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تحلیل ارتعاش در 
ماشین های دوار

واژه  های کلیدی:
 پایش ارتعاش

علل ارتعاش
انواع ارتعاش

با توجه به نقش ماشین  آالت در صنایع نفت و 
ــای پایش و آنالیز وضعیت کارکرد  گاز، روش  ه
آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از 
این روش ها تحلیل لرزش است. از آن جایی که 
ــخصه   ی فرکانسی  حالت های خرابی دارای مش
متفاوتی هستند که می توان آن  ها را از هم جدا 
و شناسایی کرد از این رو ارزیابی پارامتر لرزش 
ــر کارایی بیش  تری  ــبت به روش های دیگ نس
داشته و در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

وحید زارع
ــی نگهداری و  ــس خدمات مهندس ریی
ــرداری نفت و  ــرکت بهره ب تعمیرات ش

گاز کارون ش
ـار

ــ
گـ

ن
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ــین های  ماش ــی  تمام ــد  می دانی ــه  همان طوری ک
ــا  ــن ارتعاش ه ــتند، و ای ــاش هس دوار دارای ارتع
ــتانداردی دارند1. بروز عیوب مختلف در   حدود اس
ماشین  آالت یا عدم رعایت مقادیر مجاز و استاندارد 
ــود مقدار ارتعاش  در کارهای تعمیراتی باعث می ش
افزایش یافته و به تبع آن قطعات دچار خرابی شوند 
ــارات جبران ناپذیری را به وجود آورند. برای  و خس
هر پدیده علتی است و هر علتی را معلولی، و برخی 

از علل ایجاد ارتعاش در ماشین آالت عبارتند از:
.ناهم محوری اجزا )کوپلینگ ها(؛

.ناباالنسی قطعات ماشین ؛
.عدم فونداسیون مناسب  جهت استقرار تجهیزات 

)الکتروموتورهای بزرگ(؛
.خوردگی و فرسایش قطعات؛

ــزای نگهدارنده ی  ــدن پیچ و مهره ها و اج .لق ش
ماشین در محل استقرار خود؛

ــل مختلف از  ــود هارمونیک های فرد به دالی .وج
ــوان انرژی  ــودن کیفیت تأمین و ت ــه پایین ب جمل

الکتریکی؛
.عدم بهره برداری صحیح از دستگاه؛

1. ارتعاش 
ــامانه   های دینامیکی  ارتعاش به نوعی از حرکت س
ــانی صورت  ــورت نوس ــه به ص ــود ک اطالق می ش
ــود.  پذیرفته و حرکت در یک پریود زمانی تکرار ش
ــاده تر ارتعاش ، نوسان مکانیکی نسبت  به عبارت س
ــه مقدار آن بیانگر  ــت، ک به یک موقعیت مرجع اس

پارامتری از حرکت یک سامانه   ی مکانیکی است.
ــکل می توان با  ــاده ترین ش این نوع حرکت را در س
ــازی کرد. با القای یک  یک جرم و یک فنر شبیه س
تغییر مکان اولیه به جرم متصل به فنر و رها کردن 
آن، حرکت نوسانی رخ می دهد که می   توان دامنه ی 

آن را به کمک یک تابع سینوسی بیان نمود.

ویژگی های مهم حرکت ارتعاشی عبارتند از: 
ــت. از  ــدت ارتعاش اس ــه2، که معیاری از ش .دامن
اشکالی که برای بیان دامنه بکار می رود می توان به 

مقدار دامنه و اندازه   ی مؤثر اشاره کرد.
ــطح  ــردن س ک ــخص  ــرای مش ب ــه  دامن ــدار  مق
ــد؛ اما  ــب می  باش ــدت مناس ــاه م ــوک   های کوت  ش
ــد. وقتی  ــاب نمی آی ــی موج به حس ــابقه   ی زمان س
و  ــک  غلت ــاچمه،  س روی  ــی  کوچک ــای  خرابی ه
ــا ایجاد  ــی یاتاقان ه ــی و داخل ــیارهای3 خارج ش
ــی فرکانس باالیی ایجاد  می شود پالس های ارتعاش
ــیله   ی  آشکارساز دامنه4 آشکار  ــود که به وس می ش
ــوند. در مراحل اولیه ی خرابی، این ارتعاشات  می ش
به وجود آمده، انرژی باالیی ندارند و شاخص انرژی 

1. در این راستا به استاندارد ISO : 10816 مراجعه کنید.
2. Peak
3. race, roller, ball
4. Peak Detector

sin( ϕω += tAx

شکل 1.حرکت جرم و فنر

ــر قابل مالحظه ای نمی کند  ارتعاش )RMS( تغیی
ولی دامنه به اندازه ی کافی افزایش می یابد. 

ــاخص انرژی ارتعاش )RMS( جذر  مقدار مؤثر ش
مجموع مربعات5 مقادیر دامنه های مستقل می باشد:

ــا در  ــه   ، تنه ــن RMS و دامن ــبت 0.707 بی نس
ــت و در موج های  ــاده صادق اس ــی س موج سینوس
 RMS ــارت دیگر ــدق نمی کند. به عب پیچیده ص
ــتقل  میانگین گیری دامنه   ی خطوط یک طیف مس
ــاخص انرژی  ــت. ش ــی مدت زمان معین اس در ط
ــری دامنه  ــا RMS رایج ترین اندازه گی ــاش ی ارتع
ــابقه ی زمانی موج را به حساب  ــت؛ زیرا هم س اس
ــتقیماً مرتبط  می آورد و هم مقدار دامنه ای که مس
ــت را به دست می دهد و بنابراین  با مقدار انرژی اس
قابلیت مخرب بودن ارتعاش را نشان خواهد داد. هر 
ــری در ارتعاش، باعث تغییر در RMS به طور  تغیی
مشخص می شود، اما تغییر Peak-to-Peak قابل 

پیش  بینی نیست.
.فرکانس، که معیاری از نرخ حرکت در واحد 

زمان است:
Frequency=1/T )In Cycle per Second 
or Hertz(

فرکانس به شکل دیگر هم نشان داده می شود:

60 x Freq.)Hz( = RPM= دور بر دقیقه

ــه یک مرجع  ــبت ب ــاز، که توالی حرکت را نس .ف
مشخص می سنجد. 

اگر ارتعاش در فواصل زمانی معینی اتفاق بیفتد آن 
را لرزش متناوب می گویند.

ــات متناوب در دو حوزه   ی زمانی )یعنی در  ارتعاش
طول مدت زمان تناوب( و حوزه   ی فرکانسی نمایش 
ــود. در عمل به دلیل امکان بررسی اجزا  داده می ش

5. Root Mean Square  

Peakdttx
T

SMR
T

707.0)(1..
0

2 == ∫ dt

و مقادیر لرزش در فرکانس های مختلف، ارتعاشات 
را در حوزه ی فرکانس نشان می   دهند که اصطالحاً 

به آن طیف لرزش6 می گویند.
ــری فوریه، هر موج متناوب را  ــط س ــاس بس براس
ــری از ارتعاش های هارمونیک با  می توان به یک س
دامنه و فاز مستقل تجزیه کرد. این اصلی است که 
ــیگنال ها از حوزه ی زمان به حوزه ی  برای تبدیل س
فرکانس استفاده می گردد و به همین دلیل منحنی 
 7FFT فرکانس )طیف فرکانسی( سیگنال لرزش را

نیز می نامند.
ــین،  ــده از روی ماش معموالً ارتعاش اندازه گیری ش
یک سیگنال پیچیده و ترکیبی از چندین سیگنال 
ــت. تحلیل  ــای مختلف اس ــی با فرکانس ه ارتعاش
ــپکتروم  ــز FFT یا اس ــه آن آنالی ــی که ب فرکانس
ــیگنال  ــود، یک فرآیند پردازش س نیز گفته می ش
ــت که به کمک آن محتوای فرکانسی سیگنال  اس
ــت می آید. برای به دست آوردن  ــی به دس ارتعاش
منحنی طیف فرکانسی از الگوریتم FFT یا تبدیل 
ــتفاده می گردد. به همین دلیل به  ــریع اس فوریه س
ــات منحنی FFT نیز  ــی گاهی اوق منحنی فرکانس

گفته می شود. 
در منحنی های FFT، محور افقی فرکانس و محور 
ــان می دهد. همان طور  عمودی دامنه ارتعاش را نش
که گفته شد، در بسیاری از عیوب، فرکانس ارتعاش 
ــین ارتباط دارد و در واقع  ــده با دور ماش ایجاد ش
هارمونیک ها و یا به عبارت دیگر مضارب صحیحی 
ــین در منحنی FFT دیده می شود. این  از دور ماش
 ،2xRPM ،1xRPM ــکل های ــه ش مضارب را ب

3xRPM و . . . نشان می دهند. 

6. Vibration Spectra
7. Fast Fourier Transformation

لد
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فی

تحلیل ارتعاش در ماشین های دوار ...
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Displacement: 
Velocity: 
Acceleration: 
Velocity Amplitude:  
Frequency:  f
Displacement amplitude: A
Acceleration amplitude:   
با توجه به روابط باال می توانیم بنویسیم:

Displacement amplitude= 
Acceleration amplitude = 

1.1.آنالیز فرکانسی و جداول عیب یابی
ــف فرکانس  ــر بتواند از طی ــرای آن که تحلیل گ ب
ــت برای  ــته باشد الزم اس ــتی داش ــت درس برداش

سؤاالت زیر پاسخ مناسبی پیدا کند:
ــت و رابطه   ی  .در چه فرکانس هایی لرزش زیاد اس
ــین چیست )آیا فرکانس یک  فرکانس ها با دور ماش

برابر، دو برابر و یا ضریبی از دور ماشین است(؟
ــده در هر فرکانس  ــرزش اندازه گیری ش حداکثر ل

چقدر است؟
ــاد با یکدیگر  ــای دامنه   ی زی ــه   ی فرکانس ه .رابط
ــر دور بیش از  ــت؟ آیا لرزش در دو براب ــه اس چگون
ــت؟ دامنه   ی ارتعاش در  لرزش در یک برابر دور اس

چه فرکانسی زیاد است؟ ...
ــنجی و آنالیز،  ــن کار در فرآیند ارتعاش س مهم تری
ــف در طیف  ــای مختل ــص دادن8 فرکانس ه تخصی
ــین یا به  ــزا و قطعات مختلف ماش ــی به اج ارتعاش
ــی کار، جداول ــرای راحت ــت. ب  عیوب متفاوت اس

ــت که می  توان برای آنالیز  عیب یابی تهیه شده اس
فرکانسی از آن ها استفاده کرد.

1. 2. ارتعاش در ماشین آالت دوار
به طور کلی دو نوع نیروی استاتیکی و دینامیکی در 
ماشین آالت وجود دارد. ارتعاش نتیجه ی نیروهای 
ــت که قطعات متحرک  دینامیکی ماشین هایی اس
ــین با فرکانس ها  ــد. البته قطعات مختلف ماش دارن
ــاش می کنند که بر اثر  ــای مختلفی ارتع و دامنه ه
وجود خرابی از مقادیر مجاز تجاوز می کنند. برخی 
از زمینه های بروز لرزش )اختالف از حالت ایده   آل( 

عبارتند از: 
.اشکال در نصب اولیه
.اشکاالت بهره   برداری

.بروز اشکاالت در حین تعمیرات
ــیدن به حالت ایده آل امکان پذیر  از آن  جایی که رس
ــه تا حدی ارتعاش در ماشین آالت  ــت، همیش نیس
ــمرده می شود. اما با گذشت  وجود دارد که مجاز ش
ــکاالت بعدی، بعضاً ارتعاشات  زمان و بر اثر بروز اش
ــد که با آنالیز و  ــبت به حد مجاز افزایش می یاب نس
انجام اقدام اصالحی مناسب، می توان وضعیت را به 

حالت قبل برگرداند.
رابطه ی زیر میزان ارتعاش ماشین را تعیین می کند:
Vibration = Vibratory Force / Impedance 

ــد نیروهای  ــاره ش همان طوری که در باال به آن اش
ــط  ــین و معموالً توس ــل ماش ــاش زا9 در داخ ارتع
ــد:  ــوند مانن ــد می ش ــال دوران تولی ــش در ح بخ

.نیروهای الکترومغناطیسی
.تماس قطعات متحرک و ثابت

.اصطکاک
8. Assign
9. Vibratory Forces

شکل 2. نمایش ارتعاشات متناوب در 
حوزه  ی زمان و حوزه  ی فرکانس

ــامانه   ی مکانیکی و از  امپدانس از مشخصات هر س
جمله ماشین آالت دوار است و مسیر انتقال ارتعاش 
ــی در برابر  ــت مکانیک ــد. مقاوم ــف می کن را توصی
حرکت، از ویژگی های هر سامانه   ی مکانیکی است. 
ــود نیرویی تولید  ــی عوامل بدون این که از خ برخ
ــر امپدانس، منجر به  ــد و تنها از طریق تأثیر ب کنن
تشدید ارتعاش می شوند. مهم ترین آن  ها عبارتند از:

 .لقی مکانیکی
 .تحریک فرکانس های طبیعی 10اجزا

 .ضعف در فونداسیون و یا شاسی ماشین آالت
.ضعیف بودن سازه11 

ــات  ــه طور کلی با توجه به مکانیزم کاری، ارتعاش ب
مکانیکی در قالب سه نوع اندازه گیری می شود:

.جابجایی ارتعاش12: عبارت است از میزان انحراف 
ــده از موقعیت سکون/اولیه  نقطه   ی اندازه گیری ش
ــتانداردهای  ــری آن در اس ــد اندازه گی ــود؛ واح خ
ــد. این نوع  ــا میلز13 می باش ــی میلیمتر و ی صنعت
ــگرهای از نوع جریان گردابی14  ــط حس لرزش توس

اندازه گیری می شود. 
ــت از میزان سرعت  ــرعت ارتعاش15: عبارت اس س
ــده16 حول نقطه   ی  ــت نقطه   ی اندازه گیری ش حرک
ــد اندازه   گیری آن در  ــکون/ اولیه؛ واح موقعیت س
 inch/sec و یا mm/sec ــتانداردهای صنعتی اس

می باشد.

10. Resonance
11. Structure
12. Vibration displacement
13. Mils=10-6 inch
14. Eddy Current
15. Vibration velocity
16. Measured point

ــتاب  ــت از میزان ش ــتاب ارتعاش17: عبارت اس ش
ــده حول نقطه ی  ــه   ی اندازه گیری ش حرکتی نقط
سکون/اولیه؛ واحد اندازه گیری آن در استانداردهای 

صنعتی mm/sec2 و یا g 18 می باشد.
ــیگنال  هارمونیک  اگر فرض کنیم که لرزش یک س

ساده باشد می توانیم روابط زیر را بنویسیم:

17. Vibration acceleration
18. g=9.81 m/sec2

لد
ــ

ــ
ــ

فی
تحلیل ارتعاش در ماشین های دوار ...

ωVelovity
ωVelovity

SinAdtdva ωω 2/ −== SinAdtdva ωω 2/ −==

x

x=             t
v = dx/dt = -Aω cosωt

Aω2

Aω
a = dv/dt = -Aω2 sinωt
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Frequency 
(Hz) 

Am
plitud

e Acceleration 

Velocity 

Displaceme
nt 

با توجه به شکل 3 نتایج زیر حاصل می شود: 
ــدوده ای از  ــرعت در مح ــه  ی س ــرات دامن .تغیی

فرکانس یک خط راست است.
ــتاب با افزایش فرکانس افزایش  .میزان دامنه  ی ش
ــتاب  ــر میزان لرزش ش ــارت دیگ ــد، به عب می یاب
ــود و از این  ــای پایین تضعیف می ش در فرکانس ه
ــتاب برای  ــه اندازه گیری ش ــت ک ــوان گف رو می ت
ــی برای تحلیل  ــای پایین اطالعات کامل فرکانس ه

ارایه نمی دهد. 
ــرزش جابجایی در فرکانس های  .میزان دامنه   ی ل
ــن رو می توان گفت که  ــود. از ای باال تضعیف می ش
اندازه گیری لرزش جابجایی برای فرکانس های باال 

اطالعات کاملی برای تحلیل ارایه نمی دهد.

2.  انواع ارتعاش
ــوع یاتاقان مورد  ــین   آالت دوار دو ن معموالً در ماش
ــی و  ــتفاده قرار می گیرد: یاتاقان غلتشی/لغزش اس

یاتاقان ژورنال.
ــیله   ی اجزای غلتشی در  ــات به وس نیروها و ارتعاش
یاتاقان های غلتشی )ضد اصطکاکی( یا فیلم روغن 
ــه محفظه های یاتاقان ها و  در یاتاقان های ژورنال ب
ــین منتقل می گردد. ــیون ماش از آن جا به فونداس

ــه نوع لرزش روی ماشین ها اندازه گیری  معموالً س
می گردد:

ــت از  ارتعاشـات مطلـق یاتاقـان19: عبارت اس
ــبت به یک نقطه   ی ثابت  ــته نس حرکات بدنه/پوس
ــرزش یاتاقان یا تا  ــا. در این حالت، میزان ل در فض
ــد  ــت به یاتاقان ها نزدیک باش آن جا که ممکن اس
ــط حسگرهای  ــود و معموالً توس اندازه گیری می ش

لرزش سرعت و شتاب اندازه گیری می   شود. 
ارتعاشات نسبی محور20: عبارت است از حرکات 
محور دوران نسبت به محلی که المان اندازه گیری 
ــت. این ارتعاش در ماشین هایی که  ــده اس نصب ش
ــتند کاربری دارد.  دارای یاتاقان های ژورنال21 هس
وجود الیه ی روغن بین محور دوران و یاتاقان باعث 
ــیگنال لرزش می شود. از این رو در این  میرایی22 س
وضعیت حسگرهای غیرتماسی23 نسبت به تماسی 

کاربری بیشت  ری دارند.
ــت از  ارتعاشـات مطلق محور دوران: عبارت اس
ــریع محور دوران نسبت به نقطه ی ثابت  حرکات س

در فضا، ادامه دارد. 

مبحث بعدی »آشنایی با حسگرهای لرزش«.

19. Absolute Bearing Vibration
20. Relative Shaft Vibration
21. Sleeve Bearing
22. damping
23. Non-Contact

شکل 3. تغییرات دامنه و فرکانس 

    شکل 4. یاتاقان غلتشی   
 

              شکل 5.  یاتاقان ژورنال

1. Introduction to machinera 
analysis and monitoring ,By 
Mitchell,1993
2. Machinery vibration 
measurement and analysis, By 
Wowk,1991
3. Machine diagnosis 
-Schenck  manual

شکل 6.  نمایش سه نوع ارتعاشات 
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