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РЕФЕРАТ
Магістерська дисертація: 85 с., 28 рис., 6 табл., 1 додаток, 27 джерел.
Об’єкт

дослідження

—

методи

ультразвукової

діагностики

захворювань лобових та гайморових пазух.
отриманих при А-режимі роботи пристрою.
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Предмет дослідження — підвищення інформативності ехозображень,
Мета роботи — полягає в підвищенні якості ультразвукової

діагностики, проведеної за допомого синускопа в А-режимі роботи, шляхом
параметрів

пєзоперетворювача

проникнення ультразвуку.

та

збільшення

глибини

РА

покращення

Методи дослідження — комп’ютерне моделювання в програмному
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пакеті MATHCAD. Отриманні результати дослідження дають змогу
збільшити інформативність ехозображень. В результаті проведення аналізу
ультразвукового пристрою, теоретичного аналізу можливих структур
п’єзоперетворювача можливо розробити широкосмуговий перетворювач
ехосигналу.
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УЛЬТРАЗВУК, СИНУСИТ, П’ЄЗОПЕРЕТВОРЮВАЧ,

В.

В.

ЕХОЗОБРАЖЕННЯ.
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ГР − генератор розгортки;
РКД − рідко-кристалічний дисплей;
ВП − вимірювальний пристрій;
ККД − коефіцієнт корисної дії;
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ОК − обʻєкт контролю;
С – синхронізатор;
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П – підсилювач;
ПВЧ – підсилювач високої частоти;
УЗ – ультразвук;

ЕАП − електроакустический перетворювач;

В.

В.

Є
вт
уш

ЕПТ – електро-променева трубка.
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ВСТУП
Ультразвуковими (УЗ) прийнято називати акустичні хвилі, частоти
яких лежать вище верхньої межі чутливості людського вуха.
УЗ ехоскопія − це методи і технічні засоби отримання візуальної
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інформації про внутрішню структуру різних обʻєктів і середовищ шляхом
використання явищ відбиття, розсіювання і поглинання УЗ сигналів, що
утворюються при взаємодії УЗ випромінювання з досліджуваним обʻєктом.

Інтерес до практичного використання УЗ ехоскопії обумовлений в

РА

першу чергу тим, що із-за різної природи УЗ і ЕМ хвиль вона дозволяє
спостерігати оптично непрозорі структури за рахунок механічних, точніше

ок
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акустичних властивостей, що в більшості випадків є неможливим при
використанні проникаючих ЕМ випромінювань. Причому, важливою
перевагою є те, що при малих інтенсивностях УЗ сигналів вони нешкідливі
для живих організмів. Тому УЗ ехоскопія використовується з метою
медичної діагностики і дефектоскопії різних виробів, включно з медичним і
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технічним застосування УЗ мікроскопії, а також для візуалізації підводних
обʻєктів.

За допомогою ехоскопів можливе формування ехозображень [1] при

слабких ехо-сигналах, тобто можуть бути застосовані УЗ зондуючі імпульси
малої потужності, які є практично нешкідливими для живих організмів. Крім
того, ехоскопи забезпечують високу швидкодію і можуть бути використані

В.

для спостереження динаміки внутрішніх органів людини в реальному
масштабі часу з метою медичної діагностики. При цьому немає необхідності

В.

у використанні складних оптичних систем і можливе застосування
мобільних електроакустичних перетворювачів, які легко розміщуються в
потрібній області досліджуваного обʻєкту.
Кількість інформації, яку можна отримувати за допомогою УЗ
ехоскопів, їх точність і швидкодія визначаються параметрами зондуючих
імпульсів, характеристиками електроакустичних перетворювачів, а також
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способами і характеристиками обладнання для обробки і оцінки параметрів
ехо-сигналів, що несуть інформацію про властивості досліджуваних
середовищ. В сучасних ехоскопах, як електроакустичні перетворювачі в
основному використовуються пʻєзоелектричні перетворювачі. Для швидкого
електричного

керування

напрямком

УЗ

сканування

все

більше

20
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застосовуються багатоелементні матриці пʻєзоелектричних перетворювачів,
а для обробки ехо-сигналів − вбудовані мікропроцесорні і зовнішні
обчислювальні пристрої.

Широке застосування УЗ методів в діагностиці обумовлене значною

РА

мірою тим фактом, що УЗ випромінювання не чинить шкідливої дії на
пацієнта. У цій роботі розглянуті принципи дії УЗ приладу для діагностики

В.

В.

Є
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гайморових і лобових пазух.
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1 ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ АПАРАТУРИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ
ЛОБОВИХ І ГАЙМОРОВИХ ПАЗУХ
1.1.

Фізичні основи застосування ультразвуку

20
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В УЗ діагностиці використовуються поздовжні УЗ хвилі, тобто пружні
коливання, напрям поширення яких співпадає з напрямом зміщення часток

середовища поширення. Коливання робочої поверхні УЗ давача, що
контактує з тілом пацієнта, передаються біологічним тканинам (БТ), і в

РА

результаті частки середовища також починають коливатися відносно свого

рівноважного стану, викликаючи зміщення сусідніх часток, розташованих
далі від давача. Таким чином, коливання (чи хвилі) поширюються вглиб БТ.

ок
,К
іВ

В УЗ діагностичних системах використовується ехолокаційний
принцип отримання інформації про органи і структури, при якому
випромінюються акустичні сигнали і приймаються сигнали, відбиті від
неоднорідностей біологічного середовища, на основі яких будується
акустичне зображення. Відбиті сигнали, які приймаються давачем і

Є
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використовуються для діагностики, називаються ехо-сигналами.
Відбиття − основне фізичне явище, на основі якого отримується

інформація про БТ. При цьому використовуються ті відбиті хвилі, які
можуть бути прийняті давачем, тобто розповсюджуються в напрямку,
зворотному

напрямку

розповсюдження

хвиль,

що

початково

В.

випромінювались цим давачем.
Заломлення − зміна напрямку поширення хвиль при переході з одного

В.

середовища в інше, що може призводити до геометричних спотворень
отримуваного зображення.
Розсіювання − виникнення множинних змін напряму поширення

ультразвуку,

обумовлене

дрібними

неоднорідностями

середовища і, отже, численними відбиттями і заломленнями.

біологічного
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Поглинання − перехід енергії УЗ хвиль в інші види енергії, зокрема в
тепло, що обумовлюється, в основному, вʻязкістю середовища.
Поглинання, розсіювання і відбиття УЗ хвиль в БТ є причинами
згасання, яке характеризує зменшення енергії УЗ хвиль при їх поширенні.
Параметрами, які впливають на перераховані фізичні явища і на

20
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складний процес отримання акустичної діагностичної інформації, є

швидкість звуку в середовищі і густина середовища. Саме відмінністю
швидкості звуку і густини різних типів біологічних середовищ пояснюються

акустичні неоднорідності БТ, які істотним чином впливають на формування

РА

акустичного зображення.

Для всіх видів БТ швидкість звуку (ультразвуку) в кожній з них
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практично не залежить від частоти (чи довжини хвилі).

У таблиці 1.1 наведені межі зміни швидкості звуку для ряду БТ
людини. Окрім цього, для порівняння дані значення швидкості звуку в
повітрі за нормальних умов і в дистильованій воді при температурі +20С.
Розкид значень швидкості звуку в БТ одного виду пояснюється
причинами,

зокрема
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багатьма

станом

пацієнта,

субʻєктивними

особливостями організму, віком, відмінністю температур при проведенні
вимірювань і т. д. В ряді випадків виявлена залежність швидкості звуку від
стану досліджуваної БТ (норма або патологія), що в принципі могло б бути
використаним для діагностики, якби вдалося здолати труднощі, повʻязані з

В.

точним вимірюванням швидкості звуку в окремих структурах in vivo.
На основі даних таблиці 1.1 можна виділити три класи БТ: БТ з малою

В.

швидкістю звуку, що обумовлено високим рівнем вмісту в них газу, кісткові
БТ з високою швидкістю звуку і всі інші рідкі середовища і мʻякі БТ,
швидкість звуку в яких відрізняється від швидкості звуку у воді не більше
ніж на  10%. У цих останніх (водоподібних) БТ середня швидкість звуку
складає 1540 м/с, трохи відрізняючись від швидкості звуку у воді. При
побудові акустичного зображення використовується припущення про
постійність швидкості звуку в мʻяких БТ і рідких середовищах організму.
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Таке припущення дозволяє з певною точністю розрахувати глибину
розташування неоднорідності за часом приходу відбитого від неї сигналу.
Таблиця 1.1 – Швидкість УЗ хвиль в різних середовищах і акустичні
опори середовищ
Щільність

Акустичний опір

звуку,

відносно води,

відносно води,

м/с

з /в

Zс/Zв

343

1,210-3

(за норм. умов)
(при+20 °С)
Легені

1480

1,0
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Дистильована вода

20
15

Повітря

Швидкість

РА

Середовище

310-4

1,0

400 – 1200

–

–

1350 – 1470

0,95

0,86 – 0,94

1520 – 1570

1,03

1,06 – 1,09

1540 – 1600

1,06

1,04 – 1,08

1550 – 1610

1,06

1,11 – 1,14

Мʻязова тканина

1560 – 1620

1,07

1,13 – 1,18

Нирка

1560

1,07

1,13

Мʻякі тканини

1540

1,06

1,11

2500 – 4300

1,2 – 1,8

2,2 – 5,0

1400 – 2200

–

0,8 – 1,6

Жирова тканина
Мозок
Кров
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Печінка

(середнє значення)

В.

Кісткова тканина

В.

Камені печінки

Відмінності в швидкості звуку в БТ визначають характер відбиття на

межі середовищ. При перпендикулярному падінні звукової хвилі на плоску
межу середовищ, хвиля, що пройшла не змінює свого напряму відносно

хвилі, що падає, і відрізняється від неї меншою енергією, тому що частина
енергії разом з відбитою хвилею переноситься в протилежному напрямі до
падаючої хвилі.
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При рівності швидкостей звуку в середовищах (С1 = С2) промінь, що
пройшов межу середовищ не змінює напрямку свого руху, тобто кут
заломлення  і кут падіння  дорівнюють один одному.
Якщо швидкості звуку в середовищах не однакові (С1  С2), то

20
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відбувається заломлення хвилі. Кути падіння  і заломлення  повʻязані між
собою співвідношенням Снелля :
Sin C1

Sin C2

РА

(1.1)

При С1 < С2 кут  менший від кута , а при С1 > С2 − більший.
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При проходженні УЗ хвилею межі різних мʻяких БТ заломлення
зазвичай невелике із-за невеликої відмінності в них швидкостей звуку.
1.2 Акустичний опір, його вплив на відбиття ультразвуку
Найважливішою

характеристикою

біологічного

середовища

є
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акустичний опір Z, який визначається як добуток густини середовища  на
швидкість звуку в ній :

Z = C

(1.2)

У таблиці 1.1 наводяться значення щільності різних середовищ

відносно дистильованої води. Видно, що у мʻяких БТ щільність не дуже

В.

відрізняється від щільності води − не більше ніж на 7%.
У останньому стовпчику таблиці 1.1 наведені значення акустичних

В.

опорів різних середовищ, приведені до акустичного опору дистильованої
води. Акустичні опори чудові тим, що їх відмінність визначає характер
відбиття на межі середовищ.
Введемо поняття коефіцієнта відбитття по амплітуді Kв, що
визначається наступним співвідношенням:
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Kв 

Рв
Рпад

(1.3)

де Рв і Рпад − рівні тиску відбитої і падаючої УЗ хвилі, відповідно.
коефіцієнт Kв обчислюється за допомогою виразу:

Kв 

Z 2  Z1
Z 2  Z1
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При перпендикулярному падінні УЗ хвилі на плоску межу середовищ

(1.4)

Тут Z2 і Z1 − акустичні опори середовищ, що граничать.

РА

Ця проста формула дозволяє проілюструвати характер формування
відбитих сигналів на межі середовищ і пояснити особливості і обмеження,
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властиві УЗ методам досліджень.

Для мʻяких БТ і крові відмінність акустичних опорів лежить в межах
15% (таблиця.1.1). Якщо перше середовище має відносний опір Z1 = 0,95, а
друга Z2 = 1,05, то Kв = 0,05 (чи 5%). Це означає, що тільки мала частина
енергії УЗ хвилі. що падає, повернеться у вигляді відбитої УЗ хвилі, а
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істотно велика частина поширюватиметься вглиб БТ, досягаючи наступних
неоднорідностей і знову частково відбиваючись від них, поступово
затухаючи.

Якщо середовища міняються місцями, тобто Z1 = 1,05, а Z2 = 0,95, то,

як випливає з наведеної вище формули, результат не зміниться: Kв = 0,05.

В.

Таким чином, коефіцієнт відбиття залежить тільки від різниці

акустичних опорів середовищ і не залежить від того, яке з середовищ

В.

знаходиться далі − з більшим або меншим акустичним опором.
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Таблиця 1.2 – Коефіцієнт відбиття УЗ хвилі на межі біологічних
середовищ
Kв, %

Кров − мʻяз

1,5

Кров − нирка

2,1

Кров − печінка

2,7

Мʻяз − жир

10,0

Печінка − камені печінки

0 – 17,0

Мʻяз − кістка

64,0
66,0

99,95
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Повітря − мʻякі тканини

РА

Мозок − кістка черепа
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Межа середовищ

У таблиці 1.2 наводяться в якості ілюстрації значення коефіцієнта
відбиття УЗ хвилі на межі біологічних середовищ, виражені у відсотках.
Значення, обчислені на основі наведеної вище формули в припущенні, що
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падаюча УЗ хвиля поширюється перпендикулярно плоскій межі середовищ.
Припущення це на практиці майже ніколи точно не виконується, але
дозволяє проілюструвати основні закономірності відбиття.
З таблиці 1.2 слідує, що для м’яких БТ коефіцієнт відбиття по

амплітуді не перевищує 10%, знижуючись іноді до нуля, якщо сусідні БТ не
відрізняються по акустичному опору. У такому разі їх межа не може бути

В.

виявлена (Kв = 0).
Більш високий коефіцієнт відбиття на межі жирових БТ з іншими

В.

мʻякими БТ ілюструє відомий фахівцям факт, що спостереження структур,
розташованих за численними жировими прошарками, повʻязано з певними
труднощами. Дійсно, енергія УЗ хвилі, що пройшла межу жир − мʻякі БТ, є
меншою, ніж після проходження межі інших мʻяких БТ, і разом з
розфокусуванням УЗ променя в жирі це призводить до зменшення рівня
сигналу від структур, розташованих глибше.
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Відбиття від межі мʻяка БТ − камені (печінки, нирок або жовчного
міхура) можуть змінюватися в широких межах залежно від виду каменя і від
його акустичного опору. Чим щільніший камінь і чим більша швидкість
звуку в нім, тим більший рівень відбиття на його межі і тим легше його
виявити. При великому акустичному опорі каменя відбиття від нього можуть
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бути дуже великими, так що в результаті за ним утворюється область
акустичної тіні, тобто область з низьким рівнем відбитих сигналів, що
обумовлено малим рівнем енергії УЗ хвилі. Як відомо, наявність акустичної
тіні є однією з діагностичних ознак наявності каменю в органах.

РА

Якщо камінь має структуру, близьку до структури мʻяких БТ, то
виявити його іноді важко внаслідок малого рівня відбитого сигналу. Це
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випадок акустично прозорого каменю, що погано діагностується. Як
правило, такі камені добре виявляються за допомогою рентгенівської
діагностики.

Рівень відбиття на межі мʻяка БТ − кісткова БТ теж може змінюватися
в певних межах залежно від виду кісткової БТ. Проте у більшості випадків
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цей рівень великий, внаслідок чого відбита хвиля може бути більшої
потужності, ніж хвиля, що пройшла далі. Окрім цього кісткова БТ в силу
специфічності своєї будови розфокусовує ("розвалює") УЗ промінь, що
проходить через неї. Усе це істотно утрудняє можливість спостереження
структур, що знаходяться за кістковими БТ. З цієї причини в кардіології

В.

використовуються секторні і мікроконвексні давачі, мала робоча поверхня
яких дозволяє спостерігати серце через міжреберну щілину. З тієї ж причини

В.

важко отримати двовимірне зображення мозку прийнятної якості при
спостереженні через кістки черепа, і тільки в неонатології можна отримувати
повноцінне двовимірне зображення мозку новонароджених скануванням.
На межі повітря − мʻякі БТ УЗ хвиля відбивається практично повністю,
і далі цієї межі отримати інформацію неможливо. Тому при обстеженні
пацієнта на робочу поверхню давача наноситься акустичний гель, що усуває
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повітряний прошарок і забезпечує акустичний контакт, між давачем і тілом
пацієнта.
Внаслідок практично повного відбиття на межі газових утворень і
мʻяких БТ газовмісні структури (легені, шлунок, кишковик), а також БТ, що
знаходяться за цими структурами, за допомогою ультразвуку досліджувати
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майже неможливо, що є серйозним обмеженням для УЗ діагностики.

Повертаючись до відбиття на межі мʻяких БТ з різним акустичним
опором, відзначимо, що межі неоднородностей розташовуються під
довільним кутом до напрямку поширення ультразвуку (співпадаючому з

РА

віссю УЗ променя), не завжди рівним 90. Тому основна енергія відбитого
сигналу може поширюватися не у бік давача, що погіршує можливості
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спостереження. Ситуація полегшується тим, що межі неоднорідностей, як
правило, не є гладкими, і, отже, відбиті від них УЗ хвилі поширюються в
різних напрямах, у тому числі і в напрямку на давач, що забезпечує прийом
ехо-сигналів і отримання акустичного зображення.

Найчастіше неоднорідності в мʻяких БТ мають складну форму і різні
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розміри, причому їх орієнтація носить випадковий характер. УЗ зображення
в основному формуються хвилями, розсіяними на відносно дрібних
структурах. Якщо розміри неоднорідностей порівнянні з довжиною хвилі
ультразвуку або менші від неї (у більшості випадків ця умова в БТ
виконується), то взаємодія ультразвуку з середовищем характеризується

В.

складними ефектами. Основними з них є дифракція (явище огинання
хвилями різних перешкод) і інтерференція (явище накладання УЗ хвиль,

В.

перевідбитих різними неоднорідностями).
1.3 Основний режим роботи пристрою для діагностики лобових та
гайморових пазух (синускопа)
Робота УЗ синускопа, проводиться в режимі А-ехограм.
А-режим – це найпростіший вид відображуваної інформації, для

отримання якої сканування не потрібно. Зондування здійснюється при
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незмінному напрямку акустичного променя і на екрані монітора відображається А-ехограма у вигляді амплітудних значень ехосигналів від неоднорідностей, що знаходяться на різних глибинах в межах променя (рис. 1).
А-ехограма і А-режим роботи, що відповідає їй, отримали свою назву
від слова amplitude (амплітуда). Амплітуди фіксуються на екрані як функції
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часу t або глибини L, що дозволяє інформувати дослідника не лише про
глибину розташування структур, але і про рівень ехо-сигналів від них.

До недавнього часу А-режим використовувався як додатковий в усіх

приладах двовимірного зображення, даючи можливість аналізу амплітудної

РА

інформації у вибраному промені окрім інформації про ехо-сигнали. Зараз у
більшості двомірних сканерів А-режим не використовується. Однією з
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причин цього є те, що динамічний діапазон яскравісних сигналів в B-режимі
на екрані сучасного приладу цілком достатній для аналізу рівня ехосигналів,
що досягається за рахунок великого числа градацій яскравості (градацій

В.

В.
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"сірої шкали").

Рисунок 1.1 – Отримання А-ехограми.
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А-режим застосовується, як самостійний у ряді спеціалізованих
діагностичних приладів, що використовуються в офтальмології, при
транскраніальних дослідженнях лобових і гайморових пазух, а також для
обстеження носових і лобових пазух (синускопах).
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1.4 Хвороби носа і його додаткових пазух
 Запалення верхньощелепної пазухи гостре, або гострий гайморит (antritis
acuta maxillaries seu highmoritis acuta).

Спостерігаються слизові, слизово-гнійні або гнійні виділення з тієї

РА

половини носа, де знаходиться вражена пазуха. Іноді буває припухлість
щоки з враженого боку, колатеральний набряк нижньої повіки.
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При риноскопії видно припухлість і гіперемію слизової оболонки в
області середнього носового ходу, середньої, а іноді і нижньої носової
раковини. У неясних випадках слід зробити змазування області носового
ходу розчином і потім нахилити голову хворого вниз і набік, ураженою
пазухою догори. В результаті німіння слизової оболонки вивідний отвір
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верхньощелепної пазухи трішки розширюється. При вказаному положенні
голови хворого отвір виявляється внизу і через нього виділяється вміст
пазухи. Після цього нерідко вдається побачити виділення в області
середнього носового ходу. При діафаноскопії і рентгенографії уражена
пазуха виявляється затемненою.

В.

 Запалення верхньощелепної пазухи хронічне, або гайморит хронічний
(antritis chronica maxillaris seu highmoritis chronica).
Залежно від стану слизової оболонки і вмісту порожнини слід

В.

диференціювати ряд форм гаймориту − катаральний, серозний, гнійний,
поліпозний; нерідко зустрічаються змішані форми, наприклад гнійнополіпозний, при якому в пазусі при операції виявляється і гній і поліпи. При
атрофічних процесах виявляється і гній і поліпи. При атрофічних процесах у
верхніх дихальних шляхах зустрічається і атрофічний гайморит. У більшості
випадків

запальний

процес

розвивається

в

слизовій

оболонці
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верхньощелепної порожнини, але іноді до нього залучається періост і
кісткова БТ; процес набуває тоді некротичного характеру.
При риноскопії виявляються набряки або гіпертрофія слизової
оболонки, іноді типова смужка гною в області середнього носового ходу,
при поліпозній формі − поліпи. При діафаноскопії і рентгенографії
стіночні.
 Запалення лобової пазухи гостре і хронічне.
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визначається затемнення ураженої пазухи, в деяких випадках тільки

У важких випадках розвивається колатеральний набряк повік,

РА

переважно верхньої. Нерідко в передньому відділі середнього носового ходу
видно поліпи. Виділення гною під середньою раковиною можуть бути
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великими, але в деяких випадках вони відсутні (закрита емпієма або
поліпозна форма фронтиту). Іноді в результаті виявлення слизової оболонки
і поширення процесу на окістя і кістку з подальшим їх руйнуванням
утворюється свищ. Свищ передньої (лицьової) стінки веде до утворення
відкритої емпієми. При утворенні свища в нижній стінці може розвиватися
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гнійне запалення вмісту очної ямки. Це веде іноді до помилкового діагнозу
первинної флегмони очної ямки. Утворення свища в задній стінці може
повести до розвитку внутрішньочерепних ускладнень : менінгіту і т. д.
При риноскопії видно набряклість, набряки слизової оболонки в

передніх відділах середнього носового ходу (вихідний отвір лобово-носового

В.

каналу). Там же видно слизово-гнійне або гнійне відбиття, яке після
видалення швидко натікає знову. При рентгенографії і діафаноскопії

В.

відзначається пониження прозорості ураженої пазухи.

РА

Рисунок 1.2 – Принцип дослідження пазух
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В основі роботи синускопа лежить випромінювання УЗ імпульсів, які
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поширюються в БТ організму і, відбиваючись від різних обʻєктів,
повертаються назад. Час від випромінювання імпульсу до його повернення
назад до перетворювача пропорційно відстані від перетворювача до обʻєкту,
що відбив імпульс. Знаючи швидкість поширення ультразвуку, прилад
перераховує виміряний час у відстань до обʻєкту, і зображує на своєму

В.

В.
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екрані пік на шкалі відстаней.

Рисунок 1.3 – Ехограма здорових пазух
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Ехограми, що відповідають здоровим пазухам, зображені вище на рис.
1.3. Як ми бачимо, УЗ імпульси повністю відбиваються від межі слизової
оболонки, яка вистилає передню стінку пазухи, і повітря, що заповнює
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пазуху.

Рисунок 1.4 – Ехограмма пазух, в яких присутня рідина
Ехограми, що відповідають рідини в пазухах, зображені на рис. 1.4. На

В.

ехограма видно два піки, один з яких відповідає відображенню від границі
слизової оболонки і рідини, що заповнює пазуху, а другий пік виникає на

В.

межі рідини і слизової оболонки задньої стінки.
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Рисунок 1.5 – Ехограма пазух, в якій присутня кіста в рідині
Прилад здатний візуалізувати кісту, що знаходиться на передній стінці
пазухи, або в рідині, що заповнює пазуху. Кісти на задній стінці
діагностуються тільки, якщо пазуха заповнена рідиною. У разі повітряних
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пазух з кістами на задній стінці ультразвукові імпульси не здатні подолати
повітряний бар'єр.

1.5 Фізичні принципи і загальна схема побудови пристрою для

діагностики лобових та гайморових пазух
Генератор зондуючих імпульсів (ГЗІ) виробляє імпульс електричної

В.

напруги, що збуджує УЗ коливання в електроакустичному перетворювачі

В.

(ЕАП).

Відбиті від дефекту УЗ сигнали приймаються тим же (поєднана схема)

електроакустичним перетворювачем, трансформуються в електричні
імпульси і поступають на вхід підсилювача (П). Коефіцієнт підсилення його
регулюється часовим регулятором підсилення (ЧРП). Підсилений до
необхідної величини сигнал поступає на ЕПТ.
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ГЗІ

П

ЕПТ

ЧРП

ВП
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ЕАП

ГР
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Рисунок 1.6 – Структурна схема УЗ приладу
Синхронізатор (С) забезпечує необхідну часову послідовність роботи
усіх вузлів приладу для діагностики лобових і гайморових пазух. Одночасно
з генератором зондуючих імпульсів (чи з деякою заданою затримкою) він
приводить в дію генератор розгортки (ГР) ЕПТ. Розгортка дозволяє
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розрізняти за часом приходу сигнали від обʻєктів відбивання ультразвуку,
розташованих на різній відстані від ЕАП. Синхронізатор також керує
роботою блоку ЧРП.

Сучасні УЗ прилади для діагностики лобових і гайморових пазух

забезпечені пристроями для вимірювання амплітуди і часу приходу

В.

відбитого сигналу [24]. На рис.1.6 показана одна з можливих структурних
схем вимірювання часу. Тут вимірювальний пристрій (ВП) обробляє

В.

сигнали, що надійшли від підсилювача, з урахуванням часу надходження
сигналу від синхронізатора і видає інформацію на ЕПТ.
Генератор зондуючих імпульсів містить два основні елементи:

коливальний контур, до складу якого входить випромінюючий ЕАП
(пʻєзоперетворювач), і електронну схему, що забезпечує генерацію коротких
радіоімпульсів. У коливальному контурі паралельно або послідовно з
пʻєзоелементом вмикають індуктивність і активний опір.
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Рисунок – 1.7 Ударний генератор (а); форма імпульсу: б – після
детектування; в – збудженого генератором; г – на приймачі
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Іноді застосовують трансформаторний звʻязок. Спрощена схема
показана на

рис. 1.7,а. Резонансну частоту

контура

за допомогою

індуктивності L встановлюють такою, що дорівнює резонансній частоті
пʻєзопластини. Опір резистора R визначає добротність контура.
Найчастіше застосовують схему ударного збудження коливань

контура. Накопичувальний конденсатор Сн заряджають від джерела високої

В.

напруги. По команді синхронізатора відкривають тиристор Т, через який цей

В.

конденсатор розряджається і збуджує коливання в контурі.
Форма збуджуваних у такий спосіб електричних зондуючих імпульсів

показана на рис. 1.7 фронт ударного імпульсу визначається швидким
процесом розряду накопичувального конденсатора. Йому відповідають
високочастотні складові спектру імпульсу, що значно перевищують робочу
частоту УЗ приладу для діагностики лобових і гайморових пазух і
пропускання частот ЕАП, що виходять за межі смуги. В результаті

27

випромінюваний у виріб акустичний зондуючий імпульс має форму, яка
буде близькою до дзвоноподібної (рис. 1.7 г). Амплітуда першого півперіоду
коливань збуджувального імпульсу 300...500 В. Проте, ефективно діюча
амплітуда спектральної складової на робочій частоті значно менша (50...100
В) через невідповідність смуг частот імпульсу. Нині часто застосовують
що

виробляють

імпульси

дзвоноподібної

форми,

які

20
15

генератори,

характеризуються найвужчим спектральним складом або імпульси, які
містять один, два або більше періодів коливань постійної амплітуди, що
підвищує ККД генератора.
напруженість

електричного

змінного

збуджуючого

електричного

поля

,

яку

може

обмежує
витримати
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пʻєзопластина без пробою або руйнування.

імпульсу

РА

Амплітуду

Оскільки УЗ прилад для діагностики лобових і гайморових пазух
повинен надійно працювати з усіма перетворювачами, що входять в
комплект, максимальну амплітуду U обмежують величиною 500 В.
Низькочастотні УЗ прилади для діагностики лобових і гайморових пазух
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мають генератори з більшою напругою. Відзначена обставина також вказує
на неефективність ударних генераторів.
Приймально-підсилювальний тракт УЗ приладу для діагностики

лобових і гайморових пазух містить підсилювач, вимірювач амплітуди
сигналів, підсилювач високої частоти (ПВЧ), детектор і відеопідсилювач.

В.

Підсилювач забезпечує узгодження підсилювального тракту з приймальним
перетворювачем. Його вхідний опір має бути більшим від еквівалентного

В.

електричного опору ЕАП, який, як показують оцінки, для перетворювача з
ЦТС на частоті 1...5 МГц складає 20...40 0м. Коефіцієнт підсилення
підсилювача − 20дБ.
У передпідсилювач входить обмежувач амплітуди, що запобігає

перевантаженням підсилювача, повʻязаним з дією електричного зондуючого
імпульсу (коли ЕАП включений за суміжною схемою). Він шунтує сигнали,
амплітуда яких перевершує певний рівень, але практично не спотворює
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сигналів з меншою амплітудою, що відповідають ехосигналам від дефектів.
Амплітуди

сигналів

вимірюють

за

допомогою

дільника,

що

калібрується, напругою атенюатора. Вимірювання полягає в порівнянні
амплітуд двох або кількох сигналів у відносних одиницях − децибелах.
Процес вимірювання зводиться до послаблення сигналів, що приймаються,

20
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до деякого встановленого рівня. Акустичний зондуючий імпульс приймають
за 0 дБ. Амплітуди усіх інших сигналів виражають у від’ємних дБ, хоча знак
мінус не пишуть, а лише мають на увазі. Атенюатор розташовують поблизу

входу приймально-підсилювального тракту для того, щоб спотворення
діапазон вимірювань від 0 до 100 дБ.

РА

амплітуд сигналів, що поступили на нього, було мінімальним. Необхідний

ок
,К
іВ

Останнім часом застосовують автоматичні вимірювачі амплітуди з
цифровою індикацією. Іноді в них амплітуду перераховують у величину, що
характеризує розмір дефекту і представляють її на цифровому табло.
Оскільки перерахунок виконується за різними законами, залежно від типу
перетворювача і характеристик матеріалу обʻєкту контролю (ОК), вимірювач
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вимагає попереднього налаштування. При переміщенні перетворювача по
ОК амплітуда ехосигналу від дефекту змінюється, але автоматичний
вимірювач фіксує максимальне значення амплітуди.
Підсилювач високої частоти має коефіцієнт підсилення 60...100 дБ..

Розрізняють

вузькосмугові

і

широкосмугові

підсилювачі.

Ширше

В.

застосування знайшли вузькосмугові ПВЧ, такі, що мають високу
завадостійкість і смугу пропускання, не менше 0,2 fo (де fo − робоча частота),

В.

що забезпечує невелике спотворення сигналів в приймальному тракті.
Недолік вузькосмугових підсилювачів полягає в необхідності налаштування
частотного діапазону при зміні робочої частоти приладу. В цьому сенсі
перевагу мають широкосмугові підсилювачі, хоча вони складніші за схемою
і мають меншу завадостійку.
Підсилені високочастотні сигнали поступають до детектора, на
навантаженні якого виділяються огинаючі радіоімпульсів. Продетектовані
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сигнали (рис.1.7, б) подають на відеопідсилювач з коефіцієнтом підсилення
біля 20 дБ.
Важливою характеристикою підсилювача є динамічний діапазон,
тобто, відношення амплітуд максимального і мінімального сигналів, що
підсилюються без спотворення. Прилади з великим динамічним діапазоном
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(20 дБ і більше) дозволяють правильно оцінювати співвідношення амплітуд
сигналів на екрані ЕПТ навіть без застосування атенюатора.

Окрім атенюатора, УЗ прилади для діагностики лобових і гайморових
пазух мають ряд інших регуляторів чутливості. До них відносять регулятор

РА

амплітуди зондуючого імпульсу, некалібрований регулятор чутливості ПВЧ,
ЧРП і відсічення. Відсічення (обмеження сигналів знизу) досягається зміною
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порогового рівня детектора. Завдяки цьому відсікають усі імпульси,
амплітуда яких менша від вибраної величини. Застосування відсічення
спотворює реальне співвідношення амплітуд продетектованих сигналів і
звужує динамічний діапазон підсилювача приладу. В звʻязку з цим
застосовують систему так званого компенсованого відсікання, яке забезпечує
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відновлення амплітуди сигналів, що виявилися вищими за рівень відсікання,
до початкової величини.

Індикатором прийнятих сигналів, як правило, служить ЕПТ. При

великій товщині ОК сигнали від близькорозташованих один від одного
відбивачів погано помітні на лінії розгортки. З метою подолання вказаного

В.

недоліку багато дефектоскопів забезпечені схемою затримки розгортки
(«лупою часу»), за допомогою якої запуск розгортки здійснюють не

В.

зондуючим імпульсом, а першим, відбитим від поверхні ОК сигналом (при
імерсійному контролі) або сигналом, довільно регульованим в часі.
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Рисунок 1.8 – Типове зображення на екрані ЕПТ УЗ приладу для

РА

діагностики лобових і гайморових пазух:1 − зондуючий імпульс, 2 − завади
перетворювача, 3 − стробуючий імпульс, 4 − структурні завади, 5 −

Розглянуту
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ехосигнал від дефекту, 6 − донний сигнал
систему

розгорткою типу А.

розгортки

«час

−

амплітуда»

називають

Синхронізатор є автоколивальною імпульсною системою. Його
зазвичай виконують за схемою мультивібратора. Частоту генерованих
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синхронізатором запускаючих імпульсів вибирають відповідно до завдань
контролю в межах 50... 8000 Гц. В деяких дефектоскопах її регулюють.
Оскільки частота синхронізатора визначає період зондуючих сигналів, то з
точки зору збільшення швидкості контролю (а отже, і його продуктивності) її
бажано вибирати якомога більшою. Проте вона обмежується згасанням

В.

ультразвуку і товщиною ОК, оскільки необхідно, щоб імпульс, що
випромінює в ОК, повністю згасав до початку наступного імпульсу. В

В.

загальному наш пристрій вимірює час пробігу імпульсу до пазухи і назад.
Час перераховують у відстань з урахуванням швидкості ультразвуку в ОК.
Коригування на швидкість звуку вводять, вимірюючи якесь відоме відстань,
наприклад товщину ОК. У більшості таких пристроїв вимір здійснюють
безпосередньо по екрану ЕПТ, забезпеченому шкалою. При цьому
висувають високі вимоги до лінійності і стабільності розгортки.
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Висновки до першого розділу
Таким чином, діагностика захворювань лобових та гайморових пазух
залишається актуальною проблемою. Використовуваний для ідентифікації
синуситу метод повинен бути простим у виконанні, швидким, безпечним і
прийнятним для скринінгової діагностики. До числа таких методів
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відноситься ультразвукове дослідження (УЗД). Переваги УЗД відомі і не
потребують доказів. Тим не менш, в оториноларингологічній практиці УЗД

пазух носа використовується рідко. Мабуть, це пов'язано з тим, що у

практикуючого лікаря часто виникають труднощі при виборі оптимальної

РА

методики дослідження. Крім того, не вивчені показання для проведення УЗД
в діагностиці патології лобових та гайморових пазух.
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Для дослідження навколоносових пазух використовують УЗД Аметодом (або одномірне УЗД) [5], оскільки вона достатньо інформативна у
виявленні кіст і поліпів.

Одномірна УЗД дає можливість отримання інформації про характер
патологічного

процесу

за

рахунок

випромінювання

ультразвуковим
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датчиком одночасно декількох ультразвукових сигналів. Однак в діагностиці
захворювань

навколоносових

використовується,

тому

В.

В.

представлений в літературі.

мало

пазух

цей

вивчений

метод
і

практично

недостатньо

не

докладно
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2 ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕТВОРЮВАЧА
2.1 Вибір робочої частоти і тривалості імпульсу
Робочу

частоту

вибирають

виходячи

з

вимог

оптимального

співвідношення між просторовим розрішенням і глибинним проникненням
Короткий

УЗ

імпульс,

який
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ультразвуку.

випромінюється

діагностичним

перетворювачем або багатоелементними ґратками зазвичай має тривалість
не більше 3 − 4 періодів коливань. Для формування такого імпульсу на

РА

перетворювач подається або сигнал у формі стрибка напруги, або

радіочастотний імпульс з частотою заповнення, що дорівнює резонансній
перетворювача.

параметрах:

Отже,

проводимо

дослідження

при

таких
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частоті

 аксіальна роздільна здатність:

z = 110-3 м

 робоча частота

f = 1,76 МГц,

 швидкість звуку у БТ

с = 1540 м/с.
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Тоді і = 2z/с = 2110-3/1540 = 1,310-6 = 1,3 мкс.

2.2 Вибір геометричних розмірів і матеріалу перетворювача

Для робочої частоти (1,76 МГц) виберемо із стандартного ряду діаметр

перетворювача d = 10 мм і пʻєзокерамічний матеріал PZT-8.
Пʻзокерамічні матеріали мають перевагу перед монокристалічними

В.

пʻєзоматеріалами тому, що вони у багатьох випадках допускають просту
технологію виготовлення пʻєзоелементів різної форми. Водночас вони мають

В.

високі коефіцієнти електромеханічного звʻязку, досить хороші механічні та
температурні властивості. Тому пʻєзокерамічні перетворювачі нині широко
використовуються в різних УЗ приладах [3].
Проте ці пʻєзоматеріали мають велику діелектричну проникність,
порівняно високі діелектричні і акустичні втрати, і тому їх частотний
робочий діапазон обмежується у кращому разі кількома десятками мегагерц.
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Виготовлена в Україні п’єзокерамика цирконату-титанату свинцю
скорочено позначаються ЦТС, в США − PZT. Окремі марки, що
відрізняються хімічним складом, позначаються відповідними цифрами і
буквами, наприклад ЦТС-19 і т.п. Пʻєзокераміка ЦТС [6] є твердими
розчинами цирконату свинцю PbZrO3 і титанату свинцю PbТiO3 з сумішшю

20
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деяких трьох- і пʻятивалентних елементів та частковим заміщенням свинцю

стронцієм. Шляхом зміни хімічного складу можна змінювати в досить
широких межах фізичні властивості цих керамік без істотного зменшення
пʻєзоефекту. Для деяких з цих матеріалів коефіцієнт електромеханічного

РА

звʻязку сягає 0,5 і більше, а температура перевищує 300С.
Знайдемо товщину пластини за формулою :
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l0  k / 2  с / 2 f0

(2.1)

де l0 − товщина пʻєзопластини;
f0 − робоча частота;

к − довжина хвилі в пʻєзокераміці;

с − швидкість поширення УЗ хвиль в пʻєзокераміці;
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Знайдемо швидкість поширення УЗ хвиль за формулою:
с

Y



де  − густина пʻєзокераміки;
Y − модуль пружності;

В.

Y =0.891011 Па;

 = 7.6103 кг/м3.

В.

Тоді за формулою (2.2) знаходимо швидкість звуку:
с

Y





0.89 1011 Па
= 1171 м/с
7.6 103 кг / м3

Отже, за формулою (2.1) товщина пластини буде такою:

(2.2)
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l0  с / 2 f 0  1171м / с

2 1.76 10 Гц
6

 3.3 103 м

2.3
Розрахунок
та
дослідження
амплітудно-частотних
характеристик п’єзоелектричного перетворювача
В УЗ приладах пʻєзоперетворювачі [23] служать для перетворення
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електричних коливань в механічні (УЗ) або навпаки. Зазвичай з робочим
середовищем, в якому поширюються УЗ коливання, контактує тільки одна
поверхня пʻєзоелектричного перетворювача, яку можна назвати активною,
інша поверхня може залишатися вільною або навантажуватися демпфуючим

РА

середовищем. Акустичний контакт пʻєзоелектричного елементу з робочим
середовищем і демпфером здійснюється безпосередньо або через перехідні

шари. Надалі під УЗ пʻєзоперетворювачем будемо розуміти систему, що
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складається з пʻєзоелемента, перехідних шарів і демпфуючого середовища,
узагальнена схема якого показана на рис.2.1.

Виходячи з наведеного визначення, пʻєзоперетворювач доцільно
розглядати як електромеханічний чотирьохполюсник з акустичним входом
а - а´ (чи виходом) і електричним виходом б - б´ (чи входом). При цьому
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однією з найважливіших характеристик системи є її передавальна функція,
тобто відношення вихідного впливу до вхідного впливу. При аналізі
акустичних систем є загальноприйнятими і широко використовуються
електромеханічні аналогії: електрична напруга − сила і електричний струм −
коливальна швидкість. При однорідних коливаннях пластин сила, що

В.

розвивається на активній поверхні, визначається як добуток коливального
тиску на площу пластини. Оскільки коливальний тиск − це сила, що

В.

нормується по площі, то для даного випадку в якості вхідних і вихідних дій
пʻєзоперетворювача доцільно розглядати коливальний тиск − електричну
напругу. Тоді передавальна функція пʻєзоперетворювача, що працює в
режимі випромінювання УЗ хвиль (пʻєзовипромінювача), визначається
виразом:

35

КВ 

р
U ВХ

(2.3)

де p − коливальний тиск на акустичному виході;
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UВХ – напруга живлення.

Рисунок 2.1 – Узагальнена схема пʻєзоелектричного перетворювача: ПП
− пʻєзоелектрична пластина; Д −демпфер; 1, 2, ..., n; 1´, 2´, ... n´ − перехідні
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шари; б, б’ – затискачі.

Передавальна функція пʻєзоперетворювача, що працює в режимі

прийому УЗ хвиль (пʻєзоприймача), визначається таким чином [8]:
U вих
p

(2.4)

В.

КП 

де U ВИХ − електрична напруга на затискачах б-б´;

В.

p − коливальний тиск в робочому середовищі без пʻєзоприймача.
В УЗ приладах перетворювачі часто утворюють пари випромінювач-

приймач або ж один перетворювач працює в режимі випромінюванняприйому. Передавальна функція такої системи має вигляд:
K  К В  К П  КСЕР

(2.5)
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де КСЕР − передавальна функція робочого середовища.
Коли втрати і спотворення сигналу в робочому середовищі із-за
поглинання, дифракції і інших причин відсутні, КСЕР=1 і передавальна
функція (2.5) характеризує тільки властивості пʻєзоперетворювачів. З

К  КВ КП
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врахуванням цього вираз (2.5) набуває вигляду:
U ВИХ
U ВХ

(2.6)

Оскільки передавальні функції є комплексними величинами, у багатьох

РА

практичних випадках ці функції доцільно виражати амплітудно-частотною
К(ω) і фазо-частотною φ(ω) характеристиками.

ок
,К
іВ

Для розрахунку передавальної функції потрібні матриці коефіцієнтів,
що описують як електричні, так і механічні елементи систем. При цьому
особливе

місце

займає

еквівалентний

чотирьохполюсник

електромеханічного перетворювача, що повʻязує електричні параметри з
механічними. В загальному випадку будь-який елемент системи може бути
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схематично представлений чотириполюсником, показаним на рис. 2.2. Вхідні
X1, Y1 і вихідні X2, Y2 дані повʻязуються системою рівнянь:

(2.7)

В.

В.

 X1  A11  X 2  A12  Y2
Y1  A21  X 2  A22  Y2

Рисунок 2.2 – Еквівалентний чотирьохполюсник елементу УЗ системи
Ці ж рівняння в матричній формі набувають вигляду:
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X1
Y1

 Amn 

X1
Y1

A11 A12



A12 A22



X2

(2.8)

Y2

Тут Аmn (m = 1, 2; n = 1, 2) − коефіцієнти чотирьохполюсника даного
елементу. Якщо вхідними затискачами вважати 2-2, а вихідними 1-1 і
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15

змінити напрями дій Y1 і Y2 на протилежні, показаним на рис. 3.2, то звʻязок
між діями X2, Y2 і X1, Y1 описується за допомогою матриці В, тобто
X2
Y2

 Bmn 

X1
Y1



B11 B12
B12 B22



X1
Y1

(2.9)
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Для пʻєзоперетворювача, який працює в режимі випромінювання,
вхідними даними є електричні, а вихідними − механічні. Таким чином, при
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аналізі еквівалентних чотириполюсників пʻєзоелектричних пластинок за дії
X1, Y1 прийматимуться, відповідно, електрична напруга і струм, а за дії X2, Y2
− коливальна сила і швидкість на її активній поверхні [2].
Механічні елементи УЗ систем у вигляді шарів деяких матеріалів
можуть бути описані за допомогою матриць коефіцієнтів, що повʻязують
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силу і коливальну швидкість на одній поверхні цього шару з силою і
коливальною швидкістю на іншій поверхні. Відповідно в даному випадку
діями X і Y є сила і коливальна швидкість.
При складанні еквівалентного чотириполюсника пʻєзоелектричної

пластинки вважається, що пластинка з одного боку навантажена питомим

В.

акустичним імпедансом Z1, з іншого боку Z2. Товщина пластинки L0, площа
металізованих еквіпотенціальних поверхонь А0. Активною поверхнею

В.

вважатимемо поверхню, навантажену на Z2.
Розріз

пʻєзоелектричної

пластинки,

що

працює

в

режимі

випромінювання, показаний на рис.2.3. Механічні коливання в цій пластині

збуджуються гармонічною напругою з амплітудою U1, при цьому через
перетворювач протікає струм I1.
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Рисунок 2.3 – Випромінювальна пʻєзоелектрична пластинка
Матричне рівняння, що описує пʻєзоелектричний випромінювач, має
вигляд:
U1

A11 A12



F2
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I1

A12 A22

2


ka11


a


a21
jC0 k

ka12 


21

a

a22
jC0 k

(2.10)


22

де матриця коефіцієнтів записується таким чином:

В.

В.


amn



11

a
a


21


12

a
a


22

j

 l 

 k1  th 0 0 
2 


j k1  cth  0l0 

A0 z0 k  th  0l0
1
2

jA0 z0 

k1  2th
k1  th

 0 l0
2

 0 l0

2
k cth  0l0   1
j 1
 l
k1  th 0 0
2

(2.11)

Отримані коефіцієнти еквівалентного чотириполюсника відповідають
схемі, показаній на рис. 2.4.
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Рисунок 2.4 – Еквівалентний чотириполюсник пʻєзоелектричної
пластинки

РА

У цій схемі С0 дорівнює ємності затиснутої пʻєзоелектричної

пластинки. У чотирьохполюсник входять тільки механічні величини.
Електрична частина еквівалентної схеми повʻязана з чотирьохполюсником
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за допомогою трансформатора, коефіцієнт трансформації якого дорівнює k.
Фізичний сенс А визначається з рівнянь:

А11 = U1|F2| − коефіцієнт трансформації напруга-сила при жорстко
затиснутій робочій поверхні пʻєзопластинки;
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А12=U1|2| − коефіцієнт трансформації напруга-коливальна швидкість при
вільній робочій поверхні;

А21=I1|F2| − коефіцієнт трансформації струм-сила при жорстко затиснутій
робочій поверхні;

А22=I1|2| − коефіцієнт трансформації струм-коливальна швидкість при
вільній робочій поверхні.

В.

Складаючи еквівалентну схему пʻєзоприймача, вважаємо, що з одного

боку

приймальна

пʻєзопластинка

навантажена

питомим

В.

імпедансом Z1, а з іншої − збуджується силою F (рис.2.5).

акустичним
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Рисунок 2.5 – Приймальна пʻєзоелектрична пластинка
Коливальна швидкість на поверхні, на яку діє сила F, дорівнює .
Товщина приймальної пʻєзопластинки дорівнює L0, площа − А0. При
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навантаженні пʻєзоприймача електричним імпедансом Zел через нього
протікає струм І2 (напрям цього струму протилежний до струму І2 у разі
пʻєзовипромінювача), і напруга на обкладаннях пластинки дорівнює U2.
Рівняння

еквівалентного

чотирьохполюсника

пʻєзоприймача

В.

В.

записуються у вигляді:

F=B11U2+B12I2

(2.12)

=B12U2+B22I2

(2.13)

З теорії пасивних чотириполюсників слідує:


a22
B

 11 k



 B  a21
 21 k

*
B12  ka22


*
a22
j C0 k

*
a21
B22  ka 
j C0 k
*
11

(2.14)
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Еквівалентна схема пʻєзоприймача, що відповідає коефіцієнтам
чотириполюсника (3.16), наведена на рис.3.6 [14]. В цьому випадку
механічні

величини

перетворяться

в

електричні

за

допомогою

РА
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трансформатора з коефіцієнтом трансформації k:1.
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Рисунок 2.6 – Еквівалентний чотириполюсник приймальної
пʻєзоелектричної пластинки

Фізичний сенс коефіцієнтів В:
В11=F/U2|

− коефіцієнт трансформації сила-напруга при розімкненому

ланцюзі електричного навантаження пʻєзоприймача; В12=F|I2| − коефіцієнт
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трансформації сила-струм при електричному короткому замиканні;
В21=/U2| − коефіцієнт трансформації коливальна швидкість-напруга при
електричному холостому ході;

В22=/I2| − коефіцієнт трансформації коливальна швидкість-струм при
короткому замиканні.

В.

У більшості практичних випадків механічні втрати в пʻєзоелектричних

пластинах бувають значно менші, ніж втрати в кріпленнях. Коефіцієнти a*mn

В.

b*mn не залежать від пʻєзоелектричних властивостей перетворювача. Крім

того, коефіцієнти a*11 = b*22 і a*22 = b*11, а також нормовані коефіцієнти:









a12  b12 



a12
A0 z0

(2.15)


a21  b21  A0 z0 a21

(2.16)
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залежать тільки від ступеню демпфування, що оцінюється коефіцієнтом k1
і не залежать від площі пластинки.
Для

визначення

пʻєзоелектричної

матриці

пластинки

коефіцієнтів

також

можна

чотирьохполюсника
скористатися

не

хвильовим

рівнянням, для розвязку якого задаємо товщину пластинки l, площу А0,
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питомий хвильовий акустичний опір z0 [1]. Схема наведена на рис. 2.7.

Рисунок – 2.7. Непʻєзоелектрична пластинка

В.

2.4 Аналіз акустичних параметрів перетворювача

Відповідно до наведених вище теоретичних відомостей зробимо

В.

розрахунок і аналіз електричних і акустичних параметрів перетворювача за
допомогою пакету Mathcad. Розглянемо наступні варіанти:
-

кераміка навантажена на БТ;

-

шар з демпфером;

-

узгоджуючий шар;

Найбільш оптимальним варіантом є:
n  0.2 − товщина шару в довжинах хвиль;
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k1  0.25 − відносний імпеданс демпфера;
k1  0.077 − питомий акустичний імпеданс БТ;
k1  0.277 − питомий акустичний імпеданс акустичного узгоджувального

шару;
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k1  0.077 − відносний імпеданс узгоджувального шару;

kt  0.51 − коефіцієнт електромеханічного звʻязку коливань товщини;

Для отримання АЧХ п’єзоперетворювач, представляє собою в загальному
випадку систему, яка складається з п’єзоелемента, перехідних слоїв і
середовища,

розглядається

як

еквівалентний

РА

демпфуючого

електромеханічний чотириполюснік з акустичним входом (або виходом) і
виходом

(або

входом).

Відомо,
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електричним

що

для

будь-якого

чотириполюсника справедливий вираз (2.10). У цьому виразі найбільшу
цікавість представляють коефіцієнти чотириполюсника Amn, оскільки з їх
допомогою

можуть

п’єзоперетворювача,

бути

отримані

зокрема,

основні

електричний

параметри

імпеданс

та

Є
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передавальна функція.

вхідний

АЧХ

На підставі співвідношень, наведених у (2.17), отримаємо розрахункові
співвідношення і побудуємо нормовані АЧХ активної складової вхідного
електричного імпедансу і передавальної функції за допомогою методу
чотириполюсників для різних конструкцій п’єзоперетворювача.
Повний вхідний електричний імпеданс п’єзоперетворювача визначається

В.

В.

виразом:

Z вх 

( 4)
4
A11
A0 z2  A12
( 4)
4
A21
A0 z2  A22

,

де А0 – площа активної поверхні п’єзопластини .
Нормована частотна характеристика повного вхідного

(2.17)
електричного

імпедансу має комплексний характер і може бути представлена у вигляді:
Zвх (х) / XС 0  R а (x) / XС 0  jXС (x) / X С 0,

де XС 0  1/ 0 С0 ;R а (x) / XС 0  Re  Zвх (x) / XC 0 ;X С (x) / X С 0  Im  Zвх (x) / X C 0  .

(2.18)
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Передаточна функція п’єзоперетворювача визначається виразом:

Кп 

2

(2.19)

( 4)
А22
( 4)
 z2  A21
A0

На підставі виразів (2.17) - (2.19) для кожного випадку були
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побудовані графіки нормованих АЧХ активної складової вхідного

електричного імпедансу і передавальної функції. Нормування останньої

проводилося відносно коефіцієнта К по . Отримані результати представлені на

В.

В.

Є
вт
уш

ок
,К
іВ

РА

рис. 2.10 і на рис.2.11.

(а)

–

2.10

пʻєзоперетворювача:

(б)
Амплітудно-частотні

а

–

характеристики

РА

Рисунок

20
15

45

АЧХ

коефіцієнта

передачі

в

режимі

ок
,К
іВ

випромінювання; б – АЧХ коефіцієнта передачі в режимі прийому
0.3
0.27

(в)

0.24
0.21
0.18
fip
i

0.15

Є
вт
уш

0.12
0.089
0.059
0.03

В.

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

x
i

(г)
2.11

–

Амплітудно-частотні

характеристики

В.

Рисунок

0

пʻєзоперетворювача: в – АЧХ коефіцієнта передачі в режимі подвійного
перетворення; г – АЧХ модуля вхідного електричного опору перетворювача.
Як видно з рис.2.10 , краща АЧХ коефіцієнта передачі спостерігається
в режимі прийому, тоді як в режимі відображення більша смуга частот.
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2.5. Вибір демпфера і узгоджувального шару
Матеріал

демпфера

повинен

мати

характеристичний

імпеданс,

близький до хвилевого опору пʻєзоелемента, і великий коефіцієнт згасання
ультразвуку [7]. Виконання другої вимоги забезпечує відсутність сигналів,
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відбитих від поверхні демпфера, протилежної до пʻєзоелемента, що заважає
виявленню далеко розташованих дефектів. Іноді вказані вимоги виявляються
суперечливими.

Найчастіше застосувуються як матеріали демпферів композитні

РА

матеріали, що складаються з розсіювачів і обʻєднувального компонента.

Перші, це, як правило, порошки важких металів та їх оксидів, а другі − це
смоли (найчастіше епоксидні) або компаунди.
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,К
іВ

Було запропоновано використовувати гаряче пресування порошку
вольфраму з обʻєднувальним фенопластом. Демпфери мають дуже високий
коефіцієнт згасання ультразвуку і досить високе значення імпедансу
(15 106 Н·с/м3). Проте, цей демпфер не може бути отриманим безпосереднім
твердінням на пʻєзоелементі, а має бути приклеєним до нього, що, знижує
ефективний

імпеданс.

Є
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його

Проте,

демпфер,

отриманий

гарячим

пресуванням фенопласту з вольфрамовим наповнювачем, використовують
практично в усіх прямих контактних перетворювачах. Властивістю цього
демпфера є також його досить висока електрична провідність. Щільне
притиснення при склеюванні демпфера до пʻєзоелемента, на поверхню якого

В.

нанесений металевий електрод, забезпечує виникнення в деяких точках
поверхонь електричного контакту між демпфером і пʻєзоелементом. Це

В.

вирішує задачу електричного звʻязку з електродом пʻєзопластини.
Дуже перспективним з точки зору поліпшення сукупних властивостей

демпферів є виготовлення їх зі змінними по довжині акустичними
властивостями:

максимальним характеристичним імпедансом поблизу

пʻєзоелемента (малий коефіцієнт відбиття) і мінімальними швидкістю звуку і
густиною в протилежному кінці демпфера (коефіцієнт поглинання звуку за
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рахунок вʻязкості і пружності обернено пропорційний до кубу швидкості
звуку). Від плавності зміни властивостей демпфера залежить коефіцієнт
відбиття по усій довжині демпфера. Для забезпечення плавності зміни
властивостей масу компаунд-наповнювача в процесі її затвердіння піддають
вібраційній обробці. В результаті обробки важчі частки наповнювача
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опускаються вниз до поверхні, яка надалі приклеюється до пʻєзопластини.
Характеристичний імпеданс маси в максимумі досягає (12 − 18) 106 Н·с/м3.

Для вирішення великого числа практичних завдань необхідно вводити

ультразвук під кутом до поверхні контрольованого виробу. Перетворювачі,

РА

які призначені для цієї мети, називають похилими. П’єзоелемент в них
розміщують на спеціальній лінії затримки. Для роботи перетворювача
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використовуються повздовжні хвилі. У обʻєкті контролю залежно від кута
падіння можуть збуджуватися і повздовжні, і зсувні хвилі. До останнього
часу для виявлення дефектів використовували в основному зсувні хвилі, які
мають меншу довжину хвилі, дозволяють краще виявляти дефекти малих
розмірів у напрямі нормалі до поверхні введення і близько розташовані до

Є
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уш

цієї поверхні. Тому кут введення для таких перетворювачів слід вибирати
більшим, ніж перший критичний кут, що забезпечує відсутність у виробі
поздовжніх хвиль. Проте останніми роками зʻявилися похилі перетворювачі,
які використовують повздовжні хвилі, що поширюються у виробі. Головна
сфера застосування таких перетворювачів — контроль матеріалів з високим

В.

рівнем структурних шумів. Щоб усунути вплив зсувних хвиль, кути падіння
в цьому випадку мають бути на (3-10)° меншими від першого критичного

В.

кута.

Вибір

пʻєзоматеріалу

в

перетворювачах

залежить

від

дефектоскопічних завдань, які належить розвʻязувати, оскільки разом зі
звичайною

вимогою

(максимальність

квадрата

коефіцієнта

електромеханічного звʻязку) тут необхідно врахувати і таке. По-перше,
наявність обовʻязкової акустичної лінії затримки, що характеризується
малою швидкістю

поширення звуку (для забезпечення великих кутів
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заломлення), призводить до того, що акустичним навантаженням виступає
середовище з малим характеристичним імпедансом. А оскільки амплітуда
випромінюваного

в

навантаження

сигналу

пропорційна

коефіцієнту

прозорості межі пʻєзоелемент-навантаження, то перевагу слід віддавати
пʻєзоматеріалам з малим характеристичним імпедансом.
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По-друге, похилі перетворювачі часто використовують для виявлення

далеко розташованих дефектів; при цьому амплітуда корисного ехосигналу

пропорційна площі пʻєзоелемента. Збільшення ж площі пьезоелемента,
обмежується характеристикою навантаження електричного генератора.

РА

Отже, перевагу слід віддати пʻєзоматеріалам з малою діелектричною
проникністю. Таким чином, в якості матеріалу для пʻєзоелементів можна з
використати

пʻєзокерамику

(ЦТС,

РZТ),
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успіхом

і

пʻєзоелектричні

монокристали (особливо кварц). Форму пʻєзоелементів вибирають: круглою,
квадратною, або прямокутною. Це залежить від геометрії обʻєкту контролю.
Таким чином, аналізуючи сказане вище, в якості демпфера виберемо
ЕДП, у якого:
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с = 1850 м/с;

 = 3,57103 кг/м3.

Узгоджувальний шар забезпечує введення пружних коливань в обʻєкт

контролю під необхідним кутом і їх прийом. В той же час багатократне
відбиття

УЗ

хвиль

всередині

узгоджувального

шару

є

джерелом

В.

ревербераційних завад. Тому вимоги, що висуваються до матеріалу
узгоджувального шару значною мірою суперечливі, і щоб домогтися

В.

потрібних властивостей лінії затримки, слід користуватися різноманітними
конструкторськими прийомами.
Розглянемо спочатку вимоги до узгоджувальних шарів, що спрямовані

на придушення до певної міри акустичних шумів. УЗ хвилі, що виступають в
ролі акустичних шумів, виникають на межі розділу узгоджувального шару та
обʻєкту контролю за рахунок відмінності імпедансу обох середовищ. Чим
ближчі значення імпедансів, тим менша початкова амплітуда акустичних
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шумів. Домагатися рівності акустичних імпедансів підбором однакових
швидкостей поширення звуку не можна, оскільки зникає трансформація
хвиль, яка лежить в основі роботи похилих перетворювачів. Отже, акустичне
узгодження на межі узгоджувальний шар, що — обʻєкт контролю повинно
вестися підбором їх щільності. Сигнали, що виникли на межі розділу,
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поширюючись в узгоджувальному шарі, потрапляють на пʻєзоелемент і
викликають електричні сигнали, що є завадою. Для зменшення цих сигналів
слід

прагнути

їх

значного

зменшення

в

процесі

поширення

в

узгоджувальному шарі. Зменшення амплітуди УЗ хвиль за рахунок загасання

РА

визначається коефіцієнтом загасання в матеріалі узгоджувального шару, і
шляхом проходження ультразвуку по призмі. Збільшення коефіцієнта
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згасання в матеріалі узгоджувального шару, одночасно зменшує амплітуду
корисного сигналу. Тому слід прагнути використовувати таку конфігурацію
узгоджувального шару, щоб сигнали, які виникли на межі розділу, не могли
безпосередньо потрапити на пʻєзоелемент. Узгоджувальний шар, забезпечує
короткий шлях для корисного сигналу і дуже довгий шлях для акустичних
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шумів. За законами геометричної акустики УЗ хвилі взагалі не повинні були
б потрапити на пʻєзоелемент. Проте через неідеальності плоского пучка і
наявності бокових пелюсток, імпульси, що відбиваються від межі
узгоджуючий шар — виріб, досягають приймача. Там, де потрібні малі
габаритні розміри узгоджувального шару, використовують матеріали з

В.

підвищеним коефіцієнтом згасання.
Швидкість поширення звуку в матеріалі узгоджувального шару, також

В.

має істотний, але не однозначний вплив. По-перше, бажано прагнути
забезпечити малу швидкість повздовжніх хвиль в матеріалі узгоджувального
шару, оскільки це збільшує область істотної трансформації початкових
повздовжніх хвиль в зсунуті. По-друге, мала швидкість звуку відтерміновує
час приходу корисного сигналу в порівнянні з часом реверберації. По-третє,
мала швидкість звуку, збільшуючи розмір ближньої зони і зменшуючи кут
розбіжності пучка, збільшує шлях, по якому акустичні сигнали-шуми
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потрапляють на пʻєзоелемент, хоча, з іншого боку, розбіжність пучка
супроводжується додатковим до згасання зменшенням його амплітуди. Тому
в матеріалі узгоджувального шару бажано мати малу швидкість звуку.
Характеристичний імпеданс матеріалу узгоджувального шару, повинен
задовольняти суперечливим вимогам, оскільки він одночасно відповідальний
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за акустичне узгодження з пʻєзоелементом, характеристичний імпеданс
якого високий, і з обʻєктом контролю, характеристичний імпеданс якого
малий за рахунок наявності контактного шару. Акустичний контакт між

пʻєзоелементом і узгоджувальним шаром створюється середовищем з малим

РА

імпедансом (шар олії, клею), але товщина шару цього середовища дуже
мала, оскільки склеювані поверхні спеціально обробляються, і, отже,
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характеристичний імпеданс пʻєзоелемента з боку узгоджувального шару
вищий. У цих умовах перевагу віддають малим характеристичним
імпедансам матеріалу узгоджувальних шарів, оскільки товщина контактного
шару між перетворювачем і обʻєктом в процесі контролю змінюється і при
акустичному узгодженні значно впливає на амплітуду корисного сигналу.
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Найкращі результати можуть бути досягнуті на матеріалах зі змінним по
висоті характеристичним імпедансом, що забезпечує хороше акустичне
узгодження на обох торцевих поверхнях акустичної лінії затримки. Крім
того, при відповідному підборі градієнтів швидкості звуку можливий відхід
відбитого від межі розділу пучка в узгоджувальний шар, за рахунок

В.

хвилеводних ефектів. Поліпшення співвідношення корисний сигнал/шум
може бути досягнуте не лише відповідним підбором коефіцієнта згасання

В.

звуку, але і зменшенням коефіцієнта відбиття сигналів, що створюють шум.
Найбільше

розповсюдження

отримали

такі

заходи

зменшення

коефіцієнта відбиття від неробочих граней узгоджувального шару:
 нанесення на поверхні неробочих граней спеціального шару з
матеріалу, що сильно поглинає звук;
 нанесення на дзеркальні поверхні різного роду нерівностей, які
добре розсіюють звук;
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 виготовлення дзеркальних поверхонь неплоскими.
До важливих неакустичних вимог до матеріалу шарів [18] відносяться
хороша змочуваність їх поверхні контактною рідиною, зносостійкість і
термостійкість. Перша з вимог забезпечує більш високу стабільність
акустичного контакту між перетворювачем і обʻєктом при їх відносному

20
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русі.
Висновки до другого розділу

Високі результати досягаються при вжитті заходів для запобігання
спеціальний

протектор.

Протектор

РА

стиранню усієї поверхні шару. Для цього на поверхню наноситься
може

бути

змінним,

наприклад,
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поліуретанова плівка, що притискується до шару, через шар контактної
рідини спеціальним пристосуванням, або постійним у вигляді приклеєної
пластинки зі зносостійкого матеріалу. Що стосується третьої з названих
вимог, то тут можна назвати два аспекти. По-перше, термостійкість повинна
забезпечувати збереження експлуатаційних властивостей перетворювача при
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знижених або підвищених температурах. Такі умови реалізуються при
транспортуванні перетворювача із заводу-виробника до споживача, коли
низька

транспортна

термостійкість

призводить

до

виходу

з

ладу

перетворювача.

Високий коефіцієнт лінійного розширення матеріалу шару, приводить

в деяких конструкціях перетворювачів до порушення контакту шару з

В.

пʻєзоелементом. Як інший приклад можна назвати різні структурні зміни в
композитних матеріалах узгоджувальних шарів, особливо при підвищених

В.

температурах. По-друге, термостійкість повинна забезпечувати збереження
експлуатаційних властивостей перетворювача при зміні температури в
процесі контролю, тобто збереження і забезпечення працездатності в
можливо ширшому діапазоні температур. Усім перерахованим вимогам не
може задовольнити якийсь один матеріал. Тому залежно від конкретних
умов перевагу віддають тому або іншому матеріалу. Проте, в ехоскопії на
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частотах 2 − 6 МГц в якості матеріалу узгоджувального шару найбільше
поширення отримало органічне скло, яке має хороші акустичні властивості,
хорошу змочуваність оліями і водою. Органічне скло легко піддається
механічній обробці. Останніми роками отримали також поширення нові
полімерні матеріали — капролон, полікарбонат, які при тих же швидкостях
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звуку вигідно відрізняються від органічного скла більш високою (у 3 − 7
разів) зносостійкістю. Крім того, ці матеріали (особливо полікарбонат)

мають більший коефіцієнт згасання ультразвуку, що, як відзначалося, в
деяких випадках виявляється корисною властивістю. Геометричні розміри

РА

шарів залежно від призначення перетворювача можуть змінюватися в
широких межах.
фенопласт, у якого:
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Тоді в якості узгоджувального шару будемо використовувати
с = 1700 м/с;

В.

В.
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 = 3.7103 кг/м3.
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МОДЕЛЮВАННЯ

3

ШИРОКОСМУГОВОГО

П'ЄЗОПЕРЕТВОРЮВАЧА ДЛЯ ПРИСТРОЮ УЗ ДІАГНОСТИКИ
ПАЗУХ
п'єзоелектричних

використовується

метод

перетворювачів

розширення

смуги

медичного

призначення

пьезопреобразователя

за

20
15

Для

допомогою акустичних шарів і електричних ланок найпростішого типу [1].

Останнє особливо важливо для перетворювачів з лінійним скануванням, в

яких число елементів досягає сотні, і для вирівнювання їх характеристик
індуктивності).
деякі

результати

розрахунку

передавальних

функцій
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Наведемо

РА

використовують елементи підстроювання (зазвичай паралельні з елементами

широкосмугових п'єзоперетворювачів (рис. 3.1), оптимізованих на основі

В.

Є
вт
уш

моделі пов'язаних електро-механічних контурів.

В.

Рисунок 3.1 Схема п’єзоперетворювача навантаженого індуктивністю
Маємо:

z1  2.5 107 Па  с / м ; z2  1.5 106 Па  с / м – хвильові опори п'єзокераміки та

робочого середовища відповідно, kt  0.55 – коефіцієнт електромеханічного
звязку.
3.1 Дослідження одношарової акустичної системи

54

При

відсутності

шарів

така

електро-механічна

система

може

розглядатися як два зв'язаних коливальних контура, а її передавальна
функція при оптимальному значенні параметра Q  0C0 Rr має майже Пподібну форму з смугою [2]:

f / f  1.3kt
статична

ємність

електромеханічного

зв’язку.

С0 

п’єзоперетворювача,
При

20
15

де

(3.1)

а

kt 

коефіцієнт

kt  0.55 : f / f 0  71.5% .

Ідея

РА

методу розширення цієї смуги в область високих частот полягає в тому, щоб

частоту четвертьхвильового резонансу шару розташувати вище границі
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зазначеної смуги. Вона вибиралася рівною:

fш / f0  1  (1  f П / f0 )  2  (1  0.5k 2зв  k зв )1/2

(3.2)

kзв  1/ (1   2 / 8kt2 )1/2 , f П – нижня власна частота зв’язаних контурів

де

Є
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при відсутності Rr і акустичного навантаження z 2 для випадку: парціальна
частота першого контуру

f1  f0 (1  k 2зв )1/2 , а другого –

f 2  f 0 . Для

kt  0.55, fш / f0  1.39 , , так що хвильова товщина шару на частоті

f0

дорівнює nш  0.25( fш / f0 )  0.18 . За умови рівності динамічного опору
перетворювача з шаром на частоті f ш динамічному опору на частоті f 0 , де

В.

вплив шару вже не cпостерігається, отримуємо значення zш  z3  0.35z1 .

В.

Для перевірки оптимальності товщини шару передавальні функції в

режимі

випромінювання

и

(рис.3.2)

і

прийому

п

(рис.3.3),

розраховувалися також для значень nш  0.16 і nш  0.20 , тобто на 10%

менших і більших за nш  0.18 (рис.3.2 криві 1,2,3, рис.3.3 криві 1,2,3).

РА
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Рисунок 3.2 – Передаточні функції одношарової акустичної системи в

В.

В.

Є
вт
уш

режимі випромінювання

Рисунок 3.3 – Передаточні функції одношарової акустичної системи в

режимі прийому
3.2 Дослідження двошарової акустичної системи
Величина паралельної індуктивності вибирається так, що парціальна

частота першого контуру дорівнює f / f0  f1 / 2 f0  0.45 , а хвильова товщина
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четвертьхвильового резонансу шарів була близькою до f1 . На частоті 0.5 f1
шари виявляються напівхвильовими і не змінюють імпеданс навантаження
перетворювача. Хвильові опори шарів вибираються близькими до опорів
біномінального трансформатора. Для перевірки оптимальності частот 0.45 f 0

Є
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уш
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РА

більше 0.45 f 0 (рис.3.4 криві 1,2,3; рис.3.5 криві 1,2,3)

20
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розраховувалися так само варіанти 0.4 f 0 i 0.5 f 0 , тобто на 11% менше і

Рисунок 3.4 – Передаточні функції двошарової акустичної системи в

В.

В.

режимі випромінювання

РА

20
15
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режимі прийому
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Рисунок 3.5 – Передаточні функції двошарової акустичної системи в

З аналізу передавальних функцій випливають певні висновки.
Для одношарової конструкції:

Є
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уш

1) значення nш  0.18 виявилося оптимальним;

2) ширина смуги на рівні и (х)  0.707max (x) дорівнює 100%, що в 1,39 разів
більше потрібних 71,5%;

В.

3) максимум   и  п в режимі ехо-сигналу дорівнює 0,023.
Для двошарової системи:

В.

1) значення 0.45 f 0 є оптимальним;
2) ширина смуги на рівні и (х)  0.7и max дорівнює 100%, але розширена
вона в сторону низьких частот;
3) максимум передавальної функції в режимі ехо-сигналу дорівнює 0,016.
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Таким
необхідно

чином,

в

конструкції

використовувати

два

п'єзоелектричного

перехідних

шари

перетворювача

з

оптимальними

параметрами, які визначені в роботі. При цьому, вибравши верхню частоту
fв  1.29  f0  10МГц

( f0  7.8 Гц ), а нижню

f н  0.29  f0  2.3МГц

вдається

перекрити весь діапазон медичної ультразвукової діагностики за допомогою

20
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одного універсального широкосмугового п’єзоперетворювача.
3.3 Синтез акустичного поля УЗ перетворювача
3.3.1.Поняття про акустичне поле

РА

Акустичним полем називають область простору, пружні коливання в
точках якого визначаються їх розташуванням відносно об'єкту, що породжує
перетворювача
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це поле: випромінювача, відбивача, межі розділу середовищ і т.п. Стосовно
розрізняють

поля

випромінювання,

прийому

і

випромінювання-прийому. Поле випромінювання I (а, В) перетворювача а
визначає амплітуду і фазу коливань в деякій точці простору В. Поле прийому
I (В, с) визначає амплітуду і фазу коливань приймального перетворювача с
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при дії на нього точкового ненаправленого сферичного випромінювача, що
перебуває в деякій точці В простору.
Поле

випромінювання-прийому

визначає

сигнал

приймального

перетворювача, що виникає в результаті відбиття випромінювання того ж
перетворювача від невеликого відбивача в точці В. Сигнал, розсіяний таким

В.

відбивачем, є пропорційним інтенсивності падаючої на нього хвилі, тому
поле випромінювання-прийому пропорційно добутку інтенсивностей полів

В.

випромінювання і прийому. Поблизу осі перетворювача (цю область
називають параксіальною) поле випромінювання і прийому ідентичні, тому I
(а, В) I (В, С) = I2. Акустичне поле обумовлено розмірами, розташуванням

відбивача і перетворювача, частотою коливань, властивостями середовища і
тривалістю генерованих імпульсів.
У спрощеній теорії акустичного поля імпульси вважають настільки
тривалими, що збуджувані ними пружні коливання можна вважати
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безперервними і гармонічними. З іншого боку, припускають, що імпульси є
настільки короткими, що процеси випромінювання, відбиття і прийому
відбуваються в різні моменти часу. З цього випливає умова, що шлях, який
проходить імпульс, має бути значно більшим за довжину хвилі. Вплив малої

3.3.2 Розрахунок глибини зондування
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тривалості імпульсу на акустичне поле враховують у вигляді поправок.

Поле випромінювання перетворювача представляють як результат дії

елементарних джерел, на які розбивають всю площу випромінювача. Згідно з

РА

теорією, ці джерела є дипольними. Поле такого [7] джерела описує формула,

в яку вводять множник cosQAB, де QAB − кут, що відраховується від нормалі
до

поверхні

випромінювача.

Площу

сфери

замінюють

на

площу
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елементарного джерела dsА. В результаті тиск в точці В (рис. 4.1) записують
у вигляді:

РВ = jР0I(a,B);

1
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I (a,B) =    (QAB)(ejkr /rAB)dsA
Sa

(3.3)

(3.4)

Тут Р0 − постійна амплітуда тиску на поверхні випромінювача; χ = Cos

(QAB)

−

спрямованість поля

елементарного джерела; SA

− площа

перетворювача.

В.

Результат інтегрування по цій площі врахований введенням маленької

літери а (замість A) в функцію поля I (а, В). Часового множника е-jωt

В.

опущено.
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Рисунок 3.6 – Схема розрахунку акустичного поля

РА

Поле випромінювання в тверде тіло також описують формулами (3.3) і
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(3.4), проте поле випромінювання елементарного джерела є складнішим

(рис.3.7).

Рисунок 3.7 – Поздовжня L и поперечна Т хвилі, що випромінюються

точковим джерелом

Поле прийому визначають, розміщуючи в точці В точковий сферичний

В.

випромінювач з амплітудою тиску РВ. Тиск в деякій точці С приймального

В.

перетворювача
РС = (РВSВ/rAB)ejkr

(3.5)

де SB − половина поверхні сфери, що випромінює: rBC − відстань між
точками В і С. Приймальний перетворювач опосередковує сигнали, прийняті
різними його точками; в результаті:
P’ = 1/SC’(QBC)PCdsC = (PBSB/SC)I(B,c),

(3.6)

де χ'(QBC) − функція, що характеризує чутливість точкового приймача в
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залежності від напрямку хвилі, що падає на нього.
Підінтегральні вирази в (4.2) і (4.3) збігаються з точністю до множників
χ і χ', які наближено дорівнюють один одному, а при Q ≤ 30° з достатньою
точністю дорівнюють 1.
В разі відбиття хвилі, що падає, невеликою сферою, амплітуда тиску

20
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відбитої хвилі пропорційна амплітуді хвилі, що падає. Не наводячи чіткого
розвʻязку, запишемо, що перетворювач, який працює в суміщеному режимі,
має таке поле випромінювання-прийому:
Р/Р0 = (SB/SC)I2(a,B),

РА

(3.7)

де SB − величина, пропорційна площі відбивача.
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Ближня зона. Представимо (4.2) в цилиндричних координатах для
точки В на осі х дископодібного перетворювача з радіусом a:
2

a

I  1/   d A   (e jkr / rAB )   Ad  A  2 /  


0

x a

0

e jkr drAB

(3.8)

Є
вт
уш

Функція I  має максимуми при х = а2[(2n − l)] і мінімуми при х =
а/(2n) (n = 1, 2, 3, ...). Функція має ряд осциляцій із збільшенням х. При х
хб = а2/n вона досягає останнього максимуму (його точне значення
х = хб − 0,25) і потім монотонно зменшується за законом I = Sа (x). Область
де I має осциляції (х < xб), називають ближньої зоною, а область
монотонного спадання функції I (х > xб) − дальньою зоною. Іноді

В.

виділяють проміжну зону в інтервалі 0,5хб < х < 2хб.

В.

Розрахуємо максимуми і мінімуми функції I :
максимум: х = а2[(2n − l)] (n = 1, 2, 3, ...),

де: а – радіус пʻєзокераміки;

 − довжина хвилі УЗ в БТ;
 = 1540 / 3106 = 513.310-6м;
n = 1, тоді:

x = 2510-6[(2 1-1)513.310-6] = 0.012810-6 м;
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х = 2510-6[(2 2-1)513.310-6] = 0.038410-6 м;

n = 3, тоді:

х = 2510-6[(2 3-1)513.310-6] = 0.064110-6 м;

n = 4, тоді:

х = 2510-6[(2 4-1)513.310-6] = 0.089810-6 м;

n = 5, тоді:

х = 2510-6[(2 5-1)513.310-6] = 0.11510-6 м;

n = 6, тоді:

х = 2510-6[(2 6-1)513.310-6] = 0.14110-6 м;

20
15

n = 2, тоді:

Оскільки щільність розташування максимумів велика, то наведемо
значення максимуму при n = 1.9106;
х = 2510-6[(2 1.9106-1)513.310-6 ] = 0.049м.

РА

Умова х  хб = а2/ виконується, бо хб = а2/ = 0.049 м.
х = а/(2n) (п = 1, 2, 3, ...)

n =1, тоді

х = 510-3 /(21513.310-6) = 4.87 м;

n = 2, тоді
n = 3, тоді
n = 4, тоді
n = 5, тоді

х = 510-3 /(22513.310-6) = 2.43 м;
х = 510-3 /(23513.310-6) = 1.62 м;
х = 510-3 /(24513.310-6) = 1.21 м;
х = 510-3 /(25513.310-6) = 0.97 м;
х = 510-3 /(26513.310-6) = 0.81 м;
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n = 6, тоді
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Мінімуми:

Оскільки щільність розташування мінімумів велика, то наведемо

значення мінімуму при n = 1.9106;

В.

х= 510-3 /(21.9106513.310-6) = 2.5510-6 м

Утворення максимумів і мінімумів в ближній зоні перетворювача

В.

пояснюється великою різницею шляхів від різних точок А перетворювача до
досліджуваної точки В і пов'язаної з цим різницею фаз сигналів, що
надходять до неї. Максимум амплітуди поля відповідає умові, що вся площа
перетворювача містить випромінювачі, сигнали від яких приходять в точку В
з різницею по фазі, що не перевищує  (одна зона Гюйгенса-Френеля).
Якщо точка В наблизиться до перетворювача, то на його поверхні

з'являться випромінювачі, сигнали яких будуть надходити в протифазі з
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сигналами центральної зони і тим самим послаблювати сумарне значення
амплітуди. З цього випливає умова відсутності сигналів, що приходять в
протифазі:

x 2  a 2  x   / 2 . Звідси при x  a легко отримати формулу

для xб:
де:м.т = см.т/f0; а = 510-3 м; м.т = 513.310-6 м
Проведемо розрахунок за формулою (3.9):

(3.9)

20
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xб = а2/λ = Sa/(м.т),

РА

xб = (510-3 )2 /513.310-6 = 0,049 м.

Таким чином глибина зондування складає 0.049м, що є дуже хрошим
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результатом.

3.4 Розрахунок коефіцієнта передачі біологічного середовища за
методом Кірхгофа

Акустичним трактом називають шлях УЗ від випромінювача до
дефекту або іншої перешкоди і потім до приймача коливань. Формули

Є
вт
уш

акустичного тракту визначають затухання сигналу на цьому шляху, тобто,
амплітуду сигналу від відбивача. Позначимо через Р0 амплітуду сигналу,
випромінюваного перетворювачем (акустичного зондуючого імпульсу), а
амплітуду прийнятого сигналу − через Р'. Завдання полягає у визначенні
відношення Р' / Ро.

В.

Природні дефекти можуть мати найрізноманітнішу форму, орієнтацію

та акустичні властивості, які заздалегідь невідомі, тому при аналізі

В.

ехометоду формули акустичного тракту виводять для моделей дефектів у

вигляді порожніх відбивачів простої форми: тонкого диску, сфери, циліндра,
тонкої смуги, площини і т.п. Фізична реалізація деяких моделей дефектів
являє собою великі технологічні труднощі (наприклад, важко виготовити
тонкий диск, не порушуючи цілісності навколишнього твердого матеріалу),
тому при експериментах і виробничому контролі моделі дефектів замінюють
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штучними відбивачами (рис. 3.6): диск − плоскодонним отвором, сферу −
отвором зі сферичним дном і т.п.
Амплітуди ехосигналів від моделей дефектів і штучних відбивачів
мало відрізняються, якщо їх розміри більші ніж довжина хвилі УЗ. В
протилежному випадку амплітуди ехосигналів можуть не збігатися. У цьому

20
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розділі викладено наближений спосіб розрахунку відбиття за методом
Кірхгофа. Відповідно до цього методу кожну точку «освітленої» поверхні
плоского відбивача розглядають як вторинний випромінювач хвиль, а поле
відбитої хвилі поза відбивачем вважають таким, що дорівнює нулю.

РА

У наведеному далі виведенні формул акустичного тракту не враховано
згасання УЗ. Щоб врахувати цей ефект, слід ввести в усі формули для
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контактних прямих перетворювачів множник е-2δr, де r − відстань від
перетворювача до відбивача, а для перетворювачів з акустичною затримкою
− множник е-2(r + r), в якому rA і rB − середні шляхи УЗ в затримці і виробі, а

В.

В.

Є
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A і В − згасання УЗ в цих середовищах.

Рисунок 3.7 – Зразки для контролю прямими перетворювачами:
а, б − отвори з плоским і сферичним дном; в − площина; г − бічний

циліндричний отвір; д − паз з плоским дном; е − випукла циліндрична
поверхня.
Відповідно до методу Кірхгофа будемо вважати кожну точку В диска з
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площею

Sb,

яка

збігається

з

плоским

дном

отвору,

вторинним

випромінювачем УЗ з амплітудою, що дорівнює амплітуді хвилі, що падає,
помноженої на коефіцієнт відбиття R, а точки поза площиною диска −
такими, що не випромінюють УЗ. Тоді площа SВ в формулах (4.3) і (4.4)
отримаємо
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дорівнює помноженої на R площі елемента dsВ в окресі точки В. В результаті
Р’ = (Р0/Sc) Sb RI(a,B)I’(B,c)dsB.

РА

Якщо випромінювач і приймач збігаються, то

(3.10)
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Р’ = (Р0/Sc) Sb RI2(a;B)dsB.

Спочатку розглянемо випадок, коли перетворювач і відбивач співвісні.
Якщо розміри відбивача невеликі (але перевершують довжину хвилі), то
R = − 1, а функцію I(а,В) на дефекті можна вважати постійною. У цьому
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випадку амплітуда р'=Р' дорівнює

P'/Po = SbI2/Sa .

(3.11)

В ближній зоні перетворювача максимальне значення I змінюється від
2

В.

1 до 4, тому тут:

P'/P0 = (1...4)Sb/Sa,

(3.12)

В.

а в дальній зоні на осі перетворювача

I =Sa/(r)2;
P'/P0 = Sa Sb /(r)2 .

(3.13)

Формула (3.13) зручна тим, що в ній розділені два фактори, що
визначають акустичний тракт: поле перетворювача I та множник, що
характеризує відбиття від дефекту. Останній, проте, краще представити так,
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щоб виділити відношення розміру дефекту до довжини хвилі, оскільки саме
цей фактор визначає дифракцію на дефекті згідно з точною теорією. З
урахуванням цього
P'/P0 = AД(2/ Sa) I2 ; AД = Sb /2.

(3.14)

Кірхгофа, використане для розрахунку, невірне.

20
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Якщо розмір дефекту менший від довжини УЗ хвилі, то наближення

Відбиття від нескінченної площини методом Кірхгофа обраховують

точно. Кожна точка площині стає вторинним випромінювачем, амплітуда і

РА

фаза якого визначаються хвилею, що падає, помноженою на коефіцієнт
відбиття R. Для обрахунку відбитого сигналу застосовують метод уявного
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перетворювача. Поле відбиття представляють як поле випромінювання
уявного джерела, розташованого дзеркально симетрично дійсному (рис.4.3).
Вважаючи коефіцієнт відбиття функцією, що змінюється повільно, винесемо
його середнє значення за знак інтегралу. Тоді поле уявного випромінювача
виражається функцією I2(а1;С). Сигнал на приймачі

В.

В.

Є
вт
уш

P1/P0 = (R /Sa)  Sa I (a1,C)dsc.

(3.15)

Рисунок 4.4 – Відбиття від площини

Коефіцієнт відбиття по модулю приблизно дорівнює одиниці. При

відбитті від дна ОК зміною залежності коефіцієнта віддзеркалення від кута
падіння променів при а/r  0,4 можна знехтувати. При відбитті від

напівпрозорого протяжного дефекту R<1. Вираз (4.12) залежить тільки від
параметра r1/rб, де r1 − відстань від перетворювача до площини. Функція
повільно спадає в межах ближньої зони, що свідчить про слабку розбіжність
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тут енергії. Звідси випливає:
P1/P0 = (0,8…1)R при r1rб ,

(3.16)

де; R = (zк – zм.т) / (zк + zм.т.) – коефіцієнт відбиття;
zк ,zм.т − відповідно хвильовий акустичний опір кістки і мʻякої тканини.
яку ми можемо випромінити.
I = P02 /2(c)м.т ,

20
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По ДСТУ допускається інтенсивність 50 мВ/см2 (I). Це інтенсивність,

(3.17)

РА

де (c)м.т – відповідно густина мякої тканини і швидкість УЗ хвилі в ній;
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I = 50 мВ/см2 = 500 В/м2.

Із формули (4.14) знайдемо тиск Р0:
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Р02 = I 2(c)м.т
P0 = 44.74 кПа

Тепер за формулою (4.13) знаходимо Р1:

В.

В.

Р1 = Р0(0,8…1) R ,

R = (6.2106-2.002106) / (6.2106+2.002106) = 0.51??,
Р1 = 44.740.51 = 22.81 кПа.

3.4.1 Розрахунок збуджуючої напруги ехо-сигналу
Розрахуємо збуджувальну напругу ехо-сигналу за такою формулою:
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Ки = Р0/Uген ,

(3.18)

Із формули (3.18) знаходимо Uген:
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Uген = Р0/ Ки,

Тепер знаходимо напругу ехо-сигналу
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Кп = Uехо / Р1 .

РА

Uген = 44.74103 /18112.3 = 2.47 В.

(3.19)

Із формули (3.19) знаходимо Uехо:

Є
вт
уш

Uехо = Кп / Р1

Uэхо = 1.3310-4 / 22.81103= 0.005810-6 В.

Висновки до третього розділу
Досліджено

акустичні

параметри

УЗ

пристрою,

проведено

В.

моделювання п’єзоперетворювача, а також досліджено, як змінюється АЧХ

В.

п’єзоперетворювача в залежності від режиму роботи пристрою.
Розглянуті і розраховані параметри ультразвукового перетворювача

повністю задовольняють вимогам ТЗ.
Розраховано параметри випромінюваного імпульсу ультразвукових

акустичних коливань. Забезпечено виконання умови, щоб інтенсивність не
перевищувала біологічно безпечної.
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4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
В розділі розглянуті питання, пов'язані з аналізом і оцінкою
небезпечних та шкідливих чинників, які виникають при проектуванні,
дослідженні

та виготовленні генератора для мікрохвильової терапії з

ДсанПіН 3.3.2.007-98 та ГОСТ 12.1.006-84.
Основна

увага

в

розділі

приділяється

20
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використанням вищих гармонік. Аналіз виконується з урахуванням вимог
питанням

захисту

від

електромагнітного випромінювання НВЧ діпазону, що виникає при роботі

РА

генератора, враховані вимоги ГОСТ 12.1.006-84, та захисту працюючого
персоналу від шкідливих чинників, що виникають при роботі за ПЕОМ
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згідно ДсанПіН 3.3.2.007-98, оскільки при проектуванні генератора,
використовується електронне моделювання схем генерації.
Також,

в

даному

розділі

запропоновані

технічні

рішення

та

організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та виробничої санітаріїта

Є
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розглянуті питання з безпеки в надзвичайних ситуаціях.
4.1 Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих

виробничих чинників

До потенційно небезпечних та шкідливих для життя і здоров'я людини

чинників, що виникають від час проектування та дослідженні генератора для

В.

мікрохвильової терапії можуть бути віднесені:
електростатичні поля;



можливість ураження електричним струмом;

В.




наявність електромагнітного випромінювання НВЧ діапазону;



недостатня освітленість робочої зони;



виробничий шум;



виникнення пожежо- та вибухонебезпечних ситуацій;



мікроклімат на робочому місці.
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4.2. Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та
виробничої санітарії
4.2.1 Захист персоналу від негативного впливу електромагнітного
Електромагнітне

(ЕМ)

випромінювання

20
15

випромінювання радіочастотного діапазону
при

інтенсивності,

що

перевищує зазначені норми, може викликати в організмі людини певні
функціональні зміни, які можуть призвести до професійних захворювань.
Систематичний

вплив

на

РА

Електромагнітна енергія НВЧ діапазону, викликає зміни в складі крові.
організм

людини

електромагнітної
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випромінювання НВЧ діапазону при інтенсивності вище допустимої може
привести до функціональних змін і в нервовій системі. Це може бути:
головний біль, порушення сну, підвищена стомлюваність, дратівливість та
ін. Вплив поля НВЧ діапазону на організм людини може викликати
виснаження нервової системи, зміни в роботі серцево-судинної системи,
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гіпотонії, брадикардії, а також зміни у печінці й селезінці. Ці впливи
підсилюються із підвищенням частоти.
Наступним по важливості фактором біофізичної дії ЕМ поля

вважається

специфічна

дія

мікрохвиль

НВЧ

діапазону.

Найбільшу

зацікавленість представляють явища, пов’язані з резонансним поглинанням

В.

ЕМ поля білковими молекулами. З ускладненням біологічної речовини
незмінно ускладнюється процес його взаємодії з ЕМ полем. Наприклад, при

В.

поясненні чутливості нервових клітин, можливі виникнення наступних
механізмів впливу:


детектування в мембрані нервової клітини;



вплив поля на рухливість іонів, зокрема на їхню проникаючу здатність;



зміна калійного (К) градієнта внутрішньоклітинного середовища;



упорядкування коливань іонів під впливом поля, що призводить до
зміни характеру й величини чутливості рецепторів;
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вплив на власні частоти передбачуваного ЕМ обміну, особливо
ймовірного для кісток і тим більше всього організму.
До вторинних ефектів впливу поля відносять: кумуляцію, стимуляцію,

сенсибілізацію – відбуваються, як правило, на до теплових рівнях
потужності, що поглинається тканинами. Відносно нещодавно, виявлена

20
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дезадаптуюча дія НВЧ випромінювань, тобто зниження пристосовності

організму до інших видів впливів, зокрема до шуму, рентгенівського

випромінювання. До специфічних ефектів впливу варто віднести і вплив
поляризації, і напрямки падаючої хвилі.

РА

ГОСТ 12.1.006-84 та ДСНіП №476 у діапазоні частот 300 МГц – 300
ГГц встановлює гранично допустиму щільність потоку енергії ЕМП на
місцях,

виходячи

з

допустимого

значення

ок
,К
іВ

робочих

енергетичного

навантаження на організм і часу перебування в зоні опромінення.
Для восьмигодинного робочого дня допустиме значення щільності
потоку енергії:

Максимальне значення ЩПЕ не повинно перевищувати 10 Вт/м2.

Є
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уш

Розроблений пристрій відповідно до технічних умов має дуже низькі

рівні випромінення полів НВЧ-діапазону.

,

(4.1)

В.

Фактично рівні значно менші, ніж наведені вище рівні, тому немає

необхідності в розробці додаткових заходів безпеки для персоналу при

В.

експлуатації даного пристрою.
4.2.2. Електробезпека
Відповідно до ОНТП24-86 та ПУЕ науково-дослідницька лабораторія
відноситься до приміщень без підвищеного ризику враження персоналу
електричним струмом, так як відсутні підвищена температура, вологість, не
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електропровідна підлога, відсутня можливість одночасного дотику до
металевих конструкцій будівлі, що мають контакт з землею з одного боку та
металевих частин електричного обладнання з іншого боку.
Виробниче електроустаткування належить до приладів до 1000 В.
Устаткування,

що

використовується

у

науково-дослідницьких

20
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випробуваннях, відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 належить до устаткування
класів 0, 0І, і І за електрозахистом.

Оцінка рівня небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься
до визначення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння

РА

його із допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У
загальному випадку допустима величина струму, що протікає через тіло

ок
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людини не перевищує приведених значень.

В процесі виконання розрахунків для магістерської дисертації
використовувався персональний комп'ютер – згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75
системний блок відноситься до І класу та ВДТ - до II класу за
електрозахистом. Для правильного визначення необхідних засобів та заходів

Є
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захисту від ураження електричним струмом необхідно знати допустимі
значення напруг доторкання та струмів, що проходять через тіло людини.
Гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму для

нормального (безаварійного) та аварійного режимів електроустановок при
проходженні струму через тіло людини по шляху «рука – рука» чи «рука –

В.

ноги» регламентуються ГОСТ 12.1.038-88.
Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт

В.

(згідно ПУЕ-87, ГОСТ 12.1.009-76) є: надійна ізоляція, захисне заземлення,
занулення, захисне відключення, засоби індивідуального захисту.
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Розрахунок вимикаючої здатності електромережі при аварійному
режимі роботи електрообладнання проводиться за наступною методикою:
Виконується розрахунок ланцюга захисного відключення при короткому

,

(4.2)

= 220 В - напруга фазного проводу;

де

РА

= 3 Ом - опір нульового проводу;
= 7 Ом - опір фазного проводу;

20
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замиканні (КЗ). Струм КЗ можна обчислити за формулою

ок
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0,1 Ом - еквівалентний опір трансформатора.

(4.3)

Струм спрацьовування автоматів захисту повинен бути в 1,4 рази
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менше струму короткого замикання при струмі до 100 А.

(4.4)

Таким чином, струм спрацьовування автомата повинен бути менше

15,6 А. Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при

В.

В.

аварійному режимі роботи електрообладнання

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88, щоб ця напруга була безпечна для

людини, необхідно використовувати автомати захисту, у яких час
спрацьовування менше 0,8с.
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Автомати захисту, встановлені у науково-дослідницькій лабораторії
задовольняють цим умовам (

= 10 А,

< 0,2 с.).

Із проведених розрахунків видно, що у науково-дослідницькій
лабораторії основним захистом від поразки електричним струмом є

20
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занулення та застосування пристроїв максимального струмового захисту.
4.2.3. Розрахунок штучного освітлення на робочих місцях

Для даної категорії робіт рекомендується освітленість робочої

поверхні 300 лк. Для загального освітлення варто використовувати
ртутні

лампи

забезпечують

найбільше

низького

наближення

тиску

денного

РА

люмінесцентні

по

світла,

спектральному

що

складу
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випромінюваного ними світла до природного. Для місцевого освітлення
застосовуються світильники з лампами розжарювання.
Необхідний повний світловий потік визначається по формулі:
ES k z



,

(4.5)
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F

де: S = 56 = 30 м2 – площа приміщення;
k = 1,2 – коефіцієнт запасу;
Z = 1,3 – відношення середньої освітленості до мінімального (при

відбитому світлі приймають Z = 1, зазвичай Z = 1,1...1,3);

В.

η – коефіцієнт використання світильників.
Визначимо η. Вважаємо, що світильники підвішені впритул до стелі,

В.

тобто hв = 0 м, а робоча поверхня знаходиться в середньому на відстані hн = 1
м від підлоги.
Тоді:
hр = h – (hв+ hн) = 3 – (0 +1) = 2 м.
Обчислюємо індекс приміщення

(4.6)
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i

S
30

 1,36 .
hP  l  b  2(7  4)

(4.7)

Для обраних оздоблювальних матеріалів приймаємо усереднені

20
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коефіцієнти відбиття стелі і стін: rстелі = 0,70, rстін = 0,50.

В якості світильників обираємо світильники типу ПВЛМ–Д 2×40 (із
двома лампами типу ЛДЦ потужністю по 40 Вт, з відбивачем без отворів, без
решітки).

РА

Для значень i, rп, rс і обраного типу світильника знаходимо коефіцієнт
використання:η = 0,45.
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Далі визначаємо повний необхідний світловий потік:

Мінімальна припустима освітленість у приміщенні створювана
світильниками загального освітлення повинна становити 80 % від
необхідного:
Езаг = 300 ∙ 0,8 = 240 лк.

ES k  z



240  30 1,2 1,3
 24960 лм .
0,45
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F



(4.8)

По довідковій таблиці електричних і світлових характеристик

люмінесцентних ртутних ламп низького тиску за ДСТ 6825–74, для
потужності ламп Рл= 40 Вт, і типу лампи ЛДЦ-40 (лампа денного світу з

В.

поліпшеною передачею кольору), визначаємо світловий потік однієї лампи:

В.

Fл = 2100 лм.
Далі знаходимо необхідну кількість світильників

n

F
24960

 5,94 .
FЛ 2  2100

(4.9)
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Обираємо

n = 6. Отже, використовуємо

6

світильників типу:

ПВЛМ–Д2×40 з лампами типу ЛДЦ потужністю 40 Вт. Площа робочого
столу складає приблизно 1 м2. Тоді необхідний світловий потік для
світильників місцевого освітлення складе

У

E S k  z



світильнику



(300  0,2) 11,2 1,3
 208 лм .
0,45

місцевого

освітлення

20
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F

(4.10)

використовуємо

лампу

РА

накалювання типу Б 215 – 225 – 40 зі світловим потоком 415 лм.
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4.2.4. Технічні та організаційні рішення щодо організації робочих
місць користувачів ВДТ ПЕОМ

ДСанПіН 3.3.2.007-98 "Державні санітарні норми і правила роботи з
візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних
машин" встановлює норми щодо забезпечення охорони праці користувачів
Дотримання вимог цих правил може значно знизити наслідки
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ПК.

несприятливої дії на працівників шкідливих та небезпечних факторів, які
супроводжують роботу з ВДТ, зокрема можливість зорових, нервовоемоційних переживань, серцево-судинних захворювань.
Для того щоб забезпечити точне та швидке зчитування інформації в

найкращого

бачення,

площина

екрана

монітора

виставлена

В.

зоні

перпендикулярно нормальній лінії зору. При цьому передбачена можливість

В.

переміщення монітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа
наліво) та нахилу вперед до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому
положенні. Клавіатура розміщена на поверхні столу на відстані 100…300 мм
від краю. Кут нахилу клавіатури до столу обрано в межах від 5 до 15° так,
що зап'ястя на долонях рук розташовуються горизонтально до площини
столу. Таке положення клавіатури зручне для праці обома руками.
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Робочі місця з ПК

розташовано відносно від стіни з вікнами на

відстані не менше 1,5м, від інших стін — на відстані 1 м, відстань між собою
- не менше ніж 1,5 м. Причому так, щоб природне світло падало збоку,
переважно зліва. Для захисту від прямих сонячних променів, які створюють
прямі та відбиті відблиски з поверхні екранів ПК передбачені сонцезахисні

20
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жалюзі.

Штучне освітлення робочого місця, обладнаного ПК, здійснюється

системою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного
освітлення мають застосовуватись люмінесцентні лампи ЛБ.

РА

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з
ПК:

освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової

ок
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-

роботи, який визначається трьома параметрами: об'єктом розрізнення найменшим розміром об'єкта, що розглядається на моніторі ПК; фоном, який
характеризується коефіцієнтом відбиття; контрастом об'єкта і фону;
необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості

-
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на робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього простору;
на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні;

в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості

поверхонь, які світяться та викликають осліплення);
-

величина освітленості повинна бути постійною під час роботи;

В.

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить

10 хвилин через кожну годину роботи .

В.

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового

аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі
доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які
передбачені ДСанПіН 3.3.2.007-98.
4.2.5. Мікроклімат робочої зони
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Мікроклімат

виробничих

приміщень

–

умови

внутрішнього

середовища цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з
оточенням шляхом конвекції, кондукції, теплового випромінювання та
випаровування вологи. Ці умови визначаються поєднанням температури,
відносної вологості та швидкості руху повітря, температури оточуючих
поверхонь

та

інтенсивністю

теплового

(інфрачервоного)

20
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людину

опромінення.

Для робочої зони виробничих приміщень встановлюються оптимальні
та допустимі мікрокліматичні умови з урахуванням важкості виконуваної

РА

роботи та періоду року.

Оптимальні мікрокліматичні умови поєднання параметрів
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мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину
забезпечують зберігання нормального теплового стану організму без
активізації механізмів терморегуляції. Вони забезпечують відчуття
теплового комфорту та створюють передумови для високого рівня
працездатності.

мікрокліматичні

Є
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Допустимі

умови

–

поєднання

параметрів

мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину
можуть викликати зміни теплового стану організму, що швидко минають і
нормалізуються

та

супроводжуються

напруженням

механізмів

терморегуляції в межах фізіологічної адаптації. При цьому не виникає

В.

ушкоджень або порушень стану здоров’я, але можуть спостерігатися
дискомфортні

тепловідчуття,

погіршення

самопочуття

та

зниження

В.

працездатності.
Теплий період року – період року, який характеризується

середньодобовою температурою зовнішнього середовища вище +10° C.
Холодний період року – період року, який характеризується

середньодобовою температурою зовнішнього повітря, що дорівнює +10° C і
нижче.
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Величини показників мікроклімату у робочій зоні наведені в ДСН
3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень».
Температура внутрішніх поверхонь робочої зони (стіни, підлога,
стеля), технологічного обладнання (екрани і т. ін.), зовнішніх поверхонь
технологічного устаткування, огороджуючих конструкцій не повинна

20
15

виходити більш ніж на 2° C за межі оптимальних величин температури
повітря для даної категорії робіт, вказаних в ДСН 3.3.6.042-99.

Параметри мікроклімату справляють безпосередній вплив на самопочуття людини
та її працездатність. Зниження температури за всіх інших однакових умов призводить до

РА

зростання тепловіддачі шляхом конвекції та випромінювання і може зумовити
переохолодження організму.

Підвищення швидкості руху повітря погіршує самопочуття, оскільки сприяє
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підсиленню конвективного теплообміну та процесу тепловіддачі при випаровуванні поту.
При підвищенні вологості піт не випаровується, а стікає краплинами з поверхні
шкіри.Недостатня вологість призводить до інтенсивного випаровування вологи зі
слизових оболонок, їх пересихання та розтріскування, забруднення хвороботворними
мікробами.

За зниженої температури, значної рухомості та вологості повітря виникає
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переохолодження організму (гіпотермія).

Атмосферний тиск. Його величина над рівнем моря становить 101,3

кПа (760 мм рт. ст.). Організм людини може функціонувати в умовах
підвищеного і зниженого тиску. Падіння тиску призводить до виникнення
фізіологічних

порушень

в

організмі

і

розвитку

гірської

хвороби,

В.

обумовленою кисневим голодуванням. Може розвинутись гіпертонія,
головні болі, зниження працездатності. Різке підвищення тиску може

В.

призвести до порушення функцій центральної нервової системи, розвитку
кесонної хвороби.

1)

Основні заходи для нормалізації параметрів мікроклімату:
Будівництво приміщень і споруд згідно вимог державних будівельних
норм.

2)

Удосконалення технологічних процесів та устаткування.
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3)

Раціональний режим праці та відпочинку.

4)

Застосування теплоізоляції.

5)

Раціональна вентиляція та кондиційонування.
4.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях

20
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Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС (ДНАОП

0.00-4.33-99). Основними складовими частинами ПЛАС є розробка
технічних рішень та організаційних заходів щодо оповіщення, евакуації та
дій персоналу у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також вирішення

РА

питань з пожежної безпеки.

ок
,К
іВ

4.3.1. Вимоги щодо організації ефективної роботи системи
оповіщення персоналу при надзвичайних ситуаціях
Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад
при пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.003-2009.
Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО
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визначається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі.
Пожежна безпека об'єктів будівництва".
При обладнані виробничих будівель системою оповіщення, їх

необхідно

поділяти

планувальних

на

рішень

зони

оповіщення

будинків,

шляхів

з

урахуванням

евакуації,

об'ємно-

поділення

на

протипожежні відсіки тощо, а також з урахуванням вимог, що наведені в

В.

примітці 1 таблиці Е.1 додатка Е до ДБН В.1.1-7-2002.
Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється

В.

одним з наступних способів або їх комбінацією:
-

поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі

приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;
-

трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації,

напрямок руху та інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;
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трансляцією

-

спеціально

розроблених

текстів,

спрямованих

на

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;
розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO

6309;

ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";

-

ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків
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-

напрямку евакуації;
-

дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;

-

зв'язком

(чергового)

пожежного поста) із зонами оповіщення.

персоналу

СО

(диспетчера

РА

оперативного

Повинен бути забезпечений розподіл пріоритетів щодо повідомлень
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для виробничого персоналу у такій послідовності:

I (найвищий) - повідомлення оперативного (чергового) персоналу СО
(диспетчера пожежного поста) під час пожежі, або у разі виникнення будьякої іншої НС;

II - повідомлення, які записані на будь-якому носії та вмикаються
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автоматично від спрацювання систем пожежної автоматики, або за сигналом
оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста);
III - службові повідомлення, що не стосуються організації та

управління евакуацією людей.

Затримку часу оповіщення про НС /пожежу/ для різних поверхів

В.

будинку необхідно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на
шляхах евакуації відповідно до розрахунків по ГОСТ 12.1.004 "ССБТ.

В.

Пожарная безопасность. Общие требования".
Пульти

управління

СО

необхідно

розміщувати

у

приміщенні

пожежного поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в
разі його наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів
1.6.13, 1.6.14, 1.6.15 ДБН В.2.5-13 "Інженерне обладнання будинків і споруд.
Пожежна автоматика будинків і споруд".
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Встановлення звукових та мовних оповіщувачів у виробничих
приміщеннях

повинно

виключати

можливість

концентрації

та

нерівномірного розподілу звуку.
Настінні звукові та мовні оповіщувачі кріпляться на висоті не менше
становити не менше 150 мм.
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2,2 м від підлоги, при цьому відстань від стелі до оповіщувача повинна
Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які
працюють у режимі спалахування, у таких випадках:

- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;

РА

- у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.

Евакуаційні світлові покажчики "Вихід" слід вмикати разом з
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основними освітлювальними приладами робочого освітлення.
Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до
ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і
штучне освітлення".

Електропостачання, заземлення, занулення, вибір та прокладання
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мереж оповіщення приймаються згідно з вимогами до систем пожежної
сигналізації за ДБН В.2.5-13-98 (ДБН В.2.5-56-2010)"Інженерне обладнання
будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд".
Вимоги до евакуаційного освітлення приймаються відповідно до ДБН

В.2.5-28-2006 "Природне та штучне освітлення".

В.

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу,

необхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.

В.

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно

з "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ) від двох незалежних
джерел енергії: основного - від мережі змінного струму, резервного - від
акумуляторних батарей тощо.
Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003
"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові".
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4.3.2. Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайних
ситуацій (НС)
У разі виявлення ознак НС працівник,який їх помітив,повинен:
- негайно повідомити про це засобами зв’язку органи МНС та
державної пожежної охорони, вказати при цьому адресу, кількість поверхів,
- організувати оповіщення людей про НС;
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місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

- вжити заходів щодо еввакуації людей та матеріальних цінностей;
засобів.

РА

- вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних
Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про
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виникнення НС, повинні:

- перевірити, чи викликано підрпозділи МНС та державної пожежної
охорони;

- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;
- у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію та їх
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рятування , вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть
участь у лікцвідації наслідків НС;
- перевірити здійснення оповіщення людей про НС;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть

участь у ліквідації наслідків НС;

В.

- організувати зустріч підрозділів МНС та державної пожежної

охорони, надати їм допомогу у локалізації пожежі.

В.

Після прибуття підрозділів МНС та Державної пожежної охорони

повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла
НС.

4.3.3. Пожежна безпека
Проаналізуємо можливі причини виникнення пожежі і речовини, що
можуть горіти. Можливими причинами виникнення пожежі можуть бути:
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– несправність в електроустаткуванні – наприклад, пробій ізоляції,
несправності, що виникли внаслідок механічних ушкоджень і т.д.;
– порушення протипожежного режиму – наприклад, паління в
недозволених місцях, користування побутовими електронагрівальними
приладами і т.д.
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Речовинами які можуть горіти є:

– меблі – столи, стільці, тумбочки, виготовлені з дерева;
– папір – документація, папір для принтера, шпалери;

– конструктивні елементи приміщення – покриття підлог (лінолеум),
– кабельні лінії та радіодеталі.

РА

двері (дерево, дерматинова оббивка), віконні рами (дерево);
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Так як усі вище перераховані речовини є твердими речовинами і
матеріалами, здатними при взаємодії з повітрям горіти, то розглянуте
приміщення, згідно НАПББ07.005-86, можна віднести до пожежонебезпечної
категорії “В”. Згідно з ДНАОП 0.00-132-01 робочі зони у приміщенні
відносяться до пожежонебезпечних робочих зон П-ІІа.
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Приміщення обладнане пожежними сповіщувачами теплової дії типу

ДТЛ. Вони встановлені в кожному приміщенні на стелі по дві штуки. Від
них інформація по лініям зв’язку надходить на охоронно-пожежний пристрій
СИГНАЛ-37М, обладнаний звуковими сповіщувачами.
У приміщенні знаходяться первинні засоби пожежогасіння - це
вогнегасник

марки

ОУ-5

у

кількості

двох

штук.

В.

вуглекислотний

Застосування вогнегасника даної марки можливо при пожежогасінні

В.

електромереж і електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 В,

що відповідає класу пожежі «Е». Відповідно до ДСТУ 3675-98 норматив на
кількість вогнегасників виконується. З метою профілактики загоряння
електропроводки необхідно не менш одного разу в три місяці проводити
профілактичні огляди електромережі.
Рубильники для відключення мережі знаходяться на видному місці,
підходи до них звільнені. У випадку виникнення пожежі в приміщенні,
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згідно ДБН, забезпечена можливість безпечної евакуації людей, що
знаходяться в приміщенні, через евакуаційні виходи.
Коридор і ґанок не повинні бути захаращеними, мати аварійне
освітлення (у даному випадку штучне), міститися в чистоті і порядку.
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РА

20
15

Основні параметри еваковиходів вказані у ДБН В 1.1.007-2004.
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Рисунок 4.1 – План пожежної евакуації

Засоби пожежного зв'язку і сигналізації визначені ГОСТ 12.6.004-76. В

відділі знаходитися телефони загальноміської мережі. Виклик пожежної
охорони здійснюється набором номера 101. План евакуації знаходиться на

В.

В.

видному місці.
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ВИСНОВКИ
В результаті аналітичного огляду апаратури для діагностики лобових
та гайморових пазух з'ясовані принципи і методи побудови сучасних
ультразвукових апаратів, які є приладами широкого призначення. З
обставиною

значною

мірою

пов'язані

великі

труднощі

20
15

останньою

ультразвукової діагностики синуситу. Більш перспективним видається
розроблене

спеціалізоване

ультразвуковий

пристрій,

що

забезпечує

отримання ехозображення без мертвої зони. При цьому забезпечується

РА

висока просторове розрішення. Це значно знижує вартість ультразвукового
апарату і дає можливість використання його у величезній мережі районних
лікарень.
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Для діагностики лобових та гайморових пазух сьогодні широко
використовується рентгенографія, яка не може часто використовуватися,
особливо у випадках дитячих захворювань, оскільки має шкідливі побічні
ефекти. На противагу цьому ультразвукова діагностика може проводитися
багаторазово, в будь-якому віці, не спричиняючи шкоди пацієнтам. Тому
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тема магістерської дисертації студента Євтушка є актуальною.
Були проведені дослідження акустичних параметрів ультразвукового

пристрою та проведено моделювання п’єзоперетворювача. Досліджено
також, як змінюється АЧХ п’єзоперетворювача в залежності від його
структури та режиму роботи пристрою в цілому, що дозволило поліпшити
діагностичні можливості ехоскопів.

В.

Досліджено

акустичні

параметри

УЗ

пристрою,

проведено

моделювання п’єзоперетворювача, а також досліджено, як змінюється АЧХ

В.

п’єзоперетворювача в залежності від режиму роботи пристрою.
Розраховано параметри ультразвукового перетворювача повністю

задовольняють вимогам ТЗ.
Розраховано параметри випромінюваного імпульсу ультразвукових
акустичних коливань. Забезпечено виконання умови, щоб інтенсивність не
перевищувала біологічно безпечної.

87

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Алексеев Б.Н., Дианов Д.Б. О влиянии величины коэффициента

1.

электромеханической

связи

на

полосу

пропускания

стержневых

пьезокерамических преобразователей с переходным слоем// Акуст. ж. -

20
15

1974, 20, 3, 469-470.

Алексеев Б.Н., Дианов Д.Б. О расширении полосы пропускания

2.

пьезокерамических преобразователей с помощью переходных слоев//
Акуст. ж. - 1974, 20, 5, 663-668.
Аронов

Б.С.

Электро-механические

преобразователи

из

РА

3.

пьезоэлектрической керамики. Л.: Энергоатомиздат, 1990. 272с.
Болезни нервной системы: (Руководство для врачей)/Под ред. П.В.

ок
,К
іВ

4.

Мельничука. – T. I. – М.: Медицина, 2002. – 386 с.
Галкин В.И., Булычев А.Л., Прохоренко В.А. Полупроводниковые

5.

приборы. Справочник. – Минск: Беларусь, 2007. – 285с.
Глозман И. А. Пьезокерамика. М.: Энергия, 1972. -288с.

7.

Дідковський В.С., Найда С.А. П’єзоелектричні перетворювачі медичних

Є
вт
уш

6.

ультразвукових сканерів: навч. посібник. – К.: НТУУ "КПІ",2010. – 179с.

8.

Домаркас В. Й., Кажис Р.И. Функции передачи пьезопреобразователей в
виде пластинок с учетом механических и электрических нагрузок//

Научн. труды вузов Лит. ССР, Ультразвук, 2001, 3, 69-80.

9.

Домаркас

В.Й.,

Кажис

Р.И..

Контрольно-измерительные

В.

пьезоэлектрические преобразователи. Вильнюс.: Минтис, 1975.– 258с.

В.

10. Домаркас В.Й., Пилецкас Э.Л. Ультразвуковая эхоскопия. – Л.:Машиностроение, 2008. – 276 с.

11. Ермолов И. Н. Электрофизические методы контроля. Часть II.
Акустические методы контроля. Раздел I. Теоретические основы. М.:
МЭИ, 1977.

12. Залесский В.В. Анализ и синтез пьезоэлектрических преобразователей.
Изд. Ростовского университета, 2001. — 152 с.

88

13. Кайно Г. Акустические волны: устройства, визуализация и аналоговая
обработка сигналов: Пер. с англ. – М.: Мир, 2000 – 656 с.
14. Костылев М.В. Ультразвуковая диагностика в медицине: аппаратное
обеспечение и основные принципы формирования изображений. К.:МНПЦ''КОМЕД'', 2003. – 54 с.
Л.Г.,

Яблоник

Л.М.

Работа

демпфированного

20
15

15. Меркулов

пьезопреобразователя при наличии нескольких промежуточных слоев//
Акуст. ж. - 2003, 9, 4, 449-459.

16. Меркулов Л.Г., Яблоник Л.М. Теория акустически согласованного

РА

многослойного пьезопреобразователя //Дефектоскопия, 2006, 5, 3-12.
17. Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн. 2. Акустические методы

ок
,К
іВ

контроля: Практ. пособие/И.Н. Ермолов, Н.П. Алешин, А.И. Потапов;
Под ред. В.В. Сухорукова. – М.: Высш. шк., 2001. – 283 с.
18. Осипов Л.В. Ультразвуковые диагностические приборы: Практическое
руководство для пользователей.– М.: Видар, 2009.–256с.
19. Панченко Д.И., Мачерет Е.Л. Эхоэнцефалография в невропатологии.

Є
вт
уш

К.:- Здоров’я, 2005. – 144 с.

20. Скаржепа В.А., Луценко А.Н. Электроника и микросхемотехника. Ч1.
Электронные устройства информационной автоматики. Учебник/ Под
общ. ред. А.А. Краснопрошиной. – Киев: Вища школа, 2009. – 431с.

21. Ультразвуковые преобразователи для неразрушающего контроля/Под

В.

общ. ред. И. Н. Ермолова.–М.: Машиностроение, 2006.–280 с.

22. Физика визуализации изображений в медицине: В 2-х томах. Т. 2: Пер. с

В.

англ. /Под ред. С. Уэбба. – М.: Мир, 2001.– 408 с.

23. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони
праці. Навчальний посібник. – Вид.4-те, доповнене. – Львів: Афіша,
2000.- 350с.

89

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри радіоконструювання та
виробництва радіоапаратури НТУУ «КПІ»

ок
,К
іВ

Науковий керівник, доцент кафедри
радіоконструювання та виробництва
радіоапаратури НТУУ «КПІ»

РА

20
15

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Радіотехнічний факультет

Є
вт
уш

____________П.О. Дем’яненко
к.т.н., доцент

________________Є.А.Нелін
д.т.н., професор

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання магістерської дисертації
від 01 вересня 2013 р.

В.

В.

з теми: «Ультразвукова діагностика захворювань лобових та гайморових
пазух »

« Suprasonic diagnosis of the frontall and mallixary sinuses »

______________

Київ 2014

90

1 Підстава для виконання роботи
Завдання на магістерську дисертацію студенту
2 Термін виконання
Початок – 01.09. 2013 р.
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Закінчення – 10.06.2015 р.
3 Галузь використання
Біомедична техніка
4 Мета роботи

5 Очікувані результати

РА

Подавити побічні електромагнітні випромінювання.
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В результаті проведення аналітичного огляду літератури, науковотехнічних статей та електронних джерел, отримаємо рекомендацію щодо
синтезу широкосмугового п’єзоперетворювача, а також порівняння з
аналогами. Результати дослідження його акустичних параметрів.
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6 Вимоги до науково-дослідної роботи

Дослідження проводяться за допомогою систем електромагнітного

моделювання.

Матеріали і розробки за темою мають бути виконані на достатньому
науковому рівні та придатні для практичного використання у науково-

В.

технічній галузі, у тому числі в сфері радіоконструювання, виробництва
радіоелектронної апаратури, а також в навчальному процесі.

В.

Наукові звіти, матеріали магістерської дисертації та інші текстові
документи подаються на електронному і паперовому носіях за
встановленими формами та відповідають сучасним нормам української
наукової лексики і оформлюється відповідно до ДСТУ 3008-95
"Документація. Звіти у сфері науки і техніки".
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Значення
0,001 м
1,76 МГц
1540 м/с
10 мм
ЦТС-19, PZT-8
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Компоненти
Роздільна здатність
Робоча частота
Швидкість звуку в у БТ
Діаметр перетворювача
П’єзокерамічний матеріал
7 Вихідні дані

8 Етапи магістерської дисертації

02

Чим закінчується
етап

початок кінець
Аналітичний
огляд 1 вересня 30 червня
аналогів.
Аналіз 2013 р.
2014 р.
літературних джерел за
напрямком досліджень.
Дослідження акустичних 1 вересня 31 січня
параметрів
2014 р.
2015 р.
п’єзоперетворювача.
Розробка
2 лютого 30 квітня
широкосмугового
2015 р.
2015 р.
п’єзоперетворювача.

Звіт магістра,
1 публікація
Звіт магістра,
Звіт магістра
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03

Термін виконання

РА

01

Назва етапів
виконуваного завдання
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Шифр
етапів

04

Представлення та захист 1 травня 30 травня Магістерська
результатів МД
2015 р.
2015р. дисертація

9 Перелік технічної документації, яка подається в кінці роботи

В.

1. Завдання на магістерську дисертацію

В.

2. Технічне завдання
3. Пояснювальна записка

4. Презентація

10 Порядок розгляду та приймання магістерської дисертації
Визначають порядок приймання етапів та магістерської дисертації:
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1. Періодичне обговорення проміжних результатів магістерської
дисертації на засіданні кафедри радіоконструювання та виробництва
радіоапаратури.
2. Затвердження теми дисертації наказом ректора НТУУ «КПІ».
4. Представлення дисертації на кафедрі.
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3. Періодичні зустрічі з науковим керівником.
5. Прилюдний захист магістерської дисертації в присутності ДЕК.
11 Спосіб реалізації результатів магістерської дисертації

РА

Результати роботи використовуватимуться у:

 науковій діяльності викладачів, аспірантів, магістрантів;
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 навчальному процесі НТУУ «КПІ»;

 виробництві радіоелектронної апаратури;

 виступах на конференціях, семінарах, нарадах.

В.

В.
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Відповідальний виконавець МД
студент гр. РБ-31м
(науковий ступінь, вчене звання)

___________
(підпис)

Євтушок В.В.
(прізвище, ініціали)

