
 

 

 آالت آوالیز اوًلًپ برای شىاسایی عیب در ماشیه

تا ٍخَز ًازیسُ ضًَس.  هیٍ زض ًْایت ًقع  گیساییسزچاض ّای زٍاض  ی قغعات هاضیي ّوِزاًین  ّواًغَض کِ هی

 هَضعی ّای عیةاتعاض هفیسی تطای ضٌاسایی  ،ایي آًالیعّای زٍاض،  زض تطریع عیة هاضیيآًالیعاًَلَج گطفتِ ضسى 

 تا ّای هکطض اسپکتطام ضطتِ .است زض اسپکتطام هدعاپیک اسپکتطام یک سیگٌال سیٌَسی، یک ذظ . تاضس هی ّا هاضیي

 . تاضس هیّطتع     ی ذغَط  ی فطکاًس تا فاغلِ زض سطاسط هحسٍزُ هدوَعِ پیکیک  عیف، Tتٌاٍب ی زٍضُ

، یک تطک یا هعیَب تَضتیيی  زًسُ، پطُ ی آسیة زیسُ زض یک چطخ تَاًس یک زًسُ زض یک هاضیي هیهَضعی   عیة

ساذتاض هاضیي زض ، ضَز زضگیط هیهَضعی   عیةّط تاض کِ یک  پَستِ پَستِ ضسى زض تیطیٌگ تا اخعای غلتطی ٍ .... تاضس.

گیطی ضسُ ضٍی استطاکچط، ضاهل  اًساظُ قطاض زاضز ٍ اسپکتطام اضتعاضات هتٌاظط 1ای، یک ایوپالس هعطض یک ًیطٍی ضطتِ

ی ظهاى  یک سیگٌال سیٌَسی، زض حَظُ ّواًغَض کِتٌاتطایي ی تکطاض ضسُ، ذَاّس تَز.  ّای ضٍیساز ضطتِ ی ّاضهًَیک ّوِ

هَضز استفازُ قطاض ٍیژگی زض آًالیع اًَلَج  ایي کِ تاضس هیی فطکاًس تٌاٍتی  زض حَظُهَضعی   عیة، اسپکتطام تٌاٍتی است

 است. گطفتِ 

ضَز ٍ ًِ خایی کِ هٌطأ آى  گیطی هی زض خایی ضٍی استطاکچط اًساظُهَضعی   عیة ّواًغَض کِ اضاضُ ضس، پاسد

 است. هعلَمًااظ عطیق یک هسیط اًتقال ضسُ  هطاّسُضطتات تکطاضی پاسد،  ایي تِ ایي هعٌی است کِ است.

 ( ) ٍ عیف هسیط اًتقال  ( ) اسپکتطام تحطیک  ضطب ، تطاتط تا حاغل( )   ، اسپکتطام پاسد،اظ ًظط ضیاضی

 است:

 ( )   ( )  ( ) 

 زض ضظًٍاًس، ضَز. اختٌاب ًاپصیط زض ّط ساذتاض هکاًیکی فْویسُ هی تطسیسّایهعایای آًالیع اًَلَج اظ 

 ساظز.زض تسیاضی اظ هطاحل اٍلیِ ضا هوکي هیّای هَضعی  عیةتحطیک، ضٌاسایی  .کٌس هیضا تقَیت  ( )  ،( ) 

 آوالیز اوًلًپ

، سیگٌال AMزض اًتقال گطزز.  تِ آغاظ اضتثاعات ضازیَیی تطهی، قسهت آًالیع اًَلَج، تا ًام هستعاض زهَالسیَى زاهٌِ

ضَز. ّسف اظ هَج حاهل، تٌْا حول  کِ اظ عطیق آًتي هٌتقل هی تاضس هی  اهَاج حاهلی هسٍلِ ضسُ تط ضٍی  زاهٌِ ،اعالعات

 عیفتطای تاظیاتی  ضا  سیگٌالٍ  ضَز تا فطکاًس حاهل ٍفق زازُ هیتاضس. گیطًسُ  اًتقاالت هی آساى کطزىاعالعات ٍ 

هفَْم کِ  ؛است تطریع تط اساساعطاف فطکاًس حاهل  Band Pass هسٍالسیَى، فیلتطیٌگز. کٌس تفکیک هی اعالعات

                                                           
1
  impulse 



 

 

کطزُ هسٍلِ است کِ زض اغل هَج حاهل ضا سیگٌال اعالعات  ّن اکٌَىکِ  تاضس هی ایداز اًَلَج سیگٌال فیلتط ضسُآى 

 . است

 

 ؟کىد های ديار کمک می در ماشیهمًضعی   های عیبچگًوه به شىاسایی آوالیز اوًلًپ 

سیگٌال پاسد،  ضًَس. ّای فطکاًس ضطتِ آضکاض هی تَسظ ّاضهًَیکّای هَضعی  عیةّواًغَض کِ قثالً گفتِ ضس  

ی فطکاًسی کِ زض آى تِ  . تٌاتطایي ٍاضح است کِ هحسٍزُاًس تاضگصاضی ضسُ ،سظ هسیط اًتقالکِ تَ است ّایی ّاضهًَیک

کِ زض آى  ای ظُسا ّای کِ زض اعطاف ضظًٍاًسّا غالة ّستٌس،  گطزین خایی است کِ ّاضهًَیک زًثال ّاضهًَیک هی

 تاضس. اًس، هی ّا تقَیت ضسُ ّاضهًَیک

، سثعهٌحٌی  زّس. ًطاى هیعیة هَضعی ٍخَز ٍ تسٍى  ٍخَز عیةاسپکتطام پاسد یک هاضیي ضا تا  (a) 1ضکل 

یک  ایي ضکل .زّس ًطاى هی است ضاذاهَش  یک چکص هعوَلی زض حالی کِ زستگاُ تَسظ  تِ یک ضطتِ پاسد اضتعاش

قسوت ّایالیت  زّس. ضا ًطاى هیهَضعی   عیةهٌحٌی قطهع پاسد  .زّس ًطاى هیضا  کیلَ ّطتع1.1 زض ای ساظُ ضظًٍاًس

اهلی تطای هسٍلِ کطزى حهَج است اها ّیچ  هسٍالسیَى زاهٌِحاهل هَج اسپکتطام  ضثیِ)قسوت ظضز ضًگ(  ی اسپکتطام ضسُ

 ٍخَز ًساضز. 

اًتقال اعالعات  ،ضظًٍاًس ساظُ ؛ی اًتقال است تسْیل کٌٌسُکِ حاهل زض اضتثاعات ضازیَیی هَج زضست هاًٌس 

تَسظ تَاًس  هیحاهل )ذیالی( است ٍ اعالعات ضطتِ هَج یک  ،تِ عَض ذالغِ، ضظًٍاًسکٌس.  ضطتِ ضا تسْیل هی

 ٍ پس اظ آى تثسیل فَضیِ تا ّن تطکیل ًتیدِ زض حَظُ ظهاى .ضَزتاظیاتی زض اعطاف ضظًٍاًس  زهَالسیَى/اًَلَج زاهٌِ

هَضعی   عیةّطت ّاضهًَیک کِ اهط ی ًتیدِ،  (b) 1زض ضکل زّس.  ضا تطکیل هیهَضعی   عیةعیف  زازُآًالیع اًَلَج ضا 

 ًطاى زازُ ضسُ است. تاضس، هیّطتع  42تا ٍقَع 

، زاضای اعالعات هَضز ًیاظ است اها ًتیدِ (c) 1ٌوایی ضسُ زض اعطاف ضظًٍاًس، ضکل اسپکتطام تعضگّن اکٌَى 

اهیي ّاضهًَیک تا  nاگط ّاضهًَیک اٍل تغییط کٌس )هثالً یک ّطتع تِ زلیل تغییط زٍض هاضیي(، اغلة غیط عولیاتی است. 

ّای تاالتط زض ّن  ضیعًس ٍ ّوچٌیي ّاضهًَیک تِ ّن هی ٍ کاضی ضسُ ّا زست ّطتع تغییط ذَاّس کطز. ّاضهًَیک nضطیة 

 .ازغام ضسُ ٍ ًتیدِ ًاهفَْم ذَاّس ضس



 

 

 

 ( اسپکتطام تعضگٌوایی ضسcُ( اسپکتطام اًَلَج؛ )b( عیف پٌْای تاًس؛ )a)( 1ضکل 

 غلتکیهای  در بیریىگمًضعی   عیب مثال:

کٌٌس. هیعاى اثطات  هی ای ًیطٍّای ضطتِیک ًقع زض تیطیٌگ تَلیس یک سطی اظ  ٌّگام گصض اظزض  ّا ساچوِضٍلطّا یا 

تِ کِ ّستٌسّای تیطیٌگ  فطکاًس ،ّای تکطاض ًطخ ضَز. تعییي هیتیطیٌگ  ی ضفت زضگیط ٍ ٌّسسِ rpmّا( تَسظ  )ضطتِ

 :سٌتاض ضطح ظیط هی

 BPFO : تیطًٍی ی حلقِزض هَضعی   عیة ،ذاضخی ی حلقِزض  ّا ساچوِفطکاًس گصض 

 BPFI : زاذلی ی حلقِزض هَضعی   عیة ،زاذلی ی حلقِزض ّا  ساچوِفطکاًس گصض 

 BFF : زض اخعای غلتطیهَضعی   عیة ،      ّا ساچوِفطکاًس ًقع 

 BSF ّا ساچوِ: فطکاًس چطذص 

 FTF :هکاًیکیلقی  یاکیح زض ضکست ،قفسِ فطکاًس 



 

 

 ًَع تعساز ّا ٍضٍزی ،آى زض کِ کٌٌس هیاضائِ ضا  طیٌگیت فطکاًس ی هحاسثِ ضٍش یک ،طیٌگیت کٌٌسگاى هیيأت تیطتط

 .تاضس یی احتوالی ذطاتی هّا کِ فطکاًس است طیٌگیت ّای فطکاًس ،ذطٍخی ٍ زضگیط ضفت RPM ٍ تیطیٌگ

ضَز. اگط ایي تطذَضزّا  ًیطٍی ضطتِ تَلیس هیّای هَضعی   عیة، زض تطذَضز ّواًغَض کِ گفتِ ضس. مديالسیًن ديم

ّای یکٌَاذت ذَاّس تَز )ّواًغَض کِ زض  ای اظ پالس ّا زض هعطض تاض ضعاعی یکساى قطاض گیطًس، ًتیدِ زًثالِ ٍ زضگیطی

زض هعطض تاض ثاتت ذاضخی تیطیٌگ زض تواس تا ّط سوت اظ یک ساچوِ  ی ًطاى زازُ ضسُ است(. ذطاتی زض حلقِ 2ضکل 

ای  زاذلی تیطیٌگ کِ زٍاض است زض هعطض یک تاض هتغیط است تِ گًَِ ی یکساى قطاض زاضز. اظ سَی زیگط یک ذطاتی زض حلقِ

 زاذلی است.  ی کِ فطکاًس تغییط تاض ّواى زٍض حلقِ

َز. ایي یک ی هسٍلِ ضسُ ذَاّس ت ًطاى زازُ ضسُ است سیگٌال اًَلَج، زاهٌِ 2زض ًتیدِ ّواًغَض کِ زض ضکل 

ذَاّس ضس. ایي هسٍالسیَى ًثایس تا هسٍالسیَى )کاشب( هسٍالسیَى ٍاقعی زاهٌِ است کِ زض اسپکتطام اًَلَج ًطاى زازُ 

 ضَز اضتثاُ گطفتِ ضَز.  ای کِ تِ کوک آًالیع اًَلَج زهسٍلِ هی ضظًٍاًس ساظُ

 

 

 ( هسٍالسیَى زٍم2ضکل 



 

 

 

 ( اسپکتطام اًَلَجd( اًَلَج سیگٌال ظهاًی فیلتط ضسُ؛ )cاسپکتطام پٌْای تاًس؛ ) (b( سیگٌال ظهاى پٌْای تاًس؛ )a) (3ضکل 

گیطی ضسُ ضٍی یک تیطیٌگ ضفت پطٍاًِ کطتی ضا  سیگٌال اضتعاضی اًساظُ (a)3ضکل .  ی کشتی شفت پرياوه

، سیگٌال اضتعاضات زّس ٍ یک پرص غسا اظ ًطاى هیتِ عَض ٍاضح ضٍیسازّای ضطتِ ضا اظ  تطذی ،سیگٌال زّس. ًطاى هی

 ٌسُتیطیٌگ هتفاٍت ٍ یک گیطتکس کاّ 10ضاهل  ی کطتی هاضیي پیططاًِ کٌس. ییس هیأضا تهَضعی   ّای ًقعحضَض قغعاً 

 ذطاتی هَضعی هتفاٍت تالقَُ ٍخَز ذَاّس زاضت. 50است. تسیي تطتیة زست کن 



 

 

ٍ فطکاًس زضگیطی  ًاّوطاستاییزّس. آًثاالًسی،  تاًس سیگٌال اضتعاضی ضا ًطاى هی پٌْایاسپکتطام  (b)3ضکل 

ّای اضتعاضی است  زاضای پیک یتا حسٍز اسپکتطامضسس  هی ٍ تِ ًظط اًس ظاّط ضسُّای پاییي  زض فطکاًس ،چطذسًسُی  زًساًِ

 . زاللت زاضزهَضعی   عیةیک تط ٍخَز زٍتاضُ  کِ

تِ ًظط  ای ساظُی ظضز ضًگ ًطاى زازُ ضسُ است، ضثیِ یک ضظًٍاًس  کیلَّطتع کِ تَسظ هحسٍزُ 2.6پیک زض 

 .علثس هیهطرع ضسُ ضا  ی هحسٍزُآًالیع اًَلَج زض ایي هَضز ضسس ٍ  هی

 (d) 3 ٍ ضکل زّس ًطاى هیزّس کِ تِ ٍضَح ضٍیسازّای ضطتِ ضا  ضا ًطاى هیظهاًی سیگٌال  اًَلَج (c)3ضکل 

 .ضکست ضا ضٌاسایی کطزتَاى  هیزّس کِ اظ آى  هیعیف ًْایی اًَلَج ضا ًطاى 

تِ ّطتع  35اعطاف سِ ّاضهًَیک اٍل زض سِ گطٍُ هسٍالسیَى  کِاست زاذلی  ی حلقِ تطک ّواى اثط ضکست

زض ّطتع  rpm= 2.15 177زض  کطتی ی ت پطٍاًِضف زّس. ّطتع ضا ًطاى هی 2.15 تِ فَاغلسایستاًسّای هسٍالسیَى  ّوطاُ

تطای  زٍ گَاُ تا ّنزٍ ایي ّطتع است.  BPFI 35 فطکاًس زاضای ّا ٍ زض ایي سطعت یکی اظ تیطیٌگ زٍضاى استحال 

ز زضست تَزًص ثاتت َکِ ٌّگاهی کِ تیطیٌگ خایگعیي ض استزاذلی زض یک تیطیٌگ ذاظ  ی حلقِضکست تطریع 

 .ذَاّس ضس
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