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ПЕРЕДМОВА 

В сучасних умовах розвитку промисловості в галузі важкого 

машинобудування, підприємств чорної металургії, де широко 

використовується неперервне лиття заготівок, холодний та гарячий прокат 

металопродукції, досить гострою є проблема контролю якості продукції 

засобами автоматизованого неруйнівного контролю (НК) в «потоці», коли 

об’єкт переміщується з певною швидкістю. Значні успіхи в забезпеченні 

необхідного рівня якості продукції останнім часом досягнуто 

використанням комп’ютеризованих систем неруйнівного контролю, 

зокрема електромагнітного із застосуванням накладних вихрострумових 

перетворювачів (НВСП). Сучасні вимоги до систем НК потребують не 

тільки виявлення різноманітних дефектів, зокрема дефектів порушень 

суцільності та структури матеріалів й виробів, але також встановлення їх 

форми, допустимих розмірів, прийнятності структурних відхилень, що є 

значно складнішою проблемою та є неможливим без застосування 

цифрових технологій. Ефективне виконання ідентифікації дефектів значно 

скорочує перебраковку як матеріалів на підготовчому етапі виробництва, 

так і вже готових виробів при визначенні їх придатності до експлуатації або 

в її процесі, що суттєво впливає на кінцеві матеріальні затрати виробництва. 

Ідентифікація дефектів є неможливою без перетворювачів із досконалими 

характеристиками, спотворений через неоднакову чутливість до дефекту 

сигнал яких вже не можна виправити навіть надсучасними засобами 

вторинної обробки, в тому числі й цифрової. В останні роки спостерігається 

певна інтенсифікація зусиль дослідників в напрямку проєктування 

вдосконалених конструкцій вихрострумових перетворювачів (ВСП), що 

обумовлена розвитком сучасної обчислювальної техніки, новими 

можливостями застосування більш досконалого математичного апарату та 

програмного забезпечення. Дана проблематика досліджувалася 

вітчизняними та іноземними науковцями, серед яких відзначимо 

насамперед роботи Стєблева Ю.І., Яковенка В.В., Гальченка В.Я., 

Repelianto A.S., Su Z., Ye C., Tamburrino A., Koyama K., Hoshikawa H., 
Postolache O., Ribeiro A.L., Ramos H.G., Udpa L., Udpa S., Safdarnejad M., 

Stawicki K., Gratkowski S. та інші. Їх зусилля було направлено на створення 

методів оптимального синтезу систем збудження ВСП, які генерують 

рівномірний розподіл густини вихрових струмів (ГВС) в об’єктах контролю 

(ОК). Такий розподіл забезпечує однорідну чутливість до дефектів 

суцільності та локальної структури. Але в усіх цих дослідженнях 



розглядалися статичні ОК, ефект швидкості, наявність якого властива для 

рухомих об’єктів та суттєво впливає на розподіл ГВС в них, не 

враховувався. З цієї причини теоретичні здобутки попередників не можуть 

бути використані для оптимального синтезу рухомих ВСП, що 

забезпечують однорідний розподіл ГВС вздовж всього тіла дефекту.  

Наразі спостерігається наявна суперечність між необхідністю 

створення однорідного розподілу ГВС в зоні контролю об’єкта, що 

призводить до однорідної чутливості перетворювачів до дефектів, та між 

використанням класичних систем збудження ВСП, яким притаманний 

неоднорідний розподіл ГВС.  

Тому актуальною є науково-прикладна проблема створення теорії 

оптимального параметричного синтезу всього класу рухомих ВСП з 

однорідною чутливістю в зоні контролю для забезпечення необхідних умов 

щодо ідентифікації дефектів порушень суцільності матеріалів й виробів при 

використанні комп’ютеризованих систем неруйнівного контролю. 

У першій главі проведено аналіз науково-прикладної проблеми, вивчено 

сучасний стан розвитку комп’ютеризованих систем неруйнівного 

електромагнітного контролю. На основі аналізу комп’ютеризованих систем 

неруйнівного контролю визначено, що їх невіддільним компонентом, від 

якого значною мірою залежить ефективність роботи систем в цілому щодо 

виявлення та ідентифікації дефектів суцільності виробів і матеріалів, є 

вихрострумові перетворювачі, зокрема накладні. У цій главі проведено 

систематизацію та критичний аналіз відомих з науково-технічних джерел 

інформації певних ідей, підходів та методів до створення систем збудження 

вихрострумових перетворювачів, які реалізують однорідний розподіл 

густини вихрових струмів в зоні контролю об’єкта. Тут наведено огляд 

відомих математичних методів розв’язку некоректно поставлених задач 

даного типу. В результаті аналізу встановлено, що серед сучасних підходів 

перспективним є оптимізаційний метод. Розглянуто методи створення 

метамоделей для використання при оптимальному сурогатному синтезі 

вихрострумових перетворювачів. Визначено найперспективніші тенденції їх 

розвитку та застосування.  

У другій главі виконано концептуальну постановку науково-технічної 

проблеми та запропонована методологія сурогатного оптимального синтезу 

всього класу рухомих вихрострумових перетворювачів із однорідною 

чутливістю в зоні контролю. Як приклад, наведено узагальнену для 

кругових та рамкових систем збудження «точну» електродинамічну модель 

вихрострумових перетворювачів. Розглянуто методи генерування 



багатовимірних однорідних комп’ютерних планів експериментів. 

Представлено створений адитивний комітетний нейромережевий метод 

побудови багатовимірних метамоделей вихрострумових перетворювачів. 

Показано підходи остаточної оцінки адекватності й інформативності 

отриманих метамоделей за сукупністю статистичних показників. Також в 

цій главі наведено можливі варіанти функцій апроксимації багатовимірних 

поверхонь відгуку для низки різновидів структур систем збудження 

вихрострумових перетворювачів. 

У третій главі розглянуто створення методів оптимального 

сурогатного синтезу кругових рухомих накладних вихрострумових 

перетворювачів з планарною та об’ємною структурами систем збудження, 

які забезпечують однорідну чутливість до дефектів, що є необхідною 

умовою для розпізнавання дефектів суцільності в комп’ютеризованих 

системах контролю якості виробів. Ці методи розроблено в рамках єдиної 

методології оптимального синтезу всього класу рухомих вихрострумових 

перетворювачів, яку запропоновано в главі 2. Здійснено побудову 

метамоделей систем збудження накладних вихрострумових 

перетворювачів, оцінено їх адекватність за низкою статистичних 

показників. Наведено чисельні результати параметричного оптимального 

сурогатного синтезу систем збудження накладних вихрострумових 

перетворювачів з круговою планарною та об’ємною структурами. 

У четвертій главі на основі запропонованого єдиного методологічного 

підходу до синтезу рухомих вихрострумових перетворювачів створено 

метод оптимального сурогатного синтезу рамкових рухомих накладних 

вихрострумових перетворювачів з планарною структурою систем 

збудження. Виконано побудову метамоделі системи збудження накладного 

вихрострумового перетворювача. Здійснена верифікація отриманої 

метамоделі.  

Отримано в результаті умовної оптимізації з використанням створеної 

метамоделі синтезовані варіанти конструкцій рухомих квадратних 

накладних вихрострумових перетворювачів з планарною структурою 

систем збудження. Синтезовані варіанти показали кращі результати щодо 

однорідності розподілу густини вихрових струмів в порівнянні із класичним 

накладним вихрострумовим перетворювачем із системою збудження у 

вигляді одинарного квадратного витка. 

У п'ятій главі відповідно до запропонованого єдиного методологічного 

підходу до синтезу рухомих вихрострумових перетворювачів створено 

метод оптимального сурогатного синтезу тангенціальних рамкових 



рухомих накладних вихрострумових перетворювачів з об’ємною 

структурою систем збудження. Розглянуто можливі варіанти конструкцій 

тангенціальних накладних вихрострумових перетворювачів, що 

відрізняються розташуванням вимірювальної котушки перетворювача. 

Здійснено побудову метамоделі системи збудження тангенціального 

накладного вихрострумового перетворювача, оцінена її адекватність за 

низкою статистичних показників. Наведено чисельні результати 

параметричного оптимального сурогатного синтезу систем збудження 

тангенціальних накладних вихрострумових перетворювачів з об’ємною 

структурою. 

У шостій главі запропоновано ряд можливих підходів до практичної 

реалізації систем збудження синтезованих накладних вихрострумових 

перетворювачів. Оцінено похибки всіх способів нівелювання спотворень 

розподілу густини вихрових струмів при виготовленні конкретного варіанта 

синтезованого накладного вихрострумового перетворювача на практиці. 

У додатках наведено програми створення багатовимірного 

комп’ютерного однорідного плану експерименту на основі Rd-

послідовностей  та ЛПτ-послідовностей Соболя; програми  реалізації 

генетичного алгоритму оптимізації, алгоритму оптимізації роєм частинок 

PSO із випадковою динамічно змінною топологією зв’язків, гібридного 

алгоритму оптимізації на основі генетичного алгоритму з локальним 

пошуком методом Нелдера-Міда; чотиривимірний однорідний 

комп’ютерний план експерименту на основі Rd-послідовностей для 

побудови метамоделі кругового накладного вихрострумового 

перетворювача з об’ємною структурою систем збудження у 

декомпозиційній підобласті; тривимірний однорідний комп’ютерний план 

експерименту на основі ЛПτ-послідовностей для побудови метамоделі 

рамкового накладного вихрострумового перетворювача з планарною 

структурою системи збудження у декомпозиційній підобласті; вагові 

коефіцієнти RBF-нейронної мережі метамоделі, отриманої в результаті 

адитивної регресії гіперповерхні відгуку для рамкового накладного 

вихрострумового перетворювача з планарною структурою системи 

збудження. 
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параметричного синтезу джерел магнітного поля з заданим 

розподілом, методи оптимального намагнічування об’єктів 

складної геометричної форми для задач магнітної та 

електромагнітної дефектоскопії, алгоритми фільтрації сигналів з 
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Автор та співавтор понад 300 наукових робіт, серед яких одна 

колективна монографія та п’ять навчальних посібників. 
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