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Technologie SHM oraz NDT (Structural Health Monitoring, 
Non-Destructive Testing) znane od kilkunastu lat. 
one do bezinwazyjnego badania stanu z 
wykorzystaniem fal 
zwanych falami lamba. Technika ta oparta jest o 
paczek falowych oraz pomiar i odpowiedzi 
badanego obiektu. Na podstawie analizy odpowiedzi 
jest stanu badanej konstrukcji.

PAQ-16000D jest do 
generowania i akwizycji fal do 
badania stanu (blachy, kompozyty, laminaty) za 
generowania paczek falowych oraz zebrania 

o odpowiedzi badanego obiektu. 
Wymuszenie oraz pomiary reakcji realizowane przez 
piezoelementy. Na podstawie odpowiedzi badanego obiektu 

zarówno jak i 
uszkodzenia . Po eksperymentu dane 

przez interfejs USB do komputera PC i tam, po 
przetworzeniu, oraz analizowane w 

MatLab®. Ponadto jest w 
BNC w 

oscyloskopie.
Najnowsza wersja systemu pozwala na kilku 

w jeden zestaw oraz 
R to równoczesne wzbudzanie 

badanego obiektu kilkoma Pomiar 
odpowiedzi jest w sposób synchroniczny dla 

budowie w zestawu 
tylko i od 
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·
obiektów

·
struktur
i delaminacji

· zastosowanie w technologii termooptycznej do detekcji 
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OPIS OPIS PARAMETRY OGÓLNE

Interfejs PAQ 16000D napisany w 
sku MatLab® w formie prostego i funkcjonalnego GUI. Panel 
operacyjny wymaga jedynie MatLab® bez 

dodatkowych Wszystkie dodatkowe 
biblioteki przeznaczone do komunikacji z jednostkami FPGA 

do oprogramowania.

DEDYKOWANE OPROGRAMOWANIE

napi cie zasilania                                    115/230 VAC, 50/50 Hz

interfejs komunikacyjny                                                         USB

®

wymiary                                                                           rack 19"
n x 2U

waga                                                                                 n x 3 kg

piezoelementy montowane bez uszkadzania struktury obiektu

AQ

OPIS OPIS PARAMETRY TECHNICZNE

liczba okresów wymuszenia                                                      1-16
ppmaksymalne                              200 V

Hanninga

s - 1 ms
(skok: 0,1 s)

regulowany czas akwizycji                                                5 ms - 1 s

A/C24 bit

elementami lub 
pier cieniowe piezoelementy firmy Noliac, mog ce 

zarówno jako generaotry 
jak i czujniki Standardowo tych elementów na 
badanym obiekcie realizowany jest za specjalnego 
wosku lub kaptonu. Poni ej przedstawionoparametry 
przyk adowego piezoelementu stosowanego do 

z wykorzystaniem 
systemu PAQ.

PIEZOELEMENTY

OPIS OPIS PARAMETRY

udar                                                              2.9 m ±15%

m ±20%

maksymalna temperatura pracy                                              200°C

temperatura Curie                                                                 350°C
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