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Анотація — В роботі представлена порівняльна 

характеристика індуктивного та п’єзоелектричного приладів 

для вимірювання вібрації, їх актуальність та сфера 

застосування. 

Ключові слова — датчик; п’єзоелемент; вібрації; 

прискорення 

I.  ВСТУП 

Механічні вібрації – це явища, які виникають 
практично у всіх верстатах, машинах і інструментах, у 
яких є незбалансовані або неврівноважені обертові деталі, 
такі як, підшипники, ротори і т.п. Для подальшого 
зниження рівня вібрації та її контролю застосовують 
спеціальні датчики для вимірювання вібрації. Вони 
дозволяють зберегти працездатність застарілого 
обладнання і збільшити термін експлуатації нових 
верстатів і механізмів. 

В сучасномі світі будь-яке виробництво на  
підприємствах вимагає участі великої кількості 
електричної техніки, яка потребує регулярного технічного 
огляду. Технічні служби змушені проводити своєчасний 
поточний або капітальний ремонт обладнання для того, 
щоб воно не виходило з ладу. Це можливо досягти за 
умови регулярного здійснення контролю над рівнем 
вібрації, що дозволяє своєчасно виявити:  

-  розбалансування ротора;  

-  знос підшипників;  

- неспіввісність передач та інші несправності та 
відхилення. 

II. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ 

МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ 

Апаратура віброконтролю, встановлена на обладнанні, 
видає попереджувальні сигнали при аварійному 
підвищенні амплітуди коливання. Електричний пристрій 
для вимірювання механічних коливань складається з 
декількох вимірювальних елементів, що виконують різні 
функції і утворюють вимірювальну ланцюг. Найпростіший 
вимірювальний ланцюг включає вимірювальний 
перетворювач, що сприймає механічне коливання і 
перетворює його в електричну величину, і показуючий або 
реєструючий вимірювальний прилад. У найпростішому 
випадку показання, що відповідає амплітуді коливання, 
може спостерігатися на стрілочному вимірювальному 

приладі або у вигляді функції часу на осцилографі, 
вібрографі і т. п. Для здійснення частотно виборчого 
вимірювання вимірювальний сигнал подається на 
відповідний аналізатор. 

Розшифровку стохастичних процесів можна проводити 
за допомогою класифікуючих приладів, що дають різні 
оцінки. Для посилення електричного вимірювального 
сигналу в більшості випадків вимагається застосування 
вимірювального підсилювача. Для розширення частотного 
діапазону в бік низьких частот вимірювальних 
перетворювачів абсолютних вібропереміщень або 
віброшвидкості можуть застосовуватися додаткові 
електронні прилади, що здійснюють амплітудну корекцію. 

III. ПРИНЦИПИ ДІЇ ДАТЧИКІВ ВІБРАЦІЇ 

Індуктивний датчик вібрації призначений для 
перетворення швидкості лінійної вібрації, що діє в 
вертикальному (горизонтальному) напрямі, в електричну 
напругу. Принцип дії заснований на електромагнітній 
індукції. При перетині полем постійного магніту витків 
котушки, жорстко пов'язаної з корпусом датчика, в ній 
індуктується електрорушійна сила, пропорційна швидкості 
відносного переміщення магніту і котушки. Індуктивні 
перетворювачі в основному застосовують для проведення 
вимірювань швидкості лінійних та кутових переміщень. 
Найчастіше їх застосовують у приладах, які  призначені 
для вимірювання кутової швидкості (тахометрах) та для 
вимірювання параметрів вібрацій, тобто з метою 
вимірювання лінійних і кутових переміщень та прискорень 
(у віброметрах та акселерометрах). 

Принцип роботи п’єзоелектричних перетворювачів 
базується на використанні прямого п’єзоелектричного 
ефекту, який полягає у тому, що під впливом механічних 
напружень на поверхні деяких кристалів (кварц, сегнетова 
сіль тощо) з’являються електричні заряди. Оскільки 
вихідна потужність цих перетворювачів генераторного 
типу незначна, то слід використовувати на виході 
перетворювача підсилювач з максимально великим 
вхідним опором. Дуже популярними є кварцові  
п’єзоелектричні перетворювачі на основі кварцу, який 
володіє високою механічною міцністю та дуже низькою 
залежністю параметрів від температури. 
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