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تاريخ :اســــفند ١٣٩٥
شماره951220_TB :

دنيايِ جديدي را در آناليز ارتعاشات تجربه كنيد:

شكل موج دايره اي
Circular Time Signal
شكل موج دايره اي؟

اگر يك شكل موج را حول يك دايره ترسيم كنيم به يك شكل موج دايره اي ميرسيم .البته موضوع به اين سادگي هم نيست.
اوﻻً دستگاه اندازه گيري ما ،يا نرم افزارِ آناليزي كه در اختيار داريم ،بايد قادر به چنين كاري باشد.
دوماً اينكه چه طولي از شكل موج را حول دايره رسم كنيم اهميت كليدي در نتيجه كار ،يا در آناليز يا تحليل ما ،دارد .شايد پركاربرد
ترين روش نمايش رسم ارتعاشات در مدت زمان يك دورِ شافت حول يك دايره كامل باشد.

براي روشن شدن موضوع ابتدا با يك موج سينوسي كه ساده ترين نوع ارتعاش است شروع ميكنيم .شكل موج زير ،شكل  ،١با يك
كاليبراتور ايجاد و با آناﻻيزرِ  A4300-X7اندازه گيري شده است .فركانس اين سيگنال  ١٥٩هرتز و پيك  0.14gبرابر
است .پارامترهاي اندازه گيري به شكلي تنظيم شده كه يك ست شكل موج  ١ثانيه زمان ببرد.

شكل  :١شكل موج سينوسي ،به طول  ١ثانيه

در شكل روبرو بخش زوم شده از شكل موج فوق را ميبينيد.
مشخصات سيگنال:

فركانس ١٥٩ :هرتز

پريود 6.29 :ميلي ثانيه

طول كل يك ست شكل موج:

1sec

0.1g RMS

در شكل  ٢كل شكل موج ،يعني  ١ثانيه را حول يك دايره مشاهده ميكنيد.
شكل  :٢شكل موج دايره اي )محيط دايره معادل  ١ثانيه(

ممكن است تا اينجاي كار موضوع برايتان جذابيتي نداشته باشد چرا كه عمﻼً مورد خاصي جز شايد بهتر ديده شدن پيكها در شكل مو ِ
ج
دايره اي مﻼحظه نميكنيد .البته يكنواخت بودن پيكها خود يك موضوع حائز اهميت است و اينكه اگر حوصله داشتيد ميتوانيد تعداد آنها را
هم بشماريد تا مطمئن شويد كه به عدد  ١٥٩ناشي از فركانس  ١٥٩هرتز ميرسيد .فراموش نكنيد كه در اين مورد سيگنال ما كامﻼً
يكنواخت با تقريباً صد در صد ثبات دامنه و پريود است چرا كه سيگنال خروجيِ يك كاليبراتور است.
ليكن موضوع اهميت خود را زماني نشان مي دهد كه ما محيط دايره را معادل زمان يك دور ماشين تعيين كنيم و سيگنال
مربوط به يك دور ماشين را حول آن ترسيم كنيم .البته در مورد سيگنالي كه ما بكار برديم يك دور ماشين در واقع يك پريود
از سيگنال سينوسي خواهد بود.
شكل :٣

حاﻻ ميتوانيد مﻼحظه كنيد كه

موضوع كامﻼً تغيير كرد .اگرچه اين
گراف با شكل  ٢در واقع يكي است

ولي هر يك سيكل از سيگنال

سينوسي حول يك دايره رسم شده.
چون پريودها )تقريبا( صد در صد

برابرند هر سيكل به صورت يك
دايره در ميايد و بقيه سيكلها هم

روي آن ترسيم ميشوند .آنچه ميبينيد

در واقع  ١٥٩دايره است كه روي هم
رسم شده اند.

zero axes

نمونه هاي عملي
 :١سمبل عشق در ارتعاشات!
گراف زير شايد نخستين گرافي باشد كه سمبل عشق را در ارتعاشات نمايش ميدهد .ليكن ديدن اين گراف چندان خبر خوشي نيست.
اين گراف ارتعاشات در جهت  2Vدر مدت زمانِ تقريباً يك و نيم دور از يك موتور الكتريكي متصل به فن هواساز را نشان ميدهد .دور  24.8هرتز است.
Circular-SinaMotor_2V_101295_mm/sec
Screenshot

Cursor

شكل  :٤پالس منفي در

طول يك دور شافت

ما ارتعاشات ماشين فوق را قبﻼً به تفصيل در يك بولتن فني تحت عنوان “اهميت  Recordingدر ارتعاشات” بررسي و بولتن مزبور را در سايت

 www.stock-eng.irدر صفحه  X7/Recordingجهت دانلود قرار داده ايم .مهمترين اشكال اين ماشين ضربات يا پالس دوار در هر يك دور

است .گراف فوق هم روي بزرگترين پالس سنتر شده و محل  ،Cursorديتاي باﻻي گراف ،شدت آنرا بيش از  68 mm/secنمايش ميدهد.

گراف زير همان مورد فوق است كه تنها واحد آن به شتاب تغيير داده شده است .در اين گراف مقدار شتاب لحظه اي در زمان پالس حدود  4 gاست.

اين دو گراف مهمترين ويژگيِ شكل موج دايره اي ،كه به نمايش گذاشتن تغييرات فاحش ارتعاشات در يك دور شافت است ،را بخوبي نمايش ميدهند.
Circular-SinaMotor_2V_101295_g
Screenshot

شكل  :٥گرافِ شكل ٤
با واحد شتاب g

 :٢فركانسِ الكتريكيِ ناشي از استاتور
اندازه گيريِ زير روي همان موتور قبلي ولي در وضعيت اﻻينمنت و  SoftFootديگري تهيه شده است .در اين گراف  Cursorروي پالس مثبت

قرار داده شده است .در اين وضعيت پيك هاي اصلي را پيكِ دور و فركانسِ  ١٠٠هرتز ٤ ،برابر دور ،تشكيل ميدهند .همانطور كه مشاهده ميكنيد اين

گراف از حالت دايره اي به  ٤گوش تغيير شكل داده و يكي از گوشه هاي ناشي از فركانس  ١٠٠هرتز با پالس در كوپلينگ همزمان شده است.

تيك دورسنج

شكل  :٦تأثير فركانسِ

 ١٠٠هرتز روي شكل موجِ
دايره ايِ ماشين  ٢٥هرتزي

گرافِ فوق داراي يك تيك قرمز رنگ هم هست كه در درجه اول گوياي آنست كه دور هم همراه با سيگنال اصلي ضبط يا ركورد شده .در صورت

اندازه گيري همزمانِ دور با سيگنال )ها( دستگاهِ  CMx9و/يا نرم افزارِ مجازيِ يا سيموﻻتور آن بطور خودكار ارتعاشات يك دور شافت را حول يك

دايره ترسيم ميكند و مابقيِ شكل موج ،يعني شكل موج در پريودهاي بعدي ،حول همان دايره چرخانده ميشود) .البته گراف فوق زوم شده روي تقريباً ١

دور و نيم شافت است .(.حسن بزرگ اين روش در شناسائي محل عيب با توجه به محل برچسبِ دورسنج )يا  (Keyphasorاست.

اگر دور اندازه گيري نشده باشد ميتوان آنرا به صورت دستي به دستگاه/سيموﻻتور اعﻼم كرد .اين روش هم مزايايِ خاصي دارد كه در مثال زير معرفي ميشود.

 :٣مثالي از يك سيستم موتور-پولي-تسمه
در اين قسمت ارتعاشات يك نقطه روي يك سيستم موتور-پولي ،كه اين سيستم هم براي آموزش در دفتر ما مورد استفاده است ،را بررسي ميكنيم .دور موتور
 24.8 Hzيا  1488 rpmو دور تسمه  5Hzيا  300 rpmاست .نقطه اندازه گيري  ،2Vبيرينگ سمتِ پولي موتور است .بررسي ها روي سيگنال خام

ضبط شده با آناﻻيزرِ  A4300- X7توسط آناﻻيزرِ مجازي  CMx9صورت ميگيرد .طيف و شكل موج دايره اي با اعﻼم دستي دور موتور را ذيﻼً ميبينيد.

محيط دايره برابر زمان يك دور شافت موتور يعني  0.04ثانيه است.

شكل فوق ارتعاشاتِ نزديك به  ٦دور شافت موتور را نشان ميدهد

شكل  :٧طيف نقطه  2Vبيرينگ موتور سمت پولي

شكل  :٨شكل موج دايره اي نقطه  2Vبا دور موتور

شكل موج دايره اي در صفحه قبل حدود يك چهارم از شكل موج خطي )معمولي( زير را نشان ميدهد .نگارنده معتقد است وقتي شكل موج ،چه خطي و
چه دايره اي ،اگر  Patternخاصي را به نمايش نگذارد

ارزش مطالعه هم بطور معمول ندارد.

ليكن همانطور كه پيشتر اشاره كرديم شكل موج دايره اي
را آناﻻيزر ميتواند با دريافت مقدارِ دور به صورت دستي

نيم دورِ تسمه

يك دورِ پولي

حول دايره اي با محيطي برابر با پريود آن دور ترسيم كند.

براي نقاطي كه از دو يا چند دور مختلف تأثير پذيري دارند

اين امكان اهميت ويژه اي پيدا ميكند ،همانطور كه در اين

مثال خواهيد ديد.

نقطه  2Vمحل اندازه گيري ما در كنار پولي قرار دارد كه

تسمه اي با دور  ،300 rpmحول آن مي چرخد .پس اگر

اين دور را به آناﻻيزر اعﻼم كنيم هر  0.2ثانيه ،يعني مدت
زمان يك دور كامل تسمه ،از شكل موجِ روبرو حول يك

دايره ترسيم خواهد شد .طبعاً كل شكل موج كه  ١ثانيه است

 ٥بار دور دايره مي چرخد.

شكل  :٩شكل موجِ معمولي يا خطيِ نقطه 2V

حاﻻ مﻼحظه ميكنيد كه اين گراف جديد ،كه

مثل گراف  ٨همان شكل موج خطيِ فوق است،

داراي يك  Patternكامﻼً مشخص و گويائي
است .اين گراف به روشني بيانگر مرتبط بودنِ

محيط دايره برابر زمان يك دور تسمه يعني  0.2ثانيه است.

پالسها در شكل موج معمولي با تسمه است .تمامِ

پيكها در يك زمان مشخص از چرخش تسمه تكرار

شده اند و هيچ پيكِ قابل توجهي نيست كه در

يك دور ديده شود ولي در دور بعدي يا اصﻼً ديده

نشود يا جايِ ديگري ظاهر شود.

از نكات بسيار جالب تكرار دو پالس عمده در هر

دور تسمه ،يا تقريباً يك پالس در هر نيم دوراست.
اين مورد را در شكل موج خطي و دايره اي عﻼمت

گذاري كرده ايم تا خصوصاً پريوديك بودن پالسها

و سهولت شناسائي آنها با كمك شكل موج دايره اي
مورد توجه قرار گيرد.

شكل فوق ارتعاشات در طول  ٥دور كامل تسمه را نشان مي دهد

شكل  :١٠شكل موجِ دايره ايِ نقطه  2Vبا دورِ تسمه

 :٤مثﻼ آخر ،تأثير ست آپ اندازه گيري روي شكل موج دايره اي
مثال آخر ما سيگنالهاي يك گيربكس است كه متأسفانه هيچ اطﻼعي از جزئيات گيربكس جز دور ورودي كه در گرافها ميبينيد نداريم.

ليكن از اين مثال ميخواهيم مورد مهم ديگري در خصوص شكل موج و بطور كلي ست آپ اندازه گيريها را يادآور شويم .همانطور كه ميدانيد نكاتِ كليدي
در هر اندازه گيري سرعت نمونه برداري يا  Sampling Rateو تعداد نمونه  No. of Samplesاست .مورد اول وابسته به فركانس ماكزيمم و

مورد دوم در دستگاههاي پيشرفته بسته به انتخاب كاربر است .تغيير اين دو پارامتر تأثير كليدي در نتيجه اندازه گيري ميگذارد كه دو شكل موج زير
يك نمونه بسيار آشكار از اين تأثير پذيري است.

ست آپ اندازه گيري در باﻻي گراف نمايش داده شده و از قضا هر دو شكل  Patternهاي كامﻼً مشخص و مهمي را هم به نمايش گذاشته اند.

متأسفانه به دليل فقدان اطﻼعات و با پيروي از توصية “هرگز ماشيني را كه اصﻼً نميشناسي آناليز نكن” به خوانندگان گرامي تنها توجه به اختﻼف دو
شكل را توصيه ميكنيم!

شركت خدمات مهندسي استاك
فروردين ١٣٩٦
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