефектоскоп УД3-71, 

інструкцію з експлуатації якого можна отримати в електронному вигляді у 

викладача або скачати в інтернеті, скориставшись пошуком. При підготовці до 

виконання лабораторної роботи студент повинен заздалегідь ознайомитись з 

розділами інструкції, які визначають яким чином за допомогою дефектоскопу 

УД3-71 автоматично вимірювати глибину залягання дефекту, налаштовувати 

строби, вимірювати співвідношення амплітуд двох сигналів та налаштовувати 

схему ЧРЧ. 

 

5.3. Експериментальна частина 

1. Ознайомитися з дефектоскопом, вивчити порядок включення і роботу з 

дефектоскопом згідно інструкції з експлуатації (видається викладачем). 

2. Налаштувати дефектоскоп на максимально можливу чутливість 

(умовну), ЧРЧ по можливості повинно бути вимкнено. Для цього 

використовувати інструкцію з експлуатації. 

3. Об’єкти контролю – це плоскопаралельні зразки зі сталі або алюмінію, 

в яких штучно створені дефекти на заданій глибині та заданого розміру. У 

заданих зразках виявити всі дефекти і виміряти: 

 - координати дефектів; 
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 - амплітуди донного сигналу і від дефекту (або їх співвідношення); 

 - мінімальну умовну чутливість дефектоскопа з заданим 

перетворювачем, при якій виявляється дефект. 

4. Розрахувати по АВД-діаграмі (рис. 5.4) еквівалентні розміри дефектів. 

5. Результати вимірювань і розрахунків звести в таблицю 5.1, де дати 

опис кожного дефекту. 

6. Зробити висновки по роботі. 

 

5.4. Оформлення експериментальних результатів 

Еквівалентні розміри дефектів розрахувати по АВД-діаграмі (рис. 5.4). 

 

Табл. 5.1 Розрахунок еквівалентних розмірів дефектів 

№ де-
фекту 

Співвідношення 
амплітуд сигналу 
від дефекту та 
донного, дБ 

Глибина 
залягання 
Z, мм 

Еквівалентний 
розмір 
дефекту d, мм 

Координати де-
фекту по поверхні 
зразка, мм 

X Y 

1      

2      

…      

N      

 

На рисунку-проекції зразка (розміри зразка попередньо виміряти) 

відзначити центри виявлених дефектів крапками, поряд з якими повинен стояти 

простий дріб: чисельник – глибина залягання дефекту, знаменник – його 

еквівалентний діаметр. 

Таблицю 5.1 та рисунок-проекцію зразка роздрукувати на окремих 

аркушах і прикріпити до протоколу лабораторної роботи. 
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5.5. Контрольні питання 

1. Що розуміють під еквівалентним розміром дефекту? Чому в практиці 

ультразвукової дефектоскопії користуються поняттям «еквівалентний розмір 

дефекту»? 

2. Як визначити глибину залягання дефекту при луно-імпульсному 

контролі: а) прямим ПЕП; б) похилим ПЕП?  

3. Чому на АВД-діаграмі використовується логарифмічна шкала по осі 

ординат? 

4. Для чого використовується схема часового регулювання чутливості в 

дефектоскопі? Поясніть принцип її роботи. 

5. Що представлено на АВД-діаграмі та як з нею працювати? 

6. Як врахувати згасання ультразвуку в матеріалі ОК при визначенні 

еквівалентного розміру дефекту при роботі з АВД-діаграмою? 

7. Де слід чекати появу відбитих від дефекту імпульсів? Поясніть 

розподіл амплітуд сигналів на розгортці дефектоскопу. 

8. Поясніть, як налаштувати дефектоскоп УД3-71 для автоматичного 

вимірювання глибини залягання дефекту та автоматичного вимірювання 

співвідношення амплітуд двох сигналів. 
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Лабораторна робота № 6  

ПОШУК ДЕФЕКТІВ В БАГАТОШАРОВИХ КОНСТРУКЦІЯХ 

МЕТОДОМ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ 

 

Мета роботи: ознайомлення з методом вільних коливань в 

дефектоскопії виробів з шаруватих пластиків, а також багатошарових 

конструкцій з металевих і неметалевих матеріалів. 

 

6.1. Основні положення 

 

Метод вільних коливань передбачає відсутність постійного сильного 

акустичного зв’язку між ОК і системою збудження-прийому коливань. Проте 

повна відсутність зв’язку з ОК робить неможливим збудження коливань і їх 

прийом, тому насправді такий зв’язок є, але він або короткочасний (удар), або 

дуже слабкий (збудження і прийом через повітря, воду). 

Розрізняють інтегральний метод вільних коливань, коли досліджують 

спектр збуджених вільних коливань в межах всього ОК (наприклад, при 

перевірці скляного посуду, музичних інструментів, лопаток турбін і ін.). В 

цьому випадку в спектрі коливань можуть виникнути додаткові частоти, 

наприклад, у вигляді брязкоту, що відрізняє їх від «чистого звуку». 

На відміну від інтегрального методу вільних коливань локальний метод 

використовують для контролю багатошарових, неметалічних та 

композиційних конструкцій і матеріалів (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Метод вільних локальних коливань 

 

У верхній частині ОК 3 (наприклад, в багатошаровій панелі) збуджують 

коливання за допомогою індентера 2 (знаходиться в корпусі 1), керованого 

генератором прямокутних імпульсів 5. Коливання сприймаються мікрофоном або 

п’єзоелектричним перетворювачем 4, посилюються підсилювачем 6 і подаються на 

індикатор і аналізатор сигналів 7. Смуговий підсилювач дозволяє вибрати певну 

частоту, на якій найвиразніше наступає відмінність при переході з бездефектної 

зони на дефектну. 

При ударі формується широкий спектр частот (як при збудженні одиничним 

імпульсом). Після збудження стінки виробу або окремі шари продовжують 

коливатися на частотах власного резонансу або на гармоніках, наприклад: 

n
h

C
f OK ⋅=

2
, (6.1) 

де n=1, 2, 3 – номер гармоніки. 
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6.2. Опис лабораторного стенду 

6.2.1. Основні технічні характеристики. 

Для виконання роботи використовується дефектоскоп АД-50У, 

побудований на базі спектрального акустичного методу контролю. 

Дефектоскоп дозволяє контролювати вироби як з плоскими, так і з 

криволінійними поверхнями. 

Максимальна площа дефекту, що виявляється, в товщині матеріалу 

складає 0,5 мм2 - 2 см2. Зі збільшенням глибини залягання мінімальна площа 

дефекту збільшується. Максимальна площа дефекту, що виявляється, в товщині 

виробів з неметалічних матеріалів 30 мм2-15 см2. 

Діапазон робочих частот від 1 до 20 кГц розбивається за допомогою 

фільтрів на 12 каналів, кожний з яких має свій підсилювач і лінійний індикатор 

(табл. 6.1). 

Табл. 6.1 Діапазон робочих частот 

№ канала 

канала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Смуга 

частот, 

кГц 

  
1

-2
.5

 

 2
.5

-4
.0

 

  4
.0

-5
.5

 

  5
.5

-7
.0

 

 7
.0

-8
.5

 

  8
.5

 -1
0

.0
 

  1
0

-1
1

.5
 

 1
1

.5
-1

3
.0

 

  1
3

-1
4

.5
 

  1
4

.5
-1

6 

  1
6

-1
7

.5
 

  1
7

.5
-2

0 

 

Мінімальне ефективне значення напруги на вході дефектоскопа, яке 

виміряне по будь-якому з каналів на частоті максимуму підсилення каналу і яке 

відповідає висоті стовпчика, що світиться, газорозрядного індикатора цього 

каналу 10 см, складає 100±20 мкВ. 

Поріг включення автоматичного сигналізатора дефектів (АСД) в кожному 

каналі плавно регулюється в межах, відповідних рівням свічення газорозрядних 

індикаторів від 1 до 9 см. 
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Перехід АСД із стану «ввімкнено» в стан «вимкнено» і назад відбувається 

при зміні амплітуда напруги на вході підсилювача дефектоскопа не більш, ніж 

на 5%. 

Допустима зміна підсилення перемикачем робота-налаштування 

складає 20% на кожну ступінь. Максимальне підсилення відповідає положенню 

настройка, мінімальне – робота-3. 

6.2.2. Принцип роботи пристрою. 

У дефектоскопі використовується акустичний спектральний метод 

неруйнівного контролю, заснований на відмінності ударно-збуджуваних 

імпульсів в доброякісних і дефектних зонах контрольованого виробу. 

Контроль проводиться шляхом сканування виробу перетворювачем, що 

містить вібруючий індентер і приймач пружних коливань. Індентер 

періодично ударяє по поверхні контрольованого виробу, викликаючи тим 

самим пружні коливання у виробі, приймач уловлює ці коливання і 

перетворює їх в електричні сигнали, форма яких відповідає формі пружних 

коливань. 

У електричному блоці електричні сигнали посилюються і аналізуються 

12-тиканальним аналізатором спектру. Результати аналізу представляють в 

аналоговій формі на світловому табло, що складається з 12-ти лінійних 

газорозрядних індикаторів. При цьому амплітуда напруги на виході кожного 

каналу лінійно пов’язана з висотою стовпчику відповідного індикатора, що 

світиться. Використання спектроаналізатора дозволяє: 

а) при налаштуванні дефектоскопа вибирати ті канали, в яких дефект 

викликає найбільш сильну зміну рівня сигналу; 

б) оцінювати характер дефектів за зміною спектру сигналу, що 

викликається ними. 
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Наявність дефектів відмічається включенням сигнальних лампочок, 

розташованих в перетворювачі і на передній панелі дефектоскопа. Включення 

цих лампочок здійснюється при АСД. Останній управляється суматором, 

вихідна напруга якого пропорційно сумі напруг на входах каналів, підключених 

до входу суматора. Кількість і номери використовуваних каналів визначається 

оператором після результатів аналізу спектру в доброякісних і дефектних зонах 

контрольованого виробу. 

6.2.3. Структурна схема дефектоскопу. 

Структурна схема дефектоскопа без джерел живлення приведена на рис. 

6.2. 

Схема складається з: 

• Перетворювача уніфікованого ПДУ, що включає в себе 

електромагнітний вібратор з індентером 1, п’єзоелектричний приймач 2 

пружних коливань і індикатор 3; 

• генератора імпульсів ГИ, які подаються на вібратор; 

попереднього підсилювача ПУ; 

• 12-тиканального паралельного спектроаналізатора, кожний з каналів 

якого містить фільтр Ф, підсилювач Ус, амплітудний детектор Д, підсилювач 

постійного струму УПТ і лінійний газорозрядний індикатор И; 

• суматор Σ; 

• автоматичний сигналізатор дефектів АСД. 

 

6.3. Підготовка дефектоскопа до роботи 

6.3.1. Контрольні зразки. 

Для вибору оптимальних режимів роботи, визначення чутливості до 

дефектів і настройки дефектоскопа використовуються спеціально виготовлені 
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контрольні зразки (еталони) з штучними або природними дефектами різних 

розмірів. Ці зразки повинні мати ті ж основні параметри (товщина, матеріали 

шарів і т.п.), що і контрольований виріб. 

 

Рис. 6.2. Структурна схема дефектоскопа АД-50У 

 

Розміри дефектів в контрольних зразках вибирають, виходячи з норм 

допустимих дефектів і очікуваної чутливості на виробах даного типу. 

6.3.2. Включення дефектоскопу. 

Заземлити корпус дефектоскопа через клему  заземлення, розташовану 

на задній стінці приладу. Включити мережеву вилку дефектоскопа в мережу. 

Підключити роз’єм перетворювача до відповідного роз’єму електронного 

блоку. 

Кнопкові перемикачі з написом канали і кнопку відключення каналів 

перевести в положення «вимкнено» (що відповідає максимальному 
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підвищенню кнопки над поверхнею лицьової панелі). Натиснути кнопку 

настройка. Ручки поріг і підсилення поставити в крайнє ліве положення. 

Натисніть кнопку перемикача мережа. При цьому повинна загорітися 

лампочка індикації мережі і з’явитися свічення в нижніх частинах трубок 

газорозрядних індикаторів ИН9. Натисніть середню (з цифрою 2) кнопку 

перемикача сила удару і включіть вібратор перетворювача розташованим на 

ньому повзунковим перемикачем. Рухома система вібратора (індентер) повинна 

почати коливатися, що свідчить про справність вібратора. 

6.3.3. Налаштування дефектоскопу. 

Налаштування приладу проводиться на контрольних зразках. 

Встановити перетворювач на контрольний зразок в зоні без дефектів і 

повзунковим перемикачем включити вібратор. Перемикач робота-настройка 

встановити в положення настройка, ручки поріг і підсилення - в крайнє ліве 

положення. Кнопкові перемикачі з підписом канали повинні знаходитися у 

вимкненому стані, що відповідає максимальному вильоту кнопок над лицьовою 

панеллю. 

Поверніть ручку підсилення за годинниковою стрілкою так, щоб на 

світловому табло з’явилося зображення спектру прийнятого сигналу. Потім 

переведіть перетворювач в зону дефекту і по світловому табло визначите, в 

яких каналах дефект викликає найбільшу різницю рівнів сигналів. Повторіть ту 

ж операцію на інших дефектах і виберіть канали, що найсильніше реагують на 

дефект, що цікавить вас. Потім натисніть кнопки перемикача канали, відповідні 

вибраним при настройці каналам. При цьому дані канали з’єднуються з 

суматором АСД. АСД управляється сумою напруги на виходах підключених до 

суматора каналів. Натисніть кнопку відключення каналів. При цьому 

індикатори каналів, які не були підключені кнопками канали до АСД, 

перестають світитися і не відволікають увагу оператора при контролі. 
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Переведіть перетворювач в зону без дефектів і ручкою посилення 

встановіть рівні свічення газорозрядних індикаторів у вибраних каналах в 

межах 2-6 см. Переміщуючи перетворювач в бездефектній зоні, ручкою поріг 

відрегулюйте прилад так, щоб включення сигнальних лампочок в 

перетворювачі і на передній панелі відбувалося при даних рівнях сигналів у 

вибраних каналах. 

Натисніть одну з кнопок перемикача робота. При цьому підсилення 

зменшиться і відповідно зменшаться рівні свічення індикаторів світлового 

табло. Натиснення кнопок з написами 1, 2 і 3 зменшує посилення на 20, 40 і 

60% відповідно. Вибір кнопки, що натискається, визначається рівнем розкиду 

прийнятого сигналу в доброякісній зоні. Чим більше цей розкид, тим більше 

повинен бути номер кнопки, що натискається. Проте, із збільшенням номера 

кнопки зменшується чутливість дефектоскопа. 

Після настройки дефектоскопа на контрольному зразку можна 

приступити до контролю виробів. Після закінчення контролю вібратор слід 

вимкнути. 

Перемикач сила удару слід встановлювати в положення 2 або 1. 

Положення 3 перемикача сила удару слід використовувати в тих випадках, 

коли при інших положеннях цього перемикача рівень прийнятого сигналу 

недостатній. 

 

6.4. Порядок роботи з дефектоскопом 

 

Після включення і настройки дефектоскопа за зразками приступають до 

контролю виробів. 

При контролі перетворювач переміщують вручну по поверхні виробу, 

спостерігаючи за сигнальною лампочкою, що знаходиться в перетворювачі. 
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Крок сканування вибирають рівним 60-80% від мінімальної протяжності 

допустимого дефекту. 

Швидкість сканування вибирають залежно від ступеня шорсткості 

контрольованого виробу і необхідної чутливості. Максимальна швидкість 

сканування 10-15 м/сек. 

Контури виявлених дефектів обкреслюють на поверхні м’яким олівцем 

або крейдою за показами дефектоскопа з урахуванням відстані від краю 

перетворювача до осі вібратора. 

 

6.5. Експериментальна частина 

 

1. Ознайомитися із загальними положеннями і схемою дефектоскопа. 

2. По заданих зразках провести налаштування дефектоскопа. 

3. Провести контроль об’єктів за завданням викладача. 

4. Результати налаштування і контролю занести в протокол контролю, де 

необхідно записати: 

• характеристики об’єкта контролю; 

• характерні спектральні лінії (номери каналів) для доброякісних і 

дефектних зон; 

• положення органів управління при налаштуванні і контролі; 

• на проекції ОК нанести контури передбачуваних дефектів для 1-

го і 2-го рівнів реєстрації (робота-1 і робота-2). 

5. Зробити висновки по роботі. 
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6.6. Оформлення експериментальних результатів 

 

Виміряти геометричні розміри зразків. В бездефектних зонах, в які 

встановлюється перетворювач, вимірювати амплітуду сигналу на вибраних при 

налаштуванні каналах і наносити отримане значення на намальовану проекцію 

зразка. Те ж саме зробити на дефектних зонах. Контури дефектів окреслити. 

Отримані зображення побудувати на окремих аркушах і прикріпити до 

протоколу лабораторної роботи. 

 

6.7. Контрольні питання 

 

1. З чим пов’язана вимога мінімального акустичного зв’язку ОК з 

системою збудження-прийому? 

2. Чому інтегральний метод вільних коливань неефективний для 

дефектоскопії багатошарових пластиків? 

3. Що таке спектр коливань? Поясніть, як пов’язані часові та частотні 

характеристики сигналів. 

4. Що є причиною появи спектральних відмінностей між прийнятими 

сигналами під час переходу датчика з доброякісної зони в дефектну? 

5. Поясніть принципи налаштування та роботи з дефектоскопом АД-50У? 
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Лабораторна робота № 7  

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОКУСУЮЧОЇ СИСТЕМИ ТИПУ 

КОНЦЕНТРАТОР 

 

Мета роботи: ознайомитись з основними способами фокусування 

ультразвукових променів; дослідити фокусуючу систему типу 

концентратор. 

 

7.1. Основні положення 

 

Ультразвуковий пучок, випромінюваний площинним випромінювачем, 

унаслідок дифракції розходиться в радіальному напрямі. На відстані від 

випромінювача інтенсивність пучка зменшується, а його перетин збільшується, що 

призводить до погіршення поперечної (фронтальної) роздільної здатності. Для 

отримання задовільної роздільної здатності й високої інтенсивності пучка 

застосовують фокусування. 

Є чотири основні типи фокусуючих систем: активні концентратори (зігнуті 

випромінювачі), рефрактори (акустичні заломлюючі лінзи), рефлектори (пасивні 

відбивачі) і дефлектори (зональні пластинки) (рис. 7.1). 

У перших двох типів випромінююча або заломлююча поверхня є тілом 

обертання кривих відносно акустичної осі. Частіше всього перетин поверхні є 

частиною круга, гіперболою або частиною еліпса, відповідно і фокусуючі 

системи називають круговими, гіперболічними і еліптичними. 
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Рис. 7.1. Основні типи фокусуючих систем: а) активний концентратор; 

 б) рефрактор; в) рефлектор; г) дефлектор 

 

Розглянемо докладніше круговий акустичний концентратор (рис. 7.2). 

 

Рис. 7.2. Схема акустичного концентратора 
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Круговий акустичний концентратор є випромінювачем у формі частини 

сфери або циліндра (рис. 7.2). Кут розкриття фронту складає 

F

a
arcSin

R

a
arcSinm ==ψ , (7.1) 

де R – радіус сфери, a – радіус зіниці концентратора. 

Активні концентратори в основному мають кут розкриття в межах 

°≤ 30mψ  (тому що при великих значеннях кута спостерігається значна 

трансформація хвиль на межі випромінювач-об’єкт контролю, а також взаємна 

компенсація акустичного тиску від симетрично розташованих ділянок 

концентратора).  

Якщо фокус розташований в дальній зоні, то вживання концентратора не 

дає виграшу в посиленні і фокусування стає неефективним. 

Якщо геометричний фокус знаходиться в ближній зоні, тоді коефіцієнт 

підсилення по інтенсивності: 
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де 2aS ⋅= π  - площа зіниці концентратора. 

Формула розподілу амплітуди акустичного тиску уздовж осі кругового 

концентратора: 
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де бл

2`

r
a =
λ

 - ближня зона аналогічного за розміром площинного дискового 

випромінювача. 
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Як видно з виразу (7.3), другий співмножник є гіперболою з асимптотою 

r0=R. Таким чином, геометричний або променевий фокус міститься на осі в 

площині z0=R, тобто F=R. 

Амплітуда акустичного тиску у фокусі: 

R
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R

a
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R

r
pFp б

λλ
ππ

1

2

11max )( ==⋅=  (7.4) 

Крива розподілу тиску в фокальній зоні зображена на рис. 7.3. 

 

Рис. 7.3. Розподіл тиску в фокальній зоні 

 

Діаметр фокальної плями (кружок Ейрі) визначається за формулою (рис. 

7.4): 

a
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λλρ 22,122,1
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22 ====  (7.5) 

Діаметр фокальної плями на рівні -3дБ рівний 

a

R
02,1d )7,0(r

λ=  (7.6) 

Для розрахунку поперечної (фронтальної) роздільної здатності 

найчастіше використовується критерій роздільної здатності, що ґрунтується на 

розрізненні двох точок. Два сусідні точкові джерела вважаються розрізненими, 
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якщо максимум відгуку на одне з них співпадає з першим нулем відгуку на 

інше (релеївський критерій). В такому випадку поперечна роздільна здатність 

визначатиметься за наступною формулою: 

r
r

Релея

d

a

R
d ρλ ===

2
61,0)(  (7.7) 

При одночасному спостереженню двох джерел, які розташовані на 

відстані )Релея(d  один від одного, провал інтенсивності в проміжку між ними 

складає 26,5%, що цілком достатньо для їх розрізнення. Цей критерій 

застосовується переважно в оптиці. 

 

Рис. 7.4. Характеристики променя в фокальній зоні 

 

За глибину різкості приймається відстань між двома точками на 

акустичній осі обабіч фокусу, в яких акустичний тиск на 3дБ менший ніж у 

фокусі. При визначенні глибини різкості приймається, що бл

2

r
a

F =<
λ

 (при 

блrF >  ефект фокусування практично відсутній). 

На рис. 7.4 показані межі пучка, що сходиться, і формування зони різкості 

з глибиною )7.0(zd  у вигляді циліндра  діаметром )7/0(r2ρ . Пучок спочатку 

сходиться відповідно до законів геометричної акустики, але в зоні 
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геометричного фокусу відхиляється від траєкторії, передбаченої геометричною 

акустикою. 

 

7.2. Експериментальна установка 

 

До складу експериментальної установки входять (рис. 7.5): 1 – ємність з 

рідиною; 2 – випромінювачем у формі частини сфери; 3 – основа, в якій 

розміщено випромінювач; 4 – генератор. 

 

Рис. 7.5. Схема експериментальної установки 

 

Кут розкриття концентратору ψm=30°.  

 

7.3. Експериментальна частина 

 

1. Ознайомитися з теорією фокусування ультразвукових променів та 

типами ультразвукових фокусуючих систем. 

2. Ознайомитися з експериментальною установкою. Отримати у 
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викладача основні параметри установки. Робоча частота перетворювача 2,5 

МГц. 

3. Досліджувати ефект «ультразвуковий фонтан» і експериментально 

визначити положення фокусу F. Фокальна площина визначається за 

максимальною висотою фонтану при поступовому підливанні рідини в 

посудину. 

4. Розрахувати радіус зіниці концентратора за формулою (7.1). 

5. Намалювати візуальну картину фокусування ультразвуку, отриману у 

воді з добавкою крохмалю. 

6. Побудувати за формулою (7.3) графік розподілу тиску вздовж осі 

випромінювача (використовуючи математичні пакети Mathcad або MATLAB). 

7. Зробити висновки по роботі.  

 

7.4. Оформлення експериментальних результатів 

 

Визначивши положення фокусу розрахувати параметри фокусуючої 

системи за формулами (7.1), (7.2), (7.5) та (7.7). Побудований за формулою (7.3) 

графік та розраховані параметри системи роздрукувати на окремих аркушах і 

прикріпити до протоколу лабораторної роботи. 

 

7.5. Контрольні питання 

 

1. Що таке фокусна відстань? 

2. Від яких параметрів залежить величина інтенсивності в зоні фокуса? 

3. Опишіть принцип роботи акустичного концентратору? 

4. Які системи використовуються для фокусування ультразвукових 

хвиль? 

5. Від чого залежить розмір фокальної плями в зоні фокусу? 
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Лабораторна робота № 8  

ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ЗГАСАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ 

КОЛИВАНЬ 

 

Мета роботи: навчитися визначати коефіцієнти згасання 

ультразвукових коливань в заданих об’єктах, користуючись різними підходами 

вимірювань. 

 

8.1. Основні положення 

При поширенні хвилі її амплітуда зменшується – відбувається 

послаблення хвилі. Головні причини послаблення: розходження променів 

(точніше, дифракційне розходження) і загасання хвиль у середовищі. 

Коефіцієнт загасання δ характеризує послаблення хвилі внаслідок 

необоротних втрат при її поширенні в середовищі. Коефіцієнт загасання 

складається з коефіцієнта поглинання та коефіцієнта розсіювання: δ=δп+δр. При 

поглинанні акустична енергія переходить у теплову в результаті дії 

теплопровідності (відвід енергії від елементарного об’єму, що зазнає 

розширення й стискання), пружного гістерезису (залежність напруженість-

деформація описується різними кривими при розширенні й стисканні) і 

в’язкості (у рідині). При розсіюванні енергія залишається акустичною, але йде 

із направлено-поширюваної хвилі. Оскільки 

rrr рпрп eee
δδδδ −−+− ⋅=)(

, (8.1) 

дія поглинання і розсіювання визначається двома незалежними 

множниками. 

Для вимірювання коефіцієнту згасання δ необхідно одержати луна-

сигнали А1 і А2 від двох строго ідентичних відбивачів, розташованих на різній 

відстані Н1 і Н2 (r1 і r2). Щоб уникнути помилок за рахунок накладання на 
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корисний сигнал сигналу, що перевідбився від стінки зразка, необхідно щоб 

мінімальна відстань Δ від осі пучка до найближчої бічної поверхні 

задовольняла умові (рис. 8.1): 

fa

CH

⋅
⋅≥∆ 2.1 , (8.2) 

де а – радіус п’єзоелементу, f – частота, C – швидкість поздовжніх коливань, Н 

– товщина об’єкту. 

 

Рис. 8.1. Перевідбиття сигналу від стінки зразку 

 

Для поздовжніх хвиль (за умови наявності двох зразків одного й того ж 

матеріалу різної товщини) найпростіша схема вимірювання коефіцієнту 

згасання по донним сигналам А1 та А2 наведена на рис. 8.2. 

 

Рис. 8.2. Схема прозвучування для визначення коефіцієнту згасання 
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Якщо мінімальна товщина Н1 більше 3-х ближніх зон 

λ

2

1 3
a

H ≥  ,  (8.3) 

то коефіцієнт загасання δ визначається за формулами акустичного тракту 

для донного сигналу 

12

1
01 2

Ha e
H

S
AA δ

λ
−= ; (8.4) 

22

2
02 2

Ha e
H

S
AA δ

λ
−= ; (8.5) 
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Тоді 

)(2

lnln

12

1

2

2

1

HH

H

H

A

A

−









−








=δ  [Нп/м],  (8.7) 

або  

)(37.17

lg20lg20

12

1

2

2

1

HH

H

H

A

A

−⋅









−








=δ  [Нп/м], (8.8) 

або 

)(2

lg20lg20

12

1

2

2

1

HH

H

H

A

A

−









−








=δ  [дБ/м]. (8.9) 

Якщо λ

2

2

a
H ≤ , то коефіцієнт δ знаходять із 
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=δ  [Нп/м], (4.10) 
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=δ  [дБ/м]. (4.11) 

Для виконання цієї умови необхідно використовувати п’єзопластини 

збільшеного розміру. Наприклад, якщо використовувати п’єзопластину 

діаметром 20 мм на частоту 5 МГц для визначення згасання в матеріалі із 

швидкістю ультразвуку С=5900 м/с, то rб=а2/λ≈85мм, що дозволяє легко знайти 

зразки потрібної товщини. 

При відсутності двох зразків з різною товщиною можна використовувати 

один зразок з плоскопаралельними поверхнями товщиною λ

2

3
a

H ≥  і 

вимірювання δ проводять в ньому по першому А1 та другому А2 донним 

сигналам (рис. 8.3). 

 

Рис. 4.3. Визначення коефіцієнту згасання при використанні одного зразка 
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Але в цьому випадку доводиться враховувати, що коефіцієнт відбиття R 

від поверхні зразка, на якій встановлено ПЕП, не дорівнює 1 (R<1). 

Тому рівняння акустичного тракту для першого і другого донних сигналів 

(в дальній зоні) представлені у вигляді: 

Ha e
H

S
AA δ

λ
2

01 2
−= , (8.12) 

Ha eR
H

S
AA δ

λ
4

02 4
−⋅⋅= . (8.13) 

Тоді 

HeR
A

A δ21

2

1 2 ⋅⋅= −
, (8.14) 

H

R
A

A

2

2lnlnln
2

1 −−








=δ  [Нп/м]. (8.15) 

 

Якщо коефіцієнт R невідомий, то користуються наступним підходом: на 

донну поверхню співвісно з першим ПЕП (рис. 8.4) розміщують другий, що 

повністю аналогічний першому, але не підключений до дефектоскопу 

(баластний). Тоді коефіцієнти відбиття R від верхньої та нижньої поверхонь 

будуть однакові і їх можна не враховувати. 
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Рис. 8.4. Схема вимірювання з використанням баластного ПЕП 

 

Наступний спосіб базується на використанні акустичної затримки у 

вигляді циліндра з оргскла або полістиролу (рис. 8.5) діаметром не менше 

діаметра перетворювача та висотою h=10...100мм – такою, щоб імпульси 

багаторазових відбиттів у циліндрі не збігалися з першими двома донними 

сигналами в ОК. 

 

Рис. 8.5. Спосіб вимірювання згасання з використанням лінії затримки 

 

Спосіб полягає в наступному. 

1. Вимірюють швидкості звуку в ОК Сок і затримці Слз, а також їх 

товщини r і h. 
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2. Підключають до дефектоскопу прямий перетворювач необхідної 

частоти. 

3. Змазують контактною рідиною поверхні введення ОК. 

4. Стабільно з’єднують перетворювач із затримкою і, не притискаючи 

затримку до ОК, вимірюють амплітуду сигналу від протилежного торця 

затримки Алз. 

5. Щільно поставити затримку із притиснутим перетворювачем на ОК 

(див. рис. 8.5). Зафіксувати всю систему так, щоб всі сигнали на екрані 

дефектоскопа зберігали свою амплітуду. 

6. Виміряти амплітуди трьох луна-сигналів (у дБ): А’лз - сигнал від межі 

затримка-ОК; А1 і А2 - перший і другий донні сигнали. 

7. Розрахувати приведені шляхи в ОК і затримці: 

ок

лз

NC

hC
h =′ ,  h

N

r
r ′+=′1  , h

N

r
r ′+=′ 2
2 , 

ok

a
N

λ

2

= , 

де N – довжина ближньої зони, a – радіус перетворювача, λок – довжина хвилі в 

ОК. 

8. За графіком на рис. 8.6 визначити дифракційне ослаблення φ1 та φ2 для 

першого і другого донних сигналів за значеннями приведених відстаней. 

Залежно від хвильового розміру п’єзоелемента перетворювача okCafka /2π=  

використовують верхню/нижню криву або інтерполюють інтервал між 

кривими. Якщо приведена відстань перевищує значення, показані на рис. 8.6, то 

розраховують дифракційне ослаблення по формулі 
r ′

=
2

πϕ , де r ’=r1’ або r2’. 

9. Розрахувати різниці лзлз AAA −′=′  та 12 AAA −= . 

Ці різниці зручно вимірювати атенюатором дефектоскопа попарно. Їхня 

величина зазвичай не перевершує 7...12 дБ. 
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Рис. 8.6. Дифракційне послаблення донного сигналу 

 

10. Розрахувати коефіцієнт згасання по формулі 

r

AA

2
12 ϕϕδ +−′−

= .  (8.16) 

Коефіцієнт згасання δ виражається в дБ/мм або дБ/м залежно від того, у 

яких одиницях виміряне r. 

Для реалізації цього способу необхідно, щоб дефектоскоп мав підсилювач 

з двохнапівперіодним випрямленням прийнятих імпульсів. 

 

8.2. Експериментальна частина 

1. Ознайомитись з описом лабораторного стенду. Лабораторний стенд 

складається з ультразвукового дефектоскопу, набору п’єзоперетворювачів та 

набору плоскопаралельних зразків заданих розмірів, виготовлених з різних 

матеріалів (видаються викладачем). 
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2. Зі спеціальних таблиць (можна знайти в [1,2]) виписати швидкості 

поздовжніх коливань для матеріалу кожної деталі. 

3. Для заданих ПЕП (їх характеристики записати окремо) та ОК розрахувати 

протяжності ближніх зон. Отримані значення занести в табл. 8.1. 

4. В залежності від визначених зон контролю провести вимірювання та 

розрахунок коефіцієнтів згасання для кожного зразку. 

5. Отримані результати занести в табл. 8.1. 

6. Зробити висновки. 

 

8.3. Оформлення експериментальних результатів 

За формулою (8.16) розрахувати коефіцієнти згасання для заданих 

викладачем матеріалів та типів перетворювачів. Результат занести у відповідні 

комірки табл. 8.1. 

Табл. 8.1 Розрахунок коефіцієнтів згасання 

Матеріал Товщина, 

м 

Швидкість 

поздовжньої 

хвилі Сl, м/с 

Протяжність 

ближньої 

зони, м 

Коефіцієнт 

згасання, Нп/м 

ПЕП1 ПЕП2 
      

      

      

Характеристики ПЕП1: частота f=  діаметр 2a= 

Характеристики ПЕП2: частота f=  діаметр 2a= 

 

Таблицю 8.1 (з занесеними результатами вимірювань) роздрукувати на 

окремому аркуші і прикріпити до протоколу лабораторної роботи. 
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8.4. Контрольні питання 

1. В яких одиницях вимірюється коефіцієнт згасання? Поясніть 

співвідношення між цими одиницями. 

2. Якими чинниками обумовлюється загальне згасання ультразвуку в 

матеріалі ОК? 

3. Опишіть методику визначення коефіцієнту згасання при використанні 

одного зразку. 

4. Що таке декримент згасання та логарифмічний декримент згасання? 

5. Поясніть, яким чином залежить згасання від частоти. 
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