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Abstract: A description of the system for equivalent mechanical tests of devices, apparatuses and their components, has been provided. The 
system was developed by the scientific laboratory ‘Vibration and Noise in Machines’ at Technical University, Sofia, department of 
mechanics. The developed test methods, as well as the necessary technical means, allow the solution of a wide array of problems from the 
test practice, under the effect of equivalent sine and stochastic vibrations. An elaboration of test methods types and recommendations of the 
mechanical tests has been provided. The methods for testing have been explained in part one, and part two covers the necessary technical 
means. 
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 1. Увод. 
  Задача на вибрационното изпитване. 
 При вибрационните изпитвания се проверява в 
състояние ли е обектът на изпитването да изпълнява 
предписаните му функции,  в условията на експлоатационни 
вибрационни натоварвания. За да бъде коректно поставена 
изпитателната задача, е необходимо преди началото на 
изпитването, да се отговори ясно на следния основен въпрос:  
Какво следва да се разбира под нормално функциониране на 
обекта и какви вибрационни натоварвания може да му 
въздействат в реални, експлоатационни условия.  
 В общият случай функционирането на всеки обект 
може да се характеризира със съвкупността параметри 
( )n21 ,..., λλλ , съставящи вектора  λ ( )n2 λλλ= 1 ,...,, . Приема 
се, че функционирането е в границите на нормалното 
състояние, ако векторът  λ  за периода на експлоатация, не е 
извън границите на дадена област D, дефинирана в 
пространството на променливите ( )n21 ,..., λλλ . В този 
случай областта D може да бъде определена  като допусково 
поле, а векторът λ  като определящ параметър на разглеждания 
обект [1,2]. 
 По такъв начин, задачата за вибрационните 
изпитвания се свежда  до доказването на това, че в резултат на 
въздействието на експлоатационните вибрации, определящият 
параметър на обекта λ , не е извън допусковото поле D. 
 В болшинството случаи, това  доказателство се прави 
в условията на наличието на множество случайни фактори. 
Като правило, тази задача се отнася не за един единствен 
изпитван обект (въпреки, че е възможен  и такъв случай), а за 
множество еднотипни обекти, с отличаващи се характеристики 
и следователно има различен отклик под влиянието на едно и 
също вибрационно въздействие. Освен това при различните 
обекти  са възможни и различни експлоатационни вибрации. 
 По такъв начин в общият случай,  случаен характер 
имат  както характеристиките на изпитваните обекти, а така 
също и параметрите на въздействащите върху тях вибрации.
  
 
 2. Резултати и дискусия. 
 2.1. Методи за еквивалентни вибрационни 
изпитвания. 
 Като се изхожда от многочислени теоретични и 
експериментални изследвания [3] е установено,   че 
конструктивните елементи на видовете обекти на изпитване- 
уреди, апарати съоръжения и др., от гледна точка на тяхната 
реакция  на изпитателните въздействия – вибрационни или 
ударни може да се разглеждат като прости осцилатори – 

система включваща маса, еластичност и демпфиращ елемент. 
 Еквивалентната механична система – осцилатор се 
представя като линейна  масово-еластична диссипативна 
система с определена резонансна честота    

oω     и качествен 
фактор Q. Идеализираният модел на изпитваният обект  се 
представя чрез обединяването на аналогични, независими един 
от друг елементарни еластично-масови модели с различни 
резонансни честоти 

0f , но с един и същ качествен фактор Q – 
фиг.1 
Подобна идеализация на  изпитвания обект- чрез еквивваленти 
елементарни осцилатори е целесъобразна защото 
експерименталните изследвания напълно потвърждават  
отсъствие на взаимно влияние между отделните конструктивни 
елементи или групи.  
 2.1.1. Изпитвания под въздействието на 
синусоидални вибрации. 
 Разглеждат се четири вида изпитвания със 
синусоидални вибрации: 
 1/. Изпитване с фиксирана честота; 
 2/. Изпитване с предварително определени резонансни 
честоти; 
 3/. Изпитване със зададен ред фиксирани честоти; 
 4/. Изпитване с плавно изменяща се честота. 
 За оценка на възможностите на изброените 
изпитателни методи  ще използваме модела, представен на фиг. 
1, при което отделните осцилатори, както вече бе упоменато ще 
разглеждаме като линейни, с един и същ качествен фактор Q. 
  

 
Фиг.1. 

  Подобна идеализация на  изпитвания обект- чрез 
еквивваленти елементарни осцилатори е целесъобразна защото 
експерименталните изследвания напълно потвърждават  
отсъствие на взаимно влияние между отделните конструктивни 
елементи или групи.  
 Методиката  за провеждането на виброизпитванията, 
извършвани  в лабораторни условия, е необходимо да включва 
условията на експлоатация на изпитваните образци, а именно: 
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времетраене на изпитванията, както и разпределение на 
честотите и амплитудите на вибрациите. Точната имитация на 
сложните, реални експлоатационни условия е практически 
невъзможно. Очевидно е, че степента на приближение на 
едните и другите условия, ще характеризира и относителната 
точност на крайните резултати. 
 1/. Изпитване под въздействието на вибрация с 
фиксирана честота. 
 Този метод на виброизпитване се характеризира с 
простота на измерителните процедури, като за неговото 
приложение може да се използват стандартни вибростендове, в 
частност изпитателни установки с механично, 
електромеханично или хидравлично възбуждане. 
 При изпитване с фиксирана честота, на изпитвания 
обект се въздейства в течение на времеви интервал 

иt със 

синусоидално ускорение с амплитуда 
aA    и честота 

af . 
Тогава масата на всеки  елемент (линейно звено) придобива 
ускорение с амплитуда 

aA , която  се определя чрез 
предавателната функция на елементарния осцилатор. 
 Показаните на фиг. 2. примери нагледно илюстрират 
реакцията на осцилаторите на фиксирани честоти, от които е 
видно, че натоварванията при честоти, различни от 
резонансните може да се пренебрегнат. От това обаче следва, 
че този изпитателен метод е съвършено  непригоден в случаите 
когато изпитваният обект, в условия на експлоатация или 
транспорт, е подложен под въздействия - не само на една 
честота. 

 
Фиг.2. 

 2/. Изпитване с предварително определяне на 
резонансните честоти. 
 Недостатъците на гореописаният метод за изпитване с 
фиксирана честота в значителна степен може да се отстранят, 
ако преди провеждането на изпитванията се определят 
резонансните честоти на обекта. В този случай обектът се 
изпитва по гореописаният метод- последователно за всяка 
резонансна честота по отделно. 
 При съставянето на изпитателната програмата е 
необходимо да се разполага с точни данни за големината и 
продължителността на въздействията - за всяка резонансна 
честота. Следва да се отбележи, че и този метод има 
съществени недостатъци: 
 1/. Методът е слабопригоден, даже неприложем за 
автоматизация на изпитателните процедури, доколкото всеки 
обект се изпитва по индувидуална програма. Някои параметри, 
например собствените честоти е необходимо да се определят 
предварително. 
 2/. Предварителното определяне на резонансните 
честоти особено при сложни обекти, може да създаде сериозни 
затруднения. Поради това, най-често изпитването с този метод 
се провежда не на всички резонансни честоти а само на някои 
от тях. 
 3/. По време на изпитателните процедури  
резонансните честоти на някои  елементи може да се изменят, 

поради което съотношенията между натоварванията може също 
да се променят в доста широки граници. 
 3/.  Изпитване със зададен ред фиксирани честоти. 
 Недостатъците на дотук описаните изпитателни 
методи в значителна степен се избягват, ако изпитването се 
проведе със зададен ред фиксирани честоти. При този метод 
върху изпитваният обект се въздейства със синусоидални 
вибрации обикновено в честотния обхват 

Hz500fдоHz5f ГД == , които се пременят степенно 

през зададен времеви интервал. По същество този метод не се 
отличава от метода с предварително определяне на 
резонансните честоти. Всички критични зони на изпитвания 
обект трябва да бъдат опрелени чрез подходящ подбор на 
фиксираните честоти. 
 За да бъдат обхванати всички конструктивни 
елементи на изпитвания обект и   подложат на еквивалентно 
изпитателно въздействие (т.е. да се възбудят по възможност 
всички резонансни честоти) е необходимо отделните 
фиксирани честоти да се определят като се изхожда от 
съотношението 
(1) .n,...2,1i,

Q
fff i

i1i =≤−+
 

 Например, съгласно (8)  в честотния обхват 10 Hz-500 Hz, при 
среден качествен фактор Q=20, в областта на най-ниските 
честоти интервалът между две съседни честоти трябва да е 
около   ½  Hz. 
 При изпитвания с голям брой фиксирани честоти 
съществено нараства трудоемкостта на метода в сравнение с 
описания по-долу  метод – изпитване със синусоидална 
вебрация с плавно изменяща се честота. 
 4/. Изпитване с плавно изменяща се честота. 
 Недостатъците на методите за изпитване чрез 
синусоидални вибрации с фиксирани честоти се отстраняват с 
използването на вибрационно въздействие с плавно изменяща 
се честота в честотния обхват 

ГД fдоf . Така например, при 

изменение на вибрационното въздействие в обхвата от 
Hz500fдоHz5f ГД == , всеки конструктивен елемент на 

изпитвания обект може да се приведе в режим на резонанс. При 
провеждането на изпитания с електродинамичен 
вибровъзбудител в честотния обхват 5-10 Hz до 70-80 Hz, 
обикновенно се поддържа постоянна амплитудата на 
виброскоростта, а в обхвата над 70-80 Hz – постоянна е 
амплитудата на виброускорението [2]. 
Виброграмите и честотните характеристики, представени на 
фиг.3. поясняват  същността на  метода. 
 Както е видно от фиг. 3. методът е подходящ и за 
определяне на резонансните честоти на изделието, а така също 
и на предавателната  му функция. За реализирането на този 
метод особено подходящи са електродинамичните 
вибровъзбудители, което се предопределя и от  същността на 
изпитателния метод. 

 
Фиг.3. 

37



 Зависимостта на плавно изменящата се честота от 
времето се установява по зададени съотношения между 
продължителностите на натоварванията за различните  
елементи на изпитвания обект. При това съществуват две 
възможности: 
 1/. Всички  елементи се натоварват в течение на един 
и същ времеви интервал.  
 2/. Броят на циклите на изменение на натоварването са 
еднакви за всички елементи. 
 В първият случай-постоянно време за натоварване на 
всеки конструктивен елемент, се препоръчва честотата на 
синусоидалната вибрация да се изменя по закона  
(2) 

( )12

t

1t f/fln
T,eff == ττ , 

а във вторият случа – постоянство на броят на циклите 
(3) 

( ) ( ) ,
f/f1

T,
/t1

ff
21

1
t −

=
−

= τ
τ

 

където 
1f  е началната стойност на честотата, а 

2f  - крайната й 
стойност; Т- интервал на изменение на честотата от 

21 fдоf ; t – текущо време; τ - времеконстантата на 

нарастването на честотата  Hz/s, при което 
(4) .1v f τ

=  

Като се приеме, че  времеконстантата на всеки резониращ 
елемент е постоянна, получаваме за 

fv [ октава/секунда]: 

(5) ( )
2ln

1
T

f/flnv 12
f τ

== . 

Допустимата скорост на изменението на честота се определя с 
неравенството 
(6)  ,

2lnQ
fv 2f <

 

където Q е качественият фактор на резониращия елемент. 
(обикновено Q=20). 
 Изхождайки от якостните и уморни характеристики 
на материалите и допустимите норми за вибрационно 
въздействие, се определя необходимия брой n пълни цикли на 
изменение на честотата, както и общото времетраене на 
изпитването .nTtn =  
 2.1.2.  Изпитване със стохастични вибрации. 
 При организацията на изпитвания на случайни 
вибрационни въздействия се изхожда от следните две хипотези 
: 
 1/. Разпределението на случайните вибрации е по 
нормален закон; 
 2/. Локална стационарност на случайните вибрации. 
 Обосновката на първата хипотеза е: вибрационното 
състояние на обекта може да се разглежда като суперпозиция 
на различни случайни процеси, пораждани от статистически 
независими източници. Отчита се също така, че ако 
вибровъзприемателят е разположен в точки от конструкцията, 
където се изявяват нейните филтриращи свойства, то законът 
за разпределението на изходния сигнал, постъпващ от 
вибровъзприемателя, е близък до нормалния. Съществува 
значителен брой експериментални работи, които потвърждават 
тази хипотеза.  

 
Фиг.4. 

. Втората хипотеза предполага, че статистическите 
характеристики на случайните вибрации, се изменят 
достатъчно бавно във времето. Това дава основание да се 
приеме, че някои усреднени характеристики [4,5], за определен 
времеви интервал, са адекватно описание на вибрационното 
състояние в този времеви интервал. Това предположение е 
валидно за широк клас обекти на изпитване и вибрационни 
режими. То обаче не е валидно при ударни въздействия. 
Доколкото обектът на изпитването  е многорезонансна 
динамична система, със силно изразени честотно-избирателни 
свойства, което е видно и от фиг.4, спектралните 
характеристики (собствени и взаимни спектри) са най-нагледни 
и играят важна роля при вибрационните изпитвания [2,9]. 
Вибрационните изпитвания, провеждани в широк честотен 
обхват, обикновено включват една-две декади. Случайната 
теснолентова вибрация се реализира и изследва в честотния 
обхват единици до няколко десетки херца. 
  Да разгледаме случая, когато на входа на 
вибрационния стенд постъпва управляващо въздействие - бял 
шум. Характеристиката на електродинамичния 
вибровъзбудител, определена при такова входно въздействие, 
можем да разглеждаме като обобощение на цялата гама входни 
случайни въздействия, в същия честотен обхват. 
 Електродинамичния вибровъзбудител (вибростенд)  
представяме като преобразувател (линейна динамична 
система), при която x(t) e входния случаен сигнал (входно 
напрежение), y(t) – изходния сигнал – трептенията на 
платформата на стенда, а ( )ωjK  е предавателната функция на 
вибровъзбудителя. 
 Ще определим вероятностните характеристики на 
изходния сигнал на преобразувателя, под действието на бял 
шум ( )[ ]tx . Спектралната плътност на белият шум, както е 
известно, е постоянна за цялата честотна ос 
  ( ) x0x SS =ω . 
 Тогава реализацията на изхода ще бъде 
(7)  ( ) ( ) ( )dttxhty ττ −= ∫

∞

∞−

, 

където h(t) е импулсната преходна функция на 
преобразувателя. 
 Ако спектралните функции на реализациите x(t) и   
y(t) са съответно ( )ωjSx

 и ( )ωjS y
, ще имаме 

(8) ( ) ( ) ( )ωωω jSjKjS xy = . 

 Енергетичният спектър на изходните трептения се 
определя от израза 
(9) ( ) ( )ω

π
ω 2

y

T

y S
T2

1limW
∞→

=
, 

където Т е дължината на реализацията. Замествайки (8) в (9) 
намираме: 
(10)  ( ) ( ) ( )[ ] ( )ω

π
ωω

π
ω 22

xT

2
xTy KS

T2
1limSK

T2
1limW

∞→∞→
== . 
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 Понеже ( )ωK  не зависи от Т, може да бъде изведен 
извън знака за граничен преход. Границата на оставащия израз 
е енергетичният спектър на входния процес, следователно 
(11)  ( ) ( ) ( )ωωω x

2
y WKW = . 

 От последното съотношение е видно, че енергетичния 
спектър на изхода на електродинамичния стенд се определя от 
от квадрата на модула на честотния предавателен коефициент и 
не зависи от фазово-честотната характеристика. 
 Основни изисквания при провеждането на 
изпитване със стохастични вибрации: 
 При провеждане на изпитвания със стохастични 
въздействия е необходимо да се съобразят  следните основни  
изисквания: 
 1/. Обхват на честотния спектър на случайните 
вибрации в контролните точки на изпитвания образец, които се 
определят от условията на нормална експлоатация; 
 2/. Продължителност на изпитването; 
 3/. Времето, необходимо за настройка на зададен 
изпитателен режим; 
 4/. Точността на възпроизвеждане и поддържане на 
зададени спектрални характеристики в хода на изпитването. 
  Ще  отбележим, че методът за изпитване със 
случайни вибрации  има следните основни предимства: 
 1/. Изпитваният обект се натоварва с ускорения в 
широк честотен обхват, при което се създават условия на 
изпитването, които са  близки до експлоатационните; 
 2/. Неголяма продължителност на изпитвателните 
процедури. 
 
 3. Заключение. 
  В заключение ще отбележим, че за получаването на 
информация за експлоатационното вибрационно състояние на 
обекта, е необходима   следната последователност от 
измерителни процедури и действия: 
 1/ Да се въведе модел, описващ вибрационното 
състояние, установяване на броя и разположението на 
контролните точки в обекта, общият честотен обхват и 
неговото разпределяне на малки интервали ω∆ .  
 2/. Да се установи (експериментално, теоретично или 
по друг някакъв начин), какви вибрационни състояния са 
възможни при експлоатацията на обекта; 
 3/. Да се установи, доколко често определени 
вибрационни състояния може да се реализират в процеса на 
експлоатация. 
 
 “Научните изследвания, резултатите на които са 
представени в настоящата публикация, са финансирани от 
Вътрешния конкурс на ТУ-София – 2010 г.” 
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