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АНОТАЦІЯ 

Метою даної роботи є розробка математичної моделі ємнісного 

акселерометра.  

Об’єкт роботи: ємнісний акселерометр.  

Предмет: моделювання принципу роботи ємнісного акселерометра. 

Робота складається з 6 розділів, в яких розглянуто акселерометри різних 

типів (такі як балочні, п’єзоелектричні, термальні, тензорезистивні),  

проаналізовано принципи їх роботи, приведено порівняння параметрів 

акселерометрів провідних виробників. Створено математичні моделі для 

ємнісних акселерометрів двох типів. Розглянуто проблеми охорони праці та 

безпеки під час роботи. 

Дипломну роботу виконано на 64 сторінках, що містять 24 ілюстрацій, 4 

таблиць, 13 використаних джерел та 2 додатки. 

Ключові слова: мікромеханічні системи, датчик, акселерометр, 

математична модель, прискорення.  
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ANNOTATION 

The aim of this work is to develop a mathematical model of capacitive 

accelerometer. 

Object: capacitive accelerometer. 

Subject: modeling principle of capacitive accelerometer. 

The work consists of 6 chapters in which various types of accelerometers (such 

as beam, piezoelectric, thermal, tensoresistive) were examined, principle of work was 

analyzed, and the comparison leading manufacturers’ parameters of accelerometers 

was given. Mathematical models for two types of capacitive accelerometers were 

created. The problems of health and safety at work were considered. 

Thesis performed on 64 page containing 24 illustrations, 4 tables, 13 used 

sources and 2 applications. 

Keywords: micromechanical systems, sensor, accelerometer, mathematical 

model, acceleration. 
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ВСТУП 

Як відомо, переміщення об’єкта, його швидкість та прискорення являють 

собою взаємозв’язані величини, так як швидкість та прискорення є похідними 

переміщення. 

За допомогою простих електричних ланцюгів перетворення прискорення 

в швидкість і швидкості в зміщення (тобто інтегрування) може бути здійснено з 

високою точністю. Тому датчики прискорення(акселерометри) на сьогоднішній 

день є основними датчиками вібрації: їх вихідний сигнал можна легко піддати 

однократному або двократному інтегруванню та отримати або швидкість, або 

зсув. 

Мікроелектромеханічні системи або скорочено МЕМС — це безліч 

мікропристроїв найрізноманітніших конструкцій і призначення, вироблених 

подібними методами з використанням модифікованих групових технологічних 

прийомів мікроелектроніки. Об'єднує їх дві ознаки. Перша — це розмір, 

друга — наявність рухомих частин і призначення до механічних впливів. 

Основною причиною поширення мікроелектромеханічних систем є відносно 

низька вартість їх виготовлення, висока надійність, групова технологія 

виготовлення, низька ціна та ін. 

За останні роки значно підвищуються вимоги до проектування пристроїв 

різного функціонального призначення. Особливо це стосується МЕМС , 

оскільки на їх проектування та перепроектування у випадку незадовільних 

результатів необхідні величезні ресурси. Тому розробка методів та алгоритмів 

для підвищення ефективності автоматизованого проектування МЕМС  є 

актуальною задачею сьогодення. 

Найважливішими із МЕМС-сенсорів є датчики руху. Телефони, 

комунікатори, ігрові приставки, фотокамери та ноутбуки все частіше 

виготовляють з акселерометрами (датчиками прискорення) та гіроскопами 

(датчиками повороту). Дослідженню роботи таких пристроїв присвячена дана 

робота.  
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1 АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ТА РИНКУ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ 

Акселерометр (від лат. Accelero — «прискорюю» і грец. Μετρεω — 

«вимірюю») — прилад, яким вимірюють прискорення або перевантаження, що 

виникають під час випробування різних машин та їхніх систем. 

Він вимірює силу реакції індукованої прискоренням або гравітацією. 

Одно- та багатовісні моделі можуть визначати величину та напрям прискорення 

у вигляді векторної величини і тому можуть бути використані для визначення 

орієнтації, вібрації й ударів. 

Акселерометри присутні в багатьох портативних електронних пристроях 

й гральних консолях. 

Акселерометр вимірює проекцію повного прискорення. Повне 

прискорення є рівнодіючою сил негравітаційної природи, що діє на масу, 

віднесеної до величини цієї маси. Акселерометр можна застосовувати як для 

того, щоб вимірювати проекції абсолютного лінійного прискорення, так і 

посередні проекції гравітаційного прискорення [1]. 

Акселерометри реагують на прискорення або силу, що діє на сенсорний 

елемент датчика. Прискорення, статичне або динамічне, виникає під дією сили, 

що прискорює датчик, наприклад, внаслідок дії сили гравітації. 

Взагалі, акселерометри це перетворювачі, що змінюють прискорення 

предмета, яке він здобуває при зміщенні відносно свого початкового 

положення. Акселерометри застосовують для вимірювання прискорення при 

горизонтальних зміщеннях, прискореннях, викликаних притяганням Землі. В 

наш час акселерометри масово виробляються на основі 

мікроелектромеханічних систем (МЕМС). 

У мікромеханічному виконанні реалізуються в основному три схеми 

акселерометрів з пружними підвісами чутливого елемента як прямого, так і 

компенсаційного перетворення:  

- мікромеханічні акселерометри з поступальним переміщенням чутливго 

елементу;  

- з пружним підвісом маятникового типу;  
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0
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- вібраційний мікромеханічний акселерометр.  

Як датчики переміщення чутливого елементу використовуються ємнісні, 

тензорезистивні і п'єзоелектричні датчики. 

Компенсація вимірюваних інерційних сил і моментів здійснюється за 

допомогою датчиків сили або моменту магнітоелектричного або 

електростатичного типів. 

В основі мікромеханічних акселерометрів лежить одно- або 

двокомпонентний пружний підвіс, що поступово переміщується в площині 

підкладки чутливого елементу. Як системи знімання застосовується ємнісний 

датчик, виконаний у вигляді гребінчастої структури. Підвіс виготовлений 

методом поверхневої мікромеханічної обробки з полікремнію. В об’ємі 

кристала кремнію і в поверхневих полікремнієвих шарах крім чутливого 

елемента розміщені підсилювачі сигналів з виходу первинного перетворювача 

інформації, аналогово-цифрові і цифро-аналогові перетворювачі, демодулятор, 

джерело опорної напруги, схеми самодіагностики і термостабілізації параметрів 

[2]. В загальному випадку структурну схему показано на рис.1.1. 

 

Рисунок 1.1 — Структурна схема акселерометру (трьохосьовий, з цифровим 

сигналом на виході) 
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1.1 Класифікація акселерометрів 

Розглянемо різновиди акселерометрів більш детально. 

На рис.2.1. представлено класифікацію мікромеханічних акселерометрів. 

 

Рисунок 1.2 — Класифікація мікромеханічних акселерометрів 

Основна класифікація акселерометрів ведеться по числу задіяних осей. 

Відповідно, можна виділити одноосьові, двоосьові та трьохосьові пристрої. 

Чим більше таких осей, тим більшу кількість координат здатен задіяти 

акселерометр для вимірювання прискорення. Число осей також називають 

числом компонентів. 

За кількістю вимірюваних одним акселерометром складових прискорення 

акселерометри поділяються на: 

- однокомпонентні (одновісні); 

- двокомпонентні (двовісні); 

- трикомпонентні (тривісні). 

Однокомпонентні акселерометри мають одну вісь чутливості. Такі 

акселерометри вимірюють одну складову лінійного прискорення. 
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Двокомпонентні і трикомпонентні відповідно мають дві і три осі чутливості. 

Такі датчики вимірюють відповідно дві і три складові лінійного прискорення. 

За видом руху розрізняють акселерометри: 

- лінійні (вимірюють лінійне прискорення, з якого можна визначити 

лінійне відхилення та швидкість. здатні вимірювати прискорення тільки в 

межах своїх габаритних розмірів, їх часто використовують для вимірювання 

вібрацій.) 

- кутові (вимірюють кутове прискорення, їх часто використовуютья к 

основу для гіроскопів) 

За принципом будови: 

- механічні (прискорення сприймається маятникових пристроєм, в якому 

під дією прискорення виникає відхилення маятника від положення рівноваги; 

- електромеханічні (прискорення сприймається тензодатчиком, що 

змінює свій електричний параметр (опір, індуктивність або ємність) в 

залежності від механічної деформації, пропорційної прискоренню.) 

За призначенням: 

- що вимірюють прискорення, як функцію часу; 

- що вимірюють прискорення, як функцію шляху; 

- що вимірюють момент досягнення об'єктом заданого значення 

прискорення (максимальний); 

- що вимірюють максимальне значення прискорення в швидкоплинному 

процесі (наприклад, за удару); 

У максимальному акселерометрі прискорення сприймається маятникових 

пристроєм, що розривають контакт в електричному ланцюзі при досягненні 

об'єктом дослідження заданого значення прискорення або п'єзоелектричним 

датчиком, який виробляє електричну напругу при механічному стисканні під 

дією сил інерції [3]. 
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1.2 Конструкції мікромеханічних акселерометрів 

Однією з перших і найпростіших є конструкція інтегрального балочного 

акселерометра (рис.1.3). Конструкція чутливого елемента виконана 

анізотропним травленням монокристала кремнію в площині (100). Частина 

балки 4 є інерційною масою. Вона може бути з кремнію, або зроблена важчою 

за допомогою обкладки  металом. Балка консоллю підвішена в кільцевій 

прямокутній рамці основи і відокремлена від нього П-видним зазором 5. В 

консольної частини, яка деформується при прискореннях, сформовані 

тензорезистивні датчики деформації. товщина пружної частини балки 10–

20 мкм. Розміри кристала 5×2,5×0,3. Чутливість лінійного акселерометра з 

таким чутливим елементом порядку 10
-2

 м/с
2
. Діапазон вимірювання 0,1–

500м/с
2
; частотний діапазон 0–100 Гц. Рамка акселерометра захищена зверху і 

знизу скляними кришками. 

 

Рисунок 1.3 — Конструкція інтегрального балочного акселерометра:  

1 - контактні площадки; 2 - р+ Область; 3 - р- область; 4 - балка; 5 - повітряний 

зазор; 6 - кремній; 7 - виїмка в кришці; 8 – повітряний проміжок; 9 - інерційна 

маса; 10 - струмопровідний клей; 11 – скляна кришка. 

Широко застосовується підвіс маятника на двох пружних перемичках 

(торсіонах) (рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 — Гібридний акселерометр компенсаційного типу 

Так можуть виконуватися як кутові акселерометри, так і лінійні при 

зміщенні центру мас маятника щодо осі пружних перемичок. Тут зазвичай 

використовуються ємнісний датчик переміщень маятника, для чого на маятник 

і корпус приладу нанесені електроди (з зазором до 0,02 мм). При гібридному 

виконанні такий акселерометр має вбудований зворотній зв'язок (рис.1.5) 

 

Рисунок 1.5 — Схема маятникового компенсаційного акселерометра з 

електростатичним зворотним зв’язком 

Змінна напруга від генератора ЗГ подається в протифазі на нерухомі 

електроди датчика. Відхилення маятника модулює цей сигнал. Сигнал 

відхилення знімається з маятника і надходить через підсилювач У на 

демодулятор Д. Зворотній зв'язок подається з виходу на одну обкладку підвісу 

безпосередньо, а на іншу – через інвертор І. До маятника підключено також 

постійний зсув U0 електричного підвісу. 
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Вимірювані прискорення до ±35g. Масштабний коефіцієнт ~ 1,3 мА/g. 

Поріг чутливості ~ 0,5 μg. Дрейф нуля ~ 10 μg/час. 

Нарешті, можлива підвіска інерційної маси на чотирьох пружних 

перемичках (рис. 1.6) (іноді вони попарно розташовуються на двох 

протилежних сторонах пластини, що несе інерційну масу). 

 

Рисунок 1.6 — Схема триосьового чутливого елемента 

На цій підвісці можна зробити більш чутливі і точні прилади з дещо 

меншими межами вимірювання (до 5–10 g). Смуга — до 1000 Гц, точність — до 

1% від максимального діапазону. Перетворює - як ємнісні, так і рідинні. 

На подібному чутливому елементі роблять також мікромеханічні 

нахиломіри (рис. 1.7). 

 

Рисунок 1.7 — Мікромеханічний нахиломір 
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Нахиломіри потрібні: на транспорті — автомобіль, залізничні вагони; 

оптичні інструменти; датчики рівня; для заміни ртутних вимикачів; в медицині 

(серцеві датчики та ін.). 

Закріплення інерційної маси проводиться на тонких балках в межах 

проміжків рухомої маси. Балки виходять довгі (без збільшення габаритів 

чутливого елемента). Знімання інформації проводиться за допомогою 

тензорезисторів. Принцип роботи ясний з малюнка: нахил датчика викликає S-

образні викривлення балок. Інформація про куті нахилу балок може бути 

залучена з сигналів двох сенсорів, датчики яких розташовані в двох взаємно 

перпендикулярних площинах. Розміри пристрою конкретної реалізації: рухома 

маса 5×5 мм, довжина пружної балки 510 мкм, ширина 7 мкм, товщина 5 мкм, 

повний діапазон вимірюваних кутів ± 80º, чутливість ~ 1 мВ / градус нахилу [4]. 

Крім балочних є ще й тензорезисторні (п’єзорезистивні) акселерометри 

(рис.1.8). 

 

Рисунок 1.8 — Основні схеми тензорезисторних акселерометрів 

Найпростіший акселерометр (рис.1.8, а) складається з основи, 

консольного чутливого елементу з тензорезисторами та інерційною масою на 

кінці. Розрахунок такого акселерометра зводиться до визначення перерізу та 

прольоту консольної балки на дію сили, рівної добутку маси на вимірюване 

прискорення. Акселерометри такого типу використовують для вимірювання 

прискорень в діапазонах від 0–20g до 0–20000g при частотному діапазоні 

вимірювань від 0…15 до 1500 Гц. Власна частота акселерометрів консольного 

типу визначається жорсткістю консолі та інерційною масою. Частотний 
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діапазон може бути розширений застосуванням пружних елементів без 

сконцентрованої маси. Сила, що діє на такий акселерометр, визначається 

добутком вимірюваного прискорення на погонну масу консолі.  

Акселерометр, зображений на рис.1.8, б відрізняється тим, що має рамний 

чутливий елемент з інерційною масою, закріпленою між двома консольними 

балками. В порівнянні з акселерометрами консольного типу в цьому випадку 

може бути досягнений більш високий коефіцієнт перетворення при тих же 

власних частотах. Рамний елемент розраховують з урахуванням жорсткого 

закладення стійок з обох кінців. Акселерометри цього типу дозволяють 

виміряти прискорення безпосередньо через маленькі переміщення інерційної 

маси за допомогою перетворювачів переміщень (рис. 1.8, в). У акселерометрів з 

безосновними тензорезисторами найбільш високий коефіцієнт перетворень, але 

обмежений амплітудний діапазон. Їх використовують для вимірювань малих 

прискорень (порядку декількох g) при частотах 0…25Гц. 

Низькочастотні акселерометри зазвичай мають демпфування за 

допомогою рідини, для чого чутливий елемент розташовують в герметичному 

корпусі, залитим, наприклад, поліксилоксановою рідиною. 

Високочастотні акселерометри виконують за схемами, приведеними на 

рис.1.8, д та рис.1.8, е. Вони мають інерційну масу, що пов’язана з основою 

через силовимірювач суцільного або трубчастого перерізу. Акселерометр 

орієнтують так, щоб вимірюване прискорення діяло вздовж вісі чутливого 

елементу. Розрахунок такого акселерометру зводиться до визначення розмірів 

силовимірювача, що навантажений силою, рівною добутку прискорення на 

масу [5]. 

Є і більш екзотичний тип МЕМС-акселерометрів — термальні датчики 

прискорення. В них в якості основного об'єкта використовується гарячий 

пухирець повітря (рис.1.9). Датчик складається з пластини, що примикає до 

герметичної порожнини, заповненої газом. В пластині витравлені поглиблення. 

У центрі кремнієвої пластини над поглибленням підвішений нагрівач. На 

пластині встановлені чотири датчика температури: термоелементи (ТЕ) з 
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алюмінію і полікремнію. ТЕ розташовані на однаковій відстані з чотирьох 

сторін від нагрівача (дві осі). В даному випадку ТЕ використовуються замість 

термопар з єдиною метою: збільшити електричний вихідний сигнал. Інша пара 

ТЕ застосовується для визначення градієнта температур уздовж осі у.  

 

Рисунок 1.19 — Поперечний переріз акселерометру уздовж осі х:  

а) нагрітий газ розташовується симетрично навколо нагрівача,  

б) прискорення змушує нагрітий газ зміщуватися вправо, що призводить до 

перепаду температур 

Він виготовлений на КМОП кристалі і є двовісним вимірювачем 

прискорень. Головною перевагою є високий рівень допустимих перевантажень 

(до 50 000g), що значно підвищує їх надійність. 

На рис.1.10, а відображені два ТЕ, що вимірюють градієнт температури 

вздовж осі х. З малюнка видно, що найбільша температура газу спостерігається 

поруч з нагрівачем, і вона досить різко падає ближче до країв, де розташовані 

ТЕ. Коли на газ не діють ніякі сили, температура має конусоподібний розподіл 

навколо нагрівача, при цьому температура лівого ТЕ Т1 дорівнює температурі 

Т2 правого ТЕ. Прискорення акселерометра в будь-якому з напрямів через 

конвекціонну теплопередачу змінить температурний профіль, який стане 

несиметричним. На рис. 1.10, б відображено, як зміниться температурний 

профіль при прискоренні а, напрямок якого вказано стрілкою. Під дією 

прискорення теплі молекули газу зміщуються до правого ТЕ, передаючи йому 

частину своєї енергії. В результаті цього температури, а, отже, і вихідні напруги 
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правого і лівого ТЕ перестануть бути рівними (Т1 <Т2). Різниця температур AT, 

а значить, і напруга між виходами ТЕ прямо пропорційна прискоренню. У даній 

конструкції існує два ідентичних вимірювальних канали, що дозволяють 

визначати прискорення вздовж осі х і осі у [6]. 

В рамках дипломної роботи (оскільки немає необхідності досліджувати 

великі перевантаження) найбільш цікавими є лінійні акселерометри балочного 

типу з вимірюваним прискорення до 20g. 

1.3 Аналіз ринку акселерометрів 

Сьогодні на ринку MEMС-акселерометрів найбільшими виробниками є 3 

компанії: Analog Devices, Freescale и STMicroelectronics. Найбільш поширеними 

є дво- та трьох осьові акселерометри. Одноосьові акселерометри на даний 

момент вже не випускаються. 

В табл.1.1 для порівняння представлено деякі параметри найбільш 

розповсюджених акселерометрів. 

Таблиця 1.1 — Параметри акселерометрів відомих виробників 

Тип Виробник Напруга 

живлення, В 

Максимальне  

прискорення 

Діапазон 

температур, С 

Споживання 

струму, μA 

2осьові Analog 

Devices 

3-6 1,7g* -40 - +125 Типовий 500  

SovTest 1-5 30g -40 - +85 1 - 100 

Bosh 4,75-5,25 55g -65 - +10 5 - 200 

3осьові STM 2,4-3,6 2g, 6g -40 - +85 1 - 350  

RoHS 1,6-3,6 2g, 3g, 16g -40 - +85 6 - 165  

Analog 

Devices 

2,0-3,6 20g -40 - +85 0,1 - 140 

* зазвичай прискорення позначається у відносних величинах (відносно 

прискорення вільного падіння g = 9,8 м/с
2
) 

На прикладі акселерометрів виробництва STMicroelectronics розглянемо 

основні параметри/властивості притаманні різних видам акселерометрів. 
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Аналогові акселерометри: 

- Межі вимірів прискорень: ± 2g / ± 6g; 

- Струм споживання в нормальному режимі менше 0,5 мА; 

- Струм споживання в сплячому режимі менше 1 мкА; 

- Смуга пропускання до 3 кГц; 

- Дозвіл краще ніж 0,5 Мg при 100 Гц; 

- Дуже висока температурна стабільність: 0,2 Мg / ° С; 

- Розширений діапазон робочих температур: -40 ° С ... + 85 ° С; 

- Вбудована функція самотестування; 

- Висока стійкість до ударів 10000g при 0,1 мс. 

Цифрові акселерометри: 

- Цифрові SPI і IІC інтерфейси; 

- Межі вимірів прискорень: ± 2g / ± 4g / ± 8g; 

- Струм споживання в нормальному режимі менше 0,3 мА; 

- Струм споживання в економічному режимі менше 10 мкА; 

- Струм споживання в сплячому режимі менше 1 мкА; 

- Роздільна здатність краще ніж 1 мg; 

- Дуже висока температурна стабільність: 0,2 мg / ° С; 

- Розширений діапазон робочих температур: -40 ° С ... + 85 ° С; 

- Вбудована функція самотестування; 

- Висока стійкість до ударів 10000g при 0,1 мс. 

Інтелектуальні вбудовані функції: 

- Незалежні повністю програмованіі сигнали переривань; 

- Розширені функції «вільне падіння» і «пробудження»; 

- Функція розпізнавання однократного натискання і подвійного 

натискання (click and double click); 

- Функція «прямого розпізнавання»; 

- Функція пробудження; 

- Вбудований високочастотний фільтр. 
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2 ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ 

Принцип дії датчика лінійних прискорень розглянемо на прикладі 

однокомпонентного акселерометра з пружинним підвісом чутливого елемента 

(сейсмічної маси). Структурна схема акселерометра приведена на рис.2.1. 

 

Рисунок 2.1 — Структурна схема акселерометра лінійних прискорень:  

1 – корпус; 2 – пружини підвісу; 3 – чутливий елемент – сейсмічна маса;  

4 – повітряний демпфер; 5 – потенціометричний перетворювач. 

Як видно з рис.2.1, чутливий елемент 3 підвішений в корпусі приладу 1 за 

допомогою пружин 2. Для демпфування власних коливань чутливого елемента 

використовується повітряний демпфер 4. Вихідний сигнал, пропорційний 

виміряному прискоренню, знімається з потенціометричного перетворювача 5. 

Віссю чутливості акселерометра є вісь OX [7]. 

Принцип роботи акселерометрів заснований на вимірюванні зсуву 

інерційної маси щодо корпусу і перетворенні його в пропорційний електричний 

сигнал.  

Ємнісний метод перетворення виміряного переміщення (рис.2.2) є 

найбільш точним і надійним, тому ємнісні акселерометри набули широкого 

поширення.  
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Рисунок 2.1 — Основний принцип роботи ємнісних акселерометрів 

Структура ємнісного акселерометра складається з різних пластин, одні з 

яких є стаціонарними, а інші вільно переміщаються всередині корпусу. Ємності 

включені в контур резонансного генератора. Під дією прикладених керуючих 

електричних сигналів підвішена маса робить коливання. Між пластинами 

утворюється конденсатор, величина ємності якого залежить від відстані між 

ними. Під впливом сили прискорення ємність конденсатора змінюється. На 

рис.2.3 та рис.2.4 показано топології ємнісних акселерометрів. 

 

Рисунок 2.3 — MEMС-акселерометр Ко
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Рисунок 2.4 — Топологія двоосьового ємнісного акселерометра 

Рухома частина системи — класичний грузик на підвісах. При наявності 

прискорення грузик зміщується відносно нерухомої частини акселерометра. 

Обкладка конденсатора, прикріплена до грузика, зміщується відносно обкладки 

на нерухомій частині. Ємність змінюється, при незмінному заряді змінюється 

напруга — цю зміну можна виміряти і розрахувати зміщення грузика. Звідти, 

знаючи його масу і параметри підвісу, легко знайти і шукане прискорення.  

Крім ємнісних датчиків прискорення, існують MЕМС-акселерометри, які 

використовують інші принципи. Наприклад, датчики, засновані на п'єзоефекті. 

Замість зміщення обкладинок конденсатора, в акселерометрах такого типу 

відбувається тиск грузика на п'єзокристал (рис.2.5).  

П'єзоелектрики — діелектрики, які можуть під дією деформації 

індукувати електричний заряд на своїй поверхні (прямий п'єзоефект) або під 

впливом зовнішнього електричного поля деформуватися (зворотний 

п'єзоефект). 

Зрозуміти цей процес простіше всього на прикладі п’єзоелемента в 

запальничці, який являє собою маленький кристал кварцу, що володіє 

п'єзоелектричними властивостями. Якщо прикласти до такого кристала 

напругу, то відбувається деформація кристалічної гратки і зміна розмірів 

кристала. Так відбувається прямий п'єзоефект. 
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Рисунок 2.5 — Основний принцип роботи акселерометрів на п'єзоелементах 

Так і в датчиках на п’єзоефекті: під впливом деформації п'єзоелемент 

виробляє струм. Зі значення напруги, знаючи параметри, можна знайти силу, з 

якою грузик тисне на кристал і, відповідно, розрахувати шукане прискорення 

[8]. 

П'єзоелектричний акселерометр є універсальним. Він застосовуються 

майже у всіх областях вимірювання і аналізу механічних коливань. 

П'єзоелектричні акселерометри відрізняються широкими робочими частотним і 

динамічним діапазонами, лінійними характеристиками в цих широких 

діапазонах, міцною конструкцією, надійністю і довготривалою стабільністю 

параметрів. Так як п'єзоелектричні акселерометри є пасивними датчиками, які 

генерують пропорційний механічним коливанням електричний сигнал, при їх 

експлуатації не потрібне джерело живлення. Відсутність рухомих елементів 

конструкції виключає можливість зносу і гарантує виняткову довговічність 

п'єзоелектричних акселерометрів. Відзначимо, що сигнал, який  видає 

акселерометр, пропорційний прискоренню, можна інтегрувати з метою 

вимірювання і аналізу швидкості і зміщення механічних коливань [9]. 

На рис.2.6 показано типові топології п’єзоелектричних акселерометрів. Ко
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Рисунок 2.6 — Типові конструкції п’єзоелектричних акселерометрів 

Принцип роботи термального акселерометра ґрунтується на русі 

бульбашка, що відхиляється від центру системи. Це відстежується датчиками 

температури. Чим далі змістився пухирець — тим більше величина 

прискорення. Принцип дії такого пристрою заснований на передачі тепла 

методом примусової конвекції. Тепло може передаватися трьома способами: за 

рахунок теплопровідності, конвекцією і випромінюванням. Конвекція може 

бути природною (обумовленої силою гравітації) і примусової (для тієї потрібне 

застосування зовнішніх пристроїв, наприклад, вентилятора). У акселерометрах 

з нагрівним газом (АНГ) джерелом такої зовнішньої сили є прискорення. Такі 

датчики визначають внутрішні зміни в процесах теплопередачі в замкнутому 

просторі газу. АНГ функціонально еквівалентні традиційним акселерометрам з 

інерційною масою. В даному випадку в ролі інерційної маси виступає 
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нерівномірно нагрітий газ [10]. На рис.2.7 показано вигляд типової конструкції 

термального акселерометра з газом, що нагрівається. 

 

Рисунок 2.7 — Типова конструкція акселерометра з газом, що нагрівається 

При нульовому прискоренні розподіл температури всередині порожнини 

з газом симетрично щодо джерела тепла, тому всі чотири ТЕ детектують 

однакову температуру, що призводить до нульової вихідної напруги в кожній 

парі чутливих елементів. Нагрівач розігрівається до температури вище 

температури навколишнього середовища (зазвичай близько 200 ° С). 

В рамках дипломної роботи будемо досліджувати роботу найбільш 

простого ємнісного акселерометра, оскільки розібравшись з принципами його 

роботи можна буде переключитися на інші види акселерометрів. 
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3 РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ 

АКСЕЛЕРОМЕТРІВ 

Спрощена конструкція диференціального ємнісного МЕМС-

акселерометра є конденсатором з трьома обкладинками, дві з яких зафіксовані, 

а одна є рухомою. На рис.3.1 обкладки 1 і 3 є нерухомими, а обкладка 2 може 

переміщатися по вертикалі. При цьому одна ємність буде збільшуватися 

(наприклад С1), а інша (С2) буде зменшуватися. Модифікацією такої 

конструкції є зустрічно-штирьове розташування електродів обкладинок. На 

рис. 3.2 представлена схема конструкції диференціального ємнісного МЕМС-

акселерометра з зустрічно-штирьовим розташуванням електродів. Рухливі 

електроди розташовуються на інерційній масі, яка кріпиться до кристалу за 

допомогою пружних підвісів. Нерухомі електроди розташовуються з права і з 

ліва від рухомих електродів. 

 

Рисунок 3.1 — Конструкція плоскопаралельного диференціального 

конденсатора 

 

Рисунок 3.2 — Конструкція диференціального ємнісного акселерометра 
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Основними параметрами, які необхідно розраховувати при розробці 

МЕМС-акселерометра, являються площа і ємність обкладинок, інерційна маса, 

власна  частота, коефіцієнт демпфування, напруга притягання. Площу 

обкладинок і інерційну масу можна розрахувати з геометричних розмірів 

структури, а ємність обкладинок — використовуючи формулу для 

плоскопаралельного конденсатора: 

 0 ,
S

C
d

  
  (3.1) 

де ε — проникність середовища,  

ε0 — діелектрична проникність вакууму,  

S — площа обкладки; 

d — відстань між зубцями. 

Поряд з цими параметрами, характеристики МЕМС-акселерометра 

(власна частота, коефіцієнт демпфування) також можуть бути розраховані з 

використанням простих аналітичних співвідношень, проте для цього необхідно 

знати коефіцієнт пружності підвісу. 

Пружні підвіси можуть бути прямими і складчастими, схематичне 

зображення обох типів підвісів наведено на рис. 3.3. 

 

Рисунок 3.3 — Можлива форма пружних підвісів 

Вибір геометрії пружного підвісу багато в чому визначається 

обмеженнями топології і технологічних процесів. Для отримання високої 

чутливості і невеликих розмірів підвісу необхідно зменшувати його ширину, 

проте зменшення ширини призводить до того, що на характеристики підвісу 

суттєвий вплив починає чинити відтворюваність технологічного процесу. 
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Збільшення ширини підвісу, для зниження чутливості до відхилень 

технологічного процесу, призводить до необхідності збільшення його довжини, 

що збільшує розмір кристалу. Як компроміс, може використовуватися 

складчастий підвіс. В даній роботі розглядався підвіс складчастого типу, як дає 

можливість зменшення розмірів кристала МЕМС-акселерометра. Розрахунок 

коефіцієнта пружності за допомогою точних аналітичних співвідношень 

можливий для простих форм підвісу. Для складних використовуються 

наближений вираз. Зокрема, коефіцієнт пружності складчастого підвісу, 

зображеного на рис.3.3, в першому наближенні, може бути розрахований за 

допомогою наступної формули: 

 
312

3 3(2 3) (2 3)

E I E t w
K

N l N l

   
 

     
, (3.2) 

де  E — модуль пружності матеріалу підвісу,  

I — момент інерції перерізу підвісу,  

t — товщина підвісу,  

w — ширина підвісу,  

N — число складок підвісу,  

l — довжина сегмента складчастого підвісу.  

 

Рисунок 3.4 — Схематичне зображення складчастого підвісу 

Коефіцієнт пружності підвісу дозволяє розрахувати такі важливі 

характеристики МЕМС-акселерометра як власна частота, а також абсолютний 

коефіцієнт демпфування і відносний коефіцієнт демпфування. 
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Власна частота розраховується за формулою: 

 
1

2

k
f

M
 


, (3.3) 

де  k — коефіцієнт пружності підвісу,  

M — ефективна маса. 

Абсолютний b коефіцієнти демпфування розраховуються на основі 

припущення про пружні властивості тонкого повітряного шару, укладеного між 

зубцями МЕМС-акселерометра, за такими формулами: 

 
3

3
h l

b n
d




   , (3.4) 

де  n — кількість пар зубів зустрічно-штирьового конденсатора,  

μ — в'язкість повітря,  

h — висота зубів,  

l — довжина зубів,  

d — відстань між зубцями. 

У випадку плоскої моделі, напруга притягання (напруга,при якій рухома 

обкладка притягається до нерухомої) розраховується за такою формулою: 

 
38

27
0

d k
U p S

 


 
, (3.5) 

Зважаючи на все вище сказане побудуємо математичні модель ємнісного 

акселерометра. 
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4 РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 

Прискорення руху інерційної маси в системі: 

 a a ap вн  , (4.1) 

де  ар — прискорення руху інерційної маси;  

а — прискорення руху об'єкта;  

авн — прискорення руху інерційної маси датчика в системі відліку, 

пов'язаної з системою координат всередині датчика.  

Рух інерційної маси з прискоренням ар забезпечує сила, пов'язана з ним 

згідно з другим законом Ньютона: 

 F M ap  , (4.2) 

де  F — сила, що діє на інерційну масу;  

M — величина інерційної маси.  

При русі на інерційну масу діє сила пружності пружного елемента і сила 

опору руху. Сила пружності, відповідно до закону Гука: 

 F k xy    , (4.3) 

де  Fу — сила пружності, що діє на інерційну масу;  

k — жорсткість пружного елемента;  

x — зміщення інерційної маси всередині датчика щодо нульового 

положення.  

Сила опору руху інерційної маси всередині датчика: 

 β
dx

Fc dt
   , (4.4) 

де  Fс — сила опору руху інерційної маси;  

β – коефіцієнт опору. 

Загальний вигляд рівняння руху інерційної маси акселерометра: 

 
dx

M a k xp dt
      , 
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Визначимо величину авн, як другу похідну зміщення інерційної маси 

всередині датчика: 

 
2

2
d x

aвн
dt

  , (4.5) 

З урахуванням описаних вище формул представимо загальний вираз у 

вигляді: 

 
2

2
d x dx

M a M k x
dtdt

        , (4.6) 

Перетворивши вираз отримаємо диференціальне рівняння, що зв'язує 

величину прискорення руху об'єкта з величиною зміщення інерційної маси. 

Загальний вигляд рівняння руху акселерометра на який діє гармонійна сила має 

такий вигляд [11]: 

 
2

2
sin( ),з

d x dx
M k x P t

dt dt
          (4.7) 

де  М — маса інерційної маси;  

х — зміна положення рухливих електродів;  

β — коефіцієнт демпфування;  

k — коефіцієнт пружності;  

Рз — зовнішня сила, що діє на масу при появі зовнішнього прискорення;  

sin(ωt) — частота, з якою коливається маса. 

Для розрахунку коефіцієнту пружності дещо змінимо формулу і будемо 

окремо розглядами коливання по осі х та по осі y. Оскільки в кожному 

напрямку буде діяти своя частина пружного підвісу, то і їх моменти інерції 

будуть відрізнятися. Таким чином формула для коефіцієнту пружності 

видозмінеться: 

 

3

3
,

4

N E h b N E h bp p p p
k kx yl lp p

     
 


, (4.8) 

де  hp — товщина пружного елемента;  

bp — ширина пружного елемента;  

lp — довжина пружного елемента. 
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Коефіцієнт демпфування знову ж таки розглядатимемо для двох осей: 

 3

3 3
2 , 2 ( 1)e e

e e

l b
N h N hx y             

 
, (4.9) 

де  N— це кількість пар зустрічно-штирьових елементів,  

μ— в’язкість повітря;  

he — висота між зустрічно-штирьовими елементами;  

le — довжина між зустрічно-штирьовими елементами;  

be — ширина між зустрічно-штирьовими елементами;  

Δ — відстань між зустрічно-штирьовими елементами. 

Для знаходження розв’язку рівняння (4.1), потрібно дещо спростити його 

загальний вигляд, поділивши на масу, ввівши при цьому 
0  — еквівалентний 

декремент затухання, тобто коефіцієнт демпфування, нормований по 2 Mk : 

 
0 2 M k


 


, (4.10) 

та власну кутову частоту акселерометра 
0 : 

 
0

k

M
  .  (4.11) 

Отже нормоване рівняння буде мати вигляд: 

 
2

2 2

0 0 0 02
2 sin( )

d x dx
x x tстdt dt

              , (4.12) 

де права частина описує зовнішнє прискорення, а
стx  — переміщення, що 

зумовлено зовнішньою силою: 

 з
ст

P
x

k
 .  (4.13) 

В залежності від умов роботи акселерометра можливі такі варіанти 

рішення рівняння: 

1. Робимо припущення, що Рз=0 та β=0 (незатухаючі коливання при 

відсутності зовнішніх сил), тоді рівняння матиме вигляд: 

 
2

2

02
0

d x
x

dt
   , (4.14) 
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Рішенням рівняння (4.8) буде: 

 
0

0

sin( )зV
x t


   , (4.15) 

де зV — швидкість руху електродів зумовлена зовнішньою силою. 

2. Робимо припущення, що лише Рз=0, тоді з рівняння (4.12) отримуємо 

рівняння типу: 

 
2

2

0 0 02
2 0

d x dx
x

dt dt
        , (4.16) 

Рішенням рівняння (4.10) буде: 

 0 0

0

0

sin( )
V tx e t  


      . (4.17) 

3. Але в нашому випадку 0зP   і 0  , тому рішенням рівняння (4.12) в 

загальному вигляді буде таке рівняння: 

 0 0

0 0

0

sin( ) sin( )е ст

V tx e t x t      


           , (4.18) 

де μе – частотний коефіцієнт, λ – відносна частота: 

 
2 2 2

00

1
,

4 (1 )
e


 

  
 

   
. (4.19) 

Отже, рівняння (4.12) буде остаточним рішенням диференційного 

рівняння (4.4) [12]. 

Зобразимо гребінчасту ємнісну структуру так: 

  

Рисунок 4.1 — Ємності акселерометра 
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То при переміщенні по осі х, будуть змінюватися ємності С01, С11, С12 та 

С02.  

Для знаходження загальної ємності акселерометра для однієї обкладки 

застосуємо формулу: 

 (2 1)
1 01 02 11 12

C C N C C C N C N C           


, (4.20) 

де С1, С01, С02, С11, С12 – ємності, відповідно до рис. 4.1. 
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5 ПЕРЕВІРКА КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ 

Для того, щоб перевірити правильність математичної моделі потрібно 

провести апробацію. Для апробації вибрана структура рис.5.1. 

 

Рисунок 5.1 — Модель чутливого елемента акселерометра 

Параметри структури [13]: щільність полікремнію ρ = 2,3 г/см
3
; модуль 

Юнга Е = 160 ГПа; в’язкість повітря при 20 С μ = 1,839∙10
-5

 Па∙с; кількість пар 

зустрічно-штирьових елементів N = 26; перекриття електродів Х = 20 мкм; зазор 

між електродами Δ = 7,5 мкм; кількість пружних елементів підвісу n = 1; 

розміри інерційної маси Ш(bm)хД(lm)хВ(hm) 1000х1000х30 мкм; розміри 

підвісу(пружного елементу) Ш(bp)хД(lp)хВ(hp) 800х20х30 мкм; розміри 

гребінчастих електродів Ш(be)хД(le)хВ(he) 435х10х30 мкм. 

Параметри маси інерційної маси розраховані за формулами: 

 ,M he S    (5.1) 

де 2S lm bm N be le      . 

Тож маса М = 0,085 мг. 

Коефіцієнти пружності та демпфування отримуємо згідно формулам: 

 ,k k kx y   (5.2) 

 x y    , (5.3) 
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тому їх значення дорівнюють 1,2∙10
5
 кг/с

2
 та 2,726∙10

-5
 кг/с відповідно. 

Еквівалентний декремент затухання 4

0 1,353 10   . 

Власна кутова частота акселерометра 
0 1,191МГц  . 

Згідно рівнянню (4.15) отримуємо значення х1: 

 

Рисунок 5.2 — Рішення загального рівняння у випадку, коли коливання 

незатухаючі та зовнішні сили відсутні  

Максимальне значення х1max становить 4,117∙10
-7
м. На проміжку 

t=0…0,01 с амплітуда коливань не змінюється. 

Згідно рівнянню (4.17) отримуємо значення х2: 
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Рисунок 5.3 — Рішення загального рівняння у випадку, коли коливання 

незатухаючі 

Максимальне значення х2max становить 4,040∙10
-7
м. На проміжку 

t=0…0,01 с амплітуда коливань зменшується в 5,024 разів. 

Згідно рівнянню (4.18) отримуємо значення х3: 

 

Рисунок 5.4 — Рішення загального рівняння у випадку, коли зовнішня сила 

прикладена і присутнє затухання 

Максимальне значення х3max становить 4,042∙10
-7
м. На проміжку 

t=0…0,01 с амплітуда коливань зменшується в 5,072 разів. 
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Розрахунок ємності акселерометра проводимо згідно формулам (3.1) та 

(4.20). Для цього потрібно знайти площі сторін пластин конденсаторів, м
2
: 

 1

( ) ,S be he
C
  

 

 11

( ) ,S le he
C

  
 (5.4) 

 01

( ) .S lp hp
C

  
 

Відповідно ємності розраховуємо так: 

 11 ,
11 0 3max

S
CC
x

   
 

 

 11 ,
12 0 3max

S
CC
x

   
 

 

 1 ,
1 0 3max

S
CC

x
   


 (5.5) 

 01 ,
01 0 3max

S
CC
x

   
 

 

 01 .
02 0 3max

S
CC
x

   


 

Таким чином, в рівноважному стані сумарна ємність буде дорівнювати 

0,465 пФ,  а при максимальному відхиленні 0,864 пФ.  
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6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

В процесі виконання даної науко–дослідницької роботи існує ряд 

небезпечних і шкідливих для життя і здоров’я людини факторів виробництва.  

В даному розділі визначені основні потенційні шкідливі і небезпечні 

виробничі фактори пов’язані з використанням засобів обчислювальної техніки і 

електронного устаткування при проведенні науково–дослідної роботи, а також 

запропоновані технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці 

та виробничої санітарії і визначені основні заходи з безпеки в надзвичайних 

ситуаціях (НС). 

6.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідливих 

виробничих чинників при виконані науково–дослідної роботи. 

В даній дипломній роботі досліджено принципи функціонування 

акселерометра ємнісного типу. Оскільки основу роботи складають дослідження 

із використанням комп’ютера, існує небезпека ураження електричним струмом. 

Під час експериментальних досліджень можливий негативний вплив 

електромагнітного випромінювання. Має місце також пожежна небезпека з 

причин електричного характеру. 

Основні небезпечні та шкідливі фактори при проведенні наукових 

досліджень: 

 небезпека ураження електричним струмом; 

 недостатня освітленість робочих місць; 

 наявність електромагнітного випромінювання; 

 незадовільні мікрокліматичні умови; 

 підвищений рівень шуму; 

 наявність шкідливих речовин в повітрі робочої зони; 

 значні психофізіологічні навантаження. 
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6.2 Технічне рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни 

праці та виробничої санітарії. 

6.2.1 Електробезпека  

Нещасні випадки трапляються при недотриманні правил електробезпеки 

при роботі з обладнанням або електромонтажних роботах. Тому важливо 

дотримуватись правил електробезпеки.  

Згідно Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) науково–

дослідницька лабораторія відноситься до приміщень без підвищеного ризику. 

Електроустаткування живиться від мережі напругою до 1000 В. Пристрої, що 

використовується, належать до класів 0І (вимірювальна техніка), І (системні 

блоки персонального комп’ютера) та II (монітор комп’ютера, принтер) за 

електрозахистом (ГОСТ 12.2.007.0–75). 

У процесі експлуатації електронно–обчислювального обладнання людина 

може доторкнутися до частин електроустаткування, які перебувають під 

напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься до 

визначення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із 

допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному випадку 

допустима величина струму, що протікає через тіло людини, залежить від 

схеми підключення електроустаткування до електромережі, роду й величини 

напруги живлення, схеми включення. 

При виконанні розрахунків для дипломного проекту використовувався 

персональний комп'ютер (І клас з електрозахисту), що живиться від 

електромережі з напругою 220 В. Для правильного визначення необхідних 

засобів та заходів захисту від ураження електричним струмом необхідно знати 

допустимі значення напруг доторкання та струмів, що проходять через тіло 

людини. 

Гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму для 

нормального (безаварійного) та аварійного режимів електроустановок при 

проходженні струму через тіло людини по шляху «рука – рука» чи «рука – 

ноги» регламентуються ГОСТ 12.1.038-88  (табл.6.1 та 6.2). 
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Таблиця 6.1 — Граничнодопустимі значення напруги доторкання та сили 

струму IL, що проходить через тіло людини при нормальному режимі 

електроустановки 

Вид струму TU , В(не більше) LI , мА (не більше) 

Змінний, 50 Гц 2 0,3 

Змінний, 400 Гц 3 0,4 

Постійний 8 1,0 

Гранично допустимі значення сили струму (змінного та постійного), що 

проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за 

пороговий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина, 

доторкнувшись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно 

звільнитися від дії електричного струму. 

Таблиця 6.2 — гранично допустимі значення напруги доторкання та IL, що 

проходить через тіло людини при аварійному режимі електроустановки 

Вид струму Нормоване значення 
Тривалість дії струму t, с 

0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 >1,0 

Змінний, 50 Гц 

TU , В (не більше) 500 250 100 70 50 36 

LI
, мА (не більше) 500 250 100 70 50 6 

Постійний 

TU , В (не більше) 500 400 250 230 200 40 

LI
, мА (не більше) 500 400 250 230 200 15 

Основними причинами ураження людей електричним струмом є 

доторкання до відкритих струмоведучих частин, до струмопровідних елементів 

обладнання, які виявилися під напругою в результаті порушення ізоляції. 

Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт (згідно 

ПУЕ–2006, ГОСТ 12.1.009–76) є: надійна ізоляція, захисне заземлення, 

занулення, захисне відключення, засоби індивідуального захисту. У системі 

трифазних мереж із глухо заземленою нейтраллю, яка використовується у 

науково-дослідницькій лабораторії, найкращими засобами захисту є: надійна 

ізоляція струмоведучих частин електроустаткування відповідно до ГОСТ 
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12.1.009–76 і занулення відповідно до ПУЕ. Крім того, для заземлення 

переносних частин обладнання застосовують спеціальне з'єднання. 

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного проводу 

при короткому замиканні. Струм короткого замкнення можна обчислити за 

формулою: 

    
  

         
      

( 

де: UF = 220 В — напруга фазного проводу; R0 = 3 Ом — опір нульового 

проводу; RF = 7 Ом — опір фазного проводу; ZTR = 0,1 Ом — еквівалентний опір 

трансформатора. 

    
   

           
            

Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним 

розпилювачем повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання при 

струмі короткого замикання до 100 А. 

   
     

   
            

Струм спрацьовування автомату повинен бути менше 15,6 А. Цим умовам 

відповідають сучасні автомати струмового захисту зі струмом спрацювання 

10 А та часом спрацювання близько 0,1 с. 

Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при 

короткому замиканні (IKZ): 

                             

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88 (табл. 6.1) максимально допустима 

напруга дотику при часі спрацьовування автомату струмового захисту < 0,1 с 

дорівнює 500 В. 

6.2.2 Мікроклімат робочої зони 

Для нормалізації мікроклімату, згідно з ДСН 3.3.6.042–99. «Державні 

санітарні норми параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях», 
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приміщення з ЗОТ обладнане системою опалення, а також системою 

кондиціювання повітря з індивідуальним регулюванням температури та об'єму 

повітря, що подається, у відповідності до СНиП 2.04.05–91 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование». Для захисту від перегрівання в теплий 

період року та радіаційного охолодження — в зимовий, приміщення обладнане 

жалюзі і екранами. 

На робочому місці роботи виконуються сидячи і не потребують фізичного 

напруження. Таким чином їх можна віднести до категорії Іа, що охоплює види 

діяльності з витратами енергії до 120 ккал/год. 

Відповідно до ДСН 3.3.6.042–99 «Державні санітарні норми параметрів 

мікроклімату  у виробничих приміщеннях» та ГОСТ 12.1.005-88. «ССБТ. 

Общие санитарно–гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» 

параметри мікроклімату, що нормуються: температура (t,С) і відносна 

вологість (W,%) повітря, швидкість руху повітря (V,м/с). 

Оптимальні та допустимі параметри мікроклімату для умов, що 

розглядаються (категорія робіт та період року) наведені в табл.6.3. 

Таблиця 6.3 — Параметри мікроклімату. 

Період 

року 

Оптимальні Допустимі 

t,С W,% V,м/с t,С W,% V,м/с 

Теплий 23–25 40–60 0,1 22–28 55 0,2–0,1 

Холодний 22–24 40–60 0,1 21–25 75 ≤ 0,1 

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають приведеним 

вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 

6.2.3 Вимоги до освітлення робочих місць користувачів відеодисплейних 

терміналів персональних комп’ютерів . 

Приміщення з комп’ютерами повинні мати природне і штучне освітлення 

відповідно до ДБН В 2.5–28–2006. Природне світло повинно проникати через 

бічні світлопрорізи, зорієнтовані, як правило, на північ чи північний схід, і 

Ко
мп
ел
ь М

. О
. К
іВР
А, 

20
16



44 

 

забезпечувати коефіцієнт природної освітленості не нижче 1,5 %. Розрахунки 

коефіцієнта природної освітленості проводяться відповідно до ДБН В.2.5–28–

2006. Приміщення з ВДТ, комп’ютери мають бути оснащені природним і 

штучним освітленням відповідно до ДБН В.2.5–28–2006. Природне освітлення 

має здійснюватись через світлові прорізи, які орієнтовані переважно на північ 

чи північний схід і обладнані регулювальними пристроями відкривання та 

жалюзями, завісками, зовнішніми козирками.  

 Приміщення має бічне природне та штучне освітлення, центральне водяне 

опалення. У приміщенні три вікна розміром 2x2,2 м. Штучне освітлення 

забезпечує чотири люмінесцентних світильники з лампами ЛБ–40, розміщених 

у ряд.  

Отже, усі вимоги до освітлення робочого місця відповідають параметрам 

освітлення приміщення, де проводяться дослідження. 

6.2.4 Виробничий шум 

Для умов, що розглядаються в проекті і характеру роботи, який можна 

класифікувати як роботу програміста обчислювальної машини у лабораторії 

для теоретичних робіт та обробки даних, рівні шуму визначені ДСН 3.3.6.037–

99. «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» та ГОСТ 

12.1.003–83. «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Допустимі рівні 

звуку і рівні звукового тиску в октавних смугах частот представлені у табл. 7.4. 

Таблиця 6.4 — Допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку для постійного 

(непостійного) широкосмугового (тонального) шуму 

Характер 

Робіт 

Допустимі рівні звукового тиску (дБ) в 

стандартизованих октавних смугах частот із 

середньогеометричними значеннями (Гц) 

Допустимий 

рівень звуку 

(ДБА) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Інженер технічної 

лаболаторії 
86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

Джерелами шуму в умовах робочого приміщення, що розглядається в роботі 

є вентилятори охолодження внутрішніх систем персонального комп’ютера 
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(вентилятори блоку живлення, радіатора процесора та відеокарти) і система 

кондиціювання повітря. 

Очікувані рівні звукового тиску і рівень звуку відповідно до шумових 

характеристик цих джерел:  

 рівень шуму, створюваний внутрішніми елементами персонального 

комп’ютера дорівнює 35 дБ; 

 рівень шуму системи кондиціювання на низьких/високих частотах 

дорівнює 25/30 дБ. 

Оскільки визначений рівень звуку потенційних джерел шуму значно нижче 

допустимих норм, умови робочого приміщення повністю відповідають 

існуючим санітарним вимогам. 

6.2.5 Основні заходи щодо забезпечення комфортних та безпечних умов 

на робочих місцях користувачів персональних електронно–обчислювальних 

машин. 

Вимоги до робочого місця робіт з використанням комп’ютера регламентує 

нормативний документ ДСанПіН 3.3.2.007–98. 

Конструкція робочого столу відповідає сучасним вимогам ергономіки і 

забезпечувати оптимальне розміщення на робочій поверхні використовуваного 

обладнання (дисплея, клавіатури, принтера) і документів. 

В якості робочого стільця використовується підйомно-поворотне крісло, 

регульоване за висотою, з кутом і нахилу сидіння та спинки. Регулювання за 

кожним із параметрів здійснюється незалежно, легко і надійно фіксується. Для 

зниження статичного напруження м'язів використовуються стаціонарні 

підлокітники, що регулюються за висотою над сидінням. Поверхня сидіння і 

спинки крісла напівм'яка з нековзним покриттям. 

Дисплей розташований на оптимальній відстані від очей користувача з 

урахуванням розміру літерно-цифрових знаків і символів. Розташування 

дисплея забезпечує зручність зорового спостереження у вертикальній площині 

під кутом +30
0
 до нормальної лінії погляду працюючого. Клавіатура 

розташована на поверхні столу на відстані 100-300 мм від краю. У конструкції 
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клавіатури передбачений опорний пристрій, який дає змогу змінювати кут 

нахилу поверхні клавіатури у межах 5-15
0
. Таке положення клавіатури зручне 

для праці обома руками. 

Приміщення для роботи з комп’ютером має природне та штучне 

освітлення. Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи. 

Штучне освітлення у приміщеннях здійснюється системою загального 

рівномірного освітлення. Як джерело штучного освітлення мають 

застосовуватись люмінесцентні лампи ЛБ. 

Працівники з комп’ютерами підлягають обов'язковим попереднім 

медичним оглядам під час влаштування на роботу і періодичним — один раз на 

два роки комісією у складі терапевта, невропатолога та офтальмолога. 

Медогляди мають на меті перевірку стану здоров'я працівника і виявлення 

відсутності у нього медичних протипоказань, які перешкоджають виконанню 

роботи з персональним комп’ютером. 

При організації праці, що пов'язана з використанням комп’ютерів, для 

збереження здоров'я працюючих, запобігання професійним захворюванням і 

підтримки працездатності слід передбачити регламентовані перерви для 

відпочинку. 

Згідно з ДСанПіН 3.3.2.007–98 характер трудової діяльності відповідає 

роботі оператора електронно-обчислювальних машин — роботі, яка пов'язана з 

обліком інформації одержаної з дисплея за попереднім запитом, або тієї, що 

надходить з нього, супроводжується перервами різної тривалості, пов'язана з 

виконанням іншої роботи і характеризується як робота з напруженням зору, 

невеликими фізичними зусиллями, нервовим напруженням середнього ступеня 

та виконується у вільному темпі. 

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з комп’ютером 

становить 15 хв через кожну годину роботи. 

6.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС (НПАОП 0.00-

4.33-99). Основними складовими частинами ПЛАС є розробка технічних 
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рішень та організаційних заходів щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу 

у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також вирішення питань з 

пожежної безпеки. 

6.3.1 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації 

У разі виявлення ознак НС працівник, який їх помітив повинен: 

- негайно повідомити про це засобами зв’язку органи МНС та пожежної 

охорони, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення 

пожежі, наявність людей, а також своє прізвище; 

- повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 

- організувати оповіщення людей про НС; 

- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

- вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних 

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про 

виникнення пожежі, повинні: 

- перевірити, чи викликані підрозділи МНС; 

- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

- у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, та їх 

рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть 

участь у ліквідації НС; 

- перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації НС ; 

- організувати зустріч підрозділів МНС та Державної пожежної охорони, 

надати їм допомогу у локалізації і ліквідації НС. 

Після прибуття на НС підрозділів МНС та пожежної охорони повинен 

бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 
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6.3.2 Вимоги щодо організації ефективної роботи системи оповіщення 

персоналу при надзвичайних ситуаціях. 

Для підвищення безпеки в НС пропонується встановлення системи 

оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад 

при пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.003–2009. 

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним 

з наступних способів або їх комбінацією:  

- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі 

приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, 

напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на 

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід"; 

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 

напрямку евакуації;  

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який 

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. 

Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що 

забезпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення будь-

якої іншої НС. 

Згідно з вимогами ДБН В.1.1–7–2002 необхідно забезпечити можливість 

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через мікрофон 

для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення нормальних 

умов евакуації виробничого персоналу.  
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Оповіщення виробничого персоналу про НС  здійснюється за допомогою 

світлових та/або звукових оповіщувачів — обладнуються всі виробничі 

приміщення.  

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС, не 

пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС.  

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного 

поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його 

наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів 1.6.13, 1.6.14, 

1.6.15 ДБН В.2.5–13 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна 

автоматика будинків і споруд".  

Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та 

потужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях 

постійного або тимчасового перебування виробничого персоналу. 

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють 

у режимі спалахування, у таких випадках:  

- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;  

- у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.  

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що 

автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок 

оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні живлення 

робочого освітлення.  

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до 

ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і 

штучне освітлення". СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом 

часу, необхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.  

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення 

з ладу ланки оповіщувачів, до якої вони під’єднанні.  

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з 

ПУЕ від двох незалежних джерел енергії: основного — від мережі змінного 

струму, резервного — від акумуляторних батарей тощо. Перехід з основного 
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джерела електропостачання на резервний та у зворотному напрямку в разі 

відновлення централізованого електропостачання повинен бути автоматичним.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому режимі 

має бути не менш 24 годин. Тривалість роботи СО від резервного джерела 

енергії у режимі "Тривога" має бути не менше 15 хвилин.  

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54–3:2003 

"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові". 

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні бути 

червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та 

розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць. 

6.3.3. Пожежна безпека 

У науково–дослідній лабораторії знаходиться значна кількість твердих 

горючих речовин і матеріалів (дерев'яні меблі, пластмасові вироби, гума, папір, 

що поглинає покриття на стінках). Згідно НАПБ  Б.03.002-2007  «Норми 

визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою», науково-дослідницька 

лабораторія відноситься до пожежонебезпечних приміщень категорії В (тверді 

горючі й важкогорючі речовини й матеріали, речовини й матеріали, які при 

взаємодії з водою, киснем, повітря або один з одним здатні тільки горіти). 

Згідно з класифікацією пожежних зон (відповідно до НПАОП 40.1-1.32-01) 

науково-дослідницька лабораторія відноситься до зон класу П–ІІа — 

пожежонебезпеки, що містять тверді горючі речовини, нездатні переходити у 

зважений стан. 

Джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке замикання, 

перевантаження електропроводки, несправність апаратури, паління в 

приміщенні. Тому для запобігання пожежі в приміщенні проводяться пожежно-

профілактичні заходи: застосування запобіжників в електричних мережах, 

використання пилонепроникних сполучних і розподільних коробок, а також 

проводиться інструктаж з техніки пожежної безпеки. 
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Відповідно до ГОСТ 12.4.009–75, ДСТУ 3675–98 та ISO 394–77 «Первинні 

засоби пожежогасіння» у науково-дослідницькій лабораторії (клас 

пожежонебезпеки «Е») знаходяться два вогнегасника: вуглекислотний типу 

«ВВ–5» і порошковий «ВП–2». «ВВ–5» розташований на висоті 1,5 м від 

підлоги поруч із вихідними дверима. 

У коридорі знаходяться коробки, у яких знаходиться пожежний кран і 

рукав, а також знаходиться вогнегасник типу «ВХП–2». 

В обох кінцях коридору знаходяться телефонні апарати, над якими 

знаходяться таблички з номерами телефонів для виклику внутрішньої, а також, 

якщо потрібно, міської пожежної охорони. 

У науково–дослідній лабораторії є план евакуації у випадку виникнення 

пожежі. Максимальна віддаленість робочих місць від евакуаційних виходів і 

ширина евакуаційних проходів відповідає вимогам СНиП 2.04.09–85. Час 

евакуації відповідає вимогам СНиП 2.01.02–85 та ДБН В.1.1–07–2002. 

У приміщенні виконані всі вимоги НАПБ А.01.001–2014 «Правил 

пожежної безпеки України». 

Таким чином, у науково–дослідницькій лабораторії забезпечуються 

технічні та організаційні рішення з пожежної безпеки. 
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ВИСНОВКИ 

1. На основі розглянутих конструкцій обрано конструкцію ємнісного 

акселерометра, а саме лінійного акселерометра балочного типу з 

вимірюваним прискорення до 20g.  

2. Розроблена математичну модель акселерометра, що враховує 

геометричні та конструкційні параметри структури, а також вплив зовнішніх 

факторів. 

3. Отримане значення максимального зміщення інерційної маси, що 

складає 4,040∙10
-7
м має однаковий порядок величин відповідного параметру, 

розрахованого згідно вихідних даних(5,797∙10
-7
м). Розбіжність значень 

вихідної та розробленої математичних моделей вказують на необхідність 

проведення додаткових досліджень для визначення причини розбіжності 

результатів. 

4. За результатами дипломної роботи підготовлено тези на науково-

практичну конференцію «Перспективні напрямки сучасної електроніки», що 

проводилась на факультеті електроніки НТУУ «КПІ» 7-8 квітня 2016 року. 
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1 Підстави  для  виконання  роботи 

Підставою для виконання дипломної роботи є завдання видане 

кафедрою радіоконструювання та виробництва радіоапаратури 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут» «__» ___________ 2016 р. 

Терміни виконання: початок_____12.02.2016______ 

                                    закінчення____06.06.2016_____ 

2 Мета і призначення дипломної роботи 

Давачі лінійного прискорення, або акселерометри широко 

використовуються в побутовій, автомобільній, військовій техніці. Розуміння 

принципів їх роботи та особливостей конструкцій є необхідним для 

коректного використання, дослідження або оптимізації. 

Метою роботи є побудова математичної моделі ємнісного MEMС-

акселерометра, що враховує особливості його геометрії та вплив зовнішніх 

чинників. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

– Проаналізувати особливості конструкцій акселерометрів, параметри 

моделей представлені на ринку; 

- Проаналізувати принцип роботи ємнісного MEMС-акселерометра; 

- Розробити математичну модель акселерометра на основі конструкції 

згідно вихідних даних; 

- Перевірити математичну модель на адекватність. 

3 Вихідні дані 

Конструкція ємнісного акселерометра зі статті Головинський М.С., 

Шалімов А.С. «Разработка МЭМС — емкостного чувствительного элемента 

акселерометра гребенчатого типа».  

4 Виконавці  дипломної роботи 

Керівник: ст. викладач Капелюшний В.Д. 

Технічний консультант: доцент Адаменко Ю.Ф. 

Виконавець: Компель М.О. 
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5 Вимоги до виконання 

1) Розробити математичну модель ємнісного акселерометра 

використовуючи принципи фізико-технічних основ конструювання;  

2)  Побудувати в програмному середовищі MathCad комп’ютерну 

модель ємнісного акселерометра; 

3)  Перевірити модель на адекватність, порівняти з вихідними даними;  

4)  Визначити параметри переміщення інерційної маси ємнісного 

акселерометра.  

6 Етапи дипломної роботи і терміни їх виконання 

Шифр 

етапів 

Назва етапів Термін виконання Чим закінчується 

етап Початок Кінець 

01 Підбір та систематизація 

літературних джерел за 

темою 

  Звіт бакалавра 

02 Аналітичний огляд 

літератури. Розробка ТЗ. 

  ТЗ, розділ 1 

03 Теоретичні дослідження для 

розробки мат.моделі 

  Розділ 2, 3 

04 Розробка мат.моделі   Розділ 4, 5 

05 Підготовка матеріалів до 

захисту 

  Бакалаврська 

робота, 

презентація 

7 Очікувані  результати  дипломної роботи 

Розроблену математичну модель планується використати у 

навчальному посібнику Адаменко Ю.Ф. «Основи мікросистемної техніки», а 

розроблену комп’ютерну модель впровадити у навчальний процес та 

подальші наукові дослідження за цією тематикою. 
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8 Матеріали, які подають під час закінчення дипломної роботи та її 

етапів 

За результатами дипломної роботи потрібно підготувати таку текстову 

та графічну документацію: 

Пояснювальна записка 

Презентація, що ілюструє етапи проведеної роботи 

9 Орієнтовний зміст дипломної роботи 

1 Аналіз конструкцій та ринку акселерометрів 

2 Особливості роботи акселерометрів 

3 Розрахунок основних параметрів акселерометрів 

4 Розробка математичної моделі 

5 Перевірка математичної моделі 

10 Вимоги до розроблюваної документації 

Матеріали і розробки за темою мають бути виконані на достатньому 

науковому рівні та придатні для практичного використання у науково-

технічній галузі. 

Матеріали бакалаврської роботи та інші текстові документи подаються 

на електронному і паперовому носіях за встановленими формами та 

відповідають сучасним нормам української наукової лексики і оформлюється 

відповідно до ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки». 

11 Порядок приймання роботи та її етапів 

11.1 Проміжні результати дипломної роботи у вигляді його розділів 

подаються на перевірку керівнику 

11.2 Завершена робота представляється кафедрі 

11.3 Попередній захист на засіданні комісії кафедри 

11.4 Захист на засіданні екзаменаційної комісії. 

 

Виконавець     

Науковий керівник     
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