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Об’єкт дослідження – процес формування та аналізу інформаційних 

сигналів вихрострумового неруйнівного контролю виробів машинобудування. 

Мета роботи – полягає у вирішенні науково-технічної задачі удосконалення 

імпульсного методу вихрострумового неруйнівного контролю за рахунок 

використання нових для вихрострумового неруйнівного контролю інформативних 

параметрів сигналів вихрострумового перетворювача, розроблення інформаційно-

діагностичної системи імпульсного вихрострумового неруйнівного контролю. 

Методи дослідження – базуються на використанні: методів технічної 

діагностики і неруйнівного контролю; теорії вимірювань та методи 

електричних вимірювань; теорії електричних кіл; цифрових методів аналізу 

сигналів: перетворення Гільберта, чисельні методи апроксимації функцій; 

методи математичного аналізу; теорії ймовірності та математичної статистики. 

В роботі розроблено та протестовано методику обробки та аналізу 

інформативних параметрів сигналів вихрострумового перетворювача в 

імпульсному режимі збудження, в основі якої лежить визначення запропонованих 

інформативних параметрів цих сигналів через їх амплітудну та фазову 

характеристики за допомогою застосування перетворення Гільберта. 

Запропоновано використання експоненційної апроксимації для амплітудної 

характеристики та лінійного тренду для фазової характеристики сигналу 

вихрострумового перетворювача для підвищення точності визначення 

інформативних параметрів цього сигналу. Розроблено інформаційно-діагностичну 

систему імпульсного вихретокового неруйнівного контролю, що реалізує 

розроблену методику аналізу і обробки інформативних параметрів сигналів 

перетворювача, на базі якої проведено експериментальны дослідження імпульсного 

вихрострумового контролю на серіях зразків (плоскої та циліндричної форми), що 

підтвердило можливість скористатися параметрів сигналів перетворювача - власної 

частоти і декремента сигналу в задачах вихрострумового неруйнівного контролю. 

Результати теоретичних та експериментальних досліджень впроваджені у 

виробничий процес ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» (м. Луцьк), у 

навчальний процес кафедри приладів та систем неруйнівного контролю КПІ ім. 

Ігоря Сікорського під час викладання дисциплін «Електромагнітні методи 

неруйнівного контролю» та «Технічні та медичні системи неруйнівного 

контролю». 

 

ВИХРОСТРУМОВИЙ НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ, ЧАСТОТА 

ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ, КОЕФІЦІЄНТА ЗАГАСАННЯ, АМПЛІТУДНА ТА 

ФАЗОВА ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛА 
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ВСТУП 

 

Вихрострумовий неруйнівний контроль широко застосовується у різних 

галузях науково-промислового комплексу України завдяки високій 

ефективності та надійності вирішення завдань дефектоскопії, контролю якості 

матеріалів та виробів, визначення параметрів та характеристик об’єктів 

контролю різного призначення. Актуальними напрямами розвитку даного виду 

неруйнівного контролю є: розширення діапазону вимірювань та контролю; 

відстроювання від перешкоджаючих факторів; розвиток методів та засобів 

багатопараметрового контролю; підвищення чутливості та точності засобів 

контролю; підвищення вірогідності та інформативності контролю; розширення 

функціональних можливостей. 

Реалізація таких напрямів може бути здійснена не тільки за рахунок 

удосконалення вихрострумових перетворювачів, але й шляхом урізноманітнення та 

удосконалення способів збудження вихрових струмів та застосування нових 

методів аналізу вихідних сигналів вихрострумового перетворювача. 

Значний внесок у розвиток теорії та практики вихрострумового неруйнівного 

контролю зробили відомі вітчизняні та закордонні вчені: Білокур І.П., Бучма І.М., 

Дорофеєв О.Л, Карпаш О.М., Клюєв В.В., Кісіль І.С., Луценко Г.Г., Маєвський 

С.М., Гальченко В.Я., Яцун М.А., Хандецький В.С., Мірошніков В.В., Себко В.П., 

Сухоруков В.В., Сучков Г.М., Тетерко А.Я., Тюпа І.В., Учанін В.М., Шкарлєт 

Ю.М., M.J. Johnson, M. L. Burrows, R. A. Morris, S. B. Chan та ін. 

В практиці імпульсного вихрострумового неруйнівного контролю 

найчастіше використовуються такі інформативні ознаки сигналів, як зміщення 

моменту перетину сигналом певного рівня, часовий інтервал між певними 

вузловими точками або пікові значення амплітуди та перевищення амплітуди 

певних порогових значень та моменти цих перетинів. На сьогодні недоліком 

даного методу є використання окремих характерних точок сигналу 
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вихрострумового перетворювача, тобто неповне використання інформаційних 

можливостей сигнала вихрострумового перетворювача та незахищеність 

вищезгаданих точкових характеристик від впливу завад. 

Крім того, з аналізу літературних джерел видно, що імпульсний режим 

збудження (ІРЗ) вихрострумового перетворювача дозволяє доповнити 

традиційний вихрострумовий неруйнівний контроль з гармонічним 

збудженням, проте сьогодні, в умовах швидкого розвитку методів та засобів 

аналізу сигналів, імпульсний режим збудження є недостатньо дослідженим. 

На сьогодні найбільшого розвитку набули методи вихрострумового 

неруйнівного контролю, орієнтовані на використання гармонічних сигналів для 

збудження вихрових струмів в об’єкті контролю. У цьому випадку 

електрофізичні характеристики матеріалів і геометричні параметри об’єкту 

контролю найчастіше визначаються через такі параметри інформаційних 

сигналів вихрострумового перетворювача як амплітуда і фазовий зсув. Аналіз 

вихідних сигналів вихрострумового перетворювача та інтерпретація результатів 

контролю ускладнює дія ряду перешкоджаючих факторів, серед яких найбільш 

небезпечними є зазор між вихрострумовим перетворювачем та об’єктом 

контролю, варіація електромагнітних властивостей металу, кривизни та 

шорсткості поверхні об’єкту контролю, зовнішні та апаратурні шуми та завади 

різної природи.  

Найчастіше вихрострумовий неруйнівний контроль реалізується за рахунок 

збудження вихрових струмі гармонічними сигналами на одній частоті, що 

теоретично допускає визначення двох параметрів системи «вихрострумовий 

перетворювач – об’єкт контролю». Останні мають чинити дію на амплітуду та 

початкову фазу сигналу вихрострумового перетворювача. Для розширення 

функціональних можливостей вихрострумового неруйнівного контролю, доцільно 

розглянути застосування інших режимів збудження вихрових струмів і здійснити 

пошук та аналіз інших інформативних параметрів. Один з таких напрямів 

дослідження пов'язаний з використанням імпульсного режиму збудження 

вихрових струмів. Удосконалення на цій основі методів аналізу сигналів 
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вихрострумового неруйнівного контролю спрямовано на пошук нових 

інформативних параметрів сигналів вихрострумового перетворювача, підвищення 

достовірності контролю, удосконалення способів зменшення впливу різних 

перешкоджаючих факторів, що діють в системі «вихрострумовий перетворювач – 

об’єкт контролю», та розширення функціональних можливостей вихрострумового 

неруйнівного контролю. Таким чином, розвиток методів та засобів імпульсного 

вихрострумового неруйнівного контролю є актуальним завданням розвитку цього 

виду контролю. 

Робота виконана на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю КПІ 

ім. Ігоря Сікорського в рамках державних науково-дослідних робіт «Прецизійні 

методи фазових вимірювань та цифрового опрацювання сигналів неруйнівного 

контролю авіаційної техніки» (№0113U000086) та «Дослідження 

вихрострумового методу неруйнівного контролю з використанням імпульсного 

збудження перетворювача» (№0116U004742), де здобувач був виконавцем 

окремих етапів. 

Мета роботи полягає у вирішенні науково-технічної задачі удосконалення 

імпульсного методу вихрострумового неруйнівного контролю за рахунок 

використання нових для вихрострумового неруйнівного контролю інформативних 

параметрів сигналів вихрострумового перетворювача, розроблення інформаційно-

діагностичної системи імпульсного вихрострумового неруйнівного контролю. 

Методи дослідження базуються на використанні: методів технічної 

діагностики і неруйнівного контролю; теорії вимірювань та методи 

електричних вимірювань; теорії електричних кіл, зокрема методів аналізу 

перехідних процесів, теорія функції комплексної змінної; цифрових методів 

аналізу сигналів: перетворення Гільберта, чисельні методи апроксимації 

функцій; методи математичного аналізу: теорія функцій, диференційне та 

інтегральне числення, диференціальні рівняння); комп'ютерного моделювання 

та обробки експериментальних даних, які виконані в системі MatLab; теорії 

ймовірності та математичної статистики. 
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1. АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАСАД ІМПУЛЬСНОГО 

ВИХРОСТРУМОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 

В даному розділі наведено стислий огляд наукових праць, які стосуються 

методів вихрострумового неруйнівного контролю (ВСНК) та їх практичної 

реалізації на сучасному етапі розвитку науки і техніки. Особлива увага 

приділена питанням розвитку способів підвищення достовірності контролю та 

способів зменшення впливу завад і різних перешкоджаючих факторів на 

результати контролю, розширення функціональних можливостей ВСНК, 

аналізу різних способів збудження вихрових струмів. Виконано порівняльний 

аналіз існуючих методів аналізу сигналів вихрострумового перетворювача 

(ВСП) та визначення залежностей інформативних параметрів від характеристик 

та параметрів об’єктів контролю (ОК). На основі зробленого огляду 

сформульовані мета та завдання дослідження, що покладені в основу даної 

роботи. 

1.1. Методи контролю з імпульсним збудженням вихрових струмів 

Головною причиною використання перших імпульсних вихрових струмів 

була необхідність підвищення чутливості вихрострумового методу з 

традиційним гармонічним збудженням та складнощі аналізу результатів 

контролю через присутність вищих гармонік в сигналах ВСП.  

В загальному випадку ВСНК з імпульсним збудженням ВСП базується на 

визначенні миттєвих значень сигналу цього перетворювача та аналізі певних 

моментів часу, що визначаються від початку збуджуючого імпульсу. В процесі 

контролю параметри та характеристики ОК призводять до зміни величини 

сигналу ВСП – його амплітуди та тривалості. Наприклад, про параметри та 
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характеристики ОК можна робити висновок за положенням вузлової точки, 

тобто моментом часу, коли зафіксована мінімальна зміна амплітуди сигнала 

ВСП на ділянці ОК [1]. В такому випадку необхідно попередньо виконувати 

сканування на тестових ОК з заздалегідь відомими параметрами та 

характеристиками для побудови залежності контрольованого параметру від 

часового положення вузлової точки. Крім того, використання вузлової точки в 

якості інформативного параметру призводить до суттєвої похибки вимірювання 

параметрів та характеристик ОК через вплив завад. 

В перших експериментах з імпульсного ВСНК [2] було проаналізовано 

застосування імпульсного режиму збудження для контролю товщини 

металевого покриття на металевій основі. Експериментальна система 

складалася з імпульсного генератора для збудження мостової схеми, двох 

однакових перетворювачах та осцилографа для візуалізації та аналізу 

результату. Один з перетворювачів розміщували на еталонному об’єкті, інший 

– на ОК. Оцінювання результату проводилося шляхом визначення 

горизонтального зміщення вузлової точки траєкторії променя осцилографа. В 

ході цього експерименту також було виявлено, що внаслідок зміни зазору між 

ВСП та ОК змінювався нахил кривої на екрані осцилографа. Таким чином, 

впливом зазору можна знехтувати за умови незмінного нахилу кривої.  

Разом з тим було проведено теоретичний аналіз проходження 

електромагнітної хвилі через межу поділу повітря - метал. Розрахований 

інформаційний сигнал (відбитий імпульс) мав дві складові, одна з яких 

враховувала відбиття від межі повітря – метал та не представляла інтересу на 

думку вчених, а інша – відбиття від метал-метал і містила інформацію про 

товщину покриття.  

Для виявлення зазначеної другої складової, що містить дані про межу 

поділу метал – метал, було проведено процедуру балансування складових 

сигналів обох ВСП шляхом використання мостової схеми. Процес 

балансування мостової схеми та конструкції перетворювачів приведені в роботі 

[3]. Використані в цьому експерименті перетворювачі складались з соленоїдної 
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обмотки на феритовому стрижні з циліндричним феритовим корпусом навколо 

соленоїда. Центральний феритовий стрижень виконано з двох частин, 

розділених повітряним прошарком. Зміна відстані між цими двома частинами 

стрижня використовувалась при балансуванні мостової схеми.  

З метою вивчення впливу зазору між ВСП та ОК в роботі [4] проведено 

детальний аналіз подібних вузлових точок. Встановлено, що теоретично існує 

нескінечна їх кількість, проте експериментально змогли отримати лише три. На 

рис. 1.1 приведено результати контролю товщини металевого покриття на 

металевій основі, де відображено дві вузлові точки. На даних осцилограмах 

видно зміщення вузлових точок зі зміною товщини покриття. Середня 

осцилограма відповідає покриттю h , верхня – покриттю h2 , нижня – h4 . Різні 

криві, показані на кожній осцилограмі, відповідають різній величині зазору між 

ВСП та ОК. 

 

Рис. 1.1. Фотографія осцилограми зі зміщенням вузлових точок при зміні 

товщини покриття за даними [4] 
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Подальші роботи вчених присвячені розробленню систем, які б одночасно 

визначали відстань між ВСП та ОК і надавали інформацію про параметри та 

характеристики ОК. Наприклад в роботах [5] описано систему, що базується на 

використанні імпульсу малої довжини для отримання інформації про величину 

відстані між перетворювачем та ОК та імпульсу значно більшої довжини для 

проникнення в металевий об’єкт з метою отримання інформації про можливі 

дефекти. Функціональна схема такої системи показана на рис. 1.2.  

Розроблена система складається з генератора змінної частоти, управління 

яким здійснювалось за допомогою пікоподібної напруги. Через те, що глибина 

проникнення вихрових струмів змінюється обернено пропорційно кореню 

квадратному від частоти, опір, внесений металом в контур генератора, 

змінюється з частотою. Генератор було відрегульовано таким чином, що 

коливання зривались, коли внесений опір ставав дуже великим. Таким чином, 

час, за який генератор виробляв коливання за один період пікоподібної 

напруги, було використано в якості міри товщини покриття.  

 

Рис. 1.2. Структурна схема двоімпульсної системи 
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Для підвищення точності вимірювання таких параметрів ОК як 

електропровідність та товщина ОК дослідниками було запропоновано 

імпульсний індукційний спосіб [6], в якому вихрові струми збуджувались за 

рахунок імпульсу напруженості поля виду  tItn  , де t  - час, 0n  або 1,  tI  - 

одинична функція. Висновки про значення контрольованого параметру ОК 

робили за інтервалом часу від початку імпульсу до моменту досягнення ним 

певного порогового рівня.  

В умовах проведення контролю протяжних об’єктів даним способом 

залежність амплітудно-часової характеристики сигналу перетворювача від 

контрольованих параметрів має вигляд: 
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де cU  – напруга електричного сигналу, 
0

2D ,   – електропровідність 

матеріалу ОК, h  – значення зазору між перетворювачем та ОК або товщина 

діелектричного покриття матеріалу ОК, D  – середній діаметр перетворювача, 0  – 

магнітна проникність вакуума, k  – постійний коефіцієнт. На рис. 1.3 подана 

нормована амплітудно-часова залежність 










t
f2  сигналу перетворювача від 

узагальненого параметру часу. Залежність 1 на рис. 1.3 має місце тільки тоді, коли 

параметри ОК не впливають на збуджуюче поле. У такому випадку значення 

товщини h  можна виміряти за величиною сигналу в початковий момент часу.  

Вимірювання електропровідності згідно [6] проводять за інтервалом часу 

між початковим моментом та моментом коли напруга електричного сигналу cU  

досягне заздалегідь заданого порогового рівня 2 (рис. 1.3), який відповідає 

певній частині від максимального значення напруги. Якщо пороговий рівень 

30.a  , то узагальнений параметр дорівнює: 
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Рис. 1.3. Нормована амплітудно-часова залежність сигналу від 

узагальненого параметру часу 

Виходячи з (1.2), можна знайти електропровідність матеріалу ОК: 

 

0
2026,0 


D

t


  (1.3) 

На рис. 1.4 приведено результати вимірювання товщини тонких в 

порівнянні з діаметром перетворювача провідних алюмінієвих листів. 

 

Рис. 1.4. Нормована залежність сигналу від функції часу для різних 

значень товщини ОК 

При такому способі вимірювання товщини ОК можливе виникнення 

похибки за рахунок варіації електропровідності ОК, а одночасний контроль цих 

параметрів ОК даним способом є неможливим. З метою вирішення такої 

проблеми було запропоновано інший спосіб імпульсної товщинометрії 
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феромагнітних труб, описаний в роботі [7]. Цей спосіб базується на 

використанні вихрострумового перетворювача 2 (рис. 1.5), до складу якого 

входять дві вимірювальні котушки 4 та 5 різного діаметру, а також збуджуюча - 

3. Усі котушки ВСП розміщені коаксіально, а відстань між кожною з 

вимірювальних та збуджуючою однокові. Сигнал з генератора прямокутних 

імпульсів 1 потрапляє на збуджуючу котушку 3, яка в свою чергу створює 

імпульс прямокутної форми магнітного поля. За допомогою вимірювальних 

котушок 4 та 5, компенсаторів 6 та 7, інтегруючих блоків 8 та 9, нормуючих 

блоків 10 та 11 отримують сигнали, що відповідають зміні магнітного потоку з 

урахуванням впливу вихрових струмів в ОК. В блоці 12 відбувається 

порівняння сигналів вимірювальних котушок. У випадку співпадання обох 

сигналів, визначається амплітуда одного з них у блоці 14 та виводиться на 

реєстратор 15. Синхронізація процесу вимірювання забезпечується блоком 

стробування 13. 

 

Рис.1.5. Структурна схема приладу для вимірювання товщини стінок 

феромагнітних труб 

Одна з ранніх спроб аналізу та обгрунтування імпульсного 

багатопараметрового електромагнітного контролю була зроблена в роботі [8]. 

Автором було запропоновано використання залежності зміни параметрів 

сигналів вимірювального перетворювача з імпульсним збудженням від зміни 

параметрів ОК з метою отримання багатопараметрових інформаційних сигналів 

та наступним визначенням функціональних залежностей параметрів сигналу від 
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конкретного параметру ОК. Даний спосіб ґрунтується на використанні певної 

кількості характерних точок сигналів ВСП – максимальних та середніх значень 

напруг на певних інтервалах часу. Запропонований спосіб характеризується 

простотою реалізації, але алгоритм опрацювання інформаційного сигналу 

перетворювача передбачає складну процедуру виділення часових проміжків для 

аналізу миттєвих значень інформаційного сигналу ВСП.  

Застосування в засобах ВСНК сучасних цифрових методів обробки 

інформативних параметрів сигналів дозволяє підвищити їх ефективність і 

розширити функціональні можливості. Так в роботі [9] розглянуто спільне 

використання гармонічного і імпульсного режимів збудження 

електромагнітного поля при контролі стінок труби з метою збільшення числа 

контрольованих характеристик ОК. Позитивний ефект досягається за рахунок 

використання під час аналізу інформаційного сигналу вихрострумового 

перетворювача інформативних параметрів, таких як значення амплітуди 

сигналу ВСП і зміна часового положення точки перетину нульового рівня цим 

сигналом. Значення товщини стінок феромагнітної труби визначали за часом 

перетину нульового рівня інформаційним сигналом, а внутрішній діаметр труби 

визначали за амплітудним значенням сигналу ВСП. 

В цій же роботі [9] було проаналізовано вплив на результати вимірювання 

величини відстані d  між збуджуючою та прийомною котушками в залежності 

від значення діаметра труби iR . Помічено, що зі збільшенням відстані між 

котушками перетвоювача, значення амплітуди сигналу в зоні, що відповідає 

передньому фронту збуджуючого сигналу, швидко зменшується (рис. 1.6). В 

той же час значення амплітуди в зоні, що відповідає задньому фронту 

збуджуючого сигналу, менш чутливе до зміни відстані між котушками 

перетворювача. 
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Рис. 1.6. Фрагмент сигналів як функція відстані між котушками ВСП 

В роботах [10, 11] представлено експериментальне дослідження 

імпульсного режиму ВСНК, який застосовували для оцінювань ступеня 

корозійного ураження металу. В основі обох публікацій лежить оцінка часового 

положення точки перетину нульового рівня сигналом ВСП. Автори 

розглядають можливості побудови системи імпульсного вихрострумового 

неруйнівного контролю (ІВСНК), методи аналізу сигналів ВСП [10]  та способи 

візуалізації результатів [11]. 

Значна частина сучасних наукових праць за тематикою ІВСНК присвячена 

моделюванню процесів з використанням методу кінцевих елементів, комбінації 

чисельних методів, різного програмного забезпечення (Mathcad, Matlab, 

Simulink, Labview та інш.). Всі вони орієнтовані на виявлення найбільш 

ефективного методу аналізу сигналу ВСП за відомими методиками з метою 

отримання прийнятної чутливості до різних параметрів та характеристик ОК. 

Так, наприклад робота [12] присвячена дослідженням чутливості параметрів 

інформаційних сигналів ВСП до магнітної проникності та електропровідності 

матеріалу ОК, що ґрунтуються на використанні методу послідовних наближень 

числового обернення перетворення Лапласа. Дані роботи в більшості випадків є 

теоретичними та через їх складність не знайшли практичного застосування. 

З метою підвищення чутливості ВСНК щодо виявлення включень, пустот 

та неоднорідностей в підповерхневому шарі металу на різній глибині 

американські вчені тестували імпульсний вихрострумовий метод НК. В роботі 
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[13] вони проводять порівняння двох методів ВСНК – традиційного 

гармонічного та імпульсного. Дослідження були проведені на спеціально 

виготовленому зразку зі сплава титану (рис. 1.7 а, б). Зразок складався з двох 

частин – верхньої пластини та основного блоку матеріалу, що скріплялися за 

допомогою клею. В зразку було зроблено отвори висотою 1мм на однаковій 

глибині залягання, проте різного розміру (рис. 1.7 а). Всього було зроблено 15 

плоскодонних отворів, які були розташовані в 5 колонок по три отвори 

однакового розміру в кожній із них (рис. 1.7 б). 

 

Рис. 1.7. Поперечний переріз (а) та 3D зображення (б) ОК з підповерхневими 

дефектами [13] 

Сканування зразка проводили за допомогою двокоординатного сканеру з 

кроком 0,5мм. У випадку використання гармонічного збудження було 

використано стандартний абсолютний датчик, а у випадку імпульсного – 

датчик зі збуджувальною котушкою діаметром 4мм і меншою вимірювальною, 

що розташовувалась всередині збуджувальної. Час аналізу для ІВСНК було 

обрано 40 мкс. Типові сигнали в даному режимі приведені на рис. 1.8, з яких 

видно зміну пікового значення напруги в залежності від глибини залягання 

отвору.  

За результатами проведених в [13] експериментів побудовано залежність 

значення пікової напруги ВСП в режимі імпульсного збудження від глибини 

залягання дефекту, наприклад включення з неелектропровідного матеріалу, в 

металевому ОК (рис. 1.9). 
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Рис. 1.8. Вид інформаційного сигналу при ІВСНК за даними роботи [13] 

 

Рис. 1.9. Залежність Umax від глибини залягання дефекту 

Отримані експериментальні результати сканування зразка з глибиною 

залягання дефектів 0.25мм за допомогою різних методів збудження вихрових 

струмів показані на рис. 1.10а, б. За результатами можна зробити висновок, що 

використання пікового значення амплітуди за умови імпульсного збудження 

перетворювача не є достатнім для підвищення роздільної здатності в порівнянні 

з гармонічним збудженням. Також за рахунок використання такого 

інформативного параметру як амплітуда не можна підвищити чутливість 

ВСНК. Автори наголошують, що ІВСНК потребує подальших досліджень та 

удосконалень в конструкціях перетворювачів та методах аналізу їх сигналів. 
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Рис. 1.10. С-скани у випадку сканування ОК з гармонічним (а) та 

імпульсним (б) збудженням датчиків за даними [13] 

Як відомо, роботу ВСП можна представити і математично описати за 

допомогою еквівалентних схем. Так в роботі [14] проведено дослідження 

впливу параметрів еквівалентної схеми системи ВСП-ОК на форму 

інформаційного сигналу та його параметри в умовах збудження ВСП 

імпульсним сигналом. Автори спробували обґрунтувати критерії вибору 

параметрів та характеристик збуджувальної та вимірювальної котушки ВСП 

для отримання максимальної глибини проникнення вихрових струмів в ОК та 

оптимального відношення сигнал/шум. Комбінуючи різні параметри котушок 

ВСП було отримано залежності впливу параметрів котушок ВСП на пікове 

значення напруги інформативного сигналу в залежності від глибини залягання 

дефекту (полості) в ОК для різних ВСП (рис. 1.11). Параметри ВСП, що 

використовувались в експерименті, приведено в табл. 1.1, де W  – кількість 

витків, d  – зовнішній діаметр, fd  – діаметр феритового стержня, 0V  – напруга 

збудження, R  – активний опір, L  – реактивний опір. 

На рис. 1.12 приведено залежність відношення сигнал/шум від глибини 

розташування тріщини в ОК для різних параметрів ВСП. 

Приведені на рис. 1.11 та 1.12 результати отримані без використання 

методів аналізу сигналів з метою оцінювання впливу активного та реактивного 

опорів котушок ВСП, що можуть бути використані в еквівалентній схемі. 

Отримані результати свідчать, що для збільшення глибини контролю в 

імпульсному режимі необхідно враховувати конфігурацію ВСП. За умови 
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застосування сучасних методів обробки та аналізу сигналів можна покращити 

чутливість методу ІВСНК. 

 

Рис. 1.11. Амплітуда сигнала ВСП для чотирьох конфігурацій ВСП 

 

Рис. 1.12. Відношення сигнал/шум для чотирьох конфігурацій ВСП 
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Таблиця 1.1. Конфігурації та параметри ВСП 

Параметри збуджувальної 

котушки ВСП 

Параметри вимірювальної котушки ВСП 

Eddytech Medium Eddytech-D 

Eddytech 400W , 

8.13d  мм, 

5.1fd  мм, 

100 V  В, 

6.58R  Ом, 

16.2L  мГн 

625W , 

35.6d  мм, 

5.1fd  мм, 

7.89R  Ом, 

16.2L  мГн 

Х Х 

D800 809W , 

8.22d  мм, 

0.4fd  мм, 

150 V  В, 

2.56R  Ом, 

17.17L  мГн 

Х 

300W , 

2.8d  мм, 

0.4fd  мм, 

2.63R  Ом, 

55.1L  мГн 

Х 

D1600 1635W , 

9.23d  мм, 

0.4fd  мм, 

150 V  В, 

6.121R  Ом, 

0.42L  мГн 

Х 

400W , 

6138d  мм, 

5.1fd  мм, 

6.58R  Ом, 

16.2L  мГн 

 

В якості інформативних параметрів авторами роботи [15] було 

використано споживану потужність ВСП в імпульсному режимі збудження та 

кут суву фаз між напругою і струмом у початковий момент часу. Такі 

інформативні параметри дозволяють проводити оцінювання електропровідності 

та магнітної проникності матеріалу, проте є труднощі з вибором інтервалу 

аналізу сигналу ВСП через неоднозначність характеру залежності 

інформативного параметру від характеристики ОК. 

Можливості цих методів обмежені тим, що значна частина інформації, що 

міститься в аналізованому сигналі, не використовується. Натомість 

застосування методу аналізу сигналів ВСНК на основі перетворення Гільберта 

дозволяє отримувати амплітудну та фазову характеристики сигналів (АХС і 

ФХС) ВСП, за якими можна оцінити інші інформативні параметри, що вимагає 

проведення додаткових досліджень [16]. 
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Імпульсний режим у ВСНК також застосовують для контролю 

багатошарових матеріалів та об’єктів [17]. За рахунок збудження ВСП 

періодичними імпульсними струмами інформаційний сигнал містить ряд 

частотних компонент, використання яких дозволяє підвищити інформативність 

та швидкість контролю, забезпечує виявлення дефектів в багатошарових 

провідних середовищах на більшій глибині. 

З огляду на динаміку публікацій з тематики імпульсного ВСНК можна 

констатувати, що останнім часом вчені та розробники все частіше звертаються 

до цього методу НК та проводять спроби модернізації та осучаснення як 

конструкцій вихрострумових перетворювачів, так і структурних елементів схем 

приладів, що реалізують даний метод контролю [18]. 

Таким чином, ВСНК з імпульсним збудженням може істотно доповнити 

відомі методи за рахунок можливості аналізу інших параметрів сигналів. В 

розділі 2 показано, що такими параметрами сигналів можуть бути частота, 

дисперсія фази, коефіцієнт загасання сигналу ВСП у вигляді загасаючих 

гармонічних коливань.  

1.2. Апаратне та нормативне забезпечення імпульсного 

вихрострумового контролю  

Для сучасних потреб дефектоскопії прийнято розробляти та 

використовувати універсальні системи ВСНК з можливістю використання 

різних типів перетворювачів в широкому діапазоні частот. До основних 

вимог,що висуваються до сучасних засобів ВСНК, відносять: 

- роботу в широкому діапазоні частот; 

- автоматичну компенсацію впливу зазору між ВСП та ОК; 

- можливість проведення контролю в статичному та динамічному режимах; 

- відображення сигналу ВСП на екрані приладу у вигляді годографу з 

його представленням активною та реактивною складовими; 

- виведення окремих складових сигналу ВСП у режимі часової розгортки; 
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- можливість масштабування (підсилення) виведених результатів 

контролю;  

- представлення результату у вигляді С-скану (у випадку сканування 

локального діапазону). 

Перші варіанти практичної реалізації приладів та систем з імпульсним 

збудженням описані в роботі [19]. Більшість з приладів тих часів вирізнялися 

простотою конструкції та базувалися на пропусканні прямокутних імпульсів 

струму через обмотку збудження ВСП, отриманні напруги з вимірювальної 

обмотки перетворювача і подачі її на інтегратор. В такому разі напруга з 

інтегратора характеризувалась лінійною залежністю від значень векторного 

потенціалу або магнітного потоку вимірювальної обмотки ВСП, а максимальне 

значення амплітуди отриманого сигналу ВСП залежить від зазору між 

перетворювачем та ОК. Використання лінійної залежності середніх значень 

імпульсів напруги від електропровідності дозволило розробляти прилади ІВСНК 

з лінійною шкалою на відміну від приладів традиційного ВСНК. Прилади 

подібної конструкції дають не повну інформацію про параметри та 

характеристики ОК та мають значну похибку [20]. 

Найбільш відомим та застосовуваним на сьогодні є дефектоскопи серії 

Pulsec, розроблені фірмою General Electric Sensing & Inspection Technologies, 

США, для виявлення підповерхневої корозії і тріщин в металах, вимірювання 

електропровідності. За інформацією виробника [21] основною відмінністю 

даних імпульсних дефектоскопів від стандартних є котушка збудження, що 

збуджується широкосмуговим імпульсом, насиченим низькими частотами, та 

викликає в ОК змінні вихрові струми. Результат представляється на екрані у 

вигляді пошарового С-скану.  

В дефектоскопах Pulsec реалізована тенологія імпульсного ВСНК, що 

базується на використанні GMR-датчиків [22]. В основі GMR-датчиків лежить 

феномен значного зниження опору матеріалів в результаті впливу магнітного 

поля (супер-магніторезистивний ефект - Giant Magneto-resistance). Подібні 

датчики мають високу чутливість, стійкість частот, і малий розмір, проте мають 
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обмежений динамічний діапазон і вузькі лінійні характеристики. Крім того, 

вихідний сигнал таких датчиків не залежить від напрямку поля (тобто мають 

низьку чутливість до магнітних полів, що перпендикулярні до напрямку їх 

чутливості), і їх характеристики не залежать від величини магнітного поля [23]. 

Першим серійним імпульсним вихрострумовим дефектоскопом є прилад 

Eddyfi Lyft компанії Eddyfi, Канада, орієнтований на пошук корозії без зняття 

ізоляційного покриття. Даний дефектоскоп дозволяє виявляти та вимірювати 

корозію трубопроводу без демонтажу ізоляційного покриття шляхом 

оцінювання товщини стінки ОК [24]. Сканування ОК дефектоскопом Lyft 

можливе динамічним методом та методом співставлення ділянок. Результат 

сканування ОК представляється у вигляді C-скану в режимі реального часу.  

Особливістю цього приладу є можливість проведення контролю у випадку 

наявності на ОК ізоляції з товщиною до 152 мм, при цьому захисний кожух 

ізоляції з алюмінію, нержавіючої або оцинкованої сталі не є заважаючим 

фактором [25]. Інформативним параметром сигналу ВСП дефектоскопа Lyft 

служить загасання магнітного поля в ОК, тобто використовується залежність 

впливу корозії на товщину стінки ОК. Даний дефектоскоп дозволяє визначити 

товщину ОК за якою можна провести оцінювання стану корозії, проте 

мінімально можливе виявлення зони корозійного ураження можливе лише при 

ураженнях 15% від товщини стінки. 

Аналогічним до попереднього дефектоскопа є й дефектоскоп типу RTD-

Incotest виробництва Applus+, Великобританія [26]. Його відмінністю є 

можливість проведення контролю з товщиною ізоляції над ОК до 99 мм, 

отримання результату контролю товщини протягом 2 - 24 секунд в залежності від 

товщини стіни ОК, максимально можлива товщина стінки ОК близька до 1 см.  

Описані вище три дефектоскопи (Pulsec, Lyft , RTD-Incotest) є єдиними 

представленими на ринку засобами контролю, що реалізують імпульсний 

вихрострумовий метод та всі вони створені впродовж останнього десятиліття, 

що свідчить про зростання інтересу до цього методу ВСНК та нерозкритий 
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потенціал даного методу. Основні характеристики дефектоскопів з імпульсним 

збудженням наведені у табл. 1.2. 

На сьогодні існує декілька стандартів, що регламентують застосування 

засобів та методів ІВСНК. Однак діючий стандарт в Україні ГОСТ 18353-79 

«Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов», що встановлює 

класифікацію видів і методів НК, в основу якої покладено фізичний процес з 

моменту взаємодії фізичного поля або речовини з ОК до отримання первинної 

інформації, є застарілим та не включає ІВСНК [27]. Інший стандарт ГОСТ Р 

55611-2013 [28], що визначає терміни і визначення ВСНК, містить інформацію 

згідно якої імпульсний метод ВСНК базується на використанні та вимірюванні 

таких інформативних параметрів сигналу ВСП, як амплітуда і (або) тривалість 

сигналу ВСП, обумовленого взаємодією нестаціонарного електромагнітного 

поля з об'єктом контролю. Даний документ орієнтований на потреби 

підприємств, продукцію та устаткування яких можна виконувати різними 

методами ВСНК з точки зору наявних засобів, точність яких має задовільні, а 

не найкращі параметри.  

Таблиця 1.2. Узагальнені характеристики приладів та систем ВСНК з 

імпульсним збудженням 

№ 

пп 

Тип 

приладу

/ 

системи 

Виробник Харакретистика або 

параметр ОК, що 

контролюється 

Інформатив

ний 

параметр 

сигнала 

ВСП 

Одночасний 

контроль 2-x 

параметрів 

ОК 

1 Pulsec GE Sensing 

& 

Inspection 

Technologi

es, США 

наявність корозії, 

тріщини, 

електропровідність, 

товщина покриття 

амплітуда + 

2 Eddyfi 

Lyft 

Eddyfi, 

Канада 

наявність корозії під 

ізоляцією, товщина 

стінки ОК 

амплітуда 

(загасання 

магн. поля) 

- 

3 RTD-

Incotest 

Applus+, 

Великобри

танія 

наявність корозії під 

ізоляцією, товщина 

стінки ОК 

амплітуда 

(загасання 

магн. поля) 

- 
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Більш широке трактування ІВСНК дає міжнародний стандарт ІSО 20669 

2017 [29], який повністю присвячено ІВСНК та є більш конкретизованим по 

відношенню до засобів та методів. Згідно [29] ІВСНК рекомендовано 

застосовувати для вимірювання товщини феромагнітних матеріалів з наявним 

та відсутнім покриттям, ізоляційним шаром на листовому матеріалі. Спосіб в 

основному використовується для контролю зтоншення стінки ОК, викликаного 

великою площею корозії без зняття покриттів. Цей стандарт поширюється на 

контроль феромагнітного матеріалу з вуглецевої і низьколегованої сталі в 

діапазоні температур 196 ‒ 500 ℃ (температура оцінюється на поверхні металу) 

в процесі експлуатації обладнання. Можливий діапазон товщини стінки ОК 

становить від 3 мм до 65 мм; діапазон товщини покриттів складає від 0 мм до 

200 мм. В якості ОК можуть бути трубопроводи діаметром не менше 50 мм. 

Недоліками таких обмежень у стандарті є висока чутливість таких засобів до 

геометрії поверхні ОК. Застосування описаної в [29] методики з поверхнею ОК, 

що не відповідає встановленим та описаним вище вимогам, призведе до 

непередбачуваної неточності. Цей стандарт не поширюється на контроль 

дефектів типу тріщин і втрати локальної товщини металу, викликаної точковою 

корозією. Стандарт не встановлює критерії оцінювання. 

Загалом існуючі прилади ВСНК, як відомо, подають результати у вигляді 

годографів та графіків, що не дозволяють проводити детальне оцінювання 

характеристик та параметрів ОК та їх дефектів. Крім того, результати, 

представлені в такому вигляді, може коректно інтерпретувати лише оператор зі 

спеціальною освітою та досвідом. Подібні підходи використовуються і в 

побудові приладів та систем ВСНК – представлення результату у вигляді 

графіку величин, зміна яких може бути інтерпретована лише оператором з 

освітою за визначеною методикою, та кількісної оцінки параметру ОК без 

вказівки про дефект та його параметри. Застосування сучасних методів та 

алгоритмів аналізу сигналів ВСП дає змогу проводити автоматичне оцінювання 

параметрів та характеристик ОК з представленням результату в більш наочній 

формі.  
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Проведений огляд публікацій та існуючих приладів та систем ІВСНК 

свідчить про те, що на практиці найчастіше використовуються такі 

інформативні ознаки сигналів як зміщення моменту перетину сигналом певного 

рівня, часовий інтервал між певними вузловими точками, пікові значення 

амплітуди та перевищення амплітуди певних порогових значень та моменти 

цих перетинів. У табл. 1.3 приведено узагальнену інформацію про 

використовувані параметри сигналів ІВСНК, а у табл. 1.4 – запропоновані в 

роботі нові для ІВСНК параметри, а саме – власна частота коливань та 

коефіцієнт загасання сигналу ВСП. 

 

 

Таблиця 1.3. Використовувані параметри та характеристики сигналів 

імпульсного ВСНК 

№ 

пп 

Інформативний параметр 

сигнала ВСП 

Оцінювана характеристика ОК 

1 

Зміщення в часі однієї або 

декількох характерних точок 

сигнала 

товщина металевого покриття на 

металевій основі 

2 

Інтервал часу від початку 

імпульсу до моменту 

досягнення ним певного 

порогового рівня 

електропровідність 

товщина (при постійній 

електропровідності) 

3 Амплітуда сигнала ВСП товщина стінки феромагнітних труб 

4 

Час перетину нульового рівня 

імпульсного сигнала ВСП 

відносно його початку, 

максимальні значення 

напруги 

товщина стінки феромагн. труби 

внутрішній діаметр труби 

5 
Пікове значення напруги 

сигнала ВСП 

дефекти в багатошарових конструкціях 

глибина залягання підповерхневих 

включень 
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Таблиця 1.4. Запропоновані параметри та характеристики сигналів 

імпульсного ВСНК 

№ 

пп 

Інформативний параметр 

сигнала ВСП 
Оцінювана характеристика ОК 

1 
Власна частота коливань 

сигнала ВСП 

глибина тріщини 

діаметр ОК 

2 
Коефіцієнт загасання сигнала 

ВСП 

товщина діелектричного покриття на 

електропровідній основі 

електропровідність матеріалу ОК 

магнітна проникність матеріалу ОК 
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2. МОДЕЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО - ДІАГНОСТИЧНОЇ 

СИСТЕМИ ІМПУЛЬСНОГО ВИХРОСТРУМОВОГО НЕРУЙНІВНОГО 

КОНТРОЛЮ 

В даному розділі наведено результати модельних досліджень процесів 

формування сигналів ВСП. Досліджено вплив різних параметрів та 

характеристик ОК на інформативні параметри сигналів перетворювача.  

2.1. Модельні дослідження процесів в системі «параметричний 

вихрострумовий перетворювач – об’єкт контролю» 

Для проведення модельних досліджень було створено алгоритмічне 

забезпечення, яке містить реалізацію пошуку інформативних параметрів 

сигналу відповідно до параметрів електричної схеми системи «параметричний 

ВСП ‒ немагнітний ОК» з підключенням до генератора імпульсних сигналів. 

Структура алгоритмічного забезпечення приведена на рис. 2.1 та базується на 

вирішенні характеристичного рівняння еквівалентної схеми «ВСП ‒ ОК». 

Лістінг програмного коду для розрахунку частоти власних коливань та 

коефіцієнта загасання сигналу параметричного ВСП приведено в Додатку А. 

Дана програма може бути використана для моделювання залежності параметрів 

інформаційних сигналів від параметрів моделі «ВСП‒ОК». 

Результати моделювання для вихідних даних, які відповідають 

приблизним умовам проведення експериментів проілюстровано на рис. 2.2. 

Графіки на рис. 2.2а та рис. 2.2б отримані за умови зміни параметрів та 

характеристик ОК, що відображаються в зміні індуктивності 
2

L  в діапазоні 1 

мкГн ÷ 20 мкГн та const
2
R . На рис. 2.2в та рис. 2.2г приведені графіки 

отримані за умови зміни параметрів та характеристик ОК, що відображаються в 

зміні опору 
2

R  в діапазоні 5 кОм ÷ 10 кОм та const
2
L . Детальні параметри 

моделей приведені у таблиці 2.1. 
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Рис. 2.1. Структура алгоритмічного забезпечення для модельних 

досліджень імпульсного режиму роботи системи «ВСП‒ОК» 

Таблиця 2.1. Результати моделювання 

Параметри моделі A:  

R=1 кОм, C1=28 пФ, R1=10 Ом, L1=7 мГн, M=0.3,  

R2=10 кОм 

L2, мкГн 1 4 8 12 16 20 

α · 10
-6

 4,2863 4,2860 4,2856 4,2852 4,2848 4,2844 

f · 10
-5

 2,7796 2,7826 2,7865 2,7905 2,7945 2,7984 

 

Параметри моделі Б:  

R=1 кОм, C1=28 пФ, R1=10 Ом, L1=7 мГн, M=0.3,  

L2=13 мкГн 

R2, кОм 5 6 7 8 9 10 

α · 10
-6

 3,9286 4,0006 4,0726 4,1446 4,2167 4,2887 

f · 10
-5

 3,6428 3,4800 3,3132 3,1417 2,9648 2,7813 
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Рис. 2.2. Структура алгоритмічного забезпечення для модельних 

досліджень імпульсного режиму роботи системи «ВСП‒ОК» 

Проведені модельні дослідження на базі створеного алгоритмічного 

забезпечення дає можливість аналізувати інформативні параметри сигналу ВСП 

у відповідності до параметрів електричної схеми системи «ВСП ‒ ОК». 

2.2. Реалізація аналізу сигналів імпульсного вихрострумового 

контролю в часовій області аналізу 

Розроблений спосіб аналізу сигналів імпульсного ВСНК розглянуто на 

прикладах визначення діаметру циліндричного об’єкта та електропровідності 

його матеріалу. 
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В основу способу покладено залежність частоти і коефіцієнта загасання 

сигналу-відгуку перетворювача від діаметру ОК та електропровідності 

матеріалу цього об’єкту, який отримано шляхом збудження трансформаторного 

прохідного ВСП імпульсом струму прямокутної форми. В цьому випадку у 

ВСП має місце перехідний процес як відгук на фронти збуджуючого сигналу. 

Визначення гільберт–образу сигналу-відгуку дає змогу визначити його 

амплітудну та фазову характеристики, за якими оцінюють діаметр і питому 

електропровідність матеріалу об’єкта. 

Застосування імпульсного збудження трансформаторного прохідного ВСП 

та визначення амплітудної та фазової характеристик сигналу цього 

перетворювача дозволяє провести оцінювання діаметру об’єкта контролю та 

питомої електропровідності матеріалу цього об'єкту [30]. 

На рис.2.3 зображено схему апаратно - програмного засобу, що реалізує 

запропонований спосіб, яка містить 1 – імпульсний генератор, 2 – 

вихрострумовий прохідних перетворювач трансформаторного типу, 3 – 

пристрій збору інформації, 4 – цифровий інтерфейс, 5 – персональний 

комп’ютер, 6 – програмне забезпечення. 

Сигнал з імпульсного генератора 1 подається на котушку збудження 

прохідного трансформаторного ВСП 2, вихідним сигналом якого є сигнал виду 

      ,,Фcos,,,,всп DtDtUDtu ,  21,ttt , де    tDt

meUDtU  ,,,, , mU  – 

амплітудне значення сигналу,   ,D  – коефіцієнт загасання сигналу, 

   tDfDt  ,2,,Ф , де,  ,Df  – частота коливань сигналу, t  – поточний час, 

 21,tt  ‒ інтервал часу аналізу сигналу ВСП. Характеристики загасаючого 

сигналу  ,,всп Dtu  залежать від фізико-механічних параметрів ОК та можливих 

дефектів у ньому. Далі сигнал  ,,всп Dtu  подається на блок збору інформації 3, 

який може включати підсилювач, фільтр, аналогово-цифровий перетворювач, 

до якого додатково передають сигнал з імпульсного генератора 1 для 

синхронізації роботи блока 3. Отриманий в блоці 3 цифровий сигнал через 

цифровий інтерфейс 4 передають до персонального комп’ютера 5. Керування 
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роботою блоку збору інформації 3 здійснюється персональним комп’ютером 5 

через цифровий інтерфейс 4. Персональний комп’ютер реалізує ДПГ, обчислює 

дискретні амплітудну та фазову характеристики сигнала ВСП, а також визначає 

залежність частоти та коефіцієнту загасання цього сигналу, як функції від 

діаметру ОК та електропровідності матеріалу об’єкту. 

 

Рис. 2.3. Узагальнена структура апаратно - програмного засобу 

імпульсного ВСНК з ВСП прохідного типу 

Встановлено, що найбільш чутливою до зміни діаметру ОК за імпульсного 

вихрострумового контролю є фазова характеристика сигналу ВСП, а до 

електропровідності матеріалу – коефіцієнт загасання амплітудної 

характеристики.  

За фазовою характеристикою визначають частоту внесенного відгуку 

перетворювача: 

  
 

T2

,,,Ф̂
, 21






Dtt
Df , (2.1) 

де   ,,,Ф̂ 21 Dtt  ‒ накопичена фаза внесеного сигналу за час 12 ttT   (рис. 

2.4в), а коефіцієнт загасання цього ж сигналу: 

  
 
 






,,ˆ

,,ˆ
ln

1
,

2

1

DtU

DtU

T
D , (2.2) 
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де  ,,ˆ
1 DtU ,  ,,ˆ

2 DtU  – значення амплітудної характеристики внесеного 

сигналу відповідно в моменти часу 1t  та 2t  (рис. 2.4г). 

На рис. 2.4а зображено графік ділянки збуджуючого сигналу прямокутної 

форми, рис. 2.4б – сигнал  ,,всп Dtu  ВСП, рис. 2.4в – фазова характеристика 

 ,,Ф̂ Dt  сигналу ВСП, рис. 2.4г – амплітудна характеристика  ,,ˆ DtU  цього ж 

сигналу (після згладжування), рис. 2.4д – графік функції  ,Df , рис. 2.4е – 

графік функції   ,D , де крива 1 та 2 відповідають алюмінієвим і бронзовим 

об’єктам, відповідно. 

Залежність частоти внесеного сигналу ВСП від діаметру ОК з алюмінію, 

отриману експериментальним шляхом приведено на рис. 2.4д. Графік функції 

коефіцієнта загасання   ,D , також отриманий експериментально, наведено 

на рис. 2.4е. 

З метою підвищення точності визначення частоти та коефіцієнту загасання 

внесенного відгуку перетворювача за даним способом запропоновано 

використовувати апроксимацію амплітудної та фазової характеристик. 

 

 

 

 

а) 

 

б) 

, рад 
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в) 

 

г) 

 
д) е) 

Рис. 2.4.  Приклад графіків сигналів ВСП та їх аналізу 

Таким чином, розроблений спосіб дозволяє проводити двопараметровий 

контроль об’єктів циліндричної форми, а саме оцінювати діаметр циліндричних 

об’єктів та електропровідність матеріалу цього об'єкту в результаті аналізу 

амплітудної та фазової характеристик внесеного відгуку ВСП. Суттєвим є те, 

що результати контролю за цим способом не залежать від амплітуди 

збуджуючого сигналу. З іншої сторони експериментальні дані спотворені дією 

шумів і завад, що вимагає застосування додаткових заходів для підвищення 

точності визначення АХС та ФХС. 

 

 

ΔФ 

t1 
t2 

t1 
t2 

діаметр, мм діаметр, мм 

α           , 1 /с 

, B 

 

 

           , Гц 
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3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО - 

ДІАГНОСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ІМПУЛЬСНОГО ВИХРОСТРУМОВОГО 

НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ 

В даному розділі наведено результати експериментальних досліджень 

процесів формування сигналів ВСП. Досліджено вплив різних параметрів та 

характеристик ОК на інформативні параметри сигналів перетворювача. 

 

3.1. Контроль параметрів та характеристик об’єктів циліндричної 

форми з електропровідних немагнітних матеріалів 

В проведених експериментах в якості ОК було використано дві серії 

циліндричних зразків з алюмінію і бронзи (з питомою електропровідністю 

відповідно 7
ал 10874  ,  См/м, 

7

бр 1075,2   См/м), з різними діаметрами в 

діапазоні 34 ÷ 35 мм. 

На збуджуючу котушку з кількістю витків 1761 W  трансформаторного 

прохідного ВСП подавався імпульсний сигнал з генератора, амплітудою 15В, 

періодом повторення 2
П 10T c, тривалістю 310 с. Модель такого сигналу 

представляється виразом: 

  









21010

15

П1П1

П1П1

,,k,T)k(ttkTt,В

kTttkTt,В
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Вихідний інформативний сигнал, отриманий з вимірювальної котушки 

ВСП ( 8702 W ), надходив на АЦП для формування вибірки  ju , 24001,j  . 

Дискретизація виконувалась з періодом 6
Д 1050  ,T с. З АЦП значення  ju  

через ЦІ передавались в персональний комп’ютер для подальшого аналізу [31].  
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Фрагмент осцилограми вихідного сигналу ВСП від переднього фронту 

сигналу збудження (для ) представлено на рис. 3.1. З наведеного  графіку 

видно, що цей сигнал, отриманий як реакція системи «ВСП-ОК» на передній 

фронт імпульсного збуджуючого сигналу, загасає впродовж 4 - 5 періодів 

власних коливань. 

На рис. 3.2 представлено графік отриманої ФХС (крива 1) на прикладі 

алюмінієвого зразка з діаметром 34d  мм, з якого видно, що ФХС  має 

незначні осциляції в околі лінійної функції часу.  

На рис. 3.3 представлений графік залежності частоти сигналу ВСП від 

діаметра алюмінієвих (крива 1) і бронзових (крива 2) зразків, а також наведено 

їх лінійні тренди (крива 3 і 4).  

 

Аналіз цих графіків вказує на те, що зміна діаметра зразків призводить до 

зміни частоти сигналу ВСП, яка має наближений до лінійного характер 

функціональної залежності  df . Також лінійна залежність від діаметра 

простежується і для коефіцієнта загасання сигналу (рис. 3.4, крива 1 для серії 

алюмінієвих зразків, крива 2 - для бронзових). 

Рис. 3.1. Графік ділянки сигналу 

ВСП 

Рис. 3.2. Вид ФХ сигналу ВСП: крива 

1 – ФХС для зразка з 34d мм, крива 

2 – її лінійний тренд 

Al 
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Аналіз графіків на рис.3.4 вказує не тільки на можливість розбраковки 

заготовок за електропровідністю за зміни їх діаметру в певних межах, але й на 

можливість оцінювання значень діаметру за умови попереднього калібрування 

вихрострумової системи контролю з імпульсним збудженням.  

3.2. Контроль товщини діелектричного покриття на електропровідній 

основі 

Контроль товщини діелектричного покриття виконувався в два етапи. На 

першому етапі проведення експериментальних досліджень було проаналізовано 

вплив характеристик матеріалу ОК без покриття на параметри інформаційного 

сигналу накладного трансформаторного ВТП, працюючого в імпульсному 

режимі. В якості ОК використовувались площинні заготовки з алюмінію, бронзи 

і сталі (питома електропровідність 7
ал 1087,4   См/м, 7

бр 1075,2   См/м, 

6
ст 1045,1 γ  См/м) з товщиною, що перевищувала глибину проникнення 

вихрових струмів. На другому етапі аналізувався вплив різної товщини 

діелектричного покриття ОК із зазначених матеріалів на обгрунтовані раніше 

інформативні параметри інформаційного сигналу ВТП – їх частоту і коефіцієнт 

загасання [32]. 

Рис.3.3. Залежності частоти сигналу 

ВСП від діаметра ОК 

Рис.3.4. Залежності коефіцієнта 

загасання сигналу ВСП від діаметра ОК 
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На первинну котушку ( 801 W ) накладного ВСП надходив збуджуючий 

імпульсний сигнал від генератора струму (сила струму мА I 5 , період 

повторювання 610125 пT c, тривалість 662,4 10   с. Модель цього сигналу 

дається виразом: 
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 (3.2) 

Сигнал вимірювальної котушки ( 4202 W ) ВСП підсилювався та 

оцифровувався АЦП, в результаті чого отримувались вибірки сигналу  ju , 

10000...,1   j  . Дискретизація сигналу виконувалася з періодом 9
Д 104 T с. 

Для згладжування фази інформаційного сигналу використано такі вибірки 

значень сигналу: для заготовок з алюмінію та бронзи ‒ обсягом 

6000 ... 1500брал  jj , для заготовок із сталі ‒ 3501... 1500ст  j  . Отримані 

вибірки згідно методики (п. 3.4) поділялись на три рівні за обсягом групи: 

1500брал  MMM ; 667ст M , з метою подальшого використання для 

виділення лінійного тренду фазової характеристики сигналу ВСП. На рис. 3.5 

приведено фотографію розробленого лабораторного стенду. 

Фрагменти сигналів ВСП отриманих на першому етапі експерименту з 

імпульсного електромагнітного контролю заготовок з алюмінію, бронзи і сталі без 

покриттів, наведено на рис. 3.6. Різні значення електропровідності і магнітної 

проникності матеріалів приводять до зміни частоти і загасання сигналу ВСП. 

На рис. 3.7 зображено фрагменти сигналів у випадку контролю заготовки 

зі сталі з різною товщиною діелектричного покриття. Крива 1 відповідає 

фрагменту сигналу ВСП в задачі контролю заготовки без покриття, крива 2 – з 

покриттям 1,62h мм , крива 3 – 4,90 ммh   . Як видно з рис. 3.7, зі 

збільшенням h  вплив вихрових струмів ОК на інформаційний сигнал ВСП 

зменшується. В цьому разі амплітудне значення сигналу збільшується, а 

частота їх коливань лишається незмінною. 
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Рис. 3.5. Лабораторний стенд системи імпульсного 

вихрострумового контролю 

Рис. 3.6. Графік ділянки сигналів ВСП для різних 

матеріалів ОК 
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На рис. 3.8 наведено графіки отриманих залежностей  h , які вказують на 

збільшення значення коефіцієнта загасання сигналу ВСП у випадку зменшення 

h . З порівняльного аналізу кривих на рис. 3.8 можна зробити висновок про те, 

що функціональна залежність  h  на будь-якій основі (магнітній чи 

немагнітній) має експоненціальний характер. Також можна 

 

 

 зробити висновок, що характеристики матеріалу основи заготовок впливають 

на значення крутості одержаних кривих. Незначне відхилення результату від 

Рис. 3.8. Залежності коефіцієнтів 

загасання сигналів ВСП від товщини 

покриття для різних матеріалів ОК 

Рис. 3.9. Залежності частоти 

сигналів ВСП від товщини 

покриття для різних матеріалів ОК 

Рис. 3.7. Залежність амплітуди сигналів ВСП від 

товщини покриття 
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експоненціальної залежності може бути наслідком наявних прихованих 

дефектів в контрольованому зразку, зміни характеристик заготовок або похибок 

вимірювання товщини покриття чи коефіцієнта загасання сигналу. 

Результати визначення частоти сигналів ВСП як функції товщини 

діелектричного покриття приведені на рис. 3.9. Залежність )(hf  дає 

однозначний результат тільки для немагнітних матеріалів (див. криві для 

бронзи та алюмінію) [33]. В цьому випадку чутливість до товщини покриття 

збільшується зі зменшенням її величини. 

3.3. Імпульсна вихрострумова дефектоскопія виробів із застосуванням 

мультидиференціального вихрострумового перетворювача 

В проведених експериментах в якості ОК використовувався зразок з 

алюмінієвого сплаву АД31Е5 з тріщинами розкриттям 1мм та глибиною 

0.31.0  мм (рис. 3.10). Аналізувався вплив зміни глибини тріщини в ОК на 

частоту і амплітуду інформаційного сигналу мультидиференціального ВСП 

[34], який був розроблений і переданий для проведення досліджень д.т.н. В.М. 

Учаніним (рис.3.11). Для оцінювання частоти f  сигналу було використано 

вибірку значень ФХС обсягом 4999 ... 1500j . Фото лабораторного стенду 

приведено на рис. 3.12. Результати визначення залежності  f  приведено на 

рис. 3.13.  

З аналізу графіку видно, що характер залежності частоти сигналів ВСП від 

глибини тріщини   наближається до експоненціального. Ділянка кривої, що 

відповідає невеликим значенням глибин тріщин має незначні відхилення від 

лінії тренду, що відповідає відносній похибці в 0,2% (±0,4мкм).  
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На рис. 3.14 наведено залежність максимального значення амплітуди 

сигналу мультидиференціального ВСП від глибини тріщини. Дана залежність 

задовільно інтерполюється наведеним на рисунку поліномом 3-го ступеня – 

похибки інтерполяції не перевищують 0,85 мВ (при відносній похибці 1,5%). 

Отримані в такий спосіб залежності можуть бути використані для кількісного 

оцінювання параметрів тріщин. 

 

Рис. 3.10. Об’єкт дослідження 

Рис. 3.11. Мультидиференційний ВСП та досліджуваний зразок 
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Рис. 3.13. Залежність частоти сигналів ВСП від глибини тріщини 

Рис. 3.12. Експериментальний зразок інформаційно-

діагностичної системи імпульсного ВСНК 
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Рис. 3.14. Залежність максимального значення амплітуди сигналів ВСП від глибини 

тріщини 

Залежності наведеного на рис. 3.13 та 3.14 виду, за умови виконання 

калібрування системи на контрольних зразках, можуть бути використані для 

кількісного оцінювання параметрів тріщин. 

Крім того, для порівняння імпульсного та неперервного режимів 

збудження ВСП, на вищезазначеному зразку (рис. 3.10) проведено дослідження 

зміни амплітуди сигналу мультидиференційного ВСП з неперервним 

збудженням. Порівняний графік відносної чутливості по амплітуді сигналів 

ВСП в двох режимах роботи приведено на рис. 3.15. 

 

Рис. 3.15. Порівняльний графік відносної чутливості по амплітуді 

сигналів ВСП з неперервним (1) та імпульсним (2) збудженням 
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Встановлено, що максимальна різниця чутливості не перевищує 5%, що 

підтверджує можливість використання одних і тих перетворювачів в обох 

випадках. 

З метою дослідження роботи мультидиференційного ВСП з імпульсним 

збудженням в динамічному режимі роботи, було проведено аналіз сигналів такого 

ВСП в режимі сканування ОК. Сигнали ВСП отримувались з кроком 1 мм. В 

сигналах ВСП виділялись максимальні пікові значення амплітуди. Розподіл пікових 

значень напруги у прив’язці до координат на поверхні ОК представлено на рис. 

3.16б. З аналізу цього розподілу видно, що наявність тріщини в ОК призводить до 

істотного збільшення амплітуди напруги ближче до країв тріщини і зменшення в 

центральній частині тріщини [35]. На рис. 3.17 подано розподіл пікових значення 

амплітуди сигналів ВСП по поверхні ОК в координатах (7; 166) мм з метою 

уникнення впливу крайових ефектів на границях об’єкту. 

 

Рис. 3.16. ОК (а) та графік розподілу на його поверхні (за кольором) пікових 

значень напруги ВСП (б) 

а) 

б) 
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Розподіл пікових значень амплітуди та частоти власних коливань сигналу 

ВСП в околі координат тріщини глибиною мм 3 ( 41x  мм) проілюстровано 

у збільшеному масштабі на рис. 3.18а та 3.18б. З графіків видно, що в місцях 

розташування тріщин спостерігається зміна розподілу параметрів сигналу: 

зменшення значень миттєвої частоти коливань сигналів в околі тріщини та 

збільшення безпосередньо над нею. 

 

Для підвищення точності локалізації місця розташування дефекта і 

підвищення вірогідності виявлення тріщини можна рекомендувати розмірний 

показник: 
A

f
П  (Гц/В), де f – значення власної частоти сигнала ВСП, А – 

пікове значення амплітуди. 

Додатково були проведені експериментальні дослідження контролю 

стандартних зразків ВСО-1 та ВСО-2 мультидиференціальним ВСП з 

Рис. 3.17. Розподіл пікових значень напруги ВСП вздовж ОК 

Рис. 3.18. Залежність амплітуди (а) та частоти (б) сигналів ВСП від 

координати х для мм3  

а) б) 
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імпульсним збудженням. Зразки мали вигляд пластин товщиною 5 мм, 

довжиною 100 мм, шириною 30 мм (рис. 3.19), ВСО-1 зі сталі марки Ст.20, а 

ВСО-2 ‒ з алюмінієвого сплаву Д16. На одній з поверхонь обох зразків з рівним 

інтервалом методом фрезерування нанесено три штучні дефекти, що імітують 

поверхневі тріщини, шириною 0.2 мм та глибиною δ={0.2, 0.5, 1.0} мм. 

Шорсткість робочої поверхні не перевищувала 1,6 мкм.  

Поставлена задача вирішувалася шляхом експериментів, що базуються на: 

 дослідженні роботи мультидиференційльного накладного ВСП за умови 

імпульсного збудження та подальшому аналізі його сигналів у часовій області; 

 виявленні і аналізі інформативних параметрів сигналів ВТП; 

 визначенні функціональної залежності параметрів інформаційного 

сигналу ВСП від характеристик дефектів ОК. 

 

Рис. 3.19. Об’єкт дослідження 

Сигнал ВСП (рис. 3.20) мав вигляд загасаючих гармонічних коливань. 

Модель цього сигналу представлялася у вигляді адитивної суміші загасаючих 

гармонічних коливань та гауссового шуму: 

           tutfcoseA,tu ш
t

mвсп   2 ,  21,ttt  (3.3) 

де Am(δ) – амплітудне значення інформаційної складової сигналу ВСП, α(δ) – 

коефіцієнт загасання сигналу, f(δ) – частота власних коливань сигналу, t – 

поточний час, (t1, t2)  інтервал часу аналізу сигналу ВСП, t ϵ (t1, t2), uш(t) – 
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шумова складова сигналу, що розглядалась як реалізація гауссового 

випадкового процессу з нульовим математичним сподіванням та дисперсією σ
2
.   

Порядок обробки та аналізу характеристик інформаційних сигналів ВСП 

полягав у: 

 дослідженні роботи мультидиференціального ВСП в умовах імпульсного 

збудження згідно запропонованої в [36] та п. 3.4 методики; 

 визначенні частоти власних коливань інформаційного сигналу ВСП за 

формулою: 

  
 
T

Ф
f










2
  (3.4) 

де ∆Φ(δ)– накопичена за час ∆T > T, T – період сигналу ВСП, фаза сигналу 

ВСП; 

 

Рис. 3.20. Графік ділянки сигналу ВСП з імпульсним збудженням 

 дослідженні роботи мультидиференціального ВСП в умовах 

неперервного збудження на частоті власних коливань; 

 аналізі інформативних параметрів отриманих сигналів ВСП – залежності 

амплітуди A( ) сигналів, коефіцієнту загасання α( ) і частоти власних коливань 

f( ) від  . 

A 

T=1/f 

e
-αt 
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 оцінюванні чутливості інформативних параметрів сигналів ВСП до зміни 

  в ОК. Під чутливістю до інформативних параметрів розуміються SA = ∂A/∂ , 

Sα = ∂α/∂ , Sf = ∂f/∂ . 

Така методика дозволяє виконати коректний співставний аналіз 

чутливостей мультидиференціального ВСП в різних режимах збудження до 

такого параметру ОК як глибина тріщини.  

Вихрострумовий перетворювач встановлювався послідовно на ділянку ОК 

з певною тріщиною і отримувались сигнали ВСП виду (3.3). Дослідження 

проведені для двох режимів збудження – імпульсного та неперервного для 

зразків ВСО-1 та ВСО-2. На етапі аналізу сигналів ВСП для отриманих вибірок 

визначались залежності A( ), α( ) та f( ) [37]. 

Експериментальні значення A(  ) для сигналу мультидиференціального 

ВСП в умовах імпульсного та неперервного збудження для вказаних вище 

зразків представлені на рис. 3.21 та рис. 3.21. Криві 1 та 2 на рис. 3.21 та рис. 

3.22 відповідають залежності A( ) для зразка ВСО-1 на частотах 667 кГц та 434 

кГц, відповідно; криві 3 та 4 ‒ залежності A( ) для зразка ВСО-2 на частотах 

787 кГц та 507 кГц, відповідно. З аналізу цих графіків видно, що збільшення 

глибини тріщини в ОК призводить до збільшення значень амплітуди напруги 

ВСП. Чутливість амплітуди сигналу перетворювача до глибини тріщини в ОК 

приведена в таблиці 3.1.  

З графіків рис. 3.21 та рис. 3.22 видно, що залежність зміни амплітуди 

сигналу ВСП наближена до лінійної, проте чутливість за неперервного 

збудження ВСП є більшою. 

Таблиця 3.1. Чутливість до глибини тріщин, мВ/мм 

Збудження 
Зразок 1 Зразок 2 

667 кГц 434 кГц 787 кГц 507 кГц 

імпульсне 29,8 62,3 14,5 20,4 

гармонічне 132 145 62 91 
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На рис. 3.23 приведені результати аналізу загасання сигналу ВСП при його 

імпульсному збудженні для двох зразків на різних частотах: рис. 3.23a та рис. 

3.23в для ВСО-1, рис. 3.23б та рис. 3.23г для ВСО-2. З графіків видно, що 

збільшення частоти власних коливань сигналу ВСП дає змогу підвищити 

чутливість до глибини тріщини, а саме – для зразка ВСО-1 чутливість 

Sα(f=667кГц)=34·10
3
 Гц/мм та Sα(f=434кГц)=7·10

3
 Гц/мм. Крім того співставний 

аналіз цих графіків показує, що для ОК з різних матеріалів спостерігається різна 

залежність коефіцієнта загасання від глибини тріщини, що може бути 

використано для оцінювання фізико-механічних параметрів матеріалу ОК. 

 

Рис. 3.21. Залежність A(δ) за імпульсного збудження ВСП 

1 

2 

3 

4 
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Рис. 3.22. Залежність A(δ) за неперервного збудження ВСП 

 

 

Рис. 3.23. Залежність α(δ) за імпульсного збудження ВСП 
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2 

3 
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Результати визначення зміни частоти власних коливань сигналу ВСП з 

імпульсним збудженням як функції від глибини тріщини в ОК приведені на рис. 

3.24. Зразку ВСО-1 відповідають графіки залежності f(δ) у випадку, коли 

початкова частота власних коливань сигналу ВСП дорівнює 667 кГц та 434 кГц на 

рис. 3.24a та рис. 3.24в, відповідно. Зразку ВСО-2 ‒ рис. 3.24б для частоти 787 кГц 

та рис. 3.24г ‒ 507кГц. З аналізу цих графіків видно, що залежність f(h) наближена 

до лінійної та має тенденцію до зменшення в результаті збільшення глибини 

тріщини h. В цьому випадку чутливість до глибини тріщини h покращується зі 

збільшенням частоти сигналу ВСП: для зразка ВСО-2 чутливість 

Sf(f=787кГц)=83,6 Гц/мм та Sf(f=507кГц)=28,8 Гц/мм. 

   

   

Рис. 3.24. Залежність f(δ) за імпульсного збудження ВСП 

Порівняння імпульсного та гармонічного режимів збудження 

мультидиференціального ВСП шляхом оцінювання зміни амплітудних значень 

f0=667 кГц 

 

a 

f0=787 кГц 

 

б 

f0=434 кГц 
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f0=507 кГц 

 

г 
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сигналів ВСП від глибини тріщини в ОК показало, що чутливість за 

неперервного збудження ВСП є кращою, проте використання залежності 

амплітуди сигналів ВСП з імпульсним збудженням від глибини тріщини в ОК 

дозволяє в деяких випадках розширити функціональні можливості 

дефектоскопії. Крім того, спостерігається збільшення чутливості таких 

інформативних параметрів ВСП, як коефіцієнта загасання та частоти власних 

коливань сигналу перетворювача до глибини тріщини ОК із збільшенням 

початкової частоти сигналу ВСП (згідно порядку оброблення та аналізу 

експериментальних даних, власної частоти сигналу ВСП з імпульсним 

збудженням на бездефектній ділянці ОК). 
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ВИСНОВКИ 

1. Проведений аналіз сучасної літератури з питань ВСНК свідчить, що 

існуючі методи обробки та аналізу сигналів ВСП в умовах імпульсного 

збудження здебільшого базуються на використанні таких інформативних 

параметрів, як вузлові точки ‒ їх зміщення, часовий інтервал між ними, часові 

моменти перетину сигналом певного рівня, пікові значення амплітуди та 

перевищення амплітуди певних порогових значень та моменти цих перетинів. 

Проте використання окремих характерних точок сигналу ВСП призводить до 

низької точності методу ІВСНК через незахищеність вищезгаданих точкових 

характеристик від впливу завад та шумів. Такий підхід до аналізу сигналу ВСП 

дає змогу провести лише попередню оцінку параметрів ОК та свідчить про не 

повне використання інформаційних можливостей сигнала ВСП. Крім того, з 

аналізу літературних джерел видно, що імпульсний режим збудження ВСП 

дозволяє доповнити традиційний ВСНК з гармонічним збудженням, проте 

сьогодні, незважаючи на швидкий розвиток методів та засобів аналізу сигналів, 

ІРЗ є недостатньо дослідженим. 

2. Проведено модельні дослідження фізичних процесів в системі 

«параметричний ВСП – ОК» з метою пошуку інформативних параметрів 

сигналу ВСП узгоджених з режимом роботи і параметрами електричної схеми 

зазначеної системи, які довели можливість використання нових для ВСНК 

інформативних параметрів сигналів перетворювача – коефіцієнта загасання, 

частоти власних коливань та початкової фази у випадку виникнення в ланцюгах 

ВСП загасаючих гармонічних коливань в імпульсному режимі роботи.  

3. Створено дослідний зразок інформаційно-діагностичної системи 

імпульсного ВСНК, на базі якого проведено експериментальне дослідження 

запропонованого методу імпульсного ІВСНК на серіях зразків (пласкої та 

циліндричної форми), що підтвердило можливість використання нових 

параметрів сигналів ВСП – власної частоти та коефіцієнта загасання сигналу в 
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задачах ВСНК. Зокрема, для циліндричних зразків похибка визначення 

діаметру становить 0,3%, глибини поверхневих тріщин -  0,2%. 

4. В процесі реалізації аналізу сигналів ІВСНК в часовій області на 

прикладі визначення діаметру та електропровідності циліндричних ОК 

встановлено, що під час контролю таких зразків з електропровідного матеріалу 

в імпульсному режимі частота інформаційного сигналу прохідного 

трансформаторного ВСП залежить лінійно від діаметра ОК і практично не 

залежить від електропровідності матеріалу ОК. Абсолютна похибка визначення 

діаметру ОК запропонованим способом не перевищувала 0,1 мм, що відповідає 

відносній похибці – 0,3%. Під час оцінки коефіцієнта загасання сигнала ВСП 

виявлено, що існує суттєва різниця його значень для різних матеріалів ОК, що 

свідчить про залежність коефіцієнта загасання сигналу перетворювача від 

електропровідності матеріалу ОК. Це дозволяє застосовувати декремент як 

інформативний параметр для сортування зразків за їх електропровідностями. 

5. Експериментально встановлено, що при контролі товщини 

діелектричного покриття заготовок з різних матеріалів в імпульсному режимі, 

коефіцієнт загасання інформаційного сигналу перетворювача залежить від 

товщини покриття і магнітної проникності матеріалу заготовок. Ця залежність 

має експоненціальний характер. Абсолютна похибка визначення товщини 

поктриття на сталевій заготовці за коефіцієнтом загасання запропонованим 

способом не перевищувала 0,005 мм, на алюмінієвій та броновій – 0,004 мм. 

Встановлено загальний характер залежності частоти коливань інформаційного 

сигналу від товщини покриття заготовок, в результаті чого абсолютна похибка 

визначення товщини поктриття на алюмінієвій та бронзовій заготовках не 

перевищувала 0,03 мм. 

6. Досліджено роботу мультидиференціального ВСП в імпульсному та 

гармонічному режимах збудження та проаналізовано інформаційні сигнали 

згідно запропонованої методики аналізу і представлення інформації шляхом 

порівняння двох режимів збудження. Експеримментально встановлено, що в 

процесі контролю тріщин в алюмінієвому зразку, відносна похибка визначення 
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розміру тріщини за частотою інформаційного сигналу ВСП не перевищує 0,2%, 

за амплітудою – 1,5%. 

7. В процесі порівняння імпульсного та гармонічного режиму роботи 

мультидиференціального ВСП виявлено, що максимальна різниця чутливості 

по амплітуді не перевищує 5%, що підтверджує можливість використання тих 

самих типів перетворювачів в обох режимах збудження. 
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ДОДАТОК А 

Функція визначення частоти власних коливань та коефіцієнта загасання 

сигналу через дискримінант кубічного рівняння 

function [ a,f ] = FreqDecr( R,C1,R1,L1,M,L2,R2 ) 

%згідно характеристичного рівняння, виду Ap^3+Bp^2+Cp+D=0 

A=C1*R*(L1*L2-M^2); 

B=C1*R*L1*R2+C1*R1*L2*R+L1*L2-M^2; 

C=L2*R+C1*R1*R2*R+L2*R1+L1*R2; 

D=R*R2+R1*R2; 

%перехід до рівняння канонічної форми, виду y^3+ky+q=0 

B1=B/A; 

B2=C/A; 

B3=D/A;  

k=-(B1^2)/3+B2; 

q=(2*B1^3)/27-B1*B2/3+B3; 

%дискримінант квадратичного рівняння: 

d=(q/2)^2+(k/3)^3 

%корені  

p1=-(1/2)*((-q/2+sqrt(d))^(1/3)+(-q/2-sqrt(d))^(1/3))+i*((sqrt(3)/2)*((-

q/2+sqrt(d))^(1/3)-(-q/2-sqrt(d))^(1/3)))-B/(3*A) 

p2=-(1/2)*((-q/2+sqrt(d))^(1/3)+(-q/2-sqrt(d))^(1/3))-i*((sqrt(3)/2)*((-

q/2+sqrt(d))^(1/3)-(-q/2-sqrt(d))^(1/3)))-B/(3*A) 

a=-real(p1) 

f=-imag(p1)/(2*pi) 

end 

 

 

 


