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ВСТУП 

Ультразвукова дефектоскопія - це найбільш розповсюджений метод 

неруйнівного контролю (НК), так як дослідження об'єкту контролю (ОК) за 

допомогою ультразвуку не пошкоджує сам ОК та не призводить до його 

руйнування. Також можна відмітити те, що ультразвукові дефектоскопи мають 

високу швидкодію, високу точність отриманих при контролі результатів, досить 

легкі у використанні та конструюванні, не приносять шкоди оператору, який 

працює з приладом та мають доступну вартість, що також досить важливо.  

Однією із проблем, на сьогоднішній день, є контроль нерухомих об’єктів 

або їх частин, які знаходяться у важкодоступних місцях. Вирішення даної 

проблеми призведе до більш швидкого і якіснішого контролю.  

 

ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ 

Ультразвуковий НК застосовується для пошуку дефектів матеріалів 

(різноманітні тріщини, пори, неоднорідності структури матеріалу та ін.), оцінки 

якості зварних з’єднань, оцінки якості пайки та склейки двох матеріалів між 

собою.  Також ультразвукові дослідження широко застосовуються в медицині. 

Відповідальні елементи різноманітних конструкцій проходять процедуру 

ультразвукового контролю як на етапі виготовлення, так і при подальшій 

експлуатації, це запобігає передчасному руйнуванню відповідального елементу 

та подальшому виходу із ладу всієї конструкції.  

Ультразвукові дефектоскопи складаються із двох блоків: блок 

перетворювача та блок обробки інформації. При організації зв’язку між цими 

блоками, для передачі даних, зазвичай використовують звичайний кабель, але у 

випадках контролю об’єктів, які знаходяться у важкодоступних місцях, можуть 

виникнути проблеми в з’єднанні цих двох блоків кабелем, наприклад: не 

достатньо місця для розміщення блоків один біля одного або між ними немає 

прямого доступу. В таких випадках виникає потреба у використанні бездротової 

передачі даних. Бездротова передача даних дає нам можливість автоматизувати 

дану систему НК, а також звільняє нас від фізичного зв’язку між окремими 

частинами дефектоскопу, що полегшує роботу оператора, який проводить 

контроль. Використання бездротової передачі даних для технологій діагностики 

та вирішення задач НК розглянуто в [1]. 

Існує декілька технологій бездротової передачі інформації. Основними та 

найбільш застосованими із яких є Wi-fi, GPRS, Bluetooth. 
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Дані методи використовують унікальні способи передачі даних та засновані 

на радіохвильовій модуляції сигналів на різних частотах. 

Технології бездротового обміну даними за зоною їхньої дії поділяються на 

такі види: 

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

2. Глобальні WWAN (Wireless Wide Area Network) – GPRS 

3. Персональні WPAN (Wireless Personal Area Networks) – Bluetooth. 

Wi-Fi - технологія бездротової локальної мережі з пристроями на основі 

стандартів IEEE 802.11. Wi-Fi, працює в безліцензійному частотному діапазоні 

ISM (2402-2480 МГц). 

GPRS - здійснює пакетну передачу даних. GPRS дозволяє користувачеві 

здійснювати обмін даними з іншими пристроями в мережі GSM а також із 

зовнішніми мережами, в тому числі Інтернет. GPRS передбачає тарифікацію за 

обсягом переданої / отриманої інформації. 

Bluetooth - виробнича специфікація бездротових персональних мереж 

(Wireless personal area network, WPAN). Bluetooth забезпечує обмін даними між 

пристроями, які підтримують bluetooth технологію на надійній, безкоштовній, 

доступній будь де радіочастоті для ближнього зв'язку. Bluetooth дозволяє цим 

пристроям зв’язуватись між собою, коли вони знаходяться в радіусі до 10 м один 

від одного (дальність сильно залежить від перешкод і перепон), навіть у різних 

приміщеннях.  

Щоб дізнатись як  використовується бездротова передача даних на невеликі 

відстані для вирішення завдань НК  можна переглянути результати досліджень 

моделі безпровідного вихрострумового дефектоскопу, який базується на 

використанні Bluetooth технології [2-3] та Wi-fi технології [4]. 

Для збільшення радіусу передачі даних у [5-6] показано застосування GSM 

технології. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Мобільний акустичний дефектоскоп – це прилад який складається з 

п’єзоелектричного перетворювача (ПЕП), підсилювача (П), аналого – цифрового 

перетворювача (АЦП), модуля бездротової передачі отриманих даних, за 

допомогою якого отриманий сигнал передається до блоку обробки інформації. 

Оскільки в наш час широко розповсюджене використання мобільних 

пристроїв та портативних комп’ютерів, то їх можна використовувати як блок 

обробки інформації. 

Блок перетворювача ультразвукового дефектоскопу умовно можна 

розділити на дві частини аналогову та цифрову. Аналогова частина являє собою 

схему,  в якій за допомогою ПЕП генерується ультразвуковий імпульс, який 

поширюється в ОК. Коли згенерований імпульс досягає донної поверхні ОК або 

дефекту, то він відбивається і повертається назад до ПЕП. Отриманий відбитий 

сигнал після повернення до ПЕП за допомогою П підсилюється, оскільки 

амплітуда відбитого (поверненого) сигналу значно менша, ніж амплітуда 

випроміненого сигналу, та потрапляє в цифрову частину блока перетворювача, 
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яка відповідає за перетворення сигналу з аналогової форми в цифрову за 

допомогою АЦП. 

Після цього вже цифровий сигнал потрапляє до блоку обробки інформації. 

Передачу даних з блоку перетворювача до блоку обробки інформації можна 

здійснювати за допомогою Bluetooth технології, Wi-fi технології або GSM 

технології, в залежності від того, на які відстані необхідно передавати отримані 

дані. Зазвичай при нормальних умовах при передачі даних на незначні відстані в 

бездротових приладах використовують  Bluetooth або Wi-fi модулі.   

Блок обробки інформації потрібен для того, щоб отримані дані були 

відображені у зручному для користувача вигляді. В кінцевому результаті на 

мобільному пристрої оператора буде відображатися графік отриманих даних, на 

якому буде видно випромінений сигнал, сигнал відбитий від донної поверхні ОК, 

сигнал відбитий від дефекту в середині ОК (якщо дефект буде присутній). Після 

цього оператор зможе оцінити отримані дані та  зробити необхідні висновки. 

 

ВИСНОВКИ 

Мобільний ультразвуковий дефектоскоп з бездротовою передачею даних 

може використовуватися для контролю об’єктів, які знаходяться у 

важкодоступних місцях. Наявність бездротової передачі даних полегшить 

роботу оператора, який проводить дослідження, забезпечить більш швидкий та 

якісний контроль, а також забезпечить можливість контролю об’єктів на значній 

відстані від них.  

До переваг безпровідних приладів над провідними можна віднести низьке 

енергоспоживання, портативність, компактність, можливість вимірювання у 

важкодоступних місцях а також легку автоматизацію  контролю.  

Прилади такого типу можуть вирішувати такі задачі ультразвукової 

дефектоскопії як: пошук дефектів в ОК, контроль якості зварних з’єднань, 

склеєних з’єднань, пайки. 
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