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РЕФЕРАТ 

Обсяг пояснювальної записки становить 70 сторінки, включає 5 розділів 

28 ілюстрацій, 2 додатка (у першому наведено технічне завдання, у другому 

публікації по темі дисертації) та 22 бібліографічних найменувань за перелі-

ком джерел посилань. 

 Ключові слова: вібрація, вимірювання, лазер, автоматизація, експери-

ментальні дослідження, віброшвидкість, вібропереміщення. 

Об‟єкт дослідження — лазерний віброметр. 

Предмет дослідження — параметри та характеристики лазерного вібро-

метра. 

Мета роботи — розробка лазерного віброметра для дослідження авіацій-

них двигунів на етапах передпольотного тестування та експериментального 

дослідження. 

Метод дослідження — робота з науково-технічною літературою, ство-

рення математичної моделі віброметра. 

Розглянуто вже існуючі методи вимірювання вібрації та більш докладно 

теоретичні засади лазерної віброметрії, можливості і особливості побудови 

лазерних віброметрів. 

У результаті виконання роботи розроблено математичну модель лазер-

ного допплерівського віброметра, структурну схему лазерного віброметра, 

запропоновано модель автоматизованої системи лазерного вимірювання віб-

рації авіаційного двигуна, яка  дозволяє будувати кольорову залежність рівня 

вібрації на тривимірній моделі авіадвигуна. 

За темою магістерської дисертації опубліковано тези в рамках студент-

ського наукового семінару «Наукові розробки РТФ 2018» під назвою «Безко-

нтактний допплерівський вимірювач вібрації для дослідження авіадвигунів». Мо
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ABSTRACT 

The volume of the explanatory note is 70 pages. It includes 5 sections of 28 

illustrations, 2 appendices (the first is given in the technical assignment, the second 

publication on the subject of the dissertation) and 22 bibliographic titles in the list 

of sources of references. 

Keywords: vibration, measurements, laser, automation, experimental 

research, vibration velocity, vibro displacement. 

The object of the study is a laser vibrometer. 

Subject of research - parameters and characteristics of a laser vibrometer. 

The aim of the work is to develop a laser vibrometer for the study of aircraft 

engines at pre-flight testing and experimental studies. 

Method of research - work with scientific and technical literature, creation of 

a mathematical model of vibrometer. 

Existing methods of measuring vibration and in more detail theoretical bases 

of laser vibrometry, possibilities and features of laser vibrometer construction are 

considered. 

As a result of the work, a mathematical model of a laser Doppler vibrometer, 

a structural diagram of a laser vibrometer was developed, and a model of an 

automated system of laser measurement of vibration of an aircraft engine was 

proposed, which allows us to construct a color dependence of the vibration level on 

a three-dimensional model of an airplane engine. 

On the topic of the master's dissertation, theses were published in the 

framework of the student's scientific seminar "Scientific developments of RTF 

2018" entitled "Contactless Doppler Vibration Measurement for the Study of 

Aircraft Engines". 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

АЧХ — амплітудно-частотна характеристика; 

ВВП — вібровимірювальний перетворювач; 

ВК — виборчий каскад; 

ДЛ — диференціюючий ланцюг; 

ЕРС — електрорушійна сила; 

ІЛ — інтегруючий ланцюг; 

ЛДВС — лазерна допплерівська вимірювальна система; 

МІП — магнітоіндукційний перетворювач; 

ПЕП — п‟єзоелектричний перетворювач; 

ПЗ — підсилювач заряду; 

ПК — персональний комп‟ютер. 

ПН — підсилювач напруги; 

ТВД — турбогвинтовий двигун; 

ЦМ — центр мас; 

ЧНЗЗ — частотозалежний негативний зворотний зв'язок; 
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ВСТУП 

Для забезпечення безпеки польотів, виявлення дефектів на ранніх стаді-

ях їх виникнення, своєчасного вжиття заходів щодо запобігання поломок об-

ладнання та авіаційних подій необхідно знати причини появи тих чи інших 

дефектів, здійснювати досить точне і достовірне вимірювання значень фізич-

них величин, що визначають стан авіаційної техніки. 

Істотний вплив на технічний стан авіаційного обладнання, двигуна і по-

вітряного судна в цілому має вібрація, що виникає при роботі авіадвигуна. 

При вібрації збільшується навантаження на опори, деталі й вузли двигуна, на 

елементи кріплення двигуна до повітряного судна, що веде до підвищення їх 

зносу, зниження їх міцності і надійності, до зменшення ресурсу двигуна, 

руйнування елементів конструкції двигуна або повітряного судна. 

Існуючі магнітоіндукційні та п‟єзоелектричні віброметри використову-

ються для контролю граничних значень вібрації авіадвигунів під час польоту 

літального апарату, але не придатні до високоточних вимірювань на етапах 

конструювання, експериментальних досліджень та передпольотних випробу-

вань двигунів через значні похибки. Тому актуальною постає проблема вимі-

рювання вібрації під час метрологічних робіт в авіаконструкторських бюро. 

Пропонується використовувати в якості вимірювача вібрації лазерний вібро-

метр. 

Висока точність визначення фізичних величин, що характеризують різні 

коливальні процеси поєднується в цьому випадку з високою інформативніс-

тю і можливістю дистанційних та автоматизованих вимірювань. 

Передбачається розроблення математичної моделі, структурної схеми 

лазерного віброметра для експериментального дослідження вібрації авіацій-

ного двигуна; проектування моделі системи автоматизованого виміру вібра-

ції в різних точках авіадвигуна з подальшою їх візуалізацією. 

Практичне значення магістерської дисертації полягає в тому, що пред-

ставлені розробки, ідеї та пропозиції можна використовувати для конструю-
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вання високоточних лазерних віброметрів з ціллю ґрунтовного дослідження в 

процесі проектування та перед польотними випробуваннями авіадвигунів із 

зручною візуалізацією результатів вимірювання безпосередньо на тривимір-

ній моделі двигуна. 
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1 МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВІБРАЦІЇ 

Розглянемо класифікацію вимірювальних перетворювачів вібрації, інер-

ційні та лазерні методи вимірювання вібрації. 

1.1 Класифікація вимірювальних перетворювачів вібрації 

У віброметрії використовують два принципи вимірювання: динамічний і 

кінематичний. 

Динамічний принцип вимірювання реалізується в давачах інерційної дії. 

При цьому вимірюються абсолютні значення параметрів вібрації досліджу-

ваних об'єктів. 

Кінематичний принцип вимірювання використовується в безконтактних 

давачах. При цьому вимірюється зміна в часі координат точок досліджуваних 

об'єктів щодо вібраційної нерухомої системи координат. Класифікація дава-

чів абсолютної вібрації по використовуваним для перетворення фізичним 

принципам (рис. 1.1). Класифікація давачів відносної вібрації відповідно до 

використовуваних для перетворення фізичних принципів (рис. 1.2) [1] 

 

Рисунок 1.1 — Класифікація давачів абсолютної вібрації по викорис-

товуваним для перетворення фізичним принципам. 
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Рисунок 1.2 — Класифікація давачів відносної вібрації відповідно до викори-

стовуваних для перетворення фізичних принципів. 

З рис. 1.2 видно, що перетворювачі абсолютної вібрації в електричний 

сигнал діляться на два класи: генераторні, що перетворюють енергію механі-

чних коливань в електричну; параметричні, що перетворюють механічні ко-

ливання в вимірювання параметрів електричних кіл, наприклад, індуктивнос-

ті, ємності, активного опору, частоти або зсуву фаз і так далі. 

З давачів абсолютної вібрації найбільшого поширення набули п'єзоелек-

тричні давачі. Їх відрізняють малі габаритні розміри, широкі частотний і ди-

намічний діапазони, незначні коефіцієнти впливу зовнішніх факторів: магні-

тного і електричного полів, звукового тиску, деформації досліджуваного 

об'єкта. 

Принцип дії п'єзоелектричних давачів заснований на використанні пря-

мого п'єзоефекту, що полягає в тому, що під дією зовнішньої сили, в тому 

числі знакозмінної, деякі кристали або п‟єзокераміки генерують електричні 
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заряди. Найбільш поширеними п'єзоелектричними матеріалами є кварц, тур-

малін, ніобат літію, цирконат титаната свинцю, титанат вісмуту, окис цинку 

та ін. [2]. 

Одним з основних факторів, що обмежують застосування п'єзоелектрич-

них давачів, є температура, при якій вони експлуатуються. При перевищенні 

певної межі температури п'єзоелектричний елемент втрачає частину своєї 

поляризації і коефіцієнт перетворення давача знижується. При досягненні 

точки Кюрі матеріалу п'єзоелемента поляризація повністю зникає і давач ви-

ходить з ладу. В області низьких температур обмеження на застосування п'є-

зоелектричних давачів визначаються можливістю розтріскування п'єзоелект-

ричного матеріалу. Слід враховувати, що давач повинен надавати мінімаль-

ний вплив на вібруючий об'єкт. Резонансна частота об'єкта змінюється під 

впливом маси давача. Цей ефект описується виразом: 

      √
 

    
,  

де    — резонансна частота об'єкта;   — резонансна частота об'єкта разом з 

давачем;   — маса об'єкта;    — маса давача. 

В безконтактних вимірювачах найбільше застосування в вібродіагности-

ці знайшли оптичні методи і засоби вимірювання параметрів вібрації, які за 

способом виділення інформації про вимірюваний параметр ділять на амплі-

тудні та частотні. До амплітудних методів вимірювань відносять фотоелект-

ричні (або фотомодуляційні) і інтерференційні методи вимірювання. 

Вимірювання параметрів вібрації, засноване на зміні частоти випромі-

нювання, відбитого від об'єкта, проводять вимірювальними пристроями, дія 

яких заснована на використанні ефекту Допплера [3]. 

1.2 Інерційні методи вимірювання вібрації 

Вібрацію об'єкта можна визначати, спостерігаючи його положення щодо 

інших об'єктів, які вважаються нерухомими. Розрізняють абсолютний і інер-
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ційний методи вимірювання вібрації в залежності від того, щодо якого об'єк-

та проводять виміри. 

При вимірюванні вібрації абсолютним методом вібропереміщення спо-

стерігають відносно світового простору (зірок). В авіації цей метод застосу-

вати дуже складно, так як переміщення повітряного судна щодо світового 

простору в багато разів перевищує вібропереміщення. 

Інерційний метод вимірювання вібрації авіадвигунів знайшов широке 

застосування. Цей метод заснований на першому законі Ньютона — власти-

вості тіла зберігати стан спокою, коли на нього не діють сили[4]. 

 

Рисунок 1.3 — Конструкція вібровимірювального перетворювача 

Вібровимірювальний перетворювач (ВВП), який реалізує інерційний ме-

тод вимірювання (рис. 1.3), складається з корпусу 1 (вібруючого елементу), 

жорстко з'єднаного з авіадвигуном, і інерційної маси 2 (невібруючого елеме-

нту), з'єднаної з корпусом 1 пружинами 3. Таким чином, при вібрації двигуна 

буде переміщуватися корпус 1 ВВП, а інерційна маса 2 завдяки своїй інерції 

буде залишатися відносно нерухомою. Отже, ВВП перетворює вхідний сиг-

нал - вібропереміщення   корпусу 1 (а, значить, і авіадвигуна) щодо світово-

го простору, в вихідний сигнал — переміщення   корпусу ВВП відносно іне-

рційної маси 2 (сейсмомасси). 
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Рух такої коливальної системи описується виразом 

  ̈       ̇    
     ̈,  

де   
 

 √  
 — коефіцієнт відносного загасання;   — коефіцієнт демпфіру-

вання, кг/с;    √
 

 
 — власна кругова частота, 1/с; C — жорсткість пружин, 

Н/м;   — маса невібруючого елемента, кг. 

Коефіцієнт передачі такої системи описується виразом: 

   
  

         
, 

де    
 

  
 ;   √    

Залежність модуля коефіцієнта передачі ВВП від співвідношення частот 

вимушених (вібраційних) і власних коливань системи називається амплітуд-

но-частотною характеристикою (АЧХ) ВВП і описується виразом 

 | |    
  

√             
.  

На рис 1.4 показана АЧХ ВВП з різним коефіцієнтом загасання   

 

Рисунок 1.4 — АЧХ ВВП з різним коефіцієнтом загасання   

З АЧХ ВВП видно, що при     модуль коефіцієнта передачі ВВП на-

ближається до одиниці. Отже, при      переміщення корпусу ВВП щодо 

невібріруючого елемента дорівнюватиме вібропереміщенню. Тому вважають, 

що при       розглянутий ВВП працює в режимі перетворення вібропере-

мещенія, при       — перетворення віброприскорення, а при           
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— перетворення віброшвидкості. Для забезпечення        необхідно засто-

совувати пружини малої жорсткості, а для       — великої жорсткості. Ви-

готовлення ВВП з            досить важко, тому зазвичай створюють 

ВВП або з         або з       [5]. 

Для отримання дистанційних віброметрів необхідно переміщення кор-

пусу ВВП щодо невібруючого елемента перетворити в електричний сигнал. 

Для цього використовують магнітоіндукційні (МІП) і п'єзоелектричні (ПЕП) 

перетворювачі. 

1.2.1 Магнітоіндукційні перетворювачі 

Перше повномасштабне застосування отримали давачі вібрації з МІП 

(рис 1.6). Його структурна схема зображена на рис. 1.5.  

У таких давачах невібруючий елемент 2 являє собою циліндричний пос-

тійний магніт, намагнічений вздовж утворюючої, а індукційна котушка 3 жо-

рстко з'єднується з корпусом. Таким чином, корпус і магніт утворюють ВВП, 

а магніт і котушка — МІП, на виході якого при вібрації виникає ЕРС (Е) [6]. 

Розглянемо більш детально давач вібрації з МІП.  

 

 

Рисунок 1.5 — Структурна схема давача вібрації з МІП 
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Рисунок 1.6 — Конструкція давача вібрації з МІП 

МІП є диференціюючим перетворювачем, і ЕРС на його виході залежить 

від швидкості взаємного переміщення корпусу давача з котушкою 3 щодо 

невібруючого постійного магніту 2, тому в цих давачах роблять ВВП з 

     , тобто такі, коли    . В цьому випадку ЕРС на виході МІП можна 

знайти за формулою 

    
  

  
  

  

  
   ̇,  

де  — коефіцієнт пропорційності — чутливість давача,     мм·      

 

Отже, для отримання інформації про віброшвидкість в віброметрах з 

МІП необхідно вимірювати ЕРС змінного струму. ЕРС на виході МІП має 

мале значення, тому її необхідно посилити. Однак при передачі ЕРС від МІП 

до входу підсилювача на дроти впливають електромагнітні та електростатич-

ні поля, які викликають в дротах інші ЕРС, так звані наведення, які мають 

частоти відмінні від частоти вібрації. У той же час вібрація двигуна може ві-

дбуватися з різними частотами. Тому, щоб посилювати ЕРС тільки необхід-

ної частоти (першої роторної гармоніки), підсилювачі віброметрів швидкості 
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з МІП повинні мати постійний коефіцієнт передачі (підсилення)     в усьому 

діапазон частот ЕРС (від      до     ).[*] АЧХ такого підсилювача (залеж-

ність коефіцієнта посилення     від частоти підсилювального сигналу) по-

винна мати вигляд, близький до показаного на рис. 1.7. 

 

Рисунок 1.7 — Ідеальний вигляд АЧХ підсилювача віброметра швидкості 

Для отримання бажаної АЧХ підсилювача віброметра швидкості, струк-

турна схема якого показана на рис. 1.8, після вхідного каскаду посилення ВК, 

узгоджувального великий вихідний опір МІП з низьким вхідним опором на-

ступних каскадів, включають послідовно інтегруючий і диференціюючий 

RC-ланцюжок, а потім два виборчих каскади посилення. Інтегруючий ІЛ і 

диференціюючий ДЛ ланцюжки забезпечують затухання на частотах відпові-

дно         і        [7]. 

 

Рисунок 1.8 — Структурна схема підсилювача віброметра швидкості 
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Перший виборчий каскад ВК1 за рахунок частотозалежного негативного 

зворотного зв'язку ЧНЗЗ має АЧХ, показану на рис. 1.9 кривою 2. Він поси-

лює ЕРС з частотами вище     . Другий виборчий каскад ВК2, має АЧХ, по-

казану кривої 1. Цей каскад підсилює ЕРС з частотами нижче     . В резуль-

таті такого включення RC-ланцюжків і виборчих підсилювачів отримують 

АЧХ підсилювача (крива 3), близьку до ідеальної (рис. 1.7). 

 

Рисунок 1.9 — Дійсна АЧХ підсилювача віброметра швидкості 

Для отримання необхідного значення коефіцієнта підсилювача після 

другого виборчого підсилювача підсилюють невиборчий каскад підсилення 

П (рис. 1.8). Вихід цього каскаду з'єднують зі входом узгоджувального кас-

каду УК, що забезпечує узгодження високого вихідного опору підсилювача з 

низьким вхідним опором наступних пристроїв. Віброметри швидкості з МІП 

використовуються на всіх повітряних судах з турбореактивними або турбо-

вентиляторними двигунами [8]. 

На повітряних судах з ТВД, у яких частота обертання вала гвинта пос-

тійна, виконується умова      , тобто віброприскорення прямопропор-

ційне віброшвидкості, тому віброметри з МІП можуть бути використані для 

вимірювання віброприскорення. 

Однак підсилювач віброметра прискорення для ТВД повинен посилюва-

ти ЕРС тільки однієї частоти і може мати коефіцієнт посилення, відмінний 

від коефіцієнта посилення віброметра швидкості. З огляду на, що практично 
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в ТВД частота обертання може трохи змінитися і що неможливо створити 

кілька ТВД з абсолютно однаковою частотою обертання валу гвинта, підси-

лювач віброметра прискорення з МІП повинен мати смугу пропускання час-

тот, але дуже вузьку: 5-10 Гц. 

Для отримання необхідної форми АЧХ підсилювача віброметра приско-

рення на вході підсилювача встановлюють подвійний Т-подібний RC-фільтр, 

включений в ланцюг негативного зворотного зв'язку підсилювального П і уз-

годжувального УК каскадів (рис. 1.10), який налаштований так, що на робо-

чій частоті негативний зв'язок відсутній і коефіцієнт посилення максималь-

ний.  

 

Рисунок 1.10 — Схема включення Т-фільтра 

АЧХ підсилювача віброметра прискорення з МІП показана на рис. 1.11. 

Для отримання інформації про вібропереміщення інтегрують сигнал з виходу 

підсилювача віброметра швидкості. 

 

Рисунок 1.11 — АЧХ підсилювача віброметра прискорення з МІП 
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1.2.2 П’єзоелектричні перетворювачі 

У давачах вібрації з ПЕП (рис. 1.12) використовується п'єзоелектричний 

ефект, тобто властивість деяких кристалів утворювати електричні заряди на 

їх поверхні при механічних деформаціях. 

 

Рисунок 1.12 — Давач вібрації з ПЕП 

У такому давачі ПЕП 2 через ізолятор1 жорстко кріпиться до корпуса 4 

давача, невібруючий елемент 5 також через ізолятор 3 з'єднується з ПЕП. 

При вібрації давача за рахунок інерції невібруючого елемента виникає сила 

 , що викликає деформацію ПЕП і на електродах 7, 8 утворюється електрич-

ний заряд, який визначається співвідношенням 

       ,  

де      — постійний для даного кристала коефіцієнт, званий п'єзоелектрич-

ним модулем, Кл/Н;   — cила, що викликає деформацію, Н. 

Сила  , що викликає деформацію п'єзоелектричного елемента, залежить 

від маси невібріруючого елемента 5 (рис. 1.12) і впливаючого на п'єзоелемент 

прискорення. Отже, давач вібрації з ПЕП ВВП повинен мати власну частоту 

значно вищу частоти вібрації [9]. 
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У цьому випадку напруга на виході ПЕП 

   
 

     
 

    

     
 ,  

де        — електрична ємність п'єзоелемента і лінії, що з'єднує його з на-

ступними пристроями;   — маса невібруючого елемента, кг. 

Для зменшення впливу ємності сполучної лінії    в віброметрі з ПЕП 

необхідно застосовувати підсилювач заряду (ПЗ), який повинен розташову-

ватися поблизу давача або безпосередньо в ньому. ПЗ повинен мати нескін-

ченно великий вхідний опір, мізерно малу вхідну ємність і низький вихідний 

опір. У технічних пристроях реалізувати ПЗ, що задовольняє зазначеним ви-

могам, практично неможливо, тому замість ПЗ в авіаційних віброметрах за-

стосовували підсилювач напруги (ПН), який має великий вхідний опір (сотні 

мегаом) , малу вхідну ємність (одиниці-десятки пікофарад) і відносно малий 

вихідний опір. 

З виходу ПН напруга надходить на вхід підсилювача, що має АЧХ, ана-

логічну АЧХ підсилювача віброметра швидкості з МІП. Структурна схема 

підсилювача віброметра з ПЕП відрізняється від структурної схеми підсилю-

вача віброметра швидкості тільки тим, що перед вхідним каскадом (ВК) 

включається ПН [10]. 

Для отримання інформації про віброшвидкість та вібропереміщення не-

обхідно проінтегрувати сигнал з виходу підсилювача віброметра один або 

два рази відповідно. 

1.3 Основи лазерної віброметрії 

Для контролю малорозмірних або тонкостінних об'єктів, важкодоступ-

них або нагрітих до високих температур об'єктів, використовуються безкон-

тактні, зазвичай — оптичні методи [11]. 

Будь-який оптичний метод вимірювання параметрів вібрації включає в 

себе операції: 

- освітлення об'єкта; 

Мо
вч
ан

, О
. С

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



18 

 

- перетворення параметрів вібрації об'єкта в параметри оптичного ви-

промінювання, що характеризується зміною в часі за заданим законом амплі-

туди, частоти, фази або поляризації електромагнітної хвилі (модуляція  

світла); 

- детектування відбитого від об'єкта випромінювання по відповідному 

параметру; 

- математична обробка сигналу детектора і уявлення параметрів вібра-

ції в заданих одиницях виміру. 

В якості світлочутливого елемента фотодетектора в даний час найбільш 

широко використовуються так звані фотоелектричні приймачі оптичного ви-

промінювання: фоторезистори, фотодіоди, фотопомножувачі і більш складні 

прилади, зроблені на їх основі (фотопотенціометр, диссектор, матриця фото-

діодів). 

Перераховані елементи чутливі тільки до інтенсивності випромінюван-

ня, тому для отримання інформації, що містяться в частоті, фазі або поляри-

зації відбитого від об'єкта (або того, що пройшов через нього) оптичного си-

гналу, до складу фотодетекторів входять різні інтерференційні або поляриза-

ційні оптичні дискримінатори, лінзи і діафрагми. 

Як джерела світла найбільш зручні лазери, випромінювання яких крім 

інтенсивності характеризується ще і високою когерентністю і гострою спря-

мованістю [12]. 

Для математичної обробки сигналу фотодетектора, зручного та операти-

вного представлення результатів, як правило, використовуються комп‟ютери 

з відповідним апаратним та програмним забезпеченням. 

З усіх джерел випромінювання оптичного діапазону лазерні джерела ха-

рактеризуються найбільшим ступенем когерентності і монохроматичності 

генеруючого ними випромінювання. Крім того, лазери мають наступні пози-

тивні властивості: високу стабільність і відтворюваність частоти випроміню-

вання, малий кут розходження, малу чутливість до зміни температури навко-
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лишнього середовища, що особливо важливо при метрологічних досліджен-

нях. Тому при розробці приладів, призначених для високоточного вимірю-

вання параметрів руху в машинобудуванні, лазерні джерела знайшли широке 

застосування. 

Методи перетворення параметрів вібрації в електричний сигнал можна 

класифікувати за способом виділення інформації про параметри руху (фотое-

лектричні, інтерференційні, допплерівські) і за способом прийому інформації 

про параметри руху (одночастотні, двочастотні і т.д.). 

Основні методи лазерної віброметрії, які отримали реальне втілення в 

приладах, наведені на рис. 1.13.Фотоелектричні методи перетворення засно-

вані на вимірі зміни інтенсивності лазерного випромінювання, інтерферен-

ційні — на використанні явища інтерференції в оптичному діапазоні, допп-

лерівські — на зміні частоти випромінювання лазера, відбитого від об'єкта 

вібраційного контролю [13]. 

 

Рисунок 1.13 — Класифікація методів лазерної віброметрії 

Мо
вч
ан

, О
. С

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



20 

 

Перш ніж детально розглядати допплерівський метод вимірювання віб-

рації, дамо визначення деяких основних понять і величин лазерної вібромет-

рії. 

Як в інтерференційних, так і в допплерівських методах набув поширення 

двопроменевий інтерферометр Майкельсона. Розглянемо схему інтерфероме-

тра (Рис. 1.14) більш детально. Випромінювання лазера 1 надходить на світ-

лоподілювальний кубик 2 і розділяється на дві частини. Отримані промені 

спрямовуються відповідно на нерухомий відбивач 3 і на переміщуваний ра-

зом з вимірюваним об'єктом відбивач 4. Відображені від рухомого 4 і неру-

хомого 3 дзеркал оптичні промені поєднуються на розділовій поверхні куби-

ка 2 та інтерферують. В окулярі 5 спостерігається інтерференційна картина.  

Якщо різниця ходу променів інтерферометра                   

           ,  то інтерференційне поле має максимум освітленості. При різ-

ниці ходу                                промені сходяться в 

протифазі і інтерференційне поле має мінімум освітленості. Таким чином, 

можна виміряти величину переміщення дзеркала 4 по числу переходів зміни 

освітленості, що пройшли через діафрагму 6. Один період відповідає полови-

ні довжини хвилі лазерного випромінювання [14]. 

 

Рисунок 1.14 — Схема інтерферометра Майкельсона: 1 — лазер; 2 — світло 

Мо
вч
ан

, О
. С

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



21 

 

розділювальний кубик; 3 — нерухоме дзеркало; 4 — рухоме дзеркало;  

5 — окуляр; 6 — діафрагма 

Ефект Допплера полягає в зміні частоти електромагнітного випроміню-

вання при відносному русі приймача і джерела випромінювання. Якщо 

приймач і джерело випромінювання знаходяться в одній системі координат, а 

випромінювання відбивається від іншої, то при відносному русі цих двох 

інерційних систем координат має місце дворазовий ефект Допплера. В цьому 

випадку допплерівська зміна частоти відбитого випромінювання визначаєть-

ся  

       
 ⁄ ,  

де   — кутова частота випромінювання;   — радіальна складова швидкос-

ті руху об'єкта;   — швидкість світла. 

Під частотою коливання розуміють частоту вихідного сигналу фотоп-

риймача в лазерній вимірювальній системі при відсутності частотної моду-

ляції (наприклад, допплерівського зсуву частоти). Несуча частота, як прави-

ло, визначається різницею між частотою випромінювання   лазера 1 (рис. 

1.15) і частотою     випромінювання лазера, зміщеного на величину   за 

допомогою будь-яких пристроїв зсуву частоти 6 (електрооптичних, ультраз-

вукових і т.д.) [15].  

 

Рисунок 1.15 — Схема інтерферометру зі зміщенням частоти: 1 — лазер;  

2, 3 — світлоподільний кубик; 4 — фотоприймач; 5, 7 — дзеркало;  

6 — пристрій зсуву частоти 
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Поєднання в просторі випромінювань з частотами   і     здійснюють 

за допомогою світлоподільних елементів 2, 3 і відображаючих дзеркал 5, 7. 

Вихідний сигнал фотоприймача 4 має вигляд: 

            ,  

де            — частота носій 

При вібрації об'єкта 4 (рис. 1.16), гармонійної, допплерівської зміни час-

тоти випромінювання, відбитого від об'єкта вібраційного контролю, визнача-

ється виразом: 

    
    

 
      ,  

де   — кругова частота випромінювання лазера;   — кутова частота ко-

ливань об'єкта вібраційного контролю;     — амплітуда швидкості вібрації 

об'єкта вимірювання. 

 

Рисунок 1.16 — Схема інтерферометра Майкельсона зі здвигом частоти:  

1 — лазер; 2 — пристрій здвигу частоти випромінювання лазера; 

 3 — світлоподілювальний елемент; 4 — об‟єкт вібраційного контролю;  

5 — нерухоме дзеркало; 6 — фотоприймач 
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Лазерний допплерівський віброметр. Лазерні допплерівські давачі віб-

рацій найбільш повно реалізують ідею безконтактних вимірювань. Доппле-

рівське зміщення частоти випромінювання, розсіяного на рухомих частинках 

або поверхнях, відноситься до числа давно відомих і добре вивчених явищ. 

Однак до впровадження лазерних джерел випромінювання через спектромет-

ричні труднощі можна було вимірювати лише порівняно великі швидкості. 

Лазерне випромінювання, володіючи високою монохроматичністю, має і 

незрівнянно кращі характеристики щодо розходження і інтенсивності пучка, 

в порівнянні з випромінюванням від інших джерел. Все це дозволяє вимірю-

вати менші поперечні перерізи розсіяння з великим кутовим дозволом. Крім 

того, висока монохроматичність лазерного випромінювання дозволяє вико-

ристовувати такі методи обробки світлового сигналу, як гетеродинне детек-

тування і вузько полосну фільтрацію. 

Допплерівські давачі мають такі переваги:  

- визначають можливість отримання високого співвідношення сиг-

нал/шум; 

- забезпечують частотне і просторове придушення фону зовнішнього 

засвічення без застосування оптичних фільтрів; 

- дозволяють вимірювати параметри механічних коливань складної фо-

рми на значних відстанях від об'єкта вимірювання; 

- мають високу перешкодозахищеність; 

- допускають здійснення аналізу вихідного сигналу фотоприймача в ча-

стотному діапазоні, що перевищує область низькочастотних шумів фотоп-

риймача і лазера. 

Основні проблеми застосування допплерівських давачів, полягають в 

наявності вимог до світлопровідного середовища між лазером і поверхнею 

вимірюваного об'єкта, а також до відбивної здатності поверхні об'єкта. Осно-

вними стримуючими факторами на шляху широкого застосування допплерів-
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ських давачів є досить глибокі фізико-математичні основи методу, а також 

складність і висока ціна приладового забезпечення [16]. 

Проте області застосування лазерних допплерівських вимірювальних 

систем (ЛДВС) швидко розширюються. Основні напрямки використання 

ЛДІС включають: 

- вимірювання параметрів руху об'єкта контролю в робочих умовах, ко-

ли є значний вплив зовнішніх факторів (температура, тиск, агресивне середо-

вище, тощо); 

- вимірювання параметрів механічних коливань деталей і конструкцій в 

умовах впливу високих динамічних навантажень, що виникають при прове-

денні вібраційних випробувань; 

- вимірювання параметрів механічних коливань при метрологічній ате-

стації вібровимірювальної апаратури; 

ЛДВС застосовуються при випробуваннях в літакобудуванні, оптичного 

зв'язку, приладобудуванні, при сейсмічних вимірюваннях, метрологічній ате-

стації вібровимірювальної апаратури, аеродинамічних і медичних дослі-

дженнях і т.д. 

Принципова схема ЛДВС приведена на рис. 1.17. 

 

Рисунок 1.17 — Принципова схема допплерівської вимірювльної системи 

руху: 1 — лазер; 2 — світлодільник; 3, 5 — лінза; 4 — поверхня, котра руха-
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ється зі швидкістю  ̅; 6 — апертурна діафрагма; 7 — дзеркало; 8 — напівп-

розоре дзеркало; 9 — фотоприймач 

Як відомо, принцип дії лазерних вимірювальних систем заснований на 

визначенні та аналізі параметрів розсіяного об'єктом світла (амплітуда, на-

прямок поширення, частота, фаза). Допплерівські вимірювальні системи ви-

користовують для аналізу руху досліджуваного об'єкта зміну частоти розсія-

ного випромінювання. 

Випромінювання лазера 1 з частотою    і хвильовим вектором   
̅̅ ̅ фоку-

сується лінзою 3 на дифузійній поверхні 4, що рухається зі швидкістю  ̅, в 

пляму діаметром  . Розсіяне світло з частотою    і хвильовим вектором   
̅̅ ̅ 

збирається лінзою 5 з апертурною діафрагмою 6 і фокусується на приймаль-

ному майданчику фотоприймача 9. Частина вихідного лазерного випроміню-

вання світлодільником 2 направляється на дзеркало 7 і, відбившись від нього 

за допомогою напівпрозорого дзеркала 8, змішується зі світлом, розсіяним 

поверхнею 4. 

Практична реалізація оптичної схеми наштовхується на складнощі, по-

в'язані з юстировкою оптичних елементів. Для забезпечення нормальної пра-

цездатності ЛДВС, зібраної за цією схемою, необхідно щоб після напівпро-

зорого дзеркала 8 осі поширення опорного і розсіяного пучків були повністю 

просторово суміщені. Виконати цю вимогу на реальній конструкції ЛДВС 

вельми складно. 

 

Рисунок 1.18 — Схема допплерівської вимірювальної системи на основі  

Мо
вч
ан

, О
. С

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



26 

 

інтерферометра Майкельсона: 1 — лазер; 2 — призма-куб; 3 — лінза;  

4 — рухома поверхня; 5 — нерухоме дзеркало;   6 — фотоприймач 

На рис. 1.18 представлена більш проста для реалізації оптична схема 

ЛДВС, принципи роботи якої ідентичний вищеописаному. Дана схема засто-

совується в більшості ЛДВС, що випускаються промисловістю [17]. 

За основу взята схема інтерферометра Майкельсона. Випромінювання 

лазера 1 за допомогою призми-куба 2 ділиться на два пучка: опорний і вимі-

рювальний. Опорний пучок направляється на нерухоме дзеркало 5. Лінза 3 

фокусує вимірювальний пучок на поверхню 4 рухомого об'єкта. Розсіяне по-

верхнею випромінювання збирається цією ж лінзою і за допомогою призми-

куба 2 поєднується з опорним пучком, який відбивається від дзеркала 5. Лін-

за 3 фокусує відбите випромінювання на приймальний майданчик фотоприй-

мача 6. 

Висновки до розділу 

Вивчивши різні методи вимірювання вібрації, спостерігаємо що у конта-

ктних давачів за рахунок експлуатації з авіадвигунами спостерігається зале-

жність їх вимірювань з температурою. П'єзоелектричні елементи за високих 

температур втрачають частину своєї поляризації і коефіцієнт перетворення 

давача знижується. В магнітоіндукційних давачах за високої температури 

змінюються властивості пружин і котушки індуктивності. 

Тож актуальною проблемою постає створення безконтактного методу 

вимірювання вібрації, а саме лазерного віброметра. 

Розглянувши класифікацію методів лазерної віброметрії, вирішено обра-

ти допплерівський метод вимірювання вібрації, адже лазерні допплерівські 

давачі вібрацій найбільш повно реалізують ідею безконтактних вимірювань. 

Для реалізації віброметра вирішено обрати схему на основі інтерферометра 

Майкельсона (рис. 1.18), через її простоту побудови відносно інших розгля-

нутих схем реалізації. 
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2 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВІБРАЦІЇ ТА ВІБРОМЕТРА 

Проведемо моделювання віброметра на ефекті Допплера, який буде ви-

користано для дослідження авіадвигунів, у середовищі Mathcad. Для цього 

необхідно створити математичну модель вібрації авіадвигуна та, власне, мо-

дель віброметру.  

2.1 Модель вібрації авіадвигуна 

Розглянемо основні причини виникнення вібрації: 

- масова неврівноваженість роторів двигуна, викликана технологічними 

особливостями виготовлення деталей і складання двигуна, ушкодженнями 

деталей двигуна в процесі експлуатації (обрив і погнутість лопаток компре-

сорів і турбін, тріщини дисків, руйнування підшипників, тощо); 

- співвісність послідовно з'єднаних роторів; 

- торцеві биття підшипників на цапфах; 

- аеродинамічна неврівноваженість робочих ступенів роторів; 

- тепловий дисбаланс роторів. 

- нерівномірність процесів в проточній частині двигуна (пульсації, тиск 

і температура повітря і газу, викликані недосконалістю процесів, а також 

зносом і пошкодженням поверхонь деталей); 

- овальність бігових доріжок підшипників кочення, опор та ін. 

Не зважаючи на такий широкий спектр причин виникнення вібрації аві-

адвигуна згідно з [18] основний вплив має вібрація, викликана масовою нев-

рівноваженістю роторів двигунів. Тому в подальшому більш детально буде-

мо аналізувати вібрацію, викликану саме цією причиною. 

При обертанні роторів авіадвигуна, як відомо, виникає доцентрове прис-

корення  , отже, інерційні сили. При виготовленні рухомих частин двигуна 

практично неможливо їх повністю збалансувати, тобто домогтися того, щоб 

центр мас (ЦМ) збігався з віссю обертання     , (рис. 2.1), тому при обер-

танні з'являється неврівноважена переносна інерційна сила      , спрямо-
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вана від осі обертання по радіусу, що з'єднує ЦМ з віссю обертання, і змінює 

свій напрямок в просторі з кутовою швидкістю, рівною частоті обертання ва-

лу авіадвигуна. Ця сила впливає на рухомі частини двигунів одночасно з си-

лою тяжіння  .  

 

Рисунок 2.1 — Сили, які виникають при обертанні деталей 

Отже, на обертові частини двигуна впливає сила       , значення 

якої визначається виразом 

   √                   (2.1) 

або 

    √                     .  

Як видно з формули (2.1) амплітуда цієї сили залежить від маси   обер-

тових деталей, відстані   від ЦМ до осі обертання, квадрата частоти обертан-

ня і змінюється в часі за законом, близькому до закону косинуса-синуса. Фаза 

сили  , тобто її напрямок в кожен момент часу, залежить від початкової фази 

 , частоти обертання   та часу  , що пройшов від початку обертання. 

Оскільки сила   змінюється за законом, близьким до гармонійного, то 

серед її складових найбільше значення матимуть перша гармоніка, яка може 

бути записана у вигляді 

              .  
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Надалі будемо розглядати тільки вплив сили   , що змінюється з часто-

тою  , рівній частоті обертання рухомих частин двигуна. Під дією сили    

обертові деталі отримують вібраційне прискорення   
  

 
 і, отже, набувають 

швидкості вібрації і переміщаються — деформуються. 

Сила    змінюється за гармонійним законом, тому вібропереміщення де-

талей може бути описано виразом             , де   — амплітуда вібро-

переміщення. 

Частота вібропереміщення (частота вібрації) відповідає частоті обер-

тання ротора авіадвигуна, отже, частота вібрації турбореактивних і турбовен-

тиляторних двигунів змінюється в певному діапазоні від          до 

        , де         — частота обертання ротора авіадвигуна в режимах 

малого газу і злітного відповідно (тяга цих двигунів змінюється за рахунок 

зміни частоти обертання ротора) [19]. 

У турбогвинтових двигунах (ТВД) частота обертання ротора двигуна і 

гвинта постійні, а тяга змінюється за рахунок зміни кроку гвинта, отже, час-

тота вібрації цих двигунів постійна. Однак в ТВД дві масивні частини (ротор 

двигуна і гвинт) мають різні частоти обертання, і значить, вібрація двигуна 

відбувається в основному на двох частотах. Незважаючи на те, що гвинт має 

більш рознесену масу і балансування його проблематична, ротор двигуна 

обертається зі швидкістю, значно більшою вібрації двигуна. Тому в ТВД ко-

нтролюють вібрацію з частотою, рівній частоті обертання ротора. 

Вібропереміщення відбувається, як правило, по просторій кривій, то-

му при вивченні вібрації розглядають складові вібропереміщення, викликані 

силами (рис. 2.2), що діють перпендикулярно осі обертання в вертикальному 

   і горизонтальному    напрямках (вертикальна і горизонтальна складові), а 

також складову, викликану силою   , яка діє вздовж осі обертання (поздовж-

ня складова вібропереміщення).  
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Рисунок 2.2 — Сили, котрі діють на вісь обертання 

Крім вібропереміщення, вібрація характеризується віброшвидкістю: 

    ̇              

і віброприскоренням: 

    ̇   ̈                         .  

Всі величини, що характеризують вібрацію, мають три складових: по-

вздовжню, вертикальну і горизонтальну. Найбільш інформативною величи-

ною, що характеризує вібрацію, є віброприскорення, так як воно визначає 

додаткові зусилля на деталі двигуна, але для діагностики стану авіадвигунів 

частіше використовують віброшвидкість через її функціональний зв'язок з 

діючими в деталях двигуна навантаженнями [20]. 

2.2 Модель допплерівського віброметра 

Ефект Допплера — явище зміни частоти сигналу внаслідок його відбит-

тя віб рухомого об‟єкту, яке описується виразом [21]: 

   
 

  
 
 

  
(2.2) 

де    — допплерівська змінена частота;   — кутова частота випроміню-

вання лазера;   — швидкість об‟єкта вимірювання;   — швидкість світла у 

вакуумі. 
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Як видно з формули (2.2) частота відбитого сигналу залежить від швид-

кості руху тіла, від якого сигнал відбитий. Тобто швидкість тіла можна ви-

значити шляхом порівняння частот падаючого та відбитого сигналів. 

В даному випадку маємо віброшвидкість об‟єкта вимірювання, яка змі-

нюється по гармонічному закону та виходить з формули вібропереміщення 

шляхом диференціювання. 

               

де     — кутова частота вібрації об‟єкта вимірювання;   — амплітуда віб-

рації;      — миттєве перміщення. 

Диференціюючи  вібропереміщення отримаємо віброшвидкість: 

                 

де     — амплітуда віброшвидкості;      — миттєва швидкість. 

Віброшвидкість змінюється за гармонічним законом в залежності від ча-

стоти вібрації в межах амплітудних значень, від      до    . Тобто підста-

вивши віброшвидкість у формулу (2.2) отримаємо допплерівську змінену ча-

стоту внаслідок вібрації об‟єкта, яка також буде змінюватись в межах амплі-

тудних значень зміни частоти, від        до      . 

      
 

  
         

 

   
(2.3) 

де       — миттєва допплерівська змінена частота. 

Так як для реалізації віброметра вирішено використовувати схему на ос-

нові інтерферометра Майкельсона, то проведемо моделювання згідно струк-

турної схеми наведеної на рис. 1.18. 

Лазер випромінює сигнал який змінюється за гармонічним законом: 

              

де   — амплітуда сигналу;   — кутова частота лазерного проміння. 
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де         — довжина хвилі лазерного проміння. 

Сигнал проходить крізь призму в формі кубу, внаслідок чого ділиться на 

два. Один прямує до фотоприймача, де накладається з іншим сигналом, який 

внаслідок відбиття від об‟єкта вібрації змінює свою частоту згідно з (2.3). 

Сигнал відбитий від об‟єкта вимірювання виглядає наступним чином: 

                  (2.4) 

Як бачимо з формули (2.4), частота відбитого сигналу від об‟єкта зміню-

ється в залежності від миттєвої швидкості вібрації. Накладені падаючий та 

відбитий сигнали зображені на рис. 2.3 

 

Рисунок 2.3 — Сигнал фотоприймача 

Принцип виміру віброшвидкості полягає в накладенні сигналів з різни-

ми частотами, при якому спостерігаються максимуми амплітуди результую-

чого сигналу та його нулі.  

Миттєва швидкість вібрації прямо пропорційна довжині хвилі випромі-

нювання лазера та обернено пропорційна часу між сусідніми нулями амплі-

туди сумарного сигналу: 

     
 

 
   

де      — миттєва віброшвидкість,   — довжина хвилі випромінювання 

лазера;   — час між сусідніми нулями амплітуди сумарного сигналу. 

Мо
вч
ан

, О
. С

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



33 

 

Так як віброшвидкість постійно змінюється від      до    , то і час 

між сусідніми нулями амплітуди також буде змінюватись. Для знаходження 

амплітудного значення віброшвидкості потрібно обрати найменший час між 

нулями амплітуди сумарного сигналу, визначивши час до наступного амплі-

тудного значення віброшвидкості знайдемо півперіод частоти вібрації двигу-

на:  

   
  

 
 

 

 
 
 
  

де    — циклічна частота вібрації двигуна; 
 

 
  — знайдений час між двома 

амплітудами віброшвидкості. 

Знаючи віброшвидкість та частоту вібрації, можна знайти віброперемі-

щення та віброприскорення. 

        

  
 

  
  

де   — амплітуда віброприскорення;   — амплітуда вібропереміщення; 

  — амплітуда віброшвидкості;    — циклічна частота вібрації двигуна. 

При детектуванні сумарного сигналу отримаємо огинаючу, яка покаже 

нулі. При дискретизації сигналу для подальшого його оброблення на 

комп‟ютері виникає проблема пошуку нуля, адже шанс, що дискретний від-

лік потрапить на нуль дуже малий. Тому принцип знаходження нуля, буде 

реалізований знаходженням двох точок з найменшою амплітудою та фіксаці-

єю середнього значення між цими точками. Проміжок часу до наступного 

нуля збережеться в пам‟яті для порівняння з наступним проміжком. Така по-

слідовність відбуватиметься доки не буде відомо найкоротший проміжок ча-

су, який відповідатиме амплітудному значенню віброшвидкості, який також 

збережеться в пам‟яті для виміру часу до наступного такого самого проміж-

ку, що дорівнюватиме часу півперіоду коливання вібрації.  
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Представлені на ринку, контактні віброметри вимірюють віброшвид-

кість в діапазоні від   до       . Такий діапазон задовольняє вимоги, вста-

новлені при вимірюванні вібрації авіадвигунів. Час між нулями амплітуди, 

змодельованого лазерного віброметра, при віброшвидкості        дорівнює 

      . Для забезпечення вимірювання заданого проміжку часу варто вико-

ристати АЦП, з частотою дискретизації на рівні 1     , що забезпечить дис-

кретні відліки з кроком в        . Таким чином, похибка вимірювання часу 

між двома нулями становитиме максимум        , в результаті чого похибка 

вимірювання віброшвидкості складе      , що цілком задовольняє вимоги 

точності.  

Висновки до розділу 

Проведене математичне моделювання лазерного віброметра, працюючо-

го на принципах ефекту Допплера підтвердило можливість побудови лазер-

ного безконтактного вимірювача вібрацій, похибка вимірювання параметрів 

якого складе близько     . Дана математична модель дозволяє визначити 

такі параметри вібрації, як: віброшвидкість, частоту вібрацій, віброперемі-

щення та віброприскорення. 

Показано, що для забезпечення розрахованої точності вібрації при дов-

жині хвилі лазера 658 нм достатньо використовувати АЦП з частотою дис-

кретизації на рівні 10 МГц. 
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3 АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ВІБРАЦІЇ 

Дослідження вібрації авіадвигунів на етапі експериментальних випробу-

вань потребує проведення точного та інформативного процесу виміру, адже 

вимір вібрації в одній точці, не дозволить отримати повну інформацію про 

стан двигуна в цілому та його окремих елементів. Навіть якщо направити ві-

брометр на найбільш віддалену від місця кріплення частину досліджуваного 

об‟єкта задля дослідження максимальної амплітуди, про весь об‟єкт з загаль-

ною площею досліджуваної поверхні понад     говорити неможливо.  

В цьому випадку потрібно виконати велику кількість замірів, поєднати 

їх воєдино, отримати детальну картину й лише тоді робити висновки. 

3.1 Схема системи виміру вібрації 

Один з варіантів вирішення вищеописаної проблеми — розміщення од-

ночасно великої кількості давачів по всій площині досліджуваного об‟єкта, 

збирати їх вихідні сигнали воєдино й отримувати детальну картину про віб-

рацію окремих частин двигуна. Головний недолік цього методу — вартість 

реалізації (лазерні вимірювачі, кронштейни для надійної фіксації, фоточут-

ливі пристрої перетворення інформації). Також наявність великої кількості 

елементів в системі підвищує загальну ймовірність виходу системи з ладу. В 

зв‟язку з цим, для економії коштів і підвищення надійності системи, пропо-

нується автоматизувати процес вимірювання вібрації авіадвигунів. Схемати-

чно модель автоматизованої системи виміру вібрації представлена на рис. 3.1 
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Рисунок 3.1 — Модель автоматизованої системи виміру вібрації 

Система працює таким чином: вимірювальний блок жорстко закріпле-

ний на рухомій платформі, яка має дві площини руху: вертикальну та горизо-

нтальну. Завдяки переміщенню платформи, промінь лазерного віброметра 

(вимірювальний блок), змінює точки виміру вібрації. Отриманий в результаті 

порівняння опорного та відбитого променю сигнал подається на блок оброб-

ки інформації, в якому сигнал проходить аналогово-цифрове перетворення, з 

подальшою передачею даних в обчислювальний пристрій (комп‟ютер) для 

програмного оброблення. За допомогою програмного забезпечення моделю-

ється рівень вібрації досліджуваного об‟єкта й отриманий результат відобра-

жується в зручній для сприйняття формі на пристрої відображення інформа-

ції. 

3.1.1 Автоматизоване вимірювання 

Рухома платформа призначена для автоматичного переміщення міцно 

закріпленого на ньому оптичного приладу з метою проходження сфокусова-
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ного лазерного променю максимально великої кількості точок вимірювально-

го об‟єкта. Схематично загальний вид платформи зображений на рис. 3.2 

 

Рисунок 3.2 — Загальний вид платформи 

Рух пластини, на якій жорстко закріплений лазер, відбувається таким 

чином: рух починається з верхнього лівого кута вимірювальної площини з 

горизонтальним переміщенням X. Пластина вільно переміщується по двом 

паралельним направляючим. Пластина переміщується завдяки шпильці, на 

яку вона накручується. Шпилька закріплена з двигуном. Двигун працює пе-

ріодично, що досягається використанням програмного забезпечення. Парале-

льно двигуну, але навпаки, спрацьовує оптичний пристрій. Комп‟ютер запус-

кає двигун і вимикає лазер і навпаки — вимикає двигун, вмикає лазер. Після 

виміру вібрації, живлення подається на двигун, який переміщає пластину з 

лазером на нове місце виміру. Далі відбуваються виміри нової точки, після 

чого процес переміщення повторюється. Після певної кількості спрацювань, 

коли пластина доходить до крайнього положення, спрацьовує давач, 

комп‟ютер перемикає двигун в реверсний режим і відбувається рух в зворот-

ному напрямку X. За цей час горизонтальна платформа зміщується нижче 

завдяки паралельній роботі подвійного механізму управління вертикальним 

переміщенням Y й відбувається друга лінія точкових вимірювань. У резуль-

6
 

6
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таті буде досягнуте поетапне автоматичне вимірювання вібрації в окремих 

точках досліджуваного об‟єкта. Схематично рух лазерного променя зображе-

ний на рис. 3.3 

 

Рисунок 3.3 — Рух лазерного променю в процесі вимірювання вібрації 

В якості вимірювального пристрою використовується лазерний вібро-

метр, який нерухомо закріплюється на платформі лінійної направляючої го-

ризонтальної площини рухомої платформи, що не зовсім задовольняє вимоги 

до автоматизованої системи вимірювання, так як бажано направляти лазер 

перпендикулярно до площини об‟єкта вимірювання. Так як форма авіаційно-

го двигуна не дозволяє виконувати вдалі дослідження описаним вище мето-

дом у всіх точках площини двигуна, пропонується розробити наступну конс-

трукцію, в якій використати попередню, додаючи можливість, позиціонувати 

лазерний віброметр у двох площинах, для знаходження положення в якому 

лазерний промінь буде перпендикулярним до досліджуваного об‟єкта. 

Для того щоб знати як саме позиціонувати лазерний віброметр, пропо-

нується розробити програмне забезпечення в якому використовувати триви-

мірну модель авіадвигуна, адже сучасне виробництво передбачає наявність 

тривимірної моделі, створеної в процесі проектування двигуна.  

Використовуючи тривимірну модель можна оптимізувати процес вимі-

рювання, вказуючи безпосередньо точки, в яких необхідно проводити вимі-

рювання, що дозволить не тільки збільшити швидкість збирання даних, а ще 
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в розрахувати положення лазерного віброметра для проведення вимірювання 

в перпендикулярній площині. 

Виміряні дані пропонується наносити безпосередньо на тривимірну мо-

дель, що дозволить оператору отримати повне уявлення про поточний стан 

двигуна. 

Звичайно, розроблення такого програмного забезпечення є громіздким 

та тривалим процесом і не передбачається в межах даної дисертації. 

3.1.2 Обчислення та відображення інформації 

Пристрій обробки інформації призначений для перетворення вихідного 

аналогового детектованого сигналу з лазерного віброметра в цифровий фор-

мат, зручний для подальшої обробки в операційній системі. Для цього про-

понується використовувати аналогово-цифровий перетворювач. Загалом ін-

формаційний сигнал має наступну послідовність:  

- Фізичний вплив створює вібрацію досліджуваного об‟єкта 

- Давач вібрації сприймає рівень вібрації й перетворює її в електричний 

сигнал 

- АЦП перетворює аналоговий сигнал в цифровий код, який подається 

до обчислювального пристрою (комп‟ютера). 

- Програмне забезпечення, встановлене в обчислювальному пристрої, 

оброблює цифровий сигнал для демонстрації результатів виміру на пристрої 

відображення інформації. 

Обчислювальний пристрій представляє собою системний блок профе-

сійного комп‟ютера з технічними характеристиками, достатніми для прове-

дення великої кількості обчислювальних процесів за короткий проміжок ча-

су. 

Програмне забезпечення, встановлене на ПК, повинно мати набір взає-

мопов‟язаних програм, призначених в загальному для позиціонування в двох 

площинах лазерного віброметра для перпендикулярності падаючого променю 
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відносно досліджуваного об‟єкта та для кінцевої обробки вихідних даних і 

перетворення їх в зображення, легке для візуального сприйняття. 

В програмному забезпеченні повинні бути реалізовані наступні ідеї: 

- Створення, підтримання, редагування та зберігання бази даних. Кожен 

період вимірювання вібрації повинен бути зафіксований з наступними поля-

ми: порядковий номер виміру, координати точки вимірювання, отримані па-

раметри виміру, час початку та завершення виміру. 

- Обробка даних, розміщених в базі даних, для графічного зображення 

рівня вібрації авіаційного двигуна. Пропонується кольорова залежність. Ви-

користовувати тривимірну модель авіаційного двигуна і зафарбувати її в ко-

льори, відповідно до рівня вібрації. Кольорову залежність пропонується ви-

користовувати наступним чином: низький рівень вібрації — зелений колір, 

жовтий — небезпечний, червоний — недопустимий. 

Висновки до розділу 

Запропоновано систему позиціонування для переміщення лазерного ви-

мірювача вібрації в двох площинах, а також систему для зміни кута його по-

ложення, що дозволяє проводити вимірювання вібрації на об‟єктах різної фо-

рми.  

Використання запропонованої системи позиціонування разом з лазерним 

віброметром дозволить створити автоматизовану систему вимірювання віб-

рацій, яка буде вимірювати вібрацію авіадвигуна в різних його точках. При 

чому, координати потрібних для вимірювання точок та потрібні кути нахилу 

будуть розраховуватися у відповідності до тривимірної моделі двигуна. Та-

кож результати вимірювання вібрацій будуть накладатися безпосередньо на 

тривимірну модель досліджуваного об‟єкту, що дозволить оператору більш 

продуктивно працювати з ними. 
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

В даному розділі розглядаються питання безпеки та охорони праці при 

розробці алгоритмів та структури ПЗ. Основна увага в цьому розділі приді-

лена визначенню основних потенційно небезпечних і шкідливих факторів 

при використанні ВДТ ПЕОМ, а також розробці технічних рішень та органі-

заційних заходів з безпеки та гігієни праці і виробничої санітарії згідно вимог 

ДсанПіН 3.3.2.007-98 та ДНАОП 0.00-1.31-99. Також в даному розділі визна-

чені основні заходи з безпеки в надзвичайних ситуаціях. 

Приміщення, в якому відбувалася розробка програмного забезпечення та 

його тестування, знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі. 

Загальна площа становить 30 кв.м, висота — 2,8 м. Кількість працюючих у 

відділі — 3 чоловіки. Отже, на одного працюючого в приміщенні припадає 

30:3=10 (в.м/вто.) робочої площі. Згідно із СниП 2.09.04 — 87 на кожного 

працюючого в управлінських приміщеннях повинно припадати не менше 4 

(в.м/вто.) робочої площі. Висота приміщення — не менше 2,5м. Отже, норма-

тиви розмірів та забезпечення працюючих робочою площею в офісі дотрима-

но. 

План приміщення, в якому проводилася розробка програмного забезпе-

чення та його тестування, показаний на рис. 4.1. 

 

Рисунок 4.1 — План приміщення 
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Умовні позначення: 

1. шафи для зберігання документів; 

2. комп‟ютери; 

3. стіл; 

4. вікно; 

5. двері; 

6. стілець. 

 

У приміщенні розташовано 3 комп‟ютери. Напруга джерела живлення 

комп‟ютерів у приміщенні — 220 В. У приміщенні розміщено 3 письмових 

столи, одна шафа для зберігання документів. За небезпекою ураження елект-

ричним струмом приміщення відділу належить до приміщень без підвищеної 

небезпеки ураження електричним струмом працюючих. 

4.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідливих  фак-

торів при виконанні науково-дослідницької роботи 

При роботі з ВДТ ПЕОМ можна виділити наступні потенційно небезпе-

чні і шкідливі фактори [22]: 

- підвищений рівень напруги в електромережі 

- м‟яке рентгенівське випромінювання; 

- електромагнітне випромінювання; 

- ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання; 

- електростатичне поле між екраном і оператором; 

- наявність пилу, озону, оксидів азоту й аероіонізації; 

- недостатнє освітлення приміщення та наявність відблисків від екрану 

монітора; 

- неоптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна во-

логість, швидкість руху, рівень іонізації повітря тощо). Мо
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4.2 Технічне рішення та організаційні заходи з безпеки та гігієни 

праці і виробничої санітарії 

4.2.1 Електробезпека 

За способом захисту людини від ураження електричним струмом згідно 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ВДТ ПЕОМ та периферійні пристрої відносяться до І, II 

та ІІI класів за електрозахистом. 

Приміщення відноситься до сухих, так як відносна вологість у примі-

щеннях не перевищує 60%. 

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом дане приміщен-

ня відноситься до приміщень без підвищеної небезпеки, тому що в ньому ві-

дсутні умови, які створюють підвищену або особливу небезпеку: вологість, 

струмопровідний пил, струмопровідна підлога, підвищена температура, а та-

кож відсутня можливість одночасного дотику до заземлених металоконстру-

кцій будівлі з одного боку та до струмопровідних частин обладнання з іншо-

го боку. 

ЕОМ, периферійні пристрої, інше устаткування (чайник, світильники 

тощо), електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відпові-

дають класу зони за ПУЕ та ПТЕ, мають апаратуру захисту від струму корот-

кого замикання та інших аварійних режимів. 

Для прокладення ВТО кореляційного захищеного проводу використано 

гнучкі металеві рукава та на помітному, доступному місці встановлено ава-

рійний резервний вимикач. Таким способом реалізована електромережа 

штепсельних розеток для живлення персональних ЕОМ, периферійних при-

строїв, електричного чайника тощо. Самі розетки монтуються на негорючих 

пластинах з урахуванням вимог ПВЕ та Правил пожежної безпеки в Україні 

та виконані за магістральною схемою. 

Заземлення відповідає вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів”. 
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Для протирання підлоги застосовують рідини, пара яких не утворює ви-

бухопожежонебезпечних сумішей з повітрям та не викликає корозії контактів 

електричних з`єднань. 

Основними заходами захисту від ураження електричним струмом для 

даного приміщення є забезпечення недоступності струмоведучих частин, що 

знаходяться під напругою, від випадкового дотику, організація безпечної 

експлуатації електронагрівальних приладів а також  занулення устаткування 

з використанням автоматів струмового захисту. При наявності занулення за-

микання фази на корпус перетворюється в одноразове коротке замикання 

струму, від я кого спрацьовує пристрій максимального струмового захисту і 

вимикає пошкоджений електроприлад. Так як в приміщеннях зберігаються 

горючі матеріали, то електрична проводка в приміщенні прихована під ша-

ром штукатурки 2,5 см. 

Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність включає знаходжен-

ня величини струму КЗ і розрахунок номінального струму спрацювання при-

строю максимального струмового захисту. 

Вихідні дані для розрахунку: 

- Uф=220 В — фазна напруга; 

- кабель трьохжильний 3х1,5 мм
2
 плюс 1х0,85 мм

2
, матеріал — алюмі-

ній(ρ=0,031 Ом·мм
2
/м); 

- L=150 м — відстань від трансформатора до споживача; 

Розрахуємо активний опір фазного та нульового проводів: 

      
  

  
 

         

   
           

Стум однофазового КЗ знаходиться по формулі: 

    
  

        
 

   

           
           

де             — розрахований опір трансформатора потужністю 250 Вт. 
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Номінальний струм спрацювання автомату струмового захисту розрахо-

вується за формулою (К — необхідна кратність струму КЗ до струму спра-

цювання автомату струмового захисту): 

     
   

 
 

    

   
           

З розрахунків видно, що при однофазному КЗ номінальний струм спра-

цювання автомату захисту повинен бути меншим за 25 А. 

При однофазному КЗ нульовий провід і з‟єднаний з ним корпус електро-

устаткування за час спрацювання максимального струмового захисту знахо-

дяться під напругою (Uпр) відносно землі: 

                               

Розрахована напруга                у відповідності з ГОСТ 12.1.038-88 

при t< 0,2 с (              ). 

Автомат який використовується в робочому приміщенні має          

та           , що задовольняє  умови. 

Державний контроль за станом пожежної безпеки ведуть інспектора 

Держпожнагляду. 

4.2.2 Розрахунок штучного освітлення на робочих місцях щодо його  

відповідності існуючим санітарним вимогам 

При дослідженні штучного освітлення треба аналогічно природному 

освітленні порівняти фактичне значення з нормованим. 

Нормоване значення освітлення для адміністративно-управлінських 

приміщень при загальній освітленості по ДБН 3.2.5-28-2006 при використан-

ні люмінесцентних ламп     = 400 люкс. 

Значення фактичного освітлення    може розрахуватися за допомогою 

методу коефіцієнта використання світлового потоку по формулі: 

   
      

    
  

де    — світловий потік лампи, лм (для люмінесцентних ламп потужністю 

40 Вт —    3120 лм);    — коефіцієнт використання світлового потоку 
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(  =0,4..0,6=0,5); N=4 — кількість світильників, вт; n=3 — кількість ламп у 

світильнику, вт; S=      — площа приміщення, м
2
;    — коефіцієнт 

су,   =1,5..2;       Z=1,1 — коефіцієнт нерівномірності освітлення. 

   
            

          
            

Допустиме відхилення фактичного освітлення від нормативного є 

+20%..-10%. 

Схема розміщення світильників у приміщенні наведено на рис. 4.2 

 

Рисунок 4.2 — Схема розміщення світильників 

 

4.2.3 Розрахунок природної вентиляції в робочому приміщенні на 

відповідність існуючим санітарним вимогам 

При дослідженні достатності вентиляції в адміністративно-

управлінських приміщеннях слід мати на увазі, що відповідно до ОНТП 24-

86 об`єм виробничого приміщення, яке доводиться на одного працюючого, 

повинен складати не менше 15 м
3
. Інакше для нормальної роботи в примі-

щенні необхідно забезпечити постійний повітрообмін за допомогою вентиля-

ції не менше ніж L1=30 м
3
/год на кожного працюючого. Таким чином, потрі-

бний повітрообмін Lн, м
3
/год, розраховується за формулою: 
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де n=3 — найбільша можлива кількість працюючих у приміщенні. 

 

 

Рисунок 4.3 — Схема розрахунку природної вентиляції 

 

Знайдемо фактичне значення повітрообміну, користуючись схемою, на-

веденою на рис. 4.3, за формулою: 

            , 

де        — коефіцієнт витрати повітря; Fкв — площа кватирки (Fкв = 

1,4·0,75=1,05 м ); V — швидкість виходу повітря через кватирку або венти-

ляційний канал, м/с, яка розраховується за формулою: 

  √
     

  
  

де g=9,8 м/с
2
 — прискорення вільного падіння;     — тепловий тиск, під 

дією якого буде виходити повітря з кватирки. Розраховується за формулою: 

              , 

де        — відповідно об‟ємна вага повітря ззовні приміщення та всереди-

ні його, кг/м3. 

Об‟ємна вага повітря розраховується за формулою: 

        
  

 
, 

де Рб=750 мм.рт.ст — барометричний тиск; Т — температура повітря в К 

(для теплового періоду року у приміщенні t=28 оС, або Т=310К, для холодно-
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го періоду року  t =-17 оC або Т=290 К; ззовні приміщення для літа t=24 оC 

або Т=297 К, для зими t=-11 оC, або Т=262 К (СниП 2.04.05-91). 

Γс(л) = 0,465·750/310 = 1,125;            γс(з) = 0,465·750/290 = 1,203; 

γз(л) = 0,465·750/297 = 1,174;            γз(з) = 0,465·750/262 = 1,331; 

Знайдемо h2 із співвідношень: 

  

  
 

   
 

   
 ; 

h=0,8+1,4/2=1,1 (м), 

   
 

=(1,05)·2=1,1025 (м
2
), 

   
 

=(2·0,8)·2=2,56 (м
2
). 

Розв‟яжемо систему: 

{
 

 
       

  

  
 

   
 

   
 

  {

         

  

  
 

      
    

  {
         

               
   

  {
         

            
  {

          
          

 

Звідси: 

Н2(л) = 0,8·(1,174-1,125) = 0,039;     Н2(з) = 0,8·(1,331 — 1,203) = 0,102; 

Vл =√
           

     
      (м/с);                         Vз =√

           

     
       (м/с); 

Lф(л) = 0,55·0,7·0,82·3600 =1704,78 (м
3
/рік), 

Lф(з) = 0,55·0,7·1,289 ·3600 = 2679,831 (м
3
/рік). 

Оскільки фактичне значення повітрообміну значно перевищує нормати-

вне значення як взимку, так і влітку, то природна вентиляція(аерація) ефек-

тивна. 

4.2.4 Електромагнітні випромінювання, електростатичні та маг-

нітні  поля ВДТ ПЕОМ 

В даному приміщенні використовуються рідкокристалічні монітори, то-

му гранично допустима напруженість електростатичного поля на робочих 

Мо
вч
ан

, О
. С

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



49 

 

місцях не повинна перевищувати рівнів, наведених в ГОСТ 12.1.045 “ССБТ. 

Электростатические поля. Допустимые вто на вто ко местах и требования к 

проведению контроля», СН № 1757-77 “Санитарно-гигиенические нормы до-

пустимой напряженности электростатического поля”. 

Рівні інфрачервоного випромінювання не перевищують граничних від-

повідно до ГОСТ 12.1.005 та СН № 4088-86 з урахуванням площі тіла, яка 

опромінюється, та ДсанПіН 3.3.2-007-98. 

Рівні ультрафіолетового випромінювання не перевищують допустимих 

відповідно до СН № 4557-88 «Санітарні норми ультрафіолетового випромі-

нювання у виробничих приміщеннях», затверджених Міністерством охорони 

здоров„я СРСР, та ДсанПіН 3.3.2-007-98. 

Потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на від-

стані 0,05 м від екрана та корпуса вто кореляційн при будь-яких положеннях 

регулювальних пристроїв відповідно до Норм радіаційної безпеки України 

(НРБУ-97), затверджених постановою державного санітарного лікаря Мініс-

терства охорони здоров‟я України від 18.08.97 №58, не повинна перевищува-

ти 7,74..12 А/кГ, що відповідає еквівалентній дозі 0,1 мбер/год (100 мкР/год). 

Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 вміст озону в повітрі робочої зони не 

повинен перевищує 0,1 мг/м3; вміст оксидів азоту — 5 мг/м3; вміст пилу — 4 

мг/м3. 

4.2.5 Відповідність параметрів мікроклімату робочої зони існуючим 

санітарним вимогам 

Порівняємо фактичні значення параметрів мікроклімату: температури 

повітря, відносної вологості, швидкості переміщення повітря з нормованими 

значеннями, встановленими відповідно до нормативних документів. 

Фактичні значення одержували за допомогою безпосередніх власноруч-

них вимірів, а також використовували готові дані вимірів в санітарно-

технічних паспортах досліджуваних приміщень. 
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Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 роботи, які проводяться в приміщенні, 

відносяться до категорії 1а (легкі роботи з затратами енергії до 150 ккал/год). 

Швидкість переміщення повітря у приміщенні знайдемо за формулою: 

   
  

                     
 

        

               
  0,096 м/с. 

Дані зведемо у таблицю 4.1. 

Таблиця 4.1    Підсумкова таблиця 

Параметр 
Значення параметра Нормативний 

документ фактичне нормоване 

3) Температура повітря (
о
С): 

   
взимку 18-20 21-25 ДСН 3.3.6.042-99 

влітку 24 22-28 ДСН 3.3.6.042-99 

4) Відносна вологість повітря (%) 
   

взимку 60 <75 ДСН 3.3.6.042-99 

влітку 55 <60 ДСН 3.3.6.042-99 

5) Повітрообмін (м
3
/год) 

   
взимку 2679,831 90 СниП 2.09.04-87 

влітку 1704,78 90 СниП 2.09.04-87 

6) Швидкість переміщення повітря 

м/с 
0,096 <0,2 ДСН 3.3.6.042-99 

4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в НС регламентується планом локалізації та ліквідації аварійних 

ситуацій (ПЛАС). Основними складовими частинами ПЛАС є розробка тех-

нічних рішень та організація заходів щодо оповіщення, евакуації та дій пер-

соналу при виникненні НС, а також визначення основних заходів з пожежної 

безпеки. 
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4.3.1 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення пожежі  

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

- негайно повідомити про це засобами зв‟язку органи Державну службу 

надзвичайних ситуацій, вказавши при цьому адресу, кількість поверхів, місце 

виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище; 

-  повідомити про надзвичайну ситуацію керівника, адміністрацію, по-

жежну охорону підприємства; 

- організувати оповіщення людей про надзвичайну ситуацію; 

- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

- вжити заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з вико-

ристанням наявних засобів. 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про виник-

нення НС, повинні: 

- перевірити, чи викликано підрозділ  Державної служби надзвичайних 

ситуацій; 

- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

- у разі загрози життю людей негайно організувати іх евакуацію та іх 

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

участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

- перевірити здійснення оповіщення людей про надзвичайну ситуацію; 

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

- організувати  зустріч підрозділів  Державної служби надзвичайних си-

туацій, надати їм допомогу у локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації. 

Після прибуття на місце виникнення пожежі підрозділів  Державної 

служби надзвичайних ситуацій повинен бути забезпечений  безперешкодний 

доступ їх до місця виникнення надзвичайної ситуації. 
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4.3.2 Вимоги щодо організації ефективної роботи систем оповіщення 

персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад 

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

Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО ви-

значається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 «захист від пожежі. По-

жежна безпека об‟єктів будівництва». 

При обладнанні виробничих будівель системою оповіщення, їх необхід-

но поділяти на зони оповіщення з урахуванням об‟ємно-планувальних рішень 

будинків, шляхів евакуації, поділ на протилежні відсіки тощо, а також з ура-

хуванням вимог, що наведені в примітці 1 таблиці Е.1 додатка Е до ДБН 

В.1.1—2002. 

Розміри зон оповіщення, черговість оповіщення та час початку опові-

щення людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов забезпечення 

безпечної та своєчасної евакуації людей у разі виникнення НС. 

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється од-

ним з наступних способів або їх комбінацією: 

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

щення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей; 

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, на-

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

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобі-

гання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію; 

- розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 

6309; 

- ввімкнення евакуаційних знаків «Вихід»; 

- ввімкнення евакуаційного освітлення та світлових покажчиків напря-

мку евакуації; 

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів; 
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- зв‟язком оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожеж-

ного поста) із зонами оповіщення. 

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

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. 

Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що за-

безпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення 

будь-якої іншої НС. Повинен бути забезпечений розподіл пріоритетів щодо 

повідомлень для виробничого персоналу у такій послідовності: 

І (найвищий) — повідомлення оперативного (чергового) персоналу СО 

(диспетчера пожежного поста) під час пожежі, або у разі виникнення будь-

якої іншої НС; 

ІІ — повідомлення, які записані на будь-якому носії та вмикаються ав-

томатично від спрацювання систем пожежної автоматики, або за сигналом 

оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста); 

ІІІ — службові повідомлення, що не стосуються організації та управлін-

ня евакуацією людей. 

У разі одночасного транслювання декількох повідомлень, що мають різ-

ні пріоритети, повідомлення, які мають нижчий пріоритет, повинні автомати-

чно блокуватись. 

СО повинна мати можливість одночасно передавати різні мовленнєві 

повідомлення в різні зони оповіщення. 

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

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через мікро-

фон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення нор-

мальних умов евакуації виробничого персоналу. 

У разі виникнення пожежі у багатоповерхових виробничих будівлях, СО 

повинна спрацьовувати у такій послідовності: 
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- в першу чергу, здійснюється оповіщення людей про пожежу на повер-

сі, де виникла пожежа; 

- потім оповіщення людей про пожежу на поверхах, що розташовані 

вище поверху, де виникла пожежа; 

- в останню чергу, оповіщення людей про пожежу на поверхах, що роз-

ташовані нижче поверху, де виникла пожежа. 

Затримку часу оповіщення про НС/пожежу для різних поверхів будинку 

необхідно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах ева-

куації відповідно до розрахунків по ГОСТ 12.1.004  «ССБТ. Пожарная безо-

пасность. Общие требования». 

У багатоповерхових виробничих будівлях, які поділені на протипожежні 

відсіки по вертикалі, СО повинна вмикатися одразу для всього протипожеж-

ного відсіку, де виникла пожежа. Затримку часу оповіщення про НС для ін-

ших вертикальних протипожежних відсіків будинку слід передбачати з ура-

хуванням злиття потоків людей на шляхах евакуації відповідно до вимог до-

датка 2 згідно ГОСТ 12.1.004. 

4.3.3 Пожежна безпека 

Приміщення, в якому розроблялися алгоритми та структура ПЗ, за небе-

зпекою виникнення пожежі відповідно до ОНТП 24-86 (НАПБ Б 03.002-2007) 

належить до категорії В (пожежонебезпечні — в ньому наявні легкозаймисті 

речовини, зокрема папір, дерево). За ступенем вогнестійкості дане примі-

щення можна віднести до II групи — будинки з несучими та огороджуваль-

ними конструкціями з природних або штучних кам‟яних матеріалів, бетону, 

залізобетону із застосуванням листових і плитних негорючих матеріалів. 

Основними причинами пожежі в приміщенні можуть бути недотримання 

правил пожежної безпеки, їх порушення, неправильне використання елект-

роприладів, несправність електричної проводки або електроприладів, а також 

куріння в не відведених місцях. 

Мо
вч
ан

, О
. С

. Р
І-7

2м
п, 

20
18



55 

 

Протипожежний режим на об‟єкті дотримується. Щороку всі працівники 

проходять протипожежний інструктаж. Кожен працівник ознайомлюється з 

правилами техніки безпеки при виникненні пожежі, з правилами евакуації, з 

використанням вогнегасників та інших засобів гасіння вогню. Усе це фіксу-

ється в журналі інструктажу підписами службовців. 

 

Рисунок 4.4 — План евакуації з приміщення у разі виникнення пожежі 

Наявні шляхи евакуації забезпечують безпечну евакуацію людей і відпо-

відає вимогам розділу „Евакуація людей з приміщень і будівель”. Для еваку-

ації людей з будівлі є „План евакуації людей та матеріальних цінностей при 

виникненні пожежі”. Плани евакуації вивішені на кожному поверсі (рис. 4.2). 

Мінімальний час евакуації з приміщення не перевищує допустиме значення 

(1,25 хв.) згідно з ДБН В.1.1.-7-2002. 

На поверсі, де розташоване виробниче приміщення, біля обох сходів є 

по одному вуглекислотному вогнегаснику (тип вогнегасників обрано згідно з 

ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-77) та пожежному ручному оповіщувачу. Всі еле-

ктронагрівальні прилади експлуатуються на підставі письмового дозволу на 

їх застосування. 

Приміщення обладнано автоматичною системою пожежної сигналізації, 

яка відповідає вимогам ДНБВ 2-5-56-2014. Для куріння на кожному поверсі 
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обладнані спеціальні місця, розташовані в туалеті. Відділ телефонізовано, в 

кожному кабінеті є телефон. Засоби пожежогасіння і зв‟язку перебувають у 

справному стані. 
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5 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП ПРОЕКТУ 

Розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап проекту 

задля визначення принципової можливості його ринкового впровадження та 

можливих напрямів реалізації цього впровадження. Проведення маркетинго-

вого аналізу передбачає виконання нижченаведених кроків. 

5.1 Опис ідеї проекту 

В межах підпункту слід проаналізувати та подати у вигляді таблиць: 

1. Зміст ідеї (що пропонується). 

2. Можливі напрямки застосування. 

3. Основні вигоди, що може отримати користувач товару. 

4. Чим відрізняється від існуючих аналогів та замінників. 

Перші три пункти подаються у вигляді таблиці (таблиця 5.1) і дають ці-

лісне уявлення про зміст ідеї та можливі базові потенційні ринки. 

Таблиця 5.1 — Опис ідеї стартап проекту 

Зміст ідеї 
Напрямки  

застосування 

Вигоди для  

користувача 

Розробка макету для 

визначення вібрації авіадви-

гунів 

1. Виробництво 
Спрощення процесу дослі-

дження авіадвигунів  
2. Наука 

 

Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї (чим відрізняється 

від існуючих аналогів та замінників) порівняно із пропозиціями конкурентів 

передбачає: 

1. Визначення переліку техніко-економічних властивостей та характерис-

тик ідеї. 

2. Визначення попереднього кола конкурентів (проектів-конкурентів) або 

товарів-замінників чи товарів-аналогів, що вже існують на ринку, та прово-
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диться збір інформації щодо значень техніко-економічних показників для ідеї 

власного проекту та проектів-конкурентів відповідно до визначеного вище 

переліку. 

3. Проводиться порівняльний аналіз показників: для власної ідеї визна-

чаються показники, що мають а) гірші значення(W, слабкі); б) аналогічні 

(N, нейтральні) значення; в) кращі значення (S, сильні) (таблиця 5.2). 

Таблиця 5.2 — Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик 

№ 

Техніко-

економічні  

характеристики 

ідеї 

Товари конкурентів 
W  

(слабка 

сторона) 

N  

Нейтральна 

сторона) 

S  

(сильна 

сторона) 

Мій 

проект 
Конкурент 

1 Простота     ● 

2 Дешевизна     ● 

3 
Вимірювані  

параметри 
    ● 

5.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

В межах даного підрозділу необхідно провести аудит технології, за до-

помогою якої можна реалізувати ідею проекту.  

Для реалізації цього проекту потрібно вибрати технологію створення ла-

зерного віброметра. Оглянуто три технології: 

1. Принципова схема ЛДВС — реалізація оптичної схеми наштовхується 

на складнощі, пов'язані з юстировкою оптичних елементів. 

2. Схема інтерферомета Майкельсона — проста для реалізації оптична 

схема ЛДВС. 

3. Ручне створення подібної схеми. 
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Таблиця 5.3 — Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ Ідея проекту Технології її  

реалізації 

Наявність тех-

нологій 

Доступність 

технологій 

1 

Розробка макету  

визначення вібрації авіад-

вигуна 

Принципова схема 

ЛДВС 
Так Ні 

2 
Інтерферометр 

Майкельсона 
Так Так 

3 

Ручне створення 

потрібної  

системи 

Ні Ні 

Проект реалізувати можливо.  

Обрана технологія реалізації: Інтерферометр Майкельсона 

Данний проект можливо реалізувати, і в якості технологічного шляху 

обрано схему інтерферометра Майкельсона через простоту виконання. 

5.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

В межах даного підрозділу проводиться визначення ринкових можливо-

стей, які можна використати під час ринкового впровадження проекту, та ри-

нкових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту, дозволяє сплану-

вати напрями розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища, 

потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів. 

Спочатку проводиться аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка 

розвитку ринку (таблиця 5.4). 

Таблиця 5.4 — Попередня характеристика потенційного ринку стартап-

проекту 

№ Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 1 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од Невідомий 
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3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

4 Наявність обмежень для входу (характер обмеження) Невідома 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та сертефікації Існують 

6 Середня норма рентабельності в галузі, % Невідома 

Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку) порівнюється із 

банківським відсотком на вкладення. За умови, що останній є вищим, мож-

ливо, має сенс вкласти кошти в інший проект. 

За результатами аналізу таблиці важко зробити висновок щодо приваб-

ливості для входження за попереднім оцінюванням. 

Надалі визначається потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та 

формується орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (табли-

ця 5.5). 

Таблиця 5.5 — Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ Потреба що фо-

рмує ринок 

Цільова аудиторія 

(цільові сегменти 

ринку) 

Відмінності у пове-

дінці різних потен-

ційних цільових 

груп клієнтів 

Вимоги  

споживачів  

до товару 

1 Вимірювання па-

раметрів вібрації 

авіадвигуна 

Науковці,  

розробники авіацій-

них двигунів 

Невідомі Точність, швид-

кість  

обрахунку, адек-

ватність резуль-

тату 

Проведемо аналіз ринкового середовища: складемо таблиці факторів, що 

сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому перешко-

джають (таблиці 5.6-5.7). 
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Таблиця 5.6 — Фактори загроз 

№ Фактор Зміст загрози Можлива реакція 

компанії 

1 Новий функціо-

нал віброметра 

конкурентів 

Впровадження нового функціоналу, ана-

логічного до розроблюваного у цьому 

проекті 

Вихід з ринку 

 

Таблиця 5.7 — Фактори можливостей 

№ Фактор Зміст можливості Можлива реакція 

компанії 

1 Новий функціо-

нал у проекті що 

розроблюється 

Додавання нових можливостей у проект, 

що розроблюється 

Розроблення  

цього  

функціоналу 

Проведемо аналіз пропозиції: визначимо загальні риси конкуренції на 

ринку. 

Таблиця 5.8 — Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конкурентного 

середовища 

В чому проявляється дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства 

Тип конкуренції — монополі-

стична 

Одне підприємство майже 

зайняло всю нішу 
Значний 

За рівнем конкурентної боро-

тьби — національне 

Дане підприємство відомо по 

усьому світу 
Значний 

За галузевою ознакою — вну-

трішньогалузева 

Конкуренція виконується в 

рамках однієї галузі 
 

Конкуренція за видами това-

рів — невідомо 
  

За характером конкурентних 

переваг — цінова 

Товар даного підприємства 

має високу вартість 
Значний 

За інтенсивніст — невідомо   
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Проведемо більш детальний аналіз умов конкуренції у галузі. 

Таблиця 5.9 — Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі  

конкуренти в 

галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачальники Клієнти Товари 

замінники 

Компанії з виго-

товлення  

пристроїв авіо-

ніки 

Розробники 

авіадвигунів 

Невідомо Невідомо Невідомо 

Висновки Маючи майже 

монопольне по-

ложення на рин-

ку розробник 

цього вібромет-

ру не буде при-

діляти уваги ро-

зробці 

Є можли-

вість виходу 

на ринок 

Невідомо Невідомо Невідомо 

За результатами аналізу можна зробити висновок, що працювати на да-

ному ринку можна на конкретну ситуацію. Для поширення продукту він по-

винен володіти рядом факторів, які відрізняють його від існуючого конкуре-

нта. 

Перелічимо фактори конкурентоспроможності 

Таблиця 5.10 — Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ Фактор  

конкурентоспроможності 

Обґрунтування 

1 Простота Дана розробка не вимагає від користувача особливих 

знань у галузі 

2 Дешевизна Поширюється безкоштовно і кожний має можливість ко-

ристуватися нею 

3 Вимірювані параметри Параметри вібрації отримуються у простішому для 

сприйняття вигляді ніж у продукті конкурента 
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Проведемо аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту. 

Таблиця 5.11 — Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту 

№ 
Фактор  

конкурентоспроможності 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні 

з проектом, що розробляється 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1 Простота     ●    

2 Дешевизна     ●    

3 Вимірювані параметри     ●    

Проведемо SWOT-аналіз 

Таблиця 5.12 — SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

Простота 

Дешевизна 

Вимірювані параметри 

Слабкі сторони: 

Невідома компанія 

Відсутність стартового капіталу 

Можливості: 

Розширення функціоналу 

Нові технології 

Загрози: 

Продукти-замінники 

З огляду на SWOT-аналіз можна прийти до висновку що нема потреби 

розробляти альтернативи ринкового впровадження цього проекту. 

5.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку — опис цільових груп потенційних споживачів. 

Таблиця 5.14 — Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ Опис профілю 

цільової групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в межах 

цільової групи 

Інтенсивність кон-

куренції в сегменті 

Простота 

входу у  

сегмент 

1 Науковці Готові Високий У сегменті не значна 

конкуренція 

Важко 

2 Розробники  

авіадвигунів 

Готові Високий У сегменті значна 

конкуренція 

Важко 

Які цільові групи обрано: науковці, розробники авіадвигунів 
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Для роботи в обраних сегментах ринку сформулюємо базову стратегію 

розвитку. 

Таблиця 5.15 — Визначення базової стратегії розвитку 

№ Стратегія  

охоплення ринку 

Ключові конкурентоспроможні позиції Базова стратегія 

ринку 

1 Диференційований 

маркетинг 

Простота, дешевизна, вимірювані параме-

три 

Стратегія  

спеціалізації 

Виберемо конкурентну поведінку 

Таблиця 5.16 — Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ Чи є проект  

«першопроходьцем» 

на ринку? 

Чи буде компанія 

шукати нових 

споживачів, або 

забирати існуючих 

у конкурентів? 

Чи буде компанія 

копіювати основні 

характеристики 

товару  

конкуренту? 

Стратегія  

конкурентної  

поведінки 

1 Ні Так Ні Заняття  

конкурентної ніші 

Розробимо стратегію позиціонування, що полягає у формуванні ринко-

вої позиції, за яким споживачі мають ідентифікувати проект. 

Таблиця 5.17 — Визначення стратегії позиціонування 

№ Вимоги до 

товару  

цільової 

аудиторії 

Базова стратегія 

розвитку 

Ключові  

конкурентоспроможні 

позиції власного  

стартап-проекту 

Вибір асоціацій, які  

мають сформувати  

комплексну позицію  

власного проекту 

1 Точність    
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5.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

Сформулюємо маркетингову концепцію товару, який отримає споживач. 

Таблиця 5.18 — Визначення ключових переваг концепції потенційного  

товару 

№ Потреба Вигода, яку  

пропонує товар 

Ключові переваги 

перед конкурентами 

1 Вимірювання параметрів вібрації без-

контактним методом 

Вимірювання бажа-

них параметрів віб-

рації 

Вимірювані параме-

три, точність, безко-

нтактний метод 

 

Таблиця 5.19 — Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

1. Товар за задумом Вимірювання параметрів вібрації безконтактним методом за 

допомогою лазера 

2. Товар у реальному 

виконанні 

Властивості: 

1. Простота 

2. Дешевизна 

3. Вимірювані параметри 

Якість: невідомо 

Пакування: відсутнє 

Марка: відсутня 

3. Товар підкріплен-

ням 

До продажу: невідомо 

Після продажу: невідомо 

Товар не буде якимсь чином захищатись від копіювання та буде поши-

рюватись як є. 

Визначимо цінові межі, якими необхідно керуватись при встановленні 

ціни на товар. 
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Таблиця 5.20 Визначення меж встановлення ціни 

№ Рівень цін на товари  

замінники 

Рівень цін на  

товари-аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня 

межі встановлення 

ціни на товар 

1 70-100 тис. ум. од. До 30 тис. ум. од Високий Безкоштовно 

Визначимо оптимальну систему збуту 

Таблиця 5.21 — Формування системи збуту 

№ Специфіка закупівельної  

поведінки цільових клієнтів 

Функції збуту, 

які має  

виконувати 

постачальник 

товару 

Глибина каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

1 Невідома Вільний доступ 

до товару 

Невідома Вільний доступ 

до товару 

Розробимо концепцію маркетингових комунікацій 

Таблиця 5.22 — Концепція маркетингових комунікацій 

№ Специфіка 

поведінки 

цільових  

клієнтів 

Канали  

комунікацій, 

якими  

користуються 

клієнти 

Ключові  

позиції,  

обрані для  

позиціонування 

Завдання  

рекламного 

повідомлення 

Концепція  

рекламного  

звернення 

1 Невідома Інтернет, науко-

ві  

публікації 

Можливості  

проекту 

Донести про 

можливості 

проекту 

Донесення про  

можливості та 

сильні сторони 

проекту 

Висновки до розділу 

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що є мо-

жливість ринкової комерціалізації проекту. Але метою цього проекту не є 

матеріальне збагачення, тому продукт буде поширюватись вільно, безкошто-

вно та без обмежень, то комерціалізація проекту, як і аналіз ринку не мають 

сенсу. 
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ВИСНОВКИ 

1. Огляд методів вимірювання вібрації, виявив необхідність реалізації 

безконтактного методу вимірювання вібрації, адже контактні методи викори-

стовувати не допустимо через жорсткі умови роботи авіадвигуна, пов‟язані з 

високими температурами. В якості безконтактного методу вимірювання віб-

рації обрано метод лазерної віброметрії, який працює на ефекті Допплера. В 

якості базової обрано схему на основі інтерферометра Майкельсона, через 

свою порівняну простоту реалізації. 

2. Проведене математичне моделювання лазерного віброметра, працюю-

чого на принципах ефекту Допплера підтвердило можливість побудови лазе-

рного безконтактного вимірювача вібрацій, похибка вимірювання параметрів 

якого складе близько 0,8%. Дана математична модель дозволяє визначити 

такі параметри вібрації, як: віброшвидкість, частоту вібрацій, віброперемі-

щення та віброприскорення. 

3. Показано, що для забезпечення розрахованої точності вібрації при до-

вжині хвилі лазера 658 нм достатньо використовувати АЦП з частотою дис-

кретизації на рівні 10 МГц. 

4. Запропоновано систему позиціонування для переміщення лазерного 

вимірювача вібрації в двох площинах, а також систему для зміни кута його 

положення, що дозволяє проводити вимірювання вібрації на об‟єктах різної 

форми.  

5. Використання запропонованої системи позиціонування разом з лазер-

ним віброметром дозволить створити автоматизовану систему вимірювання 

вібрацій, яка буде вимірювати вібрацію авіадвигуна в різних його точках. 

При чому, координати потрібних для вимірювання точок та потрібні кути на-

хилу будуть розраховуватися у відповідності до тривимірної моделі двигуна. 

Також результати вимірювання вібрацій будуть накладатися безпосередньо 

на тривимірну модель досліджуваного об‟єкту, що дозволить оператору 

більш продуктивно працювати з ними. 
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