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В С Т У П 
 

 Монографія присвячена дослідженню фізико-механічних власти-
востей матеріалів та оцінці технічного стану конструкційних елементів 
будинків, споруд та механічних систем. Ці завдання, вирішення яких є 
актуальним при реконструкції та реставрації будинків і споруд, екс-
плуатації механічних систем різного призначення, стосуються визна-
чення стану конструкційних елементів, фізико-механічних властивос-
тей матеріалів, наприклад, міцності бетону у виробах, зон його тріщи-
нуватості, наявності та геометричних розмірів площин розшарування 
бетону, що можуть спостерігатися в монолітних конструкціях.  

Такі завдання можна вирішити за допомогою неруйнівних мето-
дів контролю, заснованих на дослідженні характеристик інформацій-
них сигналів пружних хвиль. Ці методи у більшості випадків забезпе-
чують необхідний рівень точності та достовірності даних контролю. 

Теоретична частина книги містить короткий опис основних мето-
дів неруйнівного контролю якості на базі пружних хвиль, їхню класи-
фікацію, потенційні можливості використання, як у дослідницьких 
цілях, так і у виробничих умовах. Матеріал практичного характеру 
представлений описом вирішених авторами актуальних задач неруйні-
вного контролю з дослідження якості, надійності експлуатованих об'є-
ктів, удосконалювання методик контролю для дослідження фізико-
механічних характеристик поширених і нових матеріалів. 

Представлений у монографії матеріал охоплює принципи й аналіз 
роботи основних методів неруйнівного контролю якості, що викорис-
товують пружні хвилі. В описі кожного з методів наведений перелік 
основних задач (контроль фізико-механічних властивостей, дефектос-
копія будівельних матеріалів, виробів і конструкцій різного призна-
чення, керування технологічними процесами виготовлення виробів з 
бетону і залізобетону, вимір розмірів об'єкта контролю, діагностика 
механічних систем тощо), що найбільш ефективно можуть бути 
розв’язані з його залученням. 

Для розкриття принципів методів і функціонування засобів не-
руйнівного контролю розглянуті фізичні основи випромінювання, 
прийому, поширення, відбиття пружних хвиль.   

В книзі описані основи методів, що базуються на відбитті, на-
скрізному проходженні пружних хвиль, методи вільних і змушених 
коливань, акустичної емісії. Основна увага приділена ультразвуковому 
імпульсному методу контролю якості матеріалів і процесів, як най-
більш поширеному у сфері будівництва. Описані його модифікації, 
комбінації та сполучення характеристик інформаційного сигналу, що 
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забезпечують достатній рівень вірогідності й надійності результатів 
контролю якості матеріалів конструкційних елементів.  

Як практичний додаток розглянуто використання розроблених та 
удосконалених ультразвукових методів, приладів і методик для конт-
ролю якості бетону, композиційних клейових матеріалів, складених та 
монолітних конструкцій. Описані розроблені контрольно-вимірюваль-
ні пристрої і системи. Наведено рекомендації щодо застосування роз-
робок для використання їх у виробничих умовах, натурних досліджен-
нях, лабораторних та наукових експериментах.   

Окремим розділом (Р. 9) виділені матеріал, що стосується діагно-
стики механічних систем. Наведені принципи і методи діагностики, 
засновані на дослідженні характеристик пружних коливань, опис іс-
нуючих інформаційних технологій, функціональних схем контрольно-
вимірювальних систем для їх реалізації. 
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