
ФФІІЗИКОЗИКО--ТЕХНІЧНИЙТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТФАКУЛЬТЕТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
іменіімені ОлесяОлеся ГончараГончара

НДЛНДЛ НЕРУЙНІВНОГОНЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮКОНТРОЛЮ ТАТА ДІАГНОСТИКИДІАГНОСТИКИ СКЛАДНИХСКЛАДНИХ СИСТЕМСИСТЕМ

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА
ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО
СТАНУ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
НА ОСНОВІ ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИХ
МЕТОДІВ ОПТИЧНОГО КОНТРОЛЮ

Науковий керівник проекту - професор Малайчук Валентин Павлович
Керівник розробки - доцент Сохач Юрій Васильович



СучасніСучасні технічнітехнічні засобизасоби тата
досягнутийдосягнутий ефектефект

§§ ВисокорозподільніВисокорозподільні відеосистемивідеосистеми зз
використаннямвикористанням ПЗЗПЗЗ--матрицьматриць

§§ КомпактніКомпактні висококогерентнівисококогерентні лазерилазери
§§ ПродуктивніПродуктивні компкомп’’ютериютери

§Зменшення габаритів установок

§Підвищення їх швидкодії

§Підвищення ступеню автоматизації

§Підвищення інформативності контролю

§Можливість використання у виробничих умовах



МобМобіільнийльний голографічнийголографічний
модульмодуль

Реєстратор

Лазер

Оптичний блок



МодульМодуль длядля реєстраціїреєстрації
спеклспекл--інтерферограмінтерферограм



ГолографічнаГолографічна установкаустановка
зз підвищенимпідвищеним захистомзахистом відвід

перешкодперешкод
((рішеннярішення відвід 17.05.2012 17.05.2012 пропро видачувидачу

патентапатента УкраїниУкраїни попо заявцізаявці
№№ u 201200177)u 201200177)



ВизначенняВизначення параметрівпараметрів
неприклеюнеприклею ((формиформи, , площиниплощини, , 
глибиниглибини розташуваннярозташування ) ) 
вв багатошаровихбагатошарових панеляхпанелях

((патентпатент УкраїниУкраїни нана кориснукорисну
модельмодель №№ 3257532575))



ТвердопаливніТвердопаливні двигунидвигуни::
дефектоскопіядефектоскопія нанесеннянанесення
теплозахиснихтеплозахисних покритьпокрить
оцінюванняоцінювання міцнісноїміцнісної
оптимальностіоптимальності мотанихмотаних
композиційнихкомпозиційних баківбаків
діагностикадіагностика міцніснихміцнісних
характеристикхарактеристик елементівелементів
двигунадвигуна, , щощо руйнуютьсяруйнуються



КонтрольКонтроль кульовихкульових балонівбалонів ізіз
полімернихполімерних композиційнихкомпозиційних

матеріалівматеріалів

Бездефектний
виріб

Дефектний
виріб



КОСМІЧНІКОСМІЧНІ АППАРАТИАППАРАТИ

•• визначеннявизначення неприклеївнеприклеїв
обшивокобшивок додо стільниковогостільникового
заповнювачазаповнювача

•• визначеннявизначення неприклеївнеприклеїв уу
багатошаровихбагатошарових обшивкахобшивках

•• визначеннявизначення коробленнякороблення
панелейпанелей внаслідоквнаслідок діїдії
температуритемператури

•• визначеннявизначення неприклеївнеприклеїв
тепловихтеплових трубтруб додо панелейпанелей

Стільникові панелі



КонтрольКонтроль каркасівкаркасів
сонячнихсонячних батарейбатарей

Бездефектний
виріб

Дефектний
виріб



АВІАЦІЙНААВІАЦІЙНА ТЕХНІКАТЕХНІКА

Композиційні деталі
•Визначення неприклеїв в багатошарових панелях
•Визначення неприклеїв обшивок до стільникових і
чарункових заповнювачів
•Оцінювання міцнісної оптимальності багатошарових
деталей складної форми
•Визначення глибини розташування неприклеїв, 
визначених ультразвуковим скануванням в панелях із
вуглецевих матеріалів



КОНТРОЛЬКОНТРОЛЬ
БАГАТОШАРОВИХБАГАТОШАРОВИХ ПАНЕЛЕЙПАНЕЛЕЙ

фрагмент 12-тишарової
панелі

фрагмент багатошарової
панелі змінної товщини і

форми



КонтрольКонтроль якостіякості лопатоклопаток
авіаційнихавіаційних двигунівдвигунів



ВизначенняВизначення деформаційдеформацій іі
напруженьнапружень лопаткилопатки

Деформації Напруження

Розшифровка ГІП здійснювалась за допомогою МСЕ
(патент України на винахід № 91018)



ЧастотнийЧастотний контрольконтроль
турбінтурбін

Фото центробіжного
колеса

Форма коливань на
резонансній частоті

4925 Гц



ЧастотнийЧастотний контрольконтроль
облопаченогооблопаченого колесаколеса

Форма коливань
на резонансній
частоті 4455 Гц

Форма коливань
на резонансній
частоті 7661 Гц



КонтрольКонтроль якостіякості
виготовленнявиготовлення електродівелектродів

хімічниххімічних батарейбатарей
Голографічна
установка

LCD монітор

Блоки керування
лазером, системою
фотореєстрації і
системою
навантаження


