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ВСТУП 

Сучасне виробництво, як і наука, для підвищення якості продукції, без-

пеки споживачів та контролю параметрів виробничих процесів на підприємс-

тві, потребує збільшення точності вимірювання фізичних величин. Точність та 

швидкодія обладнання є необхідною умовою успішного функціонування сис-

тем автоматичного керування. Реалізація цієї умови досягається оснащенням 

пристроїв автоматизації високоточними засобами вимірювання фізичних ве-

личин. Вдосконалення систем автоматичного керування різноманітними 

об’єктами за великим рахунком визначається досягненням в області вимірю-

вальних перетворювачів (давачів). Успішне функціонування таких систем за-

безпечується великою кількістю різноманітних давачів, зокрема, і волоконно-

оптичних давачів (ВОД). 

 Електромагнітна зашумленість навколишнього середовища заважає ви-

користовувати традиційні перетворювачі фізичних величин для високоточ-

ного визначення необхідних параметрів. Принципова індиферентність ВОД до 

електромагнітних полів дозволяє поліпшити якість вимірювань завдяки відсі-

канню паразитних значень, спричинених надлишковим електромагнітним по-

лем в просторі.  

 Існуючі давачі прискорення не завжди задовольняють запитам користу-

вачів за такими показниками, як поріг чутливості, точність і т.д. Поріг чутли-

вості, наприклад, багато в чому залежить від системи реєстрації інформації 

про прискорення. 

Останнім часом сформувався напрямок, що використовує оптичне випро-

мінювання та унікальні властивості оптичного середовища для реєстрації різ-

номанітних фізичних впливів. 

В умовах світової кризи, погіршення екологічного становища, висна-

ження природних запасів корисних копалин, безперервного науково-техніч-

ного прогресу та недосконалості енергоощадних технологій, надзвичайно го-
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стро стає питання розробки запасів стратегічно важливої сировини у важкодо-

ступних районах Земної кулі, а також освоєння ресурсів ближнього та даль-

нього космосу. Для вирішення низки першочергових завдань геофізики і наві-

гації автономних рухомих об’єктів необхідні акселерометри з пороговою чут-

ливістю від 10-12 g і менше. Серед таких завдань, зокрема, можна відзначити: 

 експериментальна перевірка стабільності розташування цен-

тру мас Землі; 

 вимірювання параметрів траекторії зміщення полюсів Землі; 

 вимірювання гравітаційної сталої; 

 гравіметрична розвідка та пошук покладів корисних копа-

лин, що базуються на вимірюванні локальних відхилень напружено-

сті гравітаційного поля, обумовлених перепадами густин областей, 

що містять корисні поклади та фону, що їх оточує (наприклад, пок-

лади руд важких металів, родовища природного газу, нафти, води і 

т.п.); 

 створення безплатформових інерціальних навігаційних сис-

тем (БІНС) для контролю і керування рухом космічних літальних апа-

ратів (КЛА); такі БІНС дадуть змогу безпосередньо вимірювати від-

хилення параметрів орбіт, траєкторій КЛА від розрахункових, що 

спричиняються дією на КЛА надмалих, але довготривалих силових 

факторів, таких як гальмівна дія решток атмосфер планет, космічного 

пилу, тиску “Сонячного вітру”, тощо; 

 вивчення неоднорідностей гравітаційного поля Землі та ін-

ших планет безпосередньо з орбіти КЛА за допомогою малорозмір-

них градієнтометрів; 

 контрольоване коригування параметрів орбіт (траєкторій) 

КЛА вмиканням їх малопотужних бортових двигунів; 

 вивчення впливу мiкрогравiтацiї на характер протiкання фі-

зико-хімічних та біологічних процесів; 
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 моніторинг сейсмологічної ситуації в забудованих районах 

міст з підземним метрополітеном, тощо. 

Враховуючи вищесказане метою даної роботи є: 

 Огляд спектру використання волоконної оптики та пере-

ваги над електричними приладами; 

 аналіз існуючих рішень в області побудови вимірювальних 

перетворювачів, зокрема ВОД; 

 розробка нового класу ВОД з імпульсною модуляцією інте-

нсивності оптичного потоку (ІВОД); 

 розробка волоконно-оптичного акселерометра (ВОА) на ос-

нові ІВОД, який має продемонструвати високі метрологічні характе-

рники апаратури такого класу; 

 розробка функціональної, принципової схеми підсилення 

сигналу та розробка конструкції ВОА 

 зв’язок отриманого сигналу з персональним комп’ютером 

для подальшої обробки та відображення значень прискорення, від-

носного або абсолютного, на екрані монітору за допомогою програ-

много пакету візуального програмування Labview. 

Тема дисертації відповідає розробкам, які проходять на кафедрі. За ре-

зультатами дисертації зроблено дві доповіді, а самі доповіді опубліковано: 

1. Дяченко, Р. А. Використання АЦП для визначення інтервалу часу між 

імпульсами в акселерометрі з волоконно-оптичним давачем / Р. А. Дяче-

нко, П. О. Дем’яненко // Радіотехнічні поля, сигнали та системи ; тези 

наук. доп. [Київ, 19 березня. 2018 р.] — К. : РТПСАС-2018 

2. Дяченко, Р. А. Детектування сигналу волоконно-оптичного давача з ім-

пульсною модуля-цією інтенсивності оптичного потоку / Р. А. Дяченко, 

П. О. Дем’яненко // Радіотехнічні поля, сигнали та системи ; тези наук. 

доп. [Київ, 19 травня. 2018 р.] — К. Радіоелектроніка в ХХІ столітті 
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СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ 

ВОА — волоконно-оптичний акселерометр 

ВОД — волоконно-оптичний давач 

ВС — волоконний світловод 

БІНС — безплатформова інерційна навігаційна система 

ДВ — джерело випромінювання 

ІВОД — імпульсний волоконно-оптичний давач 

ІМ — інерційна маса 

КЛА — космічний літальний апарат 

ФП — фотоприймач 

ЧЕ — чутливий елемент 
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1 ДАВАЧІ ПРИСКОРЕННЯ 

Прискорення – це характеристика об'єкту. Прискорення виникає при дії 

на об’єкт зовнішньої сили. Переміщення, швидкість та прискорення зв'язані 

між собою через похідну, але враховуючи шуми визначити прискорення без-

посередньо з переміщення, шляхом взяття другої похідної, неможливо. Тому 

для вимірювання прискорення використовуються акселерометри у яких вимі-

рювальним перетворювачем слугує давач прискорення. 

Давач прискорення – це засіб для вимірювання прискорення, який слугує 

для отримання корисної інформації про прискорення та перетворення почат-

кового сигналу в форму, зручну для подальшої обробки.  

1.1 Класифікація давачів прискорення 

Сучасна елементна база має широкий вибір давачів, які розрізняються як 

за принципом дії, так за своїми параметрами.  

Давачі прискорення по типу вихідного сигналу можна розділити на: 

 Електричні давачі – дія прискорення обумовлює зміну їх електричних 

параметрів. 

 Волоконно-оптичні – дія прискорення модулює параметри світлового 

потоку. 

В свою чергу, електричні давачі розділяються на: 

 Ємнісні  

Детектором переміщення інерційної маси в ємнісних акселерометрах 

слугує конденсатор. Інерційна маса, яка прикріплена до однієї з пластин 

конденсатора, під дією на неї інерційної сили, змінює своє початкове по-

ложення, що обумовлює зміну ємності конденсатора. Вимірюючи зна-

чення ємності можна робити висновки про значення прискорення. 

 П’єзоелектричні  

П’єзоелектричний ефект полягає в безпосередньому перетворенні меха-

нічної енергії в електричну. Інерційна маса під дією прискорення тисне 
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на п’єзоелектричний елемент на електродах якого виникає різниця по-

тенціалів, пропорційна силі (прискоренню). 

 За основу вимірювання в теплових акселерометрах взято принцип пере-

дачі теплової енергії методом примусової конвекції при дії прискорення на чу-

тливий елемент. Розрізняють два типи акселерометрів, залежно від матеріалу, 

що розширюється [1]. 

Волоконно оптичні давачі мають суттєві переваги над вищеперерахова-

ними. Тому для вимірювання надмалого прискорення  використовуються саме 

ВОД, так як відсутність значних впливів шумів, обумовлених зовнішнім елек-

тромагнітним полем та нестабільністю температур, які є основними завадами 

в електричних та температурних давачах, дозволяє вимірювати прискорення з 

високою точністю. 

Приведемо деякі переваги, та причина використання ВОД в якості альте-

рнативи існуючім традиційними засобами перетворення інформації: 

 Широка смуга пропускання 

 Незначне затухання оптичного сигналу 

 Абсолютна (принципова) несприйнятливість ВОД, як діелектричних 

пристроїв, до електромагнітних завад 

 Безпечність ВОД 

 Повна електрична розв’язка  

 Висока стійкість ВОД до різних фізично та хімічно агресивних факто-

рів 

Охарактеризуємо коротко ці переваги: 

1. Незначне затухання оптичного сигналу 

Використання в перспективі, халькогенідних та фторидних матеріалів, як 

основи для виробництва ВС з   10-3 дБкм [2], обіцяє настільки зменшити 

втрати оптичного сигналу в ВО тракті, що стане можливим прокладання без-

ретрансляційних ВО ділянок в глобальних масштабах. Одначе, спочатку ще 
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належить розв’язати низку серйозних технологічних проблем, оскільки вище-

згадані матеріали на сьогодні можуть бути отримані виключно в кристаліч-

ному стані. А зараз для зменшення затухання у ВС, якщо це необхідно, вико-

ристовуються методи описані в [3] 

2. Абсолютна (принципова) несприйнятливість ВОД, як діелектрич-

них пристроїв, до електромагнітних завад, незалежно від інтенсивності цих 

завад та природи їх походження. Ця властивість ВО трактів є виключно важ-

ливою при створенні ВОД, особливо при їх експлуатації в умовах сучасних 

насичених потужними електромагнітними полями об’єктів. 

3. Повна конфіденційність інформації, що оброблюється: ВОД практи-

чно виключають можливість несанкціонованого доступу до них. Ця їх власти-

вість є простим наслідком принципу зворотності оптичних променів.  

4. Повна пожежо- та вибухобезпечність ВОД, що обумовлюється прин-

циповою відсутністю в них можливості іскроутворення. 

5. Висока стійкість ВОД  до різних фізично та хімічно агресивних сре-

довищ. Зокрема, при відповідному виконанні, ВОД може успішно протистояти 

діям на нього: 

- механічних факторів (удари, струси, вібрації); 

- жорстких іонізуючих випромінювань високих інтенсивностей; 

- кислотних та лужних середовищ і т. п. 

Блискучі успіхи ВОД не могли довго залишатися поза увагою інженерів, 

що працюють в різних галузях техніки, зокрема, вимірювальних перетворюва-

чів (ВП). Загальна визначальна роль давачів у розвитку сучасної техніки є оче-

видною  останні десятиріччя позначені інтенсивним розвитком автоматизації 

і роботизації, як окремих виробничих процесів, так і створенням “безлюдних 

технологій” і цілих підприємств, що являють собою замкнуті самокеровані си-

стеми. Зрозуміло, що успішне функціонування таких систем може бути забез-

печеним тільки наявністю великої кількості різного роду давачів, що постав-

ляють інформацію про хід всіх стадій виробничих процесів і визначають в ре-

шті решт якість вихідного продукту.  
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В умовах сучасних насичених потужними електромагнітними полями ви-

робництв висування жорстких вимог до метрологічних параметрів електрич-

них давачів часто наштовхується на клубок важкорозв’язуваних проблем за-

хисту від різного роду електромагнітних завад. З огляду на змальовану ситу-

ацю дуже привабливою перевагою ВОД є їх абсолютна, принципова, нечутли-

вість до електромагнітних завад, будь-якого походження і будь-якої інтенсив-

ності. Ця обставина виступає на перший план і стає вирішальною саме в разі 

експлуатації давачів на сучасних потужних енергонасичених об’єктах, і особ-

ливо тоді, коли давачі необхідно розміщувати на значній відстані (десятки, со-

тні метрів, чи навіть кілометри) від пунктів збору і опрацювання інформації. 

Вражаючі цифри для ілюстрації сказаного можна взяти з прикладу російської 

ракети-носія “Енергія”: при заміні в бортовій системі керування польотом еле-

ктричних давачів і трактів каналювання їх сигналів на волоконно-оптичні, ста-

ртова вага ракети зменшується на 20 тон. Поряд з цим до давачів можуть ви-

суватись також вимоги підвищеної стійкості при їх роботі в різного роду агре-

сивних середовищах, де перебування людини є небажаним або навіть немож-

ливим (наприклад, на об’єкті “Укриття” в Чорнобилі), а також вимоги безпеч-

ної роботи в умовах підвищених електро-, пожежо- і вибухонебезпечності. 

Всім цим вимогам цілком відповідають ВОД.  

Сучасні компанії виготовляють акселерометри з такими характеристиками 

табл. 1.1 

Таблиця 1.1 Характеристику сучасних акселерометрів 

Назва Чутливість, мВ/g 
Порогове значення при-

скорення, g10-3 

Діапазон вимірюваних 

значень, g 

ADXL323 [3] 300 20 ±3 

STM 

LIS3LV02DQ 

[4] 

35 150 ±60 

 ADXL354[5] 400 9 ±2 
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1.2 Вимірювання фізичних величин за допомогою ВОД 

Дамо стислу характеристику ВОД. 

Під абревіатурою ВОД звичайно розуміють, як власне ВОД, чутливі еле-

менти (ЧЕ) яких виконані безпосередньо на основі ВС, так і просто оптичні 

давачі, що співпрягаються з ВС  роль останніх в цьому випадку полягає 

тільки у підводі до ВОД немодульованого оптичного потоку випромінювання 

і наступного відводу від нього промодульованого потоку (інформативного си-

гналу). Як і електричні давачі, ВОД можуть бути як активними, так і пасив-

ними. Перші, під дією на них вимірюваної величини, самі генерують світлове 

випромінювання, яке по ВС каналюється до фотоприймачів (ФП). Інформати-

вним параметром оптичного сигналу, що генерується у ВОД, в цьому випадку 

є його інтенсивність (величина потужності оптичного потоку на виході ВОД). 

На основі активних ВОД можуть бути побудовані вимірювачі температури, 

інтенсивностей ультрафіолетового, рентгенівського, гамма- та інших жорст-

ких випромінювань, енергія яких достатня для перетворення її тим чи іншим 

чином в оптичне випромінювання. 

Значно ширше представлені пасивні ВОД, в яких вимірювана величина 

модулює потік оптичного випромінювання, що тільки пропускається через 

ВОД, а генерується для цього спеціальним (стороннім) джерелом випроміню-

вання (ДВ). Оскільки потік оптичного випромінювання можна повністю оха-

рактеризувати за допомогою чотирьох параметрів, кожен з котрих може бути 

промодулюваним незалежно від інших, то, відповідно, розрізняють і чотири 

типи ВОД: амплітудні, частотні, фазові та поляризаційні, в яких модулюються, 

відповідно: інтенсивність потоку, частота світлових коливань, фаза світлової 

хвилі та кут повороту площини коливань електричного (магнітного) вектора 

світлової хвилі. У більш простому випадку аналогових ВОД вимірювана вели-

чина безперервно модулює який-небудь із вищеперерахованих параметрів сві-

тлового потоку, адекватним чином (аналоговою) відображаючись в ньому. 
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Загальною вимогою до всіх типів ВОД (як і взагалі до будь-яких типів ОД) 

є те, що здійснювана ними модуляція будь-якого з параметрів потоку оптич-

ного випромінювання в решті решт (перед подачею його на ФП) мусить бути 

адекватним чином (без втрат інформації про вимірювану величину) перетво-

рена у відповідну модуляцію інтенсивності, яку тільки і здатні сприймати всі 

(без винятку) відомі сьогодні ФП. Справа в тому, що в явищі фотоефекту, який 

лежить в основі принципу роботи ФП і використовується для перетворення 

оптичного сигналу в електричний, окремі фотони, що складають потік оптич-

ного випромінювання і поступають на оптичний вхід ФП, сприймаються ене-

ргетично зв’язаними в речовині ФП електронами виключно, як кванти елект-

ромагнітної енергії. Поглинаючи окремі кванти оптичного випромінювання 

тільки цілком, як порції енергії, електрони речовини при цьому стають тією чи 

іншою мірою вільними в межах об’єму речовини ФП і змінюють (“модулю-

ють”) електропровідність його освітленої ділянки. В цьому, власне, і полягає 

перетворення оптичного сигналу в електричний. Із цього слідує, що в перет-

вореному за допомогою ФП електричному сигналі із усіх чотирьох параметрів 

оптичного потоку, кожний з яких може бути інформаційно промодульованим, 

у вихідному електричному сигналі ФП (струмі) залишиться тільки один, а 

саме  його інтенсивність. В ідеальному випадку фотострум через ФП буде 

визначатись тільки числом фотонів, що поглинаються за одиницю часу в його 

об’ємі. При цьому хвильові параметри фотонів, як частинок, що складають 

електромагнітне випромінювання світлових частот, і які можуть нести інфор-

маційний сигнал від ВОД у вигляді модуляції саме хвильових параметрів ви-

промінювання (частоти, фази електромагнітної хвилі або кута нахилу пло-

щини її поляризації), не знаходять свого відображення в перетвореному ФП 

електричному сигналі і при такому способі детектування оптичного сигналу 

безслідно зникають, тобто безповоротно втрачаються.  

Таким чином, всі існуючі на сьогодні ФП, є приймачами інтегруючої дії, 

здатними реагувати тільки на опосередковані в часі зміни загальної кількості 

фотонів, тобто на зміни величини енергії потоку оптичного випромінювання, 
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що поступає на їх вхід. Описана ситуація має принциповий характер і є нас-

лідком різної фізичної природи носіїв інформації, що входять в ФП і виходять 

з нього. Специфічний характер взаємодії фотонів з електронами обумовлю-

ється суттєво більшою інерційністю (масою) електронів, до того ж енергети-

чно зв’язаних в матеріалі ФП, порівняно з фотонами, які є набагато легшими і 

енергетично незв’язаними між собою в оптичному потоці. Несумірними є та-

кож і хвильові параметри фотонів і електронів.  

Викладеними віще міркуваннями і пояснюється безумовна необхідність 

перетворення модуляції сигналів частотних, фазових і поляризаційних ВОД 

(безпосередньо перед подачею їх сигналів на ФП) в модуляцію саме інтенсив-

ності. Вищесказане і пояснює наявність додаткових (окрім ЧЕ) елементів в оп-

тичних схемах всіх (крім, певне, амплітудних) ВОД. Це  опорні плечі в інте-

рферометричних схемах частотних і фазових ВОД, а також поляризатори і ана-

лізатори в оптичних схемах поляризаційних ВОД. 

1.3 Сучасні конструкції вимірювачів на основі ВОД 

Розглянемо декілька сучасних вимірювачів на основі ВОД. Для роботи 

чутливого елемента ВОД можна використовувати: 

- зміну фази хвилі, що поширюються по оптичному волокну; 

- зміну поляризації; 

- зміну кута обертання площини поляризації; 

- зміну втрат, явище поширення світла під впливом зовнішніх факто-

рів. 

Розглянемо перетворювач з оптичним трактом, який реалізований на одно-

мовному волокні. У одномодовому волокні поширюється тільки мода HE11. Ця 

мода приблизно може вважатися лінійно поляризованою, причому розподіл 

інтенсивності у поперечному перерізі променя підкорюється закону Гауса, що 

дозволяє порівняно просто добитись стійкої інтерференції. У дійсності ж у 

звичайному одномодовому оптичному волокні можливе поширення двох  мод 
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HE11 з ортогональною поляризацією. При цьому в силу неідеальної круглої фо-

рми поперечного перерізу оптичного волокна між модами виникає різниця 

фаз, у результаті чого світло, що виходить з оптичного волокна звичайно стає 

еліптично поляризованим. У перетворювачі при таких умовах інтерференційні 

смуги є розмитими, тому необхідне застосування поляризатора або викорис-

тання оптичного волокна зі збереженням поляризації. Крім того, у давачах 

типу акселерометра необхідно вживати заходи щодо знешкодження впливу 

дрейфу нуля, зміни масштабного коефіцієнта, погіршення лінійності. Інтерфе-

ренційне вимірювання – вимірювання відрізків у довжинах світлових хвиль 

або часу у періодах світлової хвилі – звичайно гарантує високу чутливість. Ви-

користання оптичного волокна у виді кільця з великою кількістю витків збіль-

шує протяжність зв’язку з об’єктом вимірювань та дозволяє тим самим ще бі-

льше збільшити чутливість давача. При вимірюванні фази досягнута чутли-

вість 10-6 рад/Гц. 

У давачах типу акселерометра використовуються різні функціональні мо-

жливості оптичного волокна. Прискорення перетворюється у деформацію 

(рис. 1.1) і, як наслідок, змінюється фаза світла, що поширюється у волокні. 

 

 

Рисунок 1.1 — Функціональні можливості волоконно-оптичного ЧЕ, який 

працює на основі зміни фази світла 

Отже, більш чутливі давачі, які використовують оптичне випромінювання, 

можливо будувати на основі схем, що реєструють зміни фази електромагнітної 

хвилі, яка поширюється по оптичному каналу. 

Ці зміни виникають при зовнішній дії на матеріал каналу і реєструються 

інтерферометричним методом при накладанні сигналів вимірюючого і контро-

льного каналів. 

Прискорення Ватаж Довжина Деформація 

Довжина 

Коефіцієнт 
заломлення 

Зміна 
форми 

Дя
че
нк
о Р

. А
. Р
І-6

2м
, 2

01
8



16 

 

 

У ряді випадків прикладення механічного навантаження викликає незначні 

зміни поперечного розрізу світловода та його показників заломлення. Основ-

ний вклад у зміну фази вносить зміна довжини світловода. Зміна таких зовні-

шніх впливів, як температура, тиск, магнітне поле, частота обертання витка 

світловода та інші, також призводить до зміни фази коливань. 

Ще одна схема ВОА з волокном у якості ЧЕ описана у [8]. Ртутний воло-

конно-оптичний акселерометр являє собою заповнений ртуттю циліндр, на 

двох торцевих стінках якого закріплені згорнуті у виді плоских спіралей опти-

чне волокно. Ці спіралі утворять два плеча інтерферометра. У залежності від 

знака прискорення, спрямованого уздовж осі циліндра відповідна гілка інтер-

ферометра реагує на деформацію торця циліндра. На виході інтерферометра 

виникає сигнал, пропорційний різниці тисків на торцях циліндра, а отже, при-

скоренню. Даний вимірювальний пристрій не реагує на прискорення в пло-

щині, нормальній до осі циліндра. Акселерометр реєструє прискорення в діа-

пазоні 10-5...0,7 g у частотному діапазоні 5... 800 Гц із лінійністю не гірше 1 %. 

У [9] поданий ВОА, у якому використовується в якості ЧЕ решітка 

Брегга. Решітка Брегга дозволяє вимірювати деформацію приєднаної поверхні. 

У запропонованому акселерометрі застосований метод виміру зміни довжини 

світлової хвилі, щоб одержати сигнал, пропорційний прискоренню. Акселеро-

метр заснований на системі, що складається з маси, що спирається на пружну 

пластину з тривкого матеріалу (рис. 1.2). 
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Рисунок 1.2. — Акселерометр на з використанням решіток Брегга в якості 

ЧЕ 

Принцип дії даного акселерометра наступний. Під дією прискорення змі-

щується інерційна маса і деформується прошарок пружного матеріалу, що мі-

стить решітку Брегга. Тут використане перетворення за допомогою решітки 

Брегга деформації пружного матеріалу в зміну довжини хвилі світлового по-

току. Далі зміна довжини хвилі вимірюється за допомогою оптоелектронного 

інструментарію. Для реалізації цього був використаний незбалансований інте-

рферометр Маха-Цендера. Зміна довжини хвилі призводить до зсуву фази ви-

хідного сигналу з інтерферометра Маха-Цендера. Результати досліджень і ви-

пробувань акселерометра показали діапазон вимірів прискорення 0...50 g із чу-

тливістю 10 мкg. При цьому спостерігається гарна лінійність виміру: на 

всьому діапазоні зсуви інерційної маси зберігається відносний зсув фази 48 

мрад/мкм. 

Акселерометр або сейсмометр, що приведений на рис. 1.3, має пару плос-

ких змійовиків волоконного світловода і має один або більше пружних дисків, 

що несуть інерційну масу і відповідний вигин. Кожна спіраль стійко приєд-

нана до відповідної дискової сторони так, щоб дисковий вигин подовжив спі-

раль на одній дисковій стороні й скоротив спіраль на протилежній стороні ди-

ска. Спіралі з'єднуються як ділянки опори волоконно-оптичного акселероме-

тра так, щоб інтерферометр забезпечив вихід, що відповідає вигину. Пару ди-

сків може бути встановлено напроти теплопровідного диску, щоб мінімізувати 

різниці температур між спіралями. Маса може бути центрально встановлена 

на диску з диском установленим периферійно або маса може бути розподілена 

навколо дискової периферії з диском, центрально встановленим, для ізоляції 

від деформації, яка може підвищитись. Декілька дисків можуть бути коак-

сиально встановлені, щоб забезпечити збільшення чутливості. Дя
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Рисунок 1.3 — Схема волоконно-оптичного акселерометра  

з пружними елементами 

Схема безконтактного волоконно-оптичного акселерометра подана в [10]. 

Два світлових промені лазера, що мають дві різноманітних довжини склово-

локон подачі, запущені на ту ж саму ціль переміщення. Частота кожного про-

меня — допплерівська, зміщена переміщенням цілі. Зсув частоти світлового 

променя лазера відповідає швидкості цілі під час запуску. Відмінність у стар-

товому часі завдяки відмінності в довжинах скловолокна подачі розрізняє 

швидкості цілі, яка розташовується час від часу диференціальними часами 

вступу світлових променів лазера. Два обернених проходи відбитого світла та-

кож зроблені відмінними так, щоб світло пройшло через більш коротке скло-

волокно подачі. Це досягається через керування більш довгим оберненим 

скловолокном за допомогою комбінації /4 пластини і дільника променя поля-

ризації. Це розташування вирівнювання сумарних шляхів ліквідувало сувору 

вимогу щодо когерентності лазера. Два промені відбитого світла змішані, і ча-

стота бітів відповідає різниці в частоті зміни Допплера в два різноманітних 

рази прибуття пускової установки. Акселерометр, заснований на цьому прин-

ципі був створений, і його ефективність була досліджена, використовуючи гі-

дрофон, який синусоїдально вібрує, як ціль. Особливості такого акселерометра 

- зменшення у вимогах когерентності джерела світла і більш простого поси-

лення сигналу, використовуючи гетеродинне детектування. 
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Публікація [11] описує акселерометр типу Маха-Цендера, який використо-

вує просвіт між волоконною консоллю та фіксованим скловолокном. Тут для 

вирішення проблеми завад у одномодовому волокні використовуються лінзи з 

кроком ¼ від довжини хвилі. Зворотній зв’язок виконаний через лазерний діод 

з активною демодуляцією. Акселерометр має динамічний діапазон 84 дБ та 

межу чутливості 10-4 g. Конфігурація використовує усі волоконні компоненти, 

які легко модифікувати. 

1.1.1 Можливості щодо точності вимірювання аналоговими ВОД 

При оцінці метрологічних можливостей ВОД їх не можна розглядати уо-

соблено, оскільки їхні можливості, як вимірювальних перетворювачів (ВП), 

можуть бути реалізовані лише в складі реальних вимірювальних пристроїв. 

При цьому, крім безумовних переваг ВО, на метрологічних параметрах ВОД, 

відіб'ються також і параметри інших, пов'язаних з ними елементів вимірюва-

льного тракту, разом з властивими їм перевагами і недоліками. В першу чергу 

це стосується ДС і ФП, які, власне, і забезпечують працездатність ВОД.  

Проведемо кількісну оцінку граничних можливостей стосовно точності 

аналогових ВОД, як вимірювального перетворювача у складі волоконно-опти-

чного вимірювального пристрою, зокрема, їхньої граничної чутливості, міні-

мально досяжної відносної похибки вимірів, максимально досяжний динаміч-

ний діапазон вимірюваних величин і т.п. Оцінка граничних можливостей точ-

ності аналогових ВОД проводилася нами в складі ВО вимірювального при-

строю. Така оцінка була проведена на прикладі найпростішого ВО ВП з ана-

логовим ВОД (рис 1.1), побудованого на сучасній елементній базі ВО, при на-

ступних ідеалізованих припущеннях: 

- абсолютна стабільність (температурна, часова та ін.) параме-

трів елементів, що утворюють вимірювальний тракт ВОД; 

- одинична смуга пропускання наступного за ФП тракту; 
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- максимально можлива потужність випромінювання, що вво-

диться в ВС (~1,0 мВт для напівпровідникових лазерних ДВ, що спо-

лучаються зі стандартними багатомодовими ВС типу "кварц-кварц" 

з діаметром світловедучого осердя 50 мкм). 

                                             F()             

                             Ф0                       Ф()                                         U() 

 

ВО-тракт          ВО-тракт 

 

Рисунок — 1.4 Найпростіший волоконно-оптичний вимірювальний при-

стрій 

Чутливість ВОД до вимірюваної фізичної величини, що діє на нього, ви-

значається як коефіцієнт пропорційності між збільшенням вимірюваної вели-

чини і збільшенням інтенсивності оптичного випромінювання на виході ВОД. 

Порогова чутливість ВОД — найменша зміна вимірюваної величини, що діє 

на ВОД, у результаті чого збільшення вихідного сигналу ВОД буде одно-

значно сприйнятим на фоні шумів. Цей параметр визначається не стільки па-

раметрами модулятора ВОД, скільки параметрами елементів вимірювального 

тракту ВОД і в першу чергу шумовими параметрами ФП і ДС. (Тут доречно 

провести аналогію з пасивними електричними давачами, що змінюють під 

впливом на них вимірюваної величини свій імпеданс, наприклад, терморезис-

торами). 

Основними джерелами шумів на навантажувальному резисторі ФП (розг-

ляд проведемо для випадку використання в якості ФП напівпровідникового 

фотодіода (ФД) з лавинним множенням фотоструму (ЛФД); отримані вирази 

легко можуть бути поширені й на випадок безлавинного ФД) будуть: 

а) шуми, обумовлені струмами витоку ФД (в першу чергу його темновим 

струмом); спектральна густина напруги цих шумів ФПшU )(  наводиться в пас-

порті на ФД; 

ВОД ДВ ФП 
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б) фотонні шуми оптичного потоку; обумовлюються дискретністю його 

структури – флуктуаціями густини потоку фотонів; спектральна густина на-

пруги фотонних шумів (Uш)фот на резисторі навантаження Rн (1.1) [5]: 

   
2

ш нфот

2e

hν

2P
U M F M R


 ,    (1.1) 

де  
22e

hν

2P
M F M


 – спектральна густина шумів фотоструму на виході ФД; 

е  заряд електрона, Кл; Р  потужність оптичного потоку на вході ФД, Вт;  

 квантова ефективність ФД; h  енергія кванта оптичного потоку, Дж; M 

2  

середній квадрат коефіцієнта лавинного помноження; F(M)  фактор-шум не-

ідеальності процесів лавинного помноження (для безлавинних ФД М и F(M) 

приймають рівними по одиниці);  

в) дробові шуми фотоструму Iф (шуми Шоттки); є наслідком дискретної 

структури электричного струму и обумовлені флуктуаціями густини потоку 

електронів; спектральна густина напруги дробових електронних шумів (Uш)ел 

на резисторі навантаження Rн: 

 ш н фел
2eU R I ;     (1.2) 

де ф

e

hν

Р
І


  – фотострум, що протікає через резистор Rн. 

г) спектральна густина напруги теплового шуму самого резистора Rн, 

(шум Найквіста): 

 ш нн
4k

R
U TR .     (1.3) 

д) шуми ДС, (Uш)ДС. 

Спектральна щільність перерахованих вище шумів у широкому діапазоні 

частот постійна; джерела цих шумів некорельовані між собою, тому їх сумарна 

спектральна щільність визначиться як: 
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2 2 22 2

ш ш ш шш ш е ИСфотФП
н

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
R

U U U U U U    .  (1.4) 

Запишемо умову порогової чутливості ВОД, приймаючи відношення сиг-

нал/шум в смузі частот Δf = 1Гц таким, що дорівнює 1: 

 
пор

н ш

е

hν

P
M R U f


  , (1.5) 

де Pпор – найменший приріст оптичної потужності на вході ФП, котрий, бу-

дучи перетвореним в приріст його вихідного сигналу (фотоструму), одно-

значно буде сприйнятим на фоні шумів. 

Вважаємо модуляційну характеристику ВОД лінійною: 

0

δ
χ

p
χ

 ,      (1.6) 

де p  коефіцієнт пропускання (прозорість) модулятора ВОД, як функція де-

якої узагальненої координати (параметра ЧЕ ВОД)  ; 0  таке значення уза-

гальненої координати ЧЕ, за якого забезпечується найбільша прозорість моду-

лятора;   коефіцієнт внутрішніх втрат оптичного випромінювання в ВОД. 

З врахуванням (1.6) і втрат випромінювання в ВО трактах (приймаючи, 

що l1 = l2 = l), вираз для приросту порогової потужності на вході ФП набуде 

вигляду: 

пор 0,2α

пор 0

0

Δ δ10 lР Р







 ,    (1.7) 

де Р0  потужність оптичного потоку на вході ВОД, Вт; пор  порогова зміна 

узагальненої координати ЧЕ, що обумовлює пороговий приріст оптичної по-

тужності на вході ФП;  

  коефіцієнт погонного затухання потужності оптичного потоку при 

його поширенні по ВС, ДБкм;  

l  відстань між ВОД і пунктом збору інформації, км. 

Беручи до уваги (1.7), виразові (1.1) можна надати вигляду: 
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2 -0,2 α

20
ш нфот

0

ηδ

0,5 hν

le P 10
U R M F M




 .   (1.8) 

Враховуючи (1.1 – 1.4) при підстановці (2.7) і (2.8) в (2.5) та виконуючи 

необхідні перетворення, отримаємо вираз для порогової чутливості ВОД: 

     

   
0

0

222 0,2α
н н ш ФП ДС 0

пор -0,2 α l 2 2 2 2

н 0

4k 2ehν ηδ 10
Δ

ηδ e 0,5 hν

l
шTR IR U Uχ F M P

χ
P 10 R М F M F M





  
   (1.9) 

Як бачимо з отриманого виразу, величина Δχпор залежить від величини χ – 

зі збільшенням прозорості модулятора зростає складова фотонних шумів. 

Із (1.9) легко отримати вираз для оцінки гранично досяжної мінімальної 

похибки вимірювань за допомогою аналогових ВОД. Для цього найбільшу 

зміну узагальненої координати Δтах, за якої обумовлюється максимальне зна-

чення сигналу на виході ВОД, приймемо рівним 0,50, а найменше, відповідно, 

пор. Тоді гранично досяжна мінімальна похибка вимірювань набуває такого 

вигляду: 

 
     

   

2 22 0,2α
н н ш шФП ДС 0

-0,2α 2 2 2 2

0 н

4k 2ehν ηδ10

ηδ10 e hν

l

пор l

TR IR U U2 F M P
γ

P R M F M F M

  
   (1.10) 

Дамо оцінку шумам, обумовленим специфікою процесів генерації світла 

в напівпровідниковому лазері. Рівень шумів оцінювався за виразом 

0

2

2
10

P
N lg

P

 
 

 
, де <P2>  середньоквадратичні флуктуації потужності ви-

промінювання, а <P0>  постійна складова потужності випромінювання, і 

склав при номінальному рівні потужності величину ~140 дБ, яка була сталою 

в діапазоні частот до 400 МГц. Перерахунок цих даних в напругу шумів на 

резисторі навантаження ФД дав величину того же порядку, що і напруга фо-

тоних шумів оптичного потоку. Це означає, що використання лазерного ДС 

суттєво не погіршує граничних параметрів аналогових ВОД. 

Оцінка чисельних значень складових виразів (1.9) і (1.10), показала, що: 
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-0,2α 2 2 2
ДСш0 н н ш ФП

2 2 2 2

н

ηδ10 4k 2e ( ) ( )

hν e

lP TR IR U U

F M R M F M

 
 .  (1.11) 

Враховуючи (1.11) і нехтуючи втратами в ВО тракті (10-0,2αl ≈ 1), вирази 

(1.9) і (1.10) можна суттєво спростити: 

 
0

0

пор

hν

ηδ

F M

P
   , 

 

0

пор

hν
2

ηδ

F M

P
  .  (1.12) 

Підставляючи числові значення величин в останній із виразів (1.12), отри-

маємо [6]: пор   10-6 Гц-0,5 = 10-4 % Гц-0,5. 

Зауважимо, що ця оцінка отримана за умови виконання низки ідеалізова-

них припущень, які на практиці виконати важко, а тому реально досяжні зна-

чення min  для вимірювачів на основі аналогових ВОД є ще гірші. 

Тобто, порогове значення прискорення, то для аналогових ВОД, мають  

обмеження вимірювання обумовлене шумами. 

Реально це означає, що для підвищення точності вимірювань за допомо-

гою ВОД необхідно в процесі модуляції ними оптичного потоку вводити в цей 

потік нові, додаткові до оптичних, але неоптичні, параметри, на які і слід пе-

рекласти роль реципієнтів інформації, а саме: 

• частота надходження імпульсів (вимір в цьому випадку зводиться до пі-

драхунку числа імпульсів, що припадають на одиницю часу; зауважимо, що 

вимірювання часових інтервалів також можна виконати з належною точні-

стю); 

• тимчасові інтервали між імпульсами (вимірювання зводиться до визна-

чення поділу значень часових проміжків між імпульсами; гарантом високої то-

чності вимірювань і в цьому випадку виступає можливість високоточних ви-

мірювань часових інтервалів), і т.п. 

Враховуючи низьку точність вимірювання аналоговими пристроями, те-

перішня ситуація вимагає розробки нового ВОД з імпульсною модуляцією ін-

тенсивності оптопотоку, які б могли підвищити точність вимірювання.  
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В якості прикладної задачі, що має за мету показати принципову можли-

вість і виправданість покладених на обґрунтовані вище тези надій, приймемо 

розробку цифрового ВОА з конічним маятником в якості ЧЕ, який має проде-

монструвати точнісні та надійнісні характеристики апаратури на базі ІВОД та-

кого класу. Кінцевим етапом роботи вважаємо розробку та опис принципів ви-

мірювання, конструкції та алгоритмів обробки даних закінченого пристрою, а 

також демонстрацію роботи пристрою та обробку отриманих значень в сучас-

них програмних середовищах з метою підтвердження його працездатності. 
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2 МОДЕЛЮВАННЯ, РОЗРОБКА АКСЕЛЕРОМЕТРА ТА АНАЛІЗ 

ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

Розробка ВП на основі імпульсних ВОД має кілька етапів і кожен етап 

можна розглядати в якості окремого завдання, що дасть в результаті готовий 

акселерометр. Розглянемо докладніше складові частини розробки: 

 Отримання вхідного сигналу (з модуляцією інтенсивності 

оптичного потоку) за допомогою ЧЕ 

 Перетворення оптичного імпульсу в електричний з подаль-

шим підсиленням 

 Передача електричних імпульсів на персональний 

комп’ютер з використанням відповідного програмного забезпе-

чення 

 Обробка значень та відображення значення прискорення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. — Блок-схема роботи акселерометра на основі ВОД з імпу-

льсною модуляцією 

2.1 Моделювання ВОД  

В основу моделі  покладена схема і конструкція ВОД прискорення з імпу-

льсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку [6]. 

Пружний підвіс конічного маятника (рис 2.2) виконаний з кварцової ни-

тки, роль якої виконує консольно закріплений в корпусі ВОД кінець ВС. На 

вільному кінці консолі ВС закріплена інерційна маса (ІМ) з магнітом’якого 

матеріалу.  

Джерело 

випромінювання 
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Рисунок 2.2 — ескіз запропонованого акселерометра. 1 – ВС; 2 – інерційна 

маса; 3 – щілини для пропускання світла; 4 – вихід ВС до ФД;  

5 – світлодіоди. 

В робочому режимі кінець маятника здійснює обертальний рух, який під-

тримується шляхом почергової узгодженої дії електромагнітів на ІМ. За відсу-

тності дії на акселерометр бічного прискорення (немає проекції вектора прис-

корення на площину XOY), обертання маятника відбувається симетрично осі 

ОZ. Оптичний сигнал імпульсно модульований завдяки наявності двох взає-

мно перпендикулярних щілин та обертовому руху конічного маятника, посту-

пає через ВС до ФП, в якості якого обрано фотодіод.  

При перетині кінцем ВС будь-якою щілини (OX, OY), світловий потік, що 

генерується інфрачервоними (ІЧ) світлодіодами виходить зі щілин та потрап-

ляє у ВС.  
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Таким чином на вихідному кінці ВС, одержуємо послідовність оптичних 

імпульсів, що складається з вкладених одна в одну X і Y послідовностей, сфо-

рмованих потраплянням у вхідний торець ВС світлових імпульсів – (рис. 2.3 а) 

– прискорення на ВОД не діє; б) - окремий випадок (наявне тільки бічне при-

скорення); в) - загальний випадок (наявні всі три проекції вектора приско-

рення). 

За відсутності бічних прискорень, інтервали часу перебування маятника 

по обидва боки від кожної зі щілин будуть однаковими, тобто різниця трива-

лостей будь-яких двох сусідніх часових інтервалів (рис. 2.2а), що задаються 

оптичними імпульсами в кожній із послідовностей, буде рівною нулю. При 

наявності бічного прискорення описуване кінцем маятника коло зміститься від 

свого початкового положення в напрямку, протилежному напрямку вектора 

прискорення (величина зсуву визначається величиною прискорення, що діє на 

ВОД, величиною ІМ і жорсткістю підвісу маятника). Завдяки цьому зсуву, 

часи перебування маятника по різні боки від щілин вже не будуть однаковими 

– один з кожної пари сусідніх часових проміжків, що формуються оптичними 

імпульсами в кожній з послідовностей, збільшить свою тривалість, а інший – 

зменшить (сумарна їх тривалість при цьому не зміниться) (рис. 2.3б). Зрозу-

міло, що чим більшим (меншим) буде бічне прискорення, тим, відповідно, бі-

льшою (меншою) буде і різниця тривалостей сусідніх часових інтервалів. Ця 

різниця і прийнята нами в якості міри величини бічного прискорення, що діє 

на ВОД. При цьому знак цієї різниці визначає напрямок проекції вектора при-

скорення: згідно або проти вибраного додатного напрямку даної осі чутливо-

сті.  
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Рисунок 2.3 — Часові діаграми вихідного сигналу ВОД. а)  приско-

рення немає;     б)  є тільки бічна складова; в)  є всі три складові вектора 

прискорення 
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При дії на ВОД прискорення, вектор якого паралельний осі OZ, початкове 

(за відсутності дії прискорення) положення рівноваги маятника не зміниться, 

а значить залишаться рівними нулю і різниці часових інтервалів, що розгляда-

лися вище. Проте при цьому зміниться сама тривалість періоду обертання ма-

ятника (рис. 2.3в) і саме ця величини може бути прийнятою мірою приско-

рення [6]. 

Як може бути зрозуміло з вищесказаного, основною метою для визна-

чення прискорення є точне визначення часових інтервалів між імпульсами. То-

чність визначення величини прискорення в результаті визначається точністю 

визначення часових проміжків, а точніше, різниць часових проміжків.  

З [13] можна отримати більш докладне представлення того, яким саме чи-

ном буде відбуватися перетворення аналогового сигналу в цифровий, та межі 

точності, якої можна досягнути цим методом. Але в даній роботі для демонс-

трації реальності виконання поставленої задачі використаємо звукову карту 

комп’ютера, як вже готову плату аналого-цифрового перетворювача (АЦП), 

для транслювання імпульсів від ЧЕ до інтерфейсу комп’ютера. За допомогою 

програмного середовища Labview 2015 можна відобразити оцифрований сиг-

нал на дисплеї, та за допомогою візуального програмування з використанням 

спеціалізованих бібліотек для роботи зі звуковою картою, та програмуванням 

на мові “С” зробити відповідні перетворення для отримати значення приско-

рення по трьом координатам та сумарний вектор прискорення (модуль). Розг-

лянемо докладніше перетворення та необхідні математичні дії, які потрібно 

виконати над часовими проміжками.  

Звичайно кожен окремий екземпляр ВОД може дещо відрізнятися за сво-

їми масогабаритними показниками, тому перед експлуатацією варто визна-

чити основні його константи, які впливають на подальші розрахунки: 

 період обертання маятника Т0 (виміряний за умови аz = 0);  

 довжину підвісу маятника L (конструктивний параметр);  
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 радіус кола обігу R0, яке описує кінець маятника і яке визначається 

також при аz = 0). 

Початковий період обертання    
1 2 1 2

0 0 0 0

0 х х у уТ Т Т Т Т     вимірюється і 

надалі він буде слугувати точкою відліку при вимірюваннях довільних вели-

чин складової прискорення аz. Відмітимо, що вибір умови аz = 0 для визна-

чення Т0 не є єдино можливим: величина Т0 може відповідати будь-якій вели-

чині аz, основним критерієм є точне визначення початкового прискорення по 

осі OZ. Тоді за точку відліку величини аz буде братися не нульове її значення, 

а те, яке відповідає величині Т0. 

Величина Т0 (для спрощення будемо вважати, що вона відповідає умові аz 

= 0) зв’язана з параметрами модулятора виразом [6]: 

3

0 2π
3E

mL
Т

I
  , (2.1) 

де m – величина інерційної маси маятника;L – його довжина;Е - модуль Юнга 

для матеріалу (в нашому випадку кварцу) підвісу;I - момент інерції попереч-

ного розрізу підвісу. 

Поява складової аz (аz  0) приведе до зміни виразу (5.1) [13]: 

𝑇 =
2𝜋

√
3𝐸𝐼
𝑚𝐿3

+
𝑎𝑧
𝐿

=
𝑇0

√1 +
𝑎𝑧𝑇0

2

4𝜋2𝐿

, 
(2.2) 

де 𝑇0 = (𝑇𝑥1 + 𝑇𝑥2) = (𝑇𝑦1 + 𝑇𝑦2) 

Із (2.2) випливає: 

𝑎𝑧 = 4𝜋2𝐿 (
1

𝑇2
−

1

𝑇0
2), (2.3) 

де вимірюваною величиною є тільки Т. Таким чином, після обробки сигналу 

ВОД згідно з виразом (2.3), по закінченню кожного циклу вимірювання (обе-

рту маятника) можна визначити величину аz. 

Визначимо аналітичні вирази, які зв’язують величини ах та ау з парамет-

рами вихідної послідовності ВОД. Нехай водночас з аz на ВОД діє також ау 

(складова ах = 0). 
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В результаті центр (який описується кінцем маятника) кола радіусом R 

зміститься від початкового положення в напрямку осі 0Y на деяку величину 

∆𝑦. Різниця часу перебування маятника по обидва боки від осі 0X визначається 

як: 

∆𝑇𝑦 =
4∆𝐿

𝑉
=
2𝑇∆𝐿

𝜋𝑅
=
2𝑇∆𝜑

𝜋
=
2𝑇

𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(

∆𝑦

𝑅
), (2.4) 

де, V – лінійна швидкість руху кінця маятника. 

З виразу (5.4): 

∆𝑦 = 𝑅 sin
𝜋∆𝑇𝑦
2𝑇

. (2.5) 

З іншого боку, зсув кінця маятника під дією складової ау у разі наявності 

аz можливо представити як: 

∆𝑦 =
𝑚𝑎𝑦
𝑘𝑧

, (2.6) 

де kz – жорсткість підвісу маятника, як функція величини складової. 

Формально зміна періоду оберту маятника при дії на нього складової аz 

можливо вважати наслідком зміни жорсткості пружного підвісу. Для гармоні-

чного осцилятора з пружним підвісом інерційної маси  

𝑇0 = 2𝜋√
𝑚

𝑘
, 

  

(2.7) 

де k – коефіцієнт жорсткості системи. Враховуючи вищесказане, k можна за-

писати наступним чином: 

𝑘𝑧 =
3𝐸𝐼

𝐿3
+
𝑚𝑎𝑧
𝐿

. (2.8) 

Підставляючи (2.6) та (2.8) у (2.6) та враховуючи (2.2), отримаємо: 

𝑎𝑦 =
4𝜋2

𝑇2
𝑅 sin

𝜋∆𝑇𝑦
2𝑇

. (2.9) 

Величина радіусу кола обертання R також залежить від величини аz. Її ве-

личину можливо виразити через вимірювані параметри, виходячи із закону 
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збереження моменту імпульсу (який у нашому випадку можна записати у ви-

гляді , звідки 𝑅2 = 𝑅0
2 𝑇 𝑇0⁄  та (2.10): 

𝑎𝑦 =
4𝜋2𝑅0

√𝑇0𝑇
3
sin

𝜋∆𝑇𝑦
2𝑇

. (2.10) 

Вочевидь, все наведене стосовно вимірювання величини складової ау по-

вною мірою стосуються і вимірювань складової ах. Зрозуміло, що присутність 

складової ах ніяк не відіб’ється на результатах вимірювань складової ау і на-

впаки. 

У випадку довільної орієнтації вектора прискорення відносно осей чутли-

вості акселерометра результати вимірювань з’являться на виході всіх трьох ка-

налів (“X”, “Y” і “Z”). Підсумкове прискорення в даному випадку визначиться, 

як векторна сума виміряних значень ах, ау і аz. При цьому модуль повного век-

тора прискорення визначиться як 𝑎𝑥𝑦𝑧 = √𝑎𝑥
2 + 𝑎𝑦

2 + 𝑎𝑧
2, а його орієнтація (кут 

нахилу до осей чутливості) визначається напрямними косинусами: cos 𝛼 =

𝑎𝑥 𝑎𝑥𝑦𝑧⁄ ; cos 𝛽 = 𝑎𝑦 𝑎𝑥𝑦𝑧⁄ ;. 

 

2.2 Розробка акселерометра на основі ВОД з імпульсною модуляцією 

інтенсівності 

Перед створенням макета, потрібно спроектувати пристрій у середовищі 

трьохвимірного моделювання. Для вирішення поставленої задачі скористає-

мося програмним пакетом SolidWorks, який дозволить побачити реальній ви-

гляд моделі акселерометра завдяки наявності інструментів відтворення моделі 

у реальному вигляді. 

Враховуючи виведені в попередньому розділі залежності можливостей 

ВОД від його параметрів візьмемо за початковий розмір для конструкції дов-

жину, рівну 10 см яка забезпечить можливість вимірювати малі прискорення, 

до 1.6·10-7g. Верхня та нижня частина має бути виготовлена з сучасних мате-

ріалів, мати відносно велику міцність та відповідати умовам оптичної прозо-

рості. Звичайне скло є дуже крихким, що не задовольняє умови міцності, тому 
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обираємо прозоре органічне скло, яке є легким в обробці та відповідає вище-

названим умовам.  

Для забезпечення  модуляції інтенсивності світлового потоку вся повер-

хня нижньої частини, окрім щілин, через які приходить світло, має бути не-

прозорою, тому доцільно буде покрити її плівкою, яка б забезпечила погли-

нання світла; колір плівки приймаємо чорним. Ширина щілин, для забезпе-

чення мінімально коротких імпульсів має бути співвимірною діаметру осердя 

ВС, тобто 50 мкм. 

Стрижні на яких кріпиться вся конструкція, для забезпечення надійності 

та жорсткості виконані зі сталі. По всій довжині кожного зроблена різьба, яка 

забезпечить регулювання по висоті та центрування ВОД відповідно до нахилу 

поверхні, на якій буде розташовано конструкцію.  

Підсвічування знизу забезпечується світлодіодами інфрачервоного ви-

промінювання, оскільки кремнієвий ФД, який використовується для перетво-

рення світлової енергії в електричну, має максимальну ефективність на дов-

жинах хвиль 0,8 – 1 мкм. Для збільшення можливостей ВОД, кількість світло-

діодів візьмемо 13, по 3 світлодіоди на кожну з чотирьох щілин та один по 

середині. Кріплення та електричне з’єднання світлодіодів виконане на фоль-

гованому текстоліті. Всі деталі закріплено гвинтовим з’єднанням. 

Виконана у програмі SolidWorks модель ВОД зображена на рис 2.4. 
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Рисунок 2.4 — Модель ВОД виконана в SolidWorks 

Після віртуального моделювання було виготовлено макет, який в подаль-

шому використовувалось для підтвердження справедливості описаного прин-

ципу роботи нового класу ВОД та для демонстрації працездатності шляхом 

підключення до персонального комп’ютера. Схема підсилення сигналу ВОД 
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Ескіз акселерометра, представлений на рис. 2.2, та його моделі (рис. 2.4). 

забезпечують генерацію світлового потоку, модуляцію та передавання оптич-

них імпульсів до ФД, який перетворює світловий потік випромінювання інф-

рачервоного діапазону в електричний сигнал. Але враховуючи малий діаметр 

осердя ВС реєстрація імпульсів безпосередньо з ФД є неможливою, оскільки 

потужність вхідного оптопотоку мала. Тому для збільшення потужності елек-

тричного імпульсу потрібно розробити схему підсилювача зі значним коефіці-

єнтом передачі. 

 Схему розроблено за [16] 

 

Рисунок 2.6 — Схема підсилювача сигналу фотодіоду 

 

 Пояснимо деякі особливості цієї схеми. Світловий імпульс отриманий з 

виходу ВС 4 (рис. 2.2) потрапляє на фотодіод VD1, який створює малий струм, 

порядка наноампер. Завдяки великому опору R4 на ньому утворюється доста-

тня напруга для відкривання транзистора VT1 але замало для детектування, 

тому відбувається подальше підсилення транзисторами VT2 та VT3. Світло-

діод VD2 слугує індикатором працездатності макета, тобто випромінює світло 

лише в момент коли кінець консолі проходить над щілиною. Змінний резистор 
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R6 на виході підключено в якості дільника напруги для регулювання рівня си-

гналу на мікрофонному вході звукової карти персонального комп’ютера. 

 

2.2.1 Оцінка можливостей по точності  

Оцінимо мінімальне значення прискорення, максимальне значення та ди-

намічний діапазон вимірювань, які можна отримати враховуючи наступни па-

раметри акселерометра:  

Таблиця 2.1 Значення параметрів пристрою, які впливають на точність 

Параметр акселеро-

метра 
Позначення Величина 

Довжина нитки L 100 мм 

Модуль Юнга для ква-

рцу 
E Е = 71010 Н/м2 

Момент інерції попе-

речного розрізу підвісу 
I I = 1,210-17 м4 

Маса підвісу m 710-3 кг 

Радіус кола обігу R 5 мм 

Параметр оброблю-

вального пристрою 
  

Частота дискретизації 

звукової карти персоональ-

ного комп'ютера 

fген 380000 Гц 

 

Враховуючи частоту дискретизації визначимо, що мінімальний час, який 

можна зафіксувати таким чином дорівнює 2,6 710-6 с. Тобто tпор  при частоті 

дискретизації в сотні кГц, сягає порядку мікросекунд.  

Підставимо отримані значення в (2.1) для визначення періоду обертання 

при відсутності зовнішнього прискорення. Отримаємо: 
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𝑇0 = 2𝜋√
𝑚𝐿3

3E𝐼
= 10,47c. 

 

(2.11) 

 

Враховуючи, що tпор  можна представити у вигляді (2.12) [14]: 

  (2.12) 

де xпор – шлях, пройденим кінцем маятника за час tпор. 

Враховуючи вирази (2.11) та (2.12) визначимо порогову чутливість: 

 

 

   3

пор

генген

3
20 0

 
x 33

0

8
2π 1,6 10

3E

4 

R
g

f Tf

R I

mL
a 

  
 

  
 

, (2.13) 

 

 Враховуючи вище отримані формули було отримано мінімальне зна-

чення прискорення, яке може бути визначено, якщо брати до уваги задані в 

табл. 2.1 значення параметрів акселерометра та обчислювального обладнання 

(в нашому випадку — звукова карта персонального комп’ютера). Значення з 

(2.13) справедливе для прискорення вздовж осі OX та OY. Але окрім мінімаль-

ного значення важливо також визначити максимальне аmax, та динамічний діа-

пазон N, вважаючи, що максимальне прискорення, яке може бути виміряне з 

допомогою ЦВОД [15]. Приймемо за максимальне значення, таке при якому 

кінець маятника наближається до центру, перетину щілин. 
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max 20 0
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Обчисливши прискорення по оям OX та OY обчислемо прискорення по OZ 

враховуючи, що максимальне значення прискорення відповідає збільшенню 

радіуса обертання вдвічі, порівняно з початковим(2.16-2.18): 

  пор

23
2 8

3 3 2

ген ген 0

3E 8π м
1,8 10

π с
 

z

L I L
a

f mL f T

 
    

 
, (2.16) 

  max

2

2 22
0

E 12π м
9 0,1

с
 zа

I L

mL T
     (2.17) 

 ген

max 6

0ген
пор

( ) 3 3π
π 6 10

( ) E 2

3
z

z

z

a mL
N f f T

a I
      (2.18) 

Так як розроблюваний ВОД предназначений для виміювання тривалого 

прискорення, то для порівняння порогового значення прискорення  зі значен-

нями вже існуючих приладів, за частоту виміру приймемо 1Гц. В  табл. 2.2 

представлені можливі значення порогового прискорення для сучасних акселе-

рометрів, акселерометрів на аналогових ВОД та для ІВОД. 

Таблиця 2.2 Порогове значення прискорення для різних акселерометрів 

 Порогове значення прискорення,  

g10-6/Гц-0,5 

Сучасні акселерометри 150 

Акселерометри на аналогових ВОД 1 

Акселерометри на ІВОД 0,016 

Як бачимо акселерометри на основі ІВОД мають найкращі характерис-

тики, враховуючи те, що ми не ставили за мету показати максимально мале 

порогове значення. 
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3 ДОСЛІДЖЕННЯ МАКЕТА 

3.1 Особливості конструкції експериментального макета 

Конструкція ВОД прискорення (рис. 3.1) являє собою дві квадратні плат-

форми з оптично прозорого матеріалу, рознесені на відстань десять сантимет-

рів і з’єднанні між собою металевими стрижнями. Через центр верхньої плат-

форми пропущено консольно закріплений в ній ВС, який разом із прикріпле-

ною на його кінці інерційною масою із магнітом’якого матеріалу, утворюють 

маятниковий чутливий елемент ВОД. Кріплення конструкції виконене за до-

помогою болтового з’єднання для забезпечення можливості регулювання дов-

жини ВС, а також для центрування ЧЕ, безпосередньо перед вимірюванням. 

 
Рисунок 3.1 — Макет розробленого давача 
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Нижня платформа ВОД має покриття з непрозорого матеріалу, в якому 

вздовж осей симетрії платформи прорізані щілини шириною 300 мкм. Знизу 

пластина підсвічується світлодіодами. Конусний маятниковий чутливий еле-

мент, описуючи коло при роботі ВОД, фіксує світло, яке проходить через щі-

лини. За відсутності зовнішнього прискорення на виході ВС маємо рівномірну 

послідовність світлових імпульсів. При появі бічного прискорення, описуване 

кінцем маятника коло зміщується від свого початкового положення в напря-

мку протилежного напрямку вектора прискорення. Величина цього зміщення 

визначиться величиною прискорення, що діє на ВОД. Внаслідок цього, інтер-

вали часів перебування маятника по різні боки щілин вже не будуть однако-

вими –  один з кожної пари сусідніх часових проміжків, що задаються оптич-

ними імпульсами в кожній з послідовностей, збільшить свою тривалість, а ін-

ший – зменшить (сумарна їх тривалість при цьому, очевидно, не зміниться). 

Чим більшою (меншою) буде величина бічного прискорення, тим, відповідно, 

більшою (меншою) буде і різниця тривалостей сусідніх часових інтервалів в 

послідовностях оптичних імпульсів. Після перетворення оптичних імпульсів в 

електричні їх можна опрацювати в аналого-цифровому перетворювачі, як опи-

сано в [12]. 

3.2 Результати експериментальних досліджень похибки 

Програмне середовище Labview призначене для віртуального моделю-

вання радіоелектронної апаратури та для експериментального дослідження 

працездатності проектованого пристрою шляхом високорівневого програму-

вання без наявності реальної налагоджувальної плати або мікроконтролера.  

Для початку обробки даних, отриманих від ВОД, потрібно ініціалізувати 

зовнішній вхід, до якого підключено пристрій. В даному випадку скористує-

мося бібліотекою для відтворення сигналу зі звукової карти в реальному часі 

Waveio.dll. Для коректної роботи елементів бібліотеки задаємо необхідні кон-

станти, такі як: розрядність, частота дискретизації, кількість каналів, режим 

роботи, буферний час та інші (рис 3.7) 
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Рисунок 3.7 — Ініціалізація пристрою входу 

 

На рис 3.8 зображена форма початкового оптичного імпульсу (такий са-

мий характер має і відповідний електричний сигнал U(t)). 

 

 
Рисунок 3.8 — Форма сигналу, який подається до входу ПК 

 

Після підключення ВОД до персонального комп’ютера, імпульси оциф-

ровується та в результаті ми отримуємо набір дискретних значень з кроком 

∆tmiт (рис. 3.9). Отримані цифрові значення попередньо оброблюється, залиша-

ючи лише ті, які задовольняють умові компаратора Uпор на фронті імпульсу. 
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Рисунок 3.9 — Імпульс після обробки 

Порахувавши кількість нульових значень між одиницями і знаючи ∆tmiт, 

яке визначається, як обернене значення до частоти дискретизації можна визна-

чити тривалість інтервалу між імпульсами. Точність з якою буде визначений 

часовий проміжок, залежить тільки від частоти дискретизації АЦП. та запуску 

програми отримаємо наступний графік (рис. 3.10) 

 

 

Рисунок 3.10 — Відображення імпульсів в Labview 

Як бачимо, отриманий сигнал має багато шумів і оскільки вхідний сигнал 

після обробки за допомогою АЦП, являє собою набір дискретних значень, то 

кожне значення можна відокремити одне від іншого та виконати необхідні дії. 

Наступним кроком виконаємо фільтрацію по амплітуді, замінивши всі зна-

чення, які менші 25 умовних поділок амплітуди, на нульові. Саме такий рівень 

фільтрації дозволить звузити ширину імпульсу, що буде зручним для подаль-

шого опрацювання (рис. 3.11). Фільтрацію шуму виконаємо наступними ко-

мандами у вікні для формул: 
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int32 j, n; 

n = sizeOfDim(x,0); 

for(j=0;j<n;j++){ 

if (abs(x[j])<48) 

{x[j]=0;} 

де x[j] – поточний елемент масиву, n – розмір масиву в буфері. 

  

 

Рисунок 3.11 — Сигнал після фільтрації від шумів 

 

Кожен окремий імпульс можна розглядати як суму його складових: фронт 

(інтервал від початку входу ВС в простір над щілиною до моменту, коли ВС 

повністю увійшов до простору щілини), постійна складова (період руху ВС 

над щілиною) та спад (час виходу ВС з простору світлової щілини). Врахову-

ючи те, що на вході звукової карти підключено конденсатор, можна пояснити 

чому кожен імпульс на (рис. 3.11) представлено кількома імпульсами. Пос-

тійна складова не потрапляє до входу звукової карти і, як наслідок, тривалість 

імпульсу перетворюється на суму переднього фронту, постійної складової, яка 

відображається проміжками нулів, та спаду. 

Програмним методом, який описано нижче, задамо рівень спрацьову-

вання компаратора 50 умовних поділок амплітуди. Після першого спрацьову-

вання компаратора, інтервал, який дорівнює сумі тривалостей постійної скла-

дової та часу спаду, заповнимо нульовими. Це необхідно для отримання оди-
Дя
че
нк
о Р

. А
. Р
І-6

2м
, 2

01
8



45 

 

 

ночних імпульсів, час між якими можна підрахувати шляхом множення кіль-

кості нульових значень на тривалість одного періоду імпульсів дискретизації, 

яка дорівнює 2,6·10-6 с.  

int32 m, j, n, k=0, z=0, t1=0, t2=0, t3=0, t4=0; 

n = sizeOfDim(x,0); 

for(j=0;j<n;j++){ 

if (abs(x[j])<48) 

{x[j]=0;} 

if (x[j]>=50) 

{k++; 

for(m=0;m<15000;m++){ 

x[j+m]=0;} 

if(k>=1) 

{z++;} 

if(k==2){ 

t1=z;} 

if(k==3){ 

t2=z-t1;} 

if(k==4){ 

t3=z-(t1+t2);} 

if(k==5){ 

t4=z-(t1+t2+t3);z=0;k=1;}  

де m – кількість проміжків, які заповнюються нульовими значеннями; k – кі-

лькість отриманих імпульсів; z – загальна кількість імпульсів дискретизації; 

t1, t2, t3, t4 – кількість періодів заповнення в кожному інтервалі між імпуль-

сами.  

В результаті отримаємо одиночні імпульси. Інтервали часу, що задаються 

імпульсами давача, визначаємо шляхом множення тривалості підрахункового 

імпульсу на їх число між імпульсами давача (рис. 3.12). 
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Рисунок 3.12— Відображення імпульсів після кінцевої фільтрації 

Як було сказано в попередніх розділах, за відсутності прискорення часові 

проміжки між окремими імпульсами мають бути однаковими, а період обер-

тання конічного маятника сталим. 

В табл. 3.3 представлено деякі значення інтервалів між імпульсами да-

вача, а в табл. 3.4, відповідне їм прискорення.  

Таблиця 3.3 Значення часових інтервалів без прискорення 

№ п.п 

 

n – кіль-

кість пері-

одів запов-

нення;  

t – час, мкс 

t1 t2 t3 t4 T 

1 
n 46752 48521 46779 48517 190570 

t 121555,2 126154,6 121625,4 126144,2 495482,0 

2 
n 46763 48532 46757 48548 190602 

t 121583,8 126183,2 121568,2 126224,8 495565,2 

3 
n 46754 48548 46759 48516 190578 

t 121560,4 126224,8 121573,4 126141,6 495502,8 

4 
n 46765 48547 46750 48522 190585 

t 121589,0 126222,2 121550,0 126157,2 495521,0 
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Таблиця 3.4 Значення прискорення без зовнішньої дії 

№ 

п.п 
ΔTx, мкс ΔTy, мкс ΔTz, мкс ax, g ay, g az, g

 

1 –83,2 –59,5 –18 –2,14·10–5 –1,53·10–5 2.38·10–4 

2 57,2 –26 65 1,47·10–5 –6,61·10–5 –8.6·10–4 

3 –94,9 71,5 4,1 –2,44·10–5 1,84·10–5 –5.42·10–4 

4 –26 104 21 –6,69·10–5 2,67·10–5 –2.77·10–4 

 

Як бачимо з табл. 3.3 інтервали часу перебування кінця ВС в різних сек-

торах координатної площини ХОY (t1-t4) дещо розрізняться між собою. Нері-

вномірність цих інтервалів можна пояснити деякою несиметрією та неідеаль-

ністю виготовлення конструкції давача, а також нерівномірністю випроміню-

вання світлодіодів, що підсвічують щілини. Також слід враховувати, що макет 

нашого давача знаходився на звичайному письмовому столі в кімнаті 6-го по-

верху житлового будинку і піддавався дії прискорень, обумовлених неконтро-

льованими зовнішніми факторами (рух транспорту, ходіння людей і т.п.). 

Тобто, можемо зробити висновок, що на даний момент вдалося досягти похи-

бки, що складає 10–5g. 

3.3 Експериментальне визначення прискорення при нахилі 

Після центрування макету, за допомогою болтового з'єднання, нахиляючи 

конструкцію пристрою, можна задавати прискорення яке по величині буде до-

рівнювати модулю проекції земного тяжіння на відповідну вісь. Тобто, повер-

таючи ВОД на кут α в сторону, яка відповідає напрямку OX отримаємо прис-

корення рівне sin(α)g. Для отримання прискорення повертаємо модель на 

α=1˚(3.19) 

 𝑎𝑥 = 𝑠𝑖𝑛(α)𝑔 = 0,0174𝑔. (3.19) 
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При цьому для отримання α=1˚ підіймаємо одну сторону ВОД на вели-

чину 0,87 мм. 

Таблиця 3.5 Значення часових інтервалів при наявності прискорення 

№ 

п.п 

 

n – кількість 

підрахунко-

вих імпуль-

сів;  

t – час, мкс 

t1 t2 t3 t4 T 

1 
n 60984 34295 34317 60963 190560 

t 158558,4 89167 89224,2 158503,8 495456 

2 
n 60989 34291 34326 60960 190566 

t 158571,4 89156,6 89247,6 158496 495471,6 

3 
n 60980 34292 34319 60977 190568 

t 158548 89159,2 89229,4 158540,2 495476,8 

4 
n 60988 34305 34324 60973 190591 

t 158568,8 89193 89242,4 158529,8 495536,6 

 

 

Таблиця 3.6 Значення прискорення при нахиленні конструкції на 1˚ в напря-

мку осі OX 

№ п.п ΔTx, мкс ΔTy, мкс ΔTz, мкс ax, g ay, g az, g
 

1 138671 –120,6 –44,00 0,017 –1,54·10–5 2,51·10–4 

2 138663 –150,6 –28,40 0,017 –1,93·10–5 1,62·10–4 

3 138700 –62,4 –23,20 0,017 –7,98·10–5 1,29·10–4 

4 138663 –100,4 36,60 0,017 –1,28·10–5 –2,7·10–4 

 

Працездатність даної конструкції підтверджується проведеними вимірю-

ваннями , а розраховані в попередньому розділі можливості показують, що при 

використанні високоточних технологій виготовлення запропонованою конс-

трукції новий клас ВОД забезпечує високу точність вимірювання приско-

рення. 
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Проведені вимірювання сходяться з очікуваними результатами. Точність 

з якою давач може вимірювати прискорення відповідає спів розмірна з тими 

значеннями, які зазначені у табл. 3.3 – 3.6. При впливі лише прискорення зем-

ного тяжіння на ВОД прилад реєструє навіть незаплановані, малі значення па-

разитних шумів до шостого знаку після коми. Нахил конструкції на один гра-

дус теоретично має змінювати прискорення по відповідній осі на 0,017g, що 

було підтверджено теоретично (табл. 3.6).  
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

Основною метою даного розділу є забезпечення комфортних та безпеч-

них умов праці  при виконанні науково-дослідної роботи за темою магістер-

ської дисертації – моделювання акселерометра на основі волоконно-оптич-

ного давача з імпульсною модуляцією.   

В даному розділі запропоновані технічні рішення, а також організаційні 

заходи з безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії і визначені основні за-

ходи з пожежної безпеки та профілактики надзвичайних ситуаціях. 

Робота проводитися в лабораторії з використанням ПЕОМ.  Тому доціль-

ним є освітити в цьому розділі питання охорони праці інженерів, що працюють 

із ПЕОМ.  

У процесі повсякденної діяльності комп'ютерні технології швидко поши-

рюються в різноманітних галузях народного господарства, наукових дослі-

джень, у домашньому побуті і т.д.  Навальне поширення комп'ютерної техніки 

призвело до різкого збільшення кола осіб, що забезпечують функціонування 

обчислювальної техніки і проводять багато часу за відеодисплейними термі-

налами (ВДТ) (в подальшому враховуються вимоги ДСанПіН 3.3.2.007 

(1998р.) - Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплей-

ними терміналами електронної обчислювальної техніки).  Одночасно з цим 

змінився характер праці, її зміст й умови, у яких вона здійснюється, виявлений 

зв'язок між використанням комп'ютерів і захворюваннями.  

У зв'язку з цим у даному розділі передбачається визначити потенційно не-

безпечні і шкідливі чинники, що виникають при експлуатації ВДТ, джерела і 

фізику їхнього утворення, вплив цих чинників на оператора, принцип норму-

вання, а також можливі комплексні заходи щодо запобігання впливу цих чин-

ників на людину і навколишнє середовище.  Дя
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4.1 Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних ви-

робничих факторів при виконанні наукових досліджень. 

 

ВДТ є пристроєм для візуального відображення інформації, збереженої 

електронним засобом. Він складається з дисплейного екрану, системного 

блоку обробки виведеної інформації, і клавіатури.  

Класифікація ВДТ стосовно до проблеми їхнього впливу на здоров'я ба-

зується головним чином на конструктивних особливостях і визначених пара-

метрах самого дисплея (наприклад, можливість одержання багатокольорового, 

позитивного, негативного зображення).  

З усіх типів ВДТ найбільш небезпечними є ВДТ з електронно-промене-

вими трубками (ЕПТ). Хоча зараз використовуються переважно портативні 

комп'ютери з рідинно кристалічними дисплеями, менше поширені ВДТ із пла-

змовими і електролюмінісцентними дисплеями, але при виконанні дослідних 

робіт, що є невід’ємною частиною магістерської дисертації, часто використо-

вується осцилограф в якості приладу для моніторингу отриманого сигналу та 

перевірки відповідності теоретичним даним, в якому і досі, в більшості випа-

дків, використовується ЕПТ. Тому розглянемо ВДТ на основі ЕПТ. Принципи 

дії і конструкція ЕПТ однакові і не залежать від того, чи застосовуються вони 

в телевізорах, ВДТ або інших пристроях. 

Проаналізуємо потенційно шкідливі і небезпечні чинники, що виникають 

у процесі експлуатації ВДТ на основі ЕПТ. Принцип дії і конструкція ЕПТ до-

зволяє зробити висновок, що основними такими чинниками будуть: 

— електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону; 

— невикористовуване рентгенівське випромінювання (НРВ); 

— випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, інфраче-

рвоне і випромінювання видимого діапазону); 

— електростатичне поле; 

— акустичне випромінювання; 
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— можливість враження електричним струмом; 

— відблиски на екрані монітора. 

Випромінювання НВЧ діапазону, ультрафіолетове, НРВ іонізують пові-

тря, змінюють його хімічний склад (у робочій зоні утворяться О3, NO, Н3О, 

НС2 і ін.). Робота ЕОМ супроводжується виділенням надлишкового тепла, що 

призводить до порушення параметрів мікроклімату в робочій зоні. 

Крім того, праця робітників обчислювальних центрів (ОЦ) і користувачів 

персональних комп'ютерів супроводжується активізацією уваги й інших ви-

щих психічних функцій, порушується режим праці і відпочинку і робота може 

провадиться при недостатній освітленості. 

4.1.1 Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону 

ВДТ на основі ЕПТ є джерелом випромінювань і полів різноманітних ча-

стот. Основними джерелами є блоки кадрової і рядкової розгортки, відрізок 

високовольтного проводу й анод. Ця напруга від блоку розгортки до анода тру-

бки передається за допомогою неекранованого відрізка високовольтного про-

воду, розташованого на зворотній стороні кінескопа. З одного боку він через 

обмотку автотрансформатора заземлений на корпус, а з іншого боку – живить 

анод ЕПТ. Тому його можна уявити в якості коротко заземленого штиря без 

ємності на кінці, тобто як антену, що випромінює. Випромінювання від анода 

ЕПТ, діаграма спрямованості якого має головний максимум, перпендикуляр-

ний до площини екрана кінескопа, безпосередньо спрямоване на людину, що 

працює на ВДТ. 

Припустимі норми для напруженості електричного поля на відстані 1 м 

від екрана зазначені в ГОСТ12.1.006-84 і приведені в таблиці 4.1. 

Фактичне значення ЕМВ відповідно до паспортних даних ВДТ задоволь-

няє "Тимчасовим санітарним нормам для В.Ц." №4559-88 і ГОСТ12.1.006-84 і 

не мають загрози для користувача. 
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Таблиця 4.1. Норми для напруженості електричного поля 

 

 

Частота 

Гранично припустимі 

напруженість елект-

ричного поля, В/м 

щільність потоку енгії, 

Вт/м
2

 

0,3-3 МГц 15  

3-30  МГц 10  

30-300 МГц 3  

300-3000 МГц  0.1 

3-30 ГГц  0.1 

4.1.2  Рентгенівське випромінювання ВДТ 

Джерелом НРВ у ВДТ є ЕПТ, у якій відбувається бомбардування люміно-

фору і матеріалу екрана електронами. Вихід НРВ за межі колби має місце при 

анодном напрузі 10 кВ і більш. При напрузі 5-60 кВ генерируется «м'яке» (до-

вгохвильове) рентгенівське випромінювання. Ефективна енергія НРВ зале-

жить від анодної напруги і матеріалу колби ЕПТ. Люмінофори, використову-

вані в ЕПТ, перетворюють підведену електронним пучком енергію в такі види 

випромінювань: випромінювання видимого спектру (довжини хвиль  =400 – 

760 нм); інфрачервоне випромінювання ( =760 нм – 1 мм); ультрафіолетове 

випромінювання ( = 400 – 315 нм); рентгенівське випромінювання ( =1 – 

0,001 нм). Дослідження показали, що потік квантів рентгенівського випромі-

нювання ЕПТ майже симетричний відносно осі кінескопа і спрямований пер-

пендикулярно до поверхні екрана. Потужність експозиційної дози Х НРВ при 

відхиленні від осі трубки на 27-300  складає 50%. Прошарок скла товщиною 5-

8 мм (така товщина екрана ЕПТ) значно послабляє потужність експозиційної 

дози НРВ, особливо якщо до складу скла введені атоми важких елементів. 

Відповідно до ГОСТ12.2.006-87 ("Апаратура радіоелектронна побутова. 

Вимоги безпеки. Методи іспиту.") потужність експозиційної дози рентгенівсь-

кого випромінювання побутової апаратури в будь-якій точці на відстані 5 см 

від будь-якої її зовнішньої поверхні не повинна перевищувати 100 мкР/г. 
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4.1.3  Розрахунок невикористовуваного рентгенівського випроміню-

вання монітора 

Це випромінювання виникає при роботі електровакумних приладів при 

анодній напрузі більшій 5 кВ. У моніторі SAMSUNG 550b, використовува-

ному на робочому місці, анодна напруга складає 25 кВ, тобто генерується 

"м'яке" (довгохвильове) рентгенівське випромінювання. Потужність експози-

ційної дози НРВ для товстих анодів (коли його товщина дорівнює не менше 5 

довжин пробігу в речовині, тобто  в якій електрони цілком гальмуються, що 

відповідає використовуваному терміналу) визначаються з «Санітарних норм 

роботи з джерелами НРВ» і ГОСТ12.2.006-87 – для відеоконтролюючих при-

строїв на відстані 5 см від корпуса апарату на стороні зверненої до оператора 

не вище 27.8 нР/с (0.1 мР/г). 

Розрахуємо потужність експозиційної дози НРВ від ЕПТ по формулі (як 

для «масивних» анодів): 

24114.0

μ
21

710

rN

еф
Z

a
I

a
UKK

X








,                         (4.1) 

де 107 – еквівалент Вата, ерг/с; К1=310-6 – коефіцієнт пропорційності, що ха-

рактеризує можливість гальмування електронів в електричному полі ядра; 

К2=1 – коефіцієнт при U = const; Uа=25 – анодна напруга, кВ; Iа=0,3 – анодний 

струм, мА; Zеф – ефективний порядковий номер речовини анода (люмінофора): 
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Z ,                                                            (4.2) 

де аі – число атомів речовини з порядковим номером Zi у складній речовині. У 

середньому для люмінофорів, застосовуваних у моніторах, Zеф=30; =10-9 – ко-

ефіцієнт поглинання випромінювання в повітрі, залежить від енергії квантів, 

см-1; 0.114 – енергетичний еквівалент рентгена, ерг/см3; N = 50 – ослаблення 

випромінювання колбою ЕПТ; r = 5 – відстань від анода ЕПТ до аналізованої 
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точки робочого простору, см. Підставивши значення, визначаємо, що потуж-

ність експозиційної дози НРВ для монітора SAMSUNG 550b складає 3.77 нР/с, 

що набагато менше припустимої. 

4.1.4 Оптичне випромінювання 

Як вказувалося раніше, енергія електронного пучка за допомогою люмі-

нофора перетвориться в тому числі й у випромінювання оптичного діапазону, 

що містить іонізуюче ультрафіолетове (УФВ), видимого діапазону й інфраче-

рвоне (ІЧВ) випромінювання. 

УФВ залежить від використовуваного складу люмінофору й в основному 

пов'язано з зелено-блакитними видами люмінофору, а не з жовто-жовтогаря-

чими. Інтенсивність випромінювання видимого діапазону 400-700 нм зале-

жить від відстані. Яскравість випромінювання від екрана залежить від типу 

ЕПТ і анодної напруги. 

Не повинна перевищувати значень, зазначених у таблиці 4.2, а ІЧВ - у таб-

лиці 4.3. 

Таблиця4.2. 

 Область ви-

промінювання 

 

Діапазон довжин хвиль, 

нм 

 

Припустима щіль-

ність потоку, Вт/м2 

 А 

 

400 - 315 

 

10 

 В 

 

315 - 280 

 

0,01 

 С 

 

280 - 200 

 

0,001 

  

Таблиця 4.3. 

Джерело випромі-

нювання 

Опромінення пове-

рхні тіла людини, % 

Припустима щіль-

ність потоку ІЧВ,Вт/м2 

Нагріта поверхня 

 

>50 

 

35 

  25... 50 

 

70 

  <25 

 

100 
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Для використовуваного ВДТ фактичне значення щільності потоку УФВ і 

ближнього ІЧВ по паспортним даним істотно нижче чинних норм відповідно 

до (Санітарних норм мікроклімату і виробничих помешкань №4559-88 ) і не 

мають загрози для користувача.  

4.1.5 Електростатичне поле 

 Джерелом електростатичного поля є напруга, підведена до аноду ЕПТ, 

що для різних типів кінескопів лежить у межах 6-30 кВ. На ЕПТ накопичується 

електростатичний заряд. Розмір цих зарядів залежить від таких чинників: 

 — потенціалу розгону для прискорення руху електронів у напрямку до 

кінескопу; 

 — накопичення заряджених часток на поверхні кінескопу (який буде 

зменшувати результуюче поле); 

 — вологості повітря. 

 На відстані 0,1-0,5 м від екрана напруженість електричного поля слабко 

залежить від відстані і її можна вважати постійної, далі вона зменшується обе-

рнено пропорційно відстані, а на великих відстанях – обернено пропорційно 

квадрату відстані. Максимальна напруженість поля знаходиться біля поверхні 

екрана. 

 Для учнів і студентів, відповідно до “Тимчасової санітарної норми і пра-

вила устрою устаткування, утримання і режиму роботи на ЕОМ і ВДТ у кабі-

нетах обчислювальної техніки і дисплейних класів усіх типів середніх навча-

льних закладів № 5146-89” напруженість електростатичного поля при роботі 

на ВДТ повинна бути не більш 15 кВ/м, що й забезпечується у використаному 

ВДТ. 

4.1.6 Акустичне випромінювання 

Дослідженнями встановлено, що джерелами шуму є вентилятори, діапа-

зон частот яких лежить у межах 63 Гц до 40 кГц, а також - принтери. Необхідні 

заходи по зниженню рівня шуму будуть розписані в спеціальному розділі. 
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Рівні звуку й еквівалентні рівні звуку: 

— в помешканнях ОЦ, де працюють математики-програмувачі й опе-

ратори ВДТ, не повинні перевищувати 50 дБА; 

— в помешканнях, де працюють інженерно-технічні робітники, що 

здійснюють лабораторний, аналітичний і вимірювальний контроль – 

60 дБА; 

— у помешканнях операторів ЕОМ (без дисплеїв) – 65 дБА; 

— на робочих місцях у помешканнях для розміщення гучних агрега-

тів обчислювальних машин – 75 дБА. 

Відповідно до паспортних даних, витяжні вентилятори мають максимум 

рівня звукового тиску в смузі 250 Гц і його розмір складає 60 дБА, для прин-

тера це значення складає 62дБА. А відповідно до методичних рекомендацій 

для навчальних дисплейних класів, припустимий рівень шуму складає 50 дБА, 

а припустимий рівень звукового тиску в смузі 250 Гц дорівнює 54 дБА. Необ-

хідні заходи по зниженню рівня шуму. 

4.1.7 Повітря робочої зони 

Під час роботи ВДТ при наявності радіовипромінювань високих частот, 

сильних електричних полів, а також НРВ в повітрі закритих помешкань ство-

рюється підвищене утримання позитивних і негативних легких іонів. 

Експериментально встановлено, що аероіони є найбільш чутливим фізич-

ним індикатором забруднення повітря, а головне – безпосередньо впливають 

на здоров'я людини. Негативні іони діють цілюще на організм, підвищуючи 

його опір, у той час як позитивні іони гальмують життєдіяльність організму і 

сприяють розвитку психічних захворювань. 

Кількість легких аероіонів повинна відповідати вимогам «Санітарно-гігі-

єнічних норм припустимих рівнів іонізації повітря виробничих і суспільних 

помешкань» №2152-80, що представлені в табл. 4.4. 
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Таблиця 4.4. 

4.1.8 Санітарно-гігієнічні вимоги до складу повітря ОЦ 

В залежності від типів ВДТ, застосовуваних у них електроізоляційних ма-

теріалів, режиму роботи, очищення повітря, яке подається, а також від кілько-

сті операторів в ОЦ, відбуваються виділення й утворення різноманітних газів 

і парів, що призводить до зміни хімічного і кількісного складу повітря. 

Повітря, що надходить у помешкання ОЦ, повинне бути очищене від за-

бруднень, у тому числі від пилюки і мікроорганізмів. Загальна кількість коло-

ній у 1 м3 повітря в помешканнях ОЦ відповідно вимогам санітарних норм не 

повинно перевищувати 1000. Патогенної мікрофлори не повинно бути. 

В усіх помешканнях ОЦ параметри мікроклімату повинні відповідати ви-

могам ГОСТ12.1.005-88 і дотримуватися оптимальні норми: 

 — у холодні періоди року температура повітря, швидкість його пряму-

вання і відносна вологість повітря повинні відповідно складати: 22-24°С, 

0,1м/с, 60-40%; температура повітря може коливатися в межах від 21 до 25°С 

при зберіганні інших параметрів мікроклімату в зазначених вище межах; 

 

Рівні 

Кількість іонів у 1 см3 повітря 

позитивних, n+        
 негативних, n- 

Коефіцієнт 

полярності,  

Мінімально 

необхідний 
400 600 -0,2 

Оптималь-

ний 
1000 - 3000 3000 - 5000 - 0,67...  0 

Максима-

льно припусти-

мий 

50000 50000 -0,05... +0,05 
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 — у теплі періоди року температура повітря, його рухливість і відносна 

вологість, повинні відповідно складати: 23-25 °С, 0,1-0,2м/с,  60-40%; темпе-

ратура повітря може коливатися від 22 до 26 °С при зберіганні інших параме-

трів мікроклімату в зазначених вище межах. 

4.1.9  Електробезпека 

 Помешкання лабораторії по рівню безпеки поразки людей електричним 

струмом згідно ОНТП 24-86 можна віднести, до помешкань без підвищеної 

небезпеки, тому що: 

 — відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

 — матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

 — температура повітря не досягає значень, більших 35 °С; 

 — відсутня можливість одночасного доторку людини до з'єднаних з зе-

млею металоконструкцій будинка, технологічних апаратів, механізмів і т.п., з 

одного боку, і до металевих корпусів електроустаткування - з іншого, тому що 

корпуса комп'ютерів, видеотерминалів, принтерів і іншого устаткування в ла-

бораторії виконані з діелектричних матеріалів; 

— відсутні хімічно агресивні середовища. 

Все присутнє в лабораторії устаткування можна віднести до класу II еле-

ктрозахисту (ГОСТ12.2.007.0-75), як те, що має подвійну робочу ізоляцію. Ме-

режа трьохфазна з заземленою нейтраллю, із зануленням і повторним зазем-

ленням нульового проводу відповідно до ПУЕ. Мережа обладнана автоматом 

струмового захисту, розрахованого на струм 10А. Час спрацювання автомату 

0,1с. 

Для того, щоб не допустити ураження людини електричним струмом при 

виникненні аварійних ситуацій необхідно занулити все обладнання, що пра-

цює від мережі 220В, 50Гц. Провідники занулення повинні бути такими, щоб 

при замиканні на корпус або нульовий провід виникав струм короткого зами-

кання, сила якого повинна перевищувати в 1,4 рази номінальний струм спра-

цювання автомата (для автоматів з номінальною силою струму до 100А). 
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де Uф – напруга фази мережі, R0 – опір нулевого дроту на ділянці від фазного 

трансформатора до розетки “Вхід мережі” (~3 Ом), Rф – опір фазного дроту на 

тій же ділянці (~3 Ом). 
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Тобто струм короткого замикання при виникненні аварійної ситуації в 3,67 

рази перевищує номінальний струм спрацювання автомата, що задовольняє 

встановленим нормам. 

Виконано всі заходи щодо електробезпеки відповідно до ГОСТ12.3.019-

80. Додаткових заходів по електробезпеці впроваджувати не потрібно. 

4.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки гігієни праці 

та виробничої санітарії 

Для усунення шкідливого впливу НРВ на організм інженерів-програмістів 

можна рекомендувати скоротити час перебування за екраном дисплея до 4 го-

дин у зміну, причому після 2 годин безупинної роботи радиться 30-хвилинна 

перерва (бажано на відкритому повітрі). 

З метою автоматичної підтримки параметрів мікроклімату в необхідних 

межах протягом всіх сезонів року, очищення повітря від пилюки і шкідливих 

речовин, зниження рівня іонізації в помешканні лабораторії провадиться вен-

тиляція за допомогою двох витяжних вентиляторів типу АИСИ-4 і щоденне 

вологе прибрання. 

Світильники розташовані в два ряди і під’єднані до різноманітних фаз еле-

ктромережі для усунення мерехтінь світлового потоку (коефіцієнт пульсацій 

менше 10%).  
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 Для ослаблення шкідливого впливу електростатичних полів у лаборато-

рії застосовуються захисні скляні фільтри (екрани) з електропровідним покрит-

тям, що має відвід для заземлення, що прикріплюються на екран монітора. 

 Для зниження рівня шуму в лабораторії використовується звуковбира-

юче облицювання з перфорованим покриттям: гіпсові плити товщиною 7-9 мм 

із заповненням із склотканини. 

4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

  У помешканні лабораторії знаходяться меблі з ДСП, дверні і віконні пле-

тіння, полімерні корпуса дисплеїв, клавіатур та інші матеріали, що можна від-

нести до горючих матеріалів. По вибухопожежній і пожежній небезпеці поме-

шкання лабораторії, відповідно до ОНТП24-86 (п. 1.2) і СНиП2.09.02-85, мо-

жна віднести до категорії В. Відповідно до ПУЕ робочої зони лабораторії по 

пожежній небезпеці можна віднести до класу П-ІІа . 

Так як помешкання лабораторії відноситься до категорії В відповідно до 

класифікації по вибухопожежній небезпеці, то на підставі СНиП2.01.02-85 бу-

динок повинен відповідати II ступеню вогнестійкості, що вимагає від будіве-

льних конструкцій таких мінімальних меж вогнестійкості: 

— несучі стіни, стіни сходових клітин, колони - 2 години; 

— сходові площадки, сходи, балки і прольоти в сходових клітинах - 

1 година; 

— зовнішні стіни з навісних панелей - 0,25 години; 

— внутрішні ненесучі стіни (перегородки) - 0,25 години; 

— плити, настили й інші несучі конструкції міжетажних і горищних 

перекриттів - 0,75 години; 

— плити, настили й інші несучі конструкції покриттів - 0,25 години.  

Помешкання лабораторії відповідає вимогам СНиП2.01.02-84, так як не-

сучі стіни виконані зі звичайної цеглини (товщина стіни 38 см, що забезпечує 

межу вогнестійкості 11 годин), сходи, балки і прольоти в сходових клітинах 
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виготовлені з залізобетону (межа вогнестійкості - не менше 3 годин), внутрі-

шні ненесучі стіни, зроблені з асбестоцементных плит із внутрішнім сталевим 

каркасом (межа вогнестійкості - 0,25 години), несучі конструкції міжетажних 

і горищних перекриттів - сталеві (межа вогнестійкості - 1,5 години), двері з 

дерев'яними полотнами, що обшиті по азбестовому картоні товщиною 5 мм 

покрівельною сталлю (товщина дверей 5 см, межа вогнестійкості - 1,5 години). 

Відповідно до  СНиП2.09.02-85 максимально припустима відстань від найбі-

льше віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу по-

винно бути не більш 75 м. Лабораторія задовольняє цим вимогам, тому що ві-

дстань від найбільше віддаленого робочого місця складає 20 м. 

Спеціальних протипожежних перепон у будинку немає. Проте, якщо 

взяти до уваги, що несучі стіни мають межу вогнестійкості 2.5 години, то мо-

жна вважати їх протипожежними, причому несучі стіни утворять прямокутні 

помешкання, площа яких не перевищує 300 м2, що задовольняє вимогам 

СНиП2.01.02-85, що передбачають найбільшу припустиму площу поверху між 

протипожежними стінами - 4000 м2. 

У помешканні лабораторії є: 

— вогнегасник ОУБ-3 - 1шт.; 

— вогнегасник ОП-1 «Момент» - 1шт. 

Використовувані засоби пожежегасіння відповідають ГОСТ12.4.009-75 і 

ISO3941-77. 

Така кількість первинних засобів пожежегасіння відповідає нормам, які 

передбачають обов'язкову наявність двох вогнегасників на 100 м2 площі під-

логи для помешкань типу конструкторських бюро. Вибір вогнегасильної речо-

вини грунтується на тому, що пожежа, що може виникнути в помешканні ла-

бораторії, відноситься до класу Е, тому що  об'єктами, що горять, є електроп-

ристрої, що знаходяться під напругою. Для гасіння пожеж цього класу засто-

совують галоїдовуглеводи, диоксид вуглеводню, порошки. Вогнегасний склад 

на основі галоїдированих вуглеводнів (бромистий етил - 70%, вуглекислота - 
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30%) застосовується у вогнегасниках ОУБ-3, а у ОП-1 «Момент» використо-

вуються порошкові склади, у які входять кальційована сода, стеарат алюмінію, 

стеарат заліза або магнію, стеаринова кислота, графіт та інші. У робочому при-

міщенні виконуються усі вимоги з пожежної безпеки згідно з НАПБ А.01.001-

95. 
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5 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП ПРОЕКТУ 

В останні кілька років така річ, як IT-стартапи, стала досить популярною 

і часто обговорюваної. Однак не завжди і не всіма пояснюється суть цього по-

няття. У даній статті ми розбираємося, що таке стартапи, в чому їх відмінність 

від інших типів бізнесу, а також в якій формі і ким вони створюються. 

 

У загальному розумінні, стартапом є будь-яка молода бізнес, і в англомо-

вних країнах таке слово використовується вже давно. Однак в XXI столітті цей 

термін набув айтішной відтінок - почали в масовому порядку з'являтися IT-

стартапи. На даний момент в російськомовних країнах словом «стартап» нази-

вають нові інформаційні проекти, створені з розрахунком на швидкий їх ріст і 

високу, внаслідок цього, капіталізацію. 

Визначення поняття «стартап» 

Загальновизнане визначення розглянутого терміна дав верховний свя-

щеннослужитель всіх стартаперів Стів Бланк: 

Стартап - це компанія, створена для пошуку відтворюється і масштабова-

ної бізнес-моделі. 

Відтворюваність - це можливість багаторазово продати отримане рі-

шення; 

Масштабованість - можливість істотного зростання проекту. 

Крім цього, важливою відмітною особливістю стартапів є технологіч-

ність. В основі більшості з них лежать якісь технологічні ноу-хау. 

Стартапи покликані вирішувати проблеми і завдання, які з часом стає мо-

жливим вирішити завдяки використанню результатів технічного прогресу. 

Або, як казав основательTwitter'a Ісаак "Біз" Стоун, сучасні високотехнологі-

чні проекти повинні служити одній меті: спрощувати користувачам будь-які 

дії в їх повсякденному житті. 
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Рухати технічний прогрес вперед - не завдання стартапера. Дійсно, коли 

ми говоримо про стартапи, навряд чи буде згадана нова перспективна компа-

нія, яка розробляє свою революційну архітектуру мікропроцесорів або фільт-

руючі наноматеріали. 

Однак цілком можливо в рамках однієї невеликої команди створити уні-

кальний програмний продукт, який надає його користувачам інноваційні пос-

луги, і який може виявитися різко популярним і затребуваним в найближчому 

майбутньому. Так само, не критично складно створити і унікальну комбінацію 

«заліза» разом з забезпечує його роботу програмним комплексом. 

Стартап - це продукт 

Відповідно до визначення, стартапом може бути тільки створення проду-

кту: програмного або поставленого на конвеєр фізичного. Адже тільки про-

дукт, на відміну від послуги, можна відтворювати багаторазово, при цьому не 

збільшуючи штат співробітників пропорційно кількості продажів. Рітейл в чи-

стому вигляді також не може бути стартапом, в силу складності його масшта-

бування. 

Життєвий цикл стартапу 

Початком роботи над будь-яким стартапом є створення його прото-

типу.Далі прототип перетворюється в повноцінний продукт, трансформується 

і розвивається, багато разів масштабуючи. Протягом усього цього часу стартап 

кілька разів залучає інвестиції, команда стартапу зростає, а складність проду-

кту збільшується. 

В кінцевому рахунку, метою створення стартапу є його продаж великої 

корпорації або виведення його акцій на біржу і продовження роботи в якості 

окремої компанії. 

Мета – В умовах високої конкуренції довести можливість виведення на 

ринок прецензійних волоконно-оптичних давачів прискорення 

Завдання полягає в маркетинговому аналізі перспектив реалізації воло-

конно оптичних давачів з імпульсною модуляцією, оцінювання можливостей 

їх ринкового впровадження. 
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Об’єкт дослідження: волоконно оптичний давач прискорення 

Предмет дослідження: розробка методології опрацювання даних, моде-

лювання принципу дії, визначення можливостей вимірювання прискорення. 

5.1 Обгрунтування сутності стартап проекту 

За останні кілька років волоконно-оптичні давачі почали ширше застосо-

вуватися для структурного зондування і моніторингу в таких галузях промис-

ловості як будівництво, аерокосмічній, морській, нафти і газу, композитних 

матеріалів та систем смарт-структур. Експлуатація волоконно-оптичних дава-

чів і приладів стала зрозумілою і добре розробленою. Волоконно-оптичні да-

вачі – добрий вибір для неруйнівного контролю (НК), враховуючи їх невеликі 

розміри, легку вагу і конструкцію з діелектричного скла, що робить їх імун-

ними до електричних перешкод і електро-магнітної інтерференції на від-

міну від більшості звичайних електронних систем моніторингу. 

Для цілісного уявлення про зміст ідеї стартап-проекту проаналізуємо та 

занесемо інформацію до табл.4.1. 

Таблиця 4.1 – Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Ідеєю даногопро-

екту є до-

слідження можли-

вості створення 

прецизійних воло-

конно-оптичних 

давачів темпера-

тури 

1. Аерокосмічна сфера 

Користувач отримає велику 

надійність, точність, техно-

логічність, своєчасність, 

простоту та можливість 

виміру прискорення у 

порівнянні з аналоговими 

вимірювачами. 

2. Кораблебудування 

3. Авіація 

4. Автомобілебудування 

6. Будівництво 
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Метод дослідження проекту необхідно проводити за допомогою теорети-

чних, практичних розрахунків, а також за рахунок створення моделей пре-

цизійних волоконно-оптичних давачів температури, які допоможуть дізнатись 

необхідні параметри та характеристики для створення давача. 

Продуктом за задумом є пристрій аналізу та фіксування температури з 

досить великою точністю (з найменшою похибкою).  

Цільова група - категорія покупців, на яку переважно орієнтується дане 

підприємство, виробник товару, наприклад молодь, любителі спорту і актив-

ного відпочинку, немолоді люди, власники автомобілів, сім'ї з маленькими 

дітьми, люди з високими доходами, власники дач і заміських будинків. 

Серед груп споживачів, які будуть зацікавлені в отриманні прецизійних 

волоконно-оптичних давачів температури необхідно виділити: покупців това-

рів фірми, покупців товарів фірми-конкурента та індивідуальних покупців.  

Проведемо аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї (чим ві-

дрізняється від існуючих аналогів та замінників) порівняно із пропозиціями 

конкурентів, який занесемо до табл.1.2. 

Таблиця 1.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характерис-

тик ідеї проекту 

Техніко-

економічні 

характерис-

тики ідеї 

Склад показників товару 

W  

(слабка 

сторона) 

N  

(нейтральна 

сторона) 

S  

(сильна 

сторона) 
Мій проект 

 

Конкуре-

нти 

 

Надійність 

Безвідмовність, дов-

говічність, ремонтоприда-

тність 
– 

Ремон-

топридат-

ність  

Без-

відмов-

ність, дов-

говічність, 

стабіль-

ність 
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Економіч-

ність 

 

Вартість обслугову-

вання, експлуатація, ути-

лізація, ремонт, знижки 

Ремонт, 

знижки, 

експлуа-

тація 

Ремонтопри-

датність  

Витра-

тні матері-

али, утиліза-

ція 

Безвідмов-

ність, дов-

говічність, 

стабіль-

ність 

Трудомісткість 

виготовлення, 

технологічна 

собівартість  

 

Вартість 

сервісу 

Технологіч-

ність 

Гігієнічні, антропометри-

чні, фізіологічні, психоло-

гічні 

Витратні 

матеріали 

Техноло-

гічна со-

бівартість 

Ремонт, зни-

жки, експлу-

атація 

Трудоміст-

кість вигото-

влення 

Витратні 

матеріали, 

утилізація 

Інформаційна 

виразність, ці-

лісність компо-

зиції, доскона-

лість виробни-

чого вико-

нання, стабіль-

ність товар-

ного вигляду 

– 

Ергономіч-

ність 

Відповідність моді, відпо-

відність стилю 
– 

антропомет-

ричні 

Гігієнічні, 

фізіологі-

чні, психо-

логічні 

Естетич-

ність 

ізоляція, аварійна сигналі-

зація, електрична міцність 

Раці-

ональ-

ність фо-

рми 

Інформа-

ційна вираз-

ність, ціліс-

ність компо-

зиції 

Відповід-

ність моді, 

відповід-

ність 

стилю 
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Безпека 

Збереження, експлуатація Раціона-

льність 

форми 

Ізо-

ляція, 

електри-

чна міц-

ність, си-

гналізація  

Інформа-

ційна вираз-

ність, ціліс-

ність компо-

зиції 

– 

Відповід-

ність моді, 

відповід-

ність 

стилю 

 

– 

Екологіч-

ність 

 
– 

Збереження, 

експлуатація 
– 

Таким чином, визначений перелік слабких, сильних та нейтральних хара-

ктеристик та властивостей ідеї потенційного товару є підґрунтям для форму-

вання його конкурентоспроможності та подальшого аналізу. 

5.2 Аналіз ринкових можливостей 

Окрім вивчення поведінки споживачів, комплексне дослідження ринку 

передбачає аналіз ринкових можливостей, перспектив розвитку попиту на то-

вар, позиції конкурентів на ринку, їх сильні і слабкі сторони, які відкриваються 

перед продажом товару. Визначення ринкових можливостей, які можна вико-

ристати під час ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, які мо-

жуть перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями розвитку 

проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клі-

єнтів та пропозицій проектів-конкурентів. 

Розпочнемо аналіз ринку для продажу прецизійних волоконно-оптичних 

давачів температури з визначення загальних рис конкуренції на ринку, які за-

несемо до табл.5.3. 
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Таблиця 5.3 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конку-

рентного середовища 

В чому проявля-

ється дана характерис-

тика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути конку-

рентоспроможною) 

1. Тип конкуренції – 

олігополія  

Домінує невелика 

кількість конкуруючих 

фірм 

Зменшення прибутку, 

попиту, клієнтів, та втрата 

свого місця на ринку та ба-

гато чого іншого, якщо не 

вдосконалювати свій то-

вар і не бути активним на 

ринку 

2. За рівнем конкуре-

нтної боротьби – націона-

льна та локальна 

Даний товар вироб-

ляється і постачається в 

нашій державі та за її 

межами 

3. За галузевою озна-

кою – внутрішньогалузева 

Товар може вироб-

ляється в одній галузі 

4. За характером кон-

курентних переваг – неці-

нова 

Перевагою даного 

товару є саме його як-

ість та надійність та без-

печність, а не ціна 

Після ступеневого аналізу конкуренції на ринку проведемо більш деталь-

ний аналіз умов конкуренції в галузі, який занесемо до табл. 5.5.   

Таблиця 5.4 – Аналіз конкуренції в галузі 

Скла-

дові 

аналізу 

Прямі 

конкуренти 

в галузі 

Поте-

нційні 

конкуре-

нти 

Пос-

тачаль-

ники 

Кліє-

нти 

Парт-

нери 

То-

вари- 

замін-

ники 

1. Fin-

Mark 

2. 

Step4Net 

Отри-

мання лі-

цензії на 

Сер-

вісне об-

Осо-

бисті фак-

тори спо-

живача, 

1. Ка-

мкабель 

2. Ме-

тінвест 

Ціна, 
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3. Оде-

скабель 

випуск, ко-

нтроль, не-

обхідний 

рівень чут-

ливості да-

вача  

слугову-

вання, 

ціна 

емоції, до-

говір 

кращі пара-

метри, прос-

тота 

Висно-

вки: 

Прямі 

конкуренти 

мають ви-

соку попу-

лярність на 

ринку, якіс-

ний товар, 

попит. 

Тому, необ-

хідно яко-

мога краще 

представити 

свій товар 

для конку-

рентоспро-

можності 

Якщо 

всі вищеза-

значені 

умови бу-

дуть вико-

нані, то 

можуть 

з’явитися 

потенційні 

конкуре-

нти, які ма-

тимуть мо-

жливість 

входу на 

ринок за 

короткий 

термін 

Пос-

тачаль-

ники 

встанов-

люють 

ціну, тер-

міни та 

місце по-

стачання 

товару 

Кліє-

нти мо-

жуть спе-

речатися з 

приводу 

ціни то-

вару, його 

якості, га-

рантії та 

іншого, а 

також не-

відповід-

ності його 

параметрів 

Парт-

нери зай-

мають ва-

гоме місце 

на ринку з 

якими в 

нас  

за-

ключено 

експортно-

імпортну 

угоду на 

готову 

продукцію 

Товар 

поки що є 

маловідо-

мим, тому 

не є широко 

поширеним, 

проте, має 

якість на 

найвищому 

рівні і від-

повідно з пі-

двищенням 

популярно-

сті ціна на 

його буде 

зростати 

Таким чином, враховуючи да конкурентну ситуацію, а саме її переваги та 

недоліки можна сказати, що товар можна представляти на ринку. Даний товар 

має багато сильних сторін, а саме: високу надійність, якість, точність, недо-

рогу ціну, простоту у використанні та найкращі характеристики, які роблять 

товар конкурентоспроможним на ринку. 
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На основі аналізу конкуренції, проведеного в табл.5.4, а також із ураху-

ванням характеристик ідеї проекту (табл. 5.1) визначимо та обґрунтуємо пере-

лік факторів конкурентоспроможності, які занесемо до табл.5.5. 

Таблиця 5.5 – Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 
Фактор конкуренто-

спроможності 

Чинники, що роблять фактор для 

порівняння конкурентних проектів ва-

гомим 

1 2 3 

1 
Якіс-

ний 

Надій-

ність 

Товар має найкращі технічні хара-

ктеристики, технічний рівень проекту-

вання, фізичні властивості, конструк-

цію, безвідмовність, довговічність, ре-

монтопридатність, стабільність та 

швидкодію. 

2 
Якіс-

ний 

Суб’єкти-

вний 

Товар є якісним та надійним через 

те, що професійна підготовка робіт-

ника, його фізіологічні та емоційні мо-

жливості є на високому рівні 

3  
Естетич-

ність 

Товар має відмінний технологіч-

ний дизайн, який є приємним для очей 

і для дотику 

4  Безпека 

Оскільки товар зроблений з опто-

волоконних матеріалів, то він є безпе-

чним і нешкідливим для користування  

5  
Ціна ку-

півлі  

Товар має невелику ціну та низьку 

собівартість 

6 
Вар-

тісний 

Ціна ви-

користання 

Товар має невеликий рівень за-

трат на технічне обслуговування та ре-

монт 
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Отже, враховуючи всі вищезазначені фактори конкурентоспроможності, 

які роблять товар лідером серед конкурентів можна сказати, що товар можна 

представляти на ринку.  

Таким чином, як видно з табл.5.5 мій товар є найякіснішим, найдешев-

шим, найбезпечнішим, суб’єктивний фактор на найвищому рівні, а за естети-

чністю поступається товару-конкуренту. 

Після ринкового аналізу можливостей впровадження проекту проведемо 

SWOT-аналіз, тобто, складемо: матрицю аналізу сильних (Strength) та слабких 

(Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) на основі 

виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін 

(табл.1.6) 

і занесемо до табл. 5.7. 

Таблиця 5.6. – SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони:  

1. Висока надійність товару 

2. Висока якість товару 

3. Недорога ціна на товар 

4. Простота у використанні то-

вару 

5. Відмінні характеристики да-

вача 

6. Задоволення клієнтів 

7. Висока кваліфікація робітни-

ків 

8. Якісне обладнання 

Слабкі сторони: 

1. Слабкий імідж продукції 

2. Низька репутація компанії 

3. Невідомий товар 

4. Мало додаткових послуг 

5. Мало оборотних коштів 

6. Слабкий маркетинг 

 

Можливості: 

1. Нові види товару 

2. Нові технології створення 

3. Підвищення ціни на товар 

Загрози: 

1. Товари-замінники 

2. Нові гравці на ринку 

3. Зміна тенденції попиту 
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4. Додаткові послуги 

5. Співпраця з іншими компані-

ями 

6. Збільшення реклами 

4. Активність конкурентів 

5. Економічний спад 

Таким чином, як видно з SWOT-аналіз (табл.1.7) товар може успішно 

бути виведеним на ринок. 

5.3 Фінансування проекту 

Фінансування — забезпечення проекту ресурсами, до складу яких вхо-

дять не лише грошові кошти, але й виражені в грошовому еквіваленті інші ін-

вестиції, в тому числі основні та обігові кошти, майнові права і нематеріальні 

активи тощо. В даному проекті пошук фінансів будемо проводити через 

Kickstarter, Ukrainian Angel та через венчурні фонди. 

Kickstarter — сайт фінансування творчих проектів за схемою краудфан-

дингу. Kickstarter фінансує різноманітні проекти, у 13-ти категоріях: мистец-

тво, комікс, танець, дизайн, мода, фільми і відео, їжа, відеоігри, музика, фото-

графія, видавництво, технологія, театр. За 3 роки існування більш ніж 1 800 

000 людей своїми пожертвами повністю успішно профінансували понад 20 000 

проектів, зібравши більше $200 000 000. 

 Фінансування за допомогою Kickstarter є перспективним через те, що 

його спеціалізація є широкою, він підтримує амбітні, інноваційні та творчі 

проекти, які втілюються в життя через пряму підтримку інших проектів. Фі-

нансування відбувається за принципом "все-або-нічого". Автор проекту сам 

встановлює суму, цілі і терміни. Якщо проект зібрав необхідне фінансування, 

після закінчення терміну з карток всіх спонсорів стягується плата. Якщо про-

ект не зібрав необхідну суму, гроші не стягуються.  

Таким чином, Kickstarter є молодим і досить перспективним варіантом 

для фінансування мого проекту. 
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Бізнес-ангел — це приватний інвестор, який вкладає власні кошти у не-

звичайні та перспективні проекти на етапі створення компанії в обмін на час-

тку в її капіталі. Це, як правило, високоосвічені професіонали середнього та 

старшого віку, головним чином в сфері ділового адміністрування, консалтингу 

або технічних секторах.  Більшість з них має багаторічний досвід бізнес-діяль-

ності та володіє значними фінансовими ресурсами, накопиченими завдяки 

власній праці. На сьогодні у світі працюють близько 500 000 бізнес-ангелів. 

В Україні ангельське інвестування розвинене тільки в області малого біз-

несу і робляться перші кроки з формування цієї галузі. Ангели ще дуже слабо 

розуміють що таке технологічний бізнес і особливості інвестування в цій га-

лузі, але вже є інтерес до такого роду вкладень. 

Про українських бізнес-ангелів можна сказати те, що в нашій країні роз-

виток приватних інвесторів є найбільш актуальним і перспективним, оскільки 

вирішує проблеми розвитку не тільки підприємницького сектору, але й акти-

візує інвестиційну діяльність держави. 

Оскільки українські бізнес-ангели тільки починають розвиватися, наби-

рають популярність і ще не є перспективними, то я не надаю їм перевагу, але 

якщо не буде іншого варіанту, то скористаюся ним. 

Венчурний фонд — інвестиційний фонд, що орієнтований на роботу 

з інноваційними підприємствами та стартапами». Венчурні фонди здійсню-

ють інвестиції в цінні папери або частки підприємств з високим або відносно 

високим ступенем ризику в очікуванні надзвичайно високого прибутку. Зазви-

чай, 70-80 % проектів не приносять віддачі, але прибуток від тих, що залиши-

лися на 20-30 % окупає всі збитки. 

Особливістю даного виду фондів є законодавчий дозвіл проводити більш 

ризиковану діяльність: відсутня або різко знижена необхідність диверсифіка-

ції ризиків, їм дозволено не тільки купувати корпоративні права, але і креди-

тувати компанії (наприклад, через купівлю векселів). Єдине, що їм заборо-

нено, — вкладати кошти в банківську, страхову, інвестиційну галузі. 
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Фінансування через є перспективним через: можливість використання по-

даткової пільги та мінімізація розмірів податків до сплати, відсутність обме-

жень щодо структури активів, високу ліквідність та конфіденційність 

Таким чином, фінансування за допомогою венчурних фондів також є пе-

рспективним для мого стартапу. 
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ВИСНОВКИ 

1. Із результатів аналітичного огляду слідує: вимірювальні пристрої на ос-

нові аналогових волоконно-оптичних давачів мають принципове обме-

ження точності вимірювання обумовлене низькою метрологічною які-

стю оптичного потоку. Існуючі акселерометри на основі волоконно-оп-

тичних давачів, мають порогову чутливість ~ 10-3 g. 

2. Як показав теоретичний аналіз, запропонований принцип вимірювання 

дає можливість вимірювання прискорення, починаючи з 1,6∙10-8 g . Змі-

нюючи параметри вимірювача шляхом коригування фізичних парамет-

рів давача та частоти підрахункових імпульсів дозволяє: 

– збільшення довжини ВС вдвічі дозволить в 20 разів підвищити чутли-

вість; 

– збільшення маси ІМ також підвищить чутливість давача; 

– збільшення частоти дискретизації пропорційно зменшить порогове 

значення вимірюваного прискорення. 

3. Результати експериментального дослідження макету давача показали 

можливість вимірювання прискорення, з точністю 10-5 g . 
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1 ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

Підставою для виконання роботи є завдання на магістерську дисертацію. 

2 МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ  

Прецензійний волоконно-оптичний давач прискорення з імпульсною модуляцією оптич-

ного потоку дасть змогу вимірювати прискорення з високою точністю, що в свою чергу 

дозволить вирішити низку наукових проблем, які потребують вирішення. 

Призначення акселерометра полягає у вимірюванні прискорення з високою точністю, що є 

актуальним при безпосередньому контролі змін параметрів орбіт або траєкторій польоту, 

викликаних дією на космічний літаючий апарат малих, але тривалих зовнішніх силових 

факторів, а також для вимірювання будь-яких інших малих прискорень. 

2.1 Об’єкт та предмет дослідження 

Об'єкт дослідження: прецизійні волоконно-оптичні давачі прискорення. 

Предмет дослідження: методу опрацювання даних, моделювання принципу дії, визна-

чення можливостей вимірювання прискорення. 

2.2 Мета роботи  

Підвищити точність вимірювання прискорення, довести працездатність розробленої мо-

делі, проектування робочого варіанту акселерометра та теоретичне визначення можливос-

тей вимірювання малих прискорень. 

2.3 Задачі, які потребують вирішення 

2.3.1 Розробити і створити модель акселерометра на основі імпульсного волоконно-оптич-

ного давача прискорення. 

2.3.2 Визначити експериментально можливість забезпечення високоточних вимірювань 

прискорення за допомогою моделі акселерометра. 

2.3.3 Розробити програму опрацювання імпульсного сигналу акселерометра для визна-

чення прискорення в програмному середовищі Labview. 
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4 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ  

4.1 Провести порівняльний аналіз можливостей аналогових давачів. 

4.2 Розробити принцип роботи вимірювача.  

4.3 Дослідити можливість та доцільність створення волоконно-оптичних давачів . 

4.4 Створення моделі, яка б відображала принцип роботи акселерометра. 

4.5 Розробити стартап-проект прецензійного давача прискорення. 
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5 ЕТАПИ І ТЕРМІНИ ЇХ ВИКОНАННЯ  

 

Таблиця 5.1 – Етапи і терміни виконання МД 

Етап роботи Зміст етапу Термін виконання 

1 2 3 

Вибір напряму до-

слідження 

Добір, вивчення та узагальнення науково-технічної 

документації 

Розглядання можливих напрямів досліджень та їх ре-

зультатів 

Вибір напряму дослідження 

Розроблення, погодження та затвердження ТЗ 

Складання та оформлення проміжного звіту за етапом 

Розглядання результатів та узгодження з керівником 

Перший рік магіс-

тратури 

Теоретичні та екс-

периментальні до-

слідження 

Теоретичний пошук, виконання розрахунків та дослі-

дження принципових питань 

Розроблення документації 

Складання висновків за результатами досліджень 

Розглядання результатів та узгодження з керівником 

Вересень 2017 

року – лютий 

2018 року 

Узагальнення та 

оцінювання ре-

зультатів дослі-

джень, складання 

звітної докумен-

тації 

Узагальнення результатів теоретичних досліджень та 

експериментальних робіт 

Оцінювання повноти та якості вирішення поставле-

них завдань 

Підготовлення комплекту звітної документації 

Формулювання висновків за результатами досліджень 

і розроблення рекомендацій щодо застосування ре-

зультатів дисертації 

Березень – тра-

вень 2018 року 

Приймання дисер-

тації 

Представлення дисертації кафедрі 

Попередній захист 

Захист перед екзаменаційною комісією 

Травень 2018 року 

 

6 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ 

6.1 Огляд літератури волоконно-оптичних давачів прискорення. 

6.2 Методології та принципу вимірювання для нового класу ВОД. 

6.3 Акселерометр на основі ВОД з імпульсною модуляцією інтенсивності. 
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6.4 Візуальна демонстрація працездатності моделі. 

6.5 Стартап-проект прецензійного давача прискорення на основі ВОД. 

7 МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ПО ЗАКІНЧЕННІ ДИСЕРТАЦІЇ 

7.1 Завдання на магістерську дисертацію. 

7.2 Технічне завдання. 

7.3 Пояснювальна записка. 

7.4 Мультимедійна презентація. 

8 ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ЇЇ ЕТАПІВ 

8.1 Поетапне узгодження з керівником. 

8.2 Представлення кафедрі. 

8.3 Попередній захист. 

8.4 Захист перед екзаменаційною комісією. 

9 ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЮВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

9.1  ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила офор-

млення. 

9.2  ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. 

Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення. 

10 ПРИБЛИЗНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

10.1 Аналіз існуючого стану проблеми. 

10.2 Сучасні конструкції вимірювачів на основі ВОД. 

10.3 Розробка методології та принципу вимірювання для нового класу ВОД. 

10.4 Розробка акселерометра на основі ВОД з імпульсною модуляцією інтенсівності. 

10.5 Висновки. 

 

Виконавець                                               _______    ____________________ 

                                                                    (підпис)   (розшифровка підпису) 

 

Науковий керівник                                  _______    ____________________ 

                                                                    (підпис)   (розшифровка підпису) 
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ДОДАТОК Б  

КОМПЕНСАЦІЯ ДИСПЕРСІЇ У ВОЛОКОННИХ БРЕГГІВСЬКИХ 

РЕШІТКАХ 

Дяченко Р. А.; Левандовський В. Г., к.ф.-м.н., доц.;  

Непочатих Ю. В., ст. викл. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Волоконна бреггівська решітка — це оптичний елемент, у якому показник 

заломлення періодично змінюється. Зазвичай довжина такого елемента скла-

дає від одиниць міліметрів до декількох сантиметрів, у той час як період мо-

дуляції показника заломлення може складати лише сотні нанометрів. 

Модулювання по-

казника заломлення 

створюють безпосере-

дньо у серцевині опти-

чного волокна завдяки 

її фоточутливості до 

сильного ультрафіоле-

тового (УФ) випромі-

нювання. Матеріал серцевини поглинає УФ випромінювання, яким діють на 

певні її ділянки, і збільшує свій показник заломлення у місцях дії (рис. 1). До-

бре відомо [1], що кремнієве волокно з домішками германію демонструє чу-

дову фоточутливість.  

Оптимальним напрямком використання бреггівських решіток є уведення 

їх як компенсаторів дисперсії у сучасні мережі оптоволоконних каналів пере-

дачі інформації. Ці пристрої компактні, потенційно дешеві та повністю опти-

чні (містяться безпосередньо у волоконних світловодах). Підбором геометри-

 

Рисунок 1. Волоконна бреггівська решітка 
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чних параметрів бреггівських решіток можна отримати задану дисперсійну ха-

рактеристику приладу компенсації, що було складно зробити за використання 

компенсаторів на волокні з від’ємною дисперсією. Нажаль, параметри бреггів-

ських решіток мають сильну залежність від впливу зовнішнього середовища, 

що треба приймати до уваги під час проектуванні волоконно-оптичних ліній 

зв’язку. 

У оптичному волокні існує частотна залежність групових швидкостей 

мод. Ця залежність має нелінійний характер, що в межах однієї моди змінює 

форму і тривалість сигналу. Таку дисперсію називають хроматичною [1]. 

Принцип дії волоконної решітки, як компенсатора дисперсії, полягає у на-

ступному. Дискретну волоконну решітку (ДВР) можна вважати послідовністю 

окремих волоконних бреггівських решіток з різними періодами, і певну дов-

жину хвилі повинна відбивати відповідна ділянка решітки. У решітці з ліній-

ною зміною періоду фактично відбувається те саме, лише її період змінюється 

безперервно а не дискретно. Таким чином, різні спектральні складові вхідного 

імпульсу проходять різні оптичні шляхи, і виникає штучно створена дисперсія, 

яка може компенсувати хроматичну дисперсію волокна. 

Дисперсію, отриману в решітці у імпульсі з певним спектральним скла-

дом, можна визначити відношенням максимальної затримки розповсюдження 

до ширини смуги решітки [2]: 

 
τ пс

,
Δλ нмΛ Λ

eff

g

eff begin end

n
L

cD
n



 
 

, (1) 

де τ 2
g

L

V
  ; 

Δλ 2 Λ Λeff begin endn    ; 

L  — довжина решітки; 

gV  — групова швидкість імпульсу у решітці; 

effn  — ефективний показник заломлення; 
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Λbegin , Λend  — максимальний і мінімальний період брегівської решітки. 

ДВР можуть бути ефективні для компенсації дисперсії волокон з довжи-

ною хвилі нульової дисперсії 1300 нм для їх використання у сучасних систе-

мах передачі інформації з довжиною хвилі 1550 нм [3]. Довжину волокна, ди-

сперсію D  якого компенсує прилад, можна розрахувати за виразом (2): 

 2
Δλ

g
fibre

g

D L
L

D V D
  

 
, (2) 

Розрахунками з використанням (1, 2) виявлено, що десятисантиметрова 

решітка може компенсувати дисперсію 100 км стандартного одномодового во-

локна, що дорівнює 1700 пс/нм для 0,6 нм ширини смуги. Один із найбільш 

багатообіцяючих методів компенсації дисперсії полягає у виготовленні реші-

ток зі зміннім періодом і суперпозицією спектральних відповідей у гранях для 

одержання безперервних характеристик. Для таких більш складних структур 

проведені розрахунки з використанням теорії зв’язаних мод [4], в рамках якої 

допускається зв’язок основних мод, які поширюється в прямому і зворотному 

напрямі, на резонансній брегівській довжині хвилі. Так, для ДВР із 30 елемен-

тів із змінним періодом при коефіцієнті відбивання не нижче 0,95 в діапазоні 

компенсації 1308 – 1310 нм одержана довжина ДВР дорівнювала 2,3 мм для 

компенсації дисперсії 10 пс/нм.  

Література 

1. Корнейчук В. И., Макаров Т. В., Панфилов И. П., Проживальский О. П. Проек-

тирование волоконно-оптических систем / Учеб. пособие. — Одесса: ОНАС им. А.С. 

Попова, 2006. — 118 с.  

2. Kashyap R. Fiber Bragg Gratings / R. Kashyap. — San Diego, CA: Academic Press, 

1999. — 478 p. — ISBN 0-12-400560-8. 

3. Фокин В. Г. Оптические системы передачи и транспортные сети / Фокин В. Г. 

— М.: Эко-Трендз, 2008. — 271 с. — ISBN 978-5-88405-084-6. Дя
че
нк
о Р

. А
. Р
І-6

2м
, 2

01
8



88 

 

 

4. Унгер Х. — Г . Планарные и волоконные оптические волноводы: 

Пер. с англ./ Унгер Х. — Г. — М.: Мир, 1980. — 656 с. — ISBN 5-03-002418-

2. 

Анотація 

Представлено результати моделювання волоконної бреггівської решітки, 

у якій різні спектральні складові вхідного імпульсу проходять різні оптичні 

шляхи, і виникає штучно створена дисперсія, яка може компенсувати хрома-

тичну дисперсію волокна. Розрахунками виявлено, що десятисантиметрова ре-

шітка може компенсувати дисперсію 1700 пс/нм для 100 км стандартного од-

номодового волокна для 0,6 нм ширини смуги. Проведено розрахунки з вико-

ристанням теорії зв’язаних мод для більш складних структур, що складаються 

з багатьох елементів з різними періодами решітки. 

Ключові слова: бреггівська решітка, стандартне одномодове оптичне во-

локно, дисперсія, хроматична дисперсія, фоточутливість. 

Аннотация 

Представлены результаты моделирования волоконной брэгговской реше-

тки, в которой различные спектральные составляющие входного импульса 

проходят разные оптические пути, и возникает искусственно созданная диспе-

рсия, которая может компенсировать хроматическую дисперсию волокна. Ре-

зультаты расчетов свидетельствуют, что десятисантиметровая решетка может 

компенсировать дисперсию 100 км стандартного одномодового волокна для 

0,6 нм ширины полосы. Проведены расчеты с применением теории связанных 

мод для более сложных структур, состоящих из многих елементов с разными 

периодами решетки. 

Ключевые слова: брєгговская решетка, стандартное одномодовое оптиче-

ское волокно, дисперсия, хроматическая дисперсия, светочувствительность. 
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Abstract  

The results of the modeling of fiber Bragg grating in which the various spectral 

components of the input pulse pass through different optical paths, and there is an 

artificially created dispersion which can compensate for the chromatic dispersion of 

the fiber. The calculation results show that tencentimeter array can compensate the 

dispersion of 100 km of standard single-mode fiber for the 0,6 nm bandwidth. The 

calculation using coupled mode theory for more complicated structures consisting 

of unequal periods of grating has been made. 

Keywords: Bragg grating, a standard singlemode optical fibers, dispersion, 

chromatic dispersion, photosensitivity. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ АЦП ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕРВАЛУ ЧАСУ 

МІЖ ІМПУЛЬСАМИ В АКСЕЛЕРОМЕТРІ З ВОЛОКОННО-ОПТИЧ-

НИМ ДАВАЧЕМ 

Дяченко Р. А., Дем’яненко П. О. к.т.н., доц.  

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, 

Україна 

Одна з основних задач в розробці пристроїв на основі волоконно-оптич-

них давачів (ВОД) полягає у збільшення точності визначення вимірюваних па-

раметрів. Високу точність вимірювання забезпечують пристрої на основі ВОД 

з імпульсною модуляцією (ІМ) інтенсивності оптичного потоку [1]. Запору-

кою реалізації прецизійних вимірювань тут є можливість високоточного вимі-

рювання часових інтервалів імпульсної послідовності, що може бути реалізо-

вано за допомогою попередньої обробки отриманого сигналу аналого-цифро-

вим перетворювачем (АЦП). 
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Представимо сигнал ВОД у вигляді послідовних імпульсів з певною інте-

нсивністю, яку можна перетворити в напругу. Отже, оптичні імпульси отри-

мані за допомогою ВОД будемо представляти як залежність напруги від часу 

U(t) (рис. 1). 

 

Збільшення точності 

визначення інтервалу часу 

T, дозволяє збільшити точ-

ність кінцевих параметрів, 

які вимірює прилад на ос-

нові ВОД з ІМ.  

 Обравши певне 

порогове значення напруги 

Uпор, яке буде відповідати 

логічній одиниці, отримаємо двійковий код вхідного сигналу за допомогою 

АЦП. Тобто після обробки сигналу, залежність U(t), буде мати вигляд набору 

бінарних значень. Порогове значення, нижче Umax гарантує зміну логічного 

нуля на логічну одиницю у відповідних точках різних імпульсів з похибкою, 

яка визначається частотою дискретизації.  

Отриманий цифровий код попередньо оброблюється, залишаючи лише 

логічні одиниці на межі переходу від низького значення напруги, до значення, 

що відповідає логічній одиниці Uпор (рис.2).   

Порахувавши кількість нульових значень між одиницями і знаючи ∆tmiт, 

можна визначити тривалість інтервалу між імпульсами. Точність з якою буде 

визначений часовий проміжок, залежить тільки від частоти дискретизації 

АЦП.  

 

Рисунок 1 — залежність напруги від часу 

в ВОД з ІМ 
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Рисунок 2 — бінарні значення оцифрованого сигналу  

  В принципі, з метою зменшення похибки вимірювання, можна ви-

користовувати АЦП будь-якого типу, але для відображення результатів в реа-

льному часі, тобто при потребі постійного відслідковування та передавання 

оброблених даних миттєво, краще використовувати флеш-АЦП. 

Флеш АЦП – це най-

більш швидшкодіючі АЦП, 

в яких використовуються 

компаратори. Флеш АЦП 

складається з резисторів і 

компараторів, об’єднаних 

відповідною схемою. На ко-

жен компаратор поступає 

опорна напруга з ланцюжка 

резисторів, яка в нашому 

випадку складає Uпор. Час-

тота дискретизації таких АЦП сягає 1ГГц [2], що, в принципі, дозволяє визна-

чити тривалість між імпульсами з похибкою 1нс. 

На рис. 3 зображено двохрозрядне АЦП прямого перетворення. Вхідна 

напруга подається одночасно (паралельно) на всі компаратори АЦП, на другий 

 

Рисунок 3 — Схема паралельного АЦП 
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вхід компаратора подається опорна напруга через резистивні дільники (для да-

ної схеми нижній компаратор отримує 1/4 опорного значення напруги, серед-

ній — 1/2, а верхній — 3/4 опорного значення). Якщо вхідна напруга АЦП 

перевищує значення на другому вході компаратора, то він перемикається в 

стан логічної одиниці. Наприклад, якщо опорна напруга 1 В, а на вхід АЦП 

подається напруга 0,6 В, то два нижні компаратори перемкнуться в стан логі-

чної одиниці, а верхній на виході буде мати нуль, якщо напруга на вході зни-

зиться до 0,4 В, то на виході середнього компаратора теж буде нуль. Дешиф-

ратор DC перетворює отримане після компараторів слово розміром 2 1 n  в 

двійковий n –розрядний код [3]. Так як основний недолік паралельних АЦП 

полягає у великих, габаритах при збільшенні розрядності, а нашому випадку 

трьох компараторів достатньо, щоб отримати двійковий код, де значення логі-

чної одиниці буде значення вище значення Uпор. 
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Анотація 

Створення прецизійних вимірювачів на основі волоконно-оптичних дава-

чів з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку, потребує забез-

печення високоточного вимірювання часових параметрів імпульсної послідо-

вності. Попередня обробка сигналу, за допомогою АЦП, дозволяє зменшити 
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похибку вимірювання часових інтервалів до значень, обернених частоті дис-

кретизації АЦП. Оскільки частота дискретизації може сягати гігагерцових зна-

чень, то похибка визначення часових інтервалів імпульсної послідовності 

може складати наносекунди. 

Аннотация 

Создание прецизионных измерительных приборов на основе волоконно-

оптических датчиков с импульсной модуляцией интенсивности оптического 

потока, требует обеспечения высокоточного измерения временных парамет-

ров импульсной последовательности. Предварительная обработка сигнала, с 

помощью АЦП, позволяет уменьшить погрешность измерения временных ин-

тервалов до значений, обратных частоте дискретизации АЦП. Поскольку час-

тота дискретизации может достигать гигагерцовых значений, то погрешность 

определения временных интервалов импульсной последовательности может 

составлять наносекунды. 

Abstract  

The creation of precision meters based on fiber-optic sensors with pulsed 

modulation of the intensity of the optical stream requires the accurate measurement 

of the pulse sequence timing parameters. Pre-processing of the signal, using the 

ADC, allows you to reduce the measurement error of time intervals to values 

reversed by the sampling frequency of the ADC. Since the sampling rate can reach 

gigahertz values, the error in determining the pulse sequence time intervals can be 

nanoseconds. 
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ДЕТЕКТУВАННЯ СИГНАЛУ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОГО ДА-

ВАЧА З ІМПУЛЬСНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ ІНТЕНСИВНОСТІ ОПТИЧ-

НОГО ПОТОКУ 

Дяченко Р. А. 

(Науковий керівник Дем’яненко П. О., к.т.н., доцент) 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут», Радіотехнічний факультет 

 

В основі детектування сигналу волоконно-оптичного давача (ВОД) з ім-

пульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку, лежить явище фотое-

фекту – виникнення струму в фотодіоді при його освітленні. Порівняно неве-

ликий струм фотодіода необхідно збільшити за допомогою, наприклад, тран-

зисторного підсилювача.  

В якості фотодетектора 

використано фотодіод ФД256, 

який має темновий струм ~ 

5нА і чутливість ~ 0,6А/Вт, 

максимум якої лежить в діапа-

зоні довжин світлових хвиль 

(0,8 – 0,9мкм) [1]. Підсилювач 

фотоструму трьох-каскадний 

(рис. 1), транзистори якого 

ввімкнені за каскодною схе-

мою зі спільним емітером, що 

дозволяє максимально збіль-

шити коефіцієнт передачі. Ви-

користані транзистори КТ3102 

з коефіцієнтом передачі струму бази ~ 1000 [2], здатні забезпечити потрібний 

рівень підсилення вхідного сигналу.  

 

Рис 1. Електрична схема підсилювача фотос-

труму прецензійного акселерометра 

 

 Дя
че
нк
о Р

. А
. Р
І-6

2м
, 2

01
8



95 

 

 

Враховуючи, що реальні значення фотоструму на виході фотодіоду сумі-

рні з його темновим струмом, то значення опору резистор R4 має складати со-

тні мегаом, для створення напруги, здатної відкривати транзистор VT1. 

Оптичні імпульси на вхід фотодіоду VD1 поступали від ВОД по багато-

модово-му волоконному світловоду (ВС), вихідний кінець 

якого разом із фотодіодом були світлоізольовані непрозорою трубкою, 

для уникнення потрапляння світла збоку оточуючого середовища, та збіль-

шення точності відтворення імпульсів. 

Конструкція ВОД прискорення являє собою дві квадратні платформи з 

оптично прозорого матеріалу, рознесені на відстань десять сантиметрів і з’єд-

нанні між собою металевими стрижнями з різьбою. Через центр верхньої пла-

тформи пропущено консольно закріплений в ній ВС, який разом із прикріпле-

ною на його кінці інерційною масою із магнітом’якого матеріалу, утворюють 

маятниковий чутливий елемент ВОД. 

Нижня платформа ВОД має покриття з непрозорого матеріалу, в якому 

вздовж осей симетрії платформи прорізані щілини шириною 300 мкм. Знизу 

пластина підсвічується світлодіодами. Конусний маятниковий чутливий еле-

мент, описуючи коло при роботі ВОД, фіксує світло, яке проходить через щі-

лини. За відсутності зовнішнього прискорення на виході ВС маємо рівномірну 

послідовність світлових імпульсів. При появі бічного прискорення, описуване 

кінцем маятника коло зміщується від свого початкового положення в напря-

мку протилежного напрямку вектора прискорення. Величина цього зміщення 

визначиться величиною прискорення, що діє на ВОД. Внаслідок цього, інтер-

вали часів перебування маятника по різні боки щілин вже не будуть однако-

вими –  один з кожної пари сусідніх часових проміжків, що задаються оптич-

ними імпульсами в кожній з послідовностей, збільшить свою тривалість, а ін-

ший – зменшить (сумарна їх тривалість при цьому, очевидно, не зміниться). 

Чим більшою (меншою) буде величина бічного прискорення, тим, відповідно, 

більшою (меншою) буде і різниця тривалостей сусідніх часових інтервалів в 
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послідовностях оптичних імпульсів [3]. Після перетворення оптичних імпуль-

сів в електричні їх можна опрацювати в аналого-цифровому перетворювачі, як 

описано в [4]. 
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