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ультразвукових коливань. Тому подальша розробка перетворювачів даного 
типу є перспективною. 

Процес збудження акустичних імпульсів в металевому виробі відбувається 
за рахунок впливу на об'єкт контролю електричним полем, в якості джерела 
якого виступає ємнісний перетворювач, який представляє собою конденсатор. 
Реалізується даний метод у разі, коли електропровідну поверхню виробу 
роблять однією з обкладинок конденсатора, при цьому відбувається притягання 
пластини конденсатора перетворювача з виробом, де в останньому виникають 
пружні коливання. Реєстрація акустичних коливань відбувається за рахунок 
появи змінної електричної напруги на обкладинках перетворювача при зміні 
відстані між обкладинками, а отже і ємності конденсаторного перетворювача 
при обов’язковій наявності поляризуючої напруги.  
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Вихрострумовий метод неруйнівного контролю (ВСНК) широко 

застосовується для контролю об’єктів з повідних матеріалів, в тому числі і для 
товщини діелектричного покриття на провідній основі. Базується такий метод 
на перетворенні зазору між об’єктом контролю (ОК) та вихрострумовим 
перетворювачем (ВСП), що збуджується гармонічним сигналом, в певні 
інформативні параметри електричних сигналів. В якості інформативних 
параметрів зазвичай використовують амплітуду та фазу вихідних сигналів. При 
цьому необхідну чутливість забезпечують шляхом підбору режиму контролю.  

Ще одним методом оцінки товщини немагнітного покриття є імпульсний 
ВСНК, що ґрунтується на використанні в якості збуджуючого сигналу ВCП 
імпульсів струму прямокутної форми. В такому випадку вихідний сигнал ВСП 
представляє собою затухаючий відгук системи «ВСП-ОК» як реакцію на 
фронти збуджуючого сигналу. Це дозволяє проводити опрацювання таких 
інформативних параметрів сигналів ВСП як частота, загасання, момент 
перетину нуля функції та інш.  
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В доповіді розглянуто результати експериментальних досліджень по 
застосуванню ІВСНК для оцінки товщини діелектричного покриття на стальній 
пластині. Накладний трансформаторний ВСП збуджувався імпульсним 
сигналом. Вихідний сигнал ВСП описується моделлю: 

, 

де  – амплітудне значення сигналу,  – коефіцієнт загасання сигналу,  
– частота коливань сигналу,  – поточний час,  - інтервал часу аналізу,  - 
шумова складова сигналу. Опрацювання сигналів проводилось шляхом визначення їх 
гільберт-образів, подальшому визначенні частоти та загасання через амплітудну та 
фазову характеристики цих сигналів. 

В роботі проаналізовано вплив зміни товщини покриття ОК на частоту та 
загасання сигналу ВСП. Встановлено, що частота вихідного інформативного сигналу 
ВСП залежить від зміни товщини покриття ОК практично лінійно. Характер зміни 
загасання сигналу ВСП для різної величини покриття має більш складну 
функціональну залежність та потребує подальших досліджень. 

Наведено методику проведення експерименту, результати опрацювання, 
аналіз показників точності оцінки товщини покриття ОК. Отримані результати 
можуть бути використані для розробки нових систем ВСНК з імпульсним 
збудженням. 

Ключові слова: імпульсний вихрострумовий контроль, імпульсний режим 
збудження, загасання, частота. 
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Найбільш поширеними вимірювальними перетворювачами деформації є 
тензорезистори не дивлячись на їх недостатню точність. В даній роботі 
розглянута розроблена нами схема індуктивного перетворювача, яка 
відрізняється використанням диференційно включених двох ідентичних 
магнітнозамкнених котушок індуктивностей, виконаних на феритових осердях 
1 і 2, які при відсутності деформації замкнуті без зазору на феритові 
магнітопроводи 3 і 4 закріплені з допомого клею на поверхні контрольованого 
об’єкту на відстані бази вимірювання В один від одного. Осердя 1 і 2 механічно 
з’єднані між собою (деталі 5). Між котушкою індуктивності 2L  на осерді 2 та 
магнітопроводом 3 встановлена резинова деталь 6, яка виконує роль пружини, 
що забезпечує притискання осердя 1 до магнітопроводу 3 при відсутності 
деформації стиснення. 
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