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РОЗРОБКА ПРИЛАДУ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПОЗДОВЖНІХ І 

ПОПЕРЕЧНИХ УХИЛІВ ТА НЕРІВНОСТЕЙ ЗЛІТНО-ПОСАДКОВИХ 

СМУГ 

Дана робота присвячена розробці мобільного вимірювача поздовжніх і поперечних 
ухилів, а також нерівностей злітно-посадкових смуг (ЗПС), що дозволяє проводити 
вимірювання одночасно за двома координатами 

Вимірювальний модуль є рухомою платформою, яку переміщує опера-

тор. Як датчики ухилів використовуються акселерометри і гіроскопи, виконані 

за мікросхемною МЕМS-технологією. Датчики розміщені на платі, яка встано-

влена на рухомій платформі. На цій же платі встановлений мікроконтролер, 

який здійснює обробку інформації від датчиків і результат вимірювання видає 

на рідкокристалічний індикатор, де одночасно висвічується інформація про 
поздовжній ухил (кут тангажа) в діапазоні вимірювання ± 90о (кут. градусів) і 

поперечний ухил (кут крену) в діапазоні вимірювання ± 90о (кут. градусів) з 

ціною молодшого розряду — 0,1о (кут. градуса) або 6 (кут. мінут). 
Працездатність вимірювального модуля була апробована в процесі ви-

мірювання поздовжніх і поперечних ухилів на окремих фрагментах щойно 

побудованої ЗПС в міжнародному аеропорту м. Харкова. 
З проведеного короткого патентно-інформаційного пошуку випливає, що 

в даний момент часу ведуться розробки пристроїв, які дозволяють частково ме-

ханізувати процедуру вимірювання ухилів за допомогою механічних пристосу-

вань [1], або автоматично вимірювати напрям та величину ухилу по одній коор-

динаті [2, 3] шляхом використання досягнень МЕМS-технологій. Мобільних 

пристроїв для автоматичного вимірювання ухилів та нерівностей як 

злітно-посадкових смуг, так і дорожніх покриттів одночасно за двома 
координатами в практичному дорожньому та аеродромному будівництвах, а 

також в експлуатаційних підрозділах аеропортів не існує. На практиці якість 

нових збудованих ЗПС перевіряється шляхом застосування трудомістких 

геодезичних методів з використанням теодоліта, тахеометра, дальньоміра, 

нівеліра, вимірювальної лінійки для визначення ухилів, а нерівності виміряють 

не менш трудомістким шляхом, вимірюванням зазорів під триметровою 
металевою лінійкою через кожні 10 см. 

Визначення поздовжніх та поперечних ухилів (кутів крену та тангажа) 

в розроблюваному приладі, як вже й зазначалося, здійснюється за допомогою 

мікроелектромеханічних (МЕМS) датчиків — акселерометра та гіроскопа. Ці 

датчики, при застосуванні певних алгоритмів фільтрації, при обробці інформації 

від них, забезпечують достатню точність у визначенні кутів [4]. 
Структурна схема приладу представлена на рис. 1. 

13.33 



 

 



 

 



 

 
 


