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Виявлення технічного стану великих та важкодоступних конструкцій є 

актуальною задачею, вирішенням якої займаються у всьому світі. Часто в 

умовах проведення неруйнівного контролю (НК) виникає проблема 

обмеженого доступу, частково обмеженого або незручного положення 

об’єкту контролю (ОК) для здійснення ефективної діагностики. Усі названі 

фактори значно ускладнюють інженерну задачу забезпечення та проведення 

НК. Одним з актуальних питань є організація каналу передачі даних від ОК 

до блоку обробки даних. 

З розвитком техніки на сьогодні стали широко доступні технології 

передачі даних без використання з’єднувальних кабелів. Організація каналів 

передачі інформації у НК має високу актуальність, зокрема при створенні 

автоматизованих систем збору та передачі даних. Бездротова передача даних 

(БПД), як один з нових способів, дозволяє скоротити витрати часу на 

здійснення контролю об’єкту, зменшити кількість обслуговуючого 

персоналу, який веде нагляд за віддаленими об’єктами. Останні можуть бути 

великими за своєю протяжністю у випадку трубопроводів, віддалених від 

оператора контролю. Відмова від дротових з’єднань з давачами дозволяє 

суттєво пришвидчити час встановлення обладнання на ОК як для разової, так 

і для тривалої діагностики. 

Для створення такого обладнання можна використати, залежно від 

поставлених вимог для кожної конкретної задачі, такі технології як Wi-Fi, 

Blue Tooth, ZigBee. 

Пристрій контролю [1], що використовує БПД реалізується за допомогою 

наступних складових: первинний перетворювач (ПП), блок аналого- 

цифрового перетворення (АБ), блок керування (БК), блок бездротової 

передачі даних (БПД), персональних комп’ютер (ПК) і джерело живлення 

(ДЖ). 

 

Рис.1. Схема функціональна 

 

 
107 



Подача заданого сигналу на ОК та реєстрація сигналу відповіді 

здійснюється за допомогою первинного перетворювача, аналоговий сигнал з 

якого перетворюється в цифровий і за допомогою блоку безпровідної 

передачі даних передається на ПК або інший пристрій керування, обробки та 

систематизації даних, які здійснюють керування приладом і несуть технічну 

інформацію про стан об’єкту контролю в ході його сканування [2]. 

Метою впровадження безпровідних технологій являється спрощення 

процесу отримання та передачі даних в системах НК, висока вірогідність 

передачі даних за рахунок використання цифрової обробки і передачі 

безпосередньо оцифрованої інформації від ПП до блоку обробки даних. 

Застосування БПД для вирішення задач НК в наш час безумовно дозволяє 

досягти кращого ефекту і економічної вигоди. Надійність, зручність і 

відносна легкість у створенні систем з БПД відкривають новий напрямок в 

дефектоскопії. 
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