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ВИСНОВКИ 

1. Проведено аналіз безконтактних методів вимірювання параметрів 

вібрації промислового обладнання роторного типу. 

2. Виконано аналіз можливостей вихрострумового методу вимірювання 

вібрацій роторних машин. 

3. Проаналізовано різновиди вихрострумового методу вимірювання 

вібрацій з точки зору допустимої похибки від нелінійності 

4. Досліджено різні способи збудження і обробки сигналів 

вихорострумових датчиків на чутливість, лінійність і діапазон вимірюваних 

переміщень. Визначено критерії вибору схем збудження для заданих умов 

експлуатації.  

5. Проведено дослідження впливу геометрії чутливого елементу на 

лінійність вихідної характеристики. 

6. Запропоновано метод збудження датчика від зовнішнього генератора-

синтезатора. Показана можливість порушення резонансного контуру датчика 

прямокутними імпульсами зі збереженням високих метрологічних 

характеристик. 

7. Промодельовані схеми лінеаризації передавальних характеристик 

вихорострумових датчиків. 

8. Для збудження і обробки сигналів датчиків можна використовувати всі 

розглянуті схеми. Однак при цьому необхідно враховувати доцільність їх 

використання щодо заданих умов експлуатації. 

9. Автогенераторна схема з амплітудною обробкою сигналу має лінійний 

діапазон вихідної характеристики в діапазоні половини радіуса котушки і має 

велику температурну похибку близько 0,1% / ° С. 

  10. Поєднання амплітудного і фазового методів виділення сигналу 

дозволяє значно збільшити діапазон контрольованих переміщень, що дає 

можливість використовувати такі датчики при збільшених вихідних зазорах при 

збереженні діапазону вимірювання. 
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11. Розраховано основні елементи схеми вимірювального каналу вібрації 

системи. 

12. Приведено структурну схему вимірювального каналу системи 

контролю і діагностики вібрації. 

13. Рекомендовано для вимірювання вібрації використовувати системи з 

отриманими результатами, для покращення вихідної характеристики. 

14. Приведено назву проекту та можливі зацікавлені сторони, котрі 

будуть потенційними споживачами продукту 

 15. Проведено аналіз слабких та сильних сторін проекту які визначить 

аспекти, на яких слід зробити ставку. 

 16. Проведено технологічний аудит проекту. 
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