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ВВ АВІАЦІЙНОАВІАЦІЙНО--КОСМІЧНІЙКОСМІЧНІЙ ТЕХНІЦІТЕХНІЦІ



Голографічні технології неруйнівного контролю, активно
використовуються в авіаційній і ракетно-космічній
галузях із середини 70-х років. Основними
перевагами неруйнівного голографічного контролю є
безконтактність, висока чутливість і інформативність, 
відсутність спеціальних вимог до обробки поверхонь
контрольованих вузлів і виробів. Розроблені
технології використовуються при виробництві ракет
серії SS, супутників типу «Січ», «Океан», літаків типу
АН-70, ТУ-334. 

Для реалізації голографічних технологій
необхідно мати висококогерентний лазер, 
набір оптичних елементів (дзеркала, лінзи) із
утримувачами, фоторегістратор
(фотопластини або фототермопластичний
записуючий пристрій), віброізольовану плиту, 
систему навантаження об'єктів, 
автоматизовану систему введення й обробки
інформації.



ДЕФЕКТОСКОПІЯДЕФЕКТОСКОПІЯ

l Вид дефектів, що
виявляються: неприклеї, 
неприпаї, непровари, 
тріщини, розшарування, 
відшарування.

l Розміри контрольованих
об'єктів:          
необмежені.

l Площа одноразової
зйомки (ммхмм):    
1500х1500.

l Мінімальний розмір
виявленого дефекту
(ммхмм):   2х2.

l Швидкодія (мІ/хв):                                     
від 1,0.

l Типи пристроїв:                                         
стаціонарний, 
мобільний.

l Аналіз результатів:                                   
візуальний.

ПрикладиПриклади використаннявикористання

ТришароваТришарова пайкапайка вв критичномукритичному перетиніперетині ЖРДЖРД::
аа -- інтерферограмаінтерферограма, , бб -- фотофото розрізурозрізу..

a б

РозшаруванняРозшарування вв авіаційнійавіаційній шинішині::
аа -- інтерферограмаінтерферограма, , бб -- схемасхема розташуваннярозташування дефектудефекту..

a б

НеприклейНеприклей: : аа -- фрагментфрагмент вуглепластиковоговуглепластикового каркасукаркасу
космічногокосмічного апаратуапарату, , бб -- фрагментфрагмент багатошаровоїбагатошарової

авіаційноїавіаційної деталідеталі..

a б



ГОЛОГРАФІЧНАГОЛОГРАФІЧНА ДИЛАТОМЕТРІЯДИЛАТОМЕТРІЯ

АктуальністьАктуальність проблемипроблеми
При розробці нових конструкцій КА широко впроваджуються вуглепластикові
трубчасті елементи. Їхньою особливістю є близький до нуля коефіцієнт
лінійного температурного розширення (КЛТР), а також анізотропія
теплофізичних і механічних характеристик. У зв'язку з цим використання
традиційних дилатометричних методів і устаткування малоефективне, через
їхню недостатню чутливість до переміщень (до 5 мкм) і малої бази виміру
(до 100 мм).

НовіНові можливостіможливості
ВисокаВисока чутливістьчутливість голографічногоголографічного

інтерферометраінтерферометра даєдає можливістьможливість
проводитипроводити виміривиміри відноснихвідносних
подовженьподовжень виробіввиробів, , починаючипочинаючи відвід
0,25 0,25 мкммкм..

БезконтактнийБезконтактний принциппринцип виміріввимірів даєдає
можливістьможливість максимальномаксимально виключитивиключити
впливвплив вимірювальнихвимірювальних елементівелементів нана
обоб''єктєкт контролюконтролю..

ВисокаВисока мобільністьмобільність оптичноїоптичної схемисхеми
дозволяєдозволяє легколегко перебудовуватиперебудовувати
інтерферометрінтерферометр іі проводитипроводити виміривиміри
нана обоб''єктахєктах довжиноюдовжиною більшбільш 1 1 мм..

СхемаСхема голографічногоголографічного дилатометрадилатометра
1 1 -- обоб''єктєкт виміріввимірів, 2 , 2 -- нагрівальнанагрівальна камеракамера зз
датчикомдатчиком температуритемператури, 3 , 3 -- віброізольованавіброізольована

плитаплита, 4, 5 , 4, 5 -- голографічніголографічні датчикидатчики, , 
6  6  інтерферометрінтерферометр..



ОПТИМІЗАЦІЯОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙТЕХНОЛОГІЙ
ВИГОТОВЛЕННЯВИГОТОВЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙКОНСТРУКЦІЙ

НовіНові можливостіможливості
ОперативнаОперативна перевіркаперевірка новихнових технологічнихтехнологічних

рішеньрішень безбез руйнуванняруйнування конструкціїконструкції..
МожливістьМожливість перевіркиперевірки реакціїреакції конструкціїконструкції нана

різнірізні типитипи навантаженьнавантажень..

ІнтерферограмиІнтерферограми склопластиковоїсклопластикової заглушкизаглушки критичногокритичного
перетинуперетину сопласопла твердопаливноготвердопаливного ракетногоракетного двигунадвигуна: : 
аа -- вихіднавихідна детальдеталь, , бб -- детальдеталь післяпісля технологічнихтехнологічних

удосконаленьудосконалень..

a b 


