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In present se cunosc multe metode si tehnici de control ne-
distructiv, însă una din cele mai răspîndite şi cu rezultate spectacu
loase este metoda de control cu vltrasunete. 

Dezvoltarea aparaturii electronice, perfecţionarea instala
ţiilor de contrei «1 înregistrarea semnalelor provenite de la diverse 
defecte sau ai&rimi măsurate, au făcut ca controlul nedl»tructiv cu 
ultrasunete s& poată fi automatizat şi astfel interpretarea subiectivi 
a operatorului să fie în ware wăsură evitata. Cu toate progresele nete
dei exista adeseori incertitudini cu privire la calitatea unei piese 
controlate şl riscul de a înlătura o piesa bună sau de a accepta o 
piesă cu defecte este încă nare. Rezultatele false, îr. situaţie în care 
există certitudinea că generatorii ultrasonori au sl-au modificat ca
racteristicile şi că eşalonarea a font corectă, provin de la folosirea 
unor traductorl ultr«sonori ale căror caracteristici nu slnt cunos
cute suficient de bine. 

Pentru a evita erorile grosolane, înainte de a folosi un 
traductor, este necesar de a 1 se verifica amortizarea, distanţa de 
'i.a suprafaţa traductorulul plnâ la punctul de maxin tnaxiroorum al in-
t<maltăţii, distanţa focală în cazul traductorilor focalizaţi, ilar 
mai ales gsometria fasciculului ultrasonor. 

Un studiu efectuat de un grup de cercetători de la Harwell 
t IJ, din noiembrie 1972, arată că 45% din traJuctorii de frecventă 
joasă ( sub 6,5 Mllz) şi 81% din cel de frecvenţă' ridicată ( peste 
6,5 MHz) slnt în afera limitelor de acceptar? pentru folosirea lor 
în controlul nedistructiv. 

La Conferinţa societăţii de încercări nedistructive din 
roartie 1966 de la Los Angeles, J.F. McElroy de ?.a research Division, 
ooul^-sr, Colorado, a susţinut ideea că "tra îuctorii ultrasonori slnt 
senzori delicaţi" şi că "îşi po: schirba caracteristicile în tir?" [2] 

Tn multe luerSri se <renţionează faptul cA unii tjraductcri 
prazinta distorsiuni care II fac pe unii dintre ei inapţi pentru un 
anumit tip de control ne>U3tructiv [iJtOCs], 

In concluzie, controlul nedistructiv cn ultrasunete impună 
cunoaşterea tuturor caracteristicilor traductorilor, -nai Ales In flo
re ilul nuclear unde oalitocea eite o cerinţa esenţiali. Pontru acest 
ffotiv, In laborator a *09t conceputa ?i realizata o instalaţie de tes
tat? fţi studirtro a c.îrpuiul ultraaonor, -ipt.1 «.!••> i 'olcsi tehnica de 
r-floxie a unui reflector sferic nu»it3 "Uhnica Miei". 



Descrierea instalaţiei 
Instalaţie consta dintr-o cuvă de imersie (12) deasupra 

căreia se poate deplasa pe două axe un dispozitiv cu cărucior (?) 
a cărui deplasare poate fi atlt orizontală cit şl ver'tlcaiă, fi un 
suport de prindere al port-traductorilui ultrasonor (T) fixat la 
unul din capetele cuvei ( fig.l ) . Deplasării* căruciorului stnt efec
tuate de un rotor»* @ cu taraţi* variabilă, continuă sau pas cu pas, 
acţionat de o comandă electronică. (u5). 

Cu ajutorul unor potenţiometre liniare ($) se ©oata acţiona 
peniţa unui Înregistrator XY (l^ funcţie de poziţia căruciorului care 
susţine capul de prindere al reflectorului sferic (?) ce baleiază 
după direcţiile dorita tn clnpul ultrasonor într-un plan paralel cu 
suprafaţa traductorului tastat (p. 

Cuva de imersie confecţionată din inox, are lungimea de 
9C0 nun, lăţimea de 300 nan ai înălţimea de 230 mm. 

Căruciorul port-reflector se poate'deplasa într-un plan 
perpendicular pe lungimea cuvei dup-i o direcţie orizontală pe o dis
tanţă de 80 imn iar verticala pe 220 an. 

Deoarece port-reflectorul se poate deplasa pa întreaga lun-
gicre a cuvei, port traduc torul se deplasează numai pe o distanţă de 
50 IOT, distanţă suficientă pentru reglaje de poziţionare. Două roţi 
irelcate, fixate una de alta In două plane perpendiculare, permit În
clinarea traductorului sub divers» unghiuri faţă de axa port-reflecto
rului. 

O sursă de tensiune stabilizată (^(0-6V) alimentează v*>ten-
ţlometrele de poziţionare şi poarta de intrare a monitorului Q ) ge
neratorului de ultrasunete £ y . 

Mediul de cuplare Intra traducătorul ultrasonor si reflector 
II reprezintă apa (D) distilată «1 demineralizată. 

Principiul de funcţionare 
Tehnica de măsurare a intensităţii cImpuiui uJtrajonor în 

diverse puncte constă In baleierea reflectorului sferic do dimensiuni 
cit irai mici într-un plan paralel cu suprafaţa emiţătoare a traducto
rului la o anumită distanţă de acesta. Peniţa inscrlptoare a înregis
tratorului XY, prin intermediul potenţiometrelor da poziţionare, va 
descrie In abs:isă drumul parcurs de reflector, iar în ordonată ampli
tudinea semnalelor ultrasonore recepţionate de traductor după reflec
tare. 
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In fig. 2 sa prezintă drumul parcurs de reflector, aflat la 

distanţa D de traduetor, prin baleiere după direcţiile aQ,a3,a_3 etc, 
împreună cu curbele înregistrate dup! ao(y»0), a3(y-3r), a_3(y—3r) 
unde r reprezintă raza reflectorului sferic. 

Curbele obţinute In cazul In care reflectorul baleiază.In 
faţa traductorului slnt Identice cu cele obţinute prin baleierea tra-
ductorului In faţa reflectorului aflat In repaus. 

Distanţele de focalizare In punct sau linie, ale tra-Jucto-
rilor focalizaţi sferic sau cilindric, se obţin prin efectuarea unor 
măsurători de o parte si de alta a distanţei focale teoretice. In 
punctul unde amplitudinea ultrasunetelor recepţionate va avea «valoarea 
cea mai mare se va afla focarul real. 

In acelaşi irod se pot determina si punctele de maxim şi 
minim ale intensităţii ultrasonore, ce se găsesc In zona clmpului 
apropiat ( zraa Presnel). Punctele teoretice de maxim şi minim pentru 
un traduetor oi element piezoelectric circular se pot calcula cu aju
torul formulelor (l) şi (2) [6] . 

Y„ = pr-r—TT «# m=0.1.2, 11) 
4A(2m*1) 

Y-=r R*->V eu n =i2. (2) 
2n* 

unde: Y - punct de maxim 
v- " punct de minim m 
R - raza elementului piezoelectric 
X - lungimea de undă a ultrasunetelor propagate In 

mediul de cuplare. 
!:entru obţinerea unor valori corecte instalaţia trebuie ast

fel reglată încît să se realizeze un paralelism perfect Intre supra
faţa traductorului şi planul In care se deplasează reflectorul. 

Rezultate experimentale 
In fig. 3 slnt reproduse înregistrările o>'rinute la testarj.i 

• i'-nl traduetor plan da 4 MHz cu diametrul do 10 vm, U» diferite dis-
t.utţu în apa, corespunzătoare punctelor de maxim şi finir' alo cl.-.pului 
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ultrasonor. In ordonată este reprezentată amplitudinea ultrasunetelor, 
iar In abscisă deplasarea bilei reflectoare pe o direcţie perpendicu
lară pe axa geonetrică a traductorului. 

In tabelul I sint menţionate valorile experimentale compara
tiv cu valorile teoretice ale punctelor de naxim şl minim. 

Diferenţele dintre valorile experimentale ?i cele teoretice 
ale punctelor de maxim şi minim apar datorită influenţelor a mai mulţi 
factori, însă factorul principal îl reprezintă amortizarea elementului 
piezoelectric. Disimetria cîmpului ultrasonor faţă de axa geomtrică a 
traductorului, care pentru traductorul testat este destul de mică, este 
cauzată de punctele de sudură ale electrozilor de pe pastila piezoelee-
trică. 

Cîmpul ultrasonor de pe axa geometrică a traductorului poate 
fi trasat cunoscînd atît amplitudinea punctelor de maxim şi minim cit 
şi a punctelor Intermediare ( fig. 4 ) . 

Distanţa focală a unui traductor de 6 MHz, de diametru 10 mm, 
focalizat în punct a avut o valoare mai mică cu 3 mm fată de valoarea 
teoretică. In flg. S sînt reproduse înregistrările obţinute în focarul 
real şi la 3 mm de o parte şi alta a focarului. 

Tabelul I 

m m Valori experimentale Valori teoretice 

0 1 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
3 9 
9 10 

Pentru majoritatea traductorilor focalizaţi testai nu s-ru 
găsit diferenţe mari între distanţa focalii experimenta.7.?, şi cea teore
tică. Unui traductor nu 1 e-a putut afla distanţa focală r^ală. Studlin-
du-se cîmpul ultrasonor s-au observat distorsiuni şi abateri ale axei 

Y. mat 
m 249 
81 
51 
36 
26 
22 
18,5 
15 
13 
31 

Y mm 
n 122 
65 
42 
30 
23 
19 
17 
14 
12 
10 

m 
270 
88,5 
53 
37,4 
28,8 
23,2 
19,4 
16,4 
14,1 
12,3 

Y~ nan 
n 
135 
67,5 
44,5 
33 
26,2 
21,3 
16,1 
ÎS,4 
13,4 
11/7 
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ultrasonore fata de axa geometrică a traductorului. Acesta anorralii au 
fost provocate fie de dezlipirea lentilei. In unele zone, de electrodul 
pastilei piezoelectrice, fie de fisurarea lentilei. 

In fig. € sînt prezentate georaetriilt cf-npurilor ultrasonore a 
doi traductori plani de 4 MHz cu dia^etre de IC nmt, din care unul prez.intă 
anomalii de simetrie destul de mari pentru a deveni inapt controlului no-
distructiv. Cu ajutorul unul analizor de spectre, instalaţia poate fi folo
sită şi la determinarea frecvenţei reale a traductorilor ultrasonori. De 
asemenea se pot obţine informaţii cu privire la coefieientul de amortizare 
a plăcuţei piezoelectrice prin analiza undelor ultrasonore emise şi reflec
tate. Instalaţia poate fi folosită nu numai în scopul pentru care a fost 
realizată, ci şi în controlul nedistructiv prin imersie a unor piese de 
dimensiuni mici (sub 100 mm) folosind înregistrări ale seminalelor proveni
te de la defecte cu ajutorul monitorului pe calea proporţională sau calea 
totul sau ninic. 
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