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БЕЗДРОТОВА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ В ЗАДАЧАХ НЕРУЙНІВНОГО 
КОНТРОЛЮ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ 

Анотація. В даній статті розглянуто проблему передачі даних при неруйнівному контролі віддалених 

об’єктів, або одночасному контролі декількох ділянок великогабаритного виробу. Запропоновано викорис- 

тання технології Bluetooth для з’єднання датчика з пристроєм, що безпосередньо оброблює отриману  інфо- 

рмацію, виводить її на дисплей та формує звітність. В якості такого пристрою запропоновано використання 

смартфону. 
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        ВСТУП 
       Сучасний розвиток техніки дозволяє знаходити нове застосування 

засобам, що забезпечують отримання, перетворення, передачу інформації по 

бездротовим каналам зв’язку[1]. 

       В даній роботі пропонується використовувати для отримання первинної 

інформації про об’єкт контролю вихрострумовий перетворювач та для вста- 

новлення з’єднання зі смартфоном Bluetooth модуль зі специфікацією 4.0. 

Використання саме Bluetooth [2] технології дозволяє зберегти достатню шви- 

дкість передачі даних між датчиком та смартфоном при мізерному енерго- 

споживанні. Порівнюючи використання Bluetooth та Wi-Fi технології [3], 

прийшли до висновку, що Wi-Fi має значну перевагу в швидкості передачі 

даних, але дуже сильно програє Bluetooth в енергоспоживанні, що робить її 

непридатною до використання в мініатюрних системах з живленням від ба- 

тареї в умовах довгої відсутності підзарядки. 

 

         ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ 

         Суть пропонованої розробки полягає в тому, що при використанні дат- 

чика, який складається з первинного перетворювача, мікроконтролера та 

Bluetooth модуля ми отримуємо функціонал повноцінного дефектоскопу, 

який має можливість формувати звіти, оброблювати отриманий сигнал за на- 

лаштуваннями користувача та синхронізуватися з хмарними сервісами для 

передачі даних. Це можливо завдяки використанню смартфону в системі. 

         Сучасні смартфони, що працюють на операційній системі Android, ма- 

ють можливість одночасного підключення до двадцяти восьми таких датчи- 

ків. На жаль, через особливості технології Bluetooth приймати дані з усіх дат- 

чиків одночасно, тобто підключити їх в паралельному режимі неможливо, 

тому роботу з таким великим числом сенсорів важко здійснити у реальному 

часі. Але така схема чудово себе проявляє при статичному використанні і до- 

зволяє з невеликою затримкою перевіряти стан об’єкта контролю навіть на 

відстані ста метрів і більше при використанні Bluetooth специфікації 5.0 [4]. 

        Електричну принципову схему датчика наведено на рис. 1. 
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Рис. 1 Електрична схема модульного датчика 

        Як видно, сам датчик має модульну структуру, а в ролі генератора сиг- 

налу виступає сам мікроконтролер. Використання в якості генератора збу- 

дження мікроконтролера дозволяє спростити схему та керувати довжиною 

імпульсів, що надходять на первинний перетворювач. На рисунку 

2 зображено залежність форми сигналу, вихрострумового перетворювача від 

довжини імпульсу, що надходить з мікроконтролера. 

                             
 
 

                                                                   

 

 
Рис. 2 Залежність форми сигналу від довжини імпульсу: а) Імпульс довжиною 40 мс, б) 

Імпульс довжиною 20 мс, в) Імпульс довжиною 10 мс. 

      Як видно з рисунку 2 в) найбільш інформативною довжиною імпульсу 

для даного первинного перетворювача є 10 мс. 

      При використанні модульної структури датчика було досягнуто високої 

універсальності приладу. Адже при зміні умов, в яких проводиться контроль,
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датчик може бути легко налаштований на контроль більших або 

менших глибин залягання дефектів. Також завдяки такій структурі є 

можливість замі- нити Bluetooth модуль на більш досконаліший. 

        Працює сама система за наступним принципом: після включення 

датчи- ку відбувається налаштування зв’язку зі смартфоном. Після 

встановлення з’єднання мікроконтролер починає збуджувати вимірювальну 

котушку з за- даною користувачем частотою. Отриманий сигнал від об’єкта 

контролю над- ходить до мікроконтролера, де перетворюється на 

цифровий, та передається через UART інтерфейс на Bluetooth модуль. 

Bluetooth модуль в свою чергу надсилає отримані дані на смартфон для 

подальшої обробки. На рисунку 3 представлено друковану плату датчика, 

розроблену в програмі Altium De- signer. 

                                                    

                                            Рис. 3 Друкована плата модульного датчика 

        ВИСНОВКИ 

        Використання бездротових датчиків у неруйнівному контролі має 

широ- кі перспективи, адже дає змогу гнучко налаштувати систему 

контролю, яка має маленький розмір та високу автономність, а смартфон в 

якості блоку об- робки даних представляє майже безмежний простір для 

модернізацій. 
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