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МОБІЛЬНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДЕФЕКТОСКОП 
Анотація. В роботі розглядається розроблений мобільний ультразвуковий дефектоскоп з бездротовою 

передачею даних, який дає можливість виявлення дефектів в об’єктах контролю, що знаходяться у 

важкодоступних місцях та передачі даних до центру подальшої обробки. Для побудови дефектоскопу було 

використано сучасну елементну базу, що дало  змогу зменшити габарити приладу та знизити загальне 

енергоспоживання, що робить прилад більш універсальним та єкономічно доцільнішим. 
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     ВСТУП 
     Ультразвукова дефектоскопія є однією з найбільш розповсюджених ме- 

тодів неруйнівного контролю, так як ультразвукове дослідження не руйнує і 

не пошкоджує зразок, що є його головною перевагою. Так само можна виді- 

лити високу швидкість і достовірність дослідження при низькій небезпеці 

для людини і доступній вартості. 

     На сьогоднішній день стоїть гостра потреба у вдосконалені, автоматиза- 

ції та збільшені продуктивності приладів і систем неруйнівного контролю 

(НК), одною з проблем яких є контроль стаціонарних об’єктів або повер- 

хонь, що знаходяться у важкодоступних місцях. Рішення даної проблеми на- 

дасть можливість зменшити кількість обслуговуючого персоналу та час кон- 

тролю. У даній роботі вирішується задача створення мобільного приладу, що 

використовує ультразвуковий метод пошуку дефектів та має зручну та більш 

ефективну, в порівнянні з розробленими раніше, систему передачі та обробки 

інформації. 

 

     ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ 

     Ультразвукові методи дослідження знайшли своє застосування у пошуку 

дефектів матеріалу (пори, різноманітні включення, неоднорідність структури 

та ін.) та якості проведених робіт (пайка, зварювання, склеювання та ін.). 

Ультразвуковий контроль є обов’язковою процедурою в процесі виготовлен- 

ня та експлуатації відповідальних елементів конструкції, таких як: залізничні 

рейки, окремі запчастини реактивних двигунів, нафто та газопроводи та ін.. 

     При організації зв’язку між блоками перетворювача та обробки інфор- 

мації зазвичай використовують кабель, але у випадках, коли між ними немає 

прямого доступу, виникає потреба у бездротовій передачі даних. Такий спо- 

сіб передачі не тільки звільняє нас від фізичного зв’язку двох або більше час- 

тин приладу, а й дає можливість для автоматизації системи загалом. Застосу- 

вання бездротового зв'язку для технічної діагностики з відомими методами 

НК розглянуто  у [1]. 

     До існуючих технологій бездротової передачі інформації відносять 

Bluetooth, Wi-fi, GPRS та ін.. Дані технології основані на радіохвильовій мо- 

дуляції на різних частотах та використовують унікальні методи передачі ін- 

формації. 

     Технології бездротової передачі даних поділяються за зоною дії на: 
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 Персональні WPAN (Wireless Personal Area Networks) – Bluetooth. 

 Локальні WLAN (Wireless Local Area Networks) – Wi-Fi. 

 Міські WMAN (Wireless Metropolitan Area Networks) – WiMAX. 

 Глобальні WWAN (Wireless Wide Area Network) – GPRS, EDGE, UMTS.      

Відомо, що самими універсальними є WWAN мережі, але вони потре- 

бують додаткових витрат за об'єм переданих даних, в той час як WPAN та 

WLAN мережі є безкоштовними та безлімітними. Таким чином при розробці 

пристрою з конкретно визначеною зоною покриття варто використовувати 

оптимальну технологію передачі даних. 
     З застосуванням бездротової технології у задачах НК для передачі даних на 

малі відстані можна ознайомиться за результатами досліджень створеної 

моделі вихрострумового дефектоскопа, що використовує технологію переда- 

чі Bluetooth [2-3] та Wi-fi [4]. Для значного збільшення відстані передачі 

отриманих даних у [5-6] розглянуто застосування GSM технології. 

     В наш час значного поширення набули мобільні пристрої (сотові, план- 

шети та ін.), що мають потужні обчислювальні можливості та сенсорні дисп- 

леї. В даній роботі була поставлена задача розробки дефектоскопа з викорис- 

танням мобільного пристрою в якості блоку обробки результатів контролю. 

 

     РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

     Розглянемо структуру створеного ультразвукового дефектоскопу з безд- 

ротовою передачею даних (рис.1). Блок перетворювача умовно можна поді- 
 

 
Рисунок 1. Структурна схема ультразвукового дефектоскопа 

ОК – об’єкт контролю, ОН – опорна напруга, К – ключ, ПЕП – п’єзо електричний пере- 

творювач, П – підсилювач, АЦП – аналого-цифровий перетворювач, БК – блок керування, 

БПІ – блок передачі інформації, БОІ – блок обробки інформації 

лити на дві складові частини: аналогову та цифрову. Аналогова (1) включає в 

себе генератор ударного збудження, що зображений як п'єзо- електричний 

перетворювач (ПЕП) на який через ключ (К) подається опорна напруга (ОН). 

Частота ударного збудження задається коротким імпульсом з блоку керуван- 

ня (БК). Згенерований імпульс поширюється в об’єкті контролю (ОК), а після 

досягнення донної поверхні або дефекту він відбивається і знову потрапляє 

до ПЕП. Отриманий луно-імпульс має малу амплітуду, тому перед оцифру- 

ванням його необхідно підсилити (П). Цифрова частина (2) відповідає за пе- 

ретворення аналогового сигналу у цифровий (АЦП) та через блок передачі 

інформації(БПІ) передає його до блоку обробки інформації (БОІ). 
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     Створена модель мобільного ультразвукового дефектоскопа, макетна 

плата якого представлена на рис.2, здатна використовувати ультразвукові да- 

тчики з різною частотою резонансу (1/1.25/2.5/5 МГц) за рахунок динамічної 

зміни роздільної здатності АЦП. Передбачено можливість зміни програмного 

забезпечення мікроконтролера та десять пінів, що можуть бути запрограмо- 

вані під різноманітні задачі, такі як: індикація, динамічне налаштування ок- 

ремих параметрів пристрою, підключення додаткових датчики та ін.. 

     В основі приладу використовується мікроконтролер фірми STM, а саме 

мікросхема серії STM32F4 з 32-х бітним ядром ARM Cortex-M4. Така архіте- 

ктура робить можливим використання одразу декількох допоміжних модулів. 

Нижче приведені модулі, застосовані у роботі. 

Bluetooth модуль BK8000L за специфікацією Bluetooth 3.0, що має дві 

вбудовані радіосистеми: перша забезпечує передачу даних в 3 Мбіт/с (стан- 

дартна для Bluetooth 2.0); друга сумісна зі стандартом 802.11 і забезпечує 

можливість передачі даних зі швидкістю до 24 Мбіт/с. 

     USB OTG (Universal Serial Bus On-The-Go) full-speed модуль, сумісний зі 

стандартами USB 2.0, а також OTG 1.0. Працює на швидкості до 12 Мбіт/с. 

Цей канал зв’язку є більш допоміжним, ніж основним, оскільки виконує роль 

порту для запису програмного забезпечення та заряду Li-ion акумулятора, але 

може виступати в ролі повноцінного каналу передачі даних. 

 
Рисунок 2. Загальний вигляд макетної плати 

     Обробка отриманого сигналу може бути реалізована на різноманітних 

пристроях, від характеристик яких залежить якість зображення. На даний 

момент розроблено мобільний додаток, що дозволяє візуалізувати отриманий 

сигнал у вигляді А-розгортки (А-scan), тобто двомірне відображення зміни 

амплітуди на вході дефектоскопу в плині часу. Для побудови зображення В, 

С та ін. розгорток необхідно використовувати дефектоскоп спільно з датчи- 

ками шляху та ін.. 

 

      ВИСНОВКИ 

      Розроблений мобільний ультразвуковий дефектоскоп з бездротовою те- 

хнологією передачі даних може застосовуватись в автоматизованих системах 
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для контролю зварних швів листового матеріалу, склеювання, пайки та ін. 

на наявність різноманітних дефектів. 

      До основних переваг можна віднести малі габарити, адаптивність під 

умови контролю та низьке енергоспоживання, що роблять прилад універ- 

сальним для застосування у контролі виробів, що знаходяться у 

важкодосту- пних місцях. 
      Можливість використання радіохвильової системи передачі інформації 

робить можливим застосування більш досконалих систем обробки даних 

на значних відстанях від ОК. 
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