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چکيده
در ساليان اخير تحليل ارتعاشي به عنوان روشي کارآمد جهت پايش وضعيت ماشينآالت صنعتي معرفي شده است.
ماشينآالت دوار در شرايط مختلف اعم از عملکرد سالم يا ناقص ،سيگنالهاي ارتعاشي معيني را توليد خواهند کرد
که با استفاده از تکنيکهاي مختلف پردازش ميتوان به شرايط کارکرد سيستم پي برد .در صورت بروز نقص در يک
سيستم ،اين سيگنالهاي ارتعاشي وضعيت متفاوتي را به خود ميگيرند و به منظور تشخيص عيوب و با توجه به
شرايط نقص ،از روشهاي تحليل سيگنالهاي ارتعاشي متفاوتي استفاده ميگردد .آشنايي با اين روشها به تحليلگر
ارتعاشي کمک خواهد کرد تا هريک از روشها را در زمان و شرايط مناسب خود به کار گيرد تا با شفافيت بيشتر
سه حوزه زمان ،فرکانس و زمان – فرکانس طبقه بندي و معرفي شده است تا خوانندگان از آشنايي الزم بر انواع اين
تکنيکها برخوردار شوند .روشهاي تحليل ارتعاشي عمدتا بر روي اجزاي حساس و کليدي ماشين آالت از جمله
محور دوار ،ياتاقانها و چرخدندهها انجام ميگيرد .در اين مقاله روش تحليل ارتعاشي مناسب جهت تشخيص عيوبي
بررسي قرار گرفته است.
واژگان کليدي :تحليل ارتعاشي ،پايش وضعيت ،تشخيص عيوب ،ماشينآالت صنعتي ،اجزاي دوار
 .1مقدمه
بررسي کارکرد لحظهاي اجزاء ماشينهاي صنعتي ،موجب

شبکه چرخدندهها ،محور دوار و ياتاقانها است که نسبت به

افزايش امنيت و کاهش هزينههاي تعمير و نگهداري آن مي

موتور از فرکانس خروجي کمتري برخوردارند .تحليل ارتعاشي

شود .کنترل ارتعاشات براي تشخيص ارتعاشات غيرعادي

جعبه دندهها به صورت تجربي از دشواريهاي زيادي

حاصل از نواقص ،يکي از روشهاي پايش وضعيت ماشين-

برخوردار است ،چرا که بايد از روشهاي مختلف پردازش

آالت دوار است[ .]9لرزش در ماشينآالت شامل ارتعاش در

سيگنال استفاده شود تا بتوان فرکانسهاي خروجي مربوط
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نظير ايجاد و رشد ترک در چرخدندهها ،عدم تنظيم محور دوار و سايش ياتاقانها که عيوب متداولي هستند ،مورد
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وضعيت عملکرد سيستم را مورد بررسي قرار دهد .در مقاله پيش رو طيف وسيعي از روشهاي تحليل ارتعاشي در

19

به چرخدنده ،محور دوار و ياتاقان به درستي تفکيک و منشاء

دريافت سيگنال
ارتعاشي

عيب موجود يافت شود[ .]3 ,2هريک از اجزا لرزشهايي را
در فرکانسهاي خاص ايجاد ميکند که مربوط به فرکانس

پردازش سيگنال
ارتعاشي

چرخشي قطعات است .در مورد نقص قطعات ،ارتعاشات ايجاد
شده از قطعه ناقص متفاوت از لرزش عادي است .به منظور
افزايش قابليت تشخيص ارتعاشات به علت نقص در قطعات،
آناليز لرزش در دو مرحله انجام ميگردد)9 :کشف خصوصيات

حوزه زمان

حوزه
فرکانس

حوزه زمان -فرکانس

و )2ترکيب دادهها .در سطح کشف خصوصيات ،ارتعاشات
اوليه هريک از قطعات پردازش ميشود تا خصوصيات مربوط

استخراج ويژگي از سيگنال

به فرکانسهاي هريک از اجزا بدست آيند .بر اين اساس،
تالشي در جهت تشخيص خصوصيات هريک از قطعات
صورت گرفته است که ميتواند نواقص ماشين صنعتي را
بازتاب کند[ .]4در مرحله ترکيب دادهها ،فراواني خصوصيات
بدست آمده از چندين شتابسنج براي تعيين وجود ناهنجاري
ارتعاشات و منشا آن مطالعه ميگردند .تداخل ارتعاشات
قطعات منجر به اشکال در تشخيص تغييرات ارتعاش حاصل
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کاهش ابعاد
ويژگي
کالسه بندي
عيوب

شکل .1دياگرام روند عيبيابي ارتعاشي[]5

از نقص در قطعات خواهد شد .آناليز سيگنال ارتعاش کاربرد

تکنيکهاي تحليل ارتعاشي با دو هدف اصلي توسعه يافتند:

گستردهاي در تشخيص نقص ماشينآالت دوار داشته

اولين هدف ،جدا کردن سيگنال مربوط به اجزا مختلف ماشين

است[ .]4آشنايي با تکنيکهاي متفاوت تحليل سيگنال

از يکديگر و دومين هدف ،تشخيص موقعيت جزء مورد

ارتعاشي ميتواند به تشخيص صحيح و آسانتر عيوب کمک

اشکال و تشخيص اجزاي ناقص است .به طور کلي روند

شاياني نمايد .از اين رو در اين مقاله سعي شده است که

عيبيابي ارتعاشي را ميتوان در شکل  9مشاهده نمود.

تکنيکهاي آناليز ارتعاشات به صورت مدون معرفي شده و

اين تکنيکهاي تشخيص که براساس ارتعاش پايهگذاري
شدهاند به دليل سهولت اندازهگيري مطلوبترين تکنيکهاي
پايش وضعيت بودهاند .آناليز ارتعاشي سابقا در جهت
تشخيص نواقص و شرايط بحراني مورد استفاده بوده است
در صورتي که امروزه آناليز ارتعاشي براي پايش وضعيت و
کاهش تواليهاي نقص دستگاه و استفاده موثرتر از منابع
موجود مورد استفاده قرار ميگيرد .در ادامه مقاله تعدادي از
تکنيکهاي آناليز ارتعاشي به صورت مدون و در قالب زير
مجموعههاي حوزه زمان ،حوزه فرکانس و حوزه زمان-
فرکانس بيان ميگردند.

سپس کارايي آنها در تشخيص عيوب قطعات بحراني در
ماشينآالت مورد بررسي قرار گيرد.
 .2معرفي روشهاي تحليل ارتعاشي
محققان در حال حاضر انواع تکنيکهاي تحليل ارتعاشي را
براي تشخيص نقص هريک از اجزاي ماشينآالت دوار به
صورت تفکيک شده مورد بررسي قرار ميدهند.

 .2-1آناليز حوزه زمان
روشهاي حوزه زماني سعي در آناليز فراواني و اطالعات
سيگنال زمان-ارتعاش دارند تا نقص سيستم چرخدنده-
محور-ياتاقان تعيين گردد .حوزه زماني چشماندازي است که
حس طبيعي دارد و يک ديدگاه فيزيکي را در جهت ارتعاشي
باز ميکند که در آناليز سيگنالهاي ضربهاي که بر اثر
نواقص ياتاقان و چرخدنده بوجود مي آيند و ضربان کوتاه و
موقت غيرپيوسته دارند ،مفيد است[.]6
 .2-1-1آناليز موج زمان

 .2-1-2معرفي شاخصها

جذر ميانگين مربعات ) :(RMSيک کميت آماري نيست و
بنابراين ممکن است در تشخيص آسيبديدگي سيستمهاي
کاربردي پيوسته قابل اطمينان نباشد .ارزش  RMSبراي
عملکردهاي حالت پايدار مناسبتر است .جذر ميانگين
مربعات سيگنال ارتعاشي به عنوان دومين ممان آماري
سيگنال تعريف ميشود .جذر ميانگين مربعات سيگنال به
نوعي نشانگر سطح انرژي سيگنال است و جهت رديابي
سطح کلي نويز در سيگنال استفاده ميشود .جذر ميانگين
مربعات سيگنال ارتعاشي در حوزه زمان از رابطه  9بدست
ميآيد [.]8
()9

2
𝑁∑
𝑥 𝑛−1

1
𝑁

√ =RMS

در اين رابطه  xمقدار nامين نقطه عددي در قلمرو زمان
است و  Nتعداد نقاط در قلمرو زمان هستند RMS .سيگنال
معموال در بيان "حالت پايدار" يا فراواني "پيوسته" يک سيگنال
متغيير نسبت به زمان استفاده ميگردد.
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شکل .2يک طول موج واقعي از سيگنال لرزش دنده ناقص[]7
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قبل از وجود آناليزگرهاي طيفي ،1تقريبا کل آناليز ارتعاش
در قلمرو زماني انجام ميشده است .با مطالعه موج قلمرو
زماني توسط تجهيزاتي همچون اوسيلوسکوپ،2
اوسيلوگراف 3يا ويبروگراف ،4اغلب ممکن بود که تغييرات
عالمت ارتعاش از طريق نواقص تعيين گردد .با اين وجود،
تشخيص نواقص يک مساله بسيار مشکل بود .ارتباط دادن
يک تغيير به يک جزء خاص نياز به محاسبه دستي نوسان
دارد که بر اساس تفاوت زماني مشاهده شده بين نقاط
مشخص بدست ميآيد .آناليز شکل موج ميتواند در
تشخيص ارتعاشات ناهمگام با سرعت شافت مفيد باشد .يک
شکل موج ارتعاشي واقعي در شکل  2براي جعبه دنده نشان
داده ميشود .اين شکل موج رفتار غيرعادي چرخدنده را بعد
از فواصل مشخص با بزرگي زياد نشان ميدهد .انحراف

معيار ،5جذر ميانگين مربعات 6و فاکتور تيزي سيگنال 7اغلب
در ارزيابي سيگنال زمان استفاده ميگردند.

30

اوج سيگنال :8اوج سيگنال به عنوان نصف اختالف بين
حداکثر و حداقل سيگنال ارتعاشي تعريف ميشود .اوج
سيگنال براي مشخص کردن سطح شوکهاي کوتاه مدت
مناسب مي باشد .معموال در مراحل اوليه خرابي ،پالسهاي
ارتعاشي با فرکانس باال صادر ميشود که اين ارتعاشات
انرژي بااليي دارند و با شاخص  RMSشناسايي نميشوند
ولي توسط شاخص اوج سيگنال قابل تشخيص هستند [.]1
فاکتور تيزي سيگنال :به عنوان نسبت اوج به RMS
سيگنال تعريف ميگردد و تنها در حضور سيگنال با تغيير
ناگهاني قابل اطمينان و بهرهوري است ،بدين ترتيب اين
شاخص جهت شناسايي ضربه و تغيير ناگهاني در سيگنال
مورد استفاده قرار ميگيرد [.]91
 .2-1-3روشهاي آماري
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آناليز آماري را ميتوان بر اساس دادههاي حوزه زماني انجام
داد .پارامترهاي استخراج شده آماري ،معايبي دارند كه از
دقت عيبيابي ميكاهند .روشهاي كالسيك استخراج
ويژگيهاي آماري در حوزه زمان سيگنال ،جهت عيبيابي
دقيق و شناسايي عيوب ،كافي نيست و در بسياري از مواقع
ناكارآمد است .به طور مثال ،باوجود آنكه با رشد عيب ،مقدار
کشيدگي 9سيگنال افزايش مييابد ،ولي با افزايش بيش از
حد عيب RMS ،سيگنال ماهيت تصادفي به خود گرفته
و مقدار آن كاهش مييابد .همچنين در جعبه دنده سالم
مقدار پايين  RMSمقدار باالي فاكتور تيزي سيگنال را
ميدهد كه گمراه كننده خواهد بود .تشخيص شكستگي
دندههاي يك چرخدنده كه يك رفتار ضربهاي متناوب در
سيگنال ارتعاشي دارد ،با استفاده از اين روش به سادگي
قابل تشخيص نميباشد و نياز به عمليات پيشپردازش
مناسب دارد [.]99
 .1-3-1-2کشيدگي
اين پارامتر نشانگر ميزان صافي يا ناهمواري سيگنال ارتعاشي
است .کشيدگي چهارمين ممان آماري نرمال سيگنال است
که براي سيگنالهاي زمان پيوسته به صورت رابطه  2تعريف
ميگردد.

()2
 xداده ها ؛ n=1,2,3,…N؛  Nتعداد کل نمونه دادهها و
̅𝑥 ميانگين و 𝝈 انحراف معيار است .سطح کشيدگي يک
سيگنال به حالتي مشابه با فاکتور تيزي سيگنال استفاده
ميگردد که معياري از سيگنال ضربهناک را مهيا ميسازد
[.]99
 .2-3-1-2ميزان انحراف( 10عدم تقارن)
ميزان انحراف معياري از تقارن سيگنال يا به صورت دقيقتر
عدم تقارن است .توزيع سري دادهها در صورتي متقارن است
که سمت راست يا چپ نقطه مرکز يکسان باشد .معادله 3
براي محاسبه مقدار تقارن استفاده مي گردد [ .]92در اين
معادله ) y(nدادهها و  µميانگين آنها را نشان ميدهند.

()3
11

 .2-1-4ميانگينگيري همزمان
استوارت ]93[12نشان داد که با ميانگينگيري همزمان،
سيگنال ارتعاشي پيچيده در حوزه زماني از يک سيستم انتقال
قدرت را براي تخمين ارتعاش هريک از محورهاي دوار و
چرخدندههاي مربوط به آنها مورد استفاده قرار داد.
ميانگينگيري همزمان ( )TSAيک فرايند متفاوتتر از
ميانگينگيري معمول طيفي است که در تبديل فوريه سريع
بدست ميآيد .اگرچه مفاهيم يکساني دارند ،در TSA
سيگنالها در حوزه زماني به طولهاي مساوي تقسيم
ميشوند و به تعداد کافي از آنها ميانگينگيري ميشود تا
نويزهاي اتفاقي حذف شوند .سيگنالها با استفاده از
سنسوري که با سيگنال همگام شده است ،نمونهبرداري
ميشوند .فرآيند ميانگينگيري به مرور نويزهاي اتفاقي را
حذف ميکند ،چرا که نويزهاي اتفاقي با سنسور همسان
نخواهند بود .تنها سيگنالهايي که با سنسور همگام هستند
در محاسبات ميانگينگيري باقي خواهند ماند .يکي از
کاربردهاي مهم ميانگينگيري همزمان در آناليز امواج
ارتعاشي ماشينآالت صنعتي است که شامل سيستم انتقال
قدرت چرخدندهاي هستند .پس از تعداد کافي ميانگينگيري،

نقاط اوج طيف بدست آمده مربوط به هارمونيکهاي
چرخدنده دوار هستند .در صورتي که نقاط اوج غيرهمگام از
نمودار طيفي ميانگين حذف شدهاند .دو نوع ميانگينگيري
سنکرون با زمان شامل :معادلگيري خطي همگام با زمان و
معادلگيري نمايي همگام با زمان هستند.
FM0 .1-4-1-2
تغييرات عمده در نمونه با مقايسه ماکزيمم فاصله اوج تا اوج
سيگنال به مجموع فرکانسهاي درگيري و هارمونيک آنها
مشخص ميگردند .از اين پارامتر ميتوان در تشخيص
وضعيت درگيري دندهها استفاده کرد و به صورت رابطه 4
آورده ميشود [.]93
𝑥𝑃𝑃

()4

𝐻∑
𝑛𝑃 𝑛=0

=FM0

که در رابطه  PPx ،4ماکزيمم فاصله اوج تا اوج سيگنال ،x
 Pnدامنه nامين هارمونيک و  Hتعداد کل هارمونيک
هستند.

2
𝑁
]̅̅̅
)[∑𝑖=1(ⅆ𝑖−ⅆ

=FM4

که ̅𝑑 ميانگين اختالف سيگنال است و  Nتعداد کل نقاط
دادهها در سيگنال حوزه زمان است FM4 .يک کميت
بيبعد است .با نمايان شدن باندهاي جانبي در سيگنال
ارتعاشي FM4 ،از اين مقدار منحرف خواهد شد.
NA4 .3-4-1-2

که ̅ rمتوسط سيگنال باقيمانده است و  Nتعداد کل نقاط
دادهها در سيگنال زمان است M .بعنوان تعداد سيگنال زمان
و  jبعنوان شاخص سيگنال زمان مورد توجه استNA4 .
همچون  FM4بي بعد است.
M6A .4-4-1-2
 M6Aتوسط مارتين در سال  9181بعنوان شاخصي از
آسيبديدگي سطح قطعات دستگاه پيشنهاد شد [ .]96تئوري
مورد نظر همان تئوري  FM4است .با اين وجود انتظار
ميرود که  M6Aبه اوج سيگنال به علت استفاده از
ششمين ممان حساستر باشد .عمدتا اين پارامتر جهت
تشخيص عيوب سطحي در اجزاي ماشين استفاده ميشود
 M6Aبه صورت معادله  7داده مي شود.
6

()7

) ̅𝑑 −

2 3

𝑁∑
𝑖𝑑(𝑖=1

2

𝑁

̅
𝑁∑⌈
⌉ ) 𝑑 𝑖=1(𝑑𝑖 −

= M6A

توجه کنيد که در اين مورد ،ممان با توان سوم واريانس بيبعد
مي شود.
M8A .5-4-1-2
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FM4 .2-4-1-2
پارامتر  FM4حالت توسعه يافته پارامتر FM0است که
جهت تشخيص تغييرات پاسخ ارتعاشي سيستم حاصل از
عيب در يک دندانه از چرخدنده معرفي شده است .اين پارامتر
با محاسبه اختالف سيگنالها (پارامتر  )dانجام ميشود.
سپس کشيدگي نرمال  dمحاسبه ميگردد FM4 .به
صورت معادله  5داده ميشود [.]94

پارامتر  NA4در سال  9113توسط زاکرازيک 13و همکاران
در مرکز تحقيقات ناسا به عنوان يک شاخص نقص کلي
توسعه يافت که نه تنها با آسيب ديدگي بلکه با رشد مداوم
نقص واکنش ميدهد [ .]95ابتدا سيگنال باقيمانده )(r
محاسبه ميشود .سپس کشيدگي شبه نرمال سيگنال
باقيمانده با تقسيم چهارمين ممان سيگنال باقيمانده بر
واريانس ميانگين مربع زمان آن محاسبه شد .اين واريانس
ميانگين سيگنال باقيمانده در هر سيگنال زمان است که در
آن  NA4محاسبه ميگردد .بدين ترتيب  NA4به صورت
معادله  6محاسبه ميگردد.

35

پارامتر  ،M8Aهمچنين توسط مارتين در سال 9181معرفي
شد [ ]96که نسبت به  M6Aبه اوج سيگنال حساستر
است M8A .از هشتمين ممان توسط چهارمين توان
واريانس طبق معادله  8زير نرمالسازي ميگردد.
()8

̅ 8
𝑁∑ 𝑁 3
) 𝑑 𝑖=1(𝑑𝑖 −
̅2 4
𝑁∑[
]) 𝑑 𝑖=1(𝑑𝑖 −

= M8A

 .2-2آناليز حوزه فرکانس

روشهاي حوزه فرکانس شامل تبديل سريع فوريه ()FFT14
و آناليز کپستروم 15و غيره ميگردند .آنها از تفاوت تراکم
طيفي سيگنال که به علت نقص در سيستم ايجاد ميشود،
جهت تشخيص آسيبديدگي اجزاي يک مجموعه استفاده
ميکنند .هر سيگنال حقيقي را ميتوان به ترکيبي از امواج
سينوسي منحصر به فرد تقسيم کرد .هر موج سينوسي جدا
شده از سيگنال ظاهرا به صورت يک خط عمودي در حوزه
فرکانس ميباشد .ارتفاع آن معرف بزرگي و موقعيت آن
فرکانس را نشان ميدهد .حوزه فرکانس نه تنها نواقص را
در ماشينآالت چرخشي تعيين ميکند ،بلکه دليل نقص را
نيز مشخص مي سازد.
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 .2-2-1تبديل سريع فوريه )(FFT
تبديل سريع فوريه نمايش گسسته محدوده فركانسي است
كه اجزاء فركانسي سيگنال ارتعاشي ،با استفاده از اين روش
به راحتي نمايش داده ميشود .واضح است كه آناليز فوريه،
يك سيگنال را در حوزهي زمان به حوزه فركانس تبديل
ميكند و اطالعاتي را در خصوص اطالعات زماني نميدهد
و شناسايي زمان رخداد عيوب در سيگنال امكان پذير
نخواهد بود .حوزه فرکانس يک سيگنال را ميتوان با تبديل
فوريه طبق معادله  1بدست آورد [.]97

()1
که در آن ) x(tتابع اصلي در حوزه زمان X(f) ،تبديل فوريه
تابع زماني j ،ريشه مربع  -1است و  eبه نماد عدد نپر

اختصاص دارد ،همچنين  tنماد زمانf ،نماد فرکانس است.
محدوديتهاي ويژه در تبديل دادههاي ارتعاشي از قلمرو
زمان به قلمرو فرکانس وجود دارند .طريقه عملکرد تبديل
فوريه جهت تبديل سيگنال از حوزه زمان به حوزه فرکانسي
در شکل  3نشان داده شده است.
در  FFTانواع اوجهاي کوتاه و بلند ارتعاشي مطابق با
مشخصات فرکانسي ،منشا نواقص را نشان ميدهد .بايد
مشخص کرد که آيا فرکانسهاي هارمونيک تعيين شده از
نقص بوجود آمدهاند يا خير [:]98
 اگر اوج فرکانس اصلي مشاهده شده مربوط به
عيب ،در دو برابر آن فرکانس مجددا ظاهر شود،
احتماال اين اوج سيگنال از عيبي در مجموعه
نشات ميگيرد.
 اگر اوج فرکانس اصلي مربوط به عيب ظاهر نشود
ولي اوج فرکانسها در دو ،سه و يا چهار برابر
فرکانس اصلي نقص ظاهر شود ،اين نيز نشانگر
وجود نقص در سيستم است.
آناليز طيفي پرکاربردترين تکنيک آناليز ارتعاشي براي کنترل
شرايط سيستمهاي انتقال است و ابزار ارزشمندي براي
تشخيص نقص در ماشينهاي دوار بوده است .در ادامه مقاله
برخي از پارامترهاي استخراجي از نمودارهاي  FFTکه در
تشخيص عيوب ماشينهاي دوار کاربرد دارند ،شرح داده
خواهند شد.
دامنه فرکانسهاي شاخص تبديل  :FFTدر تحليل FFT
آنچه نمايش داده ميشود ،فركانسهاي مختلف با
دامنههاي متفاوت است كه از اجزاء مختلف در ماشين ايجاد
ميشود .آنچه در عيبيابي مد نظر است فركانسهاي
شاخصي است كه با شروع و رشد عيب ،تغيير ميكنند .با
توجه به معرفي روش FFTدر بخش قبل ،ميتوان بعضي
از مقادير دامنههاي فركانسهاي شاخص را كه قابليت
نمايش رخداد عيوب را دارند ،به عنوان ويژگي در نظر گرفت.
به طور مثال آسيب دندانه چرخدنده موجب افزايش دامنه
باندهاي جانبي ميگردد .سيگنال ارتعاشي ميتواند تقريبي از
دامنه و فاز تابع نوسان ايجاد کند که با اين تقريبزنيها مي
توان آسيبديدگي در جز مورد نظر را مشخص کرد [.]91

نسبت محدودههاي فرکانسي :با توجه به اينكه با افزايش
عيوب ،محدوده فركانسي باال كه شامل فركانسهاي
طبيعي سازه نيز ميباشد ،نسبت به محدوده فركانسي
پايينتر حساسيت بيشتري دارد ،مي توان از نسبت مساحت
زير نمودار دو محدوده فركانسي (نسبت انرژي دو باند
فركانسي) به عنوان يك ويژگي فركانسي در تشخيص
افزايش عيب استفاده نمود شکل.4

شکل  .3تبديل از حوزه زمان به حوزه فرکانسي( تبديل سريع
فوريه)

پس از اعمال تبديل سريع فوريه بر روي سيگنال زماني
اوليه و انتقال به طيف فركانسي در مقياس لگاريتمي ،با
اعمال مجدد تبديل سريع فوريه در واقع كپستروم سيگنال
اوليه حاصل ميشود که ميتوان طبق رابطه  12آن را بدست
آورد.
()91

)𝜏(𝐶
)))𝑥(= FFT −1 (log(FFT

در اين نوع تبديل ،ويژگيهاي استخراج شده از سيگنال،
به دامنهي زمان بازگشت داده ميشود و پيكهايي مطابق
با تناوب فاصلههاي فركانسي مشترك در طيف ارائه
ميشود .با استفاده از اين تبديل ميتوان هر سري
هارمونيكي موجود در طيف فركانسي كه منجر به
پيچيدگي نمايش  FFTميشود را تنها به صورت يك
پيك قوي نمايش داد .شکل  5تفاوت بين حوزه زمان،
نمودار فرکانسي و کپستروم حاصله از سيگنال ارتعاشي
نشان داده شده است.

 .2-2-2تحليل کپستروم

شکل  .4نسبت دو باند فركانسي به عنوان يك ويژگي
استخراجي از سيگنال

فاصلههاي بين اين اوجها كه هر كدام متعلق به يك سري
هارمونيكي است جهت كشف سايش بيرينگ استفاده
ميشود .همچنين ابزار مفيدي جهت نمايش منفرد
سريهاي هارمونيكي مانند هارمونيكهاي دور محور دوران،
درگيري چرخدندهها ،فركانس گذر ساچمهها در بيرينگها
و آناليز انرژي هر خانواده باند جانبي محسوب ميشود.
شناسايي باندهاي جانبي در عيبيابي چرخدندهها ،پرهها و
بيرينگها كاربرد دارند .اين نوع تبديل نسبت به تغييرات
بار و گشتاور و تغيير در روش انتقال نيرو بين شتابسنج و
منبع ارتعاش كمتر حساس هستند .جداسازي اثرات منابع و
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آناليز باند فرکانسي :اغلب ،ظرفيت تشخيص نقص با استفاده
از سطح کلي ارتعاش و يا معيارهاي شکل موج را ميتوان با
تقسيم سيگنال ارتعاشي به تعدادي باندهاي فرکانس قبل از
آناليز بهبود بخشيد .اين کار ميتواند با قرار دادن يک فيلتر
آنالوگ بين سنسور ارتعاشي و دستگاه اندازهگيري انجام شود.
استفاده از اين نوع آناليز بدين جهت سودمند است که ممکن
است يک عيب در سيستم تغيير چنداني در سيگنال ارتعاشي
ايجاد نکند (به علت انرژي باالتر ارتعاشات غيرمرتبط با عيب)
ولي در باندهاي فرکانسي بتواند تغيير مشهودي ايجاد کند.
براي يک جعبهدنده ساده ،يک باند فرکانس ممکن است با
ارتعاشات محور دوار و باند فرکانسي ديگر با دندانههاي
چرخدنده و باند ديگر با تحريک تشديد ساختاري تعيين گردد
که اينگونه کل قطعات جعبه دنده را پوشش ميدهد [.]21
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عيب اساسي اين روش عدم تشخيص دقيق عيوب با عالئم
گذرا از قبيل شكستگي است [.]22

39

مسير انتقال ارتعاشات از كاربردهاي ديگر اين روش
محسوب ميشود [.]5
 .3-2آناليز حوزه زمان -فرکانس

در حوزه يك بعدي زمان يا فركانس ،هيچكدام به روشني
اطالعات حوزه ديگر را نمايش نميدهد .همچنين طيف يك
سيگنال كه از تابع حوزه زمان با كمك تكنيك تبديل فوريه
بدست ميآيد و بيانگر شدت و چگالي هر جزء فركانسي از
سيگنال است ،اطالعات دقيق و كافي را در خصوص
سيگنالهاي گذرا حامل انرژي باال در حوزه زمان نميدهد.
بنابراين بررسي دقيقتر انرژي سيگنالها و بدست آوردن
توصيف لحظهاي از انرژي و جواب دادن به برخي سئواالت
در مورد توزيع انرژي مستلزم تحليل زمان-فركانس است.
تعيين ميزان انرژي در يك محدوده زماني يا فركانسي و يا
بدست آوردن چگالي طيفي در يك محدوده زماني مشخص
بر اساس اين روش امكانپذير خواهد بود .از ديگر موارد
كاربرد اين روش بررسي فرآيندهاي نا ايستا داراي
گشتاورهاي متغير با زمان است.
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با توجه به آنكه طيف آنها نيز وابسته به زمان است ،بررسي
تغييرات زماني محتواي طيفي اين فرآيندها حائز اهميت
است .سيستمهاي متغير با زمان كه تابع فركانسي آنها
وابسته به زمان است ،نيز با استفاده از روش زمان-فركانسي
قابل تحليل است [ .]5در ادامه شرح برخي از اين روشها
بيان ميگردد.

شکل .5نمايش سيگنال در حوزه زمان ،نمايش طيف
فركانسي و نمايش كپستروم به ترتيب از سمت چپ []5

 .1-3-2تبديل فوريه زمان کوتاه

16

بسياري از سيگنالها در واقع نا ايستا هستند و ويژگيهاي
آنها گذرا است ،به شکلي که در يك بازهي زماني بسيار
كوتاه رخ ميدهند و شامل ويژگيهاي محلي خاص در
سيگنال هستند .آناليز فوريه قابليت تشخيص دقيق اين
تغييرات جزئي و ناگهاني را ندارد .جهت رفع عيوب اينچنيني
در تبديل فوريه ،روش تبديل فوريه زمان کوتاه معرفي شد.
در اين تبديل ،سيگنال به يك تابع دوبعدي زمان و فركانس
نگاشت شده و اطالعاتي را شامل اينكه در چه زماني و در
چه فركانسي يك عيب در سيگنال رخ داده است را ارائه
ميكنند .با استفاده از معادله  11ميتوان تبديل فوريه زمان
کوتاه را محاسبه کرد [.]22
(99
)
اسپکتروگرام 17به صورت مربع تبديل فوريه زمان کوتاه
محاسبه ميشود .نمودار اسپکتروگرام مقادير فرکانسي
برحسب زمان را نشان ميدهد .عيب اين روش آن است که
با ثابت ماندن پنجره زماني در طول زمان تحليل ،دقت
فرکانسي نيز ثابت خواهد ماند [ .]23شکل  6اسپکتروگرام
يک سيگنال سينوسي به معادله )  sin(400𝜋𝑡 2که در
آن فرکانس نسبت به زمان به صورت خطي افزايش مييابد
را نشان داده است.
 .2-3-2تبديل موجک

18

در تبديل فوريه ،يك سيگنال به صورت مجموع يك سري
کپستروم

طيف فرکانسي

حوزه زمان موجهاي سينوسي با فركانسهاي مختلف بيان ميشود ولي
در تحليل موجك ،سيگنال معادل مجموع يك سري از
موجكهاي بدست آمده از جابجا شدن و انبساط و انقباض
يك موجك مادر است .برخالف يك موج سينوسي كه
تابعي نامتناهي و كامال پيوسته و متناوب است ،موجك يك

سيگنال زماني محدود با متوسط دامنه صفر و انرژي محدود

اجزاي بحراني ادوات دوار عنوان شوند ،لذا جهت مطالعه

است [ .]5دو نمونه موجک در شکل 7آورده شده است .در

عميق پيرامون شيوههاي مختلف تبديل موجک توصيه

اين نمودارها محور عمودي ) ψ(tتابع موجک مادر و محور

ميشود به مرجع [ ]25مراجعه شود.

افقي برحسب زمان  tاست.
تبديل موجك در واقع تشابه سيگنال را با موجك انتخاب
شده در ضرايب و موقعيتهاي مختلف ،نشان داده و از اين
طريق سيگنال را توصيف ميكند .شيوههاي مختلف تبديل
موجک اعم از گسسته يا پيوسته در تحليل فرکانسهاي
ارتعاشي به کار ميروند تا تغييرات فرکانسي ناشي از عيب
سيستم به صورت محسوس تشخيص داده شوند .در اين
مقاله سعي شده است روشهاي مختلف تحليل ارتعاشي
صرفا معرفي شوند و برخي از موارد کاربردي آنها در بررسي

 .3کاربرد روشهاي تحليل ارتعاشي
يکي از مدرنترين تکنيکها براي تشخيص عملکرد
ماشينهاي صنعتي بر اساس آناليز سيگنالهاي ارتعاش
بدست آمده از سيستم مورد نظر هستند .هدف مشترک
تشخيص وجود و نوع نقص در مراحل اوليه توسعه و کنترل
تکامل آن به منظور برآورد عمر باقيمانده دستگاه و انتخاب
يک طرح نگهداري مناسب است .در ادامه مقاله بررسي
کاربردي روشهاي تحليل ارتعاشي در اجزاي مختلف ماشين
اعم از چرخدنده ،محور دوار و ياتاقانها آورده شده است.
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 .1-3چرخدنده

چرخدنده از حاصلضرب تعداد دندانههاي چرخدنده بزرگ (يا

مهمترين فرکانسها در طيف ارتعاش چرخدنده شامل

کوچک) در دور چرخدنده بزرگ (يا کوچک) بدست ميآيد.

فرکانس درگيري چرخدنده 19و هارمونيک آن ،بههمراه

داليل اصلي نقص چرخدنده شامل )9 :خطاي طراحي )2

باندهاي جانبي به علت پديده مدوالسيون (سوار شدن

خطاي کاربرد )3 ،خطاي توليد هستند .خطاي طراحي ممکن

فركانس عيب مانند شكستگي بر روي فركانس درگيري

است به دليل شکل هندسي نامناسب چرخدنده ،استفاده از

چرخدندهها) هستند .افزايش تعداد و فراواني باندهاي جانبي

مواد نادرست ،کيفيت و روغنکاري نامطلوب و خصوصيات

ممکن است شرايط نقص را نشان دهد .فرکانس درگيري دو

ديگر باشد .خطاهاي کاربردي ميتوانند به علت مسائلي
همچون ارتعاش ،نصب و نگهداري باشند و اما خطاهاي
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شکل  .6اسپکتروگرام يک سيگنال سينوسي به معادله) sin(400𝜋𝑡 2

33

توليد ميتوانند به شکل اشتباهات يا عدم توجه به دقت در

به رشد خواهند کرد که خرابي بحراني شکل ميگيرد.

ساخت يا روش عمليات حرارتي باشند [ .]5جهت بررسي

بنابراين در حين دادهبرداري ارتعاشي از يک جفت چرخدنده،

سه عيب سايش ،چرخدنده با دندانهي نيمه شكسته،

توجه به تغيير ناگهاني دامنه ارتعاشات بسيار امري مهم است

چرخدنده با يك دندانهي شكسته پژوهشي انجام شده است

[.]28

[.]26

يکي ديگر از عيوب چرخدندهها که ميتوان با استفاده از
تحليل ارتعاشي بررسي کرد ،نحوه تشکيل و رشد ترک در
دندانهها ميباشد که اين امر با تغيير سفتي درگيري دو
چرخدنده همراه است .الگوي رشد ترک ،تاثير بسزايي در
تغييرات پاسخ فرکانسي دارد .به طور مثال اگر ترک در
عرض دندانه و با عمق يکسان شروع به رشد کند،
شاخصهاي آماري  RMSو کشيدگي ميتوانند روند رشد
را به خوبي نشان دهند [.]21
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شکل .7دو نمونه تابع موجک[]22

همانطورکه در شکل 8نشان داده شده است عيوب مورد
بررسي بر روي چرخدنده کوچک اعمال شدهاند ،زيرا
چرخدنده کوچک به دليل تعداد دندانهي كمتري كه دارد،
تعداد دور بيشتري را نسبت به چرخدندهي بزرگتر طي
ميكند ،از اين رو احتمال پيدايش عيوب خستگي ،سايش
و شكستگي در اين چرخدنده بيشتر است [.]27
نتايج نشان داده است که در مورد نقص سايش دندانه تحليل
ارتعاشي ،FFTدر مورد نقص دندانه نيمه شکسته و کامل
شکسته تحليل در حوزه زماني به صورت مناسبتر قادر به
تشخيص عيوب هستند [ .]26توجه شود که با شروع سايش
در دندانه چرخدنده ،صداي آنها به صورت پيوسته افزايش
مييابد (دامنه ارتعاش زياد ميشود) تا جاييکه ترکها شروع

شکل  .8الف-تصويري از دندانهي سايشيافته ب -دندانهي
نيمه شكسته ج -چرخدنده با يك دندانهي شكسته[]26

وانگ 22با معرفي روشي ترکيبي توانست دامنه و فاز سيگنال
ارتعاشي در فرکانس درگيري چرخدنده براي هردندانه درگير
به صورت مجزا بدست آورد و از اين مشخصه براي تشخيص
ترک استفاده نمايد .در شکل 1فاز فرکانس درگيري
چرخدنده براي هر دندانه در دو حالت سالم و همراه با ترک
نمايش داده شده است .در چرخدنده سالم فاز سيگنال
ارتعاشي حالتي هموار دارد ،در صورتي که چرخدنده معيوب
داراي نموداري با نقاط شکستگي متعدد است .با اين روش
ابداعي بسياري از ابهامات ناشي از مدوالسيون برطرف شده
است [.]31

تحقيقات انجام گرفته نشان ميدهد که به کارگيري

عنوان يکي از عوامل مخرب در ماشينهاي صنعتي است که

شاخصهاي ميانگيري همزمان در يک الگوريتم شبکه

ميتواند باعث خرابي اجزاي جانبي محور نظير موتور و

عصبي ميتواند با دقت نسبتا خوبي سايز ترک و مکان آن

ياتاقانها شود .ناباالنسي جرمي باعث ايجاد اوج در نمودار

را تخمين بزند [.]39

 FFTميشود که فرکانس آن دقيقا برابر فرکانس دوران

 .3-2محور21هاي دوار

يکي از عيوب متداول در محورها خميدگي محور است که
ميتواند موقتي يا دائمي باشد .خميدگي موقت محور ميتواند
يک عيب گذرا بر اثر سايش محور رخ دهد .دليل ديگر
خميدگي محور تغييرات حرارتي است که ممکن است براثر
فرآيند ناصحيح راهاندازي سيستم ،فقدان روانکار و اشتباهات
نصب ايجاد شود.
بررسي اوج به اوج سيگنال ارتعاشي در سرعت دوران کم
يکي از شاخصهاي بسيار مفيد در تشخيص خميدگي
محورها محسوب ميشود .اختالف زاويه فاز سيگنال
ارتعاشي در نقاط روبروي دو طرف محور دوار يکي ديگر از
نشانههاي وجود خميدگي در محور دوار محسوب ميشود
[.]32

محور است و دامنه آن متناسب با مقدار ناباالنسي است
[.]28
محورهاي دوار معموال تحت بار ديناميکي قرار ميگيرند و
از اين لحاظ رشد ترک در محور ميتواند عامل مخربي
محسوب شود .اين نوع خرابي در ماشينهاي صنعتي باعث
صرف هزينه زيادي جهت تعمير ميشود ،از اين رو معرفي
روشي مناسب جهت پايش وضعيت محور و بررسي رشد
ترک بسيار ضروري است .تحقيقات نشان داده است که با
رشد ترک در محور ضمن انتقال اوج سيگنال ارتعاشي به
سمت فرکانسهاي پايينتر ،دامنه سيگنال ارتعاشي نيز
افزايش مييابد .همانطورکه در شکل 91آورده شده است در
مراحل رشد ترک (مرحله اول تا پنجم) و در بازه فرکانسي
بين  265تا  395هرتز تغييرات عنوان شده کامال مشهود
است .بنابراين با استفاده از نمودار فرکانسي ميتوان به خوبي

مختلف رشد ترک []33

شکل .9فاز سيگنال ارتعاشي در فرکانس درگيري چرخدندهها.
الف) چرخدنده سالم ب) چرخدنده با ترک []33

ناباالنسي جرمي يکي ديگر از عيوب در محورها است که
ممکن است به علت ماشينکاري نامناسب ،ناهمگني ماده
اوليه يا عمليات نگهداري بوجود آيد .ناباالنسي جرمي به

 .3-3ياتاقانها
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شکل  .03نمودار فرکانس ارتعاشي محور دوار در مراحل

از آنجا که ياتاقانها مراکز تحمل بار در ماشينها هستند ،از
آسيبپذيرترين قطعات محسوب ميشوند .اکثر تحليلهاي
ارتعاشي به منظور کنترل و زيرنظر داشتن وضعيت ياتاقانها
انجام ميگيرد .تحليل ارتعاشي به عنوان روشي قابل اعتماد
و مطمئن جهت پايش وضعيت ياتاقانها نزد بازرسان صنعتي
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روند رشد ترک را در محورهاي دوار زير نظر داشت [.]33

505

مورد قبول واقع شده است .خرابي در ياتاقانها به علت

خروج از اين ناحيه فرکانس ارتعاشي باالتري خواهد

عيوبي نظير لقي بيش از حد ،سايش غلتکها و وجود ترک

داشت[.]35

در هريک از اجزاي ياتاقان رخ ميدهد .شرايط محيطي نظير

يکي از عيوب ديگر که در ياتاقانهاي غلتکي رخ ميدهد و

آلودگي و رطوبت ،تنش بيش از حد مجاز ،عدم روانسازي

ميتواند باعث شکست خستگي در آنها شود ،سايش در

مناسب باعث ايجاد و تشديد چنين عيوبي ميشوند .تحليلگر

قابهاي خارجي و داخلي است .سايش ايجاد شده در

ارتعاشي عالوه بر تعيين عيوب در ياتاقانها ،بايد بتواند براي

ياتاقانها با پايش وضعيت از طريق آناليز ارتعاشي قابل

اين خرابيها الگويي بدست آورد و داليل منطقي براي ايجاد

تشخيص ميباشد .وجود پالسهاي ضربهاي در نمودار

آنها ارائه کند [.]28

ارتعاشي ياتاقان ميتواند نشانگر وجود سايش باشد که با

ياتاقانهاي غلتکي ارتعاشي با فرکانس معين ايجاد ميکنند

افزايش سايش ،شدت و تعداد پالسهاي ضربهاي افزايش

که دامنه اين ارتعاشات بيانگر وضعيت آنهاست .اين نوع

خواهد يافت[.]36

ياتاقانها چهار فرکانس ارتعاشي ايجاد ميکنند که عبارتند
از:
 -9فرکانس اصلي
 -2فرکانس چرخش ساچمهها
 -3فرکانس حلقه خارجي
 -4فرکانس حلقه داخلي
روابط تئوري جهت محاسبه اين فرکانسها وجود دارد که
تحليلگر ارتعاشي با مقايسه بين اين مقادير و مقادير اندازه-
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گيري شده در حين کار ،به وجود عيب در سيستم پي خواهد
برد [.]34
يکي از عيوب شايع در ياتاقانهاي غلتکي ناهموار

شدن22

مسير حرکت ساچمهها ميباشد که عموما به علت بار اعمالي
بيش از حد بر روي ياتاقان رخ ميدهد .نمودار زمان-
فرکانس ميتواند اطالعات مفيدي اعم از مکان و اندازه اين
نوع عيب در اختيار قرار دهد .در زمان ورود و خروج ساچمهها
به ناهمواريها ،سيگنال ارتعاشي دچار تغييراتي ميشود که
با بررسي اين تغييرات ميتوان به مکان و شدت عيب

شکل .00الف) شماتيک عيب ناهمواري در ياتاقان غلتکي.

ناهمواري پي برد .شکل -99الف شماتيک عيب ناهمواري

ب) پاسخ فرکانسي در حوزه زمان براي ياتاقان معيوب []38

را در ياتاقانهاي غلتکي بر روي قاب خارجي نشان ميدهد.
از طرفي ديگر شکل -99ب پاسخ ارتعاشي ياتاقان با عيب
ناهمواري را در حوزه زمان نشان ميدهد .همانطورکه بر
روي اين نمودار مشخص است ورود به ناحيه ناهمواري
تغييراتي با فرکانس نسبتا پايين در نمودار ايجاد کرده ولي

تشخيص نقص اجزاي بحراني دارند .بهکارگيري تکنيک
A
mp
litu
de

مناسب جهت تشخيص عيوب مختلف به اختصار در ذيل
آورده شده است:
 چرخدندهها :تحليل ارتعاشي FFTبه عنوان روشي
مناسب جهت تشخيص سايش دندانه به کار ميرود.

)Frequency (Hz

وجود پالسهاي ضربهاي در نمودار ارتعاشي ياتاقان

(الف)
A
mp
litu
de

ميتواند نشانگر وجود سايش باشد که با افزايش
سايش ،شدت و تعداد پالسهاي ضربهاي افزايش
مييابد .تحليل در حوزه زماني در مورد نقص دندانه
نيمه شکسته و کامل شکسته قادر به تشخيص عيوب

)Frequency (Hz

(ب)
شکل .02نمودار فرکانسي ارتعاشات ياتاقان لغزشي الف)
حالت سالم .ب) حالت معيوب []37

تکنيکهاي ارتعاشي جهت تشخيص ياتاقانهاي لغزشي نيز
مورد استفاده قرار ميگيرد .مطالعات نشان ميدهد که يکي
از مفيدترين تکنيکهاي ارتعاشي در تشخيص ياتاقان
شکل 92نشان داده شده است ،دامنه ارتعاشي ياتاقانهاي
لغزشي در حالت معيوب به صورت محسوسي از حالت سالم
بيشتر است [.]37

در اين مقاله تکنيکهاي تحليل ارتعاشي جهت پايش
وضعيت اجزاي بحراني ماشينهاي دوار معرفي شده است.
تحليلگران ارتعاشي با توجه به جزء مورد نظر و عيب موجود،
تکنيک مناسب را انتخاب کرده تا به نحو احسن پايش
وضعيت صورت گيرد .تکنيکهاي حوزه زماني و شاخصها
( ،RMSاوج سيگنال و فاکتور تيزي سيگنال) قادر به
پيشبيني وقوع عيب نيستند ،در حاليکه نقش مفيدي در
 .5مآخذ

هستند.
 محورهاي دوار :بررسي اوج به اوج سيگنال ارتعاشي
در سرعت دوران کم و اختالف فاز در نقاط روبروي
محور دوار از شاخصهاي بسيار مفيد در تشخيص
خميدگي محورها محسوب ميشوند .با رشد ترک در
محور دوار ،ضمن انتقال اوج سيگنال ارتعاشي به سمت
فرکانسهاي پايينتر ،دامنه سيگنال ارتعاشي نيز
افزايش مييابد .ناباالنسي جرمي باعث ايجاد اوج در
نمودار  FFTميشود که فرکانس آن دقيقا برابر
فرکانس دوران محور است و دامنه آن متناسب با مقدار
ناباالنسي است.
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 .4نتيجهگيري

آماري  RMSو کشيدگي قابل رويت و شناسايي

ياتاقانها :نمودار زمان-فرکانس ميتواند اطالعات
مفيدي اعم از مکان و اندازه عيب ناهمواري مسير حرکت

غلتکها در ياتاقانهاي غلتکي در اختيار قرار دهد .دامنه
ارتعاشي ياتاقانهاي لغزشي در حالت معيوب به صورت
محسوسي از حالت سالم بيشتر است.
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معيوب غلتشي استفاده از نمودار  FFTاست .همانطورکه در

هستند .ترک در چرخدندهها با استفاده از شاخصهاي
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12. Stewart
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14. Fast Fourier Transform
15. Cepstrum
16. Short time Fourier transform(STFT)
17. Spectrogram
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