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МОБІЛЬНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДЕФЕКТОСКОП 

Д.М. Топіха, В.Ф. Петрик 

 НТУУ "КП1", проспект Перемоги, 37, м.Київ-56, 03056 

Розглянуто новий напрямок у використанні бездротових засобів передачі 

даних для технічної діагностики з відомими способами неруйнівного 

контролю (НК). Прилад відноситься до контрольно-вимірювальної техніки, а 

точніше - до конструкції ультразвукового безпровідного дефектоскопу. 

Прилад може бути застосований, зокрема, у місцях з обмеженим доступом з 

метою неруйнівного контролю об'єктів, а саме: виявлення поверхневих та 

підповерхневих дефектів у металоконструкціях. 

Виявлення технічного стану великих та важко доступних конструкцій є 

актуальною задачею, вирішенням якої займаються у всьому світі. Одним з 

актуальних питань є організація каналу передачі даних від об'єкту контролю 

(ОК) до блоку обробки даних. 

Бездротова передача даних (БПД), як один з нових способів, дозволяє 

скоротати витрати часу для здійснення контролю об'єкту, зменшити 

кількість обслуговуючого персоналу при спостереженням за значно 

віддаленими об'єктами, які можуть мати як велику протяжність (у випадку 

трубопроводів), так і просто віддалений від оператора контроль. 

Ультразвуковий безпровідний дефектоскоп (рис. І) не потребує 

використання з'єднувальних кабелів, а тому дозволяє оператору працювати 

однією рукою в будь-якому просторовому положенні, у тому числі в місцях з 

обмеженим доступом. 

 

ПП - первинний перетворювач; АБ - аналоговий блок; БПД - блок 
безпровідної передачі даних; БК - блок керування; ДЖ - джерело живлення; 

ПК— персональний комп'ютер. 

Рисунок 1 - Блок-схема ультразвукового безпровідного дефектоскопа 

 

Подача заданого сигналу на ОК та реєстрація сигналу відповіді  

здійснюється за допомогою первинного перетворювача, аналоговий сигнал з 

якого перетворюється в цифровий сигнал 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. 

Застосування БПД для проведення НК в наш час безумовно дозволяє 
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досягти кращого ефекту і економічної привабливості. Зручність, надійність 

та легкість у створенні приладів та систем для НК з БПД відкриває новий 

напрямок в дефектоскопії. Даний прилад забезпечує легку адаптованість до 

нових об'єктів та класів задач, є мобільним, оскільки використання безпрс- 

відної технології дозволило комплектувати прилади в залежності від потреб і 

незалежно від типу використаних комп'ютерів та їхнього загальносистем- 

ного програмного забезпечення. Підключення і застосування ПК в системі 

НК дозволяє використовувати різноманітні методи обробки даних та 

здійснювати автоматичну реєстрацію та зберігання результатів діагностики. 
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