
 

 

1 

 

 تسوِ زؼالی

 زماوی مًجای بر تحلیل مقدمٍ
 

صهاًی دس اسیلَسکَج هَج دس اتسذای کاس زحلیل اسزؼاضاذ، . صهاًی زکٌیک جذیذی ًیسر هَجّای زحلیل دادُ
 :صهاى ٍ فشکاًس چٌیي اسرساتغِ تیي . گشدیذضذ ٍ اجضای فشکاًسی تا دسر هحاسثِ هیدیذُ هی

F=1/p 
داًسسي ایي ساتغِ الصم  خام صهاًیهَج اگشچِ ایي ساتغِ تسیاس سادُ اسر ٍلی تشای زؼییي اجضای فشکاًسی اص 

 . اسر

 

 
 

تٌاتشایي . ثاًیِ اسر 0.0337ّا فاغلِ صهاًی تیي ضشتِ. اسر 1785صهاًی تاال هشتَط تِ یک خوح تا دٍس  هَج
دّذ کِ ضشتاذ تا فشکاًس یک تشاتش دٍس ازفاق ایي ًطاى هی. خَاّذ تَد CPM 1780یا  Hz 29.67ا فشکاًس دٍس تشاتش ت

 .افسذهی
ٍ اص ایي سٍ زؼییي اجضای فشکاًسی تِ سٍش ( هاًٌذ ضکل صیش)صهاًی تسیاس خیچیذُ اسر  هَجدس تیطسش هَاسد، هذل 

 . گشددتاال تسیاس دضَاس اسر ٍ زَغیِ ًوی
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 هَج، اص (دس غَسذ ًیاص)صهاًی ٍ هحاسثِ اجضای فشکاًسی هْن  هَجدس تیطسش هَاسد تا اػوال اغَل زطخیع هذل 

 . زَاى جسرصهاًی تْسشیي تْشُ سا هی

 

 :زماوی استفادٌ کىیم مًجچٍ يقت از 
 :زَاى دس هَاسد صیش اػوال کشدصهاًی سا هی هَج، اسدکسشام اعالػاذ زقَیرتشای  

 دٍسّای خاییي ( 100کوسش اص rpm) 
 ّای هاًٌذ اسصیاتی ضذذ خشاتی اجضای تیشیٌگ)افسذ زطخیع داهٌِ ٍاقؼی دس هَاسدی کِ ضشتِ ازفاق هی

 (غلسطی
 ُّاچشخذًذ 
 ّای ّای طٍسًال ٍ خشٍبّا تا تیشیٌگهاضیيX-Y 

 لقی 

 سایص 
  ضشتاى(Beat) 
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 :زماوی استفادٌ وکىیم مًجچٍ يقت از 
ّای هشتَط تِ دس تشخی هَاسد اسدکسشام هؼوَلی ٍ دادُ. زَاى تِ کاس تشدصهاًی سا تشای ّش هطکل اسزؼاضی هی هَج

 :تِ ػٌَاى ًوًَِ. دّذصهاًی، ًوایص تْسشی اص سشچطوِ هطکل ًطاى هی هَجّای خیچیذُ فاص تذٍى اسسفادُ اص دادُ
 ًاتاالًسی دس دٍس ًشهال هاضیي 
 هاضیي هحَسی دس دٍس ًشهالًاّن 

 

 : زماوی مًجتىظیم دستگاٌ برای 
 :ٌّگام زٌظین دسسگاُ، هَاسد صیش تایذ هذ ًظش قشاس گیشد. صهاًی، زٌظین دسسگاُ اسر هَجکلیذ هَفقیر دس زحلیل 

 ُگیشیٍاحذ اًذاص 
 ًَِگیشی ضذُخشیَد صهاًی ًو 
 ٍضَح 
 گیشیهیاًگیي 
 ُگیشیخٌجش 

 

 گیریياحد اودازٌ
دّذ کِ چگًَِ اًسخاب ًوَداسّای صیش ًطاى هی. ِ تایذ تش اساس فشکاًس اًسخاب گشددگیشی داهٌٍاحذّای اًذاصُ

 .ّشزض اسر 950ٍ   300، 60ّش ًوَداس حاٍی سِ جضء فشکاًسی هجضا ی . گزاسدّا زاثیش هیگیشی تش ًوایص دادٍُاحذ اًذاصُ
 

 
 ّشزض اّویر دادُ ضذُ اسر 60زش دس چگًَِ تِ فشکاًس خاییيزَجِ کٌیذ کِ . ایي هَج تا اسسفادُ اص سٌسَس جاتجایی گشفسِ ضذُ اسر
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 تیطسش هطَْد اسرّشزض  300 یفشکاًس جضء زَجِ کٌیذ کِ چگًَِ. گشفسِ ضذُ اسر سشػرایي هَج تا اسسفادُ اص سٌسَس 

 

 
اّویر دادُ ضذُ حَ ضذُ اسر ٍ جضء فشکاًسی تاالزش هزش خاییي یفشکاًس جضءزَجِ کٌیذ کِ چگًَِ . گشفسِ ضذُ اسر ضسابایي هَج تا اسسفادُ اص سٌسَس 

 اسر

تشای ًوًَِ اگش ًیاص تِ . ٍب اسسفادُ ضذُ یکی تاضذشصهاًی تایذ تا ٍاحذ خ هَجگیشی ًوایص دادُ ضذُ دس ٍاحذ اًذاصُ
تشداسّای دادُدس تیطسش هَاسدی کِ اص . ّای جاتجایی یک هاضیي تاضذ تایذ اص یک خشٍب جاتجایی اسسفادُ کشدخَاًذى دادُ

ّا گشفسِ ضَد، ّای غیش زواسی سٍی طٍسًال تیشیٌگّا اص خشٍباگش دادُ. گیشی ضساب اسرضَد، ٍاحذ اًذاصُهذسى اسسفادُ هی
 .ضَدهؼوَالً اص ٍاحذ جاتجایی اسسفادُ هی

 

 گیری شدٌپریًد زماوی ومًوٍ
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کل . گیشی ضَددٍس اص ضافر اًذاصُ 6-10 حذاقل ای زٌظین ضَد کِدس تیطسش کاسّای زحلیلی، دسسگاُ تایذ تِ گًَِ
 :گشددگیشی هغلَب اص فشهَل صیش هحاسثِ هیخشیَد ًوًَِ
 

                              
                           

   
   

 
 :دّذهی جذٍل صیش خشیَد صهاًی هسذاٍل سا تش حسة دٍس هاضیي ًطاى

Time Period for 10 Revolutions 
(Secs.) 

Time Period for 6 Revolutions 
(Secs.) 

Machine RPM 

0.167 0.1 3600 
0.333 0.2 1800 
0.5 0.3 1200 
0.667 0.4 900 
2.0 1.2 300 
6.0 3.6 100 

 
ّا تشای اسسفادُ اص ایي دسسگاُ. دٌّذًویتشداسی اجاصُ زٌظین خشیَد صهاًی سا تِ کاستش ّا ٌّگام دادُتشخی دسسگاُ

 :زَاى اص ساتغِ صیش تِ دسر آٍسدهؼادل سا هی Fmax. هؼادل اسسفادُ کٌین Fmaxالصم اسر کِ اص یک 
 

     
                        

                        
 

 
 :دّذخظ ، ًسثر تِ دٍس هاضیي ًطاى هی 1600ٍضَح هؼادل هسذاٍل سا تشای  Fmaxصیش جذٍل 

Fmax for 10 Revolutions Fmax for 6 Revolutions  Machine RPM 
576 Kcpm 960 kCPM 3600 
288 kCPM 480 kCPM 1800 
192 kCPM 320 kCPM 1200 
144 kCPM 240 kCPM 900 
48 kCPM 80 kCPM 300 
16 kCPM 26 kCPM 100 

 

 يضًح
دّذ ایي اهش تِ ها اعویٌاى هی. ًوًَِ اسسفادُ ضَد 4096خظ یا  1600صهاًی اص  هَجضَد تشای زحلیل زَغیِ هی

 .اًذّای تشداضر ضذُ اص دقر کافی تشخَسداسًذ ٍ سٍیذادّای کلیذی ثثر ضذُکِ دادُ
 

 گیریمیاوگیه 
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-تِ جض دس حالر هیاًگیي. خزیشداًجام هی FFTگیشی دس خالل فشایٌذ تشداسی هیاًگیيّای دادُدس تیطسش دسسگاُ

حسی اگش گضیٌِ )ضَد، آخشیي هیاًگیي گشفسِ ضذُ اسر ای کِ دس غفحِ ًوایص دسسگاُ ظاّش هیصهاًی هَجگیشی سٌکشٍى، 
گیشی ّودَضاى اًگیيحالر هی. گشفسي یک هیاًگیي اسرحالر ًشهال، تٌاتشایي (. چٌذیي هیاًگیي دس دسسگاُ اًسخاب گشدد

ّای تشداضر ضذُ تا یک ضافر هطخع زَاى تشای سٌکشٍى کشدى دادُگیشی سٌکشٍى سا هیهیاًگیي. تایذ غیشفؼال ضَد
ّای سفر ٍ ّوچٌیي دس هَسد هاضیي. ایي زکٌیک تشای هکاى یاتی دًذاًِ ضکسسِ دس چشخذًذُ هفیذ اسر. اسسفادُ ًوَد

  .س صاٍیِ خاظ هیل لٌگ کاستشد داسدتشگطسی تشای زؼییي صهاى سٍیذاد د

 

 گیریپىجرٌ
ّذف اص ایي کاس ضکل . صهاًی اػوال ًوَد هَج، تش FFTزَاى خیص اص اػوال خشٍسِ ّای گًَاگًَی سا هیخٌجشُ

صهاًی  هَجّا سا تِ زَاًٌذ ایي خٌجشُّا هیتشخی اص دسسگاُ. دادى تِ اسدکسشام ٍ کویٌِ کشدى خغاّای ًاضی اص ًطسی اسر
تشای . ضَدّا هیٍ دس ًسیجِ اص دسر سفسي قسوسی اص دادُ هَجایي کاس تاػث غفش ضذى ًقاط اتسذا ٍ اًسْای . ًیض اػوال کٌٌذ

 .حزف ایي خذیذُ تایذ اص خٌجشُ یًَیفشم یا هسسغیلی اسسفادُ ًوَد
 

 زماوی مًجَای تفسیر دادٌ

 واباالوسی

 
 

ایي تِ ایي خاعش . ضَدصهاًی ضساب دیذُ هی هَجسیٌَسی کالسیک ًطاى دادُ ضذُ دس ضکل تاال تِ ًذسذ دس  هَج
زش سا اساسی فشکاًس خاییي هَجکٌذ ٍ اسزؼاضی حضَس داسًذ زاکیذ هی هَجاسر کِ ضساب تش اجضای فشکاًس تاالیی کِ دس 

 .دّذهَسد زَجِ قشاس ًوی
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زَجِ کٌیذ کِ اجضای فشکاًس . دّذاسزؼاش سیٌَسی سا دس حَصُ ضساب ًطاى هیهَج صهاًی صیش زػَیش تْسشی اص 
 .اًذّای خاییي قشاس گشفسِتاال سٍی فشکاًس

 
 محًریواَم

. ّا قاتل اػسواد ًیسسٌذّسسٌذ ٍلی ایي ًطاًِ M  ٍWهحَسی دس هَج صهاًی، اضکال اگشچِ ًطاًِ کالسیک ًاّن
  .هطخع کٌٌذُ ضکل یا هذل ًوَداس ّسسٌذ 1xrpm  ٍ2xrpmصاٍیِ فاص تیي اجضای 

 
دسجِ  90زا  1xrpm  ٍ2xrpmاجضای دس هذل صیش صاٍیِ فاص تیي . هحَسی اسرهذل تاال هذلی کالسیک اص ًاّن

 . زغییش کشدُ اسر کِ ًسیجِ آى تِ ٍجَد آهذى هَجی هسفاٍذ اسر
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 .تا صاٍیِ فاص غفش دسجِ ّسسٌذ 1xrpm  ٍ2xrpmافسذ کِ اسزؼاضاذ هجضای هذل صیش صهاًی ازفاق هی

 

 
 

 تقارن دامىٍ
زقاسى هَج . ی هحَس افقی حائض اّویر اسرکٌین زقاسى هَج دس قسور خاییي ٍ تاالٍقسی هَج صهاًی سا تشسسی هی

هَج صهاًی ًاهسقاسى ًطاى دٌّذُ ایي . دّذ کِ حشکر هاضیي دس ّش دٍ عشف ًقغِ یا هَقؼیر هشکضی یکساى اسرًطاى هی
 .ضَدهحَسی هحذٍد هیکِ حشکر هاضیي احسواالً تِ ٍاسغِ سایص یا ًاّناسر 
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 .ایي هذل هَج ًسثر تِ هحَس غفش افقی هسقاسى اسر
ّای صیش خظ افقی تِ عَس قاتل زَجْی تلٌذزش داهٌِ. هذل هَج صهاًی صیش ًسثر تِ هحَس غفش افقی ًاهسقاسى اسر

سا  1xrpm ،ّای سٍی ًوَداسًطاًِ. تاضذهحَسی سشچطوِ هطکل هیًاّن دس ایي حالر. ّای تاالی خظ ّسسٌذاص داهٌِ
 .دّذًطاى هی
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 تقارن محًر زماوی
 1xrpmزَاًین تگَیین کِ اگش چِ هَج خیچیذُ اسر ٍلی تثیٌین هی 1xrpmّای اگش هَج صهاًی خیطیي سا تا ًطاًِ

 . ایي ًطاى دٌّذُ ایي اهش اسر کِ اسزؼاضاذ تا دٍس سٌکشٍى اسر. دس هَج زکشاس ضذُ اسر
 .هَج صهاًی صیش یک هذل هَج زکشاس ًاخزیش اسر کِ هطخػِ اسزؼاضاذ آسٌکشٍى اسر

 

 
زَاًذ زَسظ ایي هذل هَج هی. ّشزض اسر 120ٍ  58ّای غیش ّاسهًَیک هثال صیش هشتَط تِ دٍ هَج تا فشکاًس

 .هَزَس دٍ قغثی کِ داسای هطکل َّم یا غذای ٍصٍص اسر زَلیذ ضَد یک
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ضَد ٍ زَاى دیذ کِ هَج فشکاًس تاال ّویطِ اص یک ًقغِ هطخع اص سیکل هَج فشکاًس خاییي ضشٍع ًویهی
 . ضَدسسذ کِ سَاس ضذى سٍی اهَاج دیگش تاػث اص دسر سفسي زقاسى هَج هیتٌاتشایي تِ ًظش هی

افضاسّا ٍجَد داسد ٍ تایذ دس تیطسش ًشم 1xrpmًطاًِ . تشای هطخع کشدى زقاسى دس هحَس صهاًی تایذ دقر ًوَد
 .تشای دٍسی اص اضسثاُ اص آى اسسفادُ ًوَد

 .سسذ کِ دس ایي ضکل هَج ضشتازی تا فَاغل هساٍی دس حال ٍقَع اسردس ًگاُ اٍل تِ ًظش هی

 

 

زَاى دیذ کِ ضشتاذ اغلی زقشیثاً دس ، هی1xrpmّای تِ ػٌَاى هحَس افقی ٍ اػوال ًطاًِ rpmتا اسسفادُ اص 
دس . کٌذ کِ فَاغل دقیقاً سٌکشٍى ًیسسٌذتا ایي ٍجَد ًوای ًضدیکسش آضکاس هی. قسور هطخػی اص دٍس دس حال ٍقَع اسر

س داهٌِ خشاتی تِ دلیل ٍسٍد ٍ خشٍج زغییش د. ایي حالر هطکل ٍجَد یک خشاتی تضسگ سٍی حلقِ داخلی تیشیٌگ اسر
 . اسر (Load Zone)قسور خشاب ضذُ تِ داخل هحذٍدُ تاس 
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ٍ کوسش اص  BPFIتِ تلٌذزشیي داهٌِ زَجِ کٌیذ کِ دس فشکاًس . ضکل صیش اسدکسشام گشفسِ ضذُ اص هاضیي تاالسر
0.06 ips اسر . 

 
 

 مديالسیًن اثرات  ضربان ي
ایي خذیذُ غالثاً قاتل . ّای ضشتاى ٍ اثشاذ هذٍالسیَى اسرتشای هطاّذُ فشکاًس کاستشد سَدهٌذ دیگش هَج صهاًی

 .ضشتاى سا ضثظ کٌذاص سیکل  4-5ای زٌظین ضَد کِ تشداسی تایذ تِ گًَِتاصُ صهاًی تشای دادُ. ضٌیذى اسر
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ایي تیاًگش . اسر CPM 120هیلی ثاًیِ اسر کِ تیاًگش فشکاًس  500ّا دس ضکل تاال خشیَد صهاًی تیي ضشتاى
ٍ هٌثغ  2xrpmدس ایي حالر ضشتاى تِ دلیل زؼاهل تیي هٌثغ اسزؼاضی . اخسالف فشکاًسی تیي دٍ سشچطوِ فشکاًسی اسر

 . دس یک هَزَس القایی تِ ٍجَد آهذُ اسر 2xFLاسزؼاضی 
 

 ضربٍ
گشدد، غالثاً داهٌِ ٍاقؼی ای کِ دس آى ضشتاذ حضَس داسًذ اػوال هیٌّگاهی کِ زثذیل فَسیِ تش هَج صهاًی

دس ایي هَج . دٍس تش دقیقِ گشفسِ ضذُ اسر 1800هَج صهاًی صیش اص یک هاضیي تا دٍس . یاتذاسزؼاضاذ زا حذ صیادی کاّص هی
 . دلیل تشٍص ایي حالر خشاتی یک تیشیٌگ غلسطی اسر. ضَددیذُ هی g pk 6چٌذیي ضشتِ زػادفی تا داهٌِ تاالی 

 

 
 .اسر ips 0.04زَجِ کٌیذ کِ داهٌِ اسزؼاضاذ کوسش اص . تیشیٌگ هطاتِ اسر صشام سشػر اضکل صیش یک اسدکس

 

 ایي. دس اسدکسشام فشکاًسی تایذ دقر الصم تِ ػول آیذ 1xrpmای دس ٌّگام اسصیاتی ضذذ داهٌِ اسزؼاضاذ ضشتِ
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-هقیاس داهٌِ ًطاى هی. کٌذاسدکسشام هشتَط تِ هاضیٌی اسر کِ کلیذ کَخلیٌگ آى تِ گاسد کَخلیٌگ تشخَسد هی

 .اسر ips 0.02دّذ کِ داهٌِ ایي خیک کوسش اص 
 

 
 .اسر ips 0.15ایي هَج صهاًی هشتَط تِ هاضیي تاالسر کِ داهٌِ ضشتِ دس آى 
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 .دس ایي حالر خشاتی ضذیذی تشای کلیذ ٍ ضافر هاضیي هَسد تحث ازفاق افسادُ اسر
 

 وتیجٍ گیری
 .تِ غَسذ ػولی خیادُ ضَد CBMزَاًذ دس تشًاهِ چگًَِ ایي اعالػاذ هی تایذ خشسیذ دس خایاى

 ّا تِ عَس گیشیکٌذ کِ ایي اتضاس دس زوام اًذاصًَُیسٌذُ خیطٌْاد ًوی. هَج صهاًی یک اتضاس زحلیل اسر
 .دّا داسرخیشُ دادُفضا تشای تش اسر ٍ ًیاص تِ ایي کاس تِ عَس قاتل زَجْی صهاى. هؼوَل اسسفادُ ضَد

 تشای زقَیر اعالػاذ اسدکسشام، هَج صهاًی سا تشای زحلیل هَاسد صیش تِ کاس تثشیذ: 
o  (دٍس دس دقیقِ 100صیش )هَاسد دٍسّای خاییي 
o هاًٌذ اسصیاتی ضذذ خشاتی یک )افسذ هطخع ًوَدى داهٌِ ٍاقؼی دس هَاسدی کِ ضشتِ ازفاق هی

 (تیشیٌگ غلسطی
o ُّاچشخذًذ 
o ّای ًال ٍ خشٍبّای طٍسّا تا تیشیٌگهاضیيX-Y 
o لقی 
o سایص 
o  ضشتاى(Beat) 
o ِضشت 

 ُگیشی هٌاسة اسسفادُ کٌیذاص ٍاحذ اًذاص: 
o ضساب... ّا، لقی، سایص، ضشتِ، ّای غلسطی، چشخذًذُتیشیٌگ 
o ّای ّای طٍسًال ٍ خشٍبّا تا تیشیٌگهاضیيX-Y  ...جاتجایی 

 ِضافر هَسد ًظش سا هطاّذُ کٌیذاص دٍس  6-10 حذاقل دس آغاص کاس دسسگاُ سا عَسی زٌظین کٌیذ ک 
 ًِّای صیش سا دس هَج صهاًی هَسد هغالؼِ قشاس دّیذًطا: 

o ٌِداه 
o ٌِّازقاسى داه 
o  (ّای دٍس اسسفادُ کٌیذاص ًطاًِ)زقاسى صهاى 
o هذٍالسیَى/ضشتاى 
o  (ضکل ٍ داهٌِ ضشتاذ)ضشتاذ 

 .اسسفادُ کٌیذ ًِ جایگضیٌی آىتِ خاعش داضسِ تاضیذ کِ هَج صهاًی سا تشای زقَیر اعالػاذ اسدکسشام 
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