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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. Метою даної роботи є спроба застосування вихрострумового дефектоскопа з 

використанням бездротової передачі даних  для створення універсальної системи 

неруйнівного контролю віддалених об'єктів, інформація про стан яких оперативно 

передається на великі відстані для подальшої обробки та ухвалення необхідного рішення. 

При цьому збільшується вірогідності передачі  даних за рахунок використання цифрової 

обробки і передачі безпосередньо цифрової інформації від первинного перетворювача до 

центру обробки інформації. 

 (рос.) 

Рассмотрено новое направление в использовании беспроводных  средств передачи данных 

для технической диагностики с известными способами неразрушающего контроля. 

Выполнен обзор возможностей применения различных беспроводных средств передачи 

данных и обоснование использования существующих стандартов для определенных задач 

и условий неразрушающего контроля. Целью данной работы является попытка 

применения вихретокового дефектоскопа с использованием беспроводной передачи 

данных для создания универсальной системы неразрушающего контроля удаленных 

объектов, информация о состоянии которых оперативно передается на большие 

расстояния для дальнейшей обработки и принятия необходимого решения. При этом 

увеличивается достоверности передачи данных за счет использования цифровой 

обработки и передачи непосредственно цифровой информации от первичного 

преобразователя в центр обработки информации. 

 (англ.) 

A new direction in the use of wireless data transmission means for technical diagnostics with 

known methods of non-destructive testing is considered. A review of the possibilities of using 

various wireless data transmission means and justification for using existing standards for certain 

tasks and conditions of non-destructive monitoring. The purpose of this work is to attempt to use 

a vortex-type flaw detector using wireless data transmission to create a universal non-destructive 

monitoring system for remote objects, whose status information is rapidly transmitted over long 

distances for further processing and making the necessary decision. At the same time, the 

reliability of data transmission increases due to the use of digital processing and direct 

transmission of digital information from the primary converter to the information processing 

center. 
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5.Порівняння зі світовими аналогами 

Результати роботи відповідають сучасному світовому рівню у колі питань застосування 

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. 

 

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. 

 

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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