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Передача даних за допомогою GSM технологій в системах 
неруйнівного контролю 

 
Сьогодні актуальності набуває поліпшення якості промислової продукції, а 

також підвищення надійності та продовження строку служби складних систем, що 
може бути успішно досягнуто за умови вдосконалювання методів контролю. 

У даній роботі розглядається можливість створення ультразвукового 
дефектоскопа з бездротовим каналом передачі даних [1], який надасть можливість 
проводити дистанційний контроль і передавати необхідні дані для подальшого 
аналізу та обробки на великі відстані за допомогою GSM технологій [2]. 

Дана технологія передачі інформації може бути використана при створенні 
автоматизованих систем неруйнівного контролю (НК) трубопроводів і систем 
акустичної емісії. Такий канал зв'язку дозволить залучити меншу кількість 
обслуговуючого персоналу, що виконує НК, і зменшити час проведення контролю 
віддалених об'єктів або об'єктів великої протяжності. 

Ведуться роботи по створенню макета на основі самого маленького 
стільникового GSM / GPRS модуля Sierra Wireless AirPrime WS6318, перевагами 
якого є малі габарити 18х15х2,5 мм, простіше та високоінноваційніше 
компонування в порівнянні з його конкурентами, також даний модуль підтримує 
безліч протоколів передачі та має низьке енергоспоживання. З 3-х можливих 
варіантів передачі даних за допомогою GSM каналу був обраний GPRS спосіб 
завдяки його великій швидкості передачі пакетів даних до 170 Кбіт/с і низької 
вартості трафіку. 

Також планується розробити програмне забезпечення (ПО) для подальшої 
обробки та візуалізації отриманих даних на комп’ютері або іншому портативному 
гаджеті. 
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