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3.Суть розробки, основні результати 

(укр.)  

Розглянуто новий напрямок у використанні безпровідних (бездротових) засобів передачі 

даних для технічної діагностики з відомими способами неруйнівного контролю. Виконано 

огляд можливостей застосування різних бездротових засобів передачі даних та 

обґрунтування використання існуючих стандартів для певних задач і умов неруйнівного 

контролю. Розроблено систему (прилад)  з використанням безпровідного каналу передачі 

даних. Виготовлено діючий макет, який демонструвався на національних та міжнародних 

виставках. 

(рос.) 

Рассмотрено новое направление в использовании беспроводных (беспроволочных) 

средств передачи данных для технической диагностики с известными способами 

неразрушающего контроля. Выполнен обзор возможностей применения разных 

беспроволочных средств передачи данных и обоснование использования существующих 

стандартов для определенных задач и условий неразрушающего контроля. Разработана 

система (прибор) с использованием беспроводного канала передачи данных. Изготовлен 

действующий макет, который демонстрировался на национальных и международных 

выставках. 

(англ.) 

The new direction in use of wireless (wireless) transmission media of the data for technical 

diagnostics with known images of not destroying control is considered. The review of 

possibilities of application of different wireless transmission media of the data and a 

substantiation of use of existing standards for certain problems and conditions of not destroying 

control is executed. The system (device) with use of a wireless data link is developed. The 

operating breadboard model which was shown at national and international exhibitions is made. 
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5.Порівняння зі світовими аналогами 

Результати роботи відповідають сучасному світовому рівню у колі питань безпровідних 

(бездротових) засобів передачі даних для технічної діагностики з відомими способами 

неруйнівного контролю. Розроблено систему (прилад)  з використанням безпровідного 

каналу передачі даних. Виготовлено діючий макет, який демонструвався на національних 

та міжнародних виставках. 

 



6. Економічна привабливість для просування на ринок 

Результати розробки актуально запровадити для покращення стану сучасного 

вітчизняного приладобудування. Дослідження розробленого макету дефектоскопу 

дозволяє говорити про покращення його технічних характеристик, суттєве збільшення 

можливостей контролю в порівнянні з дефектоскопами з традиційними засобами передачі 

інформації. Розробка захищена патентами на спосіб контролю та корисну модель. 

Просування результатів роботи на ринок збуту пропонується обговоренням результатів 

розробки на вітчизняних та міжнародних конференціях, що є рекламними заходами 

розробки, впровадженням розроблених теоретичних та практичних положень у практиці. 

 

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації) 

Використання результатів роботи є доцільним в провідних приладобудівних установах м. 

Києва, України тощо, що працюють в сфері медицини, промисловості, машинобудування, 

робототехніки, військової та аерокосмічної техніки. 

Користувачами отриманих результатів можуть бути виробничі промислові підприємства, 

розробники приладів неруйнівного контролю різного призначення як вітчизняні, так і 

закордонні. Наприклад, можливим замовником цієї розробки може бути ДП «Антонов». 

 

8. Стан готовності розробки 

Теоретичні розробки НДР актуально запровадити для покращення стану сучасного 

вітчизняного приладобудування. Розроблено систему (прилад)  з використанням 

безпровідного каналу передачі даних. Виготовлено діючий макет, який демонструвався на 

національних та міжнародних виставках. 

 

9. Існуючі результати впровадження 

Основні положення роботи впроваджені у навчальний процес при підготовці нових 

навчальних курсів, лабораторних практикумів для студентів вузів  при підготовці фахівців 

напрямку 6.051003 Приладобудування та 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології. 
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