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3. Суть розробки, основні результати 

(укр.)  

Створено і досліджено експериментальний зразок ультразвукової системи діагностики 

фізико-механічних характеристик порошкових конструкційних матеріалів, в основу роботи 

якого покладено розроблені методи та засоби вимірювання швидкості поширення 

ультразвукової хвилі та опрацювання результатів вимірювання. Використання розробленої 

системи під час контролю фізико-механічних характеристик порошкових конструкційних 

матеріалів дозволяє зменшити на порядок випадкову похибку вимірювання швидкості 

поширення ультразвукової хвилі та середньоквадратичне відхилення розсіювання 

результатів контролю, обумовлене вимірювальним фактором. 

Розроблено структурну схему, апаратну частину і конструкцію системи для оцінювання 

зміни фізико-механічних характеристик за результатами ультразвукового неруйнівного 

контролю. Зменшення сумарної похибки вимірювання швидкості поширення 

ультразвукової хвилі в порошкових конструкційних матеріалах було досягнуто за рахунок 

комплексного застосування автоматизації процесу отримання вимірювальної інформації, 

методів статистичної обробки даних, вдосконаленого ортогонального дискретного 

фазового методу вимірювання часової затримки і сукупності структурно-параметричних 

рішень. 

Запропонований ультразвуковий метод вимірювання фізико-механічних характеристик 

порошкових конструкційних матеріалів та створений засіб, який його реалізує, дозволили 

забезпечити вимірювання швидкості розповсюдження ультразвукової хвилі в матеріалах з 

похибкою меншою за 1%.  

Запропоновано методику проведення контролю фізико-механічних параметрів порошкових 

конструкційних матеріалів за отриманими результатами швидкості поширення 

ультразвукової хвилі та методику відпрацювання технології виготовлення порошкових 

конструкційних матеріалів за результатами ультразвукового неруйнівного контролю. 

(рос.) 

Создан и исследован экспериментальный образец ультразвуковой системы диагностики 

физико-механических характеристик порошковых конструкционных материалов, в основу 

работы которого положены разработанные методы и средства измерения скорости 

распространения ультразвуковой волны и обработки результатов измерения. 

Использование разработанной системы при контроле физико-механических характеристик 

порошковых конструкционных материалов позволяет уменьшить на порядок случайную 

погрешность измерения скорости распространения ультразвуковой волны и 

среднеквадратическое отклонение рассеяния результатов контроля, обусловленное 

измерительным фактором. 



Разработана структурная схема, аппаратная часть и конструкция системы для оценки 

изменения физико-механических характеристик по результатам ультразвукового 

неразрушающего контроля. Уменьшение суммарной погрешности измерения скорости 

распространения ультразвуковой волны в порошковых конструкционных материалах было 

достигнуто за счет комплексного применения автоматизации процесса получения 

измерительной информации, методов статистической обработки данных, 

усовершенствованного ортогонального дискретного фазового метода измерения временной 

задержки и совокупности структурно-параметрических решений. 

Предложенный ультразвуковой метод измерения физико-механических характеристик 

порошковых конструкционных материалов и созданное средство, которое его реализует, 

позволили обеспечить измерения скорости распространения ультразвуковой волны в 

материалах с погрешностью менее 1%. 

Предложена методика проведения контроля физико-механических параметров 

порошковых конструкционных материалов по полученным результатам скорости 

распространения ультразвуковой волны и методика отработки технологии изготовления 

порошковых конструкционных материалов по результатам ультразвукового 

неразрушающего контроля. 

(англ.) 

An experimental sample of the ultrasonic system for diagnostics of physico-mechanical 

characteristics of powder structural materials was created and investigated, the basis of which is 

the developed methods and device of measuring the speed of propagation of the ultrasonic wave 

and processing of measurement results. The use of the developed system during the control of the 

physical and mechanical characteristics of the powder structural materials allows to reduce by an 

order the random error of measuring the speed of propagation of the ultrasonic wave and the 

standard deviation of the scattering of the results of the control due to the measuring factor. 

The structural scheme, hardware and system design for estimation of change of physical and 

mechanical characteristics by the results of ultrasonic non-destructive testing is developed. The 

reduction of the total error of measuring the speed of propagation of the ultrasonic wave in powder 

structural materials was achieved due to the complex application of automation of the process of 

obtaining measurement information, methods of statistical data processing, advanced orthogonal 

discrete phase method of measuring time delay and a set of structural parameters. 

The proposed ultrasonic method for measuring the physical and mechanical characteristics of 

powder structural materials and a device that implements it made it possible to ensure the 

measurement of the speed of ultrasonic wave propagation in materials with an error of less than 

1%. 

The method of control of physical and mechanical parameters of powder structural materials 

according to the obtained results of the speed of propagation of ultrasonic waves and the method 

of working out the technology of manufacturing powder structural materials according to the 

results of ultrasonic non-destructive testing. 
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5. Порівняння зі світовими аналогами 



Результати роботи відповідають сучасному світовому рівню у колі питань розробки та 

практичного використання ультразвукової системи діагностики фізико-механічних 

характеристик порошкових конструкційних матеріалів. Виготовлено діючий макет, який за 

своїми технічними характеристиками кращий за відомі аналоги. 

 

6. Економічна привабливість для просування на ринок 

Результати розробки актуально запровадити для покращення стану сучасного вітчизняного 

приладобудування. Дослідження розробленої ультразвукової системи дозволяє говорити 

про покращення його технічних характеристик, суттєве збільшення можливостей контролю 

в порівнянні з традиційними системами.  

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 (та й загалом України), що працюють в сфері порошкової металургії, 

машинобудування, робототехніки та аерокосмічної техніки. 

Користувачами отриманих результатів можуть бути виробничі промислові підприємства, 

розробники приладів неруйнівного контролю різного призначення як вітчизняні, так і 

закордонні.  

 

8. Стан готовності розробки 

Теоретичні розробки НДР актуально запровадити для покращення стану сучасного 

вітчизняного приладобудування. Розроблено зразок ультразвукової системи діагностики 

фізико-механічних характеристик порошкових конструкційних матеріалів. Виготовлено 

діючий макет, який демонструвався на національних та міжнародних виставках. 
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