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Р о з д і л    8. 
 

ПОХИБКИ ВИМІРУ УЛЬТРАЗВУКОВИМИ 
МЕТОДАМИ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольно-вимірювальні засоби, застосовувані в ультразвукових 

методах контролю якості матеріалів і виробів, є досить складними при-
строями, що включають у свою структуру аналогові та дискретні вимірю-
вальні перетворювачі, генератори, підсилювачі, граничні пристрої, блоки 
обробки і представлення вимірювальної інформації тощо. Як і для будь-
якої контрольно-вимірювальної апаратури однією з задач, що враховуєть-
ся при проектуванні, виборі пристроїв чи постановці задачі вимірюваль-
ного процесу, є забезпечення та оцінка точності вимірів. 

Оскільки за одну з найбільш розповсюджених характеристик ультра-
звукових коливань, що виміряються при контролі якості об'єктів контро-
лю, є час поширення пружних хвиль, то зробимо оцінку основних похи-
бок виміру виходячи з цих розумінь.    

У даному випадку, з позицій формування основних похибок, розгля-
нутий процес виміру може бути реалізований контрольно-вимірювальним 
пристроєм з такою узагальненою структурною схемою (рис.8.1). 

Виходячи з такої постановки задач, можна зробити висновок, що ос-
новні похибки виміру групуються в такий спосіб. 

1 – похибки виміру, пов'язані з забезпеченням надійного постійного 
акустичного контакту «досліджуваний матеріал – п'єзоелектричні  перет-
ворювачі контрольно-вимірювального пристрою»;  

2 – похибки виміру, пов'язані з частотним спектром і амплітудними 
характеристиками зондувальних сигналів; 
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3 – похибки виміру, що визначаються характеристиками прийомного 
тракту вимірювального пристрою; 

4 – похибки виміру, що утворюються в блоках формування сигналів 
керування контрольно-вимірювального пристрою; 

5 – похибки виміру у вимірювальних перетворювачах пристрою; 
6 – похибки виміру індикаторів контрольно-вимірювальних пристро-

їв. 

 
Попередній аналіз і оцінка характеристик елементів вимірювального 

процесу і приведеного переліку блоків контрольно-вимірювальних при-
строїв (рис.8.1), що формують основні складові похибки виміру, показує, 
що ці похибки характеризуються як різною величиною, так і характером 
виникнення і зміни своєї величини. 

Виконаємо аналіз основних складових, їхню оцінку, необхідні для 
визначення шляхів розв’язання задачі мінімізації похибок виміру як на 
етапі проектування контрольно-вимірювальних пристроїв, так і в процесі 
проведення вимірів. 

 
 

           Рис. 8.1 – Узагальнена структурна схема ультразвукового  
                             контрольно-вимірювального пристрою 
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Похибка виміру, зумовлена нестабільністю акустичного контакту 
«п'єзоелектричний перетворювач – матеріал об'єкта контролю»  

Цей вид складової загальної похибки виміру спостерігається, в осно-
вному, при використанні проміжного контактного шару, що наноситься 
на поверхню матеріалу в місці установки п'єзоелектричних перетворюва-
чів (розд. 2.2). Практично при виконанні контролю з таким способом за-
безпечення акустичного контакту вимірюваний час поширення ультраз-
вукових коливань від випромінюючого до прийомного перетворювача 
може бути розрахований за формулою 

 
                                          

шмвим ttt ∆+="  ;                                       (8.1)  

                                         

шшш
cht /2 ∆⋅=∆ , 

де t∆ ш – час поширення ультразвукових коливань у контактному шарі; hш 

–  товщина контактного шару; сш – швидкість поширення ультразвуку в 
матеріалі контактного шару; 

м
t – час поширення ультразвукових коливань 

у матеріалі об'єкта контролю.   
Таким чином, за умови забезпечення постійної відстані між випромі-

нюючим і приймальним перетворювачами (бази виміру) l = const і виду 
матеріалу контактного шару від виміру до виміру, за умови якого               
сш = const,  величина цього виду похибки залежатиме тільки від зміни hш , 

тобто h∆ .  
Виходячи з класифікації похибок виміру [56], а також з огляду на ві-

дносну нестабільність механічного притискування перетворювачів до 
матеріалу контрольованого виробу, можливої зміни ступеню шорсткості 
поверхні матеріалу об'єкта контролю, випливає, що похибка 

ш
t∆  відно-

ситься до класу випадкових, котрі не можуть бути запрогнозовані й ском-
пенсовані відповідними схемними рішеннями чи враховані при камераль-
ній обробці результатів виміру. 

Зменшення цієї складової похибки виміру, що є особливо суттєвою 
при дослідженні матеріалів на малих базах виміру, при вимірі малих роз-
мірів об'єкта контролю, досягається такими способами:  
A. Використанням спеціальних механічних пристроїв, що забезпечують 
постійну силу притиску п'єзоелектричних перетворювачів до об'єкта 
контролю. 

B. Підвищенням чистоти поверхні матеріалу в місці установки п'єзоелек-
тричних перетворювачів. 

C. Компенсацією часу поширення пружної хвилі (
ш

t∆ ) у шарі контакт-

ного середовища між п'єзоелектричним перетворювачем та матеріалом  
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об'єкту контролю. 
Останній спосіб підвищення точності вимірів є найефективнішим, 

однак, його реалізація повинна виконуватися на рівні технічних рішень 
при проектуванні контрольно-вимірювального пристрою. Ці рішення по-
лягають у селектуванні з інформаційних сигналів імпульсів, що відбива-
ються від поверхні розділу речовин «контактне середовище – матеріал 
об'єкта контролю», виміру часу поширення пружних хвиль у контактом 
шарі  (

ш
t∆ ) і виконання операції віднімання за формулою 

 

                                        
швимвим ttt ∆−= "' .                                           (8.2) 

 

Реалізація такого алгоритму (рис.8.2) хоча і вимагає застосування 
широкосмугових п'єзоелектричних перетворювачів, високої вибірковості 
прийомного тракту контрольно-вимірювального пристрою, введення до-
даткових блоків і спеціалізованих обчислювачів, однак дає змогу 
розв’язати задачу підвищення точності виміру часу поширення пружних 
хвиль у матеріалах.  

Розглянутий спосіб «в» підвищення точності виміру ультразвукових 
контрольно-вимірювальних пристроїв реалізується досить просто при 
використанні імерсійного введення пружних хвиль у досліджуваний ма-
теріал (розд. 2.2).  

Це пояснюється значною товщиною шару контактної рідини (hш), 
при якій ультразвуковий сигнал, відбитий від поверхні розділу речовин 
«контактне середовище – досліджуваний матеріал», має достатній  для 
виміру час поширення (

ш
t∆ ).    

Це дає змогу селектувати його без значного ускладнення прийма-
льно-передавального тракту ультразвукових контрольно-вимірюваль-
них пристроїв. Від розглянутого виду похибки виміру вільний безкон-
тактний спосіб випромінювання і прийому пружних хвиль (розд.2.2, 
2.3), особливо при використанні ЕМС-перетворювачів (розд. 2.3). Це 
обгрунтовується більш високою широкосмуговістю таких перетворю-
вачів, що дає можливість формувати короткі зондувальні ультразвуко-
ві імпульси.   

При використанні імерсійного способу забезпечення акустичного ко-
нтакту товщина шару контактної рідини між п'єзоелектричними перетво-
рювачами  і поверхнею об'єкта контролю може бути встановлена постійно 
(hш = const). У зв'язку з цим похибка виміру часу поширення ультразвуку 
в контактному шарі ( ct∆ ) переходить із класу випадкових у клас система-

тичних, котрі можна враховувати, наприклад, методом компенсації [55, 
56]. 
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Значне зменшення цієї складової похибки виміру досягається при ви-

користанні сухого точкового акустичного контакту «п'єзоелектричний 
перетворювач – матеріал об'єкта контролю» (розд. 2.2). У цьому випадку, 
через використання перехідних насадок, що забезпечують уведення пру-
жних хвиль у матеріал досліджуваного виробу точковим контактом, по-
хибка виміру часу поширення ультразвуку, що виникає через наявність 
контактного шару, також переходить у клас систематичних. 

Розглянемо суть похибки виміру, зв'язаної з частотним спектром і 
амплітудними характеристиками зондувальних сигналів. 

Ця складова похибки виміру характерна для ультразвукових вимір-
ників, що працюють в імпульсному режимі (розд. 3).  До основних типів 
похибок, що можуть спричинюватися частотним спектром і амплітудни-

 
 

            Рис. 8.2 – Алгоритм підвищення точності виміру часу розповсюдження  

                             ультразвукових коливань методом компенсації  
ш

t∆    
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ми характеристиками зондувальних сигналів є формування тривалості так 
званої мертвої зони вимірів, а також можливість появи похибки виявлення 
структурних неоднорідностей у матеріалі об'єкта контролю.  

Перший тип цієї похибки виникає через те, що зондувальний сигнал, 
випромінюваний п'єзоелектричним перетворювачем, характеризується 
своїми спектральними характеристиками і кінцевою тривалістю (t1) 
(рис.8.3). Причому, тривалість цього сигналу залежить не тільки від елек-

тричних параметрів схеми 
генератора зондувальних 
сигналів, але і від харак-
теристик п'єзоелементу. 
Внаслідок цього кожен з 
імпульсних ультразвуко-
вих контрольно-вимірю-
вальних пристроїв харак-
теризується своєю вели-
чиною мертвої зони  ви-
мірів. Цей параметр від-
биває мінімальну вимірю-
вану величину часу по-
ширення пружних хвиль 
(tmin) у матеріалі (рис.8.3).  

Подальше зменшен-
ня цієї величини викликає 
накладення зондувального 

й інформаційних сигналів, що призводить до помилки виміру у випадку 
цифрової обробки сигналів, або до збою в роботі аналого-цифрового пе-
ретворювача вимірника. 

Другий вид розглянутої похибки виміру виявляється при невідповід-
ності довжини хвилі частоти модуляції зондувального сигналу (λ ) і міні-
мального розміру структурної неоднорідності матеріалу (lmin), яку необ-
хідно знайти в процесі контролю. 

 Аналіз закономірностей поширення пружної хвилі в матеріалах [1, 5] 
дає можливість зробити висновок, що для виключення такого виду похиб-
ки виміру необхідно дотримуватися співвідношення між цими величина-
ми такого порядку:  λ  << lmin  [56-58]. 

Спектральні характеристики зондувального сигналу впливатимуть на 
точність фіксування моменту часу приходу інформаційного сигналу на 
прийомний перетворювач і, як наслідок, – на точність виміру часу поши-
рення пружної хвилі в матеріалі (tвим) (рис.8.4).  

 

 
 
Рис.8.3 – Осцилограми зондувального (t1) та інфо-
рмаційного (t2) сигналів при контролі якості виро-

бів ультразвуковим імпульсним методом: 
а – зондувальний сигнал;  
б – інформаційний сигнал; tвим>   tmin вимірюваний 
час розповсюдження ультразвуку 
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Суть питання полягає в тому, що прийомний тракт вимірника відлік 
цього моменту часу виконує по деякому рівню напруги (А0). Ця особли-
вість присутня як в осцилографічних індикаторах, так і в цифрових ульт-
развукових пристроях розглянутого напрямку.  

Виходячи з цього випливає, що зменшення цієї складової           
похибки виміру можливо досягти підвищенням частоти модуляції зон-
дувального сигналу, яке забезпечує збільшення крутості першого напі-
вперіоду  інформаційного сигналу, а отже, і зменшення величини  (∆t) 
(рис.8.4, б).  

Проведемо аналіз 
похибок виміру, що ви-
значаються характери-
стиками прийомного 
тракту контрольно-
вимірювального при-
строю. Сутністю вимі-
рювального процесу при 
неруйнівному контролі 
фізико-механічних влас-
тивостей матеріалів, у 
випадку використання в 
якості їх непрямого па-
раметру швидкості по-
ширення пружних хвиль, 
є визначення  часового 
відрізка між випроміню-
ванням зондувального і 

прийомом інформаційного сигналів. Надалі, наприклад, при використанні 
кореляційної залежності «швидкість поширення пружних хвиль – міц-
ність матеріалу», виконується вимір відстані )(l  між випромінюючим і 

приймальним перетворювачами і розрахунок швидкості поширення зон-
дувального сигналу за відомою стандартною формулою. Основною зада-

чею, що розглядається в цьому випадку, є фіксування моменту 0t  – так 

називаного першого вступу інформаційного сигналу (рис.8.5).  
Причому, у випадку контролю або дослідження фізико-механічних 

властивостей зразків матеріалів, що характеризуються досить високою 

щільністю і невеликими розмірами, задача фіксування параметра 0t  вимі-

рювальним засобом, як правило, не викликає утруднень. 
 

 
 

Рис. 8.4 – Осцилограми інформаційних сигналів 
при різній частоті  (fм.з) модуляції зондувального 

сигналу (fм.з (а)<  fм.з (б)) 
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Рис. 8.5 – Форма першо-
го напівперіоду інфор-
маційного сигналу  
пружної хвилі: 

t0 –  час поширення пру-
жної хвилі в матеріалі;  
t1 – часовий відрізок, при 
якому спостерігається 
стійка амплітуда інфор-
маційного сигналу; A1– 
амплітуда першого напі-
вперіоду інформаційного 
сигналу, яка відповідає 
часовому відрізку t1 за 
яким відбувається вимір 
часу розповсюдження 
ультразвуку (tвим) 
 

 

Інше положення утвориться, наприклад, при обстеженні бетонних 
і залізобетонних виробів, конструкцій чи споруд. При цьому в задачу 
контролю якості входить не тільки визначення міцності бетону, але і 
виявлення, локалізація ділянок виробу, що характеризуються тріщину-
ватістю, внутрішніми дефектами [55, 58]. У ряді таких випадків спо-
стерігається значне зниження амплітуди інформаційного сигналу. Це 
може спричинити виникнення додаткової похибки виміру і, як наслі-
док, вироблення помилкового рішення в оцінці фізико-механічних 
властивостей досліджуваного виробу, конструкції чи споруди. Це 
явище може бути викликано наступною причиною.  

Початок першого напівперіоду  інформаційного сигналу, у розг-
лянутому випадку при зниженні його амплітуди, виявляється на рівні 
шумів вхідних підсилювачів контрольно-вимірювального пристрою. 

Внаслідок цього фіксування необхідного моменту часу  ( 0t  ) стає 

скрутним і, як було зазначено вище, може спричинити зниження точ-
ності та вірогідності результатів контролю.  

Одним із розповсюджених методів зменшення цієї похибки вимі-
ру є підтримка постійної амплітуди інформаційного сигналу, напри-
клад, за рахунок використання у вхідних підсилювачах систем автома-
тичного регулювання посилення (АРП) [70, 72]. Однак цей метод має 
обмеження при застосуванні відповідних контрольно-вимірювальних 
приладів в умовах, коли в процесі експериментів необхідно вимірюва-
ти не тільки часовий проміжок розповсюдження ультразвукових коли-
вань у досліджуваному матеріалі між пє'зоелектричними перетворю-
вачами, а і коефіцієнт загасання пружних хвиль.  
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Це пов'язано  з  тим ,  що  в цьому разі одержувані результати ви-
міру амплітуди інформаційного сигналу, після підсилення відповідни-
ми блоками апаратури, не будуть відповідати натурним амплітудам із-
за впливу на характеристику вхідного підсилювача системи автомати-
чного регулювання коефіцієнтом його підсилення.  

Другим з таких напрямків є фіксування обмірюваного часового 
інтервалу на деякому постійному рівні амплітуди інформаційного сиг-
налу. Проте цей метод у свою чергу буде вносити додаткову похибку 
виміру через зміну крутості переднього фронту першого напівперіоду 
інформаційного сигналу. 

Проте цей метод у свою чергу буде вносити додаткову похибку 
виміру через зміну крутості переднього фронту першого напівперіоду 
інформаційного сигналу. Це явище виникає через зміну коефіцієнта 
фільтрації високих частот пружних коливань, що залежить як від фізи-
ко-механічних характеристик досліджуваних матеріалів, так і від відс-
тані між перетворювачами контрольно-вимірювального пристрою [71].    

Прогресивнішим методом зниження цієї похибки є моделювання 
форми першого напівперіоду інформаційного сигналу з використанням 
таких вимірюваних характеристик: 

а – амплітуди першого напівперіоду в точці максимуму;  
б – часового відрізка між моментом випромінювання зондуваль-

ного сигналу і часом наростання максимуму амплітуди першого напів-
періоду; 

в –  часового інтервалу між моментом випромінювання зондува-
льного сигналу і приходом пружної хвилі на прийомний перетворювач 
на деякому постійному рівні амплітуди її першого напівперіоду [74].  

Використання такого підходу дає можливість максимально знизи-
ти розглянуту складову похибки виміру і створити цифрові ультразву-
кові пристрої високої точності та достатньої надійності для 
розв’язання задач контролю якості матеріалів різного напрямку.   

Похибки виміру, що утворюються в блоках формування сигналів 
керування. Цей вид похибки виміру відноситься до блоків формування 
зондувального імпульсу, імпульсів синхронізації роботи всього конт-
рольно-вимірювального пристрою. Він полягає в появі додаткової  
часової затримки (

з
t∆ ), що, як правило, приводить до збільшення об-

мірюваного часу поширення ультразвуку (tвим) у порівнянні з його фа-
ктичним значенням ( t ).  

За фізичною сутністю цей вид складової похибки виміру відно-
ситься до класу систематичних. Одним із шляхів підвищення точності 
в цьому випадку є використання методу компенсації, що полягає в по-
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передньому визначенні величини (
з

t∆ ) і наступному вирахуванню 

цього значення з результату виміру: t = tвим - з
t∆ . Операція віднімання 

може виконуватися автоматично в процесі виміру при використанні 
спеціалізованих логічних блоків, передбачених у  функціональній схе-
мі на етапі проектування ультразвукового контрольно-вимірювально-
го пристрою [71, 72]. 

Похибки виміру у вимірювальних перетворювачах пристрою. Вели-
чина цієї похибки залежить від виду вимірювальних перетворювачів, що 
використовуються в структурі контрольно-вимірювального пристрою. 
Так, у випадку застосування аналогової обробки і схем перетворення сиг-
налів, основна складова цієї похибки виміру буде формуватися за рахунок 
нелінійності характеристик вимірювальних перетворювачів, відносної 
нестабільності напруги живлення схем тощо [76, 77]. При проектуванні 
схеми ультразвукового вимірника на основі аналого-цифрових вимірюва-
льних перетворювачів основними складовими цієї похибки виміру буде 
стабільність генератора опорної частоти, крутість фронту схем порівняння 
і граничних пристроїв. Слід зазначити, що в цьому випадку підвищеної 
точності виміру досягається при менших економічних витратах, ніж при 
використанні аналогових вимірювальних перетворювачів [76, 77]. 

Похибки виміру в індикаторах контрольно-вимірювальних пристроїв. 
При використанні осцилографічних індикаторів цей вид похибки містить 
у собі, в основному, похибку від нелінійності часових розгорнень елект-
ронно-променевих трубок (ЕПТ) і похибку зчитування результату на ек-
рані  ЕПТ. Підвищення точності виміру в цьому випадку досягається за-
стосуванням у схемах часових розгорток аналогових перетворювачів з 
підвищеною лінійністю в необхідному діапазоні. Основною похибкою 
виміру в цифрових індикаторах є закладена в принципі представлення 
цифрових величин похибка від дискретності рахунка, що залежить від 
частоти проходження імпульсів генератора опорної частоти. Значне зме-
ншення цієї похибки виміру забезпечується методом усереднення резуль-
татів [23, 75], що реалізується незначним ускладненням схеми контроль-
но-вимірювального пристрою. При цьому додатково забезпечується і по-
передня статистична обробка результатів виміру за рахунок автоматично-
го виконання такої математичної операції: 

 

                                   ∑=
=

n

i
s ntt

1
/)( ,                                             (8.3) 

де t  – результат виміру, який представляється цифровим індикатором 

контрольно-вимірювального пристрою; it – поточне значення часу розпо-

всюдження ультразвукового сигналу у досліджуваному матеріалі між ви-
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промінюючим та прийомним п'єзоелектричними перетворювачами; n – 
коефіцієнт усереднення, який закладений на етапі проектування в 
структурну схему і використовується у відповідному блоці контроль-
но-вимірювального пристрою. Наприклад, при використанні опорної час-
тоти заповнення часового проміжку, рівній  fоп = 10 мГц,   при використанні 
коефіцієнту усереднення результатів n = 10, дискретність рахунку часу 
розповсюдження ультразвукових коливань (dt) дорівнюватиме                    
dt = 0,01 мкс. 

За останній період часу в проектуванні і розробці  розглянутого 
виду ультразвукової контрольно-вимірювальної апаратури реалізуєть-
ся напрямок, який дає змогу підвищити точність виміру параметрів 
пружних хвиль інформаційного сигналу в результаті використання 
методів радіолокації, зокрема, так званого методу погодженої фільтра-
ції [79, 89].  

Вимірювальні пристрої, що використовують такий метод обробки 
інформаційного сигналу, дають можливість стискати прийнятий інфо-
рмаційний сигнал і, тим самим, підвищувати дозволяючу1 здатність 
методу, підсилювати частотні складові корисного сигналу, виділяти 
цей сигнал з шумів, що мають рівномірний спектр частот.     

 

                                                 
1 дозволяючу – разрешающую (рус.) 


