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Оперативна програма  
" Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 

 “Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи 
 иновативни предприятия”  

 Договор 2007BG161PO003/1.1.1/2007СИП-02-22/SE-02  
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Модулният уред за безразрушителен контрол MULTITEST CD 010 е 

разработен по проект, финансиран от Европейския фонд за регионално 

развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” съгласно договор 

2007BG161PO003/1.1.1/2007СИП-02-22/SE-02 между “ УНИТЕСТ 07” ЕООД  и 

ЕТ „ ЕЛО-Пламен Пъшев” във връзка с изпълнението на Договор СИП-02-

22/25.03.2009г. 
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                                                                                             1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 
1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 
Уредът за безразрушителен контрол MULTITEST CD010B е 

предназначен да измерва скоростта и затихването при разпространение на 
ултразвука в материала на пробните образци или детайли. Измерването на 

скоростта се извършва чрез сравнението на измерените дебелини на 
контролируемия материал по механичен и ултразвуков метод. Уредът може да 

работи и само като ултразвуков дебеломер (по нататък в текста уредът ще се 
нарича дебеломер). Измерените и зададени параметри могат да се записват в 

памет и да се извеждат към компютър за по-нататъшна обработка. 
 На индикатора на дебеломера може да се наблюдава стилизирано 

изображение на отразените еха на ултразвуковата вълна (A-scan). 
 Дебеломерът подържа и режим B-scan, при който се изобразява 

стилизирано изображение на профила на изледвания детайл.   
 Модулният уред се състои от портативен уред, базов модул за 

зареждането му и ултразвуков преобразовател. За автоматизирано измерване на 
механичните размери се използват изпитвателни клещи с вграден линеен 

измерител, като данните му се обработват от дебеломера. 
  

Приложения: 
- Измерване дебелините на материали; 

- Анализ на профила на тръби; 
- Измерване скоростта и затихването на звука на материали; 

- Сортиране на метали и сплави. 
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                                                                  2. ТЕХНИЧЕСКИ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1 . ОБЩИ ПАРАМЕТРИ 
- Захранване на базовия модул 180-240 V AC 
- Консумация от мрежата  < 20 VA 

- Зарядно напрежение за уреда 8.8 VDC 
- Заряден ток  1 А 

- Захранване на уреда акумулаторно, Li-Ion, 2х3,6 V/2.2 Ah 
- Консумация на уреда – максимална <0.2 A 

- Заряд на акумулаторите  <3 h 
-    Време за автономна работа с едно зареждане  >10 h 

- Реле за отбраковка  NO, NC, 26V/ 2Amax 
- Самоизключване на уреда по време от 1 до 12 min 

- Самоизключване на уреда при спадане на батериите 
- Комуникационен изход  USB 

- Маса на уреда 430 g 
- Маса на базовия модул 300 g 

- Габаритни размери на уреда 225x115x45 
- Габаритни размери на базовия модул 145x80x70 

- Работна температура 0 – 40 оС 
- Относителна влажност  до 85% 

 без кондензация на влага 
 

 

2.2. УЛРАЗВУКОВ ИЗМЕРИТЕЛ  
  

- Метод на измерване  Pulse-Echo (P-E)   

 Echo-Echo (E-E) 
- Излъчен импулс правоъгълен 

- Приемен усилвател с ръчно и автоматично усилване 
- Динамичен диапазон 40dB 

- Честота на оцифряване 100 MHz 
-     Скорост в материала  от 1000 до 9999 m/s 
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                                                             2. ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

2.3. ОБХВАТИ НА ИЗМЕРВАНЕ 
- Измерване на дебелина 
         Режим Pulse-Echo от 1 до 100 mm 

         Режим Echo-Echo от 3 до 50 mm 
         Разрешаваща способност 0.01  mm 

- Измерване на скорост от 1000 до 9999 m/s  
         Разрешаваща способност 1 m/s 

- Затихване в материала (за желязо) до - 40 dB 
         Разрешаваща способност 0.1 %  

 

2.4. ИНДИКАТОРЕН  БЛОК  
-   матричен индикатор  128 х 64 точки 
-   подсветка  бяла 

-   А-scan RF и изправена вълна 80/128 стойности 
-   B-scan 80 стойности 

-   цифрово показание 7 mm височина на цифрите 
 

2.5. БЛОК ПАМЕТ 
- Брой на запаметяваните измервания 

           За дебелини заедно с А-scan до 999 
           За дебелини заедно с B-scan до 999 

           За скорости заедно с А-скан до 999 
- Операции с паметта 

- Разглеждане на записите  
- Предаване на записите към компютър 

- Изтриване на записите 
 

2.6. ИЗПИТВАТЕЛНИ КЛЕЩИ С ЛИНЕЕН ИЗМЕРИТЕЛ 
- Диапазон на измерване  от 0 до 99.99 mm 

- Разрешаваща способност 0.01 mm 
- Ход на измерителя 10 mm 



                                                                                                                                                   
-7- 

                                                                      3. КОМПЛЕКТ НА ДОСТАВКАТА 
 

3. КОМПЛЕКТ НА ДОСТАВКАТА 
 
3.1.   Уред MULTITEST CD 010 1 бр. 

3.2.   Базов модул  MULTITEST CD 010 1 бр. 
3.3.   Ултразвуков преобразовател 1 бр. 

3.4.   Сигнален кабел 1 бр. 
3.5.   Свързващ кабел 1 бр. 

3.5.   USB кабел 1 бр. 
3.6.   Калъф 1 бр. 

3.7.   Опаковка 1 бр. 
3.8.   Техническо описание 1 бр. 

3.9.   Програмно осигуряване 1 бр. 
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                                       4.  ПРИНЦИП НА РАБОТА, ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 
 

4.  ПРИНЦИП НА РАБОТА, ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 
 

4.1. ПРИНЦИП НА РАБОТА 
Работата на дебеломера се основава на ултразвуковия ехо-импулсен 

метод на измерване, който използва свойствата на ултразвуковите колебания да 

се отразяват от границата между среди с различно акустично съпротивление. 
Ултразвуковият преобразовател от разделно съвместен тип, който се 

използва в дебеломера, има две пиезопластини. Предаващата пластина излъчва 
ултразвуков импулс през линия за задръжка (призма) в направление на горната 

повърхност на детайла, дебелината на който трябва да бъде измерена. 
Импулсът се разпространява до вътрешната повърхност, отразява се от нея към 

външната повърхност и преминавайки през идентична призма в 
преобразователя се приема от приемната пиезопластина. 

Времето на разпространението е свързано с дебелината на материала, 
през който е минал  ултразвуковия импулс, като в общия случай  

d = V*t /2,    
където : 

  d е дебелината на детайла, 
  V е скоростта на звука в материала, a 

  t e времето на разпространение от предната до задната повърхнина 
и обратно. 

При известна дебелина на детайла съответно може да се определи 
скоростта на звука за изследвания детайл: 

V=2*d/t  
Затихването се определя в проценти по отношението на амплитудите на 

второто и първото отражение, или в децибели - като разлика в усилването при 
условие, че първият и вторият импулс имат еднаква амплитуда. 
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                                 4.  ПРИНЦИП НА РАБОТА, ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 
 
4.2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 
 

Модулният уред се състои от портативен уред (дебеломер), базов модул 
за зареждането му и преобразовател. 

 Базовият модул, освен за зареждане на акумулаторите на уреда, служи 
също и за захранването му в състава на автоматизирана система за комплексен 

безразрушителен контрол на механичните свойства и структурата на метални 
материали. В него освен захранващия блок, осигуряващ заряда на 

акумулаторите, са поместени обработващият блок на линейния измерител и 
релето за селекция. Контактите на релето и входът на обработващия блок са 

изведени на куплунзи.  
Уредът  е преносим, с удобна конструкция както за работа в полеви 

условия, така и в състава на поточна линия. Той  може да работи както на 
акумулатори, така и поставен на базовия модул, захранван от  мрежата. За 

работа с измервателните клещи той трябва да е поставен на базовия модул. 
Конструктивно уредът  е на една платка. 

 От едната страна са бутоните и индикацията. Индикацията е матрична, 
течно-кристална с подсветка.  

От другата страна е процесорната система, която управлява целия уред - 
формирователя на импулси, усилвателя на приетия сигнал и блока за 

оцифряване на сигнала. От платката са изведени куплунзи за включване на 
преобразователя и USB комуникация.  

 Захранването на уреда е от вграден батериен   блок , който  съдържа  два   
Li-Yon   акумулатора   3.6 V/2.2 Ah.  По време на зареждане уредът може да 

работи. 
 Блоковата схема на уреда е показана на фигура 1. 

Отделните блокове са: процесорен блок, формировател на импулса, 
усилвател, АЦП, памет, ултразвуков преобразовател и др. 
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                           4.  ПРИНЦИП НА РАБОТА, ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 
 

 Формирователят създава импулс с амплитуда около 150 V, който се 

подава към излъчващата пластина на преобразователя. 
 Усилвателят усилва сигнала от приемната пластина на преобразователя 

с усилване определено от процесора или потребителя.  
 АЦП оцифрява сигнала от усилвателя с тактова честота 100 MHz и 

информацията се записва в паметта, от където процесорният блок може да я 
прочете. 

Процесорният блок управлява целия уред. Той определя момента на 
формиране на импулса, определя усилването на усилвателя, управлява АЦП и 

чете и обработва записаната информация в  паметта. Паралелно управлява 
бутоните и индикацията на уреда. 

В резултат на обработката на информацията от паметта процесорният 
блок определя времето на преминаване на звуковата вълна през материала, а от 

там изчислява и показва дебелината на материала или скоростта на звука в него.  
Процесорният блок въвежда и така наречената „V-корекция”, която компенсира 

удължения път на ултразвуковата вълна поради наличието на две 
пиезопластини в преобразователя. При заявка записва информацията в 

EEPROM, от където може да бъде предадена по USB порт към компютър. 
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Външният вид на уреда е даден на фиг. 2. 

Бутоните имат следните действия: 
 

- ON/OFF – включване /изключване на уреда. 
За изключване бутонът трябва да се натисне 

за повече от 2s; 
- стрелки наляво, надясно – движение между 

режимите и параметрите – активният е на 
черен фон; 

- стрелки нагоре, надолу – движение между 
режимите и настройка на активния 

параметър. При задържането им стойността 
на  параметъра се променя бързо; 

- ENTER – влизане в режим, потвърждение; 
- MENU/BACK  – извикване екран MENU, 
връща предишния екран; 
- SAVE – извикване екран за запис на 

измеренaтa стойност заедно с А-скана; 
- HOLD  – фиксира измерването. Чрез 

промяна границите на А-скана той може да се 
разглежда детайлно.  

-  DISP – променя вида на екрана. Вариантите 
са екран с А-скан и параметри, екран с А-скан 

без параметри и екран с цифрово показване; 
- MODE  – променя режима на измерване. Той може да бъде: 

 AUTO  (автоматичен), при който всички параметри и ширината на А-
скана се определят от уреда, 

SEMI  (полуавтоматичен), при който само усилването се определя от 
уреда, а останалите параметри могат да се зададат ръчно и 

MANU  (ръчен), при който всички параметри се задават ръчно. 
- MEAS – преход към измерване с последно заложените параметри. 

Фиг. 2                  

 
Фиг. 2 



                                                                                                                                                   
-13- 

 

                                      4.  ПРИНЦИП НА РАБОТА, ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 
 

В горния ляв ъгъл на дисплея символ за батерия указва нивото на 
разреждане на акумулатора и зареждането му. При разреждането му (знакът е 

празен) уредът се самоизключва. 
Куплунзите за включване на ултразвуковия преобразовател и USB изхода 

са в предния край на уреда – фиг. 3. Двата входа за ултразвуковия 
преобразовател са равностойни. 

 

 
 
 
Базовият модул осигурява зареждането на акумулаторите на уреда. 

Захранването е изпълнено като импулсно. В състава на базовия модул са 
поставени  и обработващия блок на линейния измерител и релето за селекция. 

Купунзите им са показани на фиг.4. 
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За използване на куплунг реле към него се свързва сигналният кабел. 

Проводниците са както следва:  
Жълт – зелен  – нормално отворен контакт NО 

Жълт – кафяв – нормално затворен контакт NC 
Към куплунга за линеен измерител се включва свързващият кабел. Към 

другият му край се включват  измерителните клещи. 
 

 
 

 
 

 

ЗА КОНТАКТИ 

„ЕЛО” ЕТ 

Гр. София, ж.к. Лагера, бл. 19, вх.Б 

Тел. 02-952-37-65 

         02-952-65-35 

www.elo-bg.com 

elo@engineer.bg  
 


