
 

 

 آنالیز برداری تغییرات ارتعاشی

 
 مقدمه

 Steady State)ماضیه پایذار ارتعاضات باوذ يسیع در کارکردمقادیر ورمال بر حسب معیارَای ارزیابی 

Running)  ديم حالتضًوذ. معیارَا در  تغییری در ایه مقادیر پایذار رخ دَذ، تعریف میویس در ضرایطی کٍ ي  

 یفرکاوس اجسایبرداری برخی از تغییرات ممکه است تىُا تًسط آوالیس  َایی داروذ زیرا محذيدیت)تغییر در مقادیر( 

حل ابتذایی خًد قرار ارتعاضی سىکرين، َىًز در مرااجسای  دیگری ایه تکىیک برای  تًسعٍ ضًوذ.ضىاختٍ  مجسا

 د. تًاوذ تعریف ضً ومی ISO 10816در ایه بخص از استاوذارد  یدارد ي معیار

 

 کلیات

گیری ضذٌ بٍ لحاظ طبیعت پیچیذٌ  اوذازٌپایذار در حالت یک دستگاٌ  ازکٍ باوذ يسیع سیگىال ارتعاضی 

ي فرکاوس، دامىٍ  بٍ کمکاجساء فرکاوسی مختلف تطکیل ضذٌ است. َر کذام از ایه اجسای از یک سری  بًدٌ ي

 کلیماویتًریىگ ارتعاضات، مقذار  متذايلتجُیسات ضًوذ.  می تطخیص دادٌَای مطخص،  فازضان وسبت بٍ دادٌ

ایه يجًد، تجُیسات ضًوذ. با  قائل ومی مجسا یفرکاوس اجسایگیروذ ي تفايتی بیه  را اوذازٌ می پیچیذٌَای  سیگىال

را  یفرکاوس کذام از اجسایکٍ دامىٍ ي فاز َر  َستىذ بٍ طًری پیچیذٌیابی مذرن قادر بٍ آوالیس سیگىال  عیب

دالیل  تطخیص یابی از ارزش باالیی برخًردار است چرا کٍ  اطالعات برای مُىذسیه عیب. ایه دَىذ می تطخیص

 سازد. میعادی ارتعاضی را آسان رفتار غیر احتمالی 

باوذ در ارتعاش  میسانلسيماً بٍ َمان باضىذ،  چطمگیرکٍ ممکه است  مجسافرکاوسی  اجسایتغییرات در  

، ممکه است بٍ تىُایی باوذ يسیعی ارتعاش  د ي از ایه ري معیارَای مبتىی بر تغییرات دامىٍگرد ومی مىعکس يسیع

 ویاز داضتٍ باضذ. یابی  اطالعات عیبمکمل بٍ عىًان ی فاز گیر اوذازٌ

 

 اهمیت تغییرات برداری

باضذ کٍ برای ومایص دادن فرم برداری دامىٍ ي فاز مربًط بٍ یکی از  یک دیاگرام قطبی می 1ضکل 

 گیرد.  مًرد استفادٌ قرار می پیچیذٌَای سیگىال  فرکاوس

، کٍ برای مثال در ایه حالت کىذ ی ماضیه را تًصیف می ضرایط ارتعاضی حالت پایذار ايلیٍ  ⃗ بردار 

از  پسضرایط ارتعاضی حالت پایذار را   ⃗ است. بردار     با زايیٍ فاز  ⁄               تمقذار ارتعاضا

با  ⁄                کىذ کٍ در ایه مثال مقذار کىًوی ارتعاش برخی تغییرات در دستگاٌ تًصیف میاعمال 

بٍ اوذازٌ  ⁄       بٍ  ⁄     چٍ مقذار ارتعاضات از  ه ري، اگراست. از ای     زايیٍ فاز 

کٍ  ضًد بیان می  ⃗   ⃗ ارتعاضات تًسط بردار  ياقعیکاَص داضتٍ است، تغییرات  ⁄                



 

 

ی مقادیر ارتعاضات بٍ تىُایی  مقایسٍمرتبٍ بیطتر از    است کٍ  ⁄              مقذار آن در ایه مثال 

 باضذ.  می

 

 ییرات بردارپایش تغی
در یک سیگىال  یتغییرات بردار ي تطخیص اَمیت ضىاخت آضکاراآيردٌ ضذ،  پیص از ایهمثالی کٍ 

ات ارتعاضدر حالت کلی اَمیت دارد ایه است کٍ سیگىال درک آن آوچٍ  با ایه يجًددَذ.  ارتعاضی را وطان می

ثبت  را یباضذ کٍ َر یک ممکه است یک تغییر بردار می مجسافرکاوسی  اجسای، ترکیبی از تعذادی يسیعباوذ 

دیگر در  اجسای، ممکه است برای مطخصفرکاوسی  یک جسءیک تغییر غیر قابل قبًل در بر ایه،  افسينىذ. کى

کٍ سازگار با مته ایه جسا فرکاوس مدر اجسای  یتغییرات بردار در وتیجٍ تعریف معیاری قابل قبًل باضذ.  محذيدٌ

ادی تًسط افر-يسیع ورمال ارتعاضات باوذ  یعملیاتضرایط ماویتًریىگ  در يباضذ   ISO 10816بخص از استاوذارد 

 ممکه ویست. باضذ ارزیابیقابل  -کٍ در ایه زمیىٍ تخصص وذاروذ

 
 ی تغییر بردار ي تغییر در میسان فرکاوس مجسا مقایسٍ -1ضکل 

 ISO 10816 استاوذارد مىبع:


