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П’єзоелектричні двигуни знаходять широке використання в різних галузях машино і 

приладобудування, системах нанопозиціонування, до яких відноситься мікровиробництво, 

механотроніка, мікроелектроніка, напівпровідникові технології тощо. Оскільки 

п’єзоелектричні двигуни базуються на елементах тертя, то основною проблемою підвищення 

їх надійності є технічний ресурс, який в свою чергу, напряму залежить від моменту 

самогальмування. Для досліджень використано модель п’єзоелектричного двигуна 

реверсивного обертання [1, 2], який складається з двох незалежних двигунів 

однонаправленого обертання, акустично розв’язаних між собою. За рахунок того, що під час 

роботи п’єзоелектричного двигуна штовхачі, притискаються з певним зусиллям до 

внутрішньої поверхні ротора, виникають сили тертя. Це призводить до того, що з певним 

часом штовхачі стираються, момент самогальмування стає меншим і, відповідно, зменшується 

максимальний момент. Для досліджень параметрів самогальмування п’єзоелектричного 

двигуна обертання створена експериментальна установка на базі стандартного контролера 

PSF-3 IVF IBM C600, яка дозволила проводити експерименти одночасно з трьома двигунами, 

що запускались одночасно. Комп’ютерна програма була керування установкою розроблена 

таким чином, щоб двигуни виконували певний цикл в одну та іншу сторони. В інтервалі між 

циклами, проводилося вимірювання моменту самогальмування Мсам та швидкості обертання 

двигуна в обидві сторони його руху. Ресурсні дослідження проводилися в середньому до 2 

мільйонів напрацьованих обертів, при цьому моменту самогальмування Мсам реверсивного 

п’єзолектричного двигуна на початковій стадії експерименту сягав Мсам = (1,4-1,6) кГсм, а в 

кінці падав до Мсам = 0,4 кГсм. Запропонована методика дослідження параметрів 

п’єзоелектричного двигуна обертання дає можливість спрогнозувати термін роботи 

п’єзоелектричного двигуна, побудувати математичну модель залежності ККД двигуна від 

моменту самогальмування та вдосконалити його ресурсні характеристики, забезпечивши цим 

самим надійність і раціональність використання таких двигунів. 
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