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Численный расчет МП дает прямой выход на
целый ряд электромагнитных параметров ГГ [1]. В
нашем случае ограничимся сравнением следую-
щих результатов полевого расчета по формулам из
[1] и классического расчета по ММЦ [2]. Основ-
ной магнитный поток в воздушном зазоре опреде-
ляется через распределение ВМП с учетом актив-
ной длины ГГ [1]: Ф=0,261 Вб, а при проектирова-
нии ГГ номинальное значение магнитного потока
составило Ф=0,248 Вб. Средние значения магнит-
ной индукции в зубцах статора и полюсе ротора:
классический расчет [2] дает Вds=1,5 Тл и
Вm=1,357 Тл, а расчет численным МКЭ - Вds=1,485
Тл и Вm=1,52 Тл. Очевидное уточнение произошло
благодаря гораздо меньшим допущениям числен-
ного метода расчета МП по сравнению с классиче-
ским методом. Погрешность последнего здесь оценивается в 5…7%, что не-
обходимо учитывать при проектировании и исследовании ЭМ.
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Акустичні імпульси в електропровідній поверхні можуть бути збуджені
силами взаємодії електричних зарядів, якщо цю поверхню зробити однією з
обкладинок конденсатора [1]. Прийом акустичних коливань з електропровід-
ного виробу можливо здійснити за рахунок зворотного ефекту - появи змін-

Рис. 2. Картиной магнитного
поля - 1,  треугольная ко-
нечно-элементная сетка -2
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ної електричної напруги на обкладинках конденсаторного перетворювача,
якщо до них прикладено постійну напругу [2].

Збудження можна відділити від прийому ємнісним перетворювачем
(ЄП). Для цього розроблено два макети, рис. 1 і рис.2 [3], в яких використано
п’єзоелектричні перетворювачі (ПЕП).

Стенд (рис. 1) функціонує наступним чином. Серійний ультразвуковий
дефектоскоп 1 (УД2-12) з допомогою ПЕП 2 частотою 2,5. МГц збуджує аку-
стичні імпульси, які розповсюджуються в алюмінієвому зразку 3 висотою 90
мм. На протилежній стороні зразка 3 імпульси приймалися КС 4 з діелектри-
чним прошарком 5, і далі через підсилювач 6 поступали на дефектоскоп 1
(УД2-12). Поляризуюча напруга з послідовною зміною полярності імпульсів
з генератора 7, синхронізованого дефектоскопом 1, подається на ЄП 4. По-
ложення прийнятих імпульсів, його форму і амплітуду оцінювали з допомо-
гою атенюатора, цифрового індикатора і шкал електронно-променевої трубки
дефектоскопа 1.

Стенд (рис.2) функціонує наступним чином. Серійний ультразвуковий
дефектоскоп 1 (УД2-12) синхронізує роботу генератора 2 поляризуючої на-
пруги з послідовною зміною полярності імпульсів і генератора 3 високочас-
тотних імпульсів. Імпульси генераторів 2 і 3 живлять ЄП 4 з діелектричною
захисною плівкою 5. Перетворювач 4 збуджує в об'єкті контролю 6 акустичні
імпульси. З протилежної сторони ОК 6 акустичні імпульси приймаються
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Рис. 2. Стенд для досліджень ЄП в режимі збудження акустичних імпульсів
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Рис.1. Стенд для досліджень ЄП в режимі прийому акустичних імпульсів
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ПЕП 7 і поступають на дефектоскоп 1. Характеристики прийнятих сигналів
оцінювали з допомогою атенюатора, цифрового індикатора і шкал електрон-
но-променевої трубки дефектоскопа 1.

Для реалізації стендів розроблено відповідні електронні вузли, рис. 3-5.

Висновки
Розроблено макети для практичної реалі-

зації ємнісного методу в промисловості. Дос-
лідження цих засобів контролю підтвердило,
що вони можуть доповнити існуючу групу приладів для ультразвукового ко-
нтролю виробів і матеріалів.
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Рис. 3. Формувач синхронізуючого, поляри-
зуючих, високочастотних і керуючих
імпульсів на базі мікропроцесора
ATMEGA 16 для приладів неруйнівного
контролю

Рис. 4. Попередній підсилювач
прийнятих ЄП імпульсів

Рис. 5. Генератор ВЧ пакет-
них імпульсів для живлення
ЄП


