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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. The developed technical means have been described in the 
components of the system for equivalent mechanical vibration tests of devices and apparatuses.  
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 1. Увод. 
 Настоящата публикация се явява продължение на 
публикуваната в списанието  статия с едноименно заглавие –
“Изпитване на уреди и апарати- част 1.” Тук са представени 
разработените технически средства, реализиращи описаните в 
предидущата статия изпитателни методи. Общият вид на  
система за еквивалентни механични изпитвания е показан на  
фиг. 1. С нея  практически,  може да се извършват:  
 1/. Изпитване с хармонични вибрации: 
  -изпитване с фиксирана честота; 
            -изпитване на резонансни честоти; 
  -изпитване на фиксирани честоти; 
  -изпитване с плавно променяща се честота. 
 2/. Изпитване със стохастични въздействия. 
 3/. Изпитване с експлоатационни въздействия. 
Изпитателната система  е изградена от следните основни 
блокове: електродинамичен изпитателен вибровъзбудител; 
двуканален сервоусилвател; управляващи генератори – за 
възпроизвеждане на детерминирани и случайни въздействия; 
виброизмерителни уреди (с интегриращи вериги), осигуряващи 
измервания и обработка на сигналите  по три канала; набор 
регулируеми филтри; коректиращи устройства в системата за 
управление на електродинамичния вибростенд; първични 
възприематели за вибрации-пиезоакселерометри; компютър и 
аналого-цифров и цифрово-аналогов преобразуватели. По-долу 
е дадено описание и основните характеристики на отделните 
модули. 
 2. Резултати и дискусия. 
 21. Електродинамичен вибровъзбудител.  
 Основното звено на системата, както и на всяка 
виброизпитателна система, е  вибровъзбудителят.  В качеството 
на такъв е използван електродинамичен вибростенд. Той е 
подходящ  за провеждане на вибрационни изпитвания, със 
синусоидални вибрации с фиксирана или плавно изменяща се 
честота, както  и със стохастични вибрации, с аналогични 
честотни характеристики [4].   

  Необходимостта от еквивалентно възпроизвеждане 
на реални вибрационни процеси, налага и определени 
изисквания    към вибровъзбудителя [1,6]. Той  трябва да е 
комплектован с устройства, задаващи входните сигнали – 
аналози на експлоатационните вибрации, като основното 
предназначение на възбудителя е -  правилно да възпроизвежда 
входния сигнал, генериран от съответното устройство.  
 За потребителя от съществено значение са следните 
основни технически характеристики:  
 1/. Амплитудно-честотната характеристика на 
движението на платформата на вибровъзбудителя.  
 Тази характеристика позволява да се направи 
заключение за неговия работния честотен обхват, както и за 
изменението на ускорението при нерегулируемо по амплитуда 
въздействие – синусоидални вибрации с плавно изменение на 
честотата и т.н. 
 2/. Влияние на изпитвания обект върху 
вибровъзбудителя (обратно въздействие). 
 Необходимо е да се разграничат обратното влияние на 
обекта на изпитването – неговата маса и влиянието на 
резонансните явления. Във внторият случай забележимо 
влияние може да окажат само отделните осцилатори 
(резонатори), както и елементи на обекта със значителни маси. 
За характеризиране на тези явления следва системата да се 
разглрежда като резонансна. 
 3/. Възможност за поддържане на постоянна 
амплитуда на изпитателното въздействие. 
 При вибрационни въздействия с плавно променяща се 
честота или широколентов шум, е необходимо да се предвидят 
мерки  за поддържане на постоянство на условията на 
изпитване-например стабилизация на амплитудата на 
ускорението на платформата. 
 4/. Влияние на обекта на изпитването върху 
фундамента. 
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Фиг.1. 

 
Ако изпитателната установка е монтирана върху основа – пода 
на помещението (лабораторията) е възможно да се появат 
недопустимо големи динамични натоварвания на пода и 
стените на помещението, особено при изпитване на масивни 
обекти, най-вече в областта на собствените честоти на сградата 
3-30 Hz, и като следствие от това възможност за възникване на 
авариини ситуации. Поради това при монтажа на 
крупногабаритни изпитателни установки е необходимо да се 
предприемат необходимите мерки за  виброизолиране. 
 5/. Гранични параметри на изпитателната система. 
 За правилна оценка на възможностите на 
изпитателната система е необходимо да са известни 
максимално допустимите нива на вибрационните въздействия, 
които биха могли да се формират. 
 2.2. Сервоусилвател PAV21. 
 За подвеждане на необходимата мощност към 
вибровъзбудителя в системата е използван двуканален мощен 
сервоусилвател PAV21 - разработен в НПЛ “Вибрации и шум в 
машините” – ТУ-София. Предстои  неговото описание и 
технически характеристики да бъдат представени в един от 
следващите броеве на списанието. 
 2.3. Генератори на изпитателни сигнали GFA1.
  
Генераторът на изпитателни сигнали GFA1 , е 
многофункционална измерителна система основно 
предназначена за управление на изпитателни вибростендове. 
GFA1,   е изграден  от четири измерителни модули, които може 
да функционират както независимо един от друг така  и 
съвместно, в зависимост от целите и задачите на конкретното 
механично изпитване. Чрез задаване на видове изпитателни 
въздействия – синусоидално, синусоидални импулси, 
теснолентови и широколентови случайни сигнали, с 
предварително зададени характеристики,  се решава  един 
сравнително широк кръг задачи на изпитателната практика.  
 Основните измерителни модули изграждащи  
системата са: 
 - генератор на бял шум в честотния обхват 1 Hz – 5 
MHz; 
 - синусоидален генератор в честотния обхват 1 Hz – 
200 kHz; 
 - регулируеми нискочестотни филтри от IV ред, със 
степенно и плавно задаване на лентата на пропускане в 
честотния обхват 1 Hz – 400 kHz; 
 - усилвател на мощност, позволяващ непосредствено 
включване на изпитателен електродинамичен стенд към 

източниците на изпитателни сигнали. Техническото описание и 
характеристики са публикувани в   минал брой на списанието 
[5].   
 2.4. Триканален виброметър V21. 
 Този измерителен уред също  е разработен в НПЛ 
“Вибрации и шум в машините”. Пълното му описание и 
технически характеристики  са публикувани в списанието [3].
  
 С помоща на този уред може да се измерват 
параметрите на механични трептения в честотния обхват от 0.5 
Hz до 30 kHz, в широк динамичен обхват, в зависимост от 
параметрите на използвания възприемател за вибрации на 
следните величини: 
 -вибрационно ускорение  а; 
 -вибрационна скорост  v; 
 -вибрационно преместване  s.   
 2.5. Измерителни преобразуватели. 
 В качеството на измерителни преобразуватели с 
приложение в изпитателната техника,  се препоръчват 
пиезоелектрични акселерометри, каквито са използвани  в 
разработената  система. Най-подходящи са акселерометрите  с 

чувствителност около 
2

a s.m/mv5B −= , работещи в 

режим на надлъжни трептения, които удовлетворяват почти 
всички изисквания. В някои случаи е за предпочитане  
използването на специализирани преобразуватели –  с 
повишена чувствителност или с малки габарити и маса. 
 Закрепването на преобразувателя към обекта на 
измерването трябва да бъде надежно така, че да не възникват 
паразитни резонансни явления в изледвания честотен обхват. 
За да се изключи променливотоковия фон се препоръчва при 
закрепването на преобразувателя към обекта на измерването да 
се осигури електрическата му  изолация спрямо него. 
 За снижаване на вредното влияние на 
пиезоелектрични ефект при бързи промени на околната 
температура, се препоръчва използването на топлоизолиращ 
защитен капак. 
 Свързващият кабел на пиезоакселерометъра трябва да 
бъде надежно закрепен към обекта на измерването. За целта се 
използват специални скоби от комплекта на акселерометъра. 
 2.6. Изпитван обект. 
 Обекти на изпитването може да бъдат различни 
електронни уреди, апарати, изделия на финната механика, 
оптични прибори както и различни техни компоненти. 
Закрепването на обекта към платформата на вибровъзбудителя 
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е необходимо да бъде правилно и надежно и  еднозначено  
описано в изпитателния протокол. Ако обектът на изпитването 
не е снабден с крепежни елементи, е необходимо да се 
разполага с допълнителни такива, така че да се осигури твърда 
връзка с платформата на вибровъзбудителя. За да се 
предотвратят евентуални повреди на контакуващите 
повърхнини се препоръчва изполването на междинни 
уплътняващи елементи, например фолио от подходящ 
материал. 
 Когато обектът на изпитването е със значителни 
габаритни размери е необходимо да се увеличи контактната 
повърхнина, а при необходимост да се използва и подходяща 
арматура. 
 Във всеки конкретен случай, особено при 
провеждането на изпитвания на голямогабаритни обекти със 
значителни маси, закрепването на обекта към платформата на 
вибровъзбудителя трябва да стане така, че масовият център на 
обекта да лежи върху оста на симетрия -в направлението на 
вибрационното въздействие. Ако изпитваният обект, поради 
значителната му маса и габарити, не може да бъде изпитан с 
наличната изпитателна установка, то в съответствие със 
същестуващите стандарти се допуска провеждане на изпитване 
на негови съставни елементи – по отделно, например отделните 
модули на електронна или оптична  апаратура. 
 2.7. Някои допълнителни въпроси на механичните 
изпитвания. Контрол и регистрация. 
 Изпитването на вибрации, особено под въздействието 
на синусоидални сигнали с плавно изменяща се честота, както 
и стохастични въздействия е доста сложна изпитателна задача, 
поради което е необходимо да се осъществява непрекъснат 
контрол на изпитателната процедура. Много е подходящо 
параметрите, характеризиращи движението на платформата да 
се контролират с помоща на електронен осцилоскоп, както това 
е направено в настоящата разработка. 
 Ако испитвателната вибрационна система 
функционира без непрекъснато наблюдение е целесъобразно 
процеса на изпитването да се регистрира с подходяща 
измерителна апаратура, както и включването на автоматична 
система, ограничаваща продължителността на изпитването. 
 Динамично обратно влияние. 
 Евентуалните резонансни явления които биха  
възникнали в голямогабаритен обект със значителна маса, 
може да породят появата на зничителни динамична сили върху 
платформата на вибровъзбудителя. Това явление може да се 
поясни със следният пример: Нека даден обект  се изпитва с 

ниво на ускорението 
2s.m50 −

 и има резонасна честота, при 

което елемент на обекта с маса 2  kg вибрира при качествен 
фактор Q=20. В този случай платформата на вибровъзбудителя 
ще бъде натоварена с допълнително усилие от 200 kg. По такъв 
начин вибрационната установка няма да е в състояние да 
поддържа регламентрирания изпитателен режим. По тази 
причина при проектирането на вибрационните изпитателни 
системи е необходимо де се предвижда  резерв на мощността. 
 Статично уравновесяване на обекта. 
 Максималната сила, възникваща при движението на 
платформата на вибровъзбудителя може да гарантира, при 
зададена  маса на изпитвания обект, максимално допустимо 
ускорение на обекта. Едновременно с това не трябва да се 
превишава и зададеното за конкретния вибровъзбудител, 
максимално статично натоварване. Ако задачата на 
изпитването налага да се изпитва обект със значителна маса, то 
обектът може да се окачи еластично (посредством пружини) 
над платформата на вибровъзбудителя, като по този начин той 
се разтоварва статично. По правило платформите на 
вибровъзбудителите допускат позициониране и в хоризонтално 
направление така, че това е също една възможност за 
статичното му разтоварване. 
 
 
 

 3. Заключение. 
 Представената в статията разработка на НПЛ 
“Вибрации и шум в машините” – ТУ – Сфия е  
многофункционална виброизпитателна  система  за 
еквивалентни механични изпитвания с детерминирани и 
стохастични вибрации,  в сферата на общото машиностроене, 
транспорта и транспортната техника, енергетиката, 
приборостроенето и др. технически области. Системата е 
приложима и за обезпечаване на експериментални научни  
изследвания. 
 
 “Научните изследвания, резултатите на които са 
представени в настоящата публикация, са финансирани от 
Вътрешния конкурс на ТУ-София – 2010 г.” 
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