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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 MC 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 

 

 Модулният уред за безразрушителен контрол MULTITEST MC 010 е 

предназначен да измерва магнитошумовото напрежение (шум на Баркхаузен) 

[магнитен шум] и магнитоакустичната емисия [акустичен шум], получавани 

при пренамагнитването на феромагнитни материали. Измерването се 

извършва при различни токове на подмагнитване и в различни честотни 

ленти. Измерените и зададени параметри се записват в памет за по-

нататъшна обработка и могат да се изведат към компютър чрез USB изход. 

След определяне на границите на магнитния и акустичния шум за дадена 

категория детайли, уредът може да се използва за селекция и отбраковка. 

 Модулният уред се състои от портативен уред, базов модул за 

зареждането му и магнитошумови и акустичен преобразователи. 
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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 26 VDC 

- Заряден ток 0.5 А 

- Захранване на уреда  акумулаторно, Li-Ion, 3х2х3,6 V/2.2 Ah 

- Консумация на уреда – в покой <150 mA 

- максимална <700 mA 

- Заряд на акумулаторите  <6 h 

-    Време за автономна работа с едно зареждане  >3 h 

- Реле за отбраковка  NO, NC, 26V/ 2Amax 

- Преминаване към икономичен режим след 30 s 

- Самоизключване на уреда след 3 мин. 

- Самоизключване на уреда при спадане на батериите 

- Комуникационен изход  USB 

- Маса на уреда 

- Маса на базовия модул 

- Габаритни размери на уреда 244х130х60 

- Габаритни размери на базовия модул 130х130х75 

- Работна температура  0 – 40 оС 

- Относителна влажност  до 85% 

 без кондензация на влага 
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                                                                           2. Технически  характеристики 

 

2.2. ГЕНЕРАТОР НА ТОК 

- Честота 76 Hz 

- Максимално напрежение върху товара  

                                 при мрежово захранване  12 Vef 

                                 при акумулаторно захранване  9 Vef 

- Максимален ток 500/700 mAef 

- Товар < 20/15 Ω 

- Стъпка на  заданието за тока 2 /3 mA 

- Стъпка в автоматичен режим  от 2 до 100 mA 

- Контрол на стойността на тока  изход I [0.5 V/A] 

 

2.3. УСИЛВАТЕЛ НА МАГНИТНИЯ ШУМ 

- честотна лента - обща  от 10 до 100 kHz 

- селективна честотна лента  5 kHz 

- резонансни честоти 10, 15,…., 95, 100 kHz 

- настройваем прозорец за измерване   0 – 99 % 

- контрол: - сигнал след филтъра [Um] 

 - прозорец за измерване  [I] 

  

2.4. УСИЛВАТЕЛ НА МАГНИТОАКУСТИЧНАТА ЕМИСИЯ 

- честотна лента -   от 100 kHz до 200 kHz; 

- контрол: - сигнал след филтъра [Ua] 

 

2.5. ИНДИКАТОРЕН  БЛОК 

-   матричен индикатор  128 х 64 точки 

-   подсветка  бяла 
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                                                                           2. Технически  характеристики 

 

2.6. БЛОК ПАМЕТ 

- Брой на запаметяваните криви до 999 

- Брой на точките в една крива                                        до 80 

- Операции с паметта 

- Разглеждане 

- Предаване към компютър 

- Изтриване  

 

2.7. МАГНИТОШУМОВИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

- Проходен преобразовател: 

- Външен диаметър 55 mm 

- Височина 60 mm 

- Диаметър на изпитвания детайл 16 mm 

- Приложен преобразовател: 

- Външен диаметър 35 mm 

- Височина 50 mm 

 

2.8. ПИЕЗОАКУСТИЧЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ 

- Тип VS150-M 

- Честотен диапазон 100-450 kHz 

- Резонансна честота 150 kHz 

- Габарити Ф20,3х13.3 mm 
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                                                                                    3. Комплект на доставката 

 

3. КОМПЛЕКТ НА ДОСТАВКАТА 

 

3.1.   Уред MULTITEST MC 010 ............................................................. 1 бр. 

3.2.   Базов модул  MULTITEST MC 010 ................................................ 1 бр. 

3.3.   Преходен преобразовател ............................................................... 1 бр. 

3.4.   Приложен преобразовател .............................................................. 1 бр. 

3.5.   Акустичен преобразовател.............................................................. 1 бр. 

3.6.   Сигнален кабел ................................................................................ 1 бр. 

3.7.   USB кабел ........................................................................................ 1 бр. 

3.8.   Опаковка .......................................................................................... 1 бр. 

3.9.   Калъф ............................................................................................... 1 бр. 

3.10. Техническо описание ...................................................................... 1 бр. 

3.11. Програмно осигуряване .................................................................. 1 бр. 
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                                                                                              4.  Описание на уреда 

 

4.  ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 

 

Модулният уред се състои от портативен уред, базов модул за 

зареждането му и преобразователи. 

 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, е поместено и релето за селекция. 

Контактите на релето са изведени на куплунг.  

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. 

Конструктивно уредът  се състои от два модула – индикаторен модул и 

усилвателен модул с батериен блок. Свързването между тях е с куплунзи.  

 На индикаторната платка са бутоните и индикацията. Индикацията е 

матрична, течно-кристална с подсветка. От тази платка са изведени 

куплунзите за контрол и USB комуникация. 

От усилвателната платка са изведени куплунзи за включване на 

магнитошумов преобразовател и акустичен преобразовател.  

 Батерийният   блок   съдържа  3 бр.   Li-Yon   акумулатори   7.2 V/2.2 

Ah.  По време на зареждане уредът може да работи. 

 Блоковата схема на уреда е показана на фигура 1. 

Отделните блокове са: 

1. Процесорен блок 

Процесорният блок управлява целия уред. Той генерира синусоидално 

напрежение, измерва напреженията на магнитния и акустичен шум, 

управлява индикацията и бутоните, създава необходимите управляващи  
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                                                                                              4.  Описание на уреда 

 

сигнали за управление на стойността на подмагнитващия ток, честотната 

лента на усилвателя на шума и др. При насищане на подмагнитващото 

напрежение подава съобщение за грешка, а при спадане на батериите подава 

сигнал и изключва уреда.  

За проходния преобразовател, съдържащ оптронна двойка, процесорът 

осъществява автоматично стартиране на измерването при поставянето на 

детайл в бобината. 
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                                                                                              4.  Описание на уреда 

 

2. Генератор на ток 

Генераторът на ток включва управляем потенциометър за амплитудата 

на подмагнитващия ток [УПа], нискочестотен филтър, мощен усилвател 

[МУ] и блок за анализ на ограничението на напрежението [Огр?], който 

генерира сигнал при насищането му. Максималният ток се определя от 

максималното напрежение на усилвателя и комплексното съпротивление на 

бобината. 

На изход I e изведено напрежение пропорционално на протичащия ток 

с константа 0.5V/A. 

 

3. Усилвател на магнитния шум 

Сигналът от приемния преобразовател се подава на предусилвател 

[ПУ]. Сигналът от него се подава в управляем (от процесора) филтър [РФ], 

където се формират необходимите честотни ленти. Сигналът от филтъра се 

детектира от детектора [Дет] и интегрира от интегратор [Инт] за времето на 

зададен от процесора прозорец. В края на прозореца процесорът измерва 

натрупаното напрежение, което е пропорционално на постъпилия на входа 

шум. Границите на прозореца за отваряне и за  затваряне се задават в режим 

ADJUST и могат да се наблюдават на изход I заедно с тока. 

 

4. Усилвател на магнитоакустичната  емисия 

Сигналът от акустичния преобразовател се подава на предусилвател 

[ПУ]. Сигналът от него се подава на филтър [Ф], където се формира 

необходимата честотна лента. Сигналът от филтъра се детектира от 

детектора [Дет] и интегрира от интегратор [Инт] за времето, зададено от 

процесора. В края му процесорът измерва натрупаното напрежение, което е 

пропорционално на постъпилия на входа шум.  
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                                                                                              4.  Описание на уреда 

 

Външният вид на уреда е даден на фиг. 2. 

 

Бутоните имат следните действия: 

- ON/OFF – включване /изключване на 

уреда; 

- стрелки наляво, надясно – предвижват 

курсора, който указва активния режим 

или параметър; 

- стрелки нагоре, надолу – настройка на 

параметъра. При задържането им 

стойността се променя бързо; 

- START/ENTER  – стартиране на 

измерването/ влизане в режим; 

- STOP/BACK - спира измерването/ 

връща предишния екран; 

- SAVE – запомня измерените стойности 

и параметрите на измерването. 

            

 

           Фиг. 2 

 

В горния десен ъгъл на дисплея символ за батерия указва нивото на 

разреждане на акумулатора и зареждането му. При разреждането му (знакът е 

празен) уредът се самоизключва. 
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                                                                                              4.  Описание на уреда 

 

Куплунзите за включване на магнитошумовите преобразователи и 

акустичния преобразовател са в предния край на уреда – фиг. 3. 

 

В задният му край  са  изведени куплунзите за контрол и USB изхода – 

фиг. 4. 

 

 

 

 

 

 

За използване на контролния изход към него се свързва сигналния кабел. 

Проводниците са както следва: 

Бял – маса;  

Жълт – изход акустичен шум Ua; 

Зелен– контрол на тока и прозореца I;  

Кафяв– изход магнитен шум Um. 
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                                                                                              4.  Описание на уреда 

 

Базовият модул осигурява зареждането на акумулаторите на уреда. 

Захранването е изпълнено като импулсно. В състава на базовия модул е 

поставено и релето за селекция. Контактите му са изведени на купунг - фиг.5. 

 

 

 

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 

 

В комплекта се предоставят три преобразователя: 

1. Проходен преобразовател за магнитошумов контрол. Предназначена е 

за детайли до Ф16. Той има оптронна двойка за осъществяване на 

автоматичен старт. 

2. Приложен преобразовател за магнитошумов контрол. Предназначен е 

за плоски детайли. Външният му диаметър е Ф35mm. 

3. Акустичен преобразовател за магнитоакустичен контрол. Използва се 

съвместно с приложния преобразовател за плоски детайли до 10mm. 

 


