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Датчик вібрацій містить постійний циліндричний магніт, котушку та дві циліндричні пружини. Як 
постійний циліндричний магніт застосовано постійний стрижневий прямокутний магніт, 
прикріплений до корпусу додатковими двома циліндричними пружинами, та розташовано 
додаткову котушку, розміщену перпендикулярно основній котушці, при цьому кожна з котушок 
підключена до диференціатора. 
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Корисна модель належить до вимірювальної техніки та може бути використана для 
вимірювання віброшвидкостей та віброприскорень. 

Відомо датчик вібрацій, що містить постійний циліндричний магніт, котушку та дві 
циліндричні пружини [див. Электромагнитные датчики механических величин / Н.Ю. Конюхов, 
Ф.М. Медников, Μ.Л. Нечаевский - Μ.: Машиностроение, 1987. - С. 69-70, рис. 29]. Цей датчик 5 
вибрано за прототип. 

Недоліком відомого датчика вібрацій є те, що він не забезпечує вимірювання 
віброшвидкостей та віброприскорень у двох координатах. 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення датчика вібрацій шляхом того, 
що як постійний циліндричний магніт застосовано постійний стрижневий прямокутний магніт, 10 
прикріплений до корпусу додатковими двома циліндричними пружинами, та розташовано 
додаткову котушку, розміщену перпендикулярно основній котушці, при цьому кожна з котушок 
підключена до диференціатора, що дозволить завдяки вимірюванню віброшвидкостей та 
віброприскорень розширити сферу застосування датчика. 

Поставлена задача вирішується тим, що у датчику вібрацій, що містить постійний 15 
циліндричний магніт, котушку та дві циліндричні пружини, згідно з корисною моделлю, як 
постійний циліндричний магніт застосовано постійний стрижневий прямокутний магніт, 
прикріплений до корпусу додатковими двома циліндричними пружинами, та розташовано 
додаткову котушку, розміщену перпендикулярно основній котушці, при цьому кожна з котушок 
підключена до диференціатора. 20 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображено датчик вібрацій, що містить 
корпус 1, постійний стрижневий прямокутний магніт 2, який використовується як збалансована 
(сейсмічна) маса, циліндричні пружини 3-6, котушки 7, 8, підключені до диференціаторів 9, 10. 

Датчик вібрацій працює наступним чином. При відсутності вібрацій постійний стрижневий 
прямокутний магніт 2 під дією відштовхуючих сил з боку циліндричних пружин 3-6 знаходиться у 25 
середньому положенні, при цьому на виходах котушок 7, 8 сигнали х', у' датчика дорівнюють 
нулю. 

При дії вібрацій постійний стрижневий прямокутний магніт 2 зміщується вздовж 
ортогональних осей датчика, у результаті чого на виходах котушок 7, 8 з'являються сигнали х', 
у', пропорційні відповідним віброшвидкостям, а на виході диференціаторів 9, 10 з'являються 30 
сигнали х'', у'', пропорційні відповідним віброприскоренням. 

Пропонована корисна модель завдяки вимірюванню віброшвидкостей та віброприскорень у 
двох координатах дозволить розширити функціональні можливості датчика.  

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 

 
Датчик вібрацій, що містить постійний циліндричний магніт, котушку та дві циліндричні пружини, 
який відрізняється тим, що як постійний циліндричний магніт застосовано постійний 
стрижневий прямокутний магніт, прикріплений до корпусу додатковими двома циліндричними 
пружинами, та розташовано додаткову котушку, розміщену перпендикулярно основній котушці, 40 
при цьому кожна з котушок підключена до диференціатора. 
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