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Резюме: В този доклад се разглеждат основните акценти при провеждане на вибродиагностика – като 
акценти, състояние, проблеми и перспективи. 

Разглеждат се основните подходи при провеждане на вибродиагностиката, общите проблеми при 
цялостния процес, както и перспективите за бъдещето.

Ключови думи: - Вибрации, вибрационно състояние, вибрационна диагностика, измерване на вибрации, 
мониторинг.

1. Необходимост за провеждане на 
вибрационна диагностика:
- Определяне на проблеми в конструкция, 

състояние;
- Преценка на необходимост за промяна в 

дизайн;
- Дефиниране на конкретни необходими 

корективни дейности;
- Удължаване на ресурс;
- Планиране на ремонти и доставка на 

резервни части;
- Повишаване на ефективността на оборудване 

и съоръжения;
- Осигуряване на безотказна работа и 

минимизиране на непредвидените престои;
- Определяне на причините, последствията 

и мерките за редукция на вредните 
въздействия върху обитатели, работници, 
конструкции, съоръжения;

2. Състояние и основни подходи при 
провеждане на вибродиагностиката 
на машини, съоръжения, изделия, 
конструкции:
- Класически подходи, изчсления, теоретични 

и емпирични заключения;
- Комбиниран подход (с допълнителни 

акустични, безразршителни и друг вид 
техники);

- Операционен и класически модален анализ 
– необходимите разширения на обхвата на 
диагностика;

- Моделиране и изчисления. Верификация и 
корекции.

Основните подходи при провеждане на 
вибрационната диагностика са стандартизирани 

Фиг. 1.1 Типична амплитудно-честотна FFT  
характеристика
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Фиг. 1.2 Хармоничен анализ при FFT измервания

Фиг. 2 Измервателна постановка
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като контролирани параметри и емпирично 
изведени като методика и заключения.

От съществено значение е както използваното 
измервателно оборудване, така и квалификацията 
и опита на диагностициращия персонал.

 

Фиг. 3 Диагностика на конструкции

3. Проблеми при провеждане на 
вибродиагностиката на машини, 
съоръжения, изделия, конструкции:
- Грешна измервателна постановка;
- Измервателно оборудване от нисък клас и 

с липсата на възможности за разширени 
акустично-вибрационни диагностични 
възможности, както и възможности за 
операционен и класически модален анализ;

- Непознаване на пълната гама диагностичен 
инструментариум, световен опит и практики;

 

Фиг. 4 Типична стабилизационна диаграма при 
провеждане на операционен модален анализ

4. Перспективи при провеждане на 
вибродиагностиката на машини, 
съоръжения, изделия, конструкции:
- Необходимост от комбиниран подход, 

измервания и изчисления както на вибра- 

ционни характеристиким, така и на акустич- 
ни, структурни и допълнителни параметри;

- Необходимост от поддържане, развитие 
и споделяне на база данни от резултати, 
казуси, акценти;

- Провеждане на допълнителен брой измерва- 
ния, верификация;

- Разширение на мрежата и наличието на 
професионални обучителни курсове и 
квалификации;

 

Фиг. 5 Многорежимни измервания

 

 
Фиг. 6 Схема на точките на измерване на вибрации 

на сградоцентрала

ИЗВОДИ
При провеждане на вибродиагностика е 

необходимо:
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- комбиниран подход
- необходима квалификация и опит
- измервателна апаратура от най-висок клас
- познание на всички други методи и подхо- 

ди – като акустични измервания, безразруши- 
телен анализ, модален и операционен 
структурен анализ, други;
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Abstract: In the recent document, one could find an overview of the main accents related to vibration diagnostics 
topic – as it concerns status, main issues, and prospects.

Key words: Vibration, vibration status, vibration diagnostics, measurement of vibrations, monitoring of 
vibrations. 
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