«Розробка методології діагностики динамічних характеристик конструкцій»
Основні наукові результати
Встановлено, що залежність зміни коефіцієнта перетворення датчиків швидкості індукційного типу до резонансної частоти має квадратичний закон зміни від частоти. Розроблено метод розширення частотного діапазону індукційних датчиків швидкості коливань, в основі якого
лежить введення поправки на коефіцієнт перетворення датчиків, величина якої залежить від
квадрату частоти реєстрованих коливань, на частотах нижче резонансної частоти датчика.
Встановлено, що при проведенні перетворення сигналів прискорення та швидкості в сигнал
зміщення залежність зміни амплітуди вихідних сигналів кожного кроку перетворення від постійної часу інтегрування має нелінійний характер з максимумом, який відповідає половині періоду основної моди коливань. Розроблено метод визначення динамічних характеристик конструкцій при перетворенні сигналів прискорення в сигнал швидкості і зміщення, а також сигнал
швидкості в сигнал зміщення, який засновано на попередньому визначені частоти основної моди коливань з наступним перетворенням реєстрованих сигналів в сигнал зміщення зі значенням
постійної перетворення, величина якої дорівнює половині періоду основної моди коливань, і
визначенням динамічних зміщень за отриманими сигналами. Встановлено, що при існуванні
декількох мод коливань конструкції із зменшенням загасання відбувається значне викривлення
спектрів сигналів прискорення, що пов’язано із впливом окремих мод коливань одна на одну, в
той час як, для сигналів швидкості викривлення спектрів не є значимим, що дозволяє достовірно використовувати датчики прискорення для визначення динамічних зміщень конструкцій, коливання яких мають вузькі спектри.
Практична цінність
Використання отриманих результатів можливо на підприємствах енергетичної, хімічної,
авіаційної та космічної промисловості, транспорті, будівництві тощо і буде визначатися при
проведенні прикладних розробок. Стан розробки – теоретичний. Експериментальна апробація
та використання розроблених методів і методології діагностики динамічних характеристик мостових конструкцій проведено на Державному дорожньому науково-дослідному інституті ім.
М.П. Шульгіна (м. Київ) при діагностиці мостів.
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