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Уважаеми колеги,
2020 година е третата година от създаването на
списание NDT Days, в което се публикуват статии на
български
и
чуждестранни
специалисти
по
безразрушителен контрол, техническа диагностика,
разработване на нови материали и изследване и изпитване
на материали, изделия и конструкции.
Списанието се посреща с интерес от специалистите
като платформа за публикуване на основните изследвания
на ежегодните Дни на безразрушителния контрол (NDT
Days), както и на публикации, извън представените на този
научен форум.
2020 бе една тежка за целия свят година, свързана с
разпространение на пандемията на коронавируса.
Съществено намаля производството, премина се на работа
по домовете, нарушиха се научните и социални контакти между специалистите. Бяха
затворени редица държавни граници. Наложи се контактите по време на научни форуми
да се реализират онлайн.
През месец май 2020 г., когато настъпи първата сериозна вълна на коронавируса в
България, организационният комитет на NDT Days взе решение научната проява да се
отложи за месец септември. Но и тогава вълната от коронавруса не беше затихнала. Това
се отрази на личното участие на специалистите. Регистрирани бяха присъствено 65
участника, при среден брой участници в предишни години по 250. Участниците от Русия,
Беларус и Украйна не получиха визи за да пристигнат в България. Практически участваха
само чуждестранни представители от Молдова и Полша.
Организационният комитет положи всички усилия, препоръчани от здравните
власти, за намаляване на социалните контакти между участниците. Беше организирана
допълнителна зала на открито. Част от докладите на водещи руски специалисти бяха
представени от български съавтори или български специалисти. Чрез виртуална връзка
се осъществиха контакти с част от задграничните колеги и приятели.
За пръв път, наред с традиционните научни прояви, в програмата на NDT Days бе
включено и честване на Деня на дефектоскописта, с тенденция такова честване да стане
традиция. По време на Деня на дефектоскописта се направи преглед на дейността на
Националното дружество по дефектоскопия за изминалата година. Осъществи се връзка
с представители на БИС, ИА БСА и АЯР по въпроси на безразрушителния контрол.
Проведе се семинар за обсъждане на бизнес средата в области на контрол без
разрушаване.
Съществен момент бе отбелязването на годишнини на изявени дефектоскописти.
Тържествено бе отбелязана 100 годишнината от рождението на създателя на ННТДД
ст.н.с. инж. физик Славчо Попов. Отбелязана бе и 80 годишнината на почетния
председател на ННТДД ст.н.с. д-р Александър Скордев.
Наградата на името на Славчо Попов за съществен принос в областта на
безразрушителния контрол бе връчена на д-р инж. Павел Чукачев, ръководител на
лаборатория по безразрушителен контрол, за успешно защитена докторска дисертация в
областта на комплексен (радиационен и ултразвуков) контрол на газопроводи.
По време на Деня на дефектоскописта при обща подкрепа се взе решение NDT Days
2021 да се проведат съвместно с Деня на дефектоскописта отново в Созопол, в Школата
на БЧК, от 13 до 16 юни 2021 г.
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За мен е удоволствие да Ви поканя да вземете участие в този утвърден научен
форум. Надявам се, че пандемията ще отшуми до тези дни.
Списанието „NDT Days“ се издава от ННТДД с подкрепата на международна
редакционна колегия. Списанието се представя на www.bg-s-ndt.org/journal. Сайтът
осигурява достъп до всички публикации, които са свободно достъпни за четене. Статиите
в списанието се публикуват на български, руски или английски и се подготвят съгласно
изискванията, представени в условията за публикуване на сайта. Печатният вариант на
списанието се депозира в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и
Националната научно-техническа библиотека и се съхранява в Националния център по
безразрушителен контрол към ННТДД в Института по механика на Българската
академия на науките.
Списанието се предоставя за индексиране в световната научна база от данни ndt.net.
За мен е удоволствие да Ви представя третият том на списанието „NDT Days“. Надявам
се списанието ще бъде достъпно до широк кръг автори за публикуване на резултатите от
техните съвременни иновационни изследвания в областта на приложение на методите за
безразрушителен контрол, разработване и създаване на нови материали и апаратура.
проф. Митко МИХОВСКИ
член на Международната академия по безразрушителен контрол
председател на ННТДД
главен редактор на списание NDT Days
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Abstract
The article presents the magnetoelastic effects for the formation of magnetic textures under the action of elastic
stresses in ferromagnetic materials. Based on data on the magnetostructure and the analysis of the hysteresis
curves, the physical assumptions for the use of magnetic parameters for estimating the operating stresses in
structural steels are considered. The estimation of uniaxial compressive stresses is not a complicated task, but there
are problems with the estimation of tensile stresses in low-alloy steels, related to the inhomogeneity of the
dependences of the magnetic characteristics on the applied tensile stresses. Examples of this ambiguity are given
and the ways to solve them are shown, using the anisotropy of the coercive force and the parameters of the magnetic
strength spectra. The ways of estimating the mechanical stresses in multilayer ferromagnetic materials by using
the characteristics of the differential magnetic permeability µdiff are considered. The influence of the complex
stress state on the magnetic characteristics of the materials is discussed.
Keywords: elastic deformations, acting stresses, magnetic control methods

Оценка на механични напрежения в стомани с използване на
електромагнитни методи
Едуард ГОРКУНОВ, Митко МИХОВСКИ, Александр МУШНИКОВ

Увод
Изучаването на влиянието на еластични и пластични деформации на процесите на
пренамагнитване на феромагнитни материали има както теоретично, така и практическо
значение. Познаването на законите на промяна на магнитните характеристики в
условията на еластично деформиране в практиката позволява да се използват
магнитоеластичните явления за създаване на нови видове преобразуватели, като по този
начин се реализират нови възможности за измервателната техника и за
безразрушителния контрол [3-6].
Изучаването на магнитоеластичното влияние в конструктивен феромагнитен
материал позволява да се реши задачата за оценка на механичните напрежения във всеки
елемент на конструкцията и в перспектива резултатите да се използват за моделни
изследвания на механиката на бъдещи деформации и разрушаване, както и за оценка на
ресурса на отделните елементи и на цялата конструкция.
Изследванията на механичното състояние започва през ХIХ век от Вилари [7]. Той
установява, че, при въздействие на опънови и натискови напрежения, се появяват
промени в магнитната проницаемост µ на феромагнитен материал, чиито характер
зависи от намагнитването.
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1. Основи на магнитоакустичните явления
Основата на магнитоакустичните ефекти е явлението магнитострикция, открито
през 1842 г. от Д. Джаул. Магнитострикцията е свойство на всички вещества – както на
феромагнитни, така и на диамагнитни и парамагнитни. Във феромагнита
магнитострикцията λ = Δl/l (където Δl/l е относителното удължение) достига до 10-2. За
сплави на основата на желязо магнитострикцията λ е от порядъка на 10-6. В диамагнитни
и парамагнитни материали  е от порядъка на 10-7 ÷ 10-5. В бисмута е от порядъка на 10-4.
Магнитострикцията се използва в ултразвуковата техника и хидроакустиката за
създаване и приемане на ултразвукови вълни в широк честотен диапазон [8].
Обратен
ефект
на
магнитострикцията
е
магнитоеластичността.
Магнитоеластичните преобразуватели работят на основата на промяна на магнитното
състояние при намагнитване с постоянен или променлив ток и под действие на еластични
деформации. Използват се за запомняне на информация, за измерване на магнитно поле,
за магнитни усилватели, за измерване на неелектрически величини, на деформации, на
ниво на течност и др. [1,2].

2. Магнитоеластични ефекти в преобразувателите
2.1. Видове ефекти
Ефект на Вилари. Свързан е с промяна на намагнитеността (ΔМ) на феромагнита
или на генериране на електродвижеща сила (е) в бобина с индуктивнот (w) в посока на
действие на механичната деформация (надлъжна или напречна).

а)

б)

Фиг. 1. Схема на работата на преобразувател с използване на ефекта на Вилари а)
и ефекта на Вертхайм б), при усукване

Ефект на Вертхайм. Ефект, който се проявява при усукване  на намагнитен прът (М).
Между двата края на пръта се генерира електродвижеща сила (прав ефект). При подаване
на променлив ток на намагнитения прът в него възникват деформации на усукване
(обратен ефект) (фиг. 1/б).
Ефект на Гилмен. Леко деформиран феромагнитен прът се изправя, ако се разположи в
магнитно поле.
Ефект на Видеман (1859). При циркулярно намагнитване с ток J възникват деформации
на усукване , които предизвикват генериране на електродвижеща сила в бобина с
индуктивност w (прав ефект) и обратен ефект на Матеуги.
2.2. Физична природа на магнитострикцията
При намагнитване на феромагнити се наблюдава промяна на неговата форма и
размери, възникват еластични деформации. При оценка на общото енергетично
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състояние трябва да се отчитат четири вида различни енергии във феромагнетика [9,10].
Магнитострикцията възниква при температура под точката на Кюри (Тс) при действието
на обменни и магнитни сили.
Обменната енергия се представя със зависимостта:

Eобм  2 Aij S i S j ,
(1)



ij



където Aij са обменните интеграли за атоми i и j, които зависят от отклоненията на
константите на решетката спрямо ефективния радиус r, φij е ъгъл между векторите на
спиновите моменти Si и Sj.
Енергията на кристалографската анизотропия се представя с израза:
E K  K 0  K1 2 ,
(2)
където Ki е константа на анизотропията, α е ъгъл между посоката на намагнитеността и
кристалографската посока.
Енергията на магнитострикционните деформации се представя с израза:
E2s
,
(3)
E 
2
където Е е модул на Юнг, λ e магнитострикцията при насищане.
Магнитоеластичната енергия при изотропна магнитострикция се записва във вида:
3
E   s cos 2  ,
(4)
2
където σ са действащите напрежения, φ е ъгълът, който отчита посоката на намагнитване
и посоката на действащите сили.
Под действие на тези 4 вида енергии, се извършват промените на обема и формата
на феромагнитнитния материал.
2.3. Спонтанна (обемна) магнитострикция
Да разгледаме магнитострикцията на желязо. Ако охладим сфера, която се намира
в парамагнитно състояние, с температура по-висока от точката на Кюри (Т>Тс),
магнитните моменти се намират в хаотично състояние. В момент на преминаване на
точката на Кюри (Т~Тс) възниква обменна енергия (обменното взаимодействие на
електроните се съпътства с това, че спиновите моменти на електроните се подреждат
успоредно един на друг и възниква спонтанна самопроизволна намагнитеност).
Парамагнитната сфера променя своя радиус (фиг. 2). Това води до промени на обема
ΔV/V, тоест до появата на спонтанна (обемна) магнитострикция.

Фиг. 2 Магнитострикциони ефекти в еднодоменни кристали с форма на сфера.
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Сферата при това въздействие вече е феромагнитна и размерът ѝ нараства. При
преминаване на точката на Кюри Тс настъпва фазовия преход от II ред. С появата на
спонтанна магнитострикция във феромагнитните материали възникват еластични вълни,
които се използват при контрола. Например, с използване на надлъжни вълни от
електромагнитните преобразуватели се контролира дебелината на горещ метал при
локално охлаждане с вода [11].
2.4. Енергия на кристалографската анизотропия.
Едновременно с възникването на спонтанна магнитострикция при Т<Тс, в действие
влизат магнитните сили на решетката, в резултат на които феромагнитната сфера се
превръща в елипсоид (фиг. 2а).
Колкото по-ниска е температурата, толкова по-силно се проявява анизотропията на
магнитните сили. За различни кристалографски посоки на желязото магнитострикцията
ще бъде различна и при реални промени на намагнитване (фиг. 3)

Фиг. 3. Магнитострикция в монокристал на желязо за различни кристалографски посоки [10] и в
поликристално армко желязо.

Физическите свойства на поликристал, в това число и магнитострикцията, са
свързани със свойствата на отделни частици, които са включени в него. Ако частиците
са с малки размери в сравнение с размера на поликристалното тяло и ориентацията им е
хаотична, то свойствата на поликристала са изотропни, а кривата на магнитострикцията,
например за армко-желязо, ще бъде близка към кристалографската посока [10] (фиг. 3).
λ при слаби полета на намагнитване е положителна, а с увеличение на полето е
отрицателна.
2.5. Линейна магнитострикция и магнитострикция на парапроцеса.
Да поставим елипсоид (фиг. 2а) в нарастващо магнитно поле Н. Векторът на
намагнитеността М започва да се смесва и елипсоидът променя своята форма и
положение в пространството (линейна магнитострикция, фиг. 2б).
С увеличаване на полето линейната магнитострикция нараства и достига до
насищане λs при напрегнатост на полето Hs. При поле на насищане H > Hs в областта на
парапроцесите намагнитеността получава нарастване ΔМs и елипсоидът незначително
променя своя обем (фиг. 2в).
Разглежданият от нас случай, за случая на еднодоменно състояние е моделен. В
реални феромагнити при температури T<Tc се образува многодоменна структура, която
е показана на фиг. 4 [12].
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Фиг. 4. Структура на успоредни 180° и затварящи 90° домени в магнитоосен кристал а)
и схема на преходния слой на 180° доменна граница б) [13].

Феромагнитът се разбива на отделни магнитни домени, всеки от които се
намагнитва до насищане. В желязото се образуват успоредни 180° и затварящи 90°
домени и възниква енергия на магнитната деформация. Схематична картина на
промяната на ориентацията на магнитните домени в 180° доменна граница на Блох
(преходен слой между домените) е представен на фиг. 4б. С появата на 90° домени
възниква енергия на магнитострикционна деформация.
При намагнитване се променя обемът на домените и посоката на намагнитване за
всеки един от тях, но не се променя енергията. На магнитострикционната деформация
влияят само промените на обема на 90° домени. Магнитострикционната деформация на
180° домени практически не се отчита, тъй като е незначителна.

3. Влияние на стареенето на метали върху магнитно-напрегнато
състояние
Промяната на структурното състояние при външни въздействия (деформация,
термообработка) се съпровожда с промяната на всички споменати по-горе енергии,
съответно на доменната структура на феромагнита, която се отразява и на
магнитоеластичните характеристики (фиг. 5) [14].

Фиг. 5. Влияние на термичната обработка на стомани при закаляване (а, б) и отпуск (в, г)
на λ на стомана З4ХНЗМ и при определяне стойностите на магнитната индукция
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Манитострикцията е чувствителна към структурните промени при термична
обработка. Следователно λ може да се използва при безразрушителен контрол на
структурата на феромагнитни материали.
3.1. Формиране на магнитна текстура.
Действието на еластичните деформации се съпровожда с формиране на нова
магнитна текстура, което определя процесите на намагнитване и пренамагнитване на
феромагнетика.

Фиг. 6. Схематично представяне на влиянието на механичното напрежение върху намагнитеността
при различни схеми на натоварване λ > 0
а) – без натоварване, σ = 0, б) – с натоварване на σ > 0, в) – натиск σ < 0,
г) – двустранен опън, д) – двустранен натиск, е) – двустранен опън-натиск, ж) – усукване.

Да разгледаме отделните видове натоварване и тяхната комбинация върху
резултатната намагнитеност на материал с положителна магнитострикция λ > 0 (фиг. 6).
При отсъствие на натоварване размагнитеното състояние векторите на магнитните
домени във феромагнита са ориентирани хаотично и сумата на магнитния момент М = 0.
Под действие на магнитното поле Н векторите на магнитните моменти на домените се
ориентират по оста z и резултатната намагнитеност се променя по хистерезисната крива,
като М ≠ 0.
При въздействие на опън (z>0) се формира магнитна структура с преимуществена
ориентация на магнитните моменти на домените по посока на приложения товар. За
достигане на зададена величина на М е необходимо да се приложи по-слабо магнитно
поле, спрямо това на ненатоварения образец.
По този начин, при намагнитване в поле Н, недостатъчно за насищане Hmax, при
прилагане на опънови напрежения резултатната намагнитеност ще е с ΔМ по-голяма,
отколкото намагнитеността в ненатоварено състояние (фиг. 6б). В този случай, при
престрояване на домените, възниква преимуществена ориентация на векторите на
намагнитеност от типа „ос на леко намагнитване“ и процесите на пренамагнитване в
посока на действие на напреженията се облекчават.
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При процесите на натискови напрежения, съосни на магнитното поле (λ2 < 0), се
формира магнитна структура от типа „равнина на леко намагнитване“. Векторите на
магнитните домени δМ⃗ се стремят да се ориентират в равнини, перпендикулярни на
посоката на натоварване (фиг. 6в). При намагнитване с поле Н, след прилагане на
натоварването, резултатната намагнитеност ще с ∆М по-малка, отколкото при
намагнитване в ненатоварено състояние, което затруднява процесите на
пренамагнитване.
При двуосен опън, когато една от посоките на натоварване съвпада с посоката на
пренамагнитване (фиг. 6г), опъновите напрежения способстват за формиране на текстури
от типа на „ос на леко намагнитване“ по осите y и z. Едната препятства ориентирането
на векторите на магнитния момент на домените в посока на полето, а втората способства
за достигане на тази ориентация. Резултатът от промяна на намагнитеността се определя
от величината на приложеното поле и стойностите на напреженията σy и σz. Когато σy =
σz влиянието върху магнитните характеристики ще е по-малко в сравнение с едноосен
опън.
Вследствие на двуосен натиск (фиг. 6д) натисковите напрежения спомагат за
формиране на текстура от типа „равнина на леко намагнитване“ в равнината хy и хz.
Фактически се получава „ос на леко намагнитване“, перпендикулярна на посоката на
магнитното поле. За сметка на преимущественото разпределение на посоките на
векторите δМ по оста х, резултатната намагнитеност се намалява с ∆М .
Ако напрежениятя по двете оси са равни и една от силите се прилага по оста на
намагнитване (фиг. 6 е), то „оста на най-лекото намагнитване“, създавано от опънови
напрежения, ще лежи в „равнината на най-леко намагнитване“, което се създава в
резултат на действието на натисковите усилия. При σz > 0 се получава Δ𝑀 > 0, а при
σz < 0, съответно, Δ𝑀 < 0. Следователно промяната на намагнитеността зависи, преди
всичко, от натоварването, което е насочено по посока на намагнитването (фиг. 6б и фиг.
6в).
Тангенциалните напрежения , които възникват при усукване, са еквивалентни на
взаимно перпендикулярни опънови и натискови напрежения, които действат
едновременно и са разположени под 45° към оста на образеца (фиг. 6ж). Формирането
на магнитна текстура е като за случая, показан на фиг. 6е. Векторите на магнитните
домени δМ⃗ се стремят да се ориентират под ъгъл 45° спрямо оста на образеца, по посока
на опъновите усилия. След намагнитване в магнитното поле Н векторът на резултатната
намагнитеност ще бъде под ъгъл α към посоката на приложено магнитно поле. Ъгълът α
се променя от 0° до 45° и зависи от Н и τ. Очевидно, в този случай, проекцията на вектора
на резултатната намагнитеност на оста z (рrzM) ще бъде по-малка от величините на
резултатната намагнитеност в ненатоварено състояние с ΔМr. Колкото по-голямо е
усукването τ, толкова по-малка е рrzM.
За материал с λ < 0 механичните напрежения ще окажат противоположно влияние
на описаната по-горе преимуществена ориентация на магнитните моменти на домените.
3.2. Магнитострикция в различни стомани
Промените в доменната структура влияят на поведението на магнитострикцията.
За стомани магнитострикцията намалява при опън, а нараства при натиск. На фиг. 7 е
представена зависимостта на надлъжната магнитострикция при различни стойности на
приложени напрежения (опън и натиск) за стомана 45 [15]. Полето Н в работната част на
образеца се измерва с помощта на потенциометър, а индукцията – със специална бобина
с компенсация на въздушната междина. Магнитострикцията се измерва по класическа
мостова схема с термокомпенсация на основата на тензорезистори.
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Фиг. 7. Зависимост на магнитострикцията при еластичен опън и натиск за стомана 45.

Стомана 45 без натоварване има положителна магнитострикция при напрегнатост
на магнитното поле от 0 до 180 A/cm и отрицателна при по-силни полета. При опън
положителният участък се намалява и става отрицателен при  > 100 MРа.
Зависимостите  = F(H) от повишаването на степента на легиране на стоманата са
представени на фиг. 8. В легираните стомани преходът на магнитострикцията към
отрицателна стойност протича в по-силни магнитни полета. За стомана О8Т2Б полето е
3 пъти по-голямо в сравнение със стомана 45. При ниво на сумарно легиране повече от
5%  = F(H) e положителна и достига до насищане. Това е свързано с нарастване на
енергията на магнитострикционната деформация в легираните стомани.

Фиг. 8. Зависимости  = F(H) за стомани с различен химичен състав

Действието на опъновите напрежения в легирани стомани, както и при стомана 45,
води до понижаване на магнитострикцията. При това стойностите на магнитострикцията
преминават от положителни в отрицателни при определена стойност на опъновите
напрежения. При лeгираните стомани  е положителна, независимо от приложените
напрежения (до 250 МПа) [16].
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4. Процеси на намагнитване. Примери за оценка на еластични
напрежения
Промяната на механичното напрегнато състояние се съпътства с промяна на всички
видове енергии във феромагнетика, които влияят на промяната на процесите на
пренамагнитване в материала. В практиката, за оценка на действащите напрежения във
феромагнетика се изисква да се определи структурочувствителния параметър, който
монотонно се променя от механичните напрежения и има висока чувствителност.
На фиг. 9а е показано как различни по знак напрежения променят хистерезисните
криви. При опън хистерезисните криви са по-близки до „правоъгълни“, при натиск са понаклонени. За промените в напрегнатото състояние на материала може да се следи и по
промяната на диференциалната магнитна проницаемост µдиф. Тези зависимости са
представени на фиг. 9б и характеризират процесите на подвижност на доменните
граници.

Фиг. 9. Хистерезисни криви (а) и зависимост на µдиф.(б) за стомана 45,
в зависимост от приложените напрежения на опън и натиск.

Опъновите напрежения формират структура от няколко от типа „ос на леко
намагнитване“ (фиг. 9), при това височината на максимума в μdif се повишава, а
местоположението на максималната стойност на магнитната проницаемост Нμdifmax се
променя незначително. Действително при началото на еластичен опън (80÷100 МРа) се
наблюдава намаляване на стойностите на Hc (фиг. 10), след което Hc се увеличава.
Формирането на минимума на зависимостта Hc(σ) се определя от следните два
фактора. При опън 80÷100 МРа се променя знакът на магнитострикцията и
положителната част на зависимостта λ = F (σ) изчезва (фиг. 7). Това води до промени на
текстурата, свързани от преход от „ос на леко намагнитване“ в „плоскост на леко
намагнитване“. Вторият фактор е свързан с хипотезата на С. Вонсовски [17], че при
определени условия могат локално да се облекчат процесите за пренамагнитване за
сметка на компенсиране в някои области на микронапреженията, предизвикани от
действащите напрежения.
При тези условия се увеличава подвижността на доменните граници и
пренамагнитването се осъществява с по-големи скокове на Баркхаузен. Вторият фактор
е официално потвърден в работи [18-20], където за различна термична обработка и
пластично деформирани образци от желязо и стомана е показано, че величината на
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приложените напрежения, при които Hc е минимална, корелират със средната стойност
на вътрешните напрежения.
При натиск се формира текстура „плоскост на лекото намагнитване“ и процесите
на пренамагнитване се затрудняват (фиг. 6). Максимумът на μдиф се премества в областта
на силните магнитни полета (фиг. 9б), а коерцитивната сила се увеличава (фиг. 10). За
процесите на пренамагнитване по-видимо ще е характерно пренамагнитване с малки
скокове на Баркхаузен. Формирането на подобни максимуми на зависимостта Hc(σ) може
да се наблюдава и за други нисколегирани стомани (фиг.10) [14, 21, 22].

Фиг. 10. Относителни изменения на Hc при еластично едноосно деформирано състояние
за стомани с различна степен на легиране.

Отсъствието на монотонност в промяната на Hc при едноосно натоварване на опън
не позволява да се използва за оценка на действащите едноосни напрежения.
При повишаване на степента на легиране на стомани магнитострикцията при опън
не преминава в отрицателната област. Оказва се, че зависимостите са монотонни.
Действително (фиг. 10), с повишаване на степента на легиране на стомани 11ХН3Д,
15ХН4Д закономерността Hc(σ) = F(σ) е монотонна за целия диапазон на промяна на σ.
От фиг. 10 следва също, че стоманите с различна степен на легиране, структурно
състояние и фазови зависимости се различават с различна чувствителност на Hc към
промяната на еластичните деформации.

Фиг. 11. Надлъжни (Hc||) и напречни (Hc┴) коерцитивни сили (а) и тяхната разлика (б)
в зависимост от едноосни напрежения в стомана Х70
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Под действие на  на опън на феромагнетик в перпендикулярна посока се появяват
сили на натиск и се оказва, че при опън Hc, измерена в перпендикулярна посока, трябва
да се променя подобно на Hc при натиск. На фиг. 11 са представени резултати на промяна
на Hc по две взаимоперпендикулярни посоки.
Възникващите напрежения на натиск водят до монотонно нарастване на Hc,
измерена в посока, перпендикулярна на действащото напрежение на опън. Зависимостта
на коерцитивната сила в перпендикулярна посока на натисковите напрежения са променя
незначително.
Ако зависимостта при едноосно напрегнато състояние е известна (за опън и
натиск), то величината на натисковите напрежения може да бъде оценена по Hc, измерена
по посока на натисковите усилия, а величината на опъново напрежение по Hc, измерена
перпендикулярно към посоката на опън.
В случая на едноосно деформиране, когато не е известно натоварването на
материала, като параметър за оценка на действащи напрежения може да се използва Hc,
измерена в посока на натоварване на натиск, а величината на опъновите напрежения –
по Hc, измерена перпендикулярно на посоката на опън (фиг. 11б). Описаният подход е
подходящ за използване за повечето конструкционни стомани [23-29]. Както се вижда от
фиг. 11б, зависимостта на разлика в коерцитивните сили от механичното деформиране
за стомани Х70 не само е монотонна, но и близка до линейна, с коефициенти на
корелация 0.98. Трудностите при реализация на метода са свързани с необходимостта да
се изпълнят две измервания с един преобразувател в случая на различни посоки.
Допълнително е възможно и влияние на изходната структура върху магнитните свойства.
Друг широко използван в практиката на магнито-структурния анализ параметър е
остатъчната индукция Br. Често закономерностите при промяна на Br (фиг. 12a) са
близки по вид към обратните закономерности на промяна на Hc от еластични
деформации.

Фиг. 12. Относителни изменения на Br (а) и µmax/µmin (σ = 0) (б) за различни стомани при
еластично деформиране

От приведените на фиг. 12а зависимости за Br = F(σ) следва, че за този параметър
има същите ограничения както и за Hc. Br успешно се използва при оценка на σ при
натиск, а за опън – само за легирани стомани. За стомана 15ХН4D при големи стойности
на σ (300÷800 MPa) контролът е невъзможен.
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Изследванията на µmax (фиг. 12b), показват, че този параметър има чувствителност
към едноосни деформации аналогично на Br и може да се използва като параметър за
контрол.
Измерването на Br на голям образец със сложна геометрия е трудна задача поради
наличие на размагнитващ фактор и на промяната му по време на деформация на
материала. Br се прилага при оценка на твърдост НВ, на временното съпротивление и на
удължението на листов прокат [30-32]. Този опит може да се използва и при оценка на
напрежение в листов прокат.
За изучаване на разпределението на критичните полета в образеца при
намагнитване и пренамагнитване се измерват стойностите на Br по хистерезисната крива
Br = F(H) по низходящата част на хистерезисния цикъл Bd = F(H). Зависимостите се
получават чрез диференциране на тези зависимости по H. Те отразяват особеностите на
критичните полета и тяхното разпределение за даден феромагнетик и се наричат
зависимости на магнитна якост [33]. Областите под кривите характеризират
относителните обеми на феромагнетика, който е намагнетизиран (първичен спектър на
магнитна якост) или ремагнетизиран (вторичен спектър) в поле с дадена сила Н.
Позициите на максимумите на кривите съответстват на магнитни полета, в които
протичат най-интензивните процеси на необратимо намагнитване или размагнитване.
Фиг. 13 показва промените на спектрите на магнитната якост на стомана 15ХNН4D
при изпитване на опън и натиск [34]. Положението на максимумите превишават
незначително стойностите на Hc при съответните еластични напрежения. При натиск се
наблюдава преместването на максимумите към по-висока стойност на Н. С увеличаване
на опъновите напрежения, максимумът се премества към областта на по-слаби полета,
височината се увеличава, а ширината намалява.

Фиг. 13. Първичен (а) и вторичен (б) спектър на магнитната якост за стомана 15ХН4Д и
деформационните зависимости на получаваните в тях параметри (в, г)

Да илюстрираме този подход за оценка на напреженията при опън в областта на
σ = 600 ÷ 800 МПа за стомана 15ХН4Д, където контролът на напреженията е невъзможен
(фиг. 12). Вземаме максимума на полето Нр при σ = 600 МПа като базова точка за
анализа. Сравняваме зависимости за Нр от σ и получаваме еднозначна зависимост от
вида ∆𝐵 /2∆𝐻𝐵
= F(σ) (фиг. 13в).
В този пример използваният параметър има висока чувствителност към опънови
напрежения, а по-слабо зависи от натисковите напрежения. Като се променят
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стойностите на Нр може да се подберат параметрите за определяне на σ в необходимия
диапазон.
За легирана стомана 11ХН3Д на фиг. 14а,б е показана промяната на пределни и
частни цикли на хистерезисната крива при едноосен натиск и опън. Вижда се, че
хистерезисните криви, определени при различни стойности на σ, са чувствителни към
действащите напрежения. Има област, в които те се пресичат. В тези области индукцията
има слаба чувствителност към σ [37,38]. Следователно в тези области на индукцията
магнитоеластичните характеристики ще са слабо чувствителни към деформация.

Фиг. 14. Хистерезисни криви на стомани 11ХН3Д
(а – пределна, б – при Bмакс= 0,05 Тл)
и съответстващите стойностите на коерцитивната сила (в, г)

Аналогично, за целите на контрола параметрите на граничните хистерезисни криви
може да се разглеждат като параметри на частични криви на хистерезиса, получени при
пренамагнитване в полета при недостатъчно насищане [39]. На фиг. 14 се вижда, че
действащите напрежения по различен начин влияят на процесите на пренамагнитване в
слаби и силни полета. По-подробно този ефект са наблюдава при Hc. Стойностите на
Hc = F(σ) в силни полета (фиг. 14в) и в слаби полета (фиг. 14г) практически са
противоположни. Следователно величината на намагнитващото поле влияе върху
закономерностите на магнитоеластичните параметри и на чувствителността на този
параметър към еластичните деформации.

Фиг. 15. Влияние на механичното напрежение на коефициента на Релей за стомани 15ХН4Д
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Относителната промяна на параметрите по частични цикли на хистерезис в слаби
полета могат да бъдат по-информативни спрямо някои магнитни характеристики,
получени от хистерезисните криви.
За описване на началната крива на намагнитване и симетрична хистерезисна крива
в слаби магнитни полета се използва законът на Релей, съгласно който началният участък
на кривата на намагнитване се описва чрез зависимостта
M ( H )   нач H  bH 2
,
където χнач – е началната възприемчивост, b – коефициент на Релей. За редица стомани
коефициентът на Релей М(Н) има по-висока чувствителност към опънови и натискови
напрежения в сравнение с други хистерезисни параметри [42]. Като коефициент, който
се постига чрез пресмятане, обаче, е по-голяма и грешката, която зависи от
относителните грешки при определяне на намагнитването и полето.
Коефициентът на Релей за тези стомани може да има екстремум в еластични
области при опън. За стомани 15ХН4Д зависимостите са монотонни (фиг. 15), а
чувствителността е по-добра в сравнение с Hc (фиг. 10).

5. Оценка на механични напрежения в многослойни изделия
В най-простия случай хистерезисната крива на двуслоен феромагнетик с различна
магнитна якост на контролирания материал съществено се отличава от хистерезисната
крива за еднороден материал. Обикновено тя има по-сложна форма с промени [43]. На
фиг. 16а са представени хистерезисните криви за образец, от отгрята стомана ст3
(Hc = 1,8 A/cм) и закалена стомана 45 (Hc = 13,6 A/cм) [44]. Положението на промените
в двуслойните материали съответства на коерцитивните сили на отделните слоеве.
Зависимостта на диференциалната магнитна проницаемост, пресметната по низходящата
част на хистерезисната крива, е представена на фиг. 16б. Наблюдават се два максимума,
положенията на които съответстват на положенията на максимумите на двата материала.
Височината на максимумите се определя от стойностите на µдиф, а също така и от
пренамагнитващите се обеми (дебелината) на слоевете в биметала.

Фиг. 16. Гранични хистерезисни криви (а, в) и зависимости на µдиф (б, г) за съставен образец и от
Ст3 и Ст 45 след нагряване на съставките (а, б), а също така и за биметален образец при едноосен
опън (в, г)
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В процеса на деформиране промените в хистерезисните криви и максимумите на
µдиф (фиг. 16б, г) се преместват аналогично както това става в еднослоен материал. На
фиг. 16г са показани 3 точки на преместване на µдиф при σ = 0.5σв и σ = σв където σв е
якостта на опън на материалите.
Най-значителни промени в максимумите се наблюдава за магнитотвърдата
компонента, която е свързана със слабата зависимост на Hc (а също така μдиф макс) от
механичното напрежение в нисковъглеродни стомани. Разрушаването на биметала се
реализира в материала на закалената стомана 45, която има по-малка еластичност, т.е.
при едни стойности на деформиране напреженията в закалената стомана са по-високи.
Този ефект се използва за прогнозиране на разрушаването на образеца. Преди
разрушаването пикът, съответстващ на този слой, изчезва почти напълно, което може да
се използва като индикатор за приближаването на напреженията към максимална якост.
Реализацията на тези изследвания се затруднява от факта, че стойностите на µдиф се
получават на основата на числено диференциране и грешката може да нарасне
съществено.
Обсъденият по-горе пример е моделен, тъй като пробата е механично свързана от
два различни компонента с ясна граница. На практика такива многослойни системи
могат да бъдат получени, например, чрез взривно заваряване, триене или повърхностна
обработка. В този случай между основните компоненти ще бъде разположен преходен
слой с нехомогенни характеристики. Като пример, фиг. 17 показва зависимостите на
диференциалната магнитна пропускливост на стомана 20, уякчени с газово цементиране
[45].

Фиг. 17. Влияние на механичните напрежения върху диференциалната магнитна проницаемост
на стомана 20 цементирана в масло
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При отсъствие на натоварване (σ = 0) между максимумите, които съответстват на
магнитомекия материал (Нµдиф макс = 4.1 А/см) и на магнитотвърдия цементиран слой
(Нµдиф макс = 12.3 А/см), може да се отдели максимум, който съответства на преходния
слой. Най-добре този ефект се проявява при изпитване на опън.
Единствено натоварването на натиск води до значително намаляване на височината
на максимумите на съставките и на преходния слой. Под действие на опънови сили µ на
основата намалява, докато µ на преходния слой не се променя. При σ 400 МПа
практически е сравнима с µ на сърцевината.
Промените на максимумите на µ на повърхностния и на преходните слоеве са
монотонни и могат да се използват за определяне на схемата на натоварване и
стойностите на приложените механични напрежения. Едновременно регистриране на
намаляване на µ на повърхностния слой указва наличие на еластичен опън.

6. Оценка на сложно напрегнато състояние
В реални условия конструкциите са в състояние на сложни натоварвания. На фиг.
18 са приведени зависимостите на относителните промени на Hc за стомани от марки
Ст3, 09G2С и стомана 10 при симетрично (σx = σy) и асиметрично (σx = -σy) двуосно
натоварване от типа опън / натиск [46, 47]. Hc е определено в посока σx на действие на
напрежението σx.

Фиг. 18. Влияние на симетрично (а) и несиметрично (б) двуосно натоварване на коерцитивната
сила при различни стомани

Симетричният натиск способства за формиране на текстури „равнина на лесно
намагнитване“, в която действат механични напрежения. Това затруднява процесите на
пренамагнитване и води до нарастване на Hc (фиг. 18а).
При асиметрично двуосно натоварване се създават условия за формиране на оси и
плоскости на леко намагнитване, които лежат в една равнина. В този случай влиянието
на напреженията на процесите на пренамагнитване са подобни на тези при едноосно
натоварване по посока на магнитните измервания. Така например, при натиск (σx<0,
σy>0), се наблюдава значително и монотонно нарастване на Hc, а в посока на опън (σx>0,
σy<0) промяната на Hc е незначителна. Тези процеси са намерили експериментално
потвърждение в [48-53] за армко желязо и електротехнически стомани.
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В [22, 54, 55] са дадени примери за изследване на триосно напрегнато състояние.
Натоварват се кухи цилиндрични образци на опън (натиск), усукване и вътрешно
налягане. Това позволява да се получи взаимно независимо изменение на стойностите на
главните напрежения, но не могат да се получат условия на обемно триосно натоварване
на опън или натиск на образеца.

Фиг. 19. Промяна на Hc за стомана 09Г2С от действие на опънови или натискови напрежения σ,
усукващи напрежения τ и вътрешно налягане P

При комбинирано изпитване опън (натиск) с усукване, действието на срязващите
напрежения намалява влиянието на нормалните напрежения върху промяната на
магнитните характеристики, преди всичко на Hc (фиг. 18). Това се обяснява с факта, че
опъновите напрежения се стремят да завъртят векторите на магнитните моменти по оста
на образеца, а натисковите – в плоскост, перпендикулярна на оста. За сметка на
тангенциалните напрежения, векторът на намагнитване ще бъде разположен под някакъв
междинен ъгъл. Допълнителното въздействие на вътрешното налягане оказва адаптивно
влияние на магнитните характеристики. Hc се увеличава.

Заключение
В работата е обсъдена природата на магнитоеластичните ефекти с отчитане на
основните енергии във феромагнитен материал. Описани са модели за формиране на
различни текстури при различни видове еластично деформиране.
На основата на изучаване на магнитострикцията в конструкционни стомани с
различна степен на легиране са разгледани възможностите за използване на различни
магнитоеластични параметри за безразрушителна оценка на механичните напрежения в
тях. Оценката на едноосни натискови напрежения по магнитните характеристики е
сравнително лесно решима задача. Проблемът за оценка на опънните напрежения в
нисколегирани стомани е в слабата монотонност на магнитните характеристики от
степента на деформиране. Обсъдени са основните причини за възникване на тези
закономерности, поради частично компенсиране на тези напрежения, а също така със
смяната на знака на магнитострикция при деформиране на опън. Показана е
възможността за постигане на добри резултати при оценка на напрежения на опън с
използване на анизотропията на коерцитивната сила и на магнитната якост.
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Изследвана е възможността за оценка на механичното напрегнато състояние в
отделни слоеве на многослойни материали по максимумите на магнитната
диференциална проницаемост.
Представени са експериментални изследвания по влиянието на двуосните и
триосните натоварвания върху промяна на магнитните характеристики на
феромагнитните материали.
Изследванията са представени по научен проект № 20-08-00392 на РФФИ.
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Abstract
The paper reports on the results of studying the effect of preliminary zero-to-tension cycling with different number
of cycles on the magnetic parameters of the 08G2B hot-rolled steel under subsequent elastic tension. The cyclic
loading prehistory affects the magnetic behavior of the material during its subsequent elastic deformation since
preliminary cycling induces various compressive residual stresses along the direction of loading. The ranges of
applied tensile stresses have been determined where the magnetic characteristics measured on specimens cyclically
pre-deformed with different number of cycles vary uniquely, and this principally enables these parameters to be
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Влияние исходного напряженно-деформированного состояния
на поведение магнитных характеристик горячекатаной стали 08Г2Б
при упругом одноосном растяжении
Эдуард ГОРКУНОВ, Анна ПОВОЛОЦКАЯ, Сергей ЗАДВОРКИН,
Евгения ПУТИЛОВА, Александр МУШНИКОВ

1. Введение
Неразрушающие методы контроля активно применяются для диагностики
состояния стальных конструкций – трубопроводов, подъемных механизмов, объектов
железнодорожного транспорта. Особым аспектом в диагностике является оценка
параметров напряженно-деформированного состояния (НДС) и остаточного ресурса
таких конструкций. Одним из перспективных направлений решения таких задач
представляется применение магнитных методов контроля, чему посвящено большое
количество работ, например, [1-5]. Исследования в данных работах направлены главным
образом на создание методов контроля упругих деформаций, возникающих в процессе
эксплуатации изделий из ферромагнитных конструкционных материалов. Но в
большинстве этих работ не принимается во внимание предыстория материала, в то время
как текущее состояние металлоконструкций, как правило, существенно отличается от
заложенного в проектной документации и от состояния при выпуске с заводапроизводителя. В [3, 4] показано, что предыстория материала в виде пластической
деформации статическим растяжением оказывает значительное влияние на поведение
его магнитных характеристик при последующем упругом деформировании, и
игнорирование этого обстоятельства может привести к дополнительным ошибкам при
магнитном контроле параметров НДС и оценке остаточного ресурса стальных изделий
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и, тем самым, повышению вероятности возникновения аварийных ситуаций. С учетом
того, что в течение своего жизненного цикла изделия подвергаются чаще всего
циклическим нагрузкам, представляет интерес исследование, аналогичное проведенным
в [3, 4], но в котором предварительное деформирование осуществляется циклическим
нагружением.
В настоящей работе изучено влияние предварительного отнулевого циклического
растяжения на различное количество циклов конструкционной стали 08Г2Б на поведение
ряда ее магнитных характеристик в условиях последующего статического упругого
одноосного растяжения.

2. Материалы и методики исследований
Для исследований из прямошовной трубы 142015,7 мм, изготовленной из
горячекатаной стали 08Г2Б, были вырезаны плоские образцы с головками вдоль
направления прокатки. Данная сталь имела такой же химический состав, как и в работах
[3, 4]. Рабочая часть образцов сечением 634,6 мм имела длину 100 мм. После
изготовления образцы отжигали в вакууме при температуре 700 С в течение 3 часов для
снятия внутренних напряжений.
Предварительные механические испытания, проведенные на универсальной
испытательной машине Tinius Olsen Super L60 в соответствии с ГОСТ 1497-84, показали,
что для исследуемого материала условный предел текучести 0,2 = 280 МПа, временное
сопротивление разрыву в = 535 МПа, относительное остаточное удлинение после
разрыва  = 30%.
Циклические испытания образцов проводили на сервогидравлической установке
Instron 8801 по схеме отнулевого растяжения с амплитудой 300 МПа, что немного выше
значения σ0,2, с частотой 3 Гц. В результате были получены образцы после 0, 30 тыс., 50
тыс., 100 тыс. и 300 тыс. циклов нагружения.
Затем предварительно циклически деформированные образцы подвергали
упругому растяжению с одновременным измерением их магнитных характеристик как в
замкнутой магнитной цепи, так и с использованием приставного магнитного устройства
(ПМУ).
Измерения магнитных характеристик в замкнутой магнитной цепи осуществляли
вдоль оси нагружения образцов с помощью гистерезисграфа Remagraph C-500.
Напряженность внутреннего магнитного поля H, измеряемая с помощью С-образного
магнитного потенциалметра, достигала 500 А/см. Из петель магнитного гистерезиса
определяли коэрцитивную силу Нс и остаточную магнитную индукцию Br. По основной
кривой намагничивания определяли максимальную магнитную проницаемость макс.
Указанные магнитные характеристики также измеряли в средних полях при
максимальной индукции в образце bмакс = 0,4 Тл и слабых полях (область Релея) при bмакс
= 0,05 Тл. Кроме того, определяли магнитную проницаемость в слабых магнитных полях
(до 2,5 А/см) в двух различных магнитных состояниях: в размагниченном (начальная
проницаемость μнач) и в остаточно намагниченном состоянии после намагничивания до
технического насыщения (обратимая проницаемость μобр).
При измерениях коэрцитивной силы вдоль и поперек оси нагружения Hcэ|| и Hcэ┴ в
качестве ПМУ использовали П-образный приставной электромагнит с сечением
полюсов 18×9 мм и расстоянием между полюсами 16 мм.
Используя цифровой анализатор шумов Баркгаузена Rollscan 300, измеряли
среднеквадратичные значения напряжения магнитных шумов Баркгаузена за 10 циклов
перемагничивания. Сечение полюсов ПМУ анализатора Rollscan 300 составляло 3,5×8,0
мм, расстояние между полюсами – 3 мм. Частота тока перемагничивания составляла 95

27

Гц. Измерение среднеквадратичных значений напряжения магнитных шумов
Баркгаузена осуществляли, размещая ПМУ в двух взаимно перпендикулярных
направлениях: вдоль и поперек направления приложенной нагрузки.
Измерение линейной магнитострикции  образцов осуществляли с помощью
разработанной в ИМАШ УрО РАН многоканальной прецизионной системы сбора
данных (ССД), реализующей аналого-цифровое преобразование интегрирующего типа с
нелинейной шкалой и позволяющей измерять малые электрические величины с малыми
погрешностями. Для преобразования магнитострикции в электрические сигналы
применена стандартная мостовая схема Уинстона, выполненная на тензорезисторах типа
КФ5П1-10-400-А-12. Измерительные тензорезисторы были наклеены посередине
рабочей части образца, а термокомпенсационные – на медную пластину, которую
располагали вблизи исследуемого образца. Питание моста осуществляли постоянным
стабилизированным током. Электрическая величина в виде разности потенциалов с
дифференциального выхода моста поступала в один из каналов ССД, имеющей
недифференциальный вход, через согласующий усилитель. При измерениях
исследуемый образец перемагничивали в пермеаметре. При этом внутреннее магнитное
поле, напряженность которого измеряли с помощью C-образного потенциалметра,
достигало 500 А/см. В результате измерений осуществляли запись полевых
зависимостей продольной магнитострикции.

3. Результаты и их обсуждение
На рис. 1 показаны зависимости полученных в условиях замкнутой магнитной цепи
магнитных характеристик образцов от приложенных напряжений  при упругом
статическом растяжении после их предварительного циклического нагружения на
различное количество циклов. Измерения проведены как на предельном, так и на
частных циклах перемагничивания. Зависимости магнитных характеристик частных
циклов от приложенных напряжений (рис. 1 II, III), имеют качественное согласие с
зависимостями, полученными в максимальном приложенном поле (рис. 1 I). Можно
отметить, что при статическом растяжении для образцов после различного количества
циклов предварительного нагружения характер изменения их магнитных параметров
образцов одинаков. В диапазоне приложенных растягивающих напряжений от 0 до 200
МПа поведение измеренных магнитных характеристик соответствует приведенным в
литературе данным [6-11]: с увеличением растягивающих напряжений коэрцитивная
сила Hc, остаточная индукция Br и максимальная магнитная проницаемость µмакс
изменяются неоднозначно, с образованием экстремумов различной степени
«выраженности». Зависимости Hc() имеют минимумы, а зависимости Br() и µмакс() –
максимумы. Появление этих экстремумов объясняется особенностями проявления
магнитоупругого эффекта в сплавах на основе -железа [12].
Как видно из рис. 1, с ростом количества циклов предварительного циклического
нагружения образцов наблюдаемые экстремумы смещаются в область бóльших
напряжений статического растяжения σ (это более заметно выражено на зависимостях
Br(σ) и µмакс(σ)), то есть расширяется диапазон σ, в котором магнитные характеристики
образцов изменяются монотонно. Согласно работе [7] минимумы на зависимостях Hc(σ)
(и соответственно максимумы на зависимостях Br(σ) и µмакс(σ)) наблюдаются при тех
величинах приложенных напряжений, при которых в некоторой части объема
исследуемого объекта происходит компенсация внутренних сжимающих напряжений
внешними растягивающими. Таким образом, сдвиг экстремумов на зависимостях Hc(σ),
Br(σ) и µмакс(σ) в сторону бóльших значений σ свидетельствует об усилении остаточных
напряжений сжатия с ростом количества циклов предварительного циклического
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нагружения.
Сравнение приведенных на рис. 1 результатов с результатами работ [3, 4]
показывает, что предыстория в виде предварительного циклического растяжения
сказывается на закономерностях изменения магнитных параметров материала при его
последующем упругом деформировании так же, как и предыстория в виде
предварительной пластической деформации статическим растяжением. Это может быть
обусловлено остаточными напряжениями, вносимыми циклическим нагружением.

I

II

III

Рис. 1. Зависимости от приложенных растягивающих напряжений значений коэрцитивной силы (а),
остаточной индукции (б) и максимальной магнитной проницаемости (в), измеренных в условиях
замкнутой магнитной цепи на образцах, предварительно циклически деформированных на
различное количество циклов: кривая 1 () – n = 0; 2 () – 30; 3 () – 50; 4 () – 100; 5 () – 300 тыс.
циклов. (I) – измерения на предельном цикле; (II) – в средних полях; (III) – в слабых полях.

На рис. 2 представлены зависимости от приложенных растягивающих напряжений
значений начальной магнитной проницаемости μнач, обратимой проницаемости в
остаточно намагниченном состоянии после намагничивания до технического насыщения
μобр, а также отношения μобр/μнач при упругом деформировании образцов после
предварительного их циклического нагружения на различное количество циклов.
Зависимости μобр (), μнач () и μобр/μнач() изменяются немонотонно, с
образованием экстремумов для всех образцов с различным исходным напряженнодеформированным состоянием. С ростом количества циклов предварительного
циклического нагружения образцов наблюдаемые экстремумы смещаются в область
бóльших напряжений. При этом, вследствие принципиально разного характера
изменения зависимостей μобр () и μнач (), отношение проницаемостей демонстрирует
большую чувствительность к изменению величины приложенных напряжений по
сравнению со всеми рассмотренными выше параметрами.
На рис. 3 (I, II) представлены зависимости от приложенных растягивающих
напряжений значений коэрцитивной силы (Hcэ|| и Hcэ┴) при квазистатическом
намагничивании и среднеквадратичных значений напряжения магнитных шумов
Баркгаузена (U|| и U┴), измеренных в переменном магнитном поле частотой 95 Гц, при
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расположении накладных преобразователей на исследуемых образцах соответственно
вдоль и поперек направления приложения нагрузки.
Из сравнения рис. 1 и рис. 3 можно видеть качественное подобие зависимостей
Hc() и Hcэ||(), измеренных на образцах в условиях замкнутой магнитной цепи и с
помощью ПМУ в продольном направлении соответственно.

Рис. 2. Зависимости от приложенных растягивающих напряжений значений начальной магнитной
проницаемости μнач (а), обратимой проницаемости в остаточно намагниченном состоянии μобр (б) и
отношения μобр/μнач (в) для образцов, предварительно циклически деформированных на различное
количество циклов: кривая 1 () – n = 0; 2 () – 30; 3 () – 50; 4 () – 100; 5 () – 300 тыс. циклов.

I

II

III

Рис. 3. Зависимости Hcэ|| () (Iа), Hcэ┴() (IIa), U|| () (Iб), U┴() (IIб) и Hcэ() (III). Измерения
проведены с помощью ПМУ на образцах, предварительно циклически деформированных на
различное количество циклов: кривая 1 () – n = 0; 2 () – 30; 3 () – 50; 4 () – 100; 5 () – 300
тыс. циклов. (I) – расположение датчика вдоль оси нагружения; (II) – поперек оси нагружения.
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Характер зависимостей коэрцитивной силы Hcэ┴, измеренной с помощью
приставного датчика в поперечном направлении, от приложенных растягивающих
напряжений изменяется с возрастанием количества циклов предварительного
циклического нагружения: значения Hcэ┴ образцов в исходном состоянии (n = 0) и после
30 тыс. и 50 тыс. циклов монотонно увеличиваются с ростом σ (кривые 1, 2 и 3 на рис. 3
II, а), в то время как зависимости Hcэ┴(), соответствующие образцам, циклически
нагруженных на 100 тыс. и 300 тыс. циклов (кривые 4 и 5 на рис. 3 II, а) неоднозначны,
с минимумом. Такие особенности поведения зависимостей Hcэ┴() обусловлены
следующим. Как уже отмечалось, в результате проведенных нами усталостных
испытаний в образцах в направлении растяжения формируются остаточные напряжения
сжатия, а значит, в перпендикулярных направлениях – остаточные напряжения
растяжения. При последующем растяжении такого образца в том направлении, в котором
к образцу была приложена предварительная циклическая нагрузка, на него в поперечном
направлении будут оказывать суммарное действие внешние сжимающие напряжения (в
этом случае схема измерений соответствует измерениям магнитных характеристик в
продольном направлении под действием сжимающей нагрузки) и остаточные
растягивающие напряжения. Таким образом, на поведение магнитных характеристик
будет оказывать действие суперпозиция приложенных и остаточных напряжений: в
случае, когда уровень остаточных растягивающих напряжений относительно низкий,
внешние сжимающие напряжения приводят к монотонному увеличению значений
коэрцитивной силы, а в случае соизмеримости уровня остаточных напряжений с
внешними приложенными – к образованию минимума, который формируется в момент
компенсации внутренних напряжений внешними.
Среднеквадратичные значения напряжений шумов Баркгаузена имеют
противоположный характер изменения с ростом растягивающих напряжений по
сравнению с коэрцитивной силой.
Разность значений коэрцитивной силы, измеренных в продольном и поперечном
направлениях, Hcэ(), где Hcэ = Hcэ|| –Hcэ┴, как видно из рис. 3(III), с ростом
растягивающих напряжений изменяется однозначно во всем интервале приложенных
напряжений для всех образцов, циклически нагруженных на разное количество циклов.
Вследствие отсутствия экстремумов на зависимостях Hcэ() использование данного
параметра в качестве информативного при разработке методик оценки действующих
напряжений может быть более предпочтительным по сравнению с другими ранее
рассмотренными характеристиками.
На рис. 4а приведены полевые зависимости дифференциальной магнитной
проницаемости µдиф(H) для образца, подвергнутого предварительно на отнулевое
циклическое растяжение на 100 тыс. циклов, при различных значениях приложенных
растягивающих напряжений. Определение µдиф проводили по данным измерений в
замкнутой магнитной цепи. Для образца в недеформированном состоянии (до
статического растяжения) на полевой зависимости дифференциальной магнитной
проницаемости наблюдаются два максимума. Первый пик наблюдается в отрицательных
полях, второй – в положительных полях, то есть в области полей от насыщения до
остаточной индукции. На рис. 4а показаны только те участки µдиф(H), на которых
формируются пики.
Формирование двух пиков на зависимостях µдиф(H) у циклически
деформированного образца можно объяснить следующим образом. С ростом количества
циклов после циклического деформирования в образцах вдоль оси отнулевого
растяжения предварительного циклического нагружения создаются предпосылки для
формирования наведенной магнитной анизотропии типа “плоскость легкого
намагничивания”, которая еще до изменения знака магнитного поля вынуждает векторы
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спонтанной намагниченности выстроиться в направлении, перпендикулярном оси
растяжения и, соответственно, уменьшающемуся приложенному магнитному полю и
направлению измерений. При уменьшении намагничивающего поля, направленного
вдоль оси растяжения, до некоторой величины, энергии магнитного поля становится
недостаточно для удержания векторов намагниченности перпендикулярно этой
плоскости, большой вклад в процесс перемагничивания начинают вносить необратимые
скачки 90-градусных доменных границ в наиболее энергетически выгодное легкое
направление (с небольшой добавкой обратимого вращения намагниченности, которое
есть всегда). При изменении знака магнитного поля, то есть в области отрицательных
магнитных полей, существенный вклад начинают вносить необратимые смещения 180º
доменных границ, следствием чего является формирование максимума в отрицательных
полях на полевой зависимости дифференциальной магнитной проницаемости. С
увеличением статических растягивающих напряжений высота пика диф макс в
отрицательных полях на полевой зависимости для образца, предварительно циклически
деформированного на 100 тыс. циклов, увеличивается, а его расположение Hдиф макс
смещается в сторону более слабых полей. В то же время, пик на кривых диф(H),
расположенный в положительных полях, с ростом приложенных напряжений становится
менее выраженным, локализация его также смещается в сторону слабых полей и при
значениях 80-100 МПа пик совсем пропадает.
На рис. 4 (б, в) представлены зависимости величины максимума
дифференциальной магнитной проницаемости диф макс и поля максимума
дифференциальной магнитной проницаемости Hдиф макс от приложенных напряжений для
образцов, предварительно циклически нагруженных на различное количество циклов.
Как видно из рисунка, в диапазоне растягивающих напряжений от 0 до 100 МПа ддя всех
исследованных образцов значения диф макс и Hдиф макс изменяются монотонно.

Рис. 4. (а) – зависимости диф(H) для образца, предварительно циклически деформированного на
100 тыс. циклов, при различных величинах приложенных растягивающих напряжений :
кривая 1 – σ = 0; 2 – 20; 3 – 40; 4 – 60; 5 – 80; 6 – 100; 7 – 120; 8 – 140; 9 – 160; 10 – 180; 11 – 200
МПа;
(б) – зависимости диф макс() для образцов, предварительно циклически деформированных на
различное количество циклов; (в) – Hдиф макс(). Кривая 1 () – n = 0; 2 () – 30 тыс.; 3 () – 50
тыс.; 4 () – 100 тыс.; 5 () – 300 тыс. циклов.
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На рис. 5 (а, б и в) приведены полевые зависимости продольной магнитострикции
 при растягивающей нагрузке различной величины для образцов из стали 08Г2Б,
испытанных на отнулевое циклическое растяжение с количеством циклов 0, 30 тыс. и
100 тыс. циклов, соответственно. Как было отмечено в [10, 13], чем выше уровень
приложенных сжимающих напряжений в стали (соответственно, деформация сжатия),
тем больше площадь положительного участка полевой зависимости магнитострикции и
величина ее максимума. Сравнивая кривые 1 на рис. 5 (а, б и в), соответствующие
состоянию образцов до деформирования статическим растяжением, можно видеть
увеличение положительного участка с ростом количества циклов предварительного
циклического нагружения. Это подтверждает вывод о возрастании уровня остаточных
напряжений сжатия, наведенных предварительным циклическим нагружением, с
увеличением количества циклов.
Характер поведения полевых зависимостей магнитострикции меняется даже при
незначительном увеличении приложенных растягивающих напряжений, что связано с
перестройкой доменной структуры ферромагнетика вследствие магнитоупругого
эффекта. Во-первых, уменьшается максимальная величина магнитострикции. Вовторых, под действием напряжений происходит уменьшение значений магнитных полей,
при которых магнитострикция меняет свой знак с положительного на отрицательный. Втретьих, при определенной величине напряжений положительный участок полевой
зависимости магнитострикции совсем исчезает и магнитострикция, начиная с нулевого
значения магнитного поля, принимает только отрицательные значения. Для образца, не
подвергнутого циклическому нагружению, это происходит уже при нагрузке 100 МПа,
для образца, предварительно циклически нагруженного на 30 тыс. циклов – в диапазоне
растягивающих напряжениях от 160 до 180 МПа, для 100 тыс. циклов – выше 180 МПа.

а

б

в

Рис. 5. ........ Полевые зависимости продольной магнитострикции при различных значениях
растягивающих напряжений для образцов, предварительно испытанных на отнулевое
циклическое растяжение с различным количеством циклов. а – 0; б – 30; в – 100 тыс. циклов.
Кривая 1 –  = 0; 2 – 20; 3 – 40; 4 – 60; 5 – 80; 6 – 100; 7 – 120; 8 – 140; 9 – 160; 10 – 180 МПа.

Особенностью сталей с ОЦК структурой, то есть большинства марок
конструкционных сталей, является то, что, во-первых, их магнитострикция
характеризуется константами разного знака (положительной 100 и отрицательной 111)
и, во-вторых, что в зависимости от НДС стального изделия его результирующая
магнитострикция может менять свой знак. Переход магнитострикции в отрицательную
область объясняется тем, что в этих условиях исчезают 90-градусные соседства доменов,
остаются только 180-градусные доменные границы, смещения которых не приводят к
магнитострикционным эффектам. Преобладающее влияние на магнитострикцию
начинают оказывать процессы вращения векторов намагниченности, в результате чего
суммарная магнитострикция стали определяется ее отрицательной константой 111.
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Изменение характера полевой зависимости продольной магнитострикции под
действием упругого одноосного нагружения определяет особенности поведения
магнитных характеристик под действием тех же нагрузок [6, 8, 10, 13, 14]. В диапазоне
напряжений, где произошли смена знака магнитострикции и, соответственно, изменение
типа магнитной текстуры, на зависимостях магнитных параметров, измеренных вдоль
направления нагружения, от растягивающих напряжений формируются экстремумы.
Соответствие положений минимумов продольной коэрцитивной силы значениям
напряжений, при которых продольная магнитострикция становилась отрицательной,
было отмечено в работах [8, 10].

4. Заключение
На примере стали 08Г2Б показано, что предыстория в виде предварительного
циклического нагружения по схеме отнулевого растяжения с амплитудой,
соответствующей условному пределу текучести, сказывается на последующих
закономерностях изменения магнитных параметров материала при его упругом
деформировании. Данное обстоятельство следует учитывать при разработке магнитных
методик оценки параметров напряженно-деформированного состояния элементов
стальных конструкций. Поведение всех исследованных магнитных характеристик, в том
числе магнитострикции, при статическом растяжении свидетельствует об усилении
напряжений сжатия, обусловленных предварительным циклическим нагружением, в
направлении действия циклической нагрузки.
Исследования магнитострикции образцов из стали 08Г2Б, подвергнутых
предварительному отнулевому циклическому растяжению, показали, что последующее
деформирование статическим растяжением на определенном этапе приводит к
исчезновению положительного участка на полевых зависимостях магнитострикции, при
всех значениях магнитного поля магнитострикция принимает отрицательные значения.
Диапазоны растягивающих напряжений, в которых происходит смена знака
магнитострикции, а, значит, и типа магнитной текстуры, примерно соответствуют
диапазонам напряжений, в которых формируются экстремумы на зависимостях от
растягивающей нагрузки магнитных характеристик, измеренных в продольном
направлении.
Установлено, что такие магнитные характеристики, как продольная коэрцитивная
сила, максимальная магнитная проницаемость, остаточная индукция, отношение
обратимой магнитной проницаемости к начальной магнитной проницаемости, а также
величина максимума дифференциальной магнитной проницаемости образцов из стали
08Г2Б, подвергнутых циклическому нагружению на разное количество циклов, при
последующем статическом растяжении изменяются однозначно в диапазоне напряжений
от 0 МПа до 100 МПа, а поперечная коэрцитивная сила демонстрирует монотонное
возрастание в диапазоне от 100 МПа до 200 МПа. При этом разность значений
коэрцитивной силы, измеренных в продольном и поперечном направлениях, монотонно
уменьшается во всем интервале приложенных напряжений 0…200 МПа. Полученные
зависимости магнитных характеристик исследованной стали от напряжений
статического растяжения при различном количестве циклов предварительного
циклического нагружения могут быть использованы при разработке методик оценки
параметров напряженно-деформированного состояния изделий из стали 08Г2Б.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-48-660035_р_а.
При выполнении работы было использовано оборудование ЦКП «Пластометрия» при
ИМАШ УрО РАН.
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Abstract
What should we know about testing, the basic test characteristics, the performance of the COVID-19 tests used?
How to set the target before testing and how to read the results? These questions are all too important given that:
the number of COVID-19 cases confirmed by testing still remains significantly less than the number of reported
infections; the number of COVID-19 tests that can be done also remains limited by the supply of consumables
such as tampons and reagents, as well as the shortage of trained people and protective equipment.
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COVID-19: Отново за точността, чувствителността и специфичността
на тестовете
Петър ДИНЕВ, Илия ЦЕНЕВ, Ивайло ИВАНОВ, Крум КАЦАРОВ
„И не можем да спрем тази пандемия, ако не знаем кой е
заразен. Имаме просто съобщение за всички страни:
тествайте, тествайте, тествайте! Тествайте всеки
съмнителен случай!
„За да победим, трябва да атакуваме вируса с агресивни и
целенасочени стратегии – да тестваме всеки подозрителен
случай, да изолираме всеки потвърден, да откриваме и
поставяме под карантина всички в близък контакт.“
Tedros Adhanom Ghebreyesus, СЗО
„Силната интуиция е много по-мощна от слабия тест!“
Siddhartha Mukherjee

Въведение.
Повод за настоящата статия стана търсенето на отговор на поставения в заглавието
въпрос, който е пряко свързан с обработването на данни от тестовете за COVID-19, найчесто чрез бинарна класификация с помощта на регресионен анализ и създаването на
статистически модели. Този тип класификация разделя случайната извадка на две
подмножества: да/не, вярно/невярно, правилно/неправилно. Това е най-простият вид
класификация, използвана при обработването и оценяването на резултатите от тестване
(изпитване, изследване), която съвсем не е чужда на инженерите от областта на
машиностроенето, електротехниката, автоматизацията и електрониката. Съгласни сме,
че не сме здравните специалисти или епидемиолозите, чиито становища трябва да се
тълкуват като професионални съвети. Но в едно сме сигурни, че читателите ще ни
разберат и ще могат да си съставят свое независимо мнение по един толкова актуален
световен проблем.
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За коронавирусната болест
Коронавирусната болест (Corona Virus Disease 2019; COVID-19) е инфекциозно
заболяване, което се причинява от вируса SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory
Syndrome CoronaVirus 2). Заболяването е установено за първи път през декември 2019
година в Ухан, столицата на провинция Хубей (Китай), и оттогава се разпространява в
световен мащаб. На 11 март 2020 год., Световната здравна организация (СЗО) обявява
началото на продължаващата пандемия от Covid-19. Към 01 май 2020 год., 3,27 милиона
случая на заболяване са регистрирани в 187 държави и територии, в резултат на което са
починали над 233 000 души. Повече от 1,02 мил. души вече са се възстановили от
болестта.
За тестването, вероятността преди теста и неверните положителни и
отрицателни резултати
Неверните положителни и отрицателни резултати
Тестването на COVID-19 може да идентифицира вируса на SARS-CoV-2 основно
чрез два вида методи, които: първо, откриват пряко самото присъствие на вируса (PCR
тестове в реално време) и второ, откриват антителата, произведени в отговор на
инфекцията. Откриването на различни антитела може да се използва, както за
диагностика, така и за наблюдение върху популацията. Тестовете с антитела показват
колко хора са имали заболяването, включително тези, които са били безсимптомни или
симптомите им са били незначими. По резултатите от този тест би могло да се проследи
заболяването всред популацията, да се открият огнища на заразяване, да се определи
смъртността и нивото на „имунитета на стадото“. Въпреки това, продължителността и
ефективността на този имунен отговор все още не са ясни и честотата на „неверните
положителни“ и „неверните отрицателни“ резултати трябва да бъдат основателно
включени в интерпретацията на резултатите от теста.
Към края на април страните, които са публикували свои данни от проведени
тестови изследвания, са обхванали едва 1,4 % от населението си. Няма държава, която да
е тествала повече от 14 % от своето население. Съществуват различия в това, колко
тестове са направени в различните страни, Табл. 1.
Таблица 1. Статистически данни за осъществени тестове от едни от най-засегнатите държави от
COVID-19. За сравнение са дадени данни за България.

Страна

Данни към дата Тествани Позитивни
бр.
бр.
%
САЩ
01 май
6 553 449 1 095 681 16,70
Русия
28 април
3 723 807
114 431 3,10
Китай (Гуангдонг)
14 април
3 650 000
1 954 0,05
Китай (Ухан, Хубей) 23 април
1 615 987
51 850 3,20
Китай (Хонг Конг)
27 април
154 989
1 037 0,67
Германия
28 април
2 547 052
157 641 6,20
Италия
01 май
2 053 425
207 428 10,10
Испания
27 април
1 345 560
229 422 18,20
ОАЕ
29 април
1 122 000
11 380 1,010
Турция
01 май
1 075 048
122 392 11,40
Великобритания
01 май
1 023 824
177 454 17,30
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Индия
Южна Кореа
Франция
България

02 май
28 април
21 април
29 април

976 363
605 890
595,154
45 208

37 336 3,80
10 761 1,80
117 324 19,70
1 447 3,20

От началото на пандемията лекари започват да съобщават за случаи на хора, които
са били действително болни от COVID-19, но са били тествани отрицателно чрез т.нар.
„неверен (фалшив, лъжлив) отрицателен резултат“, т.е. били са обявени за здрави. Не
се знае със сигурност колко често тези неверни отрицателни резултати се срещат в хода
на тестването (Табл. 1), но данни от Китай предполагат, че до 30 от всеки 100 души с
COVID-19 заболяване, могат да бъдат тествани отрицателно чрез PCR тестване.
Съобщава се още за случаи на хора, които действително не са били болни от Covid-19,
но са били тествани положително, чрез „неверен положителен резултат“, и са били
обявени за болни с всички последици за тях, за семействата, за работодателите и
обществото.
Каква е причината? На първо място недоказаните тестове и неточните резултати.
Лабораториите за обществено здраве вече се притесняват, че „лошите данни“ могат да
застрашат сериозно възстановяването на САЩ от „коронавирусната“ криза. Colin West,
лекар и професор по вътрешна медицина в клиниката Mayo, който е валидирал тестове
за COVID-19, заключава: „Трябва да спрем да се преструваме, че тестовете са
перфектни!“. И препоръчва основателно: този, който се тества, не трябва „изведнъж да
спре да мие ръцете си, да спре да носи маска или да прекрати физическото
дистанциране“. Според West проблемът е в това, че няма адекватни доказателства, че
тестовете са достатъчно добри, което да облекчи политиките за социално дистанциране.
Да, казва той, ще стигнем и до това, но сега е твърде рано.
Без „паспорти за имунитет“, предупреждава СЗО
Кръвните тестове, наричани още серологични тестове, са предназначени да открият
дали човек е разработил антитела за борба с вируса SARS-CoV-2, причиняващ COVID19. Обикновено антителата не се откриват до две седмици след заразяване на човек. Все
още, изследователи теоретизират, дали антителата предпазват от второ заболяване, може
ли да се гарантира една продължаваща във времето защита и дали е напълно ефективна,
доколкото други вирусни заболявания, включително от други по-леки коронавирусни
заболявания, влияят кръстосано върху резултатите. Несъмнено, ще отнеме време, за да
се събере достоверна информация от нови изследвания, за да се отговори на тези
въпроси. Ето защо, СЗО предупреди да не се издават т.нар. „паспорти за имунитет“ на
хора, които вече смятат, че са в безопасност, възоснова на положителни тестове за
антитела. В свое изявление, СЗО заяви, че няма доказателства за това, че тези, които се
възстановяват от заболяването COVID-19 и развиват антитела, ще бъдат имунизирани от
последваща инфекция.
Много тестове, масово тестване и проблеми
Лабораториите в САЩ вече тестват до 100 000 души всеки ден: Това все още не
е достатъчно. Но служители от Асоциацията на лабораториите за обществено здраве
(APHL) предупреждават, че тестовете за антитела на пазара са недоказани и могат да
доведат до „неточни резултати“. Групата призова за по-строг надзор от страна на
Администрацията по храните и лекарствата (FDA), която разрешава на
производителите на тестове за антитела да продават своите продукти без обичайната
стъпка на подаване на данни за валидиране на теста. Повече от 100 производители на
тестове са уведомили FDA за своите планове да пуснат на пазара тестове за антитела.
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Компаниите или лабораториите не могат да твърдят, че FDA е разрешила тестовете, и
трябва да носят отговорност при невярно заключение за това дали човек е преболедувал
болестта. Повече от 250 вида тестове, обаче, вече са на пазара в САЩ. Политиката на
FDA, която позволява на тези тестове за антитела да бъдат на пазара, преди тя да е ги е
сертифицирала, има за цел единствено да балансира рисковете и ползите, за да бъдат
посрещнати „спешните нужди на общественото здраве“. Администрацията FDA е
прегледала и разрешила единствено тестовете за антитела, произвеждани от осем
компании/лаборатории.
По този повод, Colin West казва, че е важно да се признаят и да се отчетат
недостатъците на тестовете за антитела. Използването им за информирано вземане на
решения е „наистина само толкова ефективно, колкото тестът е точен – трябва да
вградим техните несъвършенства в нашите модели и в нашите публични политики“.
„Очевидно е, че хората искат да знаят дали са били заразени и търсят тези тестове.
Всъщност, ние не знаем колко точно е „точен“ по отношение на „неверните
положителни“ и „неверните отрицателни“ резултати“ един тест, да не говорим, че
не знаем дали наистина се създава имунитет след заболяването“, каза доктор Tom
Inglesby, директор на Центъра за здравна сигурност (Училище за обществено здраве
„Johns Hopkins Bloomberg“). И продължава: „Първоначалните проблеми с тестовете за
антитела са поправими, но ще отнеме време, за да се появят правилните „контроли“,
и да се правят научно обосновани твърдения“.
Силната интуиция е много по-мощна от слабия тест
Известно е това, че лекарите използват своя опит, за да разпознаят симптомите,
рисковите фактори и признаците, за да преценят каква е т.нар. вероятност от
заболяване преди самото тестване или по-просто “вероятност преди тестване“.
Значението на резултатите от теста, за конкретния човек, зависи не само от „точността“
на теста. Прогнозирането на риска от заболяване, преди самото тестване, е много важно
да бъде извършено от лекаря. Това положение е описано математически от Thomas Bayes
(1701÷1761) и по-късно формулирано от Siddhartha Mukherjee (1970÷) като закон:
„Силната интуиция е много по-мощна от слабия тест!“.
Най-честите симптоми на COVID-19 са високата температура, умората и сухата
кашлица. Някои пациенти могат да имат загуба на миризма в продължение на дни,
главоболие, назална конгестия, хрема, болки в гърлото или диария. Симптомите,
обикновено, са леки и започват постепенно. Някои хора се заразяват, не развиват никакви
симптоми, но не се чувстват добре. Повечето хора (около 80 %) се възстановяват от
болестта без да се нуждаят от специално лечение. Около 1 на всеки 6 души, се разболява
сериозно от COVID-19, и развива затруднено дишане. Възрастните хора и тези с
медицински проблеми, като високо кръвно налягане, сърдечни проблеми или диабет
рискуват да развият сериозно заболяване. Хората с треска, кашлица и затруднено дишане
задължително трябва да потърсят лекарска помощ.
Така, нека се приеме, че 100 души са изложени на риск от заразяване и имат найчесто срещаните симптоми на COVID-19 – високата температура, умората и сухата
кашлица. Нека, 80 от тях имат действително заболяването COVID-19. Положителният
тест ще означава, със сигурност, че някой има това заболяване. Но ако тестът пропусне
30 % от тези 80 души с COVID-19, това вече ще означава, че приблизително 24 от
тестваните 100 души имат „неверен отрицателен“ резултат от теста. Това е „страхотна
новина“ за тези хора, та те не са болни? Едва ли в действителност е така, тези хора са
болни, но се връщат на работа, в семейството, на улицата, и несъзнателно
разпространяват заболяването. Това вече е много тревожно!

39

Тази ситуация твърде много зависи от това, кой е тестваният. Ако се тестват хора
с по-малко симптоми, които не работят на рискови места, вероятността от заболяване
или „вероятността преди теста“ е значително по-ниска. Нека, само десет от 100
тествани действително имат COVID-19, а 30 % от тях са пропуснати от теста, което
означава, че само 3 от 100 тестваните ще имат „неверен отрицателен резултат“, в
сравнение с 86 „верни отрицателни“ резултати. Така, че ако болният има по-малко
симптоми и резултатът от теста е отрицателен, то лекарят може да бъде значително посигурен, че няма заболяване от COVID-19. Внимание, въпреки „верния отрицателен“
резултат, ако са налице типичните симптоми на заболяването, то тогава е най-безопасно
да се приеме, че заболяване има!
Налични данни предполагат, че кръвните тестове за антитела имат по-малко
„фалшиво отрицателни“ резултати от PCR- (с тампони) тестовете, но дават повече
„невярно положителни“ резултати от тях. Това означава, че има вероятност да тествате
„положително“ здрави хора, т.е. да ги обявите за болни. Този вид тестване е важно, за да
се разбере и проследи разпространението на болестта, както и да се контролират
огнищата на болестта. Те, обаче, имат ред ограничения, когато резултатите се насочат
към вземане на решения за конкретни хора. Запомнете, дори вашият тест да е
отрицателен, но имате силно изразени симптоми на COVID-19, то трябва да приемете,
че заболяване има!
В същото време, според СЗО, чувствителността на подобни антигенни тестове за
респираторни заболявания, като грипа, варира между 34 % и 80 %. Въз основа на тази
информация, половината или повечето от заразените с COVID-19 изследвани, могат да
бъдат пропуснати от такива тестове, в зависимост от групата на тестваните пациенти.
Много учени дори се съмняват дали антигенният тест може да бъде достатъчно надежден
във времето, за да бъде полезен срещу COVID-19.
За „невярно положителните“ и „невярно отрицателните“ резултати, и точността,
чувствителността и специфичността на тестовете за Covid-19
През март 2020 година, Китай съобщава за проблеми с „точността“ на техните
тестови комплекти. Чехия потвърждава, че 80 % от закупените тестови комплекти от
Китай дават „грешни“ резултати. Словакия обявява закупените 1,2 мил. тестови
комплекти от Китай за „неточни“. Турското министерство на здравеопазването „не
пуска“ в употреба, закупените от Китай комплекти, тъй като имат „висок процент на
грешки“. Обединеното кралство закупува 3,5 милиона тестови комплекта от Китай, но в
началото на април обявява, че „те са неприложими“. На 21 април, Индийският съвет за
медицински изследвания препоръчва на индийските щати да спрат да използват
комплектите за бързо тестване на антитела, закупени от Китай, тъй като щатът Раджастан
заявява, че тестовете, закупени от Китай, дават „многократно по-ниска точност“ от
очакваната.
В същото време, на 29 април се появява съобщение, че кръвният тест за COVID-19
отговаря на правилата за безопасност и е сертифициран за използване в Европейския
съюз. Тестът открива lgG-антитела, които се появяват в късните етапи на инфекцията и
остават известно време, след като човекът се е възстановил. Производителят Abbott
твърди, че тестът е 99 % точен. Веднага, обаче, Abbott съобщава, че тестът има 100 %
чувствителност (95 % доверителен интервал, от 95,07 % до 100 %) за 73 положителни
проби, взети 14 дни след появата на симптомите (без имунно компрометиран пациент) и
99,6 % специфичност (95 % доверителен интервал, от 99,05 % до 99,90 %) за 1 070
отрицателни проби.
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Използваме двата случая, за да бъде поставен основателно следния въпрос: Каква
е и каква трябва да бъде „точността“ на тестовете за COVID-19? Точността или кои са
базовите статистически показатели на тестовете?
Базови статистически показатели на тестовете за COVID-19. Какво трябва да
знаем, за да разберем проблемите с тестовете?
Тестовото изследване има за основна цел да раздели две случайни множества
„скрити“ в изследваната популация – множеството на „действително положителните“ с
COVID-19, или заболелите, и множеството на „действително отрицателните“ без
COVID-19, или здравите. Тестът, като инструмент за бинарно (да/не) класифициране,
извършва тази класификация, но в общия случай двете множества се припокриват, тъй
като разделя цялото множество на две подмножества – „предсказани положителни“ и
„предсказани отрицателни“, но това не са действително положителните и отрицателните
стойности. Появяват се още „положително отрицателни“ и „отрицателно положителни“
стойности, които остават скрити в двете класифицирани множества, фиг. 1.
Както се вижда, „класификаторът“ работи при известни „действително
положителни“ и „действително отрицателни стойности“. Лекарят трябва да използва
своя опит, за да разпознае симптомите, рисковите фактори и признаците, за да прецени
„вероятността преди тестване“. Значението на резултатите от теста, отнесено за
конкретен човек, зависи не само от „точността“ на предсказване на теста. Ето защо,
прогнозирането на риска от заболяване, преди самото тестване, е много важно да бъде
извършено от лекар.

Фигура 1.

Фигура 2.

Матрица на объркване
Матрицата на объркване (Confusion Matrix), или смесване, представлява таблица,
която се използва, за да се илюстрира приложението на избрания подход (начин, модел,
технология) на класификация върху набора от тестови данни, за които са известни
истинските стойности, фиг. 2.
Матрицата (таблицата) на объркване показва броя на вярно и невярно
класифицираните резултати, в сравнение с действителните резултати в данните от теста,
фиг. 2.
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Най-простата класификация, наречена двоична класификация (Binary
Classification), има само два класа: да/не, верен/неверен, положителен/отрицателен,
правилно/неправилно, мъжки/женски, здрави/болни, и т.н. Реализирането на двоичната
класификация се обобщава в матрицата на объркване, която пресича таблично
прогнозираните и наблюдавани резултати в четири варианта, Табл. 2:
 Вярно (действително) положителен резултат (True Positive, TP): вярно
предвиждане, т.е. предвидено е „да“ и това е „да“!
 Вярно (действително) отрицателен резултат (True Negative, TN): вярно
предвиждане, т.е. предвидено е „не“ и това е „не“!
 Невярно (фалшиво) положителен резултат (False Positive, Type I Error, FP):
невярно предвиждане, т.е. предвидено е „да“, но това е „не“!
 Невярно (фалшиво) отрицателен резултат (False Negative, Type II Error FN):
невярно предвиждане, т.е. предвидено е „не“, но това е „да“!
Таблица 2. Матрица на объркването (грешката)

Случайна извадка от Действително състояние
резултати, общо:
Болни
Здрави
от Covid-19
(не са болни)
Тоtal
=
1
0
(TP+TN+FP+FN)

Резултати от теста

Положителен

Отрицателен

Коефициент
погрешно
класифициране
MR = (FP+FN)/Total

1

0

Вярно
(действително)
положителен
резултат

Невярно
(фалшиво)
положителен
резултат

(TP)

(FP)

Невярно
(фалшиво)
отрицателен
резултат

Вярно
(действително)
отрицателен
резултат

(FN)
Чувствителност
на
(SE или TPR)
SЕ = TP/(TP+FN)

(TN)
Специфичност,
(SPC или TNR)
SPC
TN/(FP+TN)

Базови
статистически
показатели
Прецизност
(положителна
предсказана
стойност, PPV)
PPV
=
TP/(TP+FP)
Отрицателна
предсказана
стойност (NPV)
NPV
TN/(TN+FN)
Точност
ACC+MR = 1

=

= ACC
=
(TP+TN)/Total

Едно от съществените предимства, при използване на матрицата на объркване като
инструмент за оценяване, е това, че позволява по-подробен анализ, отколкото дава
простото отношението на правилно класифицираните примери, т.е. точността, която
може да предостави подвеждащи резултати, ако наборът от данни не е балансиран, т.е.
когато има съществени разлики в броя между четирите групи от резултати. В общия
случай, матрицата е силно небалансирана. Самата матрица на объркването е сравнително
проста за разбиране, но свързаната с нея терминология може да бъде твърде объркваща.
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Точност
Точността (Accuracy, ACC) на класификация се определя от общия брой вярно
положителни и вярно отрицателни резултати (TP+TN), разделен на общия брой на
обхванатите от теста лица (TP+TN+FP+FN), Табл. 1.
Точността отделя всички, които тестът вярно е определил като болни и като
здрави, от всички изследвани в случайната извадка. Това може да звучи като добър базов
показател за оценяване на ефективността на теста, но в една неуравновесена извадка,
това не е толкова сигурно. Като мяра за ефективността на теста, показателят точност е
неподходящ при оценяване на небалансирани класификации. Така, например, нека в
една силно небалансирана извадка, състояща се от 95 верни отрицателни и 5 верни
положителни резултати, класифицираме всички резултати като отрицателни, т.е. TN =
95, FN = 5, при което въпреки това точността остава висока: ACC = 0,95, но 5-ма болни
от COVID-19 остават неоткрити!
Втори пример, нека в друга небалансирана извадка болните са 20, а здравите – 80
души, резултатите от класифицирането обаче са: ТР = 19; TN = 80; FN = 1 и FP = 0. Тогава
точността ще бъде още по висока ACС = 0,99, но един болен все пак няма да бъде открит,
т.е. въпреки привидно голямата точност, тестът не е открил един болен човек, който ще
продължи да заразява.
Твърде лесно, тази класификация постигна голяма точност (0,99 или 99 %), но не
открива всички заразени (болни). Открива само 95 % (19/20) от болните. Запомнете,
точността, като инструмент за оценяване, показва едно единствено нещо, колко души
от извадката имат верен (коректен) резултат, и нищо друго!
Нормата на погрешно класифициране (Misclassification Rate, MR), отделя тези
изследвани, които са получили невярно положителен и невярно отрицателен резултат
(FР+FN), от всички получени от теста резултати (TP+FP+TN+FN), Табл. 2. Тя се
определя чрез точността по следния начин: MR = (1 – ACC). Тя, също така, не може
самостоятелно да бъде използвана като инструмент за оценяване.
Нека да продължим с примера, ако точността ACC, като показател, не може да бъде
използвана за разкриване на ефективността на едно тестване (изследване, оценяване,
класифициране), то тогава трябва да се потърсят нови показатели, които да проявят
неговата ефективност.
Прецизност
Прецизността, или положително предсказаната норма (Precision; Positive
Predictive Value, True Positive Rate, PPV), отделя тези, които са получили верен
положителен резултат (ТР), от всички изследвани от теста с положителен резултат
(TP+FP), Табл. 1. Прецизността позволява да се отговори на въпроса, колко от тези,
получили положителен резултат от тестването (TP+FP), действително са болни от
COVID-19, т.е. те са получили верен положителен резултат (ТР). Или казано по друг
начин, предсказвайки „да“, колко често това е вярно?
Нека разгледаме, една случайна извадка с 180 положителни резултата, които
принадлежат на минорния клас (болни): ТР+FP = 135 + 45 = 180, при което прецизността
ще бъде PPV = TP/(TP+FP) = 0,75. Тази прецизност е приемлива, но не е нещо
изключително. Нека сега вземем същия набор от данни, при което само 40 положителни
резултата принадлежат на минорния клас: ТР+FP = 36 + 4 = 40, при което прецизността
ще бъде PPV = 0,90. В този случай, въпреки че още по-малко резултати принадлежат към
минорния клас на положителните резултати, то прецизността е значително по-голяма,
т.е. неверните положителни резултати са съществено по-малко. Колкото прецизността
е по-висока, толкова по-малко ще бъдат неверните положителни резултати! Колкото
по-ниска е прецизността, толкова повече от изследваните ще бъдат поставени в
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положението да бъдат обявени за болни от COVID-19. Представете си, каква
отговорност се поема към здравите хора, които са обявени неоснователно за болни, към
техните семейства и техните близки?!
Чувствителност
Чувствителността (Sensitivity, Power или Recall, SEN), или вярно положителната
норма (True Positive Rate, TPR), като показател, отделя всички с верен положителен
резултат (ТР) от всички, които са болни от COVID-19 (TP+FN), Табл. 1. Този показател
е твърде важен, тъй като отговаря на въпроса, колко от действително болните от COVID19 са тествани (вярно) положително. Този показател дава отрицателен резултат за
здравите. Въпросът, който трябва да се зададе на това място е: „Бихме ли искали болни
хора да си мислят, че не са болни в действителност?“. Каква е отговорността да кажеш
на някой действително болен от COVID-19, че не е? Отговорност пред него, пред
близките му и пред обществото!
Много често, чувствителността се противопоставя на прецизността, тъй като,
при еднакъв брой верни положителни резултати, колкото чувствителността е по-ниска,
толкова повече действително болни хора се обявяват за здрави, и обратното, колкото
прецизността е по-ниска, толкова повече здрави хора се обявяват за болни, т.е. грешките
от втори и първи тип доминират в реализираната класификация, Табл. 1.
Чувствителността, обаче, е по-полезна за лекаря, докато прецизността е по-полезна
за пациента. Прецизността показва на изследвания шансовете да има заболяване, ако
има положителен резултат. Чувствителността показва на лекаря шансовете да
идентифицира болния, ако има положителен резултат. Тя е делът на действително
положителните, които действително се тестват като положителни, т.е. определя доколко
един тест е в състояние да открие действително положителни индивиди в една
популация. Високо чувствителният тест означава, че има малко фалшиво отрицателни
резултати и по този начин се пропускат по-малко случаи на заболяване.
Съществува още един показател, който се използва за оценяване едновременно на
чувствителността и на прецизността. Това е средната хармонична стойност от
стойностите на прецизността и на чувствителността, наречена F-мярка (F-measure) или
балансиран F-резултат (F-score), която представлява отношението на средно
квадратичната стойност (PPV.SЕN) към средно аритметичната стойност (PPV+SЕN).:
F-measure = 2(PPV.SЕN)/(PPV+SЕN)

(1)

Специфичност
Специфичността (Specificity, Selectivity, SPC) отделя всички изследвани, които
тестът е предвидил вярно, че са здрави (TN), от всички, които действително са здрави
(FP+TN). Специфичността дава отрицателен резултат за заболелите от COVID-19. Тя се
разглежда още като вярно отрицателна норма (True Negative Rate, TNR). Тя помага да се
отговори на въпроса, колко вярно тестът предвижда, че изследваните не са болни от
COVID-19? Въпросът, който вие трябва да си зададете е следният: „Бихте ли искали да
се поставите под карантина поради грешен тест?“.
Нека, тест с 95 % специфичност бъде приложен върху случайна извадка от 100
души, при което той произвежда 5 невярно (фалшиво) положителни резултати. Ако
реалната честота на заразяване е 1 %, това означава, че само един от 100 би бил
действително заразен. Такъв тест би открил една действителна инфекция (или един
болен) и пет „невярно положителни“ инфекции. Подобно неточно тестване може да
дезинформира лицата, които вземат решения, включително за такива критични
показатели като смъртността от COVID-19. Още нещо, повечето „невярно положителни“
тестове могат драматично да изкривят тези резултати, предизвиквайки паника и страх.
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Това може да наложи една погрешна теза – за много ниската смъртност от COVID-19,
защото „има много случаи на заболяване, но малко хора са умрели“. Така може да се
произведе у хората фалшивото чувство за сигурност!
Много често в практиката се използва допълнителния показател на
специфичността, невярната положителна норма (False Positive Rate, FPR), който отделя
всички изследвани, които тестът е обявил невярно за болни (FP), от тези, които
действително са здрави (FP+TN):
FPR = (1 – SPC) = 1 – TN/(TN+FP) = FP/(FP+TN),

(2)

Специфичност и чувствителност
Специфичността определя дяла на изследваните без заболяване, които се тестват
отрицателно, т.е. правилно са изключени (квалифицирани) от теста. В същото време,
чувствителността определя дела на изследваните с болестта, които се тестват
положително, т.е. правилно са идентифицирани от теста.
С повишаването на специфичността, чувствителността намалява и обратно, т.е.
двата базови показателя се намират в обратно пропорционална зависимост.
Чувствителността е процентът на верните положителни резултати, напр.
чувствителност SЕN = 0,85 означава, че 85 % от положителните резултати са верни
(действителни, истински). Специфичността е процентът на верните отрицателни
резултати, напр. специфичност SPC = 0,85, означава че 85 % от отрицателните резултати
са верни. Тест, който има специфичност SPC = 1,00 или 100 %, ще идентифицира 100 %
от пациентите, които нямат заболяването. Тест, който има специфичност SPC = 0,85 или
85 %, ще идентифицира 85 % от пациентите, които нямат заболяването.
Чувствителността и специфичността се явяват основни показатели на всеки бинарен
небалансиран тест. Клинично, тези понятия са важни за потвърждаване или изключване
на заболяването по време на скрининг.
Така, например, нека бинарен тест открива в една случайна извадка, състояща се от
50 болни от COVID-19 и 50 здрави, 50 вярно положителни резултати (TP) и 50 невярно
отрицателни резултати (FN). Това означава, че тестът е 100 % чувствителен и 100 %
специфичен – това е идеалният тест, който класифицира напълно вярно, и болни, и
здрави. Ползата е и за лекаря, който трябва да лекува болните, и за популацията, защото
здравите ще знаят, че са действително здрави.
В началото на април 2020, беше съобщено (John Gage, Washington Examiner, 05
април) с тревога, че едва 70 % от всички действително болни от COVID-19 (SARS-CoV2 инфекция) се откриват чрез широко използваните тестове. Това означава, че
чувствителността на използваните тестове е едва SEN = 0,70 или 70 %. Нека бъде
разгледан именно този случай, но при голяма специфичност на теста SPC = 0,95, т.е. това
е тест, който би трябвало да идентифицира преди всичко истински здравите. Неверните
положителни резултати (FP) би трябвало да бъдат много малко. Изследването се прави
при непрекъснато нарастване на броя на действително болните от COVID-19 в
изследваната извадка, Табл. 3.
Очевидно става това, че този тест трудно би работил в полза на лекаря, тъй като
ниската чувствителност на теста произвежда твърде много неверни отрицателни
резултати, т.е. болни се класифицират като здрави. При това абсолютният брой на тези
неразкрити болни нараства с увеличаването на болните в извадката. Действително, помалко здрави ще бъдат обявявани за болни (FP) и това е добре. Тревогата идва, обаче, от
това, че все повече болни ще бъдат пропуснати при тестването (FN) и те ще продължат
все по-интензивно да заразяват популацията. За да се излезе от това състояние, трябва да
се използват тестове с висока чувствителност, които действително работят в полза на
лекаря и на болните от COVID-19.
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Брой на изследваните,
които имат действително
Covid-19 или „вероятност
преди теста“ , да

Верен положителен
резултат (TP), бр.

Неверен отрицателен
резултат или грешка от II
тип (FN), бр.

Чувствителност
(SE = TP/(TP+FN), -

Брой на изследваните,
които действително нямат
Covid-19, не

Неверен положителен
резултат или грешка от I
тип (FP), бр.

Верен отрицателен резултат
(TN), бр.

Специфичност
(SPC = TN/(TN+FP), -

Таблица 3.
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Този пример поставя един основателен въпрос: Трябва ли тестът за скрининг да е
чувствителен или специфичен? Валидността на теста е неговата способност за точно
идентифициране и на болните, и на здравите лица. Идеалният тест за скрининг трябва да
бъде изключително чувствителен, т.е. с висока вероятност за откриване на заболяването,
и изключително специфичен, т.е. с голяма вероятност за откриване на здравите – на тези,
които не са болни.
Преобладаването или „широкото разпространение“ (Prevalence, PR) отделя
болните от COVID-19 (TP+FN), като дял от всички изследвани от популацията
(TP+TN+FP+FN), Фиг. 1 и 3:
PR = (TP+FN)/(TP+TN+FP+FN).

(3)

AUC–ROC подход за оценяване на ефективността на теста
Чувствителността SEN и специфичността SPC позволяват да бъдат отделени
напълно „положителните“ – „вярно положителните“ и „невярно положителните“, т.е.
болните от COVID-19, като се използва чувствителността SEN и невярно положителната
норма FPR = (1 – SPC). По същия начин, могат да бъдат отделени напълно
„отрицателните“ – „вярно отрицателните“ и „невярно положителните“, т.е. здравите,
като се използва специфичността SPC и невярно отрицателната норма FNR = (1 – SEN),
фиг. 3.
Този подход може да позволи валидирането на тестове за COVID-19, като се
използват по същество двете базови характеристики на теста – неговата чувствителност
и специфичност, фиг. 3.
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Covid-19 положителни

PR

„Положителни“

Вярно положителни

SEN
FPR=(1–SEN)

Невярно отрицателни

„Отрицателни“
„Положителни“

(1 – PR)
Covid-19 отрицателни

Невярно положителни

TPR=(1–SPC)
SPC

Вярно отрицателни

„Отрицателни“
Фигура 3.

Ефективността на класификацията, или на използвания тест, може да се определи
чрез използването на т.нар. настройка на праговете. Когато става дума за решаване на
тази съществена задача, както и да се визуализира ефективността, обикновена се
използва подхода AUC-ROC, където ROC (Receiver Operating Characteristic) е кривата на
вероятностите, а AUC (Area Under The Curve) е площта под кривата на вероятностите и
е показател или мяра за разделянето на двата класа. По-голямата площ AUC, разкрива
възможностите на по-добрия модел да разграничава по-добре изследваните от
популацията със заболяването и тези без заболяването. Тя определя количествено
способността на избрания модел на класификация да прави разлика между двата класа.
Много често тя се изписва като AUROC, т.е. зона под експлоатационната характеристика
на приемника. Наименованието на ROC-кривите е наистина странно – то означава
оперативна характеристика на приемника, като в действителност то отразява
исторически първоначалното им използване – за отделянето на полезния сонарен сигнал
(напр., от подводница) от т.нар. „шум“, предизвикан от преминаващ рибен пасаж или
отделянето на полезния радарен сигнал (напр., от самолет) от шума, предизвикан от ято
птици.

Фигура 4
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ROC-кривата в графичен вид изразява зависимостта между чувствителността
(SEN) или невярно положителна норма – FPR = (1- SPC), където SPC е специфичността
на теста. Тъй като, чувствителността по същество е вярно положителната норма (TPR),
то зависимостта е между вярно положителна норма (TPR) и невярно положителна
норма (FPR). Идеалният модел (AUC = 100 %), т.е. идеалната класификация, би имала:
максимална чувствителност (SEN) при максимална специфичност (SPC) или минимална
невярна положителна норма (FPR). Лошият модел е с AUC ≈ 0. За да бъде приет един
тест за диагностично информационен, то трябва AUC > 50 %. При AUC = 50 %, тестът
на практика е напълно безполезен, фиг. 4.
ROC-кривите са невероятно полезен инструмент за оценяване и сравняване на
прогнозни модели. Те се използват често, за да покажат връзката, или по-точно
компромиса, който се прави, между клиничната чувствителност и специфичност, за
всеки един тест, с цел възможното му изключване от употреба или за един обоснован
избор измежду множество налични тестове. При съвременното им използване, ROCкривите са един добър инструмент за оценяване на възможностите на прогнозиращия
модел да различи действително положителните и отрицателните в една случайна извадка
(популация). Правилото е, че моделът трябва да прогнозира вярно не само
положителното като положително, но и отрицателното като отрицателно, или здравите
като здрави и болните като болни.
Когато се намали прага на разделяне (А), се получават повече положителни
стойности, като по този начин се увеличава чувствителността и се намалява
специфичността. При това положение, рискуваме да получим невярно положителни
резултати, т.е. здрави хора да бъдат обявени за болни от COVID-19. Този подход, с
максимално намаляване на прага на разделяне, привидно е в полза на лекаря, тъй като
му позволява да открие и лекува всички заболели, фиг. 5. Този подход, обаче, косвено
търси също така максимална полза за обществото чрез проследяване и ограничаване на
заболяването. Интересите на обществото и на лекаря не може да се противопоставят.
Лекарят, медицината и фармацията служат на обществените интереси. При отсъствието
на лекарства и ваксина срещу COVID-19, обаче, той остава единственият смислен
подход, който трябва да бъде поддържан.

Фигура 5
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Другият небалансиран подход се свързва с увеличаване на прага на разделяне (С),
като при това се получават повече отрицателни стойности, и по този начин се увеличава
специфичността и се намалява чувствителността на теста. При този подход, рискуваме
да получим много невярно отрицателни резултати, т.е. действително болни от COVID19 да бъдат обявени за здрави, което носи риска от разпространяване на пандемията. Този
подход, с максимално увеличаване на прага на разделяне, е в полза на обществото и
неговите дейности, тъй като му позволява да открие и ползва всички здрави (и
преболедували) хора, фиг. 5. Всъщност, този подход търси решение в полза на
политиците и на бизнеса – той трябва да окаже максимално положително влияние върху
работната сила, търговията, отдиха и пътуванията, финансовите пазари, управлението и
сигурността на държавата.
Естествено е това, че съществува напълно балансиран подход (вероятност 0,5), при
което се произвеждат в еднакво количество невярно положителни и невярно
отрицателни резултати от теста. Всъщност, тук се проявява ролята на верния избор чрез
определяне на прага на разделяне – нисък, висок или балансиран, това обаче вече е обект
на здравна политика.

Вместо заключение
Непрекъснато чуваме все по-високо извисяващи се гласове, в които долавяме
паника и страх: „Тестовете (за антитела) трябваше да помогнат за максимално бързото
възстановяване на най-пострадалите от заболяването COVID-19 страни – САЩ,
Великобритания, Испания, Италия, Франция, и т.н. Вместо това те внесоха повече
объркване отколкото яснота на фона на бързо разрастващата се пандемия“. На това, СЗО
отговори настоятелно: „Тествайте, тествайте, тествайте..!“.
Можем ли да добавим нещо повече, след като поставихме и разгледахме основните
положения, свързани с базовите характеристики и ефективността на тестовете,
определена от целенасочения избор на прага на изместване?
Да, на първо място, валидирайте и сертифицирайте (за безопасност) всички
тестове, определете т. нар. „златен стандарт“ и тогава тествайте, тествайте, и пак
тествайте. На второ място, поддържайте качеството на работа в медико-диагностичната
дейност, като използвайте добрите международни практики – действително,
акредитирана ли е вашата лаборатория по международния стандарт ISO 15 189:2012. На
трето място е потвърдителното тестване: СЗО препоръчва на страните, чиито
национални лаборатории са с ограничен опит в тестването на заболяването COVID-19,
да изпратят първите си пет положителни и първите си десет отрицателни проби за
COVID-19, в една от 16-те референтни лаборатории на СЗО за потвърдителни тестове.
Референтните лаборатории са разпределени териториално така: в Азия са 7, в Европа –
5, в Африка – 2, в Северна Америка – 1 и в Австралия – 1.
И все пак, трябва да повторим, като допълним казаното от Colin West: „Трябва да
спрем да се преструваме, че медико-диагностичната дейност и тестовете за COVID19 са перфектни!“. Броят на случаите на COVID-19, потвърдени чрез тестване, е
значително по-малък от броя на регистрираните инфекции, казват служители на
общественото здравеопазване. Въпреки всичко, броят на тестовете, които могат да бъдат
направени, също така остава ограничен от доставките дори на такива консумативи, като
тампони и реактиви, както и от недостига на обучени хора и защитни средства. Ето защо,
отново трябва да напомним: „Точно заради това, не спирайте да миете ръцете си, не
спирайте да носите маска и не пренебрегвайте физическото дистанциране!“.
Когато се говори за ефективността на един тест, винаги трябва да се поставяме на
мястото на лекаря, който трябва да представи резултата от изследването пред поредния
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пациент. Ако резултатът е положителен, то колко вероятно е този пациент наистина да е
заболял от болестта COVID-19. Колко трябва да се притеснява този лекар, съобщавайки
тази вест? – А ако действително не е заболял? Ако тестът е отрицателен, колко вероятно
е този пациент наистина да не е заболял от болестта COVID-19. Колко успокоен трябва
да бъде този лекар, съобщавайки тази вест – а ако е заболял? Когато не познаваме добре
вируса и самото заболяване, когато няма лекарства и ваксини, когато се обучаваме в хода
на безпрецедентна пандемия, какви тестове ни трябват, за да не се притесняваме и да не
се успокояваме излишно? Отговорът оставяме на вас, читателю. Надяваме се, че след
като стигнахте дотук, вече знаете и можете да направите своя информиран избор.
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Славчо Попов – родоначалник и пионер на дефектоскопията
в България
Александър СКОРДЕВ

1. Въведение
Навършват се 100 години от рождението на машинния
инженер и физик Славчо Василев Попов, който формулира
основните идеи, реализира и оглави основните части на българската
национална система за контрол без разрушаване на етапа на
развитието и като дефектоскопия. За непознатата за началото (50те–
60те години на ХХ век) технология доказа необходимостта от
приложението и в модерната индустрия. Усвои и осигури масово
безопасно използване в практиката на мирното използване на атома,
методи и технология за предотвратяването на аварии и осигуряване
на качеството на масовите продукти в техниката и в инфраструктурата като заварени
съединения и отливки. Намери и възпита широк кръг съратници и осигури признаването
на българските постижения в областта в света. Създаде дефектоскопи, технически
средства и материална база, осигуряващи националната система и за износ. Създаде
Националното дружество по дефектоскопия, което днес е устойчива структура на
гражданското общество с солиден международен авторитет.
Целта на настоящата работа да се създаде за историята и за потомците паметен лист
за легендарната за българската система за контрол и изпитване без разрушаване личност
Славчо Попов.

2. Основни биографични данни
Роден 1920 г. в с. Малък Извор, Ловешко. Завършва ІІІ мъжка гимназия София,
Софийския университет, специалност „Физика“ и Държавната политехника,
специалност машинен инженер (1952 г.). Бил е учител и главен конструктор на завод
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Учтехпром. От 1959 г. до 1975 г. работи в ЦНИИТМАШ в София, преименуван в
Централен машиностроителен институт като технолог, ръководител на лаборатория и
като старши научен сътрудник по дефектоскопия и приложение на изотопите в
промишлеността. Активно участва в проектирането и построяването на специализирана
сграда на Лабораторията в двора на Института (позволителен билет №89/22.01.1963 г.,
застроена площ 463 m2, населена 1965 г.). През 1971 г. под негово ръководство е
изградена първата в България „гореща камера“ за презареждане на гамадефектоскопи.
От 1976 г. до смъртта си работи в Научно-изследователския сектор на ВМЕИ София.
Първият хабилитиран научен работник в областта на дефектоскопията в България
(1966 г.) Основател на дружеството по дефектоскопия през 1962 г. към НТС.
Председател на дружеството до 1982 г., когато е избран за почетен председател.
Организатор на 5 конференции по дефектоскопия с международно участие (1964 г.,
1966 г., 1968 г., 1972 г., 1977 г.) с 968 участници, в т.ч. от чужбина 256, с 239 отпечатани
доклада. Починал през 1983 г.

3. Резултати от дейността на Славчо Попов, които трябва да бъдат
записани в „Златния фонд“ на Историята на българската национална
система „Контрол и изпитване без разрушаване“
3.1.Научно-внедрителската организация в ЦНИИТМАШ и правоприемниците му.
В [1] тя е наречена „люлката и флагманът на дефектоскопията и модерния контрол
без разрушаване в България“. През септември 1962 г. Славчо Попов поставя началото на
Лабораторията по дефектоскопия и радиоизотопи в единствения за машиностроенето
технологичен институт на България. В продължение на една година Сл. Попов създава
здраво ядро от 7 ентусиазирани сътрудници. В началото на 80-те години звеното
извършва разработки във всички области на изпитването без разрушаване и
инфраструктура за него. Научните работници усвояват модерните методи, решават
актуални за времето си проблеми, създават технически средства, издават технологични
пособия и обучават дефектоскописти. Звеното става търсен и авторитетен център с
международна известност. Възходът продължава няколко десетилетия (до промените в
края на века). Сл. Попов беше генератор на редица идеи. Сам се развиваше и даваше
възможност на сътрудниците да се развиват и изпълняват отговорни задачи.
Освен международно признание, е получил и редица награди.

3.2. Създаване на модерна гамадефектоскопия
Личното участие на Сл. Попов започва с извършването на дефектоскопия с
радионуклeидни източници на тесни места от практиката в периода 1960 г.–1967 г., при
които е отчетен голям ефект. Десетки са обектите из цялата страна, на които е извършено
изпитване с Иридий 192 (нов за времето си източник за гама лъчение) и с Тулий 170.
Разработва първите стандарти и атлас за радиограми на заварени съединения. Внедрява
модерната петкласна система за оценка. Организира участието в масова радиография на
национални обекти (1967 г. панаирна палата в Пловдив и ремонта на Химкомбината в
Димитровград). Възприема идеята за разработване на типизирани процеси за
дефектоскопен контрол. Създава така наречени номограми за определяне на режимите
за пролъчване, които намират място в основни руски монографии. Създава
специализиран гамадефектоскоп с Иридий 192. Съгласно [2] и [1] през 1964 г. в България
е имало 10 гамадефектоскопа, а през 1983 г. – 270 гамадефектоскопа.
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Гамадефектоскопията става основната технология за контрол на заварени съединения в
България.

3.3. Централната лаборатория за ядрена дефектоскопия (ЦЛЯД)
В резолюцията на Първата национална конференция по дефектоскопия, приета от
130140 делегати, значително място е отделено на създаване на национален
координационен орган по дефектоскопия на основата на новосъздаденото и ръководено
от Сл. Попов научно звено в ЦНИИТМАШ. В резултат на успехите на Лабораторията в
ЦНИИТМАШ и на усилията на Сл. Попов със заповед № 372/24.04.1968 г. на Държавния
комитет за наука и технически прогрес (ДКНТП) и на Министерството на
машиностроенето се институтизира ЦЛЯД. Като част от системата за ядрена безопасност
правилникът на ЦЛЯД се утвърждава от проф. Ив. Попов като зам. председател на
Министерския съвет и ръководител на Комитета за мирно използване на атомната
енергия (КМИАЕ). С тези документи, с дръзновението на Сл. Попов, се регламентират
координационната роля на научното звено в ЦНИИТМАШ за внедряването на
дефектоскопията в България и нейните елементи като система: обучение на персонала,
разработване на документи за държавната политика, съгласуване на проекти на
лаборатории за дефектоскопия, проверка на дефектоскопите и др. Особеното на тези
документи по идея на Сл. Попов е в това, че в тях дейността се регламентира за
приложението на всички методи. Трябва да отбележим, че за 32 годишното съществуване
на ЦЛЯД нямаше конкуриращи и враждуващи с ЦЛЯД организации. През 1974 г. в
разработената от Сл. Попов Наредба 031 на Министерството на народното здраве (МНЗ)
и КМИАЕ специално на държавно ниво се регламентират координационните и
методични функции на ЦЛЯД (ДВ бр. 51). През 1975 г. ЦЛЯД разработва предложение
за „Контролни цифри и мероприятия за внедряване на безразрушителния контрол...“.[4]

3.4. Националната система за обучение на дефектоскописти
Сл. Попов е идеологът и реализаторът на обучението на дефектоскописти, защото
проумя и доказа, че модерната технология, каквато е контролът без разрушаване, не
може да се прилага без обучени компетентни изпълнители и ръководители. Нещо повече,
той въведе и изискването компетентността на персонала да се проверява от
упълномощен
държавен
орган
(изискванията
за
правоспособност
на
дефектоскопистите). През 1968 г. той внедри в България световната практика
дефектоскописти да се обучават в курсове, но я разви като въведе обучение не по
отделните методи, а по всички методи с оглед на комплексното им прилагане и курсове
отделно за среднисти (изпълнители) и висшисти (технолози и ръководители). За лектори
по отделните предмети определи водещите специалисти от ЦНИИТМАШ. Сам, освен
радиография, започна да чете Увод в дефекоскопния контрол, реализация на идеята, че
за приложението на методите за безразрушително изпитване, освен специални знания, се
изискват и специално подбрани за целта общотехнически знания и опит. За
регламентиране на изискванията той умело използваше документите на ЦЛЯД като
орган за потвърждаване на правоспособността. От 1968 г. до 2006 г. всяко тримесечие
под наблюдението на ЦЛЯД се провеждаха курсове.

3.5. Неправителствената организация на дефектоскопистите и конференциите
Създаването на такава организация е едно от първите действия на Сл. Попов и през
1962 г. е инициатор и пръв ръководител на секцията по дефектоскопия, която се създаде
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към НТС. Той много високо ценеше възможността на специалистите да се срещат,
обменят опит и формулират с консенсус задачите пред общността и държавните органи.
Основна организационна форма за функциониране на секцията станаха националните
конференции по дефектоскопия. Сл. Попов беше организатор и ръководител на първите
5 конференции с международно участие, които станаха масова и търсена международна
проява и които създадоха висок международен авторитет на българската система за
контрол без разрушаване [5,6].

3.6. Подвижни дефектоскопни лаборатории
За осигуряване на нормални условия за работа в „чергарското“ изпълнение на
дефектоскопията за нуждите на Строителни войски под ръководството на Сл. Попов
беше създадена [7] първата в света специализирана подвижна дефектоскопна
лаборатория. Бяха формулирани изискванията към видовете и изпълнението на това ново
техническо средство. То се появи като реализация на идеята, че предпоставка за
ефикасността и за ефективността на контрола без разрушаване е максималното
приближаване на процесите и операциите за контрол до обектите на този контрол.
Идеите за комплексно прилагане на методите за изпитване без разрушаване се нуждаят
от създаване на материални условия за тяхното прилагане. Беше показано, че
оптималните ергономични условия при висока степен на автономия повишават от 5 до
10 пъти производителността на труда на дефектоскопистите [8]. Подвижните
дефектоскопни лаборатория по-късно създадоха облика на българското дефектоскопно
машиностроене и уредостроене (за 1978 – 1980 г. са изнесени 500 подвижни лаборатории
лек тип и 40 среден тип на стойност 12 млн. рубли). Днес в света подвижни лаборатории
се произвеждат и използват масово.

4. Славчо Попов като ръководител и иноватор
Славчо Попов беше инженер по съвременните представи типичен иноватор и
генератор на идеи и на технически решения и се отличаваше с упоритост и
последователност за изпълнение на поставените цели и реализация на нова техника и
технически решения. Той беше способен да намери разбиране и съдействие във всеки
ръководител, в т.ч. и от най-висок ранг. Цялата му творческа енергия беше насочена за
развитието на дефектоскопията в България.
„С много тичане и връзки успя да издейства капиталовложения за изграждане на
сградата, отговаряща на специални изисквания“ [9].
Благодарение на съдействието с Димитър Аврамов намери пътя към главния
инженер на Медико-апаратурния завод в София инж. Генов и разработените от тях и
произвеждани в завода ядрено-защитни съоръжения и беше осигурена специализация на
производството в рамките на СИВ. Направен беше значителен износ на продукти с
голяма принадена стойност, заменяща износа на олово.
Със съдействието на инж. Георгиев и проф. Н. Иванчев от КМИАЕ създаде ЦЛЯД
и серия документи за гарантиране на радиационната безопасност при гама и рентгенова
дефектоскопия.
По създадените по негова идея подвижни дефектоскопни лаборатория бяха
създадени завод за ядрена техника в Ст. Загора, специализиран за производството на
подвижни дефектоскопни лаборатории.
Доказвайки ролята и значението на контрола без разрушаване като ново научно
направление спечели академик Ангел Балевски и това послужи за основа на издаването
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на документи на високо правителствено ниво за преминаване на научно-внедрителското
звено от ЦНИИТМАШ към БАН.
Като ръководител Славчо Попов предоставяше поле за действие на водещите
сътрудници от научното звено да развиват различните направления на контрола без
разрушаване и създаването на нова техника и на принадлежности.
През цялото време на ръководството от Славчо Попов научно-приложното звено
беше с осигурена необходимата издръжка, което беше едно от малките изключения в
рамките на ЦНИИТМАШ.
Създател и организатор на обучението на дефектоскописти в България – една
стабилна и устойчива система, която съществува и до днес.
Славчо Попов имаше три много важни качества. Първо той се оказа много добър
ръководител и за кратко време се огради с отлични специалисти... Второто качество на
Сл. Попов беше непрекъснатото генериране научно-приложни идеи. Третото му качество
беше упоритостта... По думите на проф. Ангел Балашев „Ръководството на Института и
аз като негов ръководител подпомагахме Сл. Попов и неговите сътрудници във всички
начинания и възпирахме някои неосъществими идеи. Не можах, обаче да го възпра от
идеята му да премести лабораторията в БАН“ [9].
Конфликтът с новоназначения директор на ЦНИИТМАШ инж П. Карапантев,
доведе до отстраняването на Славчо Попов.
Въпреки отсечените корени Сл. Попов продължи да се труди в
Научноизследователския сектор на ВМЕИ и да действа в дружеството по дефектоскопия.
Интересни разработки от този период са стерeопунктирането, за което той подготвя
заявка за изобретение и внедряването на типовите проекти за стационарни лаборатории
за дефектоскопия в практиката на Машпроект.
Резултатите от труда и усилията на Славчо Попов са разгледани в настоящата
работа и са в аналите на развитието на България като модерна индустриална държава.
Заслугите на Славчо Попов намериха признание от Ръководството на
Националното дружество по дефектоскопия и на негово име през 1995 г. беше учредена
най-високата награда на дружеството, която се присъжда ежегодно.

5. Славчо Попов като учен
Научната продукция на Славчо Попов не е събрана и систематизирана. Най-пълна
е библиографията в [10]. Отделни съобщения има в Летописа на българските контрол и
изпитване без разрушаване. Затова по-долу ще направим опит да представим някои от
заглавията на неговите научни и инженерни разработки:
1.
Радиография на ъглови заварени съединения;
2.
Радиография на ванни заварки;
3.
Методика на гамадефектоскопирането;
4.
Аналитични методи за определяне на режимите на пролъчване на обекти с
променлива дебелина;
5.
Номограма за гамадефектоскопиране;
6.
Режими за гамадефектоскопиране на напречните шевове на тръби;
7.
Изследване на дефектността и лъчезащитните способности на българските
ядренозащитни съоръжения;
8.
Портативен гамадефектоскоп за Иридий 192 с активност 5 гр.екв.радий
(универсален гамадефектоскоп от типа две половинки);
9.
Фотонеутронна повърхностна дефектоскопия (авторско свидетелство);
10. Подводна радиография;
11. Дефекоскоп с два вида гамаизточници;
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12.

Метод за изотопно стереопунктиране, позволяващ изследване с „белязани
атоми“ на процеси на пластичната деформация на металите (предложение на
изобретение);
13. Система от пиктограми за документация при контрола без разрушаване;
14. Нивомер за насипни продукти (цимент) с използване на космическо лъчение;
15. Типов проект за стационарни лаборатории за дефектоскопи (масово
внедряване в МАШПРОЕКТ) и др.
Тук трябва да отбележим някои от термините, които предполагам са въведени в
българската езикова практика най-малко със съгласието на Славчо Попов (сборниците
доклади от първата и втората конференции по дефектоскопия): дефектоскопиране,
безразрушителен контрол, еха, осезател и др.
Правят впечатление целенасочеността на публикациите в областта на
радиографичния безразрушителен контрол и разностранните научни интереси в областта
на развитие на промишлената радиология и нетрадиционната част от изпитването без
разрушаване с радиационни методи.

6. Заключение
Стогодишнината от рождението на ст.н.с. инж. физ. Славчо Василев Попов е повод
да представим настоящия паметен лист, отразяващ резултатите от неговите творчески и
организационни резултати като родоначалник и един от признатите дейци на
българската национална система за контрол и изпитване. Активен общественик и
създател на Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия. Неговият
образ и име ще останат завинаги в историята.

Фиг.1. Дружба край Варна 1977

Фиг.2. Варшава 1973г.

Фиг.3 Сл. Попов 1966г.

Фиг.4 Семейството
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Вести от NNTDD:
80 годишен юбилей
на ст.н.с. д-р инж. Александър Данаилов Скордев
Роден на 27.6.1940 г. в гр. Казанлък. След обучение във
ВМЕИ (сега Технически университет) София и в Ленинградския
електротехнически институт (сега Петербургски държавен
електротехнически университет) получава през 1966 г.
квалификация инженер електрофизик със специалност
Електроакустика и ултразвукова техника и специализация по
ултразвуков безразрушителен контрол.
През 1975 г защитава в Русия кандидатска (сега докторска)
дисертация по приложение на нормалните ултразвукови вълни
под ръководството на световно-известния учен проф. Л.Г.
Меркулов. Старши научен сътрудник ІІ степен по „Методи за
изпитване на материалите, изделията и съединенията“ в Централен машиностроителен
институт, София, от 1978 г. Сертифициран дефектоскопист ІІІ ниво по ултразвукови и
радиационни методи съгласно сертификационните схеми на ISO 9712, EN 473 и EN 4179.
Трудова дейност: 34 години работи в ЦНИИТМАШ София и неговите
правоприемници в създаденото от ст.н.с. Славчо Попов научно-приложно звено по
контрол без разрушаване и заема различни ръководни позиции в продължение на 24
години. Ръководил над 200 теми. Активно участва в създаването на българското
дефектоскопно машиностроене и уредостроене и неговата продукция. Ръководител на
Школата по дефектоскопия на Висш учебен център „КВАЛИМА“ от 1989 г. до 2000 г.
Управител на „СКОРДЕВ“ ЕООД от 2000 г. – издателство за учебна литература по NDT.
Преподавател и гост доцент във Школата по дефектоскопия, ВМЕИ София, ТУ Варна,
Центъра по обучение на БАН, Школата по дефектоскопия в Института по механика при
БАН и други. Като водещ преподавател по ултразвуков и радиационен безразрушителен
контрол и по основи на безразрушителния контрол е обучавал по теория и практика
повече от 3000 дефектоскописти с I, II и III ниво, над 200 студенти, 6 аспиранти, над 15
дипломанти и над 35 специализанти. Водещ на 3 персонални мастеркласове (2017г.2018г.) „Европейско техническо законодателство и съвременни изисквания към
системата за NDT“ за украинските ръководители и специалисти по NDT. От 2000 г. е
създател и активен участник в обучението от работодателя в АЕЦ Козлодуй. Създател и
участник в дейността на авариен екип за ликвидиране на аварии с гамадефектоскопи към
Централната лаборатория по ядрена дефектоскопия (ЦЛЯД) в СИМЕ (едно от имената
на Централния машиностроителен институт).
От 2007 г. е ръководител на Сертификационния център за персонала по контрол без
разрушаване (СЦР по КБР) към Националното научно-техническо дружество по
дефектоскопия, акредитиран от ИА „Българска служба за акредитация“ и признат от EF
NDT и Българския национален авиационно космически борд по контрол без
разрушаване. Създава база от въпроси и задачи за изпити по основните методи за контрол
без разрушаване по всички сертификационни схеми. Осигурява пазари на услугите на
Центъра в Украйна, Сърбия, скандинавските страни, Италия, Гърция, Унгария и др. Под
ръководството на Александър Скордев СЦП по КБР е сертифицирал около 600 кандидата
и е издал над 9000 сертификата, в т.ч. и периодически за всеки кандидат през 5 години.
Ръководил над 9000 процедури за сертификация, продължаване и ресертификация.
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Специализирал европейско техническо законодателство, радиационна защита и
одит на изпитвателни лаборатории и на органи за контрол и приложение на методите без
разрушаване за културното наследство
От 1995 г. е експерт на Националното НТД по дефектоскопия (24 год.), от 2013 г.
Национален експерт по специалност „Контрол и изпитване без разрушаване“ на НТС по
машиностроене (6 год.).
Общ трудов стаж 54 години, в т.ч. и след пенсионирането през 2000 г.
Публикации: 6 монографии, над 180 публикувани статии, 9 учебника на хартиен
носител с 12 преработени издания, 25 учебника и издания на електронен носител, 6
технологични пособия, над 25 публикувани доклада, 20 БДС и др.
Основни приноси: формиране и утвърждаване на националната система по контрол
и изпитване без разрушаване, внедряване и развитие на ултразвуковия безразрушителен
контрол, организиране на кризисния екип за радиационни аварии с гамадефектоскопи,
създаване и поддържане на европейско ниво на стандартизацията и управление на
качеството на безразрушителния контрол в България, внедряване на европейски пазарен
инструментариум в системата за контрол и изпитване без разрушаване в България,
създаване и издаване на Летопис (2017 г.) и написване на историография на българския
контрол и изпитване без разрушаване, популяризиране на продукцията на българското
дефектоскопно машиностроене (до 1993 г.) и други.
Научни приноси: дифракция на вълните на Ламб от канали, създаване и развитие на
унификацията на технологичните процеси за безразрушителен контрол на
нецялостности (типизирани процеси за контрол), характеристики на качеството на
процесите за контрол без разрушаване, безразрушителната характеризация и
формулиране на същността и частите на системата за контрол и изпитване без
разрушаване и други. Създател на ново научно направление – основи на контрола и
изпитването без разрушаване (оригинален е-учебник) и пионер в направлението за
характеризацията на индикациите.
Обществена дейност: представлява България в ICNT, ECNDT, EFNDT и ТС 135
„NDT“ на ISO. Създател на ТК по стандартизация 24 „Безразрушителен контрол“.
Активно участва в дейността и ръководи българските обществени организации по
дефектоскопия и машиностроене. Основател и член на Българския национален
авиационно-космически борд по NDT. Удостоен е с медал „За заслуга“, носител на
наградите на името на Славчо Попов и на проф. Асен Златаров, златни значки и медали
за принос в техническия прогрес и труда, сертификати за приноси у нас и в чужбина.
Почетен член на ФНТС, НТС по машиностроене и Националното НТД по
дефектоскопия. Почетен председател на ННТДД и на НТС по машиностроене. Почетен
член на ISRANT. Организатор на конференции и семинари по дефектоскопия в България
до 2002 г. и активен участник в организирането и провеждането на конференциите по
дефектоскопия и Дните на безразрушителния контрол досега.
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In memoriam:
Едуард Степанович Горкунов
На 25.10.2020 г. след неуспешна битка с корона
вируса почина акад. Едуард Степанович Горкунов.
Замина си видният учен и преподавател в областта
на магнитните явления, техническата диагностика и
безразрушителните методи за контрол на материали и
изделия, талантлив, обичан и уважаван ръководител и
учител.
Акад. Е.С. Горкунов бе професор, доктор на
науките, ръководител на Института по машинознание
на УрО РАН, зам. председател на УрО РАН, почетен
президент на Руското общество по безразрушителен
контрол и техническа диагностика, почетен член на
Президиума на ВАК, лауреат на държавна премия на
Руската федерация, на премия на правителството на
Русия.
Акад. Е.С. Горкунов бе зам. председател на
научния съвет на РАН по проблемите на автоматичните
системи за диагностика.
Акад. Е.С. Горкунов бе главен редактор на
21.01.1945 – 25.10.2020
списание „Diagnostics, Resource and Mechanics of
Materials and Structures“ и член на редакционните съвети на списанията
„Дефектоскопия“, „Контроль. Диагностика“, „Транспорт Урала“.
Акад. Е.С. Горкунов е награден за постижения в науката и приложението и с високи
държавни отличия на Руската федерация – Орден дружбы, Орден почета, медал
„Трудовая слава III ст.“.
Акад. Е.С. Горкунов беше член на Международната академия по безразрушителен
контрол и почетен член на Израелското дружество по безразрушителен контрол.
Последните 30 години от живота на Е.С. Горкунов бяха свързани с България. Той
бе ръководител на редица научни проекти между РАН и БАН с участието на специалисти
от Института по механика при БАН. Активно участваше в работата на Националното
научно техническо дружество по дефектоскопия. Член е на редколегията на издаваното
от ННТДД списание „NDT Days“, както и на списание „Машини, технологии,
материали“, издавано от Научно-техническия съюз по машиностроене. Активно
участваше в научния и обществен живот на специалистите по безразрушителен контрол
в България. Акад. Е.С. Горкунов е почетен член на ННТДД и асоцииран член на
Института по механика при БАН.
Приносът му за развитие на сътрудничеството между Руската федерация и
България бе отбелязан с присъждането му на българско гражданство през 2020 г.
Мир на праха му.
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