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The results of experimental investigations of pulsed eddy current testing 

are discused. Analysis the dependence of signal parameters introduced at sensor 

on the parameters of sample was made. 

 

Вихрострумовий неруйнівний контроль (ВСНК) широко використовують 

в промисловості для контролю різних деталей з електропровідних матеріалів. 

В залежності від завдань контролю, способів наведення вихрових струмів та їх 

взаємодії з об’єктом контролю (ОК) застосовують складні методи 

опрацювання інформативних сигналів та виділення інформації про параметри 

ОК [1]. Традиційні методи контролю та обробки сигналів ВСНК добре 

вивчені. Вони грунтуються на використанні гармонічних сигналів і аналізі їх 

параметрів та характеристик (амплітуди та фази) [2]. Такі методи певною 

мірою вичерпали свої можливості. Це створює передумови для подальшого 

удосконалення методів ВСНК, пошуку нових способів обробки сигналів і 

виділення корисної інформації про параметри ОК. 

Імпульсний ВСНК може суттєво доповнити існуючі методи за 

рахунок можливості проведення аналізу таких параметрів сигналів як 

частота, дисперсія фази та декремент сигналу. Наприклад, при аналізі 

внесених сигналів вихрострумового перетворювача (ВСП) при 

імпульсному ВСНК циліндричних зразків, було встановлено, що їх 

декремент та частота залежать від таких параметрів ОК як діаметр та 

електропровідність його матеріалу [3]. 

В доповіді розглядаються екпериментальні дослідження імпульсним 

методом ВСНК наборів циліндричних зразків різного діаметру з алюмінію та 

бронзи, а також підвищення точності оцінки параметрів ОК за рахунок 

зменшення похибки оцінки параметрів внесених сигналів імпульсного ВСП. 

Проводився імпульсний контроль алюмінієвих та бронзових зразків діаметрами 

          мм трансформаторним прохідним ВСП. В якості збуджуючого сигналу 

було обрано імпульс амплітудою   В, періодом повторення        c, тривалістю 

      с. На виході перетворювача отримувався сигнал виду: 

    (     )   (     )      (     )       (     ),  (1) 

де  (     )     
  (   )  - амплітудна характеристика сигналу (АХС), 

   – амплітудне значення сигналу,  (   ) – загасання сигналу, 

 (     )     (   )   - фазова характеристика сигналу (ФХС),  (   ) – 

частота коливань сигналу,   – поточний час, (     ) - інтервал часу аналізу 
вихідного сигналу вихрострумового перетворювача. Такий загасаючий 



відгук перетворювача є реакцією на фронт збуджуючого сигналу. 

Характеристики внесеного сигналу містять інформацію про параметри ОК. 

Для аналізу внесених сигналів перетворювача було застосовано 

перетворення Гільберта. Визначення АХС та ФХС здійснювалось за формулами: 

 ̂(     )  √    
 (     )    

 (     ),        ̂(     )       
  (     )

    (     )
, 

де   (     ) - гільберт–образ внесеного сигналу. 

Частоту та загасання внесеного сигналу ВСП, які залежать від діаметра 

ОК та електропровідності його матеріалу, було визначено за формулами: 

 (   )  
  ̂(     )

    
,   (   )  

 

  
  

 ̂(      )

 ̂(      )
, 

де   ̂(     ) - накопичена за час          фаза внесеного сигналу, 

 ̂(      ),  ̂(      ) – значення АХС внесеного сигналу відповідно в моменти 

часу   та   . Для підвищення точності оцінки параметрів ОК, при аналізі АХС та 

ФХС було застосовано відповідно екпоненційну та лінійну апроксимацію. 

 
Отримані залежності  (   ) 

подано на рис.1 (крива 1 та її лінійний 

тренд – крива 2). Графік функції 

 (   ) подано на рис.2 (крива 1 

отримана для бронзових зразків, крива 

2 – алюманаєвих), з якого видно, що є 

можливим проведення сортування 

матеріалу ОК за декрементом сигналу. 

Використання нових параметрів внесеного сигналу (частоти та 

загасання) дозволило проаналізувати їх залежність від діаметру ОК та 

елекропровідності його матеріалу. 
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Рис. 1. Залежність частоти вихідного сигналу від діаметру ОК: алюмінієвих (а) та бронзових (б) зразків 

а) б) 

 

Рис. 2. Залежність декременту вихідного сигналу 

від діаметру ОК 
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