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Постановка проблеми. Під час проведення досліджень щодо розробки та 

виготовлення спеціальних технічних засобів (СТЗ) для одностороннього неруйнівного 

контролю малогабаритних металевих об’єктів (далі – об’єктів) в оптично непрозорих 

пристроях особливе місце, серед великої кількості засобів неруйнівного контролю 

металевих виробів посідають ультразвукові засоби. З метою здійснення сучасної 

ультразвукової діагностики застосовують широку номенклатуру серійних 

ультразвукових товщиномірів (УЗТ). Зазначимо, що в кожному конкретному випадку 

має місце специфіка (структура та властивості об’єкта контролю, його форма й 

конструкція, місце розташування тощо), що обумовлює необхідність проведення 

додаткових досліджень і розробку та виготовлення необхідних СТЗ контролю. Особливо 

це проявляється у процесі обробки об’єктів, що розташовані в оптично непрозорих 

пристроях і мають складну форму поверхні та відносно невеликі розміри. 

З цією метою було проведено попередню науково-дослідну роботу (НДР) щодо 

дослідження шляхів реалізації неруйнівного контролю об’єктів в об’ємі пристроїв 

ультразвуковим методом в контексті створення СТЗ [1]. За результатами НДР вдалося 

продемонструвати можливість використання ультразвукового методу для визначення 

лінійних розмірів об’єктів, що знаходяться у пристроях, а також можливість розробки та 

виготовлення ультразвукових засобів неруйнівного контролю, що дозволять забезпечити 

безпосередній вимір із високою точністю лінійних розмірів об’єктів невеликих розмірів 

із складною поверхнею. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Сучасні 

ультразвукові засоби неруйнівного контролю – УЗТ, надають можливість виконувати 

контроль різноманітних виробів, як за формою, так і за властивостями та визначенням 

лінійних геометричних розмірів об’єктів із достатньо високою точністю та візуальним 

відображенням результатів вимірювань [2]. 

Такі світові лідери в цій області як фірми Panametrics-NDT, Крауткремер, 

Ultrasonic та інші розробляють і виготовляють різноманітні ультразвукові засоби 

неруйнівного контролю з широким діапазоном функціональних можливостей [3]. 

Незважаючи на багатофункціональність наявних засобів вони комплектуються 

п’єзоперетворювачами (ПП) з відносно великими значеннями лінійних розмірів [4], що 

унеможливлює їхнє застосування для вимірювання малих об’єктів, що знаходяться в 

об’ємі оптично непрозорих пристроїв. 

Інформаційний пошук і аналіз існуючих УЗТ та ПП якими вони комплектуються 

для проведення діагностики та вимірювання лінійних розмірів геометричних об’єктів 

[5-6], визначає можливу конструкцію УЗТ та вимірювального щупа, у який 

вмонтовано ПП. 

Метою статті є аналіз результатів досліджень можливостей шляхів реалізації 
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розробки та виготовлення ультразвукових засобів неруйнівного контролю малих 

об’єктів в об’ємі пристроїв, а також можливості розробки та виготовлення мобільного 

УЗТ із вимірювальним щупом, у який вмонтовано ПП, що дозволить проникати в об’єм 

пристроїв і проводити в них вимірювання малих об’єктів зі складною поверхнею та 

одностороннім доступом до них. 

Виклад основного матеріалу. Загальний вигляд фрагменту пристроїв, у яких 

знаходяться об’єкти, що необхідно вимірювати, представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Загальний вигляд фрагменту пристроїв, у яких знаходяться об’єкти вимірювання,  

де: 1 – об’єкт вимірювання; 2 – вільний для маніпуляцій об'єм пристрою (шпарина);  

3 – фрагмент пристрою 

 

Слід зазначити, що вимірювання малих об’єктів циліндричної форми з поверхнею 

контакту вимірювання, яка може бути пласка – з площиною контакту від 0,2 мм
2
 до  

0,5 мм
2
, та криволінійна – із радіусом кривизни від 0,5 мм до 2,5 мм, із сталі, міді та їх 

сплавів, є досить складним завданням. Це складні об’єкти, у яких при проходженні через 

них ультразвукових хвиль  виникають процеси накладання різнонаправлених хвиль. 

Більш того, зворотна (тильна) частина об’єкту, зазвичай, має різну конфігурацію 

(шорсткість, наявність фасок, різного виду нерівності, відхилення поверхні від вісі 

паралельності), що впливає на форму й амплітуду відображеного (зворотного) сигналу 

та взагалі ускладнює його розпізнавання. 

На рис. 2 наведено існуючі конфігурації об’єктів та променева картина 

випромінювання  повздовжніх ультразвукових хвиль по об’єкту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Існуючі конфігурації об’єктів у пристроях та променева картина  

випромінювання повздовжніх ультразвукових хвиль по об’єкту  
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Тому для можливої реалізації неруйнівного контролю малих об’єктів в пристроях 

необхідно розробити та виготовити УЗТ, до складу якого увійдуть вимірювальний щуп із 

п’єзоперетворювачем (ВЩП), електронний блок погодження та обробки сигналів (БПОС), 

пристрій відображення (ПВ) та програмне забезпечення (ПЗ) для обробки даних [7]. 

Пошук конструктивних та технічних рішень під час розробки та виготовлення 

УЗТ проводився за напрямком побудови складових із використанням модульного 

принципу, за яким підключення складових УЗТ виконується в такому порядку: ВЩП до 

БПОС; БПОС до ПВ, через роз’єми із забезпеченням виключення можливості 

помилкового підключення кабелів під час експлуатації пристрою. Конструктивно це 

однотипні функціонально закінчені вузли, розроблені з урахуванням уніфікації та 

можливості взаємозаміни. 

На рис. 3 наведено схему електричну функціональну розробленого та 

виготовленого УЗТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Схема електрична функціональна УЗТ 

 

Конструктивно ВЩП виконано у формі штанги з утримувачем. Робоча частина 

штанги ВЩП має розміри не більш як: у висоту – 2,3 мм, ширину – 1,1 мм, довжину – 

80 мм. ПП конструктивно виконані у формі п’єзомодулів (ПМ), що монтуються у корпус 

штанги із габаритними розмірами не більше ніж Ø0,9х2,3 (мм) та знаходяться на 

протилежній стороні від утримувача ВЩП. З’єднувальні роз’єми розміщуються на 

утримувачі ВЩП.  

Конструктивно БПОС виконаний у корпусі з роз’ємами для підключення ВЩП і 

ПВ та має мінімально допустимі розміри 95х55х8 (мм). БПОС у складі УЗТ призначений 

забезпечувати обробку та погодження сигналів з ВЩП та передачу результатів на ПВ. 

БПОС живиться від вбудованої акумуляторної батареї номінальною напругою 12 В, до 

того ж, струм споживання не перевищує 180 мА. 

До складу БПОС входять: формувач зондуючих імпульсів DA2, вхідний 
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підсилювач, що регулюється напругою DA5, аналогово-цифровий перетворювач DA3 

(ADС), цифро-аналоговий перетворювач напруги коефіцієнта підсилення DA4 (DAС), 

програмована логічна інтегральна схема DD2 (FPGA) із пам’яттю прошивки DD3 

(EEPROM), схема інтерфейсу USB DD1 (USB transceiver), схема послідовного 

інтерфейсу DA1 (RS 232 transceiver), а також блок перетворення постійних напруг 

живлення DA6-DA11 (DCDC). 

ПВ у складі УЗТ призначений забезпечувати: 

– візуалізацію електронного сигналу ехо-відгуку ПП із належною інформацією 

вимірювань (товщина об'єкта вимірювання, похибка, тощо); 

– можливість роботи від внутрішньої акумуляторної батареї (АКБ), від 

зовнішнього джерела живлення постійного струму напругою 19 В та від мережі змінного 

струму 220 В. 

ПЗ УЗТ призначено забезпечувати: 

– чотирьохрозрядну індикацію результатів вимірювання з роздільною здатністю 

0,01 мм та індикацію вірогідності отриманих результатів; 

– тривалість одного вимірювання, разом із метрологічною обробкою та 

індикацією результатів, має бути мінімально можливою, але не більше 1 хвилини; 

– статистичну обробку результатів поодиноких вимірювань, достатня кількість 

яких визначається під час обробки, виходячи з обраної методики статистичної обробки 

результатів, а також із заданої оператором вірогідності остаточних результатів 

вимірювань із урахуванням заданої похибки; 

– встановлення рівня вірогідності вихідних даних (результатів), що отримуються 

в процесі вимірювань; 

– перед початком вимірювань на ПВ повинно відображатися повідомлення щодо 

мінімально потрібної кількості поодиноких вимірювань; 

 – відображення результатів вимірювань після досягнення потрібної вірогідності 

результатів  (товщина об'єкта вимірювання, вірогідність, похибка, кількість зроблених 

поодиноких вимірювань); 

– взаємодію з ПВ; 

– зберігання накопичених даних в структурованому файлі; 

– створення окремого файла на кожен об’єкт вимірювання; 

– можливість побудови каталогу для збереження структурованого файлу. 

Принцип дії УЗТ полягає у генеруванні акустичних зондуючих імпульсів, 

прийманні та розпізнаванні імпульсів, що віддзеркалені від задньої грані об’єкта, 

обчисленні часової затримки між згенерованими та прийнятими імпульсами й 

перетворенні числового значення цієї затримки в розміри об’єкта, що вимірюється. 

У процесі накопичення кількох вимірювань одного й того ж об’єкта результати 

вимірювань обробляються програмою: визначається середньоквадратичне значення, 

середньоквадратичне відхилення кожного виміру, знаходяться і відкидаються виміри – 

неспівпадіння (невлучання). Кількість вимірів, що є необхідною для знаходження 

результуючого значення залежить від заданих надійності вимірювань (0,7; 0,8; 0,9 і 

0,95), максимального невлучання (0,1; 0,05; 0,025 і 0,01), а також максимальної похибки 

в мм. Значення похибки обчислюється відповідно до розподілення Стьюдента. 

Обробка результатів вимірів: і-та оцінка товщини об’єкта у мм (за i-ю трасою) 

обчислюється за формулою: 

hi =   k0 + k1T + k2T
2
 + k3T

3
 + k4T

4
 + k5T

5
,   

                                        
(1) 

де Т – виміряна затримка до піка імпульсу віддзеркаленого сигналу, 

kі  – коефіцієнти випрямляючого полінома.  

Виміри товщини проводяться при обробці n =10 – 2 трас сигналів з ПП.  

Задається надійність виміру α з ряду: 0,7; 0,8; 0,9; 0,95 для чого у програмі 

задіяно таблицю коефіцієнтів Стьюдента ta,n: 

Виміри виконуються під час послідовної обробки трас. Із кожним новим n – м 

виміром обчислюється  середньоквадратичне значення товщини 
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середньоквадратична похибка виміру 
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,                                               (3) 

та інтервал Δh – відносне відхилення від істинного значення 

Δh = 
n

t nna ,
.                                                     (4) 

За Δh >ΔhMAX, обробка трас продовжується до i < 11, в іншому  випадку – кінець 

вимірів. 

ΔhMAX  задається і зберігається для кожного ПП, напр. – 0,05 мм. 

Кожна ітерація обробки вимірів, крім 1 – ї та 2 – ї, ведеться у два етапи: без та з 

викиданням промаху (невлучання). На першому етапі і – й кандидат на викидання 

визначається за його відхиленням 

V = 

n

iср hh




,                                                     (5) 

де hCP – середньоквадратичне значення товщини. 

 

Відхилення порівнюється з максимальним відхиленням залежно від заданої  

ймовірності β невлучання значень. 

Якщо відхилення більше заданих значень, то виміряне значення hi вважається 

невлучанням та не враховується. 

Якщо під час чергової ітерації не прийнято рішення щодо закінчення вимірювань, 

то на наступній ітерації вимірювання, що брало участь у розрахунках, має знову взяти 

участь у розрахунках. 

Результати та аналіз досліджень. Перетворювачі складаються з двох 

п’єзоелектричних елементів та протектору загальною товщиною 0,25 – 0,3 (мм) та 

діаметром в межах 0,4 – 0,5 (мм), приєднаних до демпфера та змонтованих у ПП 

висотою 2,3 мм та діаметром 0,9 мм. Зважаючи на недоліки у технології виготовлення, 

перетворювачі суттєво відрізняються від розрахункових за конструктивною реалізацією. 

Тому в акустичних сигналах присутні складові сигналів із частотами, що не 

відповідають робочій частоті перетворювачів і, унаслідок цього, суттєво відрізняються 

за спектральними та перехідними характеристиками й чутливістю. 

Визначено, що наявність у спектральних і, відповідно, у перехідних 

характеристиках перетворювачів, складових із несучими частотами, відмінними від 

основної робочої частоти, суттєво спотворює акустичні інформаційні сигнали, що також 

визначаються властивостями та формою матеріалу, якістю виготовлення та впливають 

на точність вимірювання об’єктів. 

За результатами випробувань [8, с. 55-58], [9, с. 30-39] підтверджено, що УЗТ з 

розробленими та виготовленими ПП забезпечують точність вимірювання довжини 

об’єктів (виготовлених із точністю не гірше за 0,01 мм та в залежності від форми 

поверхні, що контактує з ПП, розміру, діаметру та матеріалу) не гірше ±0,06 мм з 

вірогідністю 0,95. 

Висновки. У роботі викладено матеріал опрацювання нового напрямку побудови 

апаратно-програмних засобів діагностики та вимірювання характеристик металевих 

об’єктів в оптично непрозорих пристроях ультразвуковим методом, що базується на 

використанні роздільно-сумісного п’єзоелектричного перетворювача з акустично-

жорстко з’єднаними п’єзоелектричними елементами для випромінення та приймання 

акустичного сигналу. Показана можливість мініатюризації п’єзоелектричного 

перетворювача та застосування розробки функціонально досконалих цифрових засобів 

обробки акустичних сигналів і створення засобів діагностики та вимірювання металевих 

об’єктів складної форми. 

Отримані результати підтверджують можливість реалізації розроблення та 

виготовлення ультразвукових засобів неруйнівного контролю для діагностики та 

вимірювання характеристик об’єктів в об’ємах оптично непрозорих пристроях. 

Важливо, що розроблений і виготовлений УЗТ забезпечує широкі можливості його 
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удосконалення за рахунок поліпшення, як апаратної так і програмної частини зразка. 

Нагальним завданням є створення дослідної технології для виготовлення 

п’єзоелектричних перетворювачів та суттєве поліпшення їх якості та функціональних 

характеристик із метою створення досконалих засобів діагностики й вимірювання 

об’єктів із мінімальним використанням корегування залежно від геометрії та 

характеристик об’єктів. 
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ABSTRACT 

Anatoliy Vasylenko, Volodymyr Hryhorenko. Research of ways to implement the 

development and manufacture of ultrasonic means of non-destructive testing. The article deals with 

consideration of the possibility of ways to implement the development and manufacture of ultrasonic 

means of non-destructive  testing of small metal objects in the volume of devices. The results of the 
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conducted researches are described. 

According to the results of research, it was possible to demonstrate the possibility of using the 

ultrasonic method to determine the linear dimensions of objects in devices, as well as the possibility of 

developing and manufacturing ultrasonic non-destructive testing, which allows direct measurement with 

high accuracy surface. 

It is important that the developed and manufactured ultrasound provides ample opportunities for 

its improvement by improving both the hardware and software of the sample. 

The urgent task is to create research technology for the manufacture of piezoelectric transducers 

and significantly improve their quality and functional characteristics in order to create advanced tools for 

diagnostics and measurement of objects with minimal use of adjustments depending on the geometry and 

characteristics of objects. 

Keywords: non-destructive testing, ultrasonic means of control, ultrasonic thickness gauge, 

measuring probe with piezoelectric transducer, piezomodule.  
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АЕРОДИНАМІЧНЕ ІМПУЛЬСНЕ ДОЗУВАННЯ 

АБРАЗИВНОГО ПОРОШКУ 

 
У статті описано результати лабораторного дослідження, у якому оцінювалась можливість 

застосування аеродинамічного імпульсного способу дозування абразивного порошку в 

сумішоутворювачах газоабразивних апаратів. Наведено стисле теоретичне обґрунтування 

застосування способу. Виявлені головні фактори, які впливають на масу порції  абразивного 

порошку. Наведені спрощена схема лабораторної установки та результати експериментальних 

досліджень у вигляді графіка. Результати роботи можуть бути застосовані при розробці 

сумішоутворювачів газоабразивних апаратів з вимогами щодо високої стабільності масової 

витрати абразивного порошку. 

Ключові слова: абразивна ерозія, газоабразивний апарат, сумішоутворювач, 

аеродинамічний, газодинамічний, імпульсний, дозування,  масова витрата. 

 

Постановка проблеми. В основі роботи газоабразивних апаратів лежить явище 

абразивної ерозії – ударної дії великої кількості дрібних абразивних часток на тверде 

тіло, яке є об’єктом обробки. Абразивні частки підмішуються до струменю газу – 

енергоносія, що забезпечує часткам необхідну швидкість перед ударом. Інтенсивність 

абразивної ерозії залежить від великої кількості факторів, що по різному впливають на її 

величину [1-2]. Один із головних факторів – концентрація абразивних часток, тобто 

кількість (маса) часток, що припадають на одиницю маси газу енергоносія. Сталість 

концентрації часток або, що ідентично, їх масової витрати, забезпечує стабільну 

величину інтенсивності абразивної ерозії, що дозволяє прогнозувати більшість техніко – 

економічних показників роботи газоабразивного апарату. Нестабільність масової 

витрати абразивного порошку – головна проблема сучасних сумішоутворювачів 

газоабразивних апаратів, що стоять на озброєнні оперативних підрозділів 

правоохоронних органів.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Об’єм 

сипучого матеріалу складається з різних за формою та розмірами об’ємів 

взаємоконтактуючих твердих часток та порожнин між ними, що заповнені газом. 

Частки, що утворюють структуру сипучого матеріалу, мають між собою різний зв’язок, 

що залежить від розміру часток, їх форми, вологості. Як правило, більшість сипучих 

матеріалів мають складний фракційний склад та є сукупністю часток із випадковим 

невпорядкованим розміщенням. 

Сили поверхневого зчеплення між частками є пропорційними сумарній площі 
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