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РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 156 с., 68 рисунків, 6 таблиць, 10 фото, 27 джерел.

 Об'єкт  дослідження –  сейсмометри,  нахиломіри  і  дельта-гравіметри  з

цифровими лазерними інтерферометрами. 

Мета  роботи -    розробка  і  дослідження  методів  цифрової  лазерної

інтерферометрії для геофізичних вимірювань.

Метод дослідження – аналіз і синтез систем автоматичного управління,

математичне і фізичне моделювання. 

Головна ідея роботи полягає у вбудовуванні малогабаритних цифрових

інтерферометрів  на  основі  напівпровідникових  лазерів  в  такі  геофізичні

прилади, як вертикальні  і горизонтальні сейсмометри. У першому випадку

це  означає  поєднання  функцій  вертикального  сейсмометра  і  дельта-

гравіметра, а у другому – горизонтального сейсмометра і нахиломіра. Таке

поєднання  забезпечується  високоточним  вимірюванням  відстані  від

«нерухомого» у певному діапазоні частот маятника до корпусу приладу для

сейсмометра  і  високоточним  вимірюванням  інфрачастотної  прецесії

маятника  відносно  корпусу  приладу  у  випадку  дельта-гравіметра  чи

нахиломіра.  Розроблений  лазерний  цифровий  інтерферометр  забезпечує

вимірювання зміщень з точністю не гірше  1 нм в реальному масштабі часу і

може бути виконаним в об’ємі  не більше 0,5 дм3. 

Результати  роботи можуть  бути  використаними  для  розробки

комбінованих геофізичних приладів нового покоління.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження – розробка

промислової серії прецизійних вертикальних і горизонтальних сейсмометрів

подвійного  використання  (вертикальний  сейсмометр  –  дельта-гравіметр,

горизонтальний сейсмометр-нахиломір)

ПРЕЦИЗІЙНІ  ГЕОФІЗИЧНІ  ВИМІРЮВАННЯ,  СИСТЕМИ

УПРАВЛІННЯ  НАНОПЕРЕМІЩЕННЯМИ  З  ЦИФРОВИМИ  ЛАЗЕРНИМИ

ІНТЕРФЕРОМЕТРАМИ. 

Умови одержання звіту: за договором. 03113, Київ, вул. М.Шпака, 2 

ІПРІ НАН України.
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