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Проект 

В І Д Г У К 

офіційного опонента Тараненка Юрія Карловича 

на дисертаційну роботу Ноздрачової Катерини Леонідівни 

«МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗБУДЖЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ІМПУЛЬСІВ 

ЄМНІСНИМ МЕТОДОМ»,  

представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 

за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю  

та визначення складу речовин 

 

1. Актуальність теми дисертації 

 

У світі виробляється та експлуатується велика кількість виробів з елек-

тропровідних матеріалів. При цьому значна кількість таких об’єктів експлуа-

тується на протязі значного часу і потребують безперервного контролю яко-

сті. Практично завжди їх якість забезпечується неруйнівними методами, се-

ред яких основним є ультразвуковий. Проте, використання традиційних уль-

тразвукових методів контролю вимагає очищення поверхні металовиробів 

від іржі, бруду, фарби тощо, що значно здорожує процес неруйнівного конт-

ролю. Вирішити це питання можливо за рахунок безконтактних методів збу-

дження та прийому ультразвукових імпульсів, серед яких найбільш розвине-

ним є електромагнітно-акустичний. Електромагнітно-акустичні перетворю-

вачі мають в своєму складі потужні магніти, що суттєво ускладнює техноло-

гію діагностики виробів з феромагнітних матеріалів. 

На сьогодні відомі способи та перетворювачі, які дозволяють збуджу-

вати ультразвукові імпульси високої частоти в електропровідних матеріалах 

з використанням комбінації поляризуючого та високочастотного електрич-

них полів. Проте, фахівці вважають, що чутливість таких перетворювачів 

надзвичайно низька. Наявне протиріччя, яке потрібно вирішувати, з одної 

сторони є потреба в таких перетворювачах, особливо для діагностики феро-

магнітних виробів, а з другої – недостатня чутливість. 
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Дисертаційна робота була виконана відповідно до наукових напрямків 

досліджень кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та 

діагностики Національного технічного університету «Харківський політех-

нічний інститут» згідно Закону України № 3715-VI від 05.12.2012 «Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», зокрема за напря-

мом «Приладобудування, як основа високотехнологічного оновлення всіх 

галузей виробництва». 

Дослідження та розробки по темі дисертаційної роботи проводились 

при безпосередній участі здобувача в рамках наступних науково-дослідних 

робіт НТУ «ХПІ»: держдоговірної теми «Дослідження можливості створення 

прототипів приладів неруйнівного контролю нового покоління з викорис-

танням енерго- та ресурсозберігаючих технологій» ДР №  0111U002280 

(НТУ «ХПІ», 2011-2012 рр.); держдоговірної теми «Розробка методів та ма-

кетів приладів для неруйнівного контролю якості виробів із зменшеними 

втратами енергії і матеріалів» ДР № 0113 U 000444 (НТУ «ХПІ», 2013-2014 

рр.); держдоговірної теми «Удосконалення технічних систем та пристроїв за 

рахунок імпульсних електромеханічних перетворювачів та електрофізичних 

технологій» ДР № 0117U004881 (НТУ «ХПІ», 2017-2018 рр.); госпдоговірної 

теми № 52171 від 16.09.2011 «Провести ремонт, налагодження, калібровку та 

повірку двух приладів ПФ-2М» Публічне Акціонерне Товариство «Харківсь-

кий підшипниковий завод» (м. Харків); госпдоговірної теми № 52391 від 

20.05.2013 «Розробка високочутливого датчика для вимірювання залишко-

вих магнітних полів лічильників газу» ТОВ КОМПАНІЯ «СТАТУС ПРАК-

ТИКА» (м. Харків); договір № 52/235-2019 від 11.01.2019 «Безконтактні ме-

тоди оцінки якості металу та покриттів з викорисанням вихрострумового та 

магнітомодуляційного ефектів». Установа-партнер SRL”AutoService-AF” 

(Республіка Молдова); договір № 52/233-2019 від 18.01.2019 «Безконтактний 

ультразвуковий неруйнівний контроль товщини тормозного диску». Устано-

ва-партнер «Darcrist Grup SRL» (Республіка Молдова); договір №52/234-2019 
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від 15.01.2019 «Розвиток основ створення методів та засобів для електромаг-

нітно-акустичного контролю стрижневих, трубчастих та листових металови-

робів». Установа-партнер “Automotive Solution Company” SRL (Румунія), а 

також договір  про наукову та творчу співпрацю з Державним підприємст-

вом «Завод «ЄЛЕКТРОВАЖМАШ» №52/192-1-2018 від 15 жовтня 2018 р. 

Тому роботи по створенню нових методів збудження ультразвукових 

високочастотних імпульсів та ємнісних перетворювачів з підвищеною чут-

ливістю безумовно актуальні. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і реко-

мендацій, сформульованих в дисертаційній роботі. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекоменда-

цій, сформульованих в дисертаційній роботі є достатньою й базується на 

аналізі літературних джерел за даною проблемою, ретельній постановці мети 

і задач дослідження, використанні сучасних методів дослідження, зіставлен-

ні та критичному аналізі отриманих результатів у порівнянні з експеримен-

тальними результатами, а також якісному формулюванні отриманих виснов-

ків. Модельні дослідження виконано з використанням сучасного математич-

ного апарату, теорії фізичних явищ, які мають місце при збудженні високо-

частотних ультразвукових імпульсів при дії на поверхню металу двох різно-

видів електричних полів. Отримані результати підтверджені відповідними 

експериментальними дослідженнями. 

3. Достовірність результатів досліджень. 

Достовірність результатів дисертаційного дослідження забезпечується 

коректністю формулювання фізико-математичної моделі, вирішенням мате-

матичних задач з використанням інтегральних перетворень, застосуванням 

стандартних процедур рішення диференційних рівнянь, відповідністю змісту 

математичних моделей реальним конструкціям об’єктів, які досліджуються 

та  фізичній суті процесів, які у них здійснюються, коректним застосуванням 

обмежуючих факторів. Можна стверджувати, що одержані результати логіч-
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но та математично аргументовані. Результати теоретичних досліджень підт-

верджено результатами експериментальних досліджень та ефективним їх ви-

користанням в складі практичних розробок засобів збудження ємнісними 

перетворювачами ультразвукових імпульсів в металевих зразках. Достовір-

ність отриманих результатів також підтверджуються впровадженням на ви-

робничих підприємствах України та країн Євросоюзу, про що свідчать акти 

впровадження. 

4. Основні наукові результати дисертації  

Основні нові наукові результати дисертації доцільно сформулювати 

наступним чином:  

1. Вперше розроблено наукові засади та обґрунтовано метод підви-

щення інтенсивності збудження ультразвукових імпульсів ємнісними пере-

творювачами. Суть метода полягає у формуванні в тонкому поверхневому 

шарі електропровідного або електропровідного та феромагнітного виробу 

імпульсного високочастотного електричного поля заданої частоти і часової 

тривалості, дію на той же поверхневий шар виробу постійним поляризуючим 

електричним полем, в результаті чого, постійне поляризуюче і високочасто-

тне електричні поля формують у поверхневому шарі виробу сили Кулона, які 

створюють в області існування постійного і змінного електричних полів ди-

намічні деформації поверхні металевого об'єкта. З області динамічних дефо-

рмацій надлишок енергії виноситься пружними хвилями в об’єм металевого 

зразка. 

2. Вперше розроблена математична модель ємнісного ультразвукового 

перетворювача, призначеного для збудження ультразвукових коливань в 

електропровідному або електропровідному та феромагнітному виробі, згідно 

з якою вирішена задача електростатики для кусково-однорідного середови-

ща, в якій напівпростір заповнений металом з кінцевими значеннями елект-

ричної провідності і магнітної проникності, що дало можливість отримати 

вираз для розрахунку поверхневої густини статичного електричного заряду 
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на поверхні металевого зразка і відповідно інтенсивності ультразвукового 

імпульсу, що збуджується. 

3. Вперше встановлено та експериментально підтверджено механізм 

збудження ультразвукових хвиль поза межами електрода ємнісного перетво-

рювача за рахунок поширення електричних полів за межі електрода ємнісно-

го перетворювача, які розширюють область формування високочастотних 

деформацій, що обов’язково необхідно враховувати при визначенні діаграм 

спрямованості акустичного поля та його інтенсивності. 

4. Вперше, з використанням методу прямого і оберненого інтегрально-

го перетворення Ханкеля, отримано вирази, які дають можливість обчислити 

поверхневі щільності сил Кулона для об’ємних поздовжніх акустичних 

хвиль та хвиль Релея в залежності від конструктивних особливостей ємніс-

ного перетворювача, що дає можливість розраховувати конструкцію датчика 

по встановленим вимогам. 

5. Теоретично та експериментально визначені основні фактори, які 

впливають на інтенсивність ультразвукових імпульсів, що збуджуються ЄП, 

визначено допустимі межі їх змін. 

6. Розвинена і обґрунтована концепція побудови ємнісних перетворю-

вачів різного типу і призначення з підвищеною чутливістю. 

7. Вперше для живлення ємнісних перетворювачів розроблено генера-

тори пакетних імпульсів в діапазоні частот 1…5 МГц з піковою напругою до 

3 кВ, часовою тривалістю 1…10 періодів заповнення високої частоти. 

8. Експериментально доведено можливість збудження поздовжніх та 

поверхневих хвиль ємнісними перетворювачами з інтенсивністю ультразву-

кового поля, достатньою для проведення вимірювань, контролю та діагнос-

тики. 

5. Цінність дисертаційної роботи для науки 

Наукові положення, які розроблені при виконанні дисертаційної робо-

ти, дають можливість підвищити чутливість ємнісних перетворювачів за ра-
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хунок збільшення амплітуди збуджуваних ультразвукових імпульсів в одна-

кових умовах. 

6. Значимість отриманих результатів для науки і практичного ви-

користання. 

- Розроблено і виготовлено макети пристроїв для досліджень характе-

ристик ємнісних перетворювачів різного призначення. 

- Розроблено і виготовлено генератори високовольтних імпульсів на-

пруги для живлення ЄП. 

- Розроблено і виготовлено стійкий до завад підсилювач ультразвуко-

вих сигналів. 

- Розроблено і виготовлено металеві зразки для виконання досліджень 

характеристик ЄП. 

- Розроблено і виготовлено прилад для формування вхідних імпульсів 

генераторів напруги з можливістю регулювання частоти, тривалості, частоти 

зондування тощо. 

- Розроблена методика побудови вихідних каскадів генераторів жив-

лення ЄП. 

- Розроблено програмне забезпечення для роботи макетів пристроїв 

для досліджень характеристик ЄП різного призначення. 

- Розроблено способи збудження об’ємних та поверхневих високочас-

тотних ультразвукових хвиль та ємнісні перетворювачі що їх реалізують. 

- Розроблено нові технічні рішення, спрямовані на підвищення можли-

востей ємнісних ультразвукових приладів і пристроїв. Новизна технічних 

рішень захищена 38 патентами на корисну модель. 

Результати дисертаційної роботи було використано: на ТОВ «ХЕМЗ» 

(м. Харків) акт впровадження від 01.07. 2020, «Нефтегазовая промышленная 

арматура», (м. Енергосталь) акт впровадження від 18.03.2019 та на міжнаро-

дних підприємствах: SRL”AutoService-AF” (Республіка Молдова) акт впро-

вадження від 26.09.2018, «Darcrist Grup SRL» (Республіка Молдова) акт 
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впровадження від 28.09.2018, “Automotive Solution Company” SRL (Румунія) 

акт впровадження від 2.10.2018. 

Результати дисертаційної роботи використано у навчальному процесі 

на кафедрі комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагнос-

тики НТУ “ХПІ” у лекційному курсі “Безконтактні ультразвукові методи і 

засоби вимірювань, контролю та діагностики”. 

 

7. Повнота викладення результатів в опублікованих працях 

Результати досліджень і розробок відображено в 75 наукових працях, з 

них 2 статті у фахових виданнях, що включені до НМБ SCOPUS та Web of 

Science Core Collection та 1 зарубіжна стаття, що включена до НМБ SCOPUS; 

21 стаття у фахових виданнях МОН України; 15 тез доповідей науково-

технічних конференцій та захищені 38 патентами на корисну модель. 

У цілому, рівень і кількість публікацій та апробації матеріалів дослі-

джень дисертантки на конференціях повністю відповідають встановленим 

вимогам. 

8. Оцінка змісту дисертаційної роботи  

Дисертаційна робота Ноздрачової Катерини Леонідівни складається з 

анотації двома мовами, вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних 

джерел інформації і додатків. Повний об’єм дисертації складає 275 сторінок, 

з них: 159 рисунків та 8 таблиць по тексту; список використаних джерел з 

307 найменувань на 34 сторінках; 4 додатки 22 на сторінках. 

У вступі наведена загальна характеристика роботи, обґрунтовано ак-

туальність досліджень, поставлено їх мету та задачі роботи, наведені методи 

досліджень, викладена наукова новизна та практичне значення отриманих 

результатів, особистий внесок здобувача, вказано відомості про наукові пуб-

лікації автора, апробацію результатів дослідження та їх впровадження. 

У першому розділі дисертаційної роботи проведено аналіз інформа-

ційних джерел, що пов’язані з напрямком дисертаційного дослідження. За 
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результатами аналізу визначені недоліки, притаманні відомим методам збу-

дження ультразвукових імпульсів і ультразвуковим перетворювачам, та ви-

значено фактори, що впливають на конструювання таких сенсорів. Сформу-

льовані основні напрямки дисертаційного дослідження. 

Другий розділ - розроблена фізико-математична модель ємнісного пе-

ретворювач у вигляді електрода, що знаходиться на незначній відстані над 

електропровідним металевим напівпростором і на який діє постійне електри-

чне поле та високочастотне електричне поле. Визначені граничні умови. 

Встановлені обмеження. В результаті знайдено рішення задачі електростати-

ки для кусково-однорідного середовища, в якій напівпростір заповнений ме-

талом з кінцевими значеннями електричної провідності і магнітної проник-

ності. Отримано вираз для розрахунку поверхневої щільності статичного 

електричного заряду на поверхні металевого зразка. Також визначено і дос-

ліджено вираз для розрахунку поверхневої щільності сил Кулона, які фор-

муються перетворювачем ємнісного типу з дисковим електродом. 

Показано, що чутливість ємнісного перетворювача в режимі збуджен-

ня об’ємних хвиль головним чином залежить від поляризуючої напруги, єм-

ності перетворювача (діелектричної проникності), розміру перетворювача, 

величини зазору між перетворювачем і виробом, геометричних параметрів 

перетворювача, що визначають поверхневу щільність сил Кулона. Для випа-

дку збудження поверхневих хвиль Релея також побудована математична мо-

дель аналогічного типу, на основі якої отримано вираз для розрахунку амп-

літудного множника збуджених радіальних хвиль Релея перетворювачем єм-

нісного типу з дисковим електродом. Введено хвильову характеристику, на 

основі якої можливий розрахунок геометричних параметрів ємнісного пере-

творювача, що підтверджено конкретними математичними розрахунками для 

випадку високочастотних коливань. 

Третій розділ присвячено розробці експериментального стенду для 

перевірки теоретичних і розрахункових результатів, отриманих в розділі 2. 
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При дослідженнях об’ємні ультразвукові імпульси збуджувалися ємнісним 

перетворювачем, а приймалися мініатюрним ПЕП. В результаті виконаних 

експериментальних досліджень впливу геометричних розмірів ємнісних пе-

ретворювачів на амплітуду об’ємних ультразвукових імпульсів встановлено, 

що при діаметрах випромінюючого електрода ЄП 5 ... 9,5 мм щільність заря-

дів плавно спадає до кромки електрода і триває за його межами; при діамет-

рах випромінюючих електродів 20 ... 31 мм починає проявлятися більш рів-

номірна область в районі центру електрода, потім відбувається збільшення 

щільності зарядів при наближенні до краю електрода і потім плавне змен-

шення щільності, в тому числі і за межами проекції електрода, але в меншій 

мірі, ніж при малих відносних розмірах електродів; при товщині дослідже-

них зразків в діапазоні 5 ... 25 мм тіньовим методом осциляцій амплітуди ім-

пульсів прийнятих мініатюрним ПЕП не спостерігалося; характер залежності 

амплітуд першої і другої напівхвилі прийнятого першого тіньового імпульсу 

при всіх досліджених діаметрах електродів ЄП і товщині зразків практично 

збігаються. 

Доказано теоретичні результати щодо нерівномірного розподілу заря-

дів і, відповідно, сил Кулона на поверхні металу, що приводить до розши-

ренню розмірів площі збудження по відношенню до проекції електрода на 

метал. Встановлений ефект необхідно враховувати при визначенні діаграми 

спрямованості збудженого ємнісним перетворювачем акустичного поля. 

У четвертому розділі наведено дані з розробки зразків обладнання не-

обхідного для збудження ультразвукових імпульсів ємнісними перетворюва-

чами. Розроблено блок формувача послідовності імпульсів, модуль гальвані-

чної опторозв’язки, високовольтний напівміст і підвищуючий симетричний 

широкосмуговий трансформатор, які в подальшому можуть бути використа-

ні в складі вимірювальної, контрольної та діагностичної техніки на основі 

ЄП. Розроблено технологію побудови одно– та двополярних генераторів по-

тужних радіоімпульсів напруги на базі мікроконтролера, силових MOSFET 
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транзисторів і симетричного підвищуючого широкосмугового трансформа-

тора, які разом забезпечують живлення ємнісних перетворювачів високочас-

тотними високовольтними імпульсами позитивної та негативної полярності, 

амплітудою до 1 кВ, частотою до 5 МГц тривалістю три періоди частоти за-

повнення. Експериментальні випробування розробленого обладнання та ви-

користання способів живлення ємнісних перетворювачів показали, що амп-

літуда збуджених ультразвукових імпульсів по відношенню до амплітуди 

завад перевищує 15,5 разів. Тобто чутливість ємнісних перетворювачів під-

вищується. Окрім того, встановлено, що неконтрольована («мертва») припо-

верхнева зона металу при живленні ємнісних перетворювачів однополярни-

ми імпульсами складає 26,55 мм, а для двополярних імпульсів – 17,7 мм від-

повідно. 

У п’ятому розділі наведено дані про розробку способів збудження 

ультразвукових імпульсів ємнісними перетворювачами та перетворювачі рі-

зного призначення, які захищені 38 патентами на корисну модель. 

У Висновках узагальнено отримані в дисертації наукові та практичні 

результати. 

У додатках наведено список опублікованих праць за темою дисертації 

та акти впровадження результатів дисертаційної роботи.  

Список використаних джерел досить повний і охоплює сучасні віт-

чизняні та зарубіжні публікації із 307 найменувань. 

Оформлення дисертаційної роботи та автореферату відповідає 

встановленим вимогам. 

Дисертацію та автореферат написано грамотною українською мовою. 

Використана в роботі наукова термінологія є загальновизнаною, стиль ви-

кладення результатів теоретичних та експериментальних досліджень, нових 

наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечує їх доступне сприй-

няття та застосування. 

Автореферат ідентичний за змістом з основними науковими положен-
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нями, висновками та результатами дисертації та достатньо повно розкриває 

внесок здобувача в наукові результати та практичну цінність роботи. 

Розглянута дисертаційна робота не містить матеріалів, які були вико-

ристані в кандидатській дисертації здобувача. 

Дисертаційна робота Ноздрачової К.Л. є завершеною кваліфікаційною 

науковою працею, яка виконана здобувачем особисто. 

Ознак порушення академічної доброчесності не виявлено. 

 

До недоліків дисертаційної роботи можна віднести наступне: 

1. Недостатньо обґрунтовано, чому розглянута проблема тільки 

збудження високочастотних імпульсів ємнісними перетворювачами. 

2. Слід було б більш широко висвітлити необхідність використання 

ємнісних перетворювачів для контролю металовиробів, особливо феромагні-

тних. 

3. Роботу суттєво могла прикрасити інформація про розподіл елек-

тричних полів в зоні електрода ємнісного перетворювача та поверхі електро-

провідного виробу, отриманої, наприклад, шляхом моделювання з допомо-

гою програми COMSOL multiphysics. 

4. З матеріалів дисертації можна зробити висновок, що поверхне-

вий шар металовиробу є елементом ємнісного перетворювача. Проте вплив 

властивостей поверхневого шару об’єкту контролю в роботі не досліджено, 

особливо це стосується феромагнітних виробів (можуть змінюватися магніт-

на проникність, електропровідність, магнітострикційні характеристики, ані-

зотропія тощо). 

5. Слід було навести дані про чутливість ємнісних перетворювачів 

в порівнянні з результатами відомих з літератури досліджень чи розробок. 

6. Недостатньо розглянуто питання вимог до матеріалу діелектрич-

ного прошарку між електродом ЄП і металом. Адже наявне протиріччя: з од-

нієї сторони його діелектрична проникність повинна бути максимальною 
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(матеріал як правило пластик), з другої сторони стійкість до стирання по-

винна бути максимальною (оптимально кераміка), а товщина діелектричного 

прошарку – мінімальною. 

7. В першому розділі зустрічається досить багато матеріалу, прис-

вяченого прийому ультразвукових імпульсів, хоча, в цілому робота присвя-

чена випромінюванню ультразвукових імпульсів. 

8. Робота була б більш завершеною, якби проводилися дослідження 

поверхневих хвиль не тільки в теоретичному описанні їх формування ємніс-

ним перетворювачем, але і в експериментальних дослідженнях. 

9. У першому розділі занадто багато матеріалу присвячено безкон-

тактним методам ультразвукового контролю, який можна скоротити на ко-

ристь більш детального розгляду перетворювачів ємнісного типу. 

10. Четвертий розділ перевантажений фотографіями приладів, до-

статньо було б застосування блок-схем та електричних принципових схем. 

11. Не заважало б у другому розділі більш детально розписати мате-

матичні перетворення функцій. 

12. В теоретичних викладках слід було б вказати якого роду функція 

Бесселя. 

Але ці зауваження не стосуються принципових положень роботи і не 

знижують її позитивної оцінки. 

 

9. Загальний висновок по дисертації 

Дисертаційна робота Ноздрачової Катерини Леонідівни «Методи і за-

соби збудження ультразвукових імпульсів ємнісним методом», представлену 

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 

05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин за своїм 

змістом відповідає паспорту спеціальності 05.11.13 – прилади і методи конт-

ролю та визначення складу речовин. Дисертація є завершеною науково-

дослідною роботою, яка вирішує важливу для господарства України науко- 
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