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АНОТАЦІЯ
Шарко А.О. Автоматизація процесу ідентифікації стану металевих
конструкцій

в

умовах

невизначеності

характеру

навантажень.

–

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за
спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». –
Херсонський національний технічний університет, Херсон 2020.
Дисертаційна робота присвячена вирішенню проблеми підвищення
ефективності процесів ідентифікації стану металевих конструкцій в умовах
невизначеності характеру навантажень за рахунок розробки нових методів і
технологій визначення механічних властивостей з метою покращення
експлуатаційних характеристик конструкцій в різних режимах роботи згідно
вимогам діагностики вітчизняних і закордонних стандартів у тому числі ISO.
Інтенсивність використання устаткування, порушення правил експлуатації,
циклічні знакозмінні, теплові та інші впливи, враховувати які неможливо,
призводять к невизначеності ідентифікаціях стану конструкцій.
У роботі виконано аналіз методів та засобів ідентифікації стану
металевих конструкцій, визначені фактори, що ускладняють здійснення
автоматизації контролю процесів ідентифікації стану обладнання надійності і
конкурентоспроможності. Показано, що основні проблеми удосконалення
автоматизованих систем ідентифікації стану металевих конструкцій при
навантажені пов'язані ні тільки з використанням нових зразків вимірювальної
техніки з поліпшеними характеристиками, а в пошуку і нових інформативних
параметрів і розробки методичних прийомів обробки інформації о змінах
структурного стану середовища. Одним із найбільш перспективних засобів
моніторингу стану особо відповідальних об’єктів в процесі їх експлуатації
являється використання ефекту акустичної емісії, заснованого на реєстрації
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хвиль напружень. Дослідження можливостей його використання у системах
автоматизації

процесу

ідентифікації

стану

металевих

конструкцій

спрямовано на підвищення експлуатаційних характеристик устаткування,
працюючого у складних умовах.
Такий підхід значно розширює можливості технічних засобів систем
ідентифікації металевих конструкцій, зокрема, дозволяє оцінувати поточний
стан обладнання і пригодність його к подальшої експлуатації без зупинки
устаткування у реальному часу. Представляє інтерес не тільки фіксація
руйнувань, але і визначення початкової стадії змін структури матеріалів на
безперервно працюючому обладнанні.
Для

цього

необхідно

створення

моделей,

методів

і

засобів

технологічного, інформаційного і математичного забезпечення автоматизації
процесу

ідентифікації

стану

металевих

конструкції,

які

гарантують

підвищення їх експлуатаційної надійності.
Доведено, що розв’язання задач діагностики міцністних властивостей
матеріалів під навантаженням неможливо без детального вивчення їх
мікроструктури. Для цього необхідні математичні моделі, які засновані на
генерації акустичних сигналів при навантаженні конструкцій.
Для побудові математичної моделі автоматизації процесів ідентифікації
стану матеріалів металевих конструкцій в умовах невизначеності на основі
акустичної емісії виконано синтез моделей енергетичного спектра акустикоемісійних сигналів при навантажені. Запропоновано одномірна дискретноконтинуальна модель енергетичного спектра сигналів акустичної емісії, в
якій силові константи є параметрами пружних зв'язків. Її особливостями є
дискретна структура матеріалів при руйнуванні і сили дальнодії при
розповсюджені сигналів. Встановлено, що стиснення акустичного сигналу в
часі призводить до розширення його спектру, в той час як зрушення сигналу
в часі, викликає фазовий зсув спектра пропорційний частоті. Запропоновано
модель енергетичного спектра акустико-емісійних сигналів, в двохатомної
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комірки с внутрішніми ступенями свободи, в якій окремо виділені
низькочастотна і високочастотна складові. Встановлена трансляційна і
ротаційна

інваріантність

енергії

спектра.

Запропоновано

модель

енергетичного спектра акустико-емісійних сигналів в сполучених суцільних
середовищах.

Встановлена

відповідність

між

спектральними

характеристиками дискретної структури матеріалів і характеристиками
поширення акустичних сигналів.
Проведено

імітаційний

експеримент

шляхом

комп’ютерного

моделювання на підставі ідентифікації силових констант і параметрів
мікроструктури матеріалів, які підтверджують ефективність запропонованої
моделі автоматизація процесу ідентифікації стану металевих конструкцій в
умовах невизначеності характеру навантажень
На основі отриманої моделі здійснено аналіз взаємозв’язків акустичних
сигналів з параметрами силового поля при різних стадіях навантаження:
одновісному

розтягуванню,

повторному

деформаційному

зміцненню,

стисканню, стиску зі згином, як об’єкта киркування, а саме встановлено
найбільш інформативні ознаки, які необхідно врахувати для підвищення
якості діагностики. Отримані результати є необхідним етапом створення
математичного

та

програмного

забезпечення

обробки

інформації

в

динамічній системі ідентифікації стану металевих конструкцій.
Для урахування інформації о джерелі руйнування, що находить на вхід
автоматичної системи автоматизація процесу ідентифікації стану металевих
конструкцій в умовах невизначеності характеру навантажень удосконалено
структуру оператора динамічного процесу виникнення сигналів руйнування,
який за допомогою відновлення інформації від джерела акустичної емісії,
дозволяє вирішувати зворотною задачу визначення характеристик вхідного
сигналу по вихідному сигналу діагностичної системи, через потенційну
функцію, ангармонійного осцилятора, засновану на експериментальних
даних, отриманих протягом навантаження. Це дає можливість автоматизації
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процесу ідентифікації стану металевих конструкцій в умовах невизначеності
характеру навантажень, шляхом створення моделі динамічного процесу
відновлення інформації в джерелі збурень при спостережені за вихідними
параметрами сигналів діагностичної системи.
Виходячи
ідентифікації

з

аналізу

стану

моделі

складних

формалізовано

завдання

організаційно-технічних

процесів

об’єктів

для

забезпечення необхідної точності і якості діагностування змін механічних
властивостей під час експлуатації за рахунок визначення координат і
ступеню дефектів і визначення їх розвитку у реальному часі, що
пропонується виконувати за допомогою запропонованого перехресного
алгоритму. Він складається з обчислювального алгоритму знаходження
оператора динамічного процесу виникнення акустичних сигналів та
керуючого алгоритму. Обчислювальний алгоритм являє собою сукупність
правил перетворення вихідних даних в результати. Керуючий алгоритм є
процедурою діагностики. При цьому відбувається комбінація алгоритмів і
навчання окремих моделей на одних і тих же вхідних даних. після чого
об'єднуються результати обох моделей.
На основі аналізу сучасного стану систем автоматизації процесів
ідентифікації металевих конструкцій визначено вимоги до реєструючої
апаратури вибору робочого частотного діапазону, смуги пропускання, типів
п’єзоперетворювачів, обґрунтовано шляхи напрямки удосконалення та
очікуваний ефект впровадження.
Запропоновано,

захищені

патентами

схемотехнічні

рішення

і

конструкторські розробки.
Розглянуто
діагностування

питання, що
і

забезпечення

виникають при
надійності.

практичної

Запропоновано

реалізації
технологія

автоматизації процесу ідентифікації стану металевих конструкцій, яка
відрізняється побудовою граничної поверхні руйнування за допомогою
акустико-емісійних

вимірювань,

що

дозволяє

відокремити

область
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працездатності від області відмов і визначити залишковий ресурс обладнання
у реальному часі, запропанован метод ідентифікації стану міцністних
властивостей

при

багатопараметричному

навантажені

характеристики

матеріалів не залежно від форми металевих конструкцій.
Впровадження автоматизації процесу ідентифікації стану металевих
конструкцій в умовах невизначеності навантажень дозволяє визначити
залишковий ресурс обладнання, за рахунок чого підвищується його
надійність в 2…3 рази, при збільшені міжремонтного ресурсу на 25-30%.
Ключові слова: автоматизація, експлуатація, ідентифікація, стан,
металеві конструкції, механічні властивості, діагностика у реальному часі,
надійність, акустична емісія, моделі, методи.
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ABSTRACT

Sharko A. Automation of identification process of the metal construction
state under the loading conditions ambiguity. - Qualifying scientific work on the
rights of the manuscript.
The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of
philosophy on a specialty 151 "Automation and computer-integrated technologies".
- Kherson National Technical University, Kherson 2020.
The dissertation is devoted to solving the problem of increasing the
efficiency of processes for identifying the state of metal structures in conditions of
uncertainty in the nature of loads by developing new methods and technologies for
determining mechanical properties to improve the performance of structures in
different modes of operation according to domestic and foreign standards. Intensity
of equipment use, violation of operating rules, cyclic alternating, thermal and other
influences, which cannot be taken into account, lead to uncertainty in the
identification of the state of structures.
The analysis of methods and means of identification of a condition of metal
designs is carried out in the work, the factors complicating realization of
automation of control of processes of identification of a condition of the equipment
of reliability and competitiveness are defined. It is shown that the main problems
of improving automated systems for identifying the state of metal structures under
load are associated not only with the use of new samples of measuring equipment
with improved characteristics, but also in the search for new informative
parameters and development of methods for processing information about
structural changes. One of the most promising means of monitoring the condition
of particularly responsible objects in the process of their operation is the use of the
effect of acoustic emission, based on the registration of voltage waves. Research of
possibilities of its use in systems of automation of process of identification of a
condition of metal designs is directed on increase of operational characteristics of
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the equipment working in difficult conditions.
This approach significantly expands the capabilities of technical means of
identification systems of metal structures, in particular, allows you to assess the
current state of the equipment and its suitability for further operation without
stopping the equipment in real time. It is of interest not only to fix the damage, but
also to determine the initial stage of changes in the structure of materials on
continuously operating equipment.
This requires the creation of models, methods and means of technological,
informational and mathematical support for the automation of the process of
identifying the state of metal structures, which guarantee an increase in their
operational reliability.
It is proved that solving problems of diagnostics of strength properties of
materials under load is impossible without a detailed study of their microstructure.
This requires mathematical models that are based on the generation of acoustic
signals under the load of structures.
To build a mathematical model of automation of processes for identifying
the state of materials of metal structures in conditions of uncertainty on the basis of
acoustic emission, a synthesis of models of the energy spectrum of acoustic
emission signals under load. A one-dimensional discrete-continuous model of the
energy spectrum of acoustic emission signals is proposed, in which the force
constants are the parameters of elastic bonds. Its features are the discrete structure
of materials during fracture and the force of long-range propagation of signals. It is
established that the compression of the acoustic signal in time leads to the
expansion of its spectrum, while the shift of the signal in time, causes a phase shift
of the spectrum in proportion to the frequency. A model of the energy spectrum of
acoustic emission signals in a diatomic cell with internal degrees of freedom is
proposed, in which low-frequency and high-frequency components are separately
distinguished. The translational and rotational invariance of the spectral energy is
established. A model of the energy spectrum of acoustic emission signals in
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connected continuous media is proposed. The correspondence between the spectral
characteristics of the discrete structure of materials and the characteristics of the
propagation of acoustic signals is established.
A simulation experiment by computer modeling based on the identification
of force constants and parameters of the microstructure of materials, which
confirm the effectiveness of the proposed model automation of the process of
identifying the state of metal structures under conditions of uncertainty in the
nature of loads
On the basis of the received model the analysis of interrelations of acoustic
signals with parameters of a force field at various stages of loading is carried out:
uniaxial stretching, repeated deformation strengthening, compression, compression
with a bend as object of sizing, namely improving the quality of diagnostics. The
obtained results are a necessary stage of creation of mathematical and information
processing software in a dynamic system of state identification of metal structures.
To take into account the information about the source of destruction at the
input of the automatic system automation of the process of identifying the state of
metal structures under conditions of uncertainty of the nature of loads improved
the structure of the operator of the dynamic process of destruction signals. signal
on the output signal of the diagnostic system, due to the potential function of the
anharmonic oscillator, based on experimental data obtained during loading. This
makes it possible to automate the process of identifying the state of metal
structures in conditions of uncertainty in the nature of loads, by creating a model of
a dynamic process of information recovery in the source of disturbances while
observing the output parameters of the diagnostic system.
Based on the analysis of the model formalized the task of identifying the
state of complex organizational and technical objects to ensure the required
accuracy and quality of diagnosing changes in mechanical properties during
operation by determining the coordinates and degree of defects and determining
their development in real time. cross-algorithm. It consists of a computational

16

algorithm for finding the operator of the dynamic process of acoustic signals and a
control algorithm. The computational algorithm is a set of rules for converting
source data into results. The control algorithm is a diagnostic procedure. This is a
combination of algorithms and training of individual models on the same input
data. then the results of both models are combined.
Based on the analysis of the current state of automation systems for
identification of metal structures, the requirements for the recording equipment of
the operating frequency range, bandwidth, types of piezoelectric transducers are
determined, the ways of improvement and the expected effect of implementation
are substantiated.
Scheme-protected circuit design solutions and design developments are
proposed.
The questions arising at practical realization of diagnosing and maintenance
of reliability are considered. The technology of automation of process of
identification of a condition of metal designs which differs in construction of a
limiting surface of destruction by means of acoustic-emission measurements that
allows to separate area of serviceability from area of failures and to define residual
resource of the equipment regardless of the shape of metal structures.
The introduction of automation of the process of identifying the state of
metal structures in conditions of load uncertainty allows to determine the residual
life of the equipment, thereby increasing its reliability by 2 2 3 times, with an
increase in service life by 25-30%.
Keywords: automation, operation, identification, condition, metal structures,
mechanical properties, real-time diagnostics, reliability, acoustic emission, models,
methods.
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ВСТУП
Актуальність

теми.

Автоматизація

процесу

визначення

стану

металевих конструкцій при навантажені відіграє важливу роль у підвищенні
надійності експлуатації обладнання. Розвиток технологій діагностування і
прогнозування властивостей матеріалів досягу того рівня, якій дозволяє
суттєво підвищити експлуатаційні характеристики складних технологічних
об’єктів. Разом з тим інтенсивність використання устаткування, порушення
правил експлуатації, циклічні знакозмінні теплові та інші впливи,
враховувати які неможливо, приводять к невизначеності характеру і
величини навантажень. Комбінація випадкових і регуляторних впливів на
структуру

матеріалу

знижує

його

міцністни

властивості.

Оскільки

руйнування матеріалу визначається характером навантаження, який апріорі
невідомий, виникають невизначеності в розпізнаванні корисних сигналів.
Метод акустичної емісії (АЕ), заснований на реєстрації хвиль
напружень в результаті руйнування структур матеріалів є найбільш
ефективним засобом моніторингу, що дозволяє отримувати інформацію в
реальному масштабі часу. Тісний зв'язок між процесами руйнування і
наявністю ефекту АЕ дозволяє визначати ступінь наближення стану
матеріалу до руйнуванню. Раніше виявлення дефектів структури матеріалу на
безперервно працюючому обладнанні з автоматичною реєстрацією дефектів є
основним завданням діагностики.
Автоматизація процесів ідентифікації стану металевих конструкцій
відбувається у двох направленнях: автоматизація вимірювань, що включає
методи схемотехнічні і конструктивні рішення і автоматизація обробки
вимірювань, що включає моделі, алгоритми прийоми і методики виділення
корисної інформації о характерах процесів.
Актуальність

вдосконалення

автоматизованих

систем

контролю

металевих конструкцій обумовлена багатьма чинниками, основними з яких є:
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 необхідність урахування великої кількості показників;
 обмеження в часі і в просторі, на яких розповсюджується рішення;
 неповнота і неадекватність інформації;
 низька якість прогнозних оцінок;
 низька точність інформації, її мінливість і багатозначність;
 неоднозначність причинно-наслідкових зв'язків.
Теоретичною базою для вирішення поставлених завдань стали роботи
вітчизняних

і

зарубіжних

вчених

К.Б. Вакара,

В.А. Грешникова,

Ю.Б. Дробота, Н.А. Семашко, И.А. Кунина, А.Н. Емельянова, Г.А. Бигуса,
А.Н. Серьезного, С.А. Лисиной, В.Н. Баранова, А. Полока, Э. Дьелесана,
Д. Руайе, А. Кампинтери, Н. Сандерсона, В.В. Марасанова, Г.В. Рудаковой,
В.И. Литвиненко, О.В. Поливоди.
Проблеми
відображені

в

автоматизації
роботах

управління

С.И. Осадчего,

безперервними

О.В. Бисикало,

процесами

О.М. Шушури,

І.С. Коноха, А.П. Оксанича, І.В. Шевченко, Ю.О. Лебеденко.
У наукових працях вищевказаних авторів обґрунтовані такі питання як
реєстрація і обробка сигналів, можливості технічної реалізації при
спостереженні за ростом порушень суцільності матеріалів конструкцій, в
умовах динамічного і статичного навантаження. Однак в своїх працях вони
не акцентують увагу на таких питаннях діагностики як причини зародження
змін структури матеріалів в джерелах пошкоджень і виникнення акустичних
сигналів і механізмів їх виникнення. Прогнозування структурних станів
матеріалів на основі встановлення зв'язку між еволюцією дефектної
структури і кінетикою накопичення пошкоджень на різних стадіях
пластичної деформації і руйнування може служити основою підвищення
надійності функціонування складних технічних об’єктів при розробці
апаратних засобів, алгоритмів і методів визначення стану металевих
конструкцій в умовах невизначеності характеру і величини навантажень.
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Метою роботи є створення моделей , методів і засобів технологічного,
інформаційного та математичного забезпечення автоматизації вимірювань і
оцінок стану металевих конструкцій, в умовах невизначеності величини і
характеру навантажень.
Досягнення зазначеної мети вимагає вирішення наступних завдань:
1. Виконати

аналіз

основних

принципів

моделей

і

методів

автоматизації процесів визначення стану металевих конструкцій, визначити
параметрі діагностики, які необхідно враховувати для підвищення якості и
конкурентоспроможності конструкцій при спостереженні за їх поведінкою в
реальному масштабі часу.
2. Дослідити фізичні властивості структурних моделей діагностики при
динамічному навантаженні твердих тіл.
3. Виконати

експериментальні

дослідження

по

встановленню

взаємозв'язку виникнення акустичних сигналів з параметрами силового поля
при різних схемах навантаження.
4. Розробити алгоритм знаходження структури оператора динамічного
процесу відновлення інформації в джерелі збурень при спостережені за
вихідними сигналами діагностичної системи.
5. Створити моделі контролю характеристик передвісників ініціювання
руйнування, за допомогою вивчення їх енергетичних спектрів в простих і
складних середовищах.
6. Розробити технологію визначення залишкового ресурсу металевих
конструкцій в умовах комбінованого навантаження в реальному часі.
Об'єкт

дослідження

-

процеси

діагностики

стану

металевих

конструкцій в умовах невизначеності характеру і величини навантажень.
Предмет дослідження - структурні моделі і методи автоматизації
процесів ідентифікації стану металевих конструкцій, впровадження яких
підвищує ефективность контролю міцністних властивостей металу в процесі
експлуатації.
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Методи дослідження. Теоретичні і експериментальні дослідження,
базуються

на

методах

автоматизації

процесів,

ідентифікації

стану

організаційно-технічних об’єктів в умовах їх експлуатації, матеріалознавства,
неруйнівного контролю. Дослідження, які пов’язані з вирішенням задач
ідентифікації

динамічних

систем

виконувались

з

використанням,

математичного моделювання, структурного аналізу, матричного і тензорного
аналізу. При вивчені взаємозв’язків навантажень з розповсюдженням
коливань в деформованих середовищах використовувались методи теорії
пружності и механіки руйнувань. Для вирішення задач моделювання,
прогнозування і обробки експериментальних даних використані спеціальні
програмні пакети математичного і імітаційного моделювання.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в поглибленні
теоретико-методичних основ ідентифікації параметрів стану матеріалів
конструкцій, розробці методів моделювання математичного і програмного
забезпечення задач технічної діагностики.
– вперше розроблена технологія автоматизації процесу ідентифікації
стану

металевих

конструкцій

в

умовах

невизначеності

характеру

навантажень, яка відрізняється побудовою гранично ї поверхні руйнування
за допомогою акустико-емісійних вимірювань, що дозволяє відокремити
область працездатності від області відмов і визначити залишковий ресурс
обладнання у реальному часі.
– отримало подальший розвиток модель формування спектру акустичних
сигналів, яка відрізняється тим, що математичний формалізм спектру
акустичних коливань відображається через Фурье-образ, зосереджений на
відрізку, який визначає геометричні розміри мікроструктури, що дозволяє
розділити

трансляційну

низькочастотні

і

і

ротаційну

високочастотні

частку

сигнали

та

енергії,

відфільтрувати

автоматизувати

процес

ідентифікації стану матеріалів.
– отримали подальший розвиток ефекти і механізми генерації та
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поширення сигналів акустичної емісії з параметрами силового поля при
різних

стадіях

навантаження

матеріалів,

на

основі

яких

визначені

інформаційні параметри сигналів, які необхідно враховувати для підвищення
якості діагностики.
– удосконалено метод ідентифікації стану міцністних властивостей
матеріалів металевих конструкцій при багатопараметричному навантажені,
якій відрізняється вимірюванням параметрів акустичних сигналів і їх
комплексної взаємодії при різних видах деформації матеріалів, в якому
дискретні відображення акустичних сигналів представлені їх поліноміальною
апроксимацією,

що

дозволяє

визначити

міцністни

і

деформаційні

характеристики матеріалів не залежно від форми металевих конструкцій і
виду навантажень і автоматизувати процес контролю під час експлуатації.
– удосконалено

структуру

оператора

динамічного

процесу

змін

властивостей матеріалів при навантажені, яка відрізняється відновленням
інформації о спектру вхідного сигнала з датчиків акустичної емісії через
потенційну функцію, що описує зв'язок механічних осциляторів з спектром
вихідних сигналів і дозволяє автоматизувати процес контролю металевих
конструкцій.
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці
засобів автоматизації процесів ідентифікації стану металевих конструкцій в
умовах невизначеності характеру та величини навантажень.
Рішення задач визначення стану металевих конструкцій в умовах
невизначеності

в

роботі

розглядається

для

процесу

діагностування

механічних властивостей в процесі експлуатації організаційно-технічних
об'єктів силових комплексів суднових енергетичних установок.
Елементі

наукових

досліджень

впровадженні

в

роботу

ДП

«Херсонський морський торговельний порт» для підвищення оцінок стану
сталевих конструкцій шляхом автоматизації технічної діагностики, змін
механічних властивостей матеріалів суднового устаткування і силових
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комплексів енергетичних установок (Акт про впровадження 09-25/20 від
22.04.2020 р.) та використані в складу проекту ДР № 0119U100159
«Технології та обладнання для отримання виробів складної форми з
урахуванням процесів деформації середовища та зворотного зв’язку у
виробничих системах (Довідка №12-13/291 от 24.12.2019 р.).
Теоретичні положення та матеріали дослідження були використані у
начальному процесі у Херсонському національному технічному університеті
при викладанні дисциплін «Теорія автоматичного управління», «Методи
аналізу і синтезу автоматизованих систем управління», «Планування і
обробка результатів експериментів» (Довідка №10.14-01 від 5червня 2020 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною
науковою працею, у якій викладено розв’язання актуальних наукових
завдань автоматизації процесів ідентифікації стану металевий конструкцій в
умовах невизначеності характеру навантажень. З наукових праць виданих у
співавторстві, використано лише ті матеріали, які є результатом особистої
роботи здобувача.
Апробація результатів дисертації Основні положення та результати
дослідження доповідалися та обговорювалися на наступних наукових
конференціях: Міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи
прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI 2017)»
(м. Херсон 2017р.),

Всеукраїнської

науково-практичної

конференції

«Обладнання і технології сучасного машинобудування» (м. Тернопіль
2017р.), First Ukraine Conference in Electrical and Computer Engineering
(UKRCON). Trach 4 Nanoelectronics and Photonics, Electron Devices and
Embedoled Systems 2017 IEEE (м. Київ 2017р.), Міжнародної науковотехнічної

конференції

«Суднова

енергетика:

стан

та

проблеми»

(м. Миколаїв), Всеукраїнських науково-практичні конференціях студентів,
аспірантів та молодих вчених з автоматичного управління, присвячених Дню
космонавтики

(м. Херсон

2016-2020р.),

VI

Міжнародної

конференції
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«Математичне моделювання, оптимізації і інформаційній технології (м.
Кишинів 2018), IV Міжнародної науково-практичної конференції, «Сучасні
технології промислового комплексу (м.Херсон 2019), 38th International
Conference of Electronics and Nanotechnology (ELNANO) 2018 IEEE (м. Кив
2018), 39th International Conference of Electronics and Nanotechnology
(ELNANO) 2019 IEEE (м. Київ 2019), 40th International Conference of
Electronics and Nanotechnology (ELNANO) 2020 IEEE (м. Київ 2020), IV
Міжнародної

науково-технічний

конференції

«Прогресивні

напрямки

розвитку технічних комплексів» (м. Луцк 2020).
Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи
викладено у 34 наукових публікаціях у тому числі: 16 статей у фахових
виданнях з яких: 4 статті у виданнях, що цитуються наукометричною базою
Scopus, 2 статті у закордонних фахових виданнях, 7 праць одноосібних (в
тому числі у закордонних виданнях 1), 4-патента на корисну модель, 14 тез
доповідей на наукових конференціях різного рівня, Індекс Хирша Scopus 3.
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РОЗДІЛ I
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ І
ЕКСПЛУАТАЦІЙОННОЇ НАДІЙНОСТІ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ИССЛЕДОВАНИЯ.
Визначення стану металевих конструкцій передбачає автоматизацію
вимірювань, що включає схеми, методи та конструкторські рішення, а також
автоматизацію обробки результатів вимірювань, що включає алгоритми,
прийоми і методики. Заміна функцій оператора автоматизацією операцій
ідентифікації і прогнозування стану металевих конструкцій становить
головний зміст виконаних досліджень.
Існує широкий спектр вирішення практичних завдань автоматизації
діагностики, проте в своїй реалізації вони не враховують всього різноманіття
умов експлуатації об'єктів і тому малопридатні для визначення стану
металевих конструкцій в умовах невизначеності характеру і величини
навантажень.
Метод акустичної емісії основан на реєстрації хвиль напружень,
виникаючих при навантаженні матеріалу. Акустична емісія відрізняється від
інших методів діагностики тим, що джерелом сигналу є сам матеріал, а не
зовнішнє джерело. Метод виявляє найбільш небезпечні дефекти. Тісний
зв'язок між процесами, що відбуваються в середині матеріалу при
руйнуванні, і наявністю ефекту акустичної емісії (АЕ) дають підставу
рішення важливої практичної задачі: реєструючи ефект АЕ, визначити
ступінь небезпеки змін, що відбуваються в матеріалі, тобто ступінь
близькості матеріалу до стану руйнації.
Труднощі впровадження методів АЕ в систему технічної діагностики
полягають у виділенні корисної інформації на тлі шумів, визначені
апаратурних

погрішностей,

врахуванні

встановлення

причинно-наслідкових

впливів

зв'язків між

різних

чинників,

змінами

параметрів
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структури

і

вимірюваними

характеристиками

АЕ

сигналу.

Пошук

інформативних параметрів, розробка методик, прийомів і засобів реєстрації
дефектів становить не тільки наукову, а й технічну задачу.
Практичний інтерес представляє не тільки фіксація і діагностика
руйнувань, але і визначення початкової стадії змін структури матеріалів,
попередньої руйнуванню, що дозволяє визначити ступінь працездатності
матеріалів і залишковий ресурс обладнання.
МЕТОДИКА ВИРІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ
Початковим етапом побудови дисертаційної роботи є формалізація
завдань діагностики і експлуатаційної надійності складних технічних
об'єктів, що включає:
 аналіз процесів автоматизації визначення стану організаційнотехнічних об’єктів, напрямків удосконалення і очікуваного ефекту,
 встановлення класифікаційних ознак, функціональних призначень і
складових інформаційної підтримки діагностування,
 визначення інформативних параметрів процесу спостереження за
станом матеріалу металевих конструкцій в процесі експлуатації,
 розробку процедур діагностики і локалізації джерел пошкоджень
для спостереження за станом матеріалу металевих конструкцій.
Технічне застосування автоматизації процесу визначення стану
металевих конструкцій у роботі розглядається в напрямках ідентифікації і
прогнозування механічних властивостей матеріалів силових комплексів
суднового устаткування для забезпечення безпеки експлуатації обладнання і
відповідності міжнародним і вітчизняним стандартам.
Інформаційне забезпечення автоматизації процесу визначення стану
металевих конструкцій в умовах невизначеності навантажень у роботі
розглядається через:
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 ідентифікацію структури і об’єктів діагностування,
 змістову сутність фізичної природи змін механічних властивостей
матеріалів, математичних моделей і механізмів генерації і розповсюдження
коливань при накопичуванні деформації,
 уявлення акустичних сигналів в амплітудно-часовому і амплітудночастотному просторах,
 розробку оператора динамічного процесу відновлення інформації о
структурі матеріалу в джерелі збурень і характеристиках вхідного сигналу по
спектру вихідного сигналу.
Труднощі в побудові математичних моделей ідентифікації стану
металевих конструкцій полягають в необхідності зв'язати воєдино дискретні
перетворення структури з безперервним поширенням акустичних коливань в
середовищі. При цьому фізичні і математичні моделі об'єднуватися в одну
глобальну модель, цільове призначення якої, відтворювати варіації процесів
визначення стану матеріалів в об'єкті ідентифікації.
Однак

невизначеність

характеру і

величини

навантажень при

експлуатації складних металевих конструкцій ускладнюють використання
апріорної інформації і вимагають подальших експериментальних досліджень
та розробки на їх основі синтезу математичних моделей і параметрів
оператора процесу діагностування.
Аналітичне отримання математичних моделей передбачає глибокий
теоретичний

аналіз

причинно-наслідкових

зв'язків

вихідними змінними і виявлення відповідних

між

вхідними

та

закономірностей. Для

складення імітаційної детермінованої моделі автоматизації стану металевих
конструкцій

в

умовах

невизначеності

навантажень,

запропоновано

одновимірна модель дискретної мікроструктури у вигляді необмеженої
лінійного ланцюжка точкових мас, з'єднаних пружними зв'язками, в яких
силові константи є параметрами пружних зв'язків. Використання моделі
енергетичного

спектра

в

середовищах

простої

структури

дозволяє
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відфільтрувати

осцилюючі

сигнали і

інформативні.

Представлений

вибрати

формалізм

серед

них

перетворень,

найбільш
викликаних

напругами в структурі матеріалів, у безперервну аналітичну функцію
дозволяє з'єднати близько і дальнодії збурюючих впливів.
Запропоновано модель двохатомної комірки с внутрішніми ступенями
свободи, в якій встановлено трансляційна і ротаційна інваріантність енергії в
енергетичному

спектрі

акустичних

сигналів

і

окремо

відділені

низькочастотна і високочастотна складові.
Запропоновано модель сполученого середовища у вигляді лінійного
ланцюжка точкових мас, з'єднаних пружними зв'язками з одиночним
дефектом, в якій в якості основних змінних обрані сила, яка визначає
виникнення АЕ та зміщення частинок середовища, що визначають
поширення пружних хвиль. Наведено методичне обґрунтування рішення
крайової задачі з використанням функції Гріна і перетворень Фур'є.
Доведено, що рівняння руху системи і її енергія повністю визначаються
завданням силових констант.
Аналітичний апарат визначення енергетичного спектру передвісників
виникнення АЕ в сполучених середовищах, дозволяє в рамках єдиного
формалізму розглянути дискретні і безперервні моделі при одночасному
використанні просторово-часових і частотно-хвильових уявлень.
Існування зв'язків між параметрами мікроструктури і міцності
середовища дозволяє вирішувати завдання синтезу матеріалів із заданими
механічними властивостями.
1.1. Огляд факторів, що ускладняють здійснення автоматичного
контролю стану металевих конструкцій
Технічна діагностика – представляє собою совокупність можливих
характеристик сигналів, несучих інформацію о стані об’єкта. С точки зору
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автоматизації

ідентифікації

стану

металевих

конструкцій

в

умовах

невизначеності навантажень технічна діагностика представляє собою
формалізацію результатів спостережень за нормальним функціонуванням
об’єктів під впливом зовнішніх експлуатаційних факторів.
Невизначеність впливу навантажень на експлуатаційні характеристики
матеріалів знижує їх міцнісні властивості. У цих умовах вкрай корисно
використання досвіду існуючих методів і методик побудови оптимальних
систем автоматичного керування багатовимірними об'єктами [1-10].
Відмінною особливістю автоматизації процесу ідентифікації стану
металевих конструкцій в умовах невизначеності характеру і величини
навантажень є необхідність створення моделі, яка дозволяє визначити
параметри передвісників виникнення сигналів. Оцінка якості діагностування
стану

металевих

конструкцій

в

умовах

невизначеності

характеру

навантаження відбувається по вихідному сигналу, який зазнає значних змін
внаслідок впливу шумів приймальної і реєструючої апаратури. Моделювання
оператора відновлення інформації, дозволяє вирішити зворотну задачу
знаходження вхідного сигналу шляхом підбору моделі, яка адекватно описує
вхідний сигнал.
Сучасні методи ідентифікації стану металевих конструкцій базуються
на етапах розвитку:
 визначення відхилень вимірюваних величин від їх нормативних
значень,
 виділення причин появи дефектів в конструкції,
 встановлення послідовності накопичення пошкоджень,
 вимірювання контрольованих параметрів,
 аналітичні оцінки стану металевих конструкцій,
 оцінка небезпеки виявлених дефектів.
Аналіз публікацій з проблеми автоматизації процесу визначення стану
металевих конструкцій в умовах невизначеності виявляє широкий спектр
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практичних застосувань [11-19], і неослабний інтерес до технічної
діагностики [20-27]. Однак використовувані методики та алгоритми
призначені для вирішення часткових питань автоматизації [28-33] і мають
ряд обмежень, так як не враховують великого різноманіття параметрів і умов,
які мають місце в процесі експлуатації обладнання. Крім того, більшість
експериментальних робіт присвячено впливу на матеріал одного виду
деформацій в той час як при експлуатації конструкції матеріал піддається
комплексному впливу складних навантажень.
Технічне застосування автоматизації процесу визначення стану
металевих конструкцій в умовах невизначеності навантажень в роботі
виконано в напрямках ідентифікації та прогнозування змін механічних
властивостей матеріалів суднового устаткування і силових комплексів
енергетичних установок при динамічних навантаженнях. Організаційнотехнічні об’єкти технічної діагностики суднових енергетичній установок на
котрих було виконано впровадження автоматизації процесу ідентифікації
стану металевих конструкцій при навантаженні представлені в додатку І.
Необхідність

робіт

визначається

забезпеченням

безпеки

експлуатації

обладнання, його надійністю і довговічністю, відповідністю міжнародним і
вітчизняним стандартам на механічні випробування: ГОСТ 2999, ISO 6501
випробування на твердість, ГОСТ 9454 випробування на ударний вигин,
ГОСТ 1497 і ГОСТ 10006 випробування на межу плинності, ISO 4287
контроль шорсткості, ГОСТ 30415-98 неруйнівний контроль механічних
властивостей і мікроструктури [34-48].
Серед факторів що ускладнять здійснення автоматичного контролю
стану металевих конструкцій, основним є накопичення ушкоджень, які не
подаються статистиці [49-51].
Окрему групу складають відмовив за параметрами міцності. Втомні
злами займають до 30% від загального числа відмов за параметрами міцності.
Необхідність

автоматизації

засобів

технічного

діагностування
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обумовлюється потребами в їх застосуванні і розробці відповідних завдань
управління, які потребують оперативного отримання і обробки великих
обсягів різноманітної інформації.
Недоліками існуючих комплексів діагностики є:
‒ статичність,
‒ необхідність обліку великої кількості різноманітних показників,
‒ обмеження в часі і просторі, на яких розповсюджується рішення,
‒ неповнота і неадекватність інформації,
‒ низька якість прогнозних оцінок,
‒ неоднозначність причинно-наслідкових зв’язків,
‒ низька продуктивність діагностики,
‒ необхідність сканування і підготовки поверхні для контролю.
Боротьба з цими недоліками може бути проведена за рахунок
автоматизації

вимірювань,

методик

ідентифікації

та

моделювання,

програмного та математичного забезпечення.
Автоматизація процесу визначення стану сталевих конструкцій в
процесі експлуатації повинна бути направлена на
‒ виявлення розвиваючихся дефектів,
‒ встановлення причин виникнення дефектів, які призводять до відмов,
‒ визначення діагностичних параметрів,
‒ встановлення граничних значень параметрів, що характеризують
перехід стану діагностируемого об’єкта в інший клас технічного стану,
‒ визначення об’єму і періодичності випробувань.
Очікуваний ефект впровадження автоматизації процесу визначення
стану металевих конструкцій полягає в:
‒ збільшенні міжремонтного періоду роботи,
‒ підвищенні експлуатаційного ККД обладнання,
‒ забезпеченні надійності устаткування,
‒ зменшенні затрат на технічне обслуговування,
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‒ спостереженні за станом безперервного працюючого обладнання.
Ідентифікація

в

сучасному

трактуванні

це

процес

побудови

математичних моделі об’єкта точністю до заданого критерію [52,53]. Задача
ідентифікації структури і параметрів об’єкта виникає в процесу пізнання
сутності фізичної природи досліджуваних явищ, причино-наслідкових
зв’язків і особливостей об’єкта [54].
Механічні властивості металоконструкції змінюються під впливом
умов експлуатації [55]. Характеристики об'єкта ідентифікації мають ознакою
динамічності, так як поведінка вихідного сигналу залежить від попередніх
значень на вході, тобто від накопичення пошкоджень. З іншого боку сам
об'єкт є непередбачуваним джерелом випадкових збуджень, тому йому
притаманні властивості стохастичності, нелінійності і дискретності.
Ідентифікація

складних

об’єктів,

працюючих

в

умовах

нестаціонарності процесів експлуатації виробів є центральним поняттям
автоматизації визначення стану металевих конструкцій.

1.2.

Аналіз існуючих методів і моделей ідентифікації стану металевих

конструкцій
Загальна

постановка

проблеми

ідентифікації

стану

металевих

конструкцій зводиться до дефектації і діагностуванню пошкоджень у процесі
експлуатації.
Дефектація

устаткування

являє

собою

інструментальний

і

багатостадійний контроль придатності елементів конструкцій для їх
подальшого використання. Дефектацію виконують до ремонту з метою
визначення необхідних обсягів робіт, потреб в матеріалах, робочої сили,
фінансових засобах.
Схема методів дефектації устаткування за призначенням відхилення
вимірюваних величин від їх нормативних значень представлена на рис. 1.1.
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Цілям дефектації відповідає контроль за діагностичному параметру D,
який найбільш тісно пов'язаний з відмовами. Одним з найважливіших вимог,
що пред'являються к діагностичному параметру, є його чутливість Е.

E

D2  D1
D1

C2  C1
C1

,

(1.1)

де C – структурний параметр.
МЕТОДИ ДЕФЕКТАЦІЇ

Органолептичні

Інструментальні

Фізичні

Оцінка технічного стану з
допомогою органів почуттів

Зміна геометричних
параметрів

Виявлення прихованих
дефектів

Капілярні методи

Зміни форми,
розташування осей і
поверхонь

Випробування вручну

Магнітна дефектоскопія
Дійсних розмірів

На слух (простукування)

Огляд

Визначення

Ультразвукова
дефектоскопія
Теплові методи
Рентгенівські
Електроіндуктивні
Віброакустичні
Вивчення продуктів
зношування

Рис. 1.1 – Методи дефектації стану устаткування за призначенням
відхилення вимірюваних величин від їх нормативних значень
Експлуатаційні

характеристики

обладнання

в

значній

мірі

визначаються дефектами структури матеріалу.
Класифікація сучасних засобів технічної діагностики стану металевих
конструкцій представлена на рис. 1.2.
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Апаратурні
Програмні

За способом технічної
реалізації

Програмно-апаратурні
Зовнішні
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Універсальні

За розташуванням щодо
об'єкта діагностування
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універсальності
застосування

Ручні
Автоматизовані

За ступенем
автоматизації збору і
обробки інформації

Автоматичні
Аналогові
Цифрові

За формою обробки та
подання інформації

Аналого-цифрові
Активні
Пасивні

За ступенем впливу на
об'єкт діагностування

Рис. 1.2 – Класифікація засобів технічної діагностики стану металевих
конструкцій
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Апаратурні засоби діагностування можуть бути спеціалізованими,
якщо вони призначені тільки для однотипних об'єктів, або універсальними,
якщо призначені для об'єктів різного конструктивного виконання і
функціонального призначення.
За ступенем автоматизації засоби технічної діагностики можуть бути
ручними, автоматизованими і автоматичними. Автоматизовані засоби,
вимагають часткової участі оператора для їх підключення до об'єкту
діагностування та вибору режимів діагностування. Автоматичні засоби
технічної діагностики з усього різноманіття засобів діагностування участі
оператора не передбачують. Найбільше застосування знаходять апаратурні,
програмні і програмно-апаратурні засоби діагностування.
Механізми генерації акустичних сигналів при навантаженні пов'язані з
накопиченням деформацій [56], стрибкоподібним розвитком втомних
тріщин [57,58], просуванням тріщин [59], збільшенням зони пластичної
деформації в районі вершини тріщини [60]. Сумарна акустична емісія
пропорційна обсягу області, всередині якої напруги перевищують деякі
допустимі значення [61-66].
У матеріалах, які знаходяться в стані далекому від рівноваги,
відбувається самоорганізація і еволюція дисипативних структур, які
розвиваються

в строгій

ієрархічній

послідовності

[67,68].

Первинні

деструктивні процеси становлять початкову стадію в загальному процесі
розвитку дефектів, тоді як руйнування матеріалів становить завершальну
фазу [69]. На протязі декількох циклів навантаження, настає лавиноподібна
поява сигналів АЕ [70-72].
Послідовність

руйнування

матеріала

представляється

рухом

дислокацій, їх злиттям і просуванням [73,74]. Якщо енергія, що звільняється
при кожній події мала, енергетичний стан тіла змінюється незначно і
ймовірність здійснення наступного такого акту практично не залежить від
попереднього [75,76]. Якщо стан твердого тіла далекий від рівноважного, то
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можливий процес лавинного типу і АЕ буде дискретною [77,78].
Складена класифікація методів і засобів ідентифікації джерел АЕ
об’єктів представлена на рис. 1.3 [79,80]. Системи ідентифікації стану
металевих конструкцій відрізняються типом перетворювачів, схемами їх
розміщення,

методами

обробки

інформації,

ступенем

автоматизації

процедури прийняття рішень.
Функціональне
призначення
Виявлення
дефектів

Моніторинг
структури

Діагностика
стану
Безперервний
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Лінійна
Локальна
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Блок реєстрації даних
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обробки

Апаратура
відображення

Рис. 1.3 – Класифікація методів і засобів ідентифікації джерел АЕ
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Фазовый
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анализ
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Оцінка кількості
необхідної
інформації
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процесів
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Діагностичні
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схем контролю
Створення методів і
алгоритмів обробки
інформації
Розробка
рекомендацій і
пропозицій

Рішуючі правила

Рис. 1.4 Функціональні призначення ідентифікації стану металевих
конструкцій при навантажені
Розрахунки координат дефектів ґрунтуються на визначенні різниці часу
приходу фронту акустичної хвилі до декількох приймачів. Складена схема
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класифікації методів і засобів ідентифікації джерел АЕ представлена на
рис. 1.3. При навантажені датчики встановлюються в певній комбінації,
утворюючи антенну решітку. Згідно розташуванню розрізняють зону лінійну,
площинну і об'ємну схеми.
При лінійній схемі сигнал з будь-якої точки зони контролю повинен
сприйматися мінімум двома датчиками. Зонна схема передбачає таку
розстановку датчиків, при якої сигнал заходить хоча б до одного датчика.
Площинні схеми вимагають розміщення на поверхні конструкції трьох
приймачів. При цьому вимірюються дві незалежні різниці часу. Проте, для
криволінійної поверхні двох різниць часу приймачів сигналів недостатньо.
Для цього необхідне розміщення мінімум чотирьох датчиків.
Виконана схема функціональних призначень ідентифікації стану
металевих конструкцій при навантажені представлена на рис. 1.4.
У

представлених

класифікаціях

відбувається

взаємодія

структуроутворюючих елементів, підпорядкованих єдиній меті забезпечення
експлуатаційної надійності конструкцій.

1.3.

Сучасне апаратне і програмне забезпечення технічних засобів

систем контролю і діагностики стану металевих конструкцій
Апаратурне забезпечення вимірів сигналів АЕ потребує подолання
труднощів, пов'язаних з різнорідністю вирішуваних завдань, відсутністю
єдиних

принципів

побудові

і

класифікації

апаратури,

нормативних

документів і стандартів на методики вимірів.
Приймальна апаратура реалізації параметрів АЕ в блоково-модульному
виконанні може будуватися за наступною схемою (рис. 1.5).
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Рис. 1.5 – Структурна схема приємної апаратури для виміру параметрів
АЕ: 1- п’єзоперетворювач, 2 – попередній підсилювач, 3 – блок фільтрів,
4 – основний підсилювач, 5 – дискримінатор, 6 –детектор.

Вхідні ланцюги приймального пристрою мають резонансні властивості,
що приводить до формування на виході основного підсилювача затухаючого
імпульсу. АЕ сигнали посилюються передпідсилювачами і поступають в
блоки аналогової обробки сигналів, де піддаються посиленню, детектуванню
і амплітудній дискримінації. Дискримінатор виробляє імпульси фіксованої
амплітуди. При цьому число пересічень порогу на виході 2 істотно
перевищуватиме число зареєстрованих імпульсів Кількість подій в одиницю
часу на виході 1 характеризує активність АЕ, а число пересічень порогу
дискримінації в одиницю часу на виході 2 характеризує інтенсивність АЕ.
З метою визначення вимог до реєструючої апаратурі наведено аналіз
сучасних зарубіжних та вітчизняних систем контролю, які набула поширення
в практиці технічної діагностики.
Системи акустико-емісійного контролю є багатоканальними складними
пристроями, що є сукупністю апаратних засобів, обчислювальних пристроїв і
спеціалізованого програмного забезпечення.
Прилади серії "Малахіт" використовують при контролі трубопроводів,
судин під тиском, резервуарів для нафтопродуктів, устаткування хімічного,
нафтохімічного і нафтопереробного виробництва. Систему "Малахіт"
відрізняє модульність. На будь-якому етапі контролю є можливість додати
необхідну кількість каналів до функціонуючої системи.
"Малахіт АС-12А" - модульна багатоканальна система. Кількість
каналів в одному блоці від 8 до 16. Частотний діапазон 10-300 кГц. Рівень
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шуму, приведеного до входу, - 3 мкВ.
"Малахіт АС-15А" – також модульна багатоканальна система.
Кількість каналів в одному блоці залежить від модуля (2,12,18, 40 каналів).
Частотний діапазон 1-500 кГц. Середня швидкість реєстрації сигналів до
156000 сиг/с. Рівень шуму, приведеного до входу, - 3 мкВ.
Експерт 2014. Кількість каналів в одному блоці залежить від модуля
(8, 16, 64 каналів). Частотний діапазон 4-700 кГц. Рівень шуму, приведеного
до входу до 5 мкВ.
Експерт 2020. Частотний діапазон 5-600 кГц. Середня швидкість
реєстрації сигналів не менше

15 000 сигналів на канал. Рівень шуму,

приведеного до входу від 3 мкВ.
Експерт 2100. Зв'язок між датчиком і блоком обробки здійснюються по
радіоканалу. Частотний діапазон від 15 до 500 кГц. Рівень шуму від 3 мкВ.
Ресурс 2000. Комплекс інтегрального моніторингу для проведення
стаціонарного контролю. Кількість каналів комплексу вибирається під об'єкт
контролю.
Акустико-емісійний прилад ГСП АРГУС-7 АФ-15 - двоканальний
реєстратор, що забезпечує вимір сумарної АЕ і інтенсивності в діапазоні
частот від 20 кГц до 2,5 МГц. Прилад оснащен набором п'єзоелектричних
перетворювачів П113 - (0.6-1.0) з коефіцієнтом перетворення по напруженню
18 ± 0.8 мВс2 / м, володіє власною частотою 160кГц і нерівномірністю
частотної характеристики 0,3 дБ.
UNISCOPE.

Портативна

система

універсального

призначення:

течеискання, тензометрія, віброметрія. Частотний діапазон 0,5-1 МГц.
Лель/a-line

32D(DDM).

Багатоканальна

модульна

система

з

послідовним цифровим каналом передачі даних. Частотний спектр від 30 до
500кГц. Рівень шуму не більш 5 мкВ.
Лель/a-line 32D(PCI-8E). Багатоканальна цифрова система. Частотний
діапазон від 30 до 500кГц. Рівень шуму не більше 5 мкВ.
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A-line DDM-2 поєднує централізовану схему обробки даних і цифрову
передачу первинної інформації на базі збору і обробки даних. Сигнал від
перетворювача АЕ посилюється і оцифровується в конверторі DS (Digital
Sensor) з передачею інформації на комп'ютер.
АЕ система DISP (Digitals Partan) забезпечена є декількома платами PCI
/ DSP-4 та 4-канальний платою спроектованої на основі цифрових
сигнальних процесорів (DSP), реєструючіх параметри сигналів АЕ. Всі плати
складаються з аналогової і цифрової частин. Аналогові частини ідентичні, і
розрізняються тільки фільтрами високих і низьких частот. Блок-схема
аналогової частини, приведена на рис. 1.6. Після установки плат в каркас,
вони об'єднуються загальною шиною (рис.1.7). За рахунок застосування такої
архітектури досягається швидкість передачі даних на шину PCI до 132
Мбайт/с.
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28B
Вхід
АЕ
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автоматичного
тестування
датчиків

АНАЛОГОВА ЧАСТИНА КАНАЛІВ АЕ

Програмований
підсилювач

Буферний
підсилювач
Фільтр
ВЧ
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T
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НЧ

к АЦП

Шина
управління

Рис.1.6 – Блок-схема аналогової частини плат
Існують робочі станції на базі плат РАС, де кожна робоча станція містить
повністю функціональну систему АЕ, що включає сучасний комп'ютер з
жорстким, гнучким і компакт-диском, USB портами, паралельним портом,
мережевим контролером.
Система «Iron-Box» є портативним комп'ютером в міцному металевому
корпусі. Існують дві модифікації комп'ютерів цього типу - на 2 і на 3 роз'єму
PCI для установки плат. Для настройки АЕ системи, збору і обробки
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отриманих даних використовується програмний пакет AEwinTM, що
забезпечує швидку реєстрацію і обробку параметрів і форм сигналів АЕ в

аналоговий
блок

Вхід АЕ
2

аналоговий
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Вхід АЕ

АЦП
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Мікропроцесорний контролер каналів і інтерфейс шини PCI

параметри

операційному середовищі Windows.

Рис.1.7 – Блок-схема плати PCI/DSP-4

На підставі аналізу сучасної апаратури АЕ сформульовані вимоги до
реєструючої апаратури призначеної для автоматизації процесів ідентифікації
стану металевих конструкцій:
 робочий частотний діапазон апаратури повинен змінюватися в межах від
10кГц до 2,5 МГц. Такий діапазон частот обумовлений тим, що ширина
смуги частот, приймального тракту повинна бути такій, щоб в її межах
можна було б нехтувати нерівномірністю перешкод і сигналу;
 АЕ сигнали випромінюються в широкому спектрі частот, тому смуга
пропускання

апаратури

повинна

бути

максимальній

при

мінімумі
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нерівномірності амплітудно-частотній характеристиці підсилювального і
перетворюючого тракту;
 амплітудна селекція, повинна мати значний динамічний діапазон, оскільки
наряду з сигналами малої амплітуди здійснюється реєстрація сигналів
великої амплітуди;
 при

контролі

виробничих

об'єктів

рекомендується

використання

резонансних приймачів, що мають вищу чутливість в порівнянні з
широкосмуговими;
 оскільки, контрольовані об'єкти мають кінцеві розміри, хвилі, зазнають
багатократні віддзеркалення, які зашумляют корисну інформацію. Це
вимагає введення широкосмугових фільтрів;
 при використанні апаратури з великим діапазоном частот необхідне
використання перетворювачів з амплитудно-частотной характеристикою,
близькою до лінійної в робочим діапазоні частот;
 апаратура для ідентифікації стану металевих конструкції повинна
володіти максимальною чутливістю до реєстрації сигналів малої амплітуди.
Впровадження методів ідентифікації стану металевих конструкцій при
навантажені в процесі експлуатації, на безперервно працюючому обладнанні
дозволить виключити суб'єктивні оцінок стану матеріалу і за рахунок цього
підвищити надійність і достовірність контролю.
Виводи до І розділу

1. У розрізі формалізації завдань автоматизації процесу визначення стану
металевих конструкції в умовах невизначеності характеру та величини
навантажень здійснена ідентифікація сучасних засобів діагностки. Визначені
характеристики, недоліки і проблеми

існуючих комплексів діагностики.

Обґрунтовані шляхи, напрямки їх вдосконалення та очікуваний ефект
впровадження.

Встановлені

класифікаційні

ознаки,

функціональні
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призначення і складові інформаційної підтримки діагностування. Показано,
що основні проблеми удосконалення автоматизованих систем ідентифікації
стану металевих конструкцій при навантажені пов'язані ні тільки з
використанням нових зразків вимірювальної техніки з поліпшеними
характеристиками, а в пошуку розробки нових інформативних параметрів і
методичних прийомів обробки інформації о змінах структурного стану
середовища. На основі результатів аналізу конкретизована основна мета
роботи і задачі досліджень.
2. Розглянуто передумови автоматизації визначення стану металевих
конструкцій з використанням АЕ діагностики. Підкреслено, що технології
виробництва

металоконструкцій

передбачають

обов'язковий

вхідний

контроль механічних властивостей і структури матеріалу згідно вимогам
міжнародних стандартів. Разом з тим в процесі експлуатації в умовах
невизначеності характеру і величин навантажень відбувається відхилення
властивостей від нормативних значень, що вимагає періодичних зупинок
устаткування і проведення діагностичних робіт, пов'язаних з великим
об'ємом різнорідної інформації. Окреслено основні проблеми ідентифікації і
прогнозування структурних змін матеріалів конструкцій при навантаженні.
Вільними від недоліків існуючого комплексу діагностики металоконструкцій
є автоматизація операцій ідентифікації та прогнозування змін механічних
властивостей під навантаженням за допомогою методу АЕ. Підвищення
експлуатаційних якістей металевих конструкцій і їх конкурентоспроможності
на світових ринках досягається за рахунок наближення технологій
діагностики до вимог міжнародних стандартів якості продукції в тому числі
ISO.
3. Запропоновано класифікації використання різних типів антенних
решіток, в лінійної, зонної, площинний і об'ємної схемах розміщення
датчиків, які можуть служити інструментальним засобом і основою
визначення координат місць зі зниженою механічною міцністю.
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4. Виконаний у роботі аналіз сучасного апаратного і програмного
забезпечення технічних засобів систем контролю і діагностики стану
металевих конструкцій дозволів сформувати вимоги до реєструючої
апаратури, вибіру робочого частотного діапазону, смуги пропускання, типів
п’єзоперетворювачів.
Основні положення першого розділу опубліковані в роботах [79, 80] і
обговорювалися на конференціях [81,82].
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РОЗДІЛ II
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ
АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ
2.1. Синтез моделей енергетичного спектру акустико-емісійних
сигналів
Синтез математичних моделей взаємозв'язку параметрів виникнення
акустичних сигналів під навантаженням з діагностичними параметрами
залежить від обсягу апріорної інформації про об'єкт спостереження [83-89].
Однак невизначеність характеру і величини навантажень при експлуатації
складних металевих конструкцій ускладнюють використання апріорної
інформації і вимагають подальших експериментальних досліджень та
розробки на їх основі математичних моделей і параметрів оператора процесу
діагностування.
При ідентифікації отримують інформацію у найбільш стислому
вигляді. Математичні моделі, які детально описують внутрішні і зовнішні
характеристики процесів і об’єктів будуть імітаційними. За своєю
структурою імітаційні моделі бувають стохастичними статистичними і
детермінованими.
Стохастичні моделі будуються на основі ймовірнісних уявлень.
Обчислюються функції розподілу ймовірностей змінних, що лежать в основі
досліджуваного явища і випадкові збудження. Для моделі акустичного
спектру простої структури отримання таких даних вкрай важко, а часом
неможливо взагалі.
Статистичні моделі будуються на підставі експериментальних даних
взаємозв'язку вхідних і вихідних змінних і так само не можуть бути
використані для розробки і синтезу математичних моделей автоматизації
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процесів

управління

системою

визначення

станів

матеріалів

під

навантаженням, оскільки статистики змін структури матеріалів при
навантаженні в даний час не існує.
Детерміновані
математичних

моделі

являють

собою

більш

складний

клас

моделей, заснований на взаємозв'язку вимірюваних і

обчислених значень. Вхідний сигнал досліджуваного об'єкта, яким в нашому
випадку є його стан, може бути представлений сумою постійної і вимушеної
складових. Постійна складова характеризує реакцію досліджуваного об'єкта
на вхідний сигнал змушена на його зміни. При автоматизації процесу
ідентифікації стану металевих конструкцій в умовах невизначеності
характеру і величини навантажень зміна вихідного сигналу відбувається
лише під дією вхідного сигналу. Моделі будуються на підставі математично
виражених закономірностей, що дозволяють однозначно знаходити значення
змінних, які характеризують найбільш важливі сторони об'єкта.
Аналітичне отримання математичних моделей передбачає теоретичний
аналіз причинно-наслідкових зв'язків між вхідними та вихідними змінними і
виявлення

відповідних

закономірностей.

Сутність

математичного

моделювання полягає в максимальному наближенні оператора моделі до
оператора об'єкта [90,91].
При моделюванні автоматизованих систем діагностування важливе
значення має отримання адекватної моделі механічних структурних
перетворень в електричний сигнал. Контрольований параметр може бути або
постійним, таким як фіксація виникнення тріщини або місця з заниженою
міцністю [92,93], або зміненим таким, наприклад, як розповсюдження
дефектів [94].
Датчики інформації в автоматизованих системах технічної діагностики
використовують

енергетичний

і

параметричний

принцип

дії.

При

використанні датчиків, основаних на параметричному принципу, в систему
діагностики подається зондуючої сигнал, яким може бути наприклад, сигнал
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від грифеля в імітаторі СУ-Нильсона [95,96]. В датчиках основаних на
енергетичному

принципі,

енергія

вхідної

величини

безпосередньо

перетворюється в енергію вихідного сигналу [97,98].
В силу дискретної природи матеріалів дискретні і фізичні процеси, що
відбуваються в них. Велика кількість елементарних подій, може призвести до
макроскопічним явищам, супроводжуючим зміну енергетичного стану тіла і
вивільнення енергії у вигляді пружних хвиль [99-105].
Розрізняють середовища простої і складної структури. У середовищах
простої структури єдиною кінематичної змінної є вектор переміщення, який
повністю визначає стан середовища. Для опису середовища складної
структури вводиться набір рухів і деформацій різних порядків, які
характеризують внутрішні ступені свободи і силові константи. Відмінність
між середовищами простої та складної структури проявляється при
порівняно високих частотах.
Класичні

моделі

суцільного

середовища

наштовхуються

на

невизначеність при обчисленні енергії середовища, пов'язану з наявністю
внутрішніх рухів в структурі матеріалу [64,106,107]. Якщо структура містить
тільки одну періодично повторювану частку, модель вважається дискретної
[65,72,108].
2.1.1. Розробка моделі енергетичного спектра акустико-емісійних
сигналів нанорозмірних об'єктів простої структури
Для складення імітаційної детермінованої моделі автоматизації
ідентифікації стану металевих конструкцій в умовах невизначеності
навантажень, запропонована одновимірна модель дискретної мікроструктури
у вигляді необмеженого лінійного ланцюжка точкових мас, з'єднаних
пружними зв'язками (рис. 2.1), в яких силові константи є параметрами
пружних зв'язків [109].
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(2)
(1)

Рис. 2.1 – Модель дискретної однорідної структури
Потенційна енергія є функціоналом від поля зсувів 𝑢(𝑛).

   0   (n)u (n) 
n

1
 (n, n ')u(n)u (n ') 
2 n,n '

1
  (n, n ', n '')u (n)u (n ')u (n '')  ... ,
3! n,n ',n ''

(2.1)

де 𝛷0 - енергія лінійного ланцюжка в рівноважному стані, 𝑛, 𝑛′ , 𝑛′′ - номери
взаємодіючих частинок.
Два перших члена відкидаються, т. к. розкладання виробляється біля
положення рівноваги, четвертий і наступні складові являють ангармонічну
модель і також виключається з розгляду [110].
Для двох частинок 𝑛 та 𝑛′ значення потенційної енергії 𝛷 дорівнює



1
 (n, n ')u(n)u(n ')
2 n,n '

(2.2)

Для зміщень 𝑢(𝑛, 𝑡), кінетична енергія такого ланцюжка дорівнює

T

m
u 2 (n, t ) .

2 n

(2.3)

Різниця кінетичної T і потенційної енергії Ф визначає функцію
Лагранжа L:
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L

m
1
u 2 (n, t )   (n, n ')u (n, t )u (n ', t )  q(n, t )u (n, t ) .

2 n
2 n,n '
n

(2.4)

де q(n,t) – зовнішня сила.
Рівняння Лагранжа в загальному вигляді записується як:
d L L

 0.
dt u u

(2.5)

Рівняння коливального руху частинок приймає вигляд:
mu (n, t )   (n, n ')u(n ', t )  q(n, t )

(2.6)

n'

Оскільки далекодія обмежена загасанням в середовищі маємо.
(n)  (n) n  0, (0)   (n) .

(2.7)

З урахуванням того, що енергія частинок 𝑛 та 𝑛′, ділиться між ними
порівну, середня енергія дорівнює:

W ( n) 

1
(n  n ')[u (n)  u (n ')]2 .

4 n'

(2.8)

Коливання атомів не ініціюють хвилю. Для цього необхідні зовнішні
обурення, які викликані змінами структури [111,112].
Оскільки усі атоми коливаються однаково, достатньо розглянути лише
один їх ланцюжок, якій деформується по мірі того, як по ньому поширюются
обурення (рис. 2.2).
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𝑎

𝑎

𝑢𝑛

𝑢𝑛−1

𝑥𝑛

𝑥𝑛−1

𝑢𝑛+1
𝑥𝑛+1

𝑥

𝑥

Рис. 2.2 – Поширення поздовжнього обурення в ланцюжку атомів
Зміщення

𝑢𝑛 = 𝐴𝑒 𝑖(𝜔𝑡−𝑘𝑥𝑛)

відповідає

поздовжньої

хвилі,

що

поширюється з швидкістю 𝑉0 = 𝜔/𝑘, де 𝑘 = 2𝜋/𝜆 – хвильовий вектор.
Рівняння руху атома n з масою M має вигляд [110].

M

 2 un
  (un 1  un 1  2un ) ,
t 2

(2.9)

де 𝑀 – маса атома, 𝛽 – силова константа.
Зміщення атома у відсутності загасання виглядає наступним чином:

un  Aei (t n ) , un1  Aei (t n1 ) , un1  Aei (t n1 ) ,

(2.10)

де 𝜑 – фаза коливань.
У рівновазі різниця фаз ∆φ постійна:
  ka ,

(2.11)

Коли довжина хвилі виявляється одного порядку з міжатомною
відстанню a, в середовищі спостерігається дисперсія. Так як |sin 𝑘𝑎/2| < 1 ,
частота пружних хвиль виявляється обмеженою частотою 𝜔0 (рис.2.3).
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𝜔
𝜔0

−

𝜋
𝑎

𝜋
𝑎

0

𝑘

Рис.2.3 – Дисперсійні залежності для поздовжньої хвилі
В області частот нижче частоти 𝜔0 , дисперсія відсутня. Максимальне
𝜋

значення частоти досягається при |𝑘| = , т.е. при 𝜆 = 2𝑎.
𝑎

Частотною межею, яка визначає придатність апарату дискретних
властивостей матеріалів до континуальним моделям енергетичного спектра, є
величина дисперсії.
Представлений формалізм дозволяє з'єднати близько і далекодію
збурюючих впливів.
Форма вихідного сигналу залежить не тільки від часу t, але і від
частоти ω. Тому поряд з функціями зміщення і у часі u(t) слід розглядати їх
Фур'є-образи u(ω):

u( )   u(t )eit dt , u (t ) 

Дискретна

структура

1
u ( )ei d .

2

нанорозмірних

об'єктів

(2.12)

характеризується

близькодією складових елементів, в той час як безперервне середовище
далекодії. Граничний перехід повинен супроводжується переходом від
системи лінійних рівнянь, до диференціальних рівнянь осцилюючих хвиль, за
фронтом руйнування [113].
Одним з найважливіших елементів такого апарата є поняття
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квазиконтинуума, що дозволяє в рамках єдиного формалізму розглядати
дискретні та неперервні моделі [114]. Під квазиконтинуумом розуміють
одномірній х-простір і заданий на ньому клас допустимих функцій (рис. 2.4)

u(x)

Ψ(x)
u(n)

a

X

Рис. 2.4 – Одновимірний квазиконтинуум
Завданням розгляду одновимірного континууму, є інтерполяція функції
зміщення у вузлах і вибір найбільш гладкою, щоб відфільтрувати швидко
осцилюючі складові сигналів.
Функція u(x) може бути представлена у вигляді суперпозиції Фур'єгармонік. У Фур'є-перетворення змінюється аргумент і замість x буде k.
Для функції u(x) перетворення Фур'є має вигляд:
u(k )   eikxu ( x)dx .

(2.13)

Тут u(x) та u(k) розглядаються як представлення однієї і тієї ж функції u
в ізоморфних x та k просторах з різними функціональними базисами.

u ( x) 

1
e ikx u (k )dk .

2

(2.14)

Функція u(x) є интерполирующей функцією, що має Фур'є-образ u(k).
Таким чином будь функції u(n) взаємно однозначно зіставляються функції
u(x) та u(k) [115,116].
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Якщо вихідний спектр має кінцеву ширину при великій частоті
дискретизації, то можна відновити вихідний сигнал, визначивши компоненту
спектру в районі нуля і обмеживши відрізки, що йдуть в нескінченність.

𝑢(𝑘)

0

𝑘

Рис. 2.5 – Фур'є-образ интерполируючій функції АЕ сигналу нанорозмірного
об'єкта
Враховуючи, що на відрізку B величина au(n) швидко убуває із
зростанням n розкладемо u(k) в ряд Фур'є:

u (k )  B(k ) au (n)e inak

(2.15)

n

Перехід в цій формі записів від інтеграла до суми є обґрунтуванням
взаємозв'язків аналітичних і дискретних представлень.
Перетворення дискретних сигналів, в безперервну аналітичну функцію
можливо через набір δ-функцій. Дельта-функція ставить у відповідність
будь-якої неперервної функції f(t) її значення при t = 0.
У нашому випадку δ-функція представляється інтегралом Фур'є:


1
 (t ) 
eit d

2 0

(2.16)

Підставляючи формулу интерполирюючей функції u(x) в ряд Фур'є,
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отримаємо після інтегрування:

u ( x) 

1
einak u (k )dk    B ( x  na)u ( x)dx ,

2 B

(2.17)

де δB(x – na) – дельта-функція на відрізку B:

 B ( x  na) 

sin

x

1
a
einak dx 
.

2 B
x

(2.18)

Така форма запису δ-функції дозволяє з'єднати близько і дальнодії
збурюючих впливів.
З урахуванням цього функція Лагранжа в інваріантної формі, щодо n-, x
- і k-уявлень буде мати вигляд:

L

1
1
u (t ) u (t )  u (t )  u (t )  u (t ) q(t )
2
2

(2.19)

Тут ρ і q(t) мають сенс щільності мас і зовнішніх сил.
Зміщення u(t) n-, x - k- – уявленнях відповідають u(n,t), u(x,t) і u(k,t).
Рівняння руху, має вигляд:

 ( x)u( x, t )   ( x, x ')u( x ', t )dx '  q( x, t ) .

(2.20)

Можна отримати це ж рівняння у k- і ω- уявленнях.
  2u( x,  )   ( x  x ')u( x '  )dx '  q( x,  )

(2.21)
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Використання моделі енергетичного спектра в середовищах простої
структури дозволяє відфільтрувати осцилюючі сигнали і вибрати серед них
найбільш інформативні.
Модель

суцільного

середовища

простої

структури

може

бути

застосована і у випадку нерівномірно змінюемої деформації.
Однак модель простої структури не дозволяє виділяти окремо
низькочастотну і високочастотну частину спектру. Для цього слід перейти до
розгляду більш складних структур.
2.1.2. Розробка моделі енергетичного спектра акустико-емісійних
сигналів об’єктів складного середовища при навантаженні.
Відмінність моделі складної структури від одновимірної моделі простої
структури полягає в тому, що в вузлах просторової решітки розташовуються
не точкові матеріальні частинки, а тіла кінцевих розмірів. В механіці
суцільного

середовища

однієї

з

таких

моделей

є

модель

Коссера [113] (рис. 2.6).

Рис. 2.6 – Модель Коссера
Кінематичними змінними є не тільки поздовжні і поперечні зміщення
мас, а й кут повороту мас в тій же площині.
Найпростішим

наближенням

складної

структури,

яка

ініціює

виникнення сигналів АЕ, може служити двохатомна комірка , що складається
з частинок різної маси, з'єднаних пружними зв'язками.
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Рис. 2.7 – Модель комірки дискретної складної структури
Функція Лагранжа у двохатомної комірі виражається рівнянням:

L

1
1
m j  2 (n, j )   (n  n' , j , j ' ) (n, j ) (n' , j ' )   f (n, j ) (n, j )

2 nj
2 nn' jj '
nj

(2.22)

де mj (j = 1,2) – маси частинок, ẅ(n,j) – зміщення j-ї частинки в п-ї комірки,
Ф (п – п',j,j') – силові константи, f(n,j) – зовнішня сила.
Рівняння руху частинок в середині n-ой комірки має вигляд [110]:
m j (n, j )   (n  n' , j, j ' ) (n' , j ' )  f (n, j )

(2.23)

n' j '

Силові константи повинні задовольняти умовам симетрії:
(n  n' , j, j ' )  (n'n, j ' , j ),

(n, j )  (n, j )  0

(2.24)

Інваріантність енергії щодо трансляції дозволяє замінити рух атомів в
комірки рухом її центру мас. Для цього вводяться змінні:
 відносне зміщення частинок у середині комірки:

 ( n) 

m11 (n,1)  m2 2 (n,2)
I

(2.25)

1
m1 (n,1)  m2 (n,2)
m

(2.26)

 зміщення центру мас
u ( n) 
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де I – момент інерції комірки, ξ1 та ξ2 – координати частинок відносно центру
мас, т = m1 + т2, I = т1ξ12 + т2ξ22.
Позначивши через q(п) і µ(п) узагальнені сили, відповідні и(п) і η(n),
отримаємо рівняння руху всієї комірки в середовищі:
mu (n)    00 (n  n' )u(n' )    01 (n  n' ) (n' )  q(n),

(2.27)

In (n)   10 (n  n' )u(n' )   11 (n  n' ) (n' )   (n).

(2.28)

n'

n'

n'

n'

Матриця Φss'(n)(s,s' = 0, 1) покоординатно виражається через силові
константи Φss'(n):
  00
 (SSn)'   10


 01 

11 

(2.29)

де Φss’(n) = Φs’s(–n); ΣΦ00(n) = 0; ΣΦ10(n) = ΣΦ01(n) = 0;
Величина u(n), визначає високочастотну частину спектра акустичного
сигналу, в той час як зміщення центру мас η(n) - низькочастотну.
Рівняння енергетичного спектра, враховують вимоги трансляційної
інваріантності енергії.
u( x)  u( x)   x,

 ( x )   ( x)   .

(2.30)

Врахування інерції обертання призводять до появи в формулі
кінетичної енергії квадрату градієнта кутової швидкості в цьому випадку
сили взаємодії між атомами перестають буди центральними і поряд з
повздовжній складової з’являєтеся поперечна, яка викликана передвісником
дефекту.
Таким чином забезпечується зв'язок між трансляційними і ротаційними
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ступенями свободи частинок і їх осциляторний властивостями.
Кінематична схема силової взаємодії частинок складної структури
представлено на рис.2.8.
Експериментальне

підтвердження

моделі

енергетичного

спектра

складної структури представлено в додатку II.
При поширенні акустичних сигналів трансляційна інваріантність
енергії проявляється в існуванні поздовжніх, зсувних і спінових коливань при
утворенні структурних дефектів і в кількісному перерозподілі енергії від
передвісників сигналів [118].

Рис. 2.8 – Кінематична схема силової взаємодії частинок складної структури
В дисперсійних кривих хвильових процесів, пов'язаних з рухом
ансамблю частинок, порушуються три хвилі: одна поздовжня L, з напрямком
поляризації вздовж зміщення і дві поперечні T1 і T2 з напрямком поляризації
вздовж двох взаємно перпендикулярно векторів [119] (рис. 2.9).
Ці криві особливо сильно розрізняються на великих довжинах хвиль.
На низьких частотах при досить малих значеннях хвильового числа k
відбуваються коливання центру мас, комірка коливається як єдине ціле. В
середині комірки рух атомів відносно центру мас відбувається на високій
частоті.
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Рис. 2.9 – Дисперсійні криві поширення АЕ сигналів в складній структурі.
У випадку, коли радіус далекодійністі акустичних сигналів багато
більше розмірів комірки, можна перейти від дискретної до континуальної
моделі. Такий же перехід можливий і для більшого числа частинок комірки.
Стиснення акустичного сигналу в часі призводить до розширення його
спектру, в той час як зрушення сигналу в часі, викликає фазовий зсув спектра
пропорційний частоті.
2.1.3. Розробка моделі енергетичного спектра акустико-емісійних
сигналів в сполучених суцільних середовищах
Вивчення

енергетичного

спектра

сигналів

акустичної

емісії

обумовлюється необхідністю визначення початкової стадії змін структури
матеріалу попередньої руйнуванню матеріалів. Зв'язок між процесом
утворення дефектів і наявністю сигналів АЕ дозволяє визначити ступінь
працездатності матеріалу.
Великий практичний інтерес представляє вивчення енергетичних
процесів в сполучених середовищах наприклад в вигляді покриттів на
металевій основі.
Автоматизація процесу ідентифікації стану сполучених металевих
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структур грунтується на изоморфности моделі і системи діагностики,
системи критеріїв та факторів їх оцінювання. В цих умовах рівняння
розвитку внутрішніх дефектів, повинні бути доповнені законом збереження
імпульсу і законам збереження моменту імпульсу [120].
Закон збереження імпульсу і закон збереження моменту імпульсу
можна записати у вигляді:



V



d
 fd    n dS ,
S
dt V



V



d
r   dV  V r  fd  S r   n dS.
dt

(2.31)

Якщо підставити рівняння Коші в формулу Остроградського-Гаусса отримаємо:



V



d
dV   fdV     ndS
V
S
dt

(2.32)

Компоненти тензора напружень можуть бути представлені в декартовій
прямокутній системі координат як:

 x  xy  xz
   xy  y  yz .
 xz  yz  z

(2.33)

Компоненти x, y, z є нормальними напруженнями, компоненти

x, y, z – дотичними напруженнями.
Рівняння руху дефекту, обмеженого обсягом V в суцільному
середовищі в декартовій системі координат, має вигляд:
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 x  xy  xz
d


  fx   x ,

y
z
dt
 x
  xy  y  yz
d


  fy   y ,

y
z
dt
 x
 
 yz  z
d

  fz   z .
 xz 
y
z
dt
 x

(2.34)

В роботі [121] розроблено аналітичний апарат ідентифікації джерел
руйнування в сполучених середовищах.
Розроблено модель суцільного середовища у виде точкових мас, з
одиночним точковим дефектом (рис. 2.10) [122].

Рис. 2.10 – Схема атомних взаємодій в гомогенному середовищі
Взаємодія найближчих і наступних сусідів відбувається на основі
симетрії періодично повторюємих контурів.
Модель двошарового сполученого середовища в формі лінійної
ланцюжку атомів з простим одиничним точковим дефектом представлена на
рис. 2.11.
В кожному середовищі можна виділити області S і S*, в яких
поширюються акустичні сигнали. Вони мають розміри в залежності від
механічних властивостей середовища. Далі сигнали не поширюються
внаслідок загасання.
Оператор Ψ є сумою операторів відповідних середовищ.
  V  V *  VV * .

(2.35)
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I середовище

II середовище

(основной

(покрытие)

H
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S*

V

V
*

H
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Рис. 2.11 – Схема виникнення акустичних сигналів в сполучених
середовищах:
○ – атоми I-го середовища, ● – атоми II-го середовища
Кожному з операторів відповідає свій тип зв'язків.

def

V  V V ,

def

V *  V * V *,

def

VV *  V V * V * V .

(2.36)

Рівняння руху частинок областях S і S* мають вигляд:
  2  S u S  Su  qS ,

 2  S*u S*  S * u  qS*

(2.37)

де ρS та ρS* щільності матеріалів, qs і qs* – сили взаємодії.
В загальному випадку:
 2 uV  V uV  qV

Оператор
оператора Г:

V

(2.38)

може бути представлений у вигляді граничного
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V  H  ,

def

  SV

(2.39)

де Г – граничний оператор.
Система рівнянь руху виглядає наступним чином:
H  u   2 uD  H u  qH

(2.40)

Г u   2 uS  Гu  qS

(2.41)

Перше рівняння пов'язує зміщення частинок при відсутності дефектів,
друге - з силами в граничної області S. Робота руйнування структури, може
бути виражена через зміну потенційної енергії взаємодії атомів і зміну
енергетичного спектра АЕ сигналу.
Для бездефектної структури матеріалу, маємо статичну задачу,
інтегрального рівняння Фредгольма II-го роду [123]:

b

y ( x)    k ( x, t ) y (t )dt  f ( x)
a

(2.42)

де k(x, t) – ядро рівняння, λ –характеристичне число, a, b – межі інтегрування,
f(x) – вільний член.
Сукупність λ визначає енергетичний спектр оператора пружної енергії.
Величина y(t) буде характеризувати приймальний сигнал, а y(x) ініційований.
Будемо вважати, ядро k(x,t) обмеженим, f(x) безперервною функцією
(рис.2.12).
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Рис. 2.12 – Просторова і тимчасова локалізації поширення АЕ сигналів
Крайова гранична задача структури енергетичного спектра суцільних
середовищ і її рішення представлена в додатку III.
Позначимо через y1, y2,…, yn рішення рівняння:
y  C1 y1  C2 y2  ...  Cn yn ,

(2.43)

де С1, С2, … , Сn – константи.
Одним і той же диференціальній вираз може породжувати різні
диференціальні оператори в залежності від вибору крайових умов [123].
Позначивши через L лінійний оператор, породжений диференціальним
виразом l(y) і крайовими умовами, отримаємо:

Ly  ly

(2.44)

Значення L являють собою значення параметра λ, при яких крайова
задача має нетривіальні рішення.
l ( y )   y,

v  1, 2,..., m

Поширення сигналів вважаємо безперервним, т.е. Δx→0:

(2.45)
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b

y ( x  x)    k ( x  x, t ) y (t )dt  f ( x  x) ,

(2.46)

a

Віднімаючи (2.46) від (2.42) маємо.

b

y ( x  x)  y ( x)    k ( x  x, t )  k ( x, t )y (t )dt  f ( x  x)  f ( x)

(2.47)

a

Область застосування оператора розвитку дефекту визначається зоною
поширення акустичних сигналів в обох середовищах S і S*, обмежених з
одного боку загасанням коливань з другого механічними властивостями
структури матеріалів H і H*, які визначаються граничними умовами
існування сигналів at ≤ t ≤ bt і геометричними розмірами середовища
ax ≤ x ≤ bx.
Оскільки рівняння (2.21) включає квадратичний член ω2, який
відображає частотну характеристику руху частинок у суміжних середовищах,
а також величину ω, яка змінюється з часом, то в якості конкретного
прикладу відповідне рівняння Фредгольма II-го роду може бути написано як:

1

y( x)    ( xt  x 2 t 2 ) y(t )dt  f ( x)
0

(2.48)

де k(x, t) = xt+x2t2 - ядро рівняння, ax = x, bx = x2; at = t, bt = t2 є граничними
умовами.
Межі інтегрування позначають зону поширення акустичного сигналу.
Тоді рівняння Фредгольма приймає форму:

1

1

0

0

y( x)   ( x  ty (t )dt  x 2  t 2 y(t )dt )  f ( x)

(2.49)
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З введенням наступних позначень

1

1

0

0

1   ty(t )dt , 2   t 2 y(t )dt

(2.50)

y( x)   ( x1  x 22 )  f ( x)

(2.51)

Тоді

Після інтегрування була отримана система лінійних алгебраїчних
рівнянь для υ1 і υ2.

 1 2 
1    3  4   W1




    1  2   W
2


 2
4 5

(2.52)

де W1 = ∫01 xf(x)dx, W2 = ∫01 x2f(x)dx
Тому
  

 1  3 1  4 2  W1



      1     W
2
 4 1  5  2

(2.53)

Рішення цієї системи існує лише тоді, коли виконується ця умова:
 
 
1  3  4 
det 
0
   1  


5
 4

Характеристичними числами будуть

(2.54)
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0
1  1   
 3  5  16

(2.55)

2

λ1 = 4(16 – √̅24̅ ̅1̅) λ2 = 4(16 + √̅2̅41̅ ̅)
Якщо λ = 4 та f(x) = x2 маємо:
1
 1





1
2
 3
4

   1   1
 1 5 2 5

(2.56)

Тому υ1 = –15/64 та υ2 = –11/64.
Враховуючи знайдені коефіцієнти:
  15  11 2 
y ( x)  4  x    
x   x2
64
64

 


(2.57)

де y(x) ініційований сигнал від попередника руйнування матеріалу.
Перетворення дискретних сигналів в безперервну аналітичну функцію
можливе через набір δ- функції за допомогою рядів Фур'є, яке має вигляд:

𝐹(𝜔) =

+∞

1

∫ 𝑦(𝑥)𝑒 −𝑖𝜔𝑥 𝑑𝑥
√2𝜋 −∞

(2.58)

Частотний спектр першого та другого порядку через δ-функції має
вигляд:

𝐹(𝜔) = −

27
8

𝜋

√ 2 𝛿 ′′(𝜔) +

15
2

𝜋

𝑖 √ 𝛿′(𝜔)
2

(2.59)

Звідси випливає, що чим краще функція сконцентрована в часі, тим
більше вона розмита по частоті.

71

Фрагмент результатів експериментальних досліджень по встановленню
взаємозв'язку виникнення сигналів АЕ з параметрами силового поля при
навантаженні зразків стали Ст3сп [124], представлений на рис.2.13.
При зростанні прикладеного навантаження відбувається утворення
високоамплітудних акустичних сигналів, що корелює з деформаційними
стрибками.
Результаті експериментальних досліджень структури спектра, які
приведений на рис. 2.13 при різних стадіях навантаження, потверджують
значення характеристичного числа λ = 4.
Ініціація сигналів AE при руйнуванні матеріалу розглядається з
використанням еволюційних концепцій теорії дислокацій (рис. 2.14).

Рис. 2.13 – Розподіл спектральної щільності АЕ сигналів, виконаній за
допомогою Фур'є перетворення a) P = 1650 кг, b) P = 2170 кг
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а)

b)
атом заступника

с)

d)
самопроміжний атом

решітка вакансії

інтерстиціальний

Рис. 2.14 – Прості дефектні структури: а) ідеальна решітка; б) домішка
атома заміщення; в) вакансія виникнення; г) домішка та два дефекти
заміщення.
Перша основна умова, виникнення дефектів структури материалів - це
інваріантність частинок структури матеріалу відносної трансляції. Пружна
енергія не змінюється під час перетворення u(x) → u(x) +u0, тому що відстань
між частинками не змінюється.
Друга основна умова виникнення дефектів структури матеріалів це
розповсюдження на більш широкий клас функцій, що характеризують
формування дефектів. Це може бути показано експериментально у вигляді
виходів на поверхню витісняючих атомів, вакансій, реберних та гвинтових
дислокацій, лінійних та плоских дефектів.
Третьою основною умовою виникнення дефектів структури матеріалів
є однорідність, яка ґрунтується на її інваріантності щодо зсуву.
Спектральні

характеристики

акустичних

сигналів

можуть

бути

знайдені, якщо відомий закон їх розподілу по частотах ω(k). При загальній
кількості атомів в ланцюжку N → ∞ спектр коливань стає безперервним і
функція розподілу частот ν(ω) має вигляд:
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v( ) 

a dk
 d

(2.60)

Для ланцюжка з взаємодією найближчих сусідів функція розподілу
частот набирає вигляду:
v( ) 

2

(2.61)

2
 max
2

Максимальне значення частоти ωmax досягається при k = ±π/a.
При

ω < ωmax

акустичні

сигнали

будуть

поширяться

в

обох

середовищах. Сигнали з високими частотами будуть експоненціально
затухати.
Представлене рішення рівняння руху системи сполучення суцільних
середовищ при розвитку внутрішніх дефектів структури, дозволяє здійснити
спектральний аналіз диференціальних операторів пружної енергії і їх розклад
за власними значеннями.

2.2.

Ідентифікація силових констант моделі стану матеріалу при

навантаженні
В автоматизованих системах діагностики визначення стану матеріалу
металевих конструкцій відбувається за рахунок ідентифікації акустичних
сигналів в зонах дефектної структури матеріалу.
При вироблення стратегій ідентифікації використовують математичні
методи технологічних процесів. При цьому фізичні і математичні моделі
об'єднуватися в одну глобальну модель, цільове призначення якої
відтворювати варіації процесів визначення стану матеріалів в об'єкті
ідентифікації [96,97].
У моделі суцільного середовища у вигляді лінійного ланцюжка атоми
взаємодіють за допомогою центральних сил. Ця модель добре підходить для
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опису щільно упакованих структур [113]. В моментної моделі взаємодія між
атомами

залишається

парним,

але

здійснюється

за

допомогою

моментів [114].
Оскільки номера взаємодіючих частинок однозначно не визначено, то
для Φ (n,n') необхідно виконання умов дзеркальної симетрії [125]:
(n, n' )  (n' , n)

(2.62)

Це рівність висловлює інваріантність групи перетворень.
Дзеркальна симетрія виникнення акустичних сигналів при змінах
мікроструктури виражає не тільки відображення, але і обертання, тобто
матриця силових констант SS'(n – n') повинна мати кутову залежність
переміщення.
Для нумерації частинок в двохатомному осередку використовувана,
симетрія Г. Вейля [125]. Перетворення, що зберігає структуру простору, є
автоморфізмом. Автоморфізм переводить акустичний сигнал, викликаний
зміною структури матеріалу, в функцію тригонометричних сум:

e 

2 if ( n )

n

  cos[2f (n)]   sin[2f (n)] ,
n

(2.63)

n

де f(n) – деякий многочлен з раціональними коефіцієнтами.
Поняття автоморфізму тут використано як перетворення Фур'є. Фур'єобраз реального сигналу має симетрію, що дозволяє зводити складні функції
до більш простим.
Зміна стану середовища виражається у вигляді диференціального
рівняння передвісника руйнування X(t) [126]:

d
X(t )  A(t ) X(t )  B(t )C(t ) , X(t 0 )  X 0
dt

(2.64)
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де A(t) – матриця характеристик вихідних сигналів,
B(t) – матриця чутливості до перешкод,
C(t) – вектор-стовпець складової, викликаної апаратурними похибками з
відомими статистичними характеристиками:
C(t )  0 , C(t )CT (t   )  Q(t )

(2.65)

де C(t)CT(t–τ) – математичне очікування процесу виникнення сигналу АЕ,
Q(t) – дисперсійна матриця, що виражає потужність процесу,
δ(τ) – дельта функція.
Чисельне рішення можна отримати на підставі спільного рішення.

t

X(t )  F(t , t 0 ) X 0   F(t , s)B( s)C( s)ds

(2.66)

t0

де s – гранична область, F(t,t0) – матриця рішень, що володіє властивостями
дзеркальної симетрії:
F 1 (t , t0 )  F(t0 , t ) ,

(2.67)

F(t3 , t2 )F(t2 , t1 )  F(t3 , t1 ) .

(2.68)

Система рівнянь зародження змін структури матеріалів для моделі
складної структури в умовах рівноваги має вигляд:
a n200 (n)  2 n01(n)  0 ,

(2.69)

a n10 (n)   n11(n)  0 .

(2.70)

n

n

n

n
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Результати експерименту дозволяють вичислити параметри моделі, у
вигляді обертальної Wоберт і поступальної Wпост компоненти руху комірки,
при якій починається акустична емісія:

W  Wоберт  Wпост 

I  2 ml 2

2
2

(2.71)

де ʋl – швидкість поширення поздовжньої хвилі.
Оскільки I = m1ξ12 + m2ξ22 при m1 = m2 и ξ1 = ξ2 з розташуванням
початку відліку координат в центрі мас комірки маємо I = 2mξ2. З
урахуванням того, що ω = ʋ┴ / ξ, де ʋ┴ швидкість поширення поперечних
хвиль:
Wоберт  m 2 ,

(2.72)

 2 l 2 
.
W  m  

2



(2.73)

Вважаючи масу атома заліза m = 9,3∙10–26 кг, ʋ┴ = 3200 м/с, ʋl = 5850 м/с
маємо значення енергії W = 2,54∙10–18 Дж.
Полягає, що m = Pmax / Ng де Pmax = 2260 кг – спостережуване в
експерименті максимальне зусилля при розриві зразка, N – загальна кількість
комірок в перетині зразка.
Величина N визначалася за формулою:

N

S
,
a2

(2.74)

де S – площа перерізу в зоні розриву, a – відстань між атомами в решітці.
Згідно даних рентгеноструктурного аналізу величина a = 2,5·10–10 м.
Площа перетину в зоні розриву зразка з урахуванням зміни руйнування
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дорівнює 60 мм2. Тоді N = 9,6·1014 и W = 6,57·10–6 Дж. Це значення є
кількісним

параметром

чутливості

акустико-емісійної

апаратури,

призначеної для фіксації початковій стадії зміні структури матеріалу.
Значення силових констант, визначене через параметри мікроструктури a і N
і параметри суцільного середовища S, Pmax, ʋl, ʋ┴, розраховувалось як:
Φ = 2W / aS = 876·106 Н. Воно визначає порядок силових констант.
Існування зв'язків між параметрами мікроструктури і міцностними
властивостями середовища дозволяє ставити і вирішувати завдання про
синтез матеріалів з заданими механічними властивостями. Для цього
необхідно по заданим значенням модулів матеріалу визначити параметри
мікроструктури в тому числі і силові константи, отримавши які можна
розробляти відповідні технології їх виробництва.
Висновки по розділу II
1. Для

побудови

математичної

моделі

автоматизації

процесу

ідентифікації стану металевих конструкцій виконано синтез моделей
енергетичного спектра акустико-емісійного сигналу при навантажені.
Запропоновано одномірна дискретно-континуальна модель енергетичного
спектра сигналів вигляді необмеженого лінійного ланцюжка точкових мас, в
якому спектр акустичних коливань виражається через Фур'є образ,
зосереджений на відрізку, що визначає геометричні розміри елементарної
комірки мікроструктури матеріалу. Частотною межею, яка визначає
придатність апарату дискретних властивостей матеріалів до континуальним
моделям, є дисперсія. У середовищі, що не володіє дисперсією, швидкість
поширення хвильового пакета не залежить від частоти і хвиля поширюється
без спотворення. У середовищах, що володіють дисперсією, високочастотні
складові,

що

формують

фронт

сигналу,

поширюються

повільніше

низькочастотних, які формують вершину імпульсів АЕ. Запропоновано
модель енергетичного спектра нанорозмірних об’єктів простої структури у
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вигляді ланцюжка точечних мас з’єднань пружними зв’язками. Використання
моделі енергетичного спектра АЕ в середовищах простої структури дозволяє
відфільтрувати осцилюючі сигнали АЕ і вибрати серед них найбільш
інформативні.
2. Запропоновано модель енергетичного спектру сигналів акустичної
емісії складного середовища при навантаженні, в якій окремо виділені
низькочастотна і високочастотна складові. Встановлено трансляційна і
ротаційна

інваріантність

енергії

спектрі

сигналів

акустичної

емісії.

Властивість інваріантності енергії виявляється в існуванні поздовжніх,
зсувних і спінових коливань при утворенні структурних дефектів.
Встановлено, що стиснення АЕ сигналу в часі призводить до розширення
його спектру, в той час як зрушення АЕ сигналу в часі, викликає фазовий
зсув спектра пропорційний частоті. На прикладі однорідного середовища, що
складається з атомів заліза і експериментальних даних рентгеноструктурного
аналізу доведено правомірність корпускулярних і хвильових підходів до
опису середовища, що ініціює виникнення сигналів АЕ.
3. Запропоновано модель енергетичного спектра сигналів АЕ в
сполучених суцільних середовищах у вигляді лінійного ланцюжка точкових
мас, з'єднаних пружними зв'язками з одиночним дефектом в якій, в якості
основних змінних обрані сила, яка визначає виникнення АЕ та зміщення
частинок середовища, що визначає поширення пружних хвиль. Наведено
методичне обґрунтування рішення крайової задачі з використанням функції
Гріна і перетворень Фур'є. Обґрунтовані умови існування оператора пружної
енергії для ініціювання сигналів АЕ: інваріантність, герметичність і
однорідність.

Експериментальна

перевірка

теоретичних

моделей

енергетичного спектру сигналів АЕ у середовищах з дефектом показало
узгодженість і згоду основних деталей структури енергетичного спектру, що
може бути використано для прогнозування стадій руйнування матеріалів.
4. На підставі ідентифікації параметрів моделі стану матеріалу при
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навантажені встановлено, що рівняння руху системи і її енергія повністю
визначаються завданням силових констант. Виконаний в роботі розрахунок
силових констант сигналів АЕ в моделях суцільного середовища дозволив
визначити енергію розриву однієї комірки через обертальну і поступальну
компоненти.

Існування

зв'язків

між

параметрами

мікроструктури

і

міцністними властивостями середовища дозволяє ставити і вирішувати
завдання синтезу матеріалів із заданими механічними властивостями. Для
цього необхідно по заданих модулях пружності матеріалу визначити
параметри мікроструктури і силові константи, отримавши які можна
розробляти відповідні технології їх виробництва.
5. Розроблено метод автоматизованого визначення ступеню і місця
виникнення дефектів шляхом рішення рівняння Фредгольма ІІ-го роду. Як
параметри прийнята на характеристиці руху частинок, ядро відображення
ступеню виникнення дефектів, та граничні умови локалізації поширення АЄ
сигналів. Виконано експериментальна перевірка коефіцієнтів рівняння, та
знайдено частотний спектр аналітичної функції ініційованого сигналу від
попередника

руйнування

матеріалу

сформульовані

умови

існування

оператора пружної енергії: інваріантність, герметичність і однорідність
виконання яких дозволяє здійснити спектральний аналіз акустичних сигналів
в математичної моделі автоматизації ідентифікації стану металевих
конструкцій при навантаженні у процесі експлуатації.
Основні положення II розділу викладені в роботах [115, 116, 118, 121,
122, 126].
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РОЗДІЛ III
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА
КОНСТРУКТОРСЬКИХ РІШЕНЬ

Моделювання процесів експлуатації виробів в умовах невизначеності
впливу навантажень безпосередньо пов'язано з його інформаційною
підтримкою та імітаційними впливами [127-129]. До процесу імітаційного
моделювання можуть бути залучені не тільки програмні, але і технічні
засоби.
Для підтвердження правильності рішень і вироблення практичних
рекомендацій

необхідно

проведення

комплексних

експериментальних

досліджень деформації матеріалів з одночасною реєстрацією моментів
виникнення сигналів АЕ [130].
Ефективним методом досліджень динамічних процесів змін структури
матеріалів в процесі експлуатації металевих конструкцій та ідентифікації їх
параметрів є метод активного експерименту.
При встановленні взаємозв'язку зміни механічних властивостей при
деформації металів і генерації виникнення АЕ сигналів в основу покладено
вимірювання спектральних характеристик АЕ сигналів з метою оцінки
можливості їх використання для вирішення завдань діагностики.

3.1

Вплив ступеня деформації на параметри сигналів акустичної емісії
В [124] було досліджено вплив різного ступеня деформації стали при

одноосьовому розтягуванні на параметри сигналів АЕ. Методика і схема
експериментів представлені в додатку IV.
Для експерименту була обрана одна з найпоширеніших конструкційних
вуглецевих сталей Ст3сп. Зразки для випробувань вирізалися з листового
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прокату розміром (223х37х3) мм. Розміри зразків вибиралися з умовною
забезпечення можливості розміщення акустичних датчиків на недеформівних
ділянках зразків.
В якості контактного матеріалу між перетворювачами акустичної емісії і
зразком використовувалося трансформаторне масло. У вимірювальній
установці використовувалися широкосмугові акустичні датчики до акустикоемісійного приладу АФ15. Реєстрація сигналів після посилення виконувалося
запам'ятовуючим осцилографом RIGOL DS1052E Digital oscilloscope. При
цьому проводився запис сигналу в цифровому форматі.
Сигнали

які

викликані

шумами

і

тертям

розривної

машини,

зменшувалися за рахунок використання гумових прокладок між датчиками і
зразком в струбцине кріплення датчиків (рис. 3.1).

Рис. 3.1 – Розташування АЕ датчиків при вимірах.
Ідентифікація структурних особливостей накопичення пошкоджень і
руйнування матеріалів здійснювалася на основі аналізу ступеня деформації
зразків, отриманої з випробувань на розривної машині УМ5 (рис. 3.2).
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Рис. 3.2 Установка для випробувань на одновісний навантаження.
Оскільки рівень сигналів АЕ невисокий, виникають проблеми, пов'язані
з виділенням корисних сигналів на рівні власних шумів апаратури і
розпізнаванням

сигналів

АЕ.

Для

зменшення

власних

шумів

навантажувального пристрою, викликаних коливаннями двигуна розривної
машини, було запропоновано навантаження робити вручну. Після досягнення
заданого рівня прикладеного навантаження відбувається релаксація напруг у
зразку. Після встановлення рівноваги вироблялося подальше збільшення
навантаження з фіксацією Реальні показники можуть відрізнятися.
Результати вимірювань залежності ступеня відносної деформації зразків
від прикладеного навантаження представлені на рис.3.3. Точками позначені
моменти виникнення сигналів АЕ, кружечками - кордони силового поля,
певні з табл. 3.1, за результатами розривних випробувань.
Простежуються три етапи: макроупругой деформації, де дотримується
закон Гука, плинності, який відповідає деформації Чернова-Людерса і
деформаційного зміцнення, який попередує руйнуванню.
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Рис. 3.3 – Діаграма зміни ступеня деформації стали Ст3сп від прикладеного
навантаження:
● – моменти виникнення сигналів АЕ, ○ – межи силового поля
Зона пружності обмежується межею пропорційності. У той же час для
розривних

випробувань

межа

силового

поля

пружної

деформації

спостерігається при навантаженні 1645 кг і деформації 0,9%. Сигнал АЕ на
цій ділянці виявлено при зусиллі 1630 кг і відносної деформації 0,3%. Отже,
фіксація зони макроупругой деформації методами АЕ настає раніше, ніж це
випливає з розривних випробувань.
На діаграмі навантаження є горизонтальна ділянка, що обмежує зону
макроупругой деформації. Ця ділянка відповідає зусиллю 1650 кг. Сигнал АЕ
на цій же ділянці спостерігається при деформації 3,18%. У той же час для
розривних випробувань межа силового поля спостерігається при деформації
3,79%. Це означає, що фіксація деформаційних переходів акустичними
методами настає раніше, ніж це можна отримати з розривних випробувань.
Після межи плинності зі зростанням навантаження деформація починає
рости. Відбувається самозміцнення матеріалу до досягнення максимального
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значення напруги і утворюється шийка. Наступний сигнал спостерігається
при навантаженні 2170 кг і деформації 11,27%, в той час як розривні
випробування фіксують наступ межи силового поля для деформації 13,28%,
т.е. виникнення сигналу АЕ при деформаційних змінах структури
відбувається раніше, ніж це випливає з розривних випробувань.
Щільність АЕ сигналів при зростанні навантаження зменшується.
Експериментально встановлено, що чим рідше акустичний імпульс, тим
нижче частота АЕ сигналу. Отже, відповідальної за зміну ступеня деформації
стали Ст3сп при одноосьовому розтягуванні є низькочастотна частина
акустичного спектру.

3.2.

Виявлення

акустико-емісійних

ефектів

при

повторному

навантаженні зразків зі сталі
Автоматизація процесу визначення стану металевих конструкцій в
умовах невизначеності характеру і величини навантажень при своїй
реалізації повинна бути нерозривно пов'язаної з завданнями діагностування,
контролю та прогнозування. Якщо технічна діагностика і прогнозування є в
деякій мірі науковими компетентностями, то контроль належить до
обов'язкових операцій, спрямованим на забезпечення якості і надійності
експлуатації металевих конструкцій відповідно до вимог вітчизняних
[131,132] і міжнародних стандартів, в тому числі ISO, EN, ASTM [133-139].
При великому числі повторних навантажень напруги, при яких
відбувається руйнування, можуть бути нижче не тільки межі міцності і межі
текучості але і менше межі пружності. Повторне навантаження дозволяє
отримати сітку мікротріщин на поверхні зразка, які розвиваються вглиб і
можуть змінити властивості міцності матеріалу.
В основу постановки роботи по встановленню взаємозв'язку акустикоемісійних

і

механічних

властивостей

матеріалів

при

повторному
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навантаженні [140] покладена кількісна реалізація ефекту Кайзера, що
полягає у зменшенні АЕ при повторному навантаженні аж до того моменту,
коли навантаження не досягне максимального значення, досягнутого в
попередньому циклі.
Методика,

схема

і

результати

проведення

експериментів

при

повторному навантаженні зразків зі сталі приведено в додатку V.
На відміну від одновісного навантаження, що характеризується
дискретним

виникненням

актів

АЕ,

при

повторному

навантаженні

виявляється безперервний характер акустичної емісії.
При більш детальному розгляді розподілів амплітуд було виявлено, що
вони об'єднуються в групи, критеріями належності до яких є зміни їх
щільності. Щільність розподілу сигналів АЕ визначалася шляхом обчислення
відношення кількості перетинів нульового рівня форми АЕ сигналу до часу
його існування.
Результати акустичних вимірювань встановили наявність трьох ділянок
(табл. 3.1).

Таблиця 3.1 – Ділянки зменшення щільності АЕ сигналів при підвищенні
навантаження
Зони зменшення щільності АЕ сигналу

Навантаження Р, кг

при підвищенні навантаження
1 ділянка

1720

1880

1920 2010

2 ділянка

2050

2090

2130

3 ділянка

2160

2170

2400 2600 3000

–

–
–

Розподіл амплітуд акустичних сигналів при збільшенні прикладеного
навантаження представлений на рис. 3.4.
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Рис. 3.4 – Розподіл амплітуд акустичних сигналів при збільшенні
прикладеного навантаження: a) перший датчик, b) другий датчик.

Обробка сигналів АЕ від двох датчиків дозволила оцінити рівень
дискримінації, вище якого фіксується характер розподілу амплітуд АЕ при
збільшенні прикладеного навантаження, який для першого датчика АЕ склав
0,01 В, для другого - 0,08 В. Подальше обчислення кількості перевищень
точок N над рівнями дискримінації представлено на рис. 3.5.

Рис. 3.5 – Загальна кількість перевищень амплітуд АЕ над рівнями
дискримінації
Динамічною характеристикою АЕ є інтенсивність АЕ, що визначається
діленням загального числа імпульсів N на спостережуваний інтервал часу,
який для осцилографа RIGOL DS1052E Digital oscilloscope, становив 2 мкс.
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Результати визначення цієї величини представлені на рис. 3.6

Рис. 3.6 – Інтенсивність сигналів акустичної емісії при різних навантаженнях
Максимальна

інтенсивність

імпульсів

АЕ

спостерігається

при

навантаженні 2160 кг, що відповідає деформації зразка 1,6% при переході до
ділянки деформаційного зміцнення. Різниця в численних значеннях амплітуд
обох

датчиків

служить

підставою

для

пріоритетного

використання

інформації, знятої з першого датчика.
Поєднані криві залежностей напруг і швидкості рахунку АЕ від
деформації наведені на рис. 3.7 де вертикальні пунктирні лінії показують
межі зон зменшення щільності АЕ сигналу при підвищенні навантажень.

Рис. 3.7 – Залежності напружень та інтенсивності АЕ від деформації зразка
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При обробці експериментальних даних використовувалася система
комп'ютерної математики Mathematica 9.0 і алгоритми роботи з масивами
числових даних: знаходженні максимальних (мінімальних) елементів масиву,
сортування даних масиву за ознакою, об'єднання даних, сплайнова
інтерполяція.
Як випливає з рис. 3.8, при повторному навантаженні максимум
швидкості рахунку АЕ доводиться на ділянку діаграми навантаження, яка
відповідає завершенню межи плинності.
Набір інформаційних параметрів рекомендованих до використання в
системах автоматизації процесів ідентифікації при повторному навантажені
сталі представлений у таблиці 3.2.
Таблиця 3.2 – Інформаційні параметри АЕ сигналів які рекомендовані до
використання при повторному навантаженні зразків зі сталі Ст3сп
Параметри
АЕ сигналу
Пікова
амплітуда
Амплітудночасовий
розподіл
Амплітудночастотний
розподіл

Критерії

Операції

Абсолютна
величина

Порівняння з
попередником
Групування по
ділянках
зростання
щільності
амплітуд

Щільність
розподілу
амплітуд у
часі
Частотний
діапазон

Загальна
кількість
Сумарний
імпульсів
результат
N [імп]
Інтенсивність
(швидкість
Динамічні
рахунки)
оцінки
N [імп/сек]

Характер
прояву
Стохастичні
зміни

Придатність
–

Наростання
щільності
амплітуд
всередині груп

±
якісний
характер

Перетворення
Фур'є

Зсув
характерних
піків

±
немає
залежності
від часу

аналіз відхилень

Перевищення
над рівнем
дискримінації

+

Облік тимчасових Різні швидкості
інтервалів
змін

+
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Виявлено та кількісно підтверджено новий ефект істотного зменшення
щільності розподілу сигналів АЕ при зростанні навантаження на різних
стадіях

деформаційного

зміцнення

матеріалів,

експериментально

підтверджено ефект Кайзера, що полягає в зниженні рівня сигналів АЕ при
повторних циклах навантаження, а також ефект Фелісіті, що полягає в тому,
що реєстрація АЕ відбувається при напругах, нижче їх значень, які
відповідають попередньо прикладеному навантаженню.

3.3.

Ідентифікація структурних особливостей деформування стали

при вигині
При вигині відбувається неоднорідній плоский двовісний напружений
стан у зразку. В результаті утрудненою поперечної деформації нижня
частина зразка розтягнута, в той час як верхня стиснута. Напруги, які
пов'язані з величиною згинального моменту, різні за довжиною і перетину
зразка. Максимальні напруги створюються поблизу його поверхні. Ця
особливість ускладнює оцінку справжніх напруг і деформації.
Вивчалися характеристики АЕ сигналів при двох видах стиснення:
простому стисненні і стиску зі згином вуглецевої сталі Ст3сп [141].
Ідентифікація структурних особливостей механізмів деформування
здійснювалася при деформації зразків на чотирьохточковими вигин на
установці, сконструйованій на базі машини для випробування пружин МІП10. Загальний вигляд експериментальної установки представлений на
рис. 3.8.
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Рис. 3.8 - Експериментальна реалізація чотирьохточкового вигину на базі
установки МІП-10: 1 - досліджуваний зразок, 2 - опора, 3 - индентор
навантажувального пристрою, 4 - датчик АЕ.

У вимірювальній установці використовувалися широкосмугові датчики
до акустико-емісійного приладу АФ15 з пропускною здатністю 0.20.5 МГц
и 0.22.0 МГц. Результати АЕ вимірювань для обох датчиків з представлені
на рис. 3.9.
Процес випробувань здійснюється комбіновано шляхом механічних
випробувань і шляхом акустико-емісійних вимірювань [142]. При цьому
процес реєстрації навантаження, прогину і зміни часу, а так само фіксації
сигналів АЕ повністю автоматизовані за допомогою синхронізації обробки
отриманих даних з моменту приведення в дії приводу машини.
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Рис. 3.9 – Сигнали АЕ при різних навантаженнях: а) датчик з пропускною
здатністю 0.20.5 МГц, б) датчик з пропускною здатністю 0.22.0 МГц
Виявлено

зростання

амплітуд

АЕ

сигналів

в

межах

ділянок

деформаційного зміцнення: зона пружною деформації, яка відповідає
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значенням навантаженням P = 17;20;27 кг, зона пластичної деформації, яка
відповідає навантаженням 38;38,5;39,4;40 кг і зона досягнення межі текучості
P = 47;47,5 кг.
В

характері

представлених

АЕ

сигналів

можна

виділити

високочастотну складову, пов'язану з осциляціями, тобто заповненням
електричним сигналом і низькочастотну, що характеризує огибающую
сигналу АЕ, що містить характерні для даного сигналу локальні екстремуми.
Результати експериментальних досліджень при різних навантаженнях
представлені у вигляді такої інформативної характеристики як огинаюча АЕ
сигналів (рис.3.10).
Для побудови огинаючої АЕ сигналів була розроблена програма згідно
з якої у масив значень огинаючої сигналу (рис. 3.10), записуються послідовно
значення точок, вибраних з масиву значень Ui = U(ti) для яких виконується
умова локального максимуму Ui-1, Ui, Ui+1,:
(𝑈𝑖−1 < 𝑈𝑖 )^(𝑈𝑖 > 𝑈𝑖+1 )

(3.1)

де Ui – електрична напруга, показників осцилографа.
В масив значень огинаючої записуються тільки локальні максимуми.
Для формування масиву значень використовувалася лінійна інтерполяція між
двома сусідніми максимумами U1 = U(t1) і U2 = U(t2):

𝑈(𝑡) = 𝑈1 +

(𝑈2 −𝑈1 )(𝑡−𝑡2 )
𝑡2 −𝑡1

де U1, U2 – значення огинаючої в моменти часу t1 і t2 відповідно, t1< t< t2.

(3.2)
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Рис. 3.10 – Огинаюча сигналів АЕ при різних навантаженнях: а) датчик з
пропускною здатністю 0.20.5 МГц, б) датчик з пропускною здатністю
0.22.0 МГц
Для обчислення площі під огинаючої використаний метод чисельного
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інтегрування - метод трапецій:
𝑆 = ∑𝑛−1
𝑖=1

𝑈𝑖 +𝑈𝑖+1
2

∆𝑡

(3.3)

де t – крок дискретизації, n – кількість значень в масиві.
Для

осцилографа

RIGOL

DS1052E

Digital

oscilloscope,

крок

дискретизації дорівнює 0.02·10–7с. Кількість значень у масиві дорівнює 600.
Визначено пікові амплітуди Umax і щільності АЕ сигналів N. Граничний
рівень приймався рівним 0,05Umax для кожного сигналу. Результати
розрахунків представлені в таблиці 3.4.
Виявлено наявність трьох зон виникнення АЕ сигналів, перша
відповідає закону Гука, друга – досягненню межі пропорційності, третя досягнення межі текучості матеріалу. Відмічено зростання пікових амплітуд і
площі під огинаючої АЕ сигналу. Щільність АЕ сигналів демонструє
тенденцію до зменшення від початку до кінця кожної зони.
Спектральні методики обробки сигналів АЕ за допомогою Фур'є
перетворень дозволяють охарактеризувати сигнал одночасно в амплітудночасовому і амплітудно-частотному просторах. Коли початкова функція є
функцією часу і являє фізичний сигнал, перетворення Фур'є має стандартну
інтерпретацію як спектр сигналу.
Перетворення Фур'є при різних навантаженнях представлені на
рис. 3.11.
Встановлено,

що

якщо

реєстрація

сигналу

виробляється

перетворювачем з вузькою смугою пропускання, то частота сигналу
визначається

частотою

перетворювача,

що

пояснює

наявність

амплітудних перетворень Фур'є, відповідних основній частоті.

піку
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Таблиця 3.3 – Зони виникнення АЕ сигналів і експериментальні значення
основних характеристик при чотирьохточкові вигині зразків зі сталі Ст3сп
Зони

Механічні характеристики

Характеристики АЕ ефектів

виник-

Пікові

нення Навантаження Прогиб Напруга амплітуди
АЕ

P, кг

Δl, мм

σ, МПа

сиг-

Umax, 10-3
В

налів

I

17

6,511

93,80

20

6,815

110,36

27

8,011

148,99

38

14,011

209,69

38,5

14,312

212,45

39,4

14,823

217,41

40

15,418

218,72

47

23,901

234,52

47,5

24,030

235,27

II

III

Площа
під

Щільність

огинаючої

сигналів

S, 10-10

N, 108 с-1

Вс

3,18

3,09

1,39

13,40

48,86

1,68

4,32

5,06

1,02

5,10

9,45

2,00

6,56

6,03

1,37

19,80

29,33

1,23

2,05

7,26

1,92

18,40

69,85

1,72

2,64

7,45

1,88

15,00

56,90

1,24

3,56

10,81

1,86

26,00

91,34

1,68

3,68

8,99

1,54

20,05

81,38

1,31

6,08

17,72

1,66

28,92

157,09

2,08

10,10

21,68

1,73

44,00

237,34

1,59

Набір параметрів неруйнівного контролю представлені в таблиці 3.4.
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Таблиця 3.4 – Інформаційні параметри АЕ сигналів, рекомендовані до
використання при чотирьохточкові вигині зразків зі сталі Ст3сп
Параметри
АЕ сигналу

Критерії

Характер
прояву
Зростання на
Порівняння з характерних
попередниділянках деком
формаційного
зміцнення

Пікова амплітуда

Абсолютна
величина

Амплітудночасової
розподіл

Щільність розподілу амплітуд у часі

Візуальний
супровід

Зміна характеру сигналу

Амплітудночастотне розподіл

Частотний
діапазон

Перетворення
Фур'є

Зміна частотного способу
сигналу

Енергетичний
спектр

Форма огинаючої АЕ
сигналу

Лінійна інтерполяція

Операції

Щільність си- Аналіз відхигналів
лень

Порівняння з
попередником

Придатність

+

Неоднозначність результатів

Нечіткість
залежності
від навантаження

Осциляції локальних екст+
ремумів
Заповнюваність

огинаючої
Якісні оцінки
енергетичного спектра

Накопичення пошкоджень і їх реєстрація за допомогою АЕ, дає
можливість

простежити

динаміку

розвитку

дефектів

і

забезпечити

прогнозування експлуатаційних характеристик матеріалів.
Аналогічні вимірювання виконані автором з співробітниками в для
акустико-емісійних і тензометричних вимірювань в процесах діагностики
деформаційного зміцнення композиційних матеріалів на основі епоксидної
матриці і представлені в додатку VII.
Результати комплексних вимірювань механічної напруги і моментів
виникнення АЕ сигналів приведено на рис. 3.12.
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Рис. 3.11 – Преобразования Фурье АЭ сигналов при разных нагрузках:
а) датчик с полосой пропускания 0.20.5 МГц, б) датчик с полосой
пропускания 0.22.0 МГц
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Рис. 3.12 – Результати комплексних вимірювань механічної напруги і
моментів виникнення АЕ сигналів (а), пікових амплітуд (б, д), площі під
огинаючої АЕ сигналів (в, е) і щільності АЕ сигналів (г, ж). (б-г - датчик з
пропускною здатністю 0.2…0.5 МГц; д-ж - датчик з пропускною здатністю
0.2…2.0 МГц)
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Всі представлені характеристики мають тенденцію до зростання при
збільшенні деформації. Слід відзначити, що наявність осциляцій, особливо
виявляються для широкосмугового (0,2 ... 2,0 МГц) датчика АЕ. Проте можна
однозначно констатувати збільшення енергії АЕ сигналів у міру наближення
до зони незворотних змін і руйнування матеріалу, що служить індикатором
предкритичного стану.
Висновки по III розділу
1. Представлені результати активного експерименту по встановленню
взаємозв'язку акустичних сигналів з параметрами силового поля при різних
стадіях навантаження: одновісному розтягуванню, розривних випробувань,
повторному деформаційному зміцненню, стисканню, стиску зі згином.
Встановлено найбільш інформативні ознаки. Отримані результати є
необхідним етапом створення математичного та програмного забезпечення
обробки інформації в динамічній системі ідентифікації стану матеріалів
металевих конструкцій.
2. Доведено що АЕ є перспективним напрямком автоматизації
інформаційної діагностики характерних етапів діаграми зміни ступеня
деформації

від

прикладеного

навантаження.

Встановлено,

що

при

одновісному навантажені для розривних випробувань межа силового поля
пружної деформації спостерігається при навантажені 1645кг і деформації
0.9%. Сигнал АЕ на цій ділянці виявлено при зусиллі 1630кг і відносної
деформації 0.3%. На діаграмі навантаження є горизонтальна ділянка, що
обмежує зону макроупругой деформації. Ця ділянка відповідає зусиллю 1650
кг. Сигнал АЕ на цій же ділянці спостерігається при деформації 3,18%. У той
же час для розривних випробувань межа силового поля спостерігається при
деформації 3,79%.
3. При повторному навантажені виявлено і кількісно підтверджено
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ефект істотного зменшення щільності розподілу сигналів АЕ при зростанні
навантаження на різних стадіях деформаційного зміцнення матеріалів.
Встановлено наявність трьох ділянок деформаційного зміцнення, що
реєструються за допомогою методу АЕ: перша ділянка при навантаженнях
1720, 1780, 1920 і 2010 кг, відповідних ділянці пружної деформації, другий
при навантаженнях, що відповідають області плинності - 2050, 2090, 2130 кг;
третій при навантаженнях відповідних деформаційному зміцнення - 2160,
2170, 2400, 2600 і 3000 кг. У зоні переходу від однієї ділянки деформаційного
зміцнення до іншого спостерігається чітке зміна характеру АЕ.
4. Виконана в роботі ідентифікація структурних особливостей
механізмів деформування при згині методом акустичної емісії показала, що в
процесі зростаючого силового впливу з підвищенням внутрішніх напрузі
відбувається локальна динамічна перебудова матеріалу. Завершення зони
пружної деформації при чотирьохточкові вигині, що характеризується
значенням 150МПа за даними АЕ вимірювань доводиться на значення
148.99МПа, наступ межі пропорційності 220МПа за даними АЕ вимірювань
доводиться на значення 235,27МПа. Метод АЕ дозволяє зафіксувати наступ
характерних точок деформаційного процесу раніше ніж це випливає з
механічних випробувань, що може бути використано при діагностиці та
прогнозуванні експлуатаційних властивостей матеріалів.
Основні положення III-го розділу опубліковані в роботах автора
[141,142] и обговорювались на конференціях [143,144]
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РОЗДІЛ IV
РОЗРОБКА МОДЕЛІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ВІЗНАЧЕННЯ
СТАНУ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

4.1.

Визначення інформаційних ознак сигналів акустичної емісії при

навантажені організаційно-технічних об’єктів
Стандартний набір параметрів, вимірюваних системою АЕ діагностики
представлений на рис. 4.1.
РАЗВИТОК ДЕФЕКТА

Час наростання
сигналу

тривалість
сигналу

амплітуда сигналу

ЗАРОДЖЕННЯ
ДЕФЕКТУ

поріг виявлення
форма сигналу

відносна енергія

Рис. 4.1 – Відображення інформативних параметрів сигналів АЕ
Інтервал
інформативних

спостереження
параметрів

поділяють

діагностичних

на

k

інтервалів.

сигналів

В

якості

використовуються:

інтенсивність АЕ; середня амплітуда імпульсів; амплітудний склад сигналу
АЕ від рівня дискримінації; час наростання переднього фронту імпульсу.
При цьому інтенсивність АЕ визначається за формулою

102

F

де

1 K N k 1

K k 1 N k

(4.1)

N k 1 1 при N k  0 и N k 1  0

, Nk – число подій в k-му часовому
Nk
0 при N k  0 и N k 1  0

інтервалі; Nk+1 – число подій в k + 1 часовому інтервалі; k – номер інтервалу.
Середня амплітуда імпульсів обчислюється за формулою

n

Aср 

A
i 1

i

N

(4.2)

Амплітудний склад сигналу від рівня дискримінації:
At  B1U пор  B2 Ac ,

(4.3)

де Uпор - поріг дискримінації;
Ас - перевищення порога АЕ сигналу;
В1 та В2 - експериментально визначаючі коефіцієнти.
Амплітудний розподіл імпульсів - n(A)  функція, яка вказує кількість
імпульсів з амплітудою від

A

до A  dA . Вона визначає загальну кількість

зареєстрованих імпульсів N  за час спостереження


N    n( A)dA

(4.4)

0

З амплітудним розподілом пов'язана функція щільності ймовірності
w(A) . Вона визначає ймовірність того, що амплітуда

заданому інтервалі

A знаходиться в

103

PA  A  A  dA  w( A)dA .

(4.5)

Щільність w( A) і амплітудний розподіл n( A) зв'язані між собою:

w( A) 

n( A)
N

(4.6)

Динаміку процесів відображає амплітудно-часовий розподіл n( A, t ) ,
тобто функція, яка вказує кількість імпульсів dN , зареєстрованих в проміжку
часу від t до t  dt :
dN  n( A, t )dA dt

(4.7)

Якщо повній час реєстрації знаходиться в інтервалі від 0 до T, то

T

T



0

0

0

n( A)   n( A, t )dt , N   

 n( A, t )dtdA .

(4.8)

Статистична обробка інформаційних параметрів сигналів полягає в
знаходженні інформаційних ознак, до яких відносяться:
 середні значення амплітуд поодиноких сигналів
n

M Ai 

A
i 1

i

;

n

(4.9)

 середні значення інтервалів між актами акустичної емісії
n

M Ti 

 дисперсії амплітуд

 T

i

i 1

n

;

(4.10)

104

n

DAi 

(A  M
i

i 1

)2

Ai

;

n

(4.11)

 дисперсії інтервалів
n

DTi 

 (T  M 
i

i 1

Ti

)2

n

;

(4.12)

 коефіцієнт кореляції між значеннями амплітуд і інтервалів
n

R( A, T ) i 

(A  M
i

i 1
n

(A  M
i 1

i

Ai

)(Ti  M Ti )

.
) (Ti  M Ti )
2

Ai

(4.13)

2

 час спостереження поточної реалізації (ti)
n

ti  N  M Ti

.

(4.14)

i 1

Тривалість одиничного акту АЕ пов'язана детермінованою залежністю
з його амплітудою і інтервалами між актами АЕ. Спільна щільність
ймовірності при незалежності A та ΔT описується як:
Wi(A,T)= Wi(A) Wi(T).

(4.15)

Спектральні методики обробки сигналів АЕ за допомогою Фур'є
перетворень дозволяють охарактеризувати сигнал одночасно в амплітудночасовому і амплітудно-частотному взаємно зворотних просторах.
Результати ідентифікації контролю представляються у вигляді переліку
зареєстрованих джерел АЕ, віднесених до того чи іншого класу (рис. 4.2).
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Поточна
реалізація

Інформаційні
параметри
системи

Формування
ознак
простору

Класифікація
джерел
АЕ сигналів

𝑃1

𝑃2

𝑃

𝑥11
𝑥21
𝑥31
---𝑥𝑚1

𝑥12
𝑥22
𝑥32
---𝑥𝑚2

𝑥1𝑛
𝑥2𝑛
𝑥3𝑛
---𝑥𝑚𝑛

𝐶1

𝐶2

𝐶

Рис. 4.2 – Статистична обробка інформаційних параметрів
Статистична обробка сигналів АЕ передбачає проходження етапів
[146]:
 побудови еталонних кривих, що відображають часовий хід повної
реалізації дефекту;
 розбиття на поточні реалізації з виділенням характерних точок цих
залежностей;
 виявлення корисного сигналу та вимірювання його параметрів;
 класифікацію сигналів;
 порівняння серії спостережуваних поточних реалізацій;
 оцінки зв'язку сигналів АЕ з характером дефекту.
При обробці інформації вводяться наступні обмеження:
 сигнал АЕ має стаціонарні характеристики, тобто його Фур'є-образ не
змінюється за невеликий час і стає інваріантом джерела;
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 інтенсивність

перешкоди

зменшується

зі

зменшенням

розміру

контрольованої ділянки;
 сигнал АЕ в точці випромінювання являє собою імпульсний
пуассоновский процес.
Точність аналітичної апроксимації результатів, отриманих при обробці
статистичного матеріалу, залежить від числа розбиття повної реалізації на
поточні, а також від точності оцінок параметрів сигналу в поточній
реалізації. Укрупнення такого розбиття призводить до нестаціонарності
процесу в межах поточної реалізації та пропуску аномальних інформативних
особливостей сигналу. Збільшення числа точок відліку в поточній реалізації
ускладнює вимірювання і їх подальшу статистичну обробку.

4.2.

Розробка алгоритму структури оператора динамічного процесу

змін властивостей матеріалів при навантаженні
Для визначення моделі системи автоматичного визначення стану
конструкцій під час експлуатації необхідна розробка моделі процесу
виникнення АЕ сигналів [147-149].
Відновлення інформації про джерело АЕ при деформації структури
матеріалів може бути виконано на підставі рівняння Шредінгера:

 

2m
2

(W  U )  0 ,

(4.16)

де ћ = h / 2π – постійна Дірака,  – хвильова функція, W – повна енергія
частинки, U – потенційна функція, h – постійна Планка, m – маса частинки,
 – оператор Лапласа.
Основним

елементом

моделі

автоматичного

визначення

стану

конструкцій під час експлуатації металевих конструкцій є ангармонічний
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осцилятор, в якому коливальна енергія обумовлюється взаємодієй динамічної
складовою виникнення сигналів АЕ та статичної, обумовленої деформацією
матеріалу.
Модель ангармонічного осцилятора може бути представлена у вигляді
одновимірного ланцюжка атомів, якій знаходиться в синусоидальном
потенційному рельєфі (рис. 4.3).

Рис.4.3 – Модель ангармонічного осцилятора
Потенційна енергія осцилятора описується кубічної параболою виду.

U ( x) 

f 2 g 3
x  x ,
2
3

(4.17)

де f – пружна силова постійна,
g – коефіцієнт ангармонізму,
х – зміщення осцилятора з положення рівноваги.
Початкову стадію зміни структури матеріалу під навантаженням можна
представити як додаток до осцилятора наростаючої сили F(t), від значення
F0 << Fm. Повна енергія осцилятора в поле сили F(t) дорівнює:
E  Ek  U x   F t x

де Ек – кінетична енергія осцилятора.

(4.18)
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Вводячи безрозмірну одиницю довжини   x m , де  


f
m

, рівняння

(4.16) перетворюється до безрозмірного вигляду [150]:


1 2 3 1

1 2
  


 P 0    ,
2
2 x
3 0 4
2


(4.19)

У цьому співвідношенні P  4 g2 F – гранична міцність осцилятора,
f

0 

6U


3
– відстань до вершини бар'єру, U  f 2 – величина енергетичного

бар'єра осцилятора,  

6g

E
– власне значення енергії.


Хвильова функція має вигляд [150]:


   c 2 

   
exp   2
 2 
  /2

A

(4.20)

де А – амплітуда,

с – зміщення,
 – дисперсія.
Граничні умови мають вигляд:
  
 
  0    0   0
 2
 2

(4.21)

В якості аналізованого сигналу обраний фрагмент результатів
вимірювань на зразках зі сталі Ст3сп.
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Рис. 4.4 – Експериментальний сигнал акустичної емісії

Рис. 4.5 – Форма огинаючої АЕ сигналу
Динамічні характеристики сигналу представлені в таблиці 4.1.
При

побудові

оператора

динамічного

деформування

структури

матеріалу при навантаженні, по відомому експериментальному вихідному
сигналу y(t) визначалося справжнє значення вихідної функції y.
Для відновлення початкового сигналу по спектру вихідного сигналу
використана теорема Котельникова. Будь-яку періодичну функцію, що
складається з частот коливань від нуля до f1 можна безперервно передавати
за допомогою відліків, що слідують один за одним через ½ f1 секунд. Для
фрагментів неперіодичних сигналів, в частотної області сигнал АЕ може бути
представлений тільки з обмеженою точністю, але завдяки тому, що
аналізований сигнал має затухаючий спектр високочастотними складовими
можна знехтувати, що може бути виконано їх фільтрацією. Це становище
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досягається шляхом збільшення частоти дискретизації. Необхідно вибрати
дискретні точки через інтервали часу вдвічі менші тривалості цього періоду.
Якщо аналоговий сигнал АЕ має обмежений спектр, він може бути
відновлений за інформацією, отриманою з експериментального спектра з
частотою вдвічі більше подвоєною верхньої частоти.

Таблиця 4.1 – Динамічні характеристики експериментального сигналу
t, мкс U, мВ

t, мкс U, мВ

t, мкс U, мВ

t, мкс U, мВ

0,474

0,08

0,656

19,6

0,838

14

1,01

7,4

0,482

2

0,666

20

0,848

12,8

1,02

5,4

0,492

5,4

0,676

17

0,86

13

1,032

5,6

0,504

7,6

0,688

20

0,87

13,8

1,042

4,8

0,514

8,2

0,698

19,8

0,882

10

1,054

4,6

0,526

10

0,71

18,4

0,892

11,4

1,064

4

0,536

11,4

0,72

19

0,902

9,8

1,074

4

0,548

12,2

0,73

18,4

0,914

10,6

1,086

4,6

0,558

16,6

0,742

17,4

0,924

9,8

1,096

4,8

0,57

15,4

0,752

17

0,934

8,2

1,106

3,6

0,58

19,8

0,774

15,8

0,946

9,2

1,118

3,8

0,59

16,6

0,784

15,8

0,956

9,2

1,128

3,8

0,602

20

0,796

12,4

0,968

7,8

1,14

3,4

0,612

19,2

0,806

14,6

0,978

7,4

1,15

3,2

0,624

19,8

0,816

12,4

0,988

7

1,16

3

0,634

19,8

0,828

13,8

1

7

1,182

2,4

0,644

20

1,192

1,8

З огляду на це дискретизація вхідної інформації табл. 4.1 виконана з
кроком по часу рівним 0,02 мкс (табл. 4.2).
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Таблиця 4.2 – Результати преобробки експериментального сигналу
Дискретизація
експериментальних даних

Усереднення за
трьома
відкликами

t, мкс
0,478
0,498
0,518
0,538
0,558
0,578
0,598
0,618
0,638
0,658
0,678
0,698
0,718
0,738
0,758
0,778
0,798
0,818
0,838
0,858
0,878
0,898
0,918
0,938
0,958
0,978
0,998
1,018
1,038
1,058
1,078
1,098
1,118
1,138
1,158
1,178

t, мкс

y, мВ

u(1)

u(2)

u(3)

u(4)

0,498

5,454

10,230

-6,498

2,343

1,004

0,558

15,684

3,732

-4,155

3,347

-5,312

0,618

19,416

-0,423

-0,808

-1,965

7,729

0,678

18,993

-1,231

-2,773

5,764

-10,736

0,738

17,762

-4,004

2,991

-4,972

7,985

0,798

13,758

-1,013

-1,981

3,013

-4,779

0,858

12,745

-2,994

1,032

-1,766

4,290

0,918

9,751

-1,962

-0,734

2,524

-4,590

0,978

7,789

-2,696

1,790

-2,066

1,038

5,093

-0,906

-0,276

1,098

4,187

-1,182

1,158

3,005

U, мВ
1,063
6,500
8,800
11,533
16,600
18,920
18,867
19,500
19,880
19,680
17,500
19,800
18,880
17,733
16,673
15,800
12,840
12,633
14,000
12,967
11,267
10,440
10,280
8,533
8,967
7,400
7,000
5,800
5,120
4,360
4,200
4,560
3,800
3,467
3,040
2,509

Різницеві ряди
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Представлено в табл. 4.2 значення получено методом лінійної
інтерполяції огинаючої між двома сусідніми максимумами U1 = U(t1) і
U2 = U(t2):

𝑈(𝑡) = 𝑈1 +

(𝑈2 −𝑈1 )(𝑡−𝑡2 )

(4.22)

𝑡2 −𝑡1

де U1, U2 – значення огінаючої в моменти часу t1 і t2 відповідно, t1< t< t2.
Сигнал y(t) описується диференціальним рівнянням m-го порядку:
d m y t  m1 d m y t 
  am
0
dt m
dt m
m 0

(4.23)

m – порядок старшої похідної диференціального оператора.
Рішення цього рівняння можна представити у вигляді

m

y t    Ci e rit

(4.24)

i 1

Характеристичний поліном рівняння (4.23) має вигляд
am r m  am1r m1    a1r  a0  0

(4.25)

де ri – корені характеристичного рівняння.
Рівняння (4.25) встановлює взаємозв'язок між коренями ri і вектором
коефіцієнтів (а0, а1,…,аm) При кожному наборі коренів маємо m рівнянь:
m

C r
i 1

i i

m

 y m 

(4.26)

що однозначно пов'язує векторі (С1, С2, …,Сm) и (y(0), y(1),…,y(m-1)).
Для

отримання

оцінок

характеристичного

полінома

(4.27)
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використаний метод кінцевих різниць.
Алгоритм

знаходження

оператора

динамічного

процесу

зміни

структури матеріалу реалізується через підбор моделі, яка адекватно описує
експериментально отриманий сигнал.
Реалізація алгоритму починається з обчислення середніх значень
напруги через рівні проміжки часу, для чого складаються різницеві ряди:
перші різниці
𝑢(1) = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1

(4.28)

другі різниці
(1)

− 𝑢𝑖−1

(2)

− 𝑢𝑖−1

(3)

− 𝑢𝑖−1

𝑢(2) = 𝑢𝑖

(1)

(4.29)

треті різниці
𝑢(3) = 𝑢𝑖

(2)

(4.30)

четверті різниці
𝑢(4) = 𝑢𝑖

(3)

(4.31)

Результати обчислення різницевих рядів також наведені в табл.4.2.
Для вихідного різницевого ряду дисперсія дорівнює:

1 n 

y



 yi 
i
n i 1 
i 1 
2
0 
n 1
n

2

(4.32)

Для різницевих рядів k-го порядку дисперсія дорівнює:

 u   

n  k 1

k

 k2 

i 1

2

i

nk

(4.33)

Дисперсію вихідного ряду 𝜎02 використовуємо для визначення точності
моделі, дисперсії розносного ряду k-того порядку - для визначення порядку
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полінома

моделі

оператора

динамічного

процесу

виникнення

експериментального АЕ сигналу. Цей порядок знаходиться за допомогою
визначення

мінімальних

значень

різниць

дисперсії

|𝜎22 − 𝜎12 |,

|𝜎32 − 𝜎22 |, |𝜎42 − 𝜎32 |, з яких визначають порядок трендової моделі методом
найменших квадратів. Проведені числові розрахунки показали, що m = 3.
Рівняння регресії для характеристичного полінома має вигляд:
yˆ  a0  a1t    amt m

(4.34)

Коефіцієнти а0, а1,…,аm визначаються шляхом розв'язання системи
рівнянь методом найменших квадратів.
Характеристичне рівняння диференціального оператора для m = 3 має
вигляд:
a3 r 3  a2 r 2  a1r  a0  0

(4.35)

Вирішуючи рівняння можна знайти коріння r1, r2, r3 характеристичного
рівняння диференціального оператора і потім отримати його рішення у
вигляді функції.
Результати розрахунків, представлені у вигляді рівняння тренда і
інтеграла області існування АЕ сигналу.
yˆ  236,859  942,794t  1116,167t 2  415,990t 3

Інтеграл від рівняння визначає потенційну енергію осцилятора:

(4.36)
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t2

U  I  yˆdt

(4.37)

t1

де I – сила струму вихідного сигналу,
t1, t2 – час початку і завершення сигналу АЕ.
Оціночний розрахунок інтеграла дає результат U1,4310-12 Дж, який
можна вважати верхньою межею потенційної енергії.
Зіставлення полиномиальної апроксимації з експериментальними
даними наведено в табл.4.3 і на рис.4.6.

Таблиця 4.3 – Поліноміальна апроксимація і адекватність моделі АЕ сигналу
t, мкс

yэксп, мВ

yрасч, мВ

yэксп- yрасч, мВ

0,498

5,454

7,216

-1,762

Поворотні
точки
–

0,558

15,684

13,960

1,724

0

0,618

19,416

17,682

1,734

1

0,678

18,993

18,921

0,072

0

0,738

17,762

18,215

-0,453

0

0,798

13,758

16,104

-2,346

1

0,858

12,744

13,127

-0,383

0

0,918

9,751

9,824

-0,073

0

0,978

7,789

6,732

1,057

1

1,038

5,093

4,392

0,701

1

1,098

4,187

3,342

0,845

1

1,158

3,005

4,121

-1,116

–
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Рис. 4.6 – Поліноміальна апроксимація експериментальних даних АЕ сигналу
Трендова модель 𝑦̂ часового ряду y вважається адекватною, якщо його
залишкова компонента t = yэксп- yрасч задовольняє властивостям випадковості
t, яка здійснюється з використанням критерію поворотних точок.
Наявність і розподіл таких поворотних точок наведено в табл. 4.4.
Критерієм випадковості з довірчою ймовірністю 95% є виконання
нерівності

P  P  1,96  p2

(4.38)

де Р – загальне число точок повороту,
𝑃̅ – математичне очікування,
𝜎𝑝2 – дисперсія ряду.
Значення 𝑃̅ і 𝜎𝑝2 рівні

P

2
n  2;  p2  16n  29
3
90

(4.39)

де n – загальне число елементів розрахункової вибірки.
Обчислення показали, що 𝑃̅ = 6,666 а 𝜎𝑝2 = 1,811, тобто нерівність
виконується і модель адекватна за даним критерієм.
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Другим критерієм адекватності моделі є перевірка нормальності
розподілу t через показники асиметрії v̂1 , ексцесу v̂2 і їх дисперсії  v̂ ,  v̂
1

2

n

1 / n  t3

vˆ1 

t 1



1 / n  t2 
t 1


n

3

(4.40)

n

vˆ2 

1 / n  t4
t 1



1 / n  t2 
t 1


n

(4.41)

(4.42)

24nn  2n  3
n  12 n  3n  5

(4.43)

1

2

3

6n  2
n  1n  3

 vˆ 
 vˆ 

2

Якщо одночасно виконуються наступні нерівності

vˆ1  1,5 vˆ1

и

vˆ2 

6
 1,5 vˆ2 ,
n 1

(4.44)

то модель третього порядку адекватна.
Третім критерієм адекватність моделі є оцінка математичного
очікування випадкової компоненти εt за критерієм Стьюдента. Розрахункове
значення цього критерію задається формулою

t

 0
S

n

(4.45)

де 𝜀̅ – середнє арифметичне значення рівнів залишкової послідовності t,
𝑆𝜀 – стандартне середньоквадратичне відхилення.
Якщо розрахункове значення t менше табличного t із заданим рівнем
значущості  і числом ступенів свободи n-1, то гіпотеза про рівність нулю
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математичного сподівання випадкової послідовності приймається.
Четвертим критерієм адекватності моделі є перевірка відсутності
автокореляції в залишковій послідовності по d-критерієм Дарбіна-Уотсона

n

d

 
i 2

  i 1 

2

i


i 1

i = yi эксп- yi расч.

,

n

(4.46)

2
i

Розрахункове значення критерію d порівнюється з верхнім d2 і нижнім
d1 критичними значеннями статистики. Якщо d > d2, модель вважається
адекватною. якщо d < d1, то эта гипотеза отвергается.
Розраховані за формулами (4.30-4.36) значення наведені в табл.4.4.
Серед статистичних показників точності застосовуються:
середньоквадратичне відхилення

 

1 n
 yi  yˆ i 2

n  k i 1

(4.47)

середня відносна помилка апроксимації


1 n yi  yˆ i

n i 1 yi

(4.48)

коефіцієнт збіжності
n

2 

y
i 1
n

y
i 1

i

 yˆ i 

i

 yi 

2

(4.49)

2

де n – обсяг вибірки, k – число параметрів моделі, ŷ – оцінка рівнів ряду за
моделлю, y – середнє арифметичне значень рівнів ряду.
Результати оцінки точності моделі оператора також наведені в табл.4.4.
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Таблиця 4.4 –Результати оцінки адекватності та точності моделі оператора
динамічного процесу виникнення сигналів АЕ
Оцінка адекватності моделі
v̂1

v̂2

 v̂

 v̂

-0,325

-0,850

0,555

0,775

1

vˆ1  1,5 vˆ1

vˆ2 

0,325<0,832

t

t

4,6110-13

2,23

2

6
 1,5 vˆ2
n 1

d

d1

d2

1,511 0,449 1,373
d > d1; d > d2

0,388<1,162
Оцінка точності моделі





2

1,43

0,13

0,05

Значний практичний інтерес являє дослідження стану металевих
конструкцій при навантажені у вигляді полімерних покрить на металеві
основі. Якщо для металів є модель оператора динамічного процесу
виникнення сигналів АЕ при деформації структури матеріалів, то для
полімерних

конструкційних

матеріалів

такі

дослідження

раніше

не

проводилися.
В додатку VII представлені результати вимірювань деформаційного
зміцнення композиційних матеріалів на основі епоксидної матриці ЕД-20 з
затверджувачем якій представляє собою поліетиленполіамін (ПЕПА) [152].
Хімічні формули матриці і затверджувача представлені на рис. 4.7 і 4.8.

Рис. 4.7 – Хімічна формула епоксидної смоли ЕД-20
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Рис. 4.8 – Хімічна формула поліетиленполіаміна (ПЕПА)
При взаємодії епоксидної смоли ЕД-20 з затверджувачем ПЕПА при
кімнатній температурі проходить реакція, яка показана на рис. 4.9.

Рис. 4.9 – Хімічна реакція взаємодії епоксидної смоли ЕД-20 з
затверджувачем
Вважаючи елементами динамічної системи молекули епоксидної смоли
разом з затверджувачем (ЕД-20 + ПЕПА), використовуючи метод ХартріФока (Restricted Hartree-Fock method, RHF) в базисі 3-21G в програмі
GaussView, виконаний розрахунок повної початкової енергії осцилятора W0.
Енергію навантаженого осцилятора можна представити у вигляді:
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W  W0  A0 ,

(4.50)

де W0 – початкова енергія осцилятора, А0 – робота зовнішньої сили.
При пружному навантаженні робота осцилятора є:

A0 

Aуд
n0



; Aуд      d  
0

12 1 2
 E ,
2 E 2

(4.51)

де Ауд – робота, здійснена навантажувальної силою на одиницю об'єму,

 – механічне напруження,  – відносна деформація, n0 – концентрація
розривів хімічних зв'язків в деформується обсязі зразка, Е – модуль Юнга.
Повну енергію W навантаженого осцилятора можна оцінити по
експериментальному сигналу АЕ.
Вважаючи, що, що енергія такого розриву повністю перетворюється в
енергію фіксованої акустичного сигналу W можемо записати

W
 A0 ,
N

(4.52)

де N – кількість розривів зв'язків, А0 – робота, розриву одного зв'язку.
Алгоритм структури оператора динамічного процесу виникнення
сигналів акустичної емісії представлений на рис. 4.10.
Площа

під

огінаючей

визначає

повну

енергію

при

розриві

міжмолекулярних зв'язків сукупності ангармонічні осциляторів твердого тіла
в зоні деформації. Знаючи кількість осциляторів, можна отримати повну
енергію в рівнянні Шредінгера.
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Рис. 4.10 -Алгоритм структури оператора динамічного процесу
виникнення сигналів акустичної емісії
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Ідентифікація структурних особливостей механізмів демпфірування
зразків з епоксидної смоли ЕД-20 здійснювалося за даними [152]. Для
знаходження енергії оператора процесу зміни структури матеріалу під
навантаженням обраний фрагмент АЕ сигналу, що виник при навантаженні
70,26 кг і апроксимація його огінаючей, проведена через локальні амплітуди
Umax в діапазоні існування сигналу (рис.4.11).

Рис. 4.11 – Експериментальний АЕ сигнал, що виникає при деформації
полімерного зразка (а), фрагмент аналізованого ділянки АЕ сигналу і
поліноміальна апроксимація обвідної (b).

Ступінь апроксимуючого полінома, відповідні коефіцієнти і похибки
апроксимації наведені в таблиці 4.5.
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Таблиця 4.5 - Числові параметри аппроксимирующего полінома
Коефіцієнти полиномиальной апроксимації
а0

а1

а2

а3

-3213

92,7410

-1,0540

а4

а5

5,907010-3 -1,634010-5 1,785910-8

Похибки полиномиальной апроксимації
Коефіцієнт детермінації

0,9594

Скоригований коефіцієнт

0,9087

детермінації
Ефективне значення помилки

0,3420

Сумарна квадратична помилка

0,4678

Енергія розриву міжмолекулярних зв'язків осциляторів, дорівнює:

t2

yˆ 2
W  2 dt
R
t1

(4.53)

де t1, t2 – час початку і завершення сигналу АЕ, R60 МОм – величина опіру
пьезодатчика АЕ сигналу. Множник 2 враховує симетричність сигналу АЕ
відносно горизонтальної осі.
Для енергії навантаженого осцилятора виконується рівність:

W  W0 

де F0 

1 F0
2 f

(4.54)

P
– зовнішня сила,
N

Р – навантаження.
Зовнішня сила F0 представляється через градієнт потенційної енергії:
F0  

dU
  fx  gx 2
dx

(4.55)
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Вирішуючи спільно рівняння (4.17 і 4.55) можна оцінити значення
гармонічної f і ангармонічної g констант осцилятора і знайти функцію
потенційної енергії. При розрахунках параметр х приймався рівним ширині
потенційної ями а (х = а). Вид потенційної функції U(x) представлений на
рис. 4.12.

Рис. 4.12 – Функція потенційної енергії одновимірного ангармонічного
осцилятора
З рівняння можна знайти модуль Юнга

E

2 Aуд



2



2 A0 n0

(4.56)

2

Ширина потенційної ями ангармонічного осцилятора приймалася
рівною а  90 нм, що відповідає розмірам двох атомів і довжині хімічного
зв'язку між ними, глибина потенційної ями приймалася рівною роботі
навантажувальної

сили

при

розриві

зв'язку

2V0 = A0,

температура

дорівнювала 300 К. Результати експериментальних вимірювань і теоретичних
розрахунків наведені в таблиці 4.6.
Особливістю ідентифікації технологічного процесу діагностування
стану матеріалу у вигляді композиційних матеріалів на металеві основі
являєтеся комплексне використання фізико-математичних явищ динаміки
технологічного

процесу

безпосередніх вимірювань.

і

експериментальної

ідентифікації

шляхом
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Таблиця 4.6 – Фізико-механічні властивості молекул ЕД-20 + ПЕПА, в їх
основі і моделі ангармонічного осцилятора
Енергетичні характеристики молекули
Початкова енергія молекули ЭД20+ПЭПА W0, Дж

8,5610-15

Найменша парна енергія зв'язку Wсв, кДж/моль

7271

Характеристики досліджуваного зразка
Геометричні розміри деформованої області зразка, мм

101560

Щільність , г/см3

1,16

Напруга при виникненні АЕ сигналу , МПa

110,24

Відносне подовження при виникненні АЕ сигналу , %

2,76

Навантаження при виникненні АЕ сигналу Р, Н

689,01

Кількість розривів зв'язків при виникненні сигналу АЕ N

3,42109

Зовнішня сила, що діє уздовж зв'язку F0, Н

2,0110-7

Робота навантажувальної сили при розриві одного зв'язку А0, Дж

1,2110-17

Характеристики АЕ сигналу
Час початку сигналу t1, с

0,117

Час завершення сигналу t2, с

0,239

Енергія сигналу W, Дж

4,1310-8

Характеристики ангармонічного осцилятора
Ширина потенційної ями а, нм

90

Повна енергія осцилятора W, Дж

8,5710-15

Амплітуда синусоїдальної потенціалу V0, Дж

0,6010-17

Коефіцієнт лінійної пружності f, Н/м

8,31109

Коефіцієнт ангармонізму g, Н/м2

5,191016

Розривна деформація межатомной зв'язку *, нм

0,89

Модуль Юнга Е, ГПа

7,74
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4.3.

Розробка алгоритму знаходження координат і ступеню дефектів

Розрахунок координат джерел АЕ ґрунтується на визначенні різниці
часу прийому сигналів АЕ на датчиках п’єзоантени з подальшим
розв’язанням системи нелінійних рівнянь, наприклад, отриманих раніше в
роботах Марасанова В.В. з співробітниками [153].
Мінімальна відстань між двома точками x0, y0, z0 і x1, y1, z1 на
контрольованій поверхні яка має товсту оболонку дорівнює:

R  ( x0  x1 ) 2  ( y 0  y1 ) 2  ( z 0  z1 ) 2

(4.57)

Система рівнянь для визначення координат джерела АЕ в такому
об'єкті має вигляд:
( x  xi ) 2  ( y  yi ) 2  ( z  z i ) 2  ( R  ri ) 2

i  0,4 ,

(4.58)

де r = υ ∙ Δt – різниця часу приходу акустичного сигналу відносно приймача,
якій зареєстрував сигнал першим;
xi, yi, zi – координати приймачів;
x, y, z – координати джерела.
Окремі випадки знаходження координат дефектів при розташуванні
приймачів на поверхні тіл, що мають товсту оболонку можуть бути
застосовані для визначення місць і зниженої механічної міцністю [154].
Формули для визначення координат дефектів при контролі об’єктів в
формі паралелепіпеда

2R 

(2 z32  r32  r42 )
( x 2  r (r  2 R))
; x 1 1 1
;
r3 r4
2 x1

(4.59)
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y

( z 2  r (r  2 R))
( y22  r2 (r2  2 R))
; z 3 3 3
.
2 y2
2 z3

(4.60)

Формули для визначення координат дефектів при контролі об'єктів, у
формі порожнистого циліндра:
2 z32  r32  r42
2 x12  y12  r1 (r1  2 R)  r2 (r2  2 R)
2R 
; x
;
4 x1
r3r4
y

z 2  r (r  2 R)
(r2  r1 )  (r2  r1  2 R)
; z 3 3 3
.
2 z3
4 y1

(4.61)
(4.62)

Формули визначення координат дефектів при контролі об'єктів, у
формі порожнистої сфери:

2R 

r42  r32  r22  r12
2( x 2  y 2 )  r1 (r1  2 R)  r2 (r2  2 R)
; x 1 1
;
r1  r2  r3  r4
4 x1

y

(r2  r1 )  (r2  r1  2 R)
; z  (r4  r3 )  (r3  r4  2 R)
4 z3
4 y1

(4.63)
(4.64)

Розроблений на основі отриманих формул алгоритм визначення
координат джерел АЕ у виробах складної форми приведен на рис. 4.13.
На початковій стадії використовують формули для визначення
координат джерел АЕ в виробах, які мають форму паралелепіпеда. У в разі,
коли використання цих розрахункових формул не досягає цілей, переходять
до обчислення координат джерел АЕ для виробів, які мають форму полого
циліндра. У разі, коли використання і цих робочих формул теж не досягає
цілей, переходять до операцій обчислення координат джерел АЕ для виробів,
що мають форму порожнистої сфери. Така послідовність операцій дозволяє
виконати уніфікацію розрахунків по визначенню зон зі зниженою
механічною міцністю при навантаженні конструкцій [155,156].
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Рис. 4.13 – Алгоритм знаходження координат джерел АЕ
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Розрахунок

координат

джерела

АЕ

буде

достовірний,

якщо

дотримуються наступні умови:
 швидкість поширення акустичних хвиль однакова у всіх напрямках;
 акустичний сигнал від джерела АЕ дійде до кожного датчика, не
зустрічаючи на своєму шляху перешкод типа зварних швів, отворів,
порожнин і т. д.;
 похібка у визначенні різниці часу прийому сигналів АЕ на відповідні
датчики п’єзоантени має бути мінімальною;
 при контролі різних тіл, що мають товсту оболонку, приймачі треба
розташовувати так, щоб прямі, які з’єднують будь-яку точку контрольованої
області з кожним з приймачів, проходили по товщі об'єкту не перетинаючи
порожній простір.
Розрахункові формули визначення координат джерел АЕ можуть бути
використані у вигляді методичного забезпечення для періодичного контролю
за змінами механічних властивостей матеріалів.
Новизною

нового

використання

запропонованих

формул

є

їх

застосування при створенні математичного забезпечення методів і засобів
локалізації джерел АЕ у вигляді сукупності розглянутих модельних уявлень і
їх використання для тіл складної форми. Послідовність виконання
розрахункових операцій визначення координат джерел АЕ визначається
трудомісткістю обчислень при переході від простих до складних форм,
числом перетворювачів їх розташуванням на контрольованих поверхнях.
Таким

чином,

процедура

знаходження

координат

джерел

АЕ

складається з наступних етапів [156]:
 визначають послідовність приходу акустичних імпульсів до датчиків
системи і вимірюють часові інтервали між ними;
 використовуючи отримані вирази для розташування конфігурацій
датчиків, записують систему рівнянь, що зв'язують різниці відстаней на
поверхні між джерелами АЕ і рознесеними на поверхні приймачами

131

акустичних сигналів;
 визначають найкоротший шлях між приймачами на ділянці поверхні
контрольованої конструкції;
 спільно вирішують систему рівнянь найкоротшого шляху від джерела
сигналу і розташування конфігурацій датчиків;
 по лічильнику різниць часу приходу фіксуються координати джерела
дефектної структури у відповідному масштабі.
4.4. Розробка
автоматичного

перехресного

визначення

стану

алгоритму

багатофакторної

металевих

конструкцій

в

моделі
процесі

експлуатації
На

основі

проведених

досліджень

запропоновано

перехресний

алгоритм багатофакторної моделі автоматичного визначення стану металевих
конструкцій системи навантажень (рис. 4.14).
Алгоритм має перехресну структуру і складається з алгоритму
знаходження оператора динамічного процесу виникнення сигналів АЕ
(позначений цифрою 1 на рис.4.14) і керуючого алгоритму інформаційної
діагностики (позначений цифрою 2 на рис.4.14). Загальний перехресний
алгоритм враховує необхідні операції і структурні блоки побудови моделі
оператора

процесу

виникнення

АЕ

сигналів

під

навантаженням.

Обчислювальний алгоритм являє собою сукупність правил перетворення
вихідних даних в результати, якими є енергія навантаженого осцилятора.
Керуючим алгоритмом є правила і процедури інформаційної діагностики.
При цьому відбувається комбінація алгоритмів і навчання окремих моделей
на одних і тих же вхідних даних, після чого об'єднуються результати обох
моделей алгоритмів.
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Рис.4.14 – Перехресний алгоритм багатофакторної моделі автоматичного
визначення стану металевих конструкцій в процесі експлуатації (1 - алгоритм
знаходження оператора динамічного процесу виникнення сигналів АЕ, 2 керуючий алгоритм інформаційної діагностики).
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Висновки по розділу IV
1. Встановлено, що основною характеристикою діагностики стану
металевих конструкції в процесі експлуатації є потік АЕ сигналів, що
характеризується такими інформативні параметрами як середнє значення
амплітуд імпульсів, дисперсія амплітуди, амплітудний розподіл, амплітуднотимчасовим розподіл тимчасових інтервалів між імпульсами, середня частота
їх появи, спектральна щільність, кореляційна функція.
2. Розроблено модель системи автоматичного визначення стану
металевих конструкцій під час експлуатації. На основі чисельного
моделювання встановлено закономірності зміни осциляторних властивостей
АЕ сигналів з параметрами силового поля. Дається змістовна інтерпретація
структури оператора динамічних процесів змін механічних властивостей
матеріалів металевих конструкцій і методів відновлення інформації про
міцністни властивості матеріалів за характеристиками ініціювання сигналів
АЕ. Надано результати теоретичних і експериментальних досліджень
енергетичного спектра акустичних сигналів моделі передвісника руйнувань в
процесі деформації середовищ з мікроструктурою, в яких проблема
ідентифікації та прогнозування процесів змін механічних властивостей при
навантаженні металевих конструкцій вирішується на підставі оцінки
потенційної

функції

ангармонічного

осцилятора

отриманої

з

експериментального сигналу АЕ. Для відновлення початкового аналогового
сигналу

АЕ

по

спектру

вихідного

сигналу

використана

теорема

Котельникова. Результати розрахунків представлені у вигляді рівняння
огинаючої і інтеграла по області існування АЕ сигналу. Розроблено алгоритм
структури оператора динамічного процесу виникнення сигналів АЕ, що
дозволяє прогнозувати механічні властивості матеріалів беспосреньо у
джерелах збурень.
3. Запропоновано метод знаходження оператора процесу виникнення і
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поширення

АЕ

сигналів

на

основі

оцінок

потенційних

функцій

одновимірного навантаженого ангармонічного осцилятора, що дозволяє
вирішувати зворотну задачу визначення характеристик вхідного сигналу по
спектру вихідного сигналу за допомогою дискретизації і вибору окремих
сигналів з усієї генеральної сукупності, яка дозволяє розробляти алгоритми
прогнозування механічних властивостей матеріалу безпосередньо в джерелах
збурень.
4. Встановлено

адекватність

і

точність

моделі

автоматичного

визначення стану металевих конструкцій під час експлуатації. Проведені
розрахунки дозволяють встановити верхню межу потенційної енергії
ансамблю ангармонічні осциляторів. За відомими значеннями потенційної
функції можна отримати рівняння потенціалу взаємодії атомів в кристалічній
решітці металу, за яким через параметри кристалічної решітки визначити
константи взаємодії та міцністни властивості металу в зоні розташування
джерела АЕ.
5. Розроблено алгоритм обчислення координат і ступеню дефектів, в
якому розрахунок координат джерел АЕ ґрунтується на визначенні різниці
часу прийому сигналів АЕ на датчиках п’єзоантени з подальшим
розв’язанням системи нелінійних рівнянь. Новизною нового використання
запропонованих формул є їх застосування при

створенні математичного

забезпечення методів і засобів локалізації джерел АЕ у вигляді сукупності
розглянутих модельних уявлень і їх використання для тіл складної форми.
Послідовність виконання розрахункових операцій визначення координат
джерел АЕ визначається трудомісткістю обчислень при переході від простих
до складних форм, числом перетворювачів та їх розташуванням на
контрольованих поверхнях.
6. На

основі

багатофакторної

проведених

моделі

досліджень

автоматичного

запропоновано

визначення

стану

алгоритм
металевих

конструкцій в процесі експлуатації. Алгоритм має перехресну структуру і
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складається з алгоритму знаходження оператора динамічного процесу
виникнення сигналів АЕ і керуючого алгоритму. Загальний перехресний
алгоритм враховує необхідні операції і структурні блоки побудови моделі
оператора

процесу

виникнення

АЕ

сигналів

під

навантаженням.

Обчислювальний знаходження оператора динамічного процесу виникнення
змін структури матеріалів при навантажені являє собою сукупність правил
перетворення вихідних даних в результати. Керуючим алгоритмом є правила
і

процедури

автоматизації

процесу

ідентифікації

стану

металевих

конструкцій в умовах невизначеності характеру навантажень. При цьому
відбувається комбінація алгоритмів і навчання окремих моделей на одних і
тих же вхідних даних, після чого об'єднуються результати обох алгоритмів.
Основні положення четвертого розділу опубліковані у роботах [158,
159, 160, 161]. обговорювалися на конференціях [117, 120, 157].
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РОЗДІЛ V
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ АВТОМАТИЗАЦІЇ
ПРОЦЕСУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ В
УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ХАРАКТЕРУ НАВАНТАЖЕНЬ
5.1.

Удосконалення апаратних засобів та схемотехнічних рішень

автоматизації процесів ідентифікації стану металевих конструкцій при
навантажені
Імпульс

АЕ

володіє

широким

частотним

спектром,

будучи

суперпозицией пружних хвиль різної частоти. Дисперсія призводить до
фазового зсуву між частотними складовими імпульсу. В результаті форма
реєстрованого імпульсу спотворюється пропорційно відстані між джерелом і
приймачем АЕ сигналу.
Амплітуда і енергія початкового імпульсу АЕ може змінюватися в
широкому діапазоні в залежності від типу джерела АЕ. Форма хвилі, зазнає
істотні зміни в міру наближення до приймача АЕ. Для встановлення
початкової форми сигналу використовують широкосмугові датчики. Для
докладного аналізу зареєстрованого сигналу використовується узкополосная
апаратура, що дозволяє вимірювати окремі параметри форми сигналів і
реєструвати їх великі потоки. Ці два підходи становлять сутність апаратурної
реалізації методу АЕ [162-163].
Крім власних шумів апаратура тракту прийому і обробки інформації
може бути схильна до зовнішніх шумів. Для зменшення їх дії застосовуються
активні і пасивні методи [164-167].
Активні - полягають в зменшенні джерела шуму механічного
характеру, створюваного самим випробувальним обладнанням, механічними
і гідравлічними навантажувальними пристроями. Це досягається розробкою
спеціальних елементів в контрольованих конструкціях, призначених для
зменшення

тертя

шумопоглиначів.

в

сполучених

ланках,

введенням

прокладок

і

137

Пасивні методи використовують із застосуванням таких прийомів:
 амплітудна дискримінація для відсічення шумів шляхом порівняння
сигналів АЕ з деяким наперед заданим значенням.
 частотна

фільтрація,

для

обмеження

частоти

пропускання

підсилювального тракту. Обмеження в області низьких частот лежать в
межах 20-200 кГц, в області високих –2,5 МГц.
 тимчасова селекція, яка полягає в замиканні каналів реєстрації сигналів
АЕ на час дії перешкод.
 параметрическая селекція, що містить у обробці сигналів з певними
значеннями їх параметрів.
Побудова апаратури для виявлення і реєстрації сігналів АЕ вимагає
вирішення низькі технічних завдань. До них відносяться:
 реєстрація сигналів АЕ;
 аналогова і цифрова обробка електричних сигналів;
 уявлення подання і накопичення інформації;
 ідентифікація джерел пошкоджень і прийняття рішень.
Широко відома проблема низького рівня вхідного сигналу АЕ, яка
обумовлена

низьким

рівнем

вихідного

сигналу

пьезоперетворювача

(до 1 мВ). При роботі п'єзоелектричного датчика необхідно забезпечити
режим роботи його виходу, близький до холостого ходу, оскільки
навантаження

на

виході

пьезопреобразователя

може

вплинути

на

характеристики датчика із-за зворотного п'єзоефекту. Це висуває високі
вимоги до вхідного опору передпідсилювача і його вхідної ємкості, а також
накладає обмеження на довжину інформаційних каналів від датчика до
підсилювача [168,169].
Серед різноманіття датчиків АЕ слід зазначити ряд винаходів автора в
цьому напрямку [170-172], викладених у додатку VІІІ. Запропоновано
конструкція акустичного датчика з розміщенням в одному корпусі
передпосюлювача та блоку фільтрів.
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Використання даної конструкції датчика АЕ знижує: рівень шумів i
підвищує якість контролю при оцінці міцних властивостей металів в
конструкціях, що працюють в умовах навантажень [170].
Запропонована конструкція датчика
Запропонований

акустичний

з локалізацією зони контакту.

датчик

контролю

фізико-механічних

властивостей матеріалів дозволяє підвищити точність контролю за рахунком
локалізації зони акустичного контакту [171].
Існуючи

системи

акустико-емісійного

контролю

складаються

з

приймальних перетворювачів АЕ, підсилювачів i смугових фільтрів,
пристроїв

для

регулювання

порогу

дискримінації,

пристроїв

для

вимірювання параметрів сигналу АЕ, пристроїв реєстрації. Недоліком їх є
технічна складність компоновки основних блоків i динаміки їх взаємодії.
Запропоновано апаратне забезпечення обробки сигналів АЕ [172], яке
додатково включає пристрої, що містить інформаційний канал, канал
аналогової обробки сигналів, канал відображення i аналізу інформації, канал
оцінки технічного стану об’єкта, канал акумуляції накопичених даних.
Загальної спрямованістю розглянутих патентів автора є створення і
вдосконалення засобів технічного забезпечення автоматизації процесу
ідентифікації стану металевих конструкцій, які гарантують високі якісні
показники експлуатаційної надійності металевих конструкцій [173].

5.2.

Технологія

визначення

залишкового

ресурсу

металевих

конструкцій в умовах комбінованого навантаження за даними акустикоемісійних вимірювань
Залишковий ресурс обладнання - сумарне напрацювання обладнання від
моменту проведення контролю технічного стану до переходу в граничний
стан. Завдання ідентифікації стану та визначення залишкового ресурсу
металевих конструкцій в процесі експлуатації передбачає спостереження за
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зміною механічних властивостей матеріалів при накопиченні пошкоджень.
Сучасне апаратурне і програмне забезпечення технічних засобів
контролю і діагностики стану матеріалів металевих конструкцій не
призначене

для

вивчення

відсутності

методичних

змін

розробок

механічних
і

властивостей

практичних

внаслідок

рекомендацій

щодо

визначення ступеня деформації, міцності і залишкового ресурсу матеріалів
при різних типах і видах навантаження.
Інтерес до визначення залишкового ресурсу конструкцій в процесі їх
експлуатації стимулював розробку сучасних інструментальних засобів і
множину технічних застосувань [174-183]. Так в [184] показано, що
залишкові напруги в оброблюваних деталях мають великий вплив на втомну
довговічність. Вивчено вплив залишкових напружень під час ультразвукової
токарного оброблення в зоні різання. В [185] представлені результати
досліджень з втомленості при високому багатоцикловому навантаженні. В
[186] представлені оцінки напружено-деформованого стану пористого заліза.
В [187] представлені методологічні аспекти акустичної емісії при руйнуванні
матеріалів.
Метод оцінки залишкових напруг і визначення на їх основі залишкового
ресурсу

в

[188]

використаний

для

оцінки

якості

при

циклічних

навантаженнях [189]. В [190] оцінка залишкових напруг використана для
прогнозування динамічного модуля гарячої суміші асфальту при дослідженні
автомобільних доріг і проектуванні дорожніх покриттів. В [191] отримано
рівняння для прогнозу максимального напруження бетонних дренажних
трубопроводів, схильних до різних ушкоджень і складних умов експлуатації.
В [192] методи оцінки залишкового ресурсу використані при дослідженні
міцності на стиск для цементних композитів з фазовим переходом, в [193] для

прогнозування

енергоефективності

та

продуктивності

сонячного

дистилятора. В [194] представлений моніторинг стану конструкцій при
проникненні металу в скло і кераміку під час термоциклічною старіння за
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допомогою фемтолазерного датчика на волоконної брегговской решітці.
За останні роки значно зросла кількість робіт, що демонструють
можливості акустичної емісії в неруйнівному контролі, моніторингу,
виявлення несправностей зносу і відмов станів конструкцій. Аналіз різних
принципів акустичної емісії і їх застосовності до оцінки залишкових напруг
викладено в [195]. В [196] представлено моделювання акустичної емісії,
викликаної динамічним зрушенням рідини в режимі мастила і впливом
нерівностей поверхонь в умовах експлуатації. В [197] представлена онлайнлокалізація

джерела

акустичної

емісії

в

бетонних

конструкціях

з

використанням ітераційних і еволюційних алгоритмів. В [198] описана
діагностика

і

прогноз

несправностей

підшипників

колісних

пар

високошвидкісних поїздів з використанням методів вібрації і акустичної
емісії при безперервному моніторингу стану підшипників. Складена
класифікація несправностей при низьких, середніх і високих швидкостях для
створення відповідної бази даних і бази знань. В [199] представлені
результати використання АЕ діагностики для неруйнівного контролю.
Проведений аналіз існуючих методів і засобів визначення залишкового
ресурсу в реальному масштабі часу без зупинок устаткування показав, що
оскільки

величина

експлуатації

навантаження

обладнання

в

є

умовах

невизначеною,
пікових

при

інтенсивній

навантажень,

цілком

використовувати наявний досвід для технології визначення залишкового
ресурсу металевих конструкцій в умовах комбінованого навантаження за
даними акустико-емісійних вимірювань не представляється можливим [200202].
Міцність конструкції оцінюється шляхом аналізу міцності її складових
частин – елементів [203, 204]. У нормативних документах оцінки міцності
формулюються розрахункові випадки, відповідні їм розрахункові умови
навантаження і задаються коефіцієнти безпеки.
Найважливішою характеристикою окремого елемента є його несуча
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здатність, під якою розуміється сукупність навантажень, що призводять
елемент до руйнування. Умовою міцності є невихід траєкторії навантаження
за межі області працездатного стану [205]. У розвитку цих положень
запропонована

технологія

автоматизації

процесу

ідентифікації

стану

металевих конструкцій, яка відрізняється побудовою граничної поверхні
руйнування за допомогою акустичних вимірювань [206,207].
Для ілюстрації запропонованого методу була обрана щільність АЕ
сигналу N. Цей параметр для стали Ст3сп при деформації розтягування на
порядок відрізняється від такого при деформації вигину. При комплексному
характері поздовжнього розтягування і поперечного вигину це властивість
дозволить чітко визначити тип механічної напруги в зразку - р або и для
розтягування і вигину відповідно.
Загальна тенденція залежностей механічних характеристик матеріалу
від параметрів АЕ сигналів, що виникають при деформації, зберігається для
різних зразків, виготовлених з одного матеріалу. Тому доцільно перейти від
дискретного представлення експериментальних даних до безперервного. При
такому поданні можливі два способи обробки даних інтерполяція і
апроксимація. При інтерполяції табличні дані представляються кривої, яка
проходить

через

все

вузлові

точки

аналізованої

залежності.

При

апроксимації, отримана згладжує крива зовсім не обов'язково проходить
через все вузлові точки, а являє собою загальну тенденцію і закономірність.
При цьому згладжуються всі випадкові перешкоди табличних функцій. Тому
при аналізі експериментальних даних АЕ сигналів становить інтерес саме
поліноміальна

апроксимація

на

тлі

великої

кількості

статистичних

випадкових перешкод, викликаних крім апаратурних похибок, так само і
фізичною суттю досліджуваного процесу вимірювання структури матеріалу
при навантаженні.
Вид математичних функцій, які використовуються для апроксимації,
представлений на рис. 5.1 і описується формулами (5.1,5.2). Числові значення

142

коефіцієнтів апроксимації та похибки наведені в табл. 5.1.

 p N   p1 N 4  p2 N 3  p3 N 2  p4 N  p5

 и N  

g1 N 2  g 2 N  g 3
N 2  q1 N  q2

(5.1)

(5.2)

де pi, gi, qi – коефіцієнти апроксимації, N - щільність АЕ сигналу.

Рис. 5.1 – Апроксимація залежності механічної напруги p від щільності АЕ
сигналу для розтягування (а) σ і для вигину (b) в зразках зі сталі Ст3сп
(точками показані експериментальні значення).
Рівняння граничної кривої на рис. 5.2 має вигляд [205]:
 и  р
1

 
  0.2   в
2

(5.3)
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Таблиця 5.1 – Числові параметри апроксимірующих функцій
р(Nр) та и(Nи)
Деформація розтягу
р1

р2

р3

р4

р5

-4104

6,54104

-3,608104

7313

0,8611

Похибки апроксимації
Коефіцієнт детермінації (R-square)

0,9684

Середнеквадратична помилка (Root Mean Square Error)

28,3

Деформація згибу
g1

g2

g3

q1

q2

-74,51

200,3

0,4319

-3,631

3,821

Похибки апроксимації
Коефіцієнт детермінації (R-square)

0,9994

Середнеквадратична помилка (Root Mean Square Error)

3,228

У разі навантаження елемента одним навантаженням гранична крива
вироджується в точку. У разі рівного розподілу однієї з координат точки
нулю несуча здатність означає втрату стійкості рівноваги.
Розглянемо схему обчислення запасу міцності для довільної точки А
знаходиться на траєкторії навантаження (крива 2 на рис. 5.2). Для точки А
умова статичної стійкості має вигляд:
  иА   рА
1

 
в
  0.2 
2

(5.4)

Помножимо обидві доданків рівняння (5.3) на деякий коефіцієнт ,
значення якого підбирається так, щоб нерівність (5.4) перетворилося в
рівність:

2

  иА 
 рА


      1
0,2 
B


(5.5)
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Область руйнування

Область
працездатності

Рис. 5.2 – Графічна інтерпретація запасу міцності в координатах механічної
напруги: 1 - гранична крива 2 - траєкторія навантаження
Коефіцієнт 

є запас міцності в момент часу, коли навантаження

відповідає точці А. Геометрично запас міцності дорівнює відношенню
відрізка ОВ до відрізка ОА. Тому умова працездатного стану можна
сформулювати у вигляді:



ОВ
1
ОА

(5.6)

Аналітично запас міцності  є позитивний корінь рівняння (5.5):


 0.2  1  0.2 рА
1   0.2 рА 





 1

 иА  2  В иА
4   В иА 


2

(5.7)

Отримані апроксимації експериментальних залежностей механічної
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напруги від щільності АЕ сигналів для деформації розтягування р(Nр) і
вигину и(Nи) в зразках зі сталі Ст3сп дозволяють уявити графік, зображений
на рис. 5.2 в координатах щільності фіксованих АЕ сигналів.
N и N р   r1 N p3  r2 N p2  r3 N p  r4

(5.8)

где ri – коефіцієнти апроксимації, Nр и Nи – щільності АЕ сигналів при
деформаціях розтягу і згину відповідно.

Область руйнування

Область
працездатності

Рис. 5.3 – Графічна інтерпретація запасу міцності в координатах щільності
АЕ сигналів
Щоб забезпечити високу точність апроксимації, гранична крива була
розбита на дві ділянки: 1-у дільницю в інтервалі Nр[0;0,17], 2-га ділянця – в
інтервалі Nр[0,17;0,7]. Відповідні коефіцієнти апроксимації і похибки
наведені в табл. 5.2.
Рівняння

(5.7)

являє

собою

поверхню

  f  рА ,  иА  ,

вид

якої

представлений на рис. 5.4 (а). Використовуючи співвідношення (5.1,5.2),
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рівняння (5.7) можна також представити як поверхню   f N рА , N иА  , де NpA,
NиА - щільності АЕ сигналів в точці А при деформації розтягування і вигину
відповідно. Вид такої поверхні представлений на рис. 5.4 (b).
Для наочності на рис. 5.4 крім поверхонь   f  рА ,  иА  і   f N рА , N иА 
(позначені цифрою 1) представлені площині, відповідні граничного запасу
міцності  = 1 (позначені цифрою 2). Це дозволяє чітко виділити області
працездатних станів, які знаходяться зверху від площини  = 1 і області
руйнування (які знаходяться знизу від площини  = 1). Лінія перетину обох
поверхонь відповідає граничним кривим.
Таблиця 5.2 – Числові параметри апроксимації функції Nи(Nр)
Інтервал Nр[0;0,17]
r1

r2

r3

r4

-306,60

80,50

-14,53

1,79

Похибки апроксимації
Коефіцієнт детермінації (R-square)

0,9989

Середнеквадратична помилка (Root Mean Square Error)

0,0428

Інтервал Nр[0,17;0,7]
r1

r2

r3

r4

33,43

-50,68

24,78

-2,76

Похибки апроксимації
Коефіцієнт детермінації (R-square)

0,9974

Середнеквадратична помилка (Root Mean Square Error)

0,0289

Якщо одна з навантажень (поздовжня або поперечна) дорівнює нулю,
то рішення рівняння (5.5) спрощується. Так при відсутності поздовжнього
розтягування маємо:
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 0.2
 иА

(5.9)

При відсутності поперечного вигину маємо:


В
 рА

(5.10)

Рис. 5.4 – Розподіл запасу міцності для зразків зі сталі Ст3сп в координатах
механічної напруги (а) і щільності АЕ сигналів (b) (1 - поверхня запасу
міцності, 2 - площина, відповідна значенню  = 1, яка відділяє область
міцності від області руйнування)
Отримана

гранична

поверхня

руйнування

дозволяє

оцінити

залишковий ресурс експлуатації металоконструкцій зі сталі Ст3сп.
Оцінка залишкового ресурсу в умовах комбінованих навантажень в
процесі експлуатації металевих конструкцій на основі АЕ вимірювань
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дозволяє обходитися одним типом датчиків, що є безперечною перевагою
методу. Даний підхід суттєво спрощує процедуру оцінки залишкового
ресурсу металевих конструкцій в умовах єкслпуатаціі, а також дозволяє
автоматизувати процес розрахунків.
Розроблений

метод

визначення

залишкового

ресурсу

металоконструкцій при одночасній дії поздовжньої розтягує і поперечної
згинального сил, заснований на обчисленні коефіцієнта запасу міцності в
точках

траєкторії

навантаження

дозволяє

відокремити

область

працездатності станів від області відмов і дозволяє визначити придатність
конструкцій в подальшій експлуатацій.

5.3

Методі ідентифікації стану металевих властивостей матеріалів

при багатопараметричному навантаженні
Безаварійна експлуатація металевих конструкцій залежить від якості
моніторингу їх технічного стану і реалізації фізичних методів діагностики.
Аналіз ризику аварій на небезпечних виробничих об'єктах полягає в
систематичному використанні всієї доступної інформації для ідентифікації
небезпек і небажаних подій.
Характеристики

міцності

залежать

від

результатів

одночасно

протікають процесів руйнування і пластичного деформування структурних
елементів матеріалу.
Існує ряд традиційних методів оцінки напруг: метод свердління
отворів, метод визначення напружень за вимірюваннями поверхневої
твердості, методи використовують поверхневі хвилі, явище акустопружності,
рентгенівські методи, електромагнітні методи, тензометричні методи і т.д.
Всі вони призначені для дослідження одного виду деформації, в той час
як в реальних умовах експлуатації конструкцій на матеріал впливають сили
навантаження, які проявляються в комбінованих умовах деформації.
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Найважливішою характеристикою конструкцій, що експлуатується в
умовах складних деформаційних впливів, є її несуча здатність, під якою
розуміється

сукупність деформацій, які призводять конструкцію до

руйнування. При багатопараметричний навантаженні для визначення запасу
міцності слід враховувати як змінюються деформації при зміні параметрів
навантаження щодо граничного стану.
Умовою міцності є не вихід траєкторії навантаження за межі області
міцності стану. Для здійснення такого контролю необхідно знати кореляційні
зв'язки між механічними і деформаційними характеристиками металів і
параметрами АЕ в різних умовах випробувань.
Використання уявлень і моделей механіки руйнування при створенні
методик і критеріїв оцінки результатів акустико-емісійного діагностування та
моніторингу дозволяє отримати важливу інформацію про технічний стан
об'єктів. З'являється можливість кількісно оцінити можливість руйнування і
відповідні збитки, які є ключовими параметрами ризиків безпеки.
Характеристики міцності матеріалу - межею міцності в, межею
плинності 0.2, деформаційні характеристики - відносною деформацією
руйнування при розтягуванні В і вигині 0.2. Для стали Ст3сп ці параметри
дорівнюють в = 490,3 МПа, 0.2 = 240 МПа, В = 7,80%, 0.2 = 4,19%. При
діагностиці стану зразка необхідно знати поточне значення механічної або
деформаційної характеристики р або р для розтягування і и або и для
вигину. Якщо виконуються нерівності р < в або р < в для деформації
розтягування і и < 0.2 або и < 0.2 для деформації вигину, то стан зразка
вважається працездатним.
Для оцінки стану матеріалу під навантаженням необхідно одночасно
вимірювати прикладену силу і деформацію, що вимагає наявності кількох
типів датчиків, інформацію з яких потрібно оперативно обробляти. Якщо при
цьому деформація є комбінованою, то діагностика ще більш ускладнюється.
Пропонується оцінювати ресурс зразка при комбінованої динамічному
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навантаженні на основі АЕ вимірювань. Такий підхід дозволить обмежитися
одним типом датчиків і суттєво спростить оцінку стану зразка.
Необхідні для використання експериментальні дані запозичені з
[140,141] і зведені в табл.5.3.
Як аналізованої акустичної характеристики була обрана щільність АЕ
сигналу N. Цей параметр для стали Ст3сп при деформації розтягування на
порядок відрізняється від такого при деформації вигину. При комплексному
характері поздовжнього розтягування і поперечного вигину це властивість
дозволить чітко визначити тип деформації в зразку – р або и для
розтягування і вигину.
Проведена апроксимація

залежностей

відносної

деформації

від

щільності АЕ сигналів для розтягування р(N) і вигину и(N). Вид
математичних

функцій,

які

використовуються

для

апроксимації,

представлений на рис.5.5 і описується формулою (5.11). Числові значення
коефіцієнтів апроксимації та похибки наведені в табл.5.4.

Рис. 5.5 – Залежності відносної деформації зразка зі сталі Ст3сп від щільності
АЕ сигналів для вигину (а) і розтягування (b)
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Таблиця 5.3 – Експериментальні значення основних характеристик при
розтягуванні і чотирьохточкові вигині зразків зі сталі Ст3сп
Навантаження
Р, кг

Подовження
(прогин)
l, мм

Напруга
, МПа

Відносна

Щільність АЕ

деформація

сигналу

, %

N, 108 с-1

Розтягування
1720

0,375

281,1

0,17

0,47

1880

0,463

307,3

0,20

0,40

1920

0,477

313,8

0,21

0,19

2010

0,577

328,5

0,26

0,16

2050

0,591

335,1

0,27

0,55

2090

0,705

341,6

0,32

0,41

2130

0,737

348,1

0,33

0,33

2160

1,923

353,0

0,86

0,65

2170

4,189

354,7

1,88

0,44

2400

11,022

392,3

4,94

0,29

2600

13,330

424,9

5,98

0,25

3000

17,390

490,3

7,80

0,22

Вигин
17

6,511

93,8

1,13

1,39

20

6,815

110,4

1,19

1,02

27

8,011

149,0

1,39

1,37

38

14,011

209,7

2,44

1,92

38,5

14,312

212,4

2,49

1,88

39,4

14,823

217,4

2,59

1,86

40

15,418

218,7

2,69

1,54

47

23,901

234,5

4,17

1,66

47,5

24,030

235,3

4,19

1,73
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 N  

w1 N 2  w2 N  w3
N 2  v1 N  v2

(5.11)

де wi, vi – коефіцієнти апроксимації, N – щільність АЕ сигналів при
деформаціях розтягу або вигину.
Таблиця 5.4 – Числові параметри апроксимуючої функції залежності
відносної деформації від щільності АЕ сигналів
Деформація розтягу
w1

w2

w3

v1

v2

-0,094

0,348

-0,108

-3,394

2,929

Похибки апроксимації
Коефіцієнт детермінації (R-square)

0,9799

Ефективне значення помилка (Root Mean Square Error)

0,2762

Деформація вигину
w1

w2

w3

v1

v2

0,238

0,022

0,002

-0,436

0,049

Похибки апроксимації
Коефіцієнт детермінації (R-square)

0,9683

Ефективне значення помилка (Root Mean Square Error)

0,7149

На підставі експериментальних даних (табл.5.3) можна отримати
залежності механічної напруги від деформації при розтягуванні р(р) і
вигині и(и):
 p  p   a exp b p   c exp d p 

 и  и  

p1 и  p2
  q1 и2  q2 и  q3
3
и

(5.12)

(5.13)
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де a, b, c, d – коефіцієнти апроксимації деформації розтягування. p1, p2, q1, q2,
q3 – коефіцієнти апроксимації деформації вигину.
Графічний вид функцій, представлений на рис.5.6. Числові значення
коефіцієнтів апроксимації та похибки наведені в табл.5.5.

Рис. 5.6 – Залежності механічної напруги від відносної деформації зразка зі
сталі Ст3сп для розтягування (а) і вигину (b)
Отримані залежності дозволяють перебудувати граничну криву в
координатах відносної деформації. Результати таких побудов показані на
рис.5.7.
Технологія визначення характеристик міцності і деформаційних
характеристик металевих конструкцій з використанням методу акустичної
емісії в реальному часі виглядає наступним чином. Для конкретних
вимірюваних
формулами

значень

щільності

аппроксимирующих

характеристик

від

параметрів

акустичних
функцій

АЕ

сигналів,

залежностей

сигналів

користуючись
деформаційних

обчислюються

значення

відповідних деформацій розтягування і вигину. Характеристики міцності
матеріалу в даний момент часу обчислюється по емпіричних залежностях і їх
апроксимуючої функції.
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Таблиця 5.5 – Числові параметри аппроксимирующих функцій залежно
механічної напруги від відносної деформації
Деформація розтягу
a

b

c

d

337,7

0,0422

-338,4

-11,71

Похибки апроксимації
Коефіцієнт детермінації (R-square)

0,9890

Ефективне значення помилка (Root Mean Square Error)

13,6600

Деформація вигину
p1

p2

q1

q2

q3

9,723106

-9,451104

8803

-2,343104

1,171105

Похибки апроксимації
Коефіцієнт детермінації (R-square)

0,9927

Ефективне значення помилка (Root Mean Square Error)

7,5690

Рис. 5.7 – Гранична крива 1 і області працездатних станів і руйнування для
зразків зі сталі Ст3сп в координатах відносної деформації
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Розглянемо схему обчислення запасу міцності для довільної точки А
траєкторії навантаження (крива 2 на рис.5.7). Для неї умова статичної
стійкості має вигляд:
  иА   рА
1

 
в
  0.2 
2

(5.14)

Помножимо иА та рА на деякий коефіцієнт , значення якого
підбирається так, щоб нерівність перетворилося в рівність:
2

  иА 
 рА
1
 
  
B
  0,2 

(5.15)

Коефіцієнт  являє собою запас міцності в момент часу, коли
навантаження відповідає точці А. Тому умова працездатності стану можна
сформулювати у вигляді:



ОВ
1
ОА

(5.16)

Аналітично запас міцності є позитивний корінь рівняння:


 0.2  1  0.2 рА
1   0.2 рА 




  1

 иА  2  В иА
4   В иА 


2

(5.17)

Рівняння є поверхнею   f  рА ,  иА  , вид якої представлений на
рис.5.8 (а). Використовуючи співвідношення, рівняння (5.19) можна також
представити поверхню

  f  рА ,  иА  ,

де pA, иА – значення відносної

деформації в точці А при розтягуванні і вигині відповідно. Вид такої
поверхні представлений на ріс.5.8 (b).
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Рис. 5.8 – Розподіл запасу міцності для зразків зі сталі Ст3сп в координатах
механічної напруги (а) і відносної деформації (b) (1 - поверхня запасу
міцності, 2 - площина, відповідна значенню  = 1, яка відділяє область
міцності від області руйнування)
При цьому слід розуміти, що точка А при побудові таких поверхонь
пробігає весь можливий набір своїх координат (pA; иА).
Для наочності на ріс.5.8 крім поверхонь

  f  рА ,  иА 

(Позначені

цифрою 1) представлені площині, відповідні граничного запасу міцності  =
1 (Позначені цифрою 2). Це дозволяє чітко бачити області працездатних
станів (знаходяться зверху від площини  = 1) і області руйнування
(знаходяться знизу від площини  = 1). Лінія перетину обох поверхонь
відповідає граничним кривим, повний вид яких наведено на рис. 5.5, 5.7.
Вивчення деформації як багаторівневого процесу структуроутворення і
зміни механічних властивостей перспективно для ідентифікації стану
металевих конструкцій в умовах невизначеності характеру навантажень.
Зв'язок між процесами навантаження та наявністю ефекту акустичної емісії
дозволяє визначити ступінь наближення матеріалу до руйнування.
Визначення ступеня деформації матеріалів при багатопараметричний
навантаженні за допомогою акустико-емісійних вимірювань дозволяє
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отримати деформаційні і міцнісні характеристики матеріалів не залежно від
форми і виду навантаження.
Одним із шляхів підвищення надійності автоматизації процесу
ідентифікації стану металевих конструкцій в умовах невизначеності
характеру навантажень є зменшення похибок в оцінки контрольованого
параметра. Іншим шляхом підвищення надійності ідентифікації є підвищення
пошукової чутливості, але при цьому зростає перебраковка. Для її зменшення
повторно перевіряють забраковану партію виробів. У разі виявлення джерел
АЕ в місці їх розташування проводять контроль іншими методами
неруйнівного контролю. При цьому скорочується обсяг випробувань
застосовуваних методів неразрущающего контролю, так як їх використання в
якості основних вимагає сканування всієї поверхні контрольованого об'єкта.
Ще одним шляхом підвищення надійності контролю є зміна
послідовності використання методу АЕ і інших методів неруйнівного
контролю [208].
У разі виявлення дефекту одним з методів неруйнівного контролю
метод АЕ використовують для стеження за розвитком цього дефекту.
АЕ контроль проводять у всіх випадках, коли проведення неруйнівного
контролю

іншими

використовують

в

методами
якості

важко

або

неможливо.

супроводжуючого

методу

Його

при

також

проведенні

гідровипробувань об'єктів, а також залишкового ресурсу.

Висновки по V розділу
1.

Головний принцип автоматизації керування в системах технічної

діагностики міцністних властивостей матеріалів методами акустичної емісії
зводиться до виявлення та ідентифікації сигналів, їх посиленню, частотної
фільтрації, дискримінації та нормуванню імпульсів по тривалості і амплітуді.
Використання цих операцій дозволяє автоматизованої системи обробляти
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первинні дані в режимі реального часу та здійснювати інтегральну оцінку
стану об'єкта на різних стадіях його життєвого циклу. Сформовані вимоги к
формуванню акустичного тракту і реєструючої апаратури. Запропоновано
структурну схему апаратури для вимірювання параметрів акустичної емісії,
ряд конструкцій акустичних датчиків і апаратного забезпечення обробки
сигналів акустичної емісії, які гарантують високі якісні показники
експлуатаційної надійності металевих конструкцій за рахунок виключення
необхідності виведення устаткування з експлуатації під час контролю.
Запропонована

2.

модель

визначення

залишкового

ресурсу

металевих зразків в умовах комбінованої деформації за даними акустикоемісійних вимірювань на відміну від відомих аналогів дозволяє отримати
деформаційні і міцнісні характеристики матеріалів конструкції не залежно
від форми і виду навантаження з урахуванням сумарного дії напруженодеформованого стану аж до моменту руйнування без спрощують гіпотез
силового

і

руйнування

кінематичного
дозволяє

характеру.

оцінити

Отримана

залишковий

гранична
ресурс

поверхню

експлуатації

металоконструкцій зі сталі Ст3сп. Висока інформативність і точність
отримання

деформаційних

і

міцнісних

характеристик

матеріалів

за

результатами АЕ вимірювань дозволяє підвищити рівень вірогідності стану і
ресурсних параметрів матеріалу елементів конструкції при експлуатації.
3.

Удосконалено метод ідентифікації стану міцністних властивостей

матеріалів металевих конструкції при багатопараметричному навантаженні
який відрізняється вимірюванням параметрів акустичних сигналів і їх
комплексної взаємодії при різних видах деформацій матеріалів, в якому
дискретні відображення акустичних сигналів представлені їх поліноміальної
апроксимацією, що дозволяє отримати міцністни характеристики матеріалів
не залежно від форми металевих конструкцій і виду навантажень і
автоматизувати процес контролю під час з експлуатації.
4.

Одним

із

шляхів

підвищення

надійності

автоматизації
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ідентифікації стану металевих конструкцій контролю є зменшення похибок
при оцінці стану матеріалу в процесі експлуатації за рахунок підвищення
пошукової чутливості. Для її зменшення необхідна повторна перевірка. У
разі виявлення джерел АЕ в місці їх розташування слід проводити контроль
іншими методами неруйнівного контролю. При цьому скорочується обсяг
випробувань застосовуваних методів неруйнівного контролю, так як. Їх
використання в якості основних вимагає сканування всієї поверхні
контрольованого об'єкта. Ще одним шляхом підвищення надійності
контролю є зміна послідовності використання методу АЕ і інших методів
неруйнівного контролю. У разі виявлення дефекту АЕ використовують для
стеження за розвитком цього дефекту.
5.

Створені технології обробки результатів, апаратура, методики та

інструментальні засоби інформаційної діагностики будуть використані для
забезпечення

оперативного

автоматичного

управління

процесами

діагностування в якості вхідної інформації визначення стану металевих
конструкцій, які функціонують в детермінованих або статистичних умовах
для

підвищення

металопродукції.

надійності

автоматизованих

систем

контролю
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі вирішена актуальна наукова задача підвищення
якості і надійності обладнання шляхом автоматизації процесів діагностики
міцнісних властивостей матеріалів при змінах навантаження.
Отримані результати мають важливе наукове і практичне значення,
можуть

служити

модельним

поданням

вивчення

властивостей

і

прогнозування залишкового ресурсу конструкцій і полягає в наступному:
1. Розглянуто передумови автоматизації визначення стану металевих
конструкцій з використанням АЕ діагностики. Підкреслено, що технології
виробництва

металоконструкцій

передбачають

обов'язковий

вхідний

контроль механічних властивостей і структури матеріалу згодна вимогам
міжнародних стандартів. Разом з тим в процесі експлуатації в умовах
невизначеності характеру і величин навантажень відбувається відхилення
властивостей від нормативних значень, що вимагає періодичних зупинок
устаткування і проведення діагностичних робіт, пов'язаних з великим
об'ємом різнорідної інформації побічно відображає ці зміни. Окреслено
основні проблеми ідентифікації і прогнозування структурних змін матеріалів
конструкцій при навантаженні. Вільними від недоліків існуючому комплексі
діагностики металоконструкцій є автоматизація операцій ідентифікації та
прогнозування зміни механічних властивостей під навантаженням за
допомогою методу АЕ. Підвищення експлуатаційних якостей металевих
конструкцій і їх конкурентоспроможності на світових ринках досягається за
рахунок наближення технологій діагностики до вимог міжнародних
стандартів якості продукції в тому числі ISO.
2. При

побудові

конструкцій

в

діагностичної

процесі

їх

системи

експлуатації

механічних
були

властивостей

вдосконалені

методи

ідентифікації корисних сигналів, схемотехнічні рішення і конструкторські
розробки, відображаючи ефекти і механізми генерації та поширення АЕ
сигналів при різних стадіях навантаження, алгоритми, засоби реєстрації та
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попередньої обробки сигналів АЕ, на підставі яких визначенні параметри які
необхідно враховувати для підвищення якості діагностики.
3. Використання

моделей

ініціювання

АЕ

в

простих

і

складних

середовищах дозволяє побудувати модель енергетичного спектра, в якому
можливо окремо виділити високочастотну і низькочастотну складову АЕ
сигналу,

комплексне

використання

яких

за

рахунок

вдосконалення

інформаційного забезпечення автоматизованих систем технічної діагностики,
дозволяє істотно підвищити якість контролю.
4. Вперше розроблено метод знаходження оператора динамічного процесу
виникнення сигналів АЕ, який за допомогою відновлення інформації від
джерела АЕ дозволяє вирішувати зворотну задачу визначення характеристик
вхідного сигналу по вихідному сигналу діагностичної системи, через
потенційну функцію засновану на експериментальних даних отриманих
протягом навантаження. Це обумовлює можливість створення матеріалів із
заданими фізико-механічними властивостями.
5. Вперше
прогнозування

розроблено
протікання

інформаційну
безперервного

технологію
процесу

змін

ідентифікації
механічних

властивостей матеріалів конструкцій при їх експлуатаційного навантаженні,
яка дозволяє за допомогою акустичних вимірювань визначати силові
константи структурних моделей і використовуючи методи знаходження
оператори динамічного процесу виникнення сигналів АЕ, визначати
характеристики міцності матеріалів в джерелі АЕ.
6. Розроблені дискретно-континуальні моделі енергетичного спектра
сигналів АЕ отримали свій подальший розвиток у вигляді механізмів
генерації акустичних сигналів і їх інтерпретації за допомогою перетворень
Фур'є. Встановлено, що стиснення акустичного сигналу в часі призводить до
розширення його спектру в той час як зсув у часі викликає фазовий зсув
спектра пропорційною частоті, що дозволяє визначити початкову стадію змін
структури матеріалу під навантаженням, що передує руйнуванню матеріалу.
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7. На

основі

проведених

досліджень

запропоновано

алгоритм

багатофакторної моделі інформаційної діагностики механічних властивостей
матеріалів.

Запропонований

алгоритм

має

перехресну

структуру

і

складається з алгоритму знаходження оператора динамічного процесу
виникнення сигналів АЕ та керуючого алгоритму інформаційної діагностики.
Відповідно до загальноприйнятої структуризації алгоритмів вони поділятися
на обчислювальний алгоритм і керуючої. Обчислювальний алгоритм являє
собою сукупність правил перетворення вихідних даних в результати.
Керуючий алгоритм є процедурою інформаційної діагностики. При цьому
відбувається комбінація алгоритмів і навчання окремих моделей на одних і
тих же вхідних даних. після чого об'єднуються результати обох моделей.
8. Створені та вдосконалені засоби технологічного, інформаційного та
математичного забезпечення процесів діагностики в умовах невизначеності
характеру і величини навантажень. Встановлено, що фіксація деформаційних
переходів методами АЕ настає раніше, ніж це випливає з розривних
випробувань. Це визначає можливість встановлення ступеня наближення
стану матеріалу до руйнування і служить підставою використання методу АЕ
в автоматизованих системах технічної діагностики металевих конструкцій в
процесі їх експлуатації та прогнозування.
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Додаток І

Організаційно-технічні об'єкти технічної діагностики суднових
енергетичних установок
Технічна діагностика суднового устаткування дозволяє без розбирання
механізмів визначати необхідний обсяг ремонтних робіт для збереження
працездатності на належному рівні.
Основними металевими конструкціями силових комплексів суднових
енергетичних установок є валопроводи, дейдвудні пристрої, поверхні нагріву
суднових котлів, підшипники кочення.
Суднові валопроводи призначені для передачі обертального моменту
до грибного гвинту і передачі розвиненого гвинтом упору корпусу судна.
При цьому відбуваються передача потужності від головного двигуна
безпосередньо до гребного гвинта. Валопровод складається з окремих валів,
жорстко з'єднаних між собою, які і утворюють єдиний гнучкий вал. Проміжні
гребні вали виготовляють зі сталі, механічні властивості якої необхідно
контролювати в процесі експлуатації, так як від цього залежить надійність
суднової енергетичної установки в цілому.
Дейдвудні пристрої служать для опори гребного валу і ущільнення
місць його виходу з корпусу судна. Вони являють собою труби, в середині
яких знаходяться підшипники і ущільнюючі пристрої, що запобігають
потраплянню забортної води в середину судна.
Котельня установка служить для перетворення хімічної енергії палива
в теплову енергію пара. Установка складається з парового котла і
допоміжних механізмів і системи газоходів, пароперегрівачів, економайзерів,
підігрівачів повітря (рис. 1).
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Рис. 1 – Схема допоміжного котла і місць розташування датчиків акустичної
емісії на котлі ALLBORG-OL30
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Рис. 2 – Схема пароперегрівача: а – петлевого, б – змієвидного типу
Пароперегрівач служить для перегріву водяної пари за рахунок теплоти
димових газів з метою підвищення його початкової ентальпії. Він
складається з трубних пучків шахового або коридорного будови, які
розташовують по всій глибині газоходу, а так само з колекторів, до яких
кріпляться трубні пучки (рис. 2).
Підігрів води теплотою димових газів здійснюватися, в економайзері, в
якому підігрів води на 1 °С знижує температуру димових газів на 2…3 °С і
збільшує ККД котла на 6…8 % (рис. 3).

Рис. 3 – Економайзер в зборі,
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Серед відмов елементів суднових енергетичних установок найбільш
поширеними є відмови підшипників кочення (рис.4).
Підшипники кочення працюють в дуже напружених умовах. Їх
придатність залежить від швидкості обертання вала, питомого тиску,
температури, вібраційних навантажень, характеристик смажівающего масла.
Ідентифікація технічного стану елементів суднових енергетичних
установок в процесі експлуатації в реальному часі забезпечує економічний
ефект за рахунок зменшення витрат на 20...25% внаслідок переходу на
обслуговування по фактичному стану, а не за регламентом [24].

Рис. 4 –Типова форма суднових підшипників кочення и схема розташування
акустичних датчиків при контролі

Види дефектів і способи їх виявлення
Проблема діагностики елементів суднових енергетичних установок
існує на всіх етапах їх життєвого циклу.
Розриви, тріщини і свищі в трубах, происходят внаслідок втрати
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міцності металу із-за різних дефектів, що з'явилися в процесі виготовлення і
монтажу; внаслідок втомного руйнування металів, обумовленого наявністю
циклічних коливань напруги та температури; корозійного руйнування та ін.
Корозійне руйнування котлів, є одним з основних видів пошкоджень в
результаті впливу води, пари і газів високої температури (рис. 5, 6).

Рис. 5 – Корозійні пошкодження змійовиків економайзерів

Рис. 6 – Розрив колектора пароперегрівача при перегріві металу
Сучасне суднове обладнання являє собою складні системи з великим
числом деталей і вузлів, контроль технічного стану яких здійснюють через
локальні відхилення від нормативних параметрів за допомогою бортових
засобів дефектації та наземних комплексів [34-41].
Згідно статистиці найбільше число відмов доводиться на чинник зносу
(табл.1) [36]. Відмови виробів виникають в процесі експлуатації з ряду
причин, які підрозділяються на: конструкційні; технологічні; експлуатаційні.
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Таблиця 1– Статистика відмов суднових дизелів
Вид пошкодження

% від загального кількості відмов

Знос

44,7

Поломка елементів

11

Забруднення фільтрів і систем

8,5

Ерозія, корозія, кавітація

6,6

Негерметичність вузлів

5,7

Старіння матеріалу

3,7

Заклинювання елементів

3,7

Інші причини

16,1

Найбільші експлуатаційні втрати пов'язані з відмовою дизельредукторних агрегатів і дизелів. При цьому 70-90% доводиться на головні
дизелі і 3-18% на допоміжні дизелі.
Зношування поверхонь досягають 50-80% всіх видів відмов, що
виникають в процесі експлуатації [37].
Основними видами відмов в суднових котлах є пошкодження трубних
пучків пароперегрівачів, випарних труб економайзерів і підігрівачів повітря.
У практиці ідентифікації стану елементів суднового устаткування
використовують

візуальний

огляд,

гідравлічні

випробування

методи

дефектоскопії, технологічні і механічні випробування. Візуальний огляд і
гідравлічні

випробування

використовуються

для

виявлення

причин

пошкоджень. Дефектоскопію, з проводять як на судні, так і під час ремонту.
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Додаток II
Експериментальне підтвердження моделі енергетичного спектра
складної структури.
Оскільки

експериментальне

підтвердження

застосовності

запропонованої моделі енергетичного спектра передвісників виникнення
сигналів, на атомарному рівні виконати неможливо, оцінка її основних
положень проведена на основі обчислюваного експерименту шляхом
обробки даних рентгеноструктурного аналізу [117].
Спільність емісійних процесів характеристичного рентгенівського
випромінювання

і

акустичної

емісії

полягає

в

тому,

що

емісія

рентгенівського випромінювання обумовлюється порушенням внутрішніх
оболонок атома зовнішніми електронами, в той час як ініціювання
акустичних сигналів обумовлюється структурними змінами.
В основі систематики заповнення електронних станів в атомах лежить
принцип Паулі, згідно з яким в атомі кожен електрон має свій набір
квантових чисел, відмінним від набору цих чисел для будь-якого іншого
електрона. Електрони, займаючи сукупність станів з однаковим значенням
головного квантового числа, утворюють електронну оболонку:
головне квантове число n
символи оболонок

1 2 3 4 5 67…

K L M N O P Q…

Розміри атомів визначаються розмірами їх електронних оболонок.
У кожній оболонці електрони розташовуються по підгрупах:
l

01234…

терм s p d f g …
Характеристичне рентгенівське випромінювання виникає в результаті
виривання електрона з однієї з близьких до ядра оболонок атома. На
звільнені місце переходить електрон з більш віддалених від ядра оболонок, з
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великими значеннями головного квантового числа n. Це призводить до
виникнення рентгенівського фотона з частотою ν:



Em  En
h

(1)

де Em та En – це енергія електрона на сусідніх оболонках атома.
Механізм

виникнення

лінійного

спектра

характеристичного

рентгенівського випромінювання може бути описаний на основі електронних
конфігурацій. Феноменологічну середовище виникнення сигналів АЕ на
атомному рівні можна уявити взаємодією атомів (рис. 1).

Рис. 1 – Електронна конфігурація атомів заліза.
У станах електронів в атомі замість позначень ms =  ½ застосовуємо
символи: ↑↓.
Електрони заповнюють орбіталі в порядку підвищення рівня енергії
(правило Клечковского) (рис. 2).

Рис. 2 – Схема забудови електронних станів.
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Заповнення підгруп проявляється в рентгенівських спектрах атомів.
При вибиванні електрона з K-оболонки стають можливими переходи в цю
оболонку з L- (n = 2), M- (n = 3) та інших оболонок з подальшими
електронними переходами на місця, що звільняються в цих оболонках, поки
цей процес не закінчиться повним перерозподілу електронів по станах в
атомі.
Спектральні лінії, які обумовлені переходами електронів в K-, L-, M- і
інші оболонки атома, утворюють K-, L-, M- серії характеристичного спектра.
Лінії кожної серії позначаються грецькими буквами, з підрядковими
індексами, розташованими в порядку убування інтенсивності спектральних
ліній.
Буква K позначає саму короткохвильову лінію в спектрі. Лінії в K серії
є дублетами.
Для атомів заліза при напрузі U = 7,1 кВ значення цих величин в
K-серії рівні:
λ, нм.
Kα1

Kα2

Kβ1

Kβ2

0,1932 0,1936 0,1753 0,1740
Для частот, при яких енергія рентгенівських квантів стає достатньою
для звільнення з атома електрона з K-, L-, M-

оболонок, справедливо

співвідношення:
m 2
 h 1  h 2
2

(2)

де m – маса електрона, υ – його швидкість, 1 і 2 частоти рентгенівських
квантів α і β у K- серії.
Звідси:
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2h( 1  2 )
m

(3)

або з урахуванням що  = c / λ маємо:



2hc(2  1 )
m12

(4)

Зв'язок частоти спектральних ліній з атомним номером елементу
дається законом Мозлі:
  A(Z  B)

(5)

де A – постійна, що залежить від квантових чисел оболонок, між якими
відбуваються переходи; B – постійна екранування; Z – порядковий номер
елемента.
Графічне

представлення

залежності

частоти

рентгенівського

випромінювання від атомного номера хімічного елемента для K і L серій має
вигляд (рис.3).

Рис. 3 – Залежність частоти рентгенівського випромінювання від атомного
номера хімічного елемента.
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Використовуючи дані спектра атомів заліза для K-серії і користуючись
формулою  = c / λ, можна визначити частоти спектральних ліній і по ним
обчислити атомний номер елемента. Результати такого обчислювального
експерименту на графіках (рис. 3) позначені точками 1 і 2. В експерименті
різниця абсцис для одного і того ж атома Fe пояснюється тим, що внутрішні
електрони перебувають в основному під впливом поля ядра і електронів, що
знаходяться ближче до ядра, в той час як зовнішні-відчувають екранує,.
Екранування для K-серії буде слабкіше ніж для L-серії, тому що часткова
участь у екранування K оболонки приймають і електрони L оболонки.
Значення

υ1 = 68,2·102 м/с, υ2 = 136,2·104 м/с. Різниця цих значень

обумовлена переходом електронів в інші оболонки. Крім цього, оскільки
υ1 < υ2, то зміна розмірів просторової решітки відбувається в бік її
скорочення, що є експериментальним підтвердженням запропонованої
моделі енергетичного спектра акустичних сигналів в складному середовищі.
Для пояснення механізму виникнення акустичних сигналів при
навантаженні слід розглянути фізичні уявлення відтворення дефектів з
позицією корпускулярно-хвильового дуалізму.
Коли електрон переходить з однієї оболонки n1 на іншу n2, атом
випромінює рентгенівський фотон із частотою:
 1
1 


2
2 
n
n
2 
 1

  R( Z   ) 2 

(6)

де R=3.289∙1015 , 1/с – постійна Рідберга, Z – порядковий номер елемента,
σ – константа, для K-серії σ = 1, для L-серії σ = 0.75.
Відповідна порція енергії може бути повідомлена атому за рахунок
удару досить швидким електроном або поглинання рентгенівського фотона.
В основному стані атом має мінімальну енергією. Щоб перевести атом
з основного стану в збуджений, необхідно прикласти енергію, наприклад, за
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рахунок поглинання атомом фотона. Фотон при поглинанні його атомом
передає йому всю енергію. Атом не може поглинати тільки частина фотона,
бо фотон є неподільним. Тому атом може поглинати тільки ті фотони, енергія
яких відповідає різниці енергії двох його рівнів:



En2  En1
h

(7)

Прояв квантування енергії матеріальних об'єктів феноменологічно
може бути представлено як коливання струни, закріпленої на обох кінцях.
Наявність граничних умов, що вимагають нерухомості крайніх точок струни,
призводить до відбору допустимих коливань, тобто до їх квантуванню.
Стоячі хвилі на круговій орбіті можуть існувати тільки за умови, що
довжина орбіти дорівнює цілому числу довжин хвиль. Якщо ця умова не
виконується, то хвилі, що припадають в будь-яку довільну фіксовану точку
простору після кругових проходжень орбіти, не збігатимуть за фазою, тобто
не будуть сталими (рис. 4).

Рис. 4 – Типи коливань, які визначаються граничними умовами утворення
хвилі де Бройля: a) узгоджені, b) не узгоджені [167]
Для сталих стоячих хвиль на круговій орбіті її довжина повинна бути
дорівнює целочисленному значенням, кратному від довжини хвилі:
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2r  n  n 

2r



.

(8)

Електрони мають хвильовими властивостями, які виявляються в
існуванні хвиль де Бройля.
Кількісні співвідношення, що зв'язують корпускулярні і хвильові
властивості мікрочастинок, мають вигляд:

E  hv, P 

h



 

h
h

,
P m

(9)

де h – постійна Планка; P – імпульс частинки; v – частота; m – маса
мікрочастинки; λ – довжина хвилі; υ – її швидкість.
Для електрона, прискореного різницею потенціалів 7.1 кВ, величина λ
дорівнює:

m 2
2eU
2  1.6  10 19  7100
 eU   

 49.9  10 6 м/с
31
2
m
9.1  10



h
6.6  10 34

 0.14  10 10 м
m 9.1  10 31  49.9  10 6

(10)
(11)

У хвилях де Бройля існує дисперсія. Фазова швидкість хвиль де Бройля
більше швидкості світла у вакуумі. Це не суперечить теорії відносності, тому
що обмеження, що накладаються на рух зі швидкістю більшою за швидкість
світла, стосуються перенесення маси або енергії. Фазова швидкість хвилі не
характеризує ні один з цих процесів, тому на її величину не накладається
ніяких обмежень. Вона встановлює тільки зв'язок між фазами коливань
різних точок простору. Групова швидкість хвиль де Бройля дорівнює
швидкості руху частинок і для атомів заліза дорівнює:
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 фаз 

с2





(3  108 ) 2
 18.03  108 м/с
6
49.9  10

(12)

Групова швидкість хвиль де Бройля для атомів Fe дорівнює
49.9∙106 м/с. Кількісні співвідношення, що зв'язують корпускулярні і
хвильове властивості, поширюються на частинки, які мають масу спокою, в
тому числі і на частинки структури матеріалів в країнах, що розвиваються
дефектах.
Енергія і тип зв'язку між атомами в решітці визначаються будовою
валентних оболонок. У двохатомної ланцюжку заліза існує ковалентний
зв'язок, що утворюється шляхом об'єднання валентних електронів сусідніх
атомів при перекритті електронних оболонок. Усуспільнені електрони
заповнюють зовнішню електронну оболонку кожного з взаємодіючих атомів
з утворенням стійкої електронної конфігурації. Специфіка ковалентного
зв'язку в двохатомної ланцюжку заліза полягає в тому, що в усуспільнення
електронів беруть участь всі атоми кристала і усуспільнення електрони не
локалізуються, а вільно переміщаються всередині решітки, утворюючи
електронну хмару. Розподіл електронів в атомі відповідно до властивостей їх
хвильових функцій представляються у вигляді заряджених хмар, щільність
яких максимальна на відстанях r від ядра. Середня відстань електронів від
ядра називається радіусом орбіталі. для заліза r = 0.15 нм.
Формула де Бройля дозволяє перенести уявлення про корпускулярнохвильову

природу

випромінювання

корпускулярно-хвильовий

дуалізм

на

частинки

повинен

бути

речовини.

Такий

притаманний

і

передвісником виникнення сигналів АЕ, оскільки існують корпускулярні
характеристики структури матеріалу, такі як енергія і імпульс, що
розвиваються дефектів і хвильові характеристики провісників, такі як частота
і довжина хвилі АЕ сигналів. Відповідно до гіпотези де Бройля з рухом будьякої мікрочастинки пов'язано поширення хвилі, що в застосуванні до
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виникнення АЕ сигналу пов'язано з високочастотної складової акустичного
спектру, в той час як низькочастотний спектр АЕ сигналу обумовлений
перерозподілом коливальної енергії первинного АЕ сигналу.
Для визначення міцності міжатомних зв'язків в структурних складових
матеріалу, що передують виникненню сигналів АЕ, слід розглянути енергію
зв'язку атомних ядер, яка необхідна для повного розщеплення ядра на окремі
частки (нуклони). Енергія зв'язку атомних ядер визначається через дефект
мас ∆m:
Eсв  mc 2

(13)

Дефект мас – це різниця між сумарною масою всіх нуклонів ядра у
вільному стані і масою ядра:
m  Zm p  ( A  Z )mн  m я

(14)

де Z – порядковий номер елемента в таблиці Менделєєва; A – масове число;
mp = 1.00786 а.е.м. – маса протона; mн = 1.00867 а.е.м. – маса нейтрона;
mя – маса ядра.
Питома енергія зв'язку висловлює собою енергію зв'язку, що припадає
на один нуклон. Для різних хімічних елементів ця величина представлена на
рис. 5.
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Рис. 5 – Енергія зв'язку атомних ядер
В атомних одиницях маси для атомів Fe, ∆m = 56 ∙ 1.00786 + (56 –
26) ∙ 1.00867 – 55.9355 = 0.52896 а.е.м.
З

огляду

на

це

енергія

зв'язку

E = 931 МэВ ∙ 0.52896 а.е.м. =

= 492.461 МэВ. У свою чергу, питома енергія зв'язку E / n = 492.461 / 56 =
= 8.79396 МэВ на нуклон.
Перенесення розрахункових значень питомої енергії зв'язку нуклонів
для

атомів

заліза

на

рис.5,

виявляє

збіжність

розрахунків

з

експериментальними даними.
Таким чином на прикладі однорідного середовища, що складається з
атомів Fe і експериментальних даних рентгеноструктурного аналізу,
доведено правомірність використовуваних корпускулярних і хвильових
підходів до опису середовища, що ініціює виникнення сигналів АЕ.
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Додаток ІІІ
Крайова задача визначення структури енергетичного спектра
сполучених середовищ
Приймемо в якості граничних природні умови випромінювання
акустичних сигналів при навантаженні.
Рішення крайової задачі задається формулою
b

y ( x)   G( x,  ) f ( )d .

(1)

a

де G(x,ω) функція Гріна.
Функція Гріна - ядро оператора, зворотнього оператору пружної
енергії Φ:




u (k ) 2 (k )u(k )dk .

4

(2)

Уявімо рішення цього рівняння у вигляді суми загального і часткового
рішення однорідного рівняння. Для знаходження часткового рішення
необхідно, щоб функція Гріна G(x,ω) задовольняла граничним умовам
G(a,ω) = 0, G(b,ω) = 0 і рівняння:
  2G( x,  )   ( x  x ')G( x ',  )dx '   ( x)

(3)

де δ(x) – функція Дірака.
Побудова функції Гріна в теорії бездефектних структур виконана в
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[110]. З деякими припущеннями, викладеними в [116], цей формалізм може
бути перенесений на визначення енергетичного спектру сигналів АЕ в
сполучених суцільних середовищах.

1
eixk
1
eixk
G( x,  ) 
dk 
dk
2  (k ,  )
2   2 (k )   2

(4)

З урахуванням цього уявлення функції Гріна рішення рівняння
Фредгольма ІІ роду будуть мати вигляд:
u( x,  )   G( x  x ',  )q( x ',  )dx '

(5)

Для отримання загального рішення неоднорідного рівняння необхідно
додати до цього рішення однорідного рівняння у вигляді:


u ( x,  )    ameik m( ) x   meik m( ) x  ,

(6)

m0

де αm и βm довільні постійні.
Воно є суперпозицією рішень відповідних кожному корені km(ω).
Для отримання рішення інтегрального рівняння руху частинок в
сполучених середовищах зведемо його до крайової задачі для лінійного
оператора, використовуючи перетворення Фур'є.

f ( y) 

1
2



e

it

f ( )d

(7)



Поряд з функцією u(x) розглянемо її перетворення Фур'є, для якого
збережемо ті ж позначення, але з аргументом k.
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q | u   q( x)u ( x)dx 

1
q(k )u (k )dk ,
2 

(8)

де
q( x)   q(n) B ( x  na)

(9)

q(k )  B(k ) q(n)einak

(10)

n

n

Тут B(k) – характеристична функція відрізка B, на якому Фур'є-образ
різниться від нуля, B(k) = B(–π/a ≤ k ≤ π/a) = 1 при k ∈ B(k) и B(k) = 0 при
k ∈ B, k – область існування функції u(x), a – відстань між її вузлами
δB(x – na) – функція, що представляє одномірне ядро тотожного оператора.
Функції q(n), q(x), q(k) є ядрами функціоналу ‹q | u› в n, x и
k- уявленнях.
q  n      n, n ' u  n ',

(11)

q  x      x, x ' u  x ' dx ',

(12)

q  k      k , k ' u  k ' dk '.

(13)

n'

Ці функції можна інтерпретувати як скалярне добуток функції q і u, яке
задовольняє рівнянню:
q u  u|q

(14)

Функції Φ(n), Φ(x) та Φ(k) є одновимірними ядрами різницевих форм
оператора пружної енергії Φ. Кожній формі оператора пружної енергії Φ
можна однозначно поставити у відповідність лінійний оператор, визначивши
його співвідношенням:
q |   |  | u

(15)
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Тобто ядро форми є так само ядром визначаємого нею оператора
пружної енергії.
Оператору з різницевим ядром Φ(n – n') в n-представленим відповідає
дискретна згортка:

def

q  n     n  u  n      n  n ' u  n ' ,

(16)

n'

а в x- і k-уявленнях - інтегральна згортка і твір:

q(k )  (k )u (k ),

def

q( x)  ( x)u( x)   ( x  x ')u( x)dx '.

(17)

Кожну динамічну змінну, яка характеризує рух частинок в середовищі
під навантаженням, можна представить лінійним оператором. Кожному
лінійному

оператору

відповідає

лінійне

рівняння,

на

основі

якого

знаходяться його власні значення.
Лінійна форма зміщення частинок u(y) в бездефектної моделі
сполучення суцільних середовищ щодо змінної y має вигляд [110]:
u( y)  Pa0 ya  Pa1 y '0  ...  Pan1 ya( n1)  Pb0 yb  ...  Pbn1 yb( n1) ,

(18)

де ya, y'a, … , ya(n–1); yb, y'b, … , yb(n–1) – значення вектор-функції і її
похідних, Pa0, … , Pan–1, Pb0, Pb1, … , Pbn–1 – фіксовані лінійні оператори в
комплексному вектор-просторі Rm.
Позначивши через C(n) сукупність всіх вектор-функцій зсуву, які
мають безперервні похідні в фіксованому інтервалі [a, b], отримаємо для
будь-якої функції y ϵ C(n) лінійній диференціальній вираз l(y), як результат
застосування оператора Pj(x) до вектору y(n – j)(x).
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l ( y)  P0 ( x) y ( n )  P1 ( x) y ( n1)  ...  Pn ( x) y

(19)

де 1/P0(x), P1(x), … , Pn(x) операторні функції, безперервні в інтервалі [a, b].
Якщо задано кілька форм U1(y), U2(y), … , Uq(y), то крайова задача
бездефектної моделі сполучення суцільних середовищ зводиться до системи
рівнянь.
 C1U1 ( y1 )  C2U1 ( y2 )  ...  CnU1 ( yn )  0
 C U ( y )  C U ( y )  ...  C U ( y )  0
 1 2 1
2 2
2
n 2
n

...

C1U m ( y1 )  C2U m ( y2 )  ...  CnU m ( yn )  0

(20)

Стосовно до задачі виникнення акустичних сигналів викликаних
змінами дефектної структури в сполученні двох суцільних середовищ
граничними умовами будуть значення y і її перших (n – 1) похідних в точках
a і b. Тоді, однорідної крайової задачі визначення функції C(n) буде завдання
визначення вектор-функції y, що задовольняє умовам.
U v ( y)  0,

v  1, 2,..., m

(21)

Її рішення зводиться до знаходження області визначення оператора L і
функції, при якій цей оператор звертається в нуль.
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Додаток ІV
Методика, схема і результати проведення експериментів на одновісне
розтягнення
В схемі експериментальної установки для проведення вимірів на
одноосьовий

навантаження

фіксація

подовження

здійснювалася

за

допомогою важеля тензометра Гугенбергера з постійною базою, що дозволяє
вимірювати деформацію на локальній ділянці зразка. Принцип роботи
заснований на прямій залежності лінійного подовження випробуваного
зразка від навантаження. Схема роботи тензометра представлена на рис. 1.

Рис. 1 Принципова схема тензометра Гугенбергера.
Тензометр притискався до поверхні зразка 1 через дві призматичні
ножові опори 2. Відстань між ними L визначає базу вимірювань. Рухома
призма - 3, є одним з кінців важеля 4. Співвідношення плечей важеля 4 таке,
що зміщення на 0,001 мм рухомого ножа 3 зміщує кінець стрілки 5 на рівні
бази приладу 6 за шкалою 7 на 1 мм, тобто дійсне переміщення збільшується
в тисячу разів. При базі 20 мм і передавальному числі 1: 1000 ціна поділки
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приладу 0,00005 одиниць відносної деформації, а похибка вимірювань
становить 15 одиниць відносної деформації.
Технологія

вимірювань

відносного

подовження

передбачає

перестановку стрілки приладу при досягненні максимально дозволеної
відносної деформації зразка і підсумовування поточних і попередніх
показань приладу.
Схема розташування датчиків АЕ і призм тензометра Гугенбергера
представлена на рис. 2.

Рис. 2 Схема розташування акустичних датчиків і призм кріплення важеля
тензометра Гугенбергера.
Схема інформаційно-вимірювальної системи представлена на рис.3.
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Рис. 3 Схема інформаційно-вимірювальної АЕ системи.
Синхронно

реєструвалися

параметри

деформування

і

моменти

виникнення сигналів АЕ. Результати експерименту представлені в табл. 1.
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Таблиця 1
Результати експериментів по встановлення впливу ступеня деформації на
параметри сигналів АЕ
Загаль-

ПокаЗусилля

зання
тензометра

Сумарне

ний час

значення

вимірю-

показань

Час ви-

вання з

з перес-

мірю-

переста-

танов-

вання

новкою

кою тен-

стрілки

зометра

тензоме-

Механі-

Ступінь

чне на-

відносної

пру-

дефор-

ження

мації

тра
P,кг

Dl

ƩDl,мм

t,с

Ʃt,с

МПа

%

0

0

0

0

0

0,0

0,00

1590

22,5

22,5

0,5

0,5

259,7

0,11

1630

38

60,5

0,5

1

266,2

0,30

1640

65

125,5

0,5

1,5

267,9

0,63

1645

55

180,5

0,5

2

268,7

0,90

1650

50

230,5

0,5

2,5

269,5

1,15

1650

55

285,5

0,5

3

269,5

1,43

1650

45

330,5

0,5

3,5

269,5

1,65

1650

45

375,5

0,5

4

269,5

1,88

1650

44

419,5

0,5

4,5

269,5

2,10

1650

43

462,5

0,5

5

269,5

2,31

1650

23

485,5

1,5

6,5

269,5

2,43

1650

41

526,5

1

7

269,5

2,63

1650

41

567,5

1

8

269,5

2,84

1650

36

603,5

1

9

269,5

3,02

1650

33

636,5

10

10

269,5

3,18

213

1650

39

675,5

7

17

269,5

3,38

1650

40

715,5

28

45

269,5

3,58

1650

42

757,5

16

61

269,5

3,79

1670

40

797,5

8

69

272,8

3,99

1670

40

837,5

13

82

272,8

4,19

1670

60

897,5

14

96

272,8

4,49

1670

41

938,5

17

113

272,8

4,69

2000

43

981,5

14

127

326,7

4,91

2000

25

1006,5

14

141

326,7

5,03

2000

45

1051,5

12

153

326,7

5,26

2000

48

1099,5

1

154

326,7

5,50

2010

53

1152,5

1

155

328,3

5,76

2040

43

1195,5

1

156

333,2

5,98

2045

44

1239,5

2

158

334,0

6,20

2060

47

1286,5

1

159

336,5

6,43

2070

43

1329,5

1

160

338,1

6,65

2095

43

1372,5

1

161

342,2

6,86

2100

43

1415,5

1

162

343,0

7,08

2100

44

1459,5

1

163

343,0

7,30

2110

41

1500,5

1

164

344,6

7,50

2130

65

1565,5

1

165

347,9

7,83

2130

41

1606,5

1

166

347,9

8,03

2130

41

1647,5

1

167

347,9

8,24

2130

42

1689,5

1

168

347,9

8,45

2130

39

1728,5

1

169

347,9

8,64

2130

45

1773,5

1

170

347,9

8,87

2130

45

1818,5

1

171

347,9

9,09

2140

46

1864,5

34

205

349,5

9,32

214

2140

43

1907,5

13

218

349,5

9,54

2140

45

1952,5

18

236

349,5

9,76

2140

43

1995,5

17

253

349,5

9,98

2140

44

2039,5

16

269

349,5

10,20

2150

45

2084,5

17

286

351,2

10,42

2160

41

2125,5

14

300

352,8

10,63

2160

42

2167,5

12

312

352,8

10,84

2160

43

2210,5

13

325

352,8

11,05

2170

43

2253,5

1

326

354,4

11,27

2170

43

2296,5

3

329

354,4

11,48

2170

44

2340,5

1

330

354,4

11,70

2170

45

2385,5

3

333

354,4

11,93

2170

45

2430,5

1

334

354,4

12,15

2170

44

2474,5

1

335

354,4

12,37

2170

45

2519,5

1

336

354,4

12,60

2170

46

2565,5

1

337

354,4

12,83

2170

45

2610,5

1

338

354,4

13,05

2170

45

2655,5

3

341

354,4

13,28

2190

43

2698,5

2

343

357,7

13,49

2210

41

2739,5

1

344

361,0

13,70

2210

45

2784,5

1

345

361,0

13,92

2210

43

2827,5

1

346

361,0

14,14

2210

44

2871,5

1

347

361,0

14,36

2210

45

2916,5

1

348

361,0

14,58

2220

43

2959,5

1

349

362,6

14,80

2230

43

3002,5

1

350

364,2

15,01

2230

42

3044,5

1

351

364,2

15,22

2230

39

3083,5

0,5

351,5

364,2

15,42
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2235

45

3128,5

0,5

352

365,1

15,64

2235

45

3173,5

0,5

352,5

365,1

15,87

2235

47

3220,5

0,5

353

365,1

16,10

2235

45

3265,5

0,5

353,5

365,1

16,33

2235

44

3309,5

0,5

354

365,1

16,55

2235

45

3354,5

0,5

354,5

365,1

16,77

2235

40

3394,5

0,5

355

365,1

16,97

2235

44

3438,5

0,5

355,5

365,1

17,19

2240

44

3482,5

0,5

356

365,9

17,41

2240

43

3525,5

0,5

356,5

365,9

17,63

2250

46

3571,5

0,5

357

367,5

17,86

2250

50

3621,5

0,5

357,5

367,5

18,11

2250

70

3691,5

0,5

358

367,5

18,46

2250

46

3737,5

0,5

358,5

367,5

18,69

2250

46

3783,5

0,5

359

367,5

18,92

2250

43

3826,5

0,5

359,5

367,5

19,13

2250

44

3870,5

0,5

360

367,5

19,35

2250

46

3916,5

0,5

360,5

367,5

19,58

2250

46

3962,5

0,5

361

367,5

19,81

2250

45

4007,5

1

362

367,5

20,04

2250

45

4052,5

2

364

367,5

20,26

2250

47

4099,5

3

367

367,5

20,50

2250

46

4145,5

1

368

367,5

20,73

2250

46

4191,5

1

369

367,5

20,96

2250

45

4236,5

7

376

367,5

21,18

2250

46

4282,5

1

377

367,5

21,41

2250

49

4331,5

0,5

377,5

367,5

21,66

2250

45

4376,5

0,5

378

367,5

21,88
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2250

46

4422,5

0,5

378,5

367,5

22,11

2250

50

4472,5

0,5

379

367,5

22,36

2250

46

4518,5

0,5

379,5

367,5

22,59

2250

44

4562,5

36

415,5

367,5

22,81

2250

45

4607,5

0,5

416

367,5

23,04

2250

45

4652,5

0,5

416,5

367,5

23,26

2250

45

4697,5

0,5

417

367,5

23,49

2250

45

4742,5

27

444

367,5

23,71

2250

55

4797,5

36

480

367,5

23,99

2250

55

4852,5

0,5

480,5

367,5

24,26

2260

50

4902,5

0,5

481

369,1

24,51

2260

48

4950,5

22

503

369,1

24,75

2260

52

5002,5

0,5

503,5

369,1

25,01

2260

55

5057,5

0,5

504

369,1

25,29

2260

50

5107,5

0,5

504,5

369,1

25,54

2260

80

5187,5

0,5

505

369,1

25,94

2260

53

5240,5

14

519

369,1

26,20

2260

52

5292,5

0,5

519,5

369,1

26,46

2260

50

5342,5

10

529,5

369,1

26,71

2260

50

5392,5

12

541,5

369,1

26,96

2260

50

5442,5

0,5

542

369,1

27,21

2260

50

5492,5

0

542

369,1

27,46

У табл. 1 загальний час вимірювань з перестановкою тензометра
визначалося підсумовуванням показників попереднього звіту зі значеннями
часу вимірювань, взятими з цієї ж таблиці. Значення ступеня відносної
деформації визначалися множенням показань тензометра при перестановці
стрілки приладу на ціну його розподілу. У таблиці кольором виділені
моменти виникнення сигналу при навантаженні зразка.
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Схема проведення експерименту по реєстрації моментів виникнення
сигналів АЕ при навантаженні зразків зі сталі Ст3сп з фіксацією відносного
подовження представлена на рис. 4.

Рис. 4 Зовнішній вигляд експериментальної установки по виявленню
сигналів АЕ при зміні прикладеного навантаження з фіксацією відносного
подовження.
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Додаток V
Методика, схема и результати проведення експериментів при при
повторному навантаженні зразків зі Сталі
Схема експериментальної установки представлена на рис. 1.

Рис. 1 Схема експериментальної установки
Вимірювання

деформації

зразків

визначалося

шляхом

фіксації

подовження за допомогою мікрометричного електронного індикатора
переміщення Micron digital indicator DT-7011.
В основі його роботи використовувалася емкостная матриця-кодер, у
вигляді двох послідовно з'єднаних конденсаторів, що утворюють цифровий
ноніус. Прилад одним кінцем через струбцину кріпився до верхнього
захоплення розривної машини, торкаючись індикаторної стійки. Інший
кінець індикаторної стійки через струбцину кріпився до нижнього
захоплення розривної машини.
Результати експерименту представлені на рис. 2.
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Рис. 2 Сигнали АЕ при різних навантаженнях.
Ефективним способом аналізу безперервних сигналів АЕ є перетворення
Фур'є.
Результати Фур'є-перетворення представлені на рис. 3.
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Рис. 3 Результати дискретного Фур'є перетворення АЕ сигналів
при різних навантаженнях.
Експериментальні значення основних характеристик АЕ сигналів при
повторному навантаженні зразків зі сталі Ст3сп представлені в таблиці 2.3.
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Таблиця 2.3.
Експериментальні значення основних характеристик АЕ сигналів при
повторному навантаженні зразків зі сталі Ст3сп
Ділянки
деформаційного
зміцнення

I

II

III

Характеристики АЕ ефектів
Навантаження Р,
кг

Пікові
амплітуди
U, B

Щіль-

Загальна

ність си- кількість
гналів

імпульсів

107 1/с

N, імп

Інтенсивність
сигналу
N, 107 імп/с

Механічне
напруження
, МПа

1720

0,0226

4,69

18

1,507

281,1

1880

0,0204

4,02

12

1,005

307,3

1920

0,0114

1,93

2

0,167

313,8

2010

0,0142

1,59

9

0,753

328,5

2050

0,0226

5,53

39

3,266

335,1

2090

0,0126

4,10

5

0,418

341,6

2130

0,0126

3,27

3

0,251

348,1

2160

0,0226

6,53

83

6,951

353,0

2170

0,0206

4,44

16

1,340

354,7

2400

0,0180

2,93

14

1,172

392,3

2600

0,0102

2,51

5

0,418

424,9

3000

0,0148

2,17

1

0,083

490,3
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Додаток VI
Методика, схема и результати проведення експериментів при згину
зразків
Для підвищення точності вимірювань при динамічних випробуваннях
на вигін пристрій доповнений системою синхронізації напруження з
реєстрацій сигналу АЕ пов’язаних з комп’ютером.
Запропоновано автоматизований пристрій для визначення механічних
характеристик матеріалів при чотирьохточкові вигині, згідно з яким процес
випробувань здійснюється комбіновано як шляхом механічних випробувань
так і шляхом акустико-емісійних вимірювань [191]. При цьому процес
реєстрації навантаження, прогину і зміни часу, а так само фіксації сигналів
АЕ повністю автоматизовані за допомогою синхронізації обробки отриманих
даних з моменту приведення в дійстві приводу машини.
При

випробуваннях

зразок

встановлюється

між

призмами

(1)

випробувальної машини МІП-10 і ідентором (3) у вигляді навантажує
стрижня. Навантажує пристрій (7) складається з імпульсного блоку живлення
(4), крокової двигуна (5) і планетарного редуктора (6). Безпосередньо на
зразку (2) в його торець встановлюється датчик акустичної емісії (12), а на
приводний пристрій (6) - лічильник звіту часу від початку навантаження (8).
Для оцінки ступеня навантаження зразка одночасно з таймером звіту часу (8)
сигнал подається на цифровий індикатор прогину (10), тензодатчик (9) і
через мікропроцесор (11) на комп'ютер (16). Сюди ж подається сигнал від
датчика АЕ (12) через передпідсилювач (13), блок накопичення та обробки
інформації (14) і реєструючий пристрій (15). Таким чином, на комп'ютер
збирається

одночасно

інформація

від

параметрів

навантажувального

пристрою, прогину і моментів вознікн0овеніямі сигналів АЕ в функції часу.
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Рис.1 Схема автоматизованого пристрою для визначення механічних
характеристик матеріалів при чотирьохточковому згині
Процесс испытаний осуществляется комбинированно как путем
механических так и АЕ измерений. При этом процесс регистрации нагрузки,
прогиба и измерения времени, а так же сигналов АЭ полностью
автоматизированы по средствам синхронизации обработки полученных
данных с моментами приведения в действие установки.
Зони виникнення АЕ сигналів і експериментальні значення основних
характеристик при чотирьохточкові вигині зразків зі сталі Ст3сп для кожної
навантаження перший рядок цифр - для датчика з пропускною здатністю
0.20.5 МГц, друга - для датчика з пропускною здатністю 0.22.0
МГц.представлені в табл. 1.

224

Таблиця 1
Зони виникнення АЕ сигналів і експериментальні значення основних
характеристик при чотирьохточкові вигині зразків зі сталі Ст3сп
Зони

Механічні характеристики

виникнення
АЕ
сигна-

Пікові
Навантаження Прогин Напруга амплітуди
P, кг

Δl, мм

σ, МПа

Umax, 10-3
В

лів

I

Характеристики АЕ ефектів )

17

6,511

93,80

20

6,815

110,36

27

8,011

148,99

38

14,011

209,69

38,5

14,312

212,45

39,4

14,823

217,41

40

15,418

218,72

47

23,901

234,52

47,5

24,030

235,27

II

III

Площа
під

Щільність

обвідної

сигналів

S, 10-10

N, 108 с-1

Вс

3,18

3,09

1,39

13,40

48,86

1,68

4,32

5,06

1,02

5,10

9,45

2,00

6,56

6,03

1,37

19,80

29,33

1,23

2,05

7,26

1,92

18,40

69,85

1,72

2,64

7,45

1,88

15,00

56,90

1,24

3,56

10,81

1,86

26,00

91,34

1,68

3,68

8,99

1,54

20,05

81,38

1,31

6,08

17,72

1,66

28,92

157,09

2,08

10,10

21,68

1,73

44,00

237,34

1,59
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Спектральні методики обробки сигналів АЕ за допомогою Фур'є
перетворень дозволяють охарактеризувати сигнал одночасно в амплітудночасовому і амплітудно-частотному взаємно зворотних просторах. Коли
початкова функція є функцією часу і являє фізичний сигнал, перетворення
Фур'є має стандартну інтерпретацію як спектр сигналу. Абсолютна величина
получающейся в результаті комплексної функції являє амплітуди відповідних
частот.
Перетворення Фур'є при різних навантаженнях представлені на рис.1.
Якщо реєстрація сигналу виробляється перетворювачем з вузькою
смугою

пропускання,

то

частота

сигналу

визначається

частотою

перетворювача, що пояснює наявність піку амплітудних перетворень Фур'є,
відповідних основній частоті.
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Рис. 1 Преобразования Фурье АЭ сигналов при разных нагрузках: а) датчик с
полосой пропускания 0.20.5 МГц, б) датчик с полосой пропускания
0.22.0 МГц
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Додаток VII
Застосування акустико-емісійних і тензометричних вимірювань до
процесів діагностики деформаційного зміцнення композиційних
матеріалів на основі епоксидної матриці
Резерви

оптимізації

конструкційних

матеріалів

складаються

в

модифікації матричних матеріалів, одним з найбільш перспективних є
епоксидні смоли різного призначення.
Необхідність вивчення процесів їх зміцнення і структуроутворення
пов'язана з тим, що вони мають високу адгезійну міцність до металів,
мінімальну усадку, малі залишкові напруги, технологічність при нанесенні на
складні поверхні. Комплекс основних властивостей епоксидної смоли ЕД-20
досліджений досить детально. У той же час інформація про деструктивні
процеси, такі як моменти їх виникнення, швидкість і напрямок поширення
дефектів в сучасній науковій літературі відображені недостатньо.
Удосконалення технічної діагностики направлено на створення
автоматизованих систем і комплексів, що дозволяють не тільки виявляти
дефекти і встановлювати ступінь з небезпеки, а й оцінювати напруженодеформований

стан

матеріалу

під

навантаженням.

У

цих

умовах

перспективно використання акустико-емісійного та тензометричного методу,
так як їх діагностичні сигнали містять інформацію про динаміку процесів, що
відбуваються. Основна перевага методу АЕ пов'язано з можливістю
проведення

неруйнівного

контролю,

всього

об'єкта

за

один

цикл

навантаження.
Особливе значення мають іспит на згин для полімерних матеріалів, так
як для них при практичному використанні переважають изгибающие
напруги.

Найбільшого

чотирьохточкові вигину

поширення

набули

схеми

трехточечного

і
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Для підвищення точності вимірювань при динамічних випробуваннях
на вигин існуюча установка доповнена системою синхронізації навантаження
і реєстрації сигналів АЕ при деформації зразків з використанням акустикоемісійного приладу АФ-15, доповненого пристроєм зв'язаних з персональним
комп'ютером.
Процес випробувань здійснюється комбіновано як шляхом механічних
випробувань так і шляхом акустико-емісійних вимірювань. При цьому
процес реєстрації навантаження, прогину і зміни часу, а так само фіксації
сигналів АЕ повністю автоматизовані за допомогою синхронізації обробки
отриманих даних з моменту приведення в дійстві приводу машини.
Відповідно до принципу невизначеності, чим більше функція
сконцентрована в часі, тим більше вона розмита в частотної області. При
зміні масштабу функції твори щільності ймовірності тимчасових і частотних
діапазонів залишаються постійними. Тому результати вимірювань подаються
у вигляді тимчасових (огинає АЕ сигналу) і частотних (Фур'є-перетворення
АЕ Сігала) залежностей сигналів під навантаженням.
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Рис. 1. Сигнали АЕ при різних навантаженнях: а - датчик з пропускною
здатністю 0,2 ... 0,5 МГц; б - датчик з пропускною здатністю 0,2 ... 2,0 МГц
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Рис. 2 Перетворення Фур'є АЕ сигналів при різних навантаженнях: а - датчик
з пропускною здатністю 0,2 ... 0,5 МГц; б - датчик з пропускною здатністю
0,2 ... 2,0 МГц
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Для виділення стадій деформаційного зміцнення обчислювався
коефіцієнт деформаційного зміцнення K = dσ / dL [151]. Результати
механічних випробувань і АЕ вимірювань представлені на рис. 3 у вигляді
деформационной кривої σ (ΔL) і залежно K(ΔL).

Рис. 3. Деформаційне зміцнення епоксидної смоли ЕД-20. Крива 1 механічна напруга; крива 2 - коефіцієнт деформаційного зміцнення; I-IV стадії деформаційного зміцнення, точками позначені моменти виникнення
АЕ сигналів
Всі представлені характеристики мають тенденцію до зростання зі
збільшенням деформації. Слід, відзначити наявність певних осциляцій
значень характеристик, особливо виявляються для широкосмугового (0,2 ...
2,0 МГц) датчика АЕ. Проте, можна однозначно констатувати збільшення
енергії АЕ сигналів у міру наближення до зони незворотних змін і
руйнування полімерної матриці, що служить індикатором предкрітіческого
стану досліджуваного зразка.
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Додаток VIII
Конструктивні рішення щодо удосконалення апаратних засобів та
схемотехнічні рішення автоматизації процесів ідентифікації стану
металевих конструкцій при навантажені
Конструкція відомих датчиків АЕ, складеться з п’єзоелектричного
активного елемента, ізоляторів його бічних пластин, компаунда, що виконує:
роль демпфера, металевого корпусу i контактного пристрою, не дозволяє
виключити можливi перешкоди, якi знижують якість АЕ [197].
В конструкції запропонованого датчика АЕ [194] додатково розміщено
передпiдсилювач i блок фільтрів, які виконані в одному корпусі 1 з
п'єзоелектричним активним елементом та контактним пристроєм (рис.1).
П'єзоелектричний активний елемент 2 перетворює сигнал напруженодеформованого стану контрольованого об'єкта 5 в електричні імпульси, які
подаються на вхід передпiдсилювача 3 i далі подаються на блок фільтрів 4,
який здійснює: перетворення отриманої інформації в сигнал АЕ.
Інша конструкція акустичного датчика описана в патенті на корисну
модель [195]. На точність визначення механічних .властивостей металів за
допомогою метода АЕ впливають похибки акустичних вимірювань, в
наслідок високої площі акустичного контакту. Найближчим аналогом
запропонованого винаходу є пристрій, який містить п'єзоелемент, демпфер,
призму хвилеводу, контактний пристрій, корпус випромінювача [198]. Однак
цим пристроєм неможливо підвищити точність визначення механічних
властивостей випробовуваних виробів.

233

Рис. 1 – Конструкція акустичного датчика с пониженим рівнем шумів
Головний недолік використання існуючих датчиків з великою
площиною акустичного контакту полягає в у тому шо, розміри виробів
можуть коливатися в межах допусків i тому для різних виробів є різна зони
контакту, в яких найбільш ефективно утворюється зсувна поперечна хвиля,
котра може перебувати в різних точках виробів. Внаслідок цього, шлях
проходу акустичним імпульсом по поверхні виробу також може змінюватися
в межах розміру зони контакту, тобто в межах близько 10 мм. Пов'язаний з
цим відносний розкид часу проходження імпульсу становить близько 4%, що
більше ефекту зміні характеристик акустичного імпульсу, викликаного
зміною його властивостей.
Запропонована конструкція датчика

з локалізацією зони (рис.2)

містить п'єзоелемент, демпфер, призму хвилеводу, контактний пристрій,
корпус випромінювача, хвилевод, виконаний у вигляду рівнобедреної
піраміди i розташований по відношенню до контрольованого матеріалу так
щоб i кут між висотою хвилеводу, співпадаючою з віссю ультразвукового
проміння i нормаллю до поверхні виробу був дорівняв першому критичному

234

куту для межі розділу матеріалу хвилеводу i виробу βкр. Датчик додатково
забезпечений противагою, центр тяжіння котрою розташований зовні
піраміди

хвилеводу

для

дотримання

постійності

кута

введення

ультразвукових коливань при контролю.

Рис. 2 – Акустичний датчик з локалізації зони акустичного контакту
Закони відображення ефекту зміни розповсюдження i переломлення
пружних хвиль аналогічні законам геометричної оптики. Першим критичним
кутом βкр називається найменший кут падіння поздовжньої хвилі, при якому
заломлена поздовжня хвиля не проникає в друге середовище i в середовищі
поширюватиметься тільки поперечна хвиля.
Акустичний датчик складається э корпусу 1 в якому розміщений
хвилевод 2, виконаний у вигляду рівнобедреною піраміди і п’єзоелемент 3
сполучений з хвилеводом 2 через ізоляційне кільце 4. Інша сторона
п'єзоелемента З сполучена з демпфером 5 через ізоляційну втулку 6 i
контактний штир 7, що фіксуються затискною гайкою 8, а датчик додатково
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забезпечений противагою 9, з’єднаною з хвилеводом 2.
При поданні електричного імпульсу на п'єзоелемент 3 відбуваються
деформація його поверхонь. За рахунок цього випромінюються ультразвукові
коливання, які через піраміду хвилеводу 2 поступають до контрольованого
виробу. При контролі вершина кута хвилеводу 2 притиснута до поверхні
виробу. На вершину хвилеводу 2 наноситься контактна рідина.
Запропонований акустичний датчик контролю фізико-механічних
властивостей матеріалів дозволяє підвищити точність контролю за рахунком
локалізації зони акустичного контакту.
Апаратурне забезпечення автоматизації процесу ідентифікації стану в
металевих конструкціях обробки викладено в [199]. Існуючи системи
акустико-емісійного контролю складаються з приймальних перетворювачів
АЕ, підсилювачів i смугових фільтрів, пристрів для регулювання порогу,
дискримінації, пристроїв для вимірювання параметрів сигналу АЕ, пристрів
реєстрації [200]. Недоліком їх є технічна складність компоновки основних
блоків i динаміки їх взаємодії.
Запропоновано апаратне забезпечення обробки сигналів АЕ [196] яке
додатково включає пристрої, що містять інформаційний канал, якій включає
приймальну антену, що складеться з датчиків АЕ, сполучених з блоком
фільтрів через систему передпідсилювачів; канал аналогової обробки
сигналів, що складається з модуля АЕ i компаратора, амплітудного
дискримінатора i детектора; канал відображення i аналізу інформації, що
включає центральний процесор, сполучений з мікрокомп’ютером i системою
виведення інформації на периферійний пристрій; канал оцінки технічного
стану об’єкта, що відповідає за аналіз працездатності системи i ухвалення, а
також канал акумуляції накопичених даних, що забезпечує оперативну
обробку i відображення інформації в режимі реального часу (рис.3).
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Корисна .модель працює наступним чином. Сигнал з чотирьохточкової
антени

1.1,

представленої

набором

датчиків

1.2,

розташованих

на

контрольованому об’єкту, посилюються передпiдсилювачами 1.3 i далі
надходить в блок фільтрів 1.4 i канал аналогової обробки сигналів 2, де
піддається подальшому посиленню, двонапiвперiодному детектуванню i
амплітудній дискримінації 2.3.
Канал відображення i аналізу інформації 3 включає наступні операції:
iдентифiкацiю вихідного сигналу, визначення послідовності часу приходу АЕ
сигналу від датчиків, вимірювання тимчасових інтервалів, визначення
координат джерела. Діагностика оцінки придатності контрольованого виробу
до подальшої експлуатації здійснюються каналом технічного стану об’єктів
4, де здійснюються аналіз працездатності, i акумуляція накопичених даних.
Використання апаратного забезпечення обробки сигналів АЕ значно
скорочує час проведення діагностичних робіт, економить засоби, що
витрачаються на 'ix проведення за рахунок виведення устаткування з
експлуатації.
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Додаток IX

Акти впровадження
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