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راهىمای خرید دستگاه های اودازه گیری ي آوالیس ارتعاشات

مقدمٍ

اهشٍصُ یکی اص هْن تشیي ٍ پشکاستشد تشیي تکٌیک ّای پایؾ ٍضؼیت تدْیضات دٍاس ،آًالیض استؼاؿات هی تاؿذ کِ تا ّذف
كیاًت اص هدوَػِ داساییّای فیضیکی کاسخاًِ ٍ كشفِ خَیی هٌاتغ ٍکاّؾ ّضیٌِّا تِ ؿواس هیسٍد.
لزا عی ػالیاى اخیش دس كٌایغ تضسگی ًظیش پتشٍؿیوی ،پاالیـگاًُ ،یشٍگاُ ،فَالد ،ػیواى ٍ  ...تا تَخِ تِ حؼاػیت تاالی
تدْیضات ٍ ّضیٌِ ّای ػشػام آٍس تَلفات ًاخَاػتِ ٍ ًگْذاسی ٍ تؼویشات ،ضشٍست تکاسگیشی اص ایي تکٌیک سٍص تِ سٍص
دس حال افضایؾ هی تاؿذ .دس ایي تیي تشخی اص هذیشاى ًظش تِ تشٍى ػپاسی ایي خذهات داؿتِ ٍ اص ؿشکت ّای خذهات
هٌْذػی هَخَد تْشُ هی تشًذ کِ ایي هتذ هضایایی اص لثیل:
 ػذم ّضیٌِ خْت خشیذ دػتگاُ ػذم ٍاتؼتگی هدوَػِ تِ ؿخق کاسؿٌاع هشتَعِ (کاسؿٌاع آًالیض استؼاؿات) اػتفادُ اص تداسب ٍ تخلق کاسؿٌاػاى ؿشکت ّای هختلف ...سا داسد .اها اص ػَیی دیگش ایي ًحَُ پیادُ ػاصی پایؾ ٍضؼیت ،هحذٍدیت ّایی اص لثیل ػذم دػتشػی ّویـگی تِ
دػتگاُ ،اتالف صهاى خْت ّواٌّگی ٍ حضَس کاسؿٌاع ؿشکت هـاٍس ٍ ّضیٌِ ّای هشتَعِ ،ػذم اخشای كحیح ٍ تا
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کیفیت تشًاهِ تَػظ ؿشکت هـاٍس هشتَعِ (کِ الثتِ ایي هَضَع دس كَست هویضی فٌی هـاٍس یا پیواًکاس لاتل حل
هی تاؿذ) سا ًیض داسا هی تاؿذ.
سٍؽ دیگش ایٌؼت کِ هذیشیت هدوَػِ تلوین تِ خشیذ دػتگاُ اًذاصُ گیشی یا آًالیض استؼاؿات هی ًوایذ کِ دس ایي
كَست ًیض هضایایی اص لثیل:
 اهکاى دػتشػی ّویـگی تِ دػتگاُ ٍ ؿخق کاسؿٌاع هدوَػِ پیادُ ػاصی ٍ اخشای ّش چِ دلیك تش تشًاهِ پایؾ ٍضؼیت تـکیل تین یا ٍاحذ  CMدس كَست تاال تَدى حدن کاس ٍ اهکاى اًدام کاسّای تحمیماتی كشفِ خَیی دس ّضیٌِ ّای پیواًکاسی (کِ الثتِ ایي هَضَع دس همایؼِ تا ّضیٌِ ّای خشیذ دػتگاُ هیثایؼت دس ًظشگشفتِ ؿَد)
اها تِ ّش حال ایي سٍؽ ّن هحذٍدیت ّایی داسد کِ هی تَاى تِ هَاسد ریل اؿاسُ ًوَد:
 كشف ّضیٌِ اٍلیِ خْت خشیذ دػتگاُ (کِ تا تَخِ تِ ًَع ٍ تشًذ دػتگاُ هضتَس تاصُ ّضیٌِ تؼیاس هتغیش هی تاؿذ) آهَصؽ پشػٌل دس ػغَح هختلف تا تَخِ تِ ًیاص هدوَػِ ٍاتؼتگی هدوَػِ تِ ؿخق کاسؿٌاع هشتَعِ هحذٍدیت دس تدشتِ ٍ تخلق پشػٌل خْت آًالیض ٍ ؿٌاػایی ػیَب پیچیذُآشىایی با اوًاع دستگاٌ َای اوداسٌ گیزی ي آوالیش ارتعاشات

اهشٍصُ تا تَخِ تِ سؿذ تکٌَلَطی اتضاسّای تاصسػی تؼیاس هتٌَع ٍ حشفِ ای ٍخَد داسًذ کِ تا تَخِ تِ هیضاى ػشهایِ
گزاسی دس ایي حَصُ گضیٌِ ّای هتؼذدی لاتل خشیذ هی تاؿٌذ.
ػیؼتن ّای اًذاصُ گیشی اص ًظش ًحَُ کاستشد تِ دٍ دػتِ:
 OFF Line ٍ On Lineتمؼین تٌذی هی ؿًَذ.
ػیؼتنّای  On Lineخْت هاًیتَسیٌگ ٍ پایؾ تدْیضات اص عشیك ًلة دائوی ػٌؼَس تش سٍی یاتالاى ٍ اًتمال اعالػات
تِ اتاق کٌتشل ٍ  DCSتا ّذف حفاظت اص تدْیض تِ کاس هی سًٍذ کِ الثتِ دس هَاسدی تٌْا همادیش استؼاؿات تشًذ هی
گشدد ٍ دس هَاسدی ػالٍُ تش تشًذ همادیش اهکاى ثثت ٍ تحلیل اعالػات خْت آًالیض ًیض اهکاى پزیش هی تاؿذ کِ خة الثتِ
ّضیٌِ آى ًیض دس همایؼِ تا حالت اٍل لاتل تَخِ اػت.
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ػیؼتن ّای  OFF Lineدس ٍالغ ّواى دػتگاُ ّا ٍ اتضاسّای اًذاصُ گیشی  Portableهی تاؿٌذ کِ تا ػِ ّذف ػوذُ:
 دادُ تشداسی سٍتیي
 ؿٌاػایی ػیَب تدْیضات
 تاالًغ دیٌاهیکی دس هحل
تِ کاس هی سًٍذ.
ًَع ػادُ ایي تدْیضات کِ هؼوَالً همذاس کلی یا  Overallاستؼاؿات سا اًذاصُ گیشی کشدُ ٍ ًوایؾ هی دٌّذ،
 Hand-Held instrumentیا ً Pen Vibrationام داسد کِ دس ًَع ػادُ آى ّیچ گًَِ اهکاى ثثت همادیش ٍ آًالیض ٍخَد
ًذاؿتِ ٍ كشفاً همذاس استؼاؿات تش حؼة ٍاحذ ػشػت ) ٍ RMS(mm/sدس هَاسدی ًیض ػایش ٍاحذّا ًظیش خاتدائی ٍ
ؿتاب سا اًذاصُ گیشی هی کٌذ .اها دس ًَع پیـشفتِ آى ّا اهکاى ثثت ٍ تحلیل اعالػات اص عشیك ًشم افضاس ٍخَد داسد.
Simple Tools

Professional Tools
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ایي ًَع دػتگاُ ّا ػلی سغن لیوت پائیي ٍ کاستشی ػادُ ضؼف ّا ٍ هحذٍدیت ّایی ًیض داسا هی تاؿٌذ کِ هْن تشیي
هؼایة آى ّا تِ ؿشح ریل هی تاؿذ:
 هحذٍدیت دس حَصُ فشکاًؼی اًذاصُ گیشی :تا تَخِ تِ ًَع ػٌؼَس هؼوَالً ایي دػتگاُ ّا حذاکثش تا  1kHzلاتلیتاًذاصُ گیشی داسًذ .لزا خْت پایؾ ٍ ؿٌاػایی ػیَب تدْیضات تا دٍس تاال هحذٍدیت داسًذ.
 خغای کاستشی تاال ٍ ػذم اػتواد تِ كحت همذاس اًذاصُ گیشی ؿذُ :دس تشخی اص ایي تدْیضات تذلیل ػذم کیفیت ٍکاستشی ًاهٌاػة اپشاتَس هٌدش تِ خشاتی دػتگاُ ٍ ّوچٌیي اص کالیثشُ خاسج ؿذى ػٌؼَس هی ؿَد.
چىد تًصیٍ جُت خزید دستگاٌ َای اوداسٌ گیزی قلمی یا Pen Vibration

 هحذٍدُ فشکاًؼی اًذاصُگیشی اهکاى اًذاصُگیشی ٍاحذّا هختلف(خاتدایی ،ػشػت ٍ ؿتاب) خْت ؿٌاػایی ػیَب فشکاًغ پائیي ٍ تاال-

لاتلیت اًذاصُ گیشی پاساهتش ٍضؼیت تیشیٌگ Bearing Condition

 -تشخیداً اهکاى ثثت ٍ آًالیض اعالػات ٍخَد داؿتِ تاؿذ(.اص عشیك ًشم افضاس)
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ًَع دیگش ػیؼتن ّای  ،OFF Lineدػتگاُ ّای اًذاصُ گیشی ٍ آًالیض استؼاؿات اػت کِ اكغالحاً Data Collector

ًاهیذُ هی ؿًَذ.

ایي تدْیضات لاتلیت اًذاصُ گیشی ،ثثت ٍ تحلیل اعالػات سا داسا تَدُ ٍ ّوچٌیي لاتلیت ّای دیگشی ًظیش تاالًغ تک
كفحِ ای یا دٍ كفحِ ای سا ًیض داسا هی تاؿٌذ.
اهشٍصُ دػتگاُ ّای  Data Collectorدس تشًذّا ٍ هذل ّای هتٌَع ٍ تا هحذٍدُ لیوتی هتفاٍتی (اص  02تا  052هیلیَى
تَهاى) دس دػتشع هی تاؿٌذ .کاستشی ایي اتضاس لغؼاً تشاحتی کاستشی تا دػتگاُ ّای للوی ًثَدُ ٍ ًیاصهٌذ آهَصؽ
پشػٌل خْت کاس تا دػتگاُ ٍ ًشم افضاس هشتَعِ هی تاؿذ.
ًکتِ لاتل تَخِ دیگش ًشم افضاس خوغ آٍسی اعالػات ٍ آًالیض ایي اتضاس هی تاؿذ کِ تِ اًذاصُ خَد اتضاس اّویت داسد .صیشا
دػتگاُ ّای صیادی ّؼتٌذ کِ هتاػفاًِ تذلیل ػذم داؿتي ًشم افضاس هفیذ ٍ حشفِ ای لاتلیت کاستشد تاالیی ًذاسًذ.
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چىد تًصیٍ جُت خزید دستگاٌ َای اوداسٌ گیزی آوالیش ارتعاشات یا Data Collector

-

اهکاى اًذاصُ گیشی تِ كَست OFF Root ٍ Root

تـکیل پایگاُ دادُ ،دسخت تدْیضات ،تٌظیوات اًذاصُ گیشیً ،ماط ٍ ساػتاّای اًذاصُ گیشی تشاحتی دس ًشم افضاس لاتل
تؼشیف ٍ اًتمال تش سٍی دػتگاُ تَدُ کِ دس صهاى تاصسػی تا اًتخاب ّش هاؿیي ٍ هحل ٍ ساػتای هَسد ًظش دس صهاى
كشفِ خَیی ؿذُ ٍ خغای اپشاتَس تِ حذالل هی سػذ .اص ػَیی دیگش دس هَاسدی کِ تدْیض اص لثل دس ًشم افضاس تؼشیف
ًـذُ تاؿذ ،تا ٍخَد لاتلیت  OFF Rootاهکاى اًذاصُ گیشی ٍ ثثت آى ٍخَد داسد.
 تک کاًالِ یا دٍ کاًالِیکی اص هْن تشیي آیتن ّایی کِ دس لاتلیت کاستشد ٍ لیوت دػتگاُ تاثیش گزاس اػت ،اهکاى ًلة ٍ اًذاصُ گیشی
ّوضهاى دٍ ػٌؼَس هی تاؿذ کِ دس صهیٌِ ّایی ًظیش تاالًغ دٍ كفحِ ای ،اًذاصُ گیشی صاٍیِ فاص تذٍى ػٌؼَس
دٍسػٌح ،اًذاصُ گیشی ٍ ًوایؾ هٌحٌی  ... ٍ Orbitتکاس گشفتِ هی ؿَد .لزا دس صهاى خشیذ تَخِ تِ ایي ًکتِ حائض
اّویت اػت کِ ًیاصی تِ دػتگاُ دٍ کاًالِ ٍخَد داسد یا خیش.
 ًَع ػٌؼَس ،حؼاػیت ٍ هحذٍدُ فشکاًؼی اًذاصُ گیشیاهشٍصُ اکثش دػتگاُ ّای اًذاصُ گیشی اص ػٌؼَسّای ؿتاب ػٌح تا حؼاػیت  ٍ 100mV/gهحذٍدُ 0.5-20KHz

هی تاؿٌذ.
 لاتلیت اًتخاب هحذٍدُ فشکاًؼیخْت اًذاصُ گیشی ٍ آًالیض دلیك تش استؼاؿات تدْیضات ،تؼییي هحذٍدُ فشکاًؼی اًذاصُ گیشی تؼیاس هفیذ خَاّذ
تَد .دػتگاُ ّای اهشٍصی داسای حَصُ ّای هتفاٍتی اص لثیل 0.5-15KHz ،0.5-5KHz ،0.5-1KHz :هی تاؿٌذ کِ
ّش کذام اص آى ّا کاستشدی داسد.
 لاتلیت اًذاصُ گیشی ٍ ثثت ٍ FFTػیگٌال صهاًی یا  Time Wave Formدس ّش ػِ حَصُ خاتدایی ،ػشػت ٍ ؿتابخْت تحلیل ٍ آًالیض استؼاؿات تدْیضات گاّی دػتشػی تِ اعالػات استؼاؿات دس ّش ػِ حَصُ خاتدایی ،ػشػت ٍ
ؿتاب هفیذ خَاّذ تَد .لاتلیت تشًذ همادیش دس ّش ػِ حَصُ هشتَعِ دس ًشم افضاس آًالیض ًیض هفیذ خَاّذ تَد.
 لاتلیت تغییش  Windowingیا پٌدشُ فیلتشیٌگدس ػغَح پیـشفتِ ٍ آًالیضّای خاف ًظیش :لذست تفکیک فشکاًغ تاال ،دلت داهٌِ تاال ٍ تؼت ضشتِ ایي لاتلیت
کاستشد خَاّذ داؿت .اص پٌدشُ ّای کاستشدی هی تَاى تِ  Exponential ٍ Flat Top ،Hanningاؿاسُ ًوَد.
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 سصٍلَؿي ٍ لذست تفکیک هٌاػة"دس تحلیل عیف فشکاًؼی ٍ ػیة یاتی ،الصم اػت کِ دلت تفکیک تشای فشکاًغ ّای پائیي کِ ضشایة اٍلیِ دٍس
ّؼتٌذ تِ اًذاصُ کاف تاؿذ تا تتَاى هَلفِ ّای فشکاًؼی ًضدیک تِ ّن سا تفکیک کٌین .اص عشفی هحذٍدُ فشکاًؼی
تایذ تِ اًذاصُ ٍػیغ تاؿذ کِ فشکاًغ ّای پائیي (ػشػت چشخـی ٍ ّاسهًَیک ّا) ٍ فشکاًغ ّای تاال (هثالً فشکاًغ
ّای دسگیشی چشخ دًذُ ٍ ّاسهًَیک ّایؾ) سا دس تش گیشد.
دلت تفکیک فشکاًؼی تا دٍ پاساهتش تؼییي هی ؿَد:
 :Fmaxکِ تؼتِ تِ ًَع هحذٍدُ فشکاًؼی آًالیض تؼییي هی ؿَد.
 :Lineتؼذاد خغَط عیف فشکاًؼی
تَخِ تِ ایي ًکتِ الصم اػت کِ ّش چِ تؼذاد خغَط تیـتش تاؿذ ،دلت تفکیک تاالتش هی سٍد اها اص آًدایی کِ تؼذاد
ًوًَِ ّا ًیض افضایؾ هی یاتذ ،صهاى اًذاصُ گیشی ،رخیشُ ػاصی ،پشداصؽ ،هحاػثات ٍ ًوایؾ ًیض افضایؾ هی یاتذ.
تٌاتشایي تایذ یک تاالًغ تیي دلت تفکیک هَسد ًیاص ٍ صهاى اًذاصُ گیشی ایداد کشد( ".هٌثغ :خضٍات آهَصؿی ؿشکت
هٌْذػی تَاتش ػپاّاى)

اهشٍصُ دػتگاُ ّای خذیذ تؼذاد ّ Lineای تاالیی اص لثیل  25600،12800،6400،3200و  ...سا داسًذ کِ تدشتِ ًـاى
دادُ اػت تشای کاستشدّای ػوَهی كٌؼتی  6400 ٍ 3200سصٍلَؿي ّای هٌاػثی ّؼتٌذ.
 لاتلیت اًذاصُ گیشی هٌحٌی  Envelopeیا پَؽاص ایي هٌحٌی خْت ؿٌاػایی ػیَب فشکاًغ تاال ًظیش فشکاًغ ّای خشاتی تیشیٌگ اػتفادُ هی ؿَد .لزا دس كَست
هـاّذُ همذاس غیشػادی پاساهتش BCخْت تـخیق ػلت افضایؾ آى هی تَاى اص ایي سٍؽ اػتفادُ ًوَد .خْت اًذاصُ
گیشی ایي هٌحٌی ًیض حَصُ ّای فیلتشیٌگ تؼشیف ؿذُ اّویت داسد .لزا لاتلیت تغییش ٍ یا تؼشیف Band Pass Filter

خْت اًذاصُ گیشی ایي هٌحٌی دس دػتگاُ ٍ ًشم افضاس آًالیض تؼیاس هفیذ خَاّذ تَد.
 -لاتلیت اًذاصُ گیشی هٌحٌی Cost up/Cost Down

ایي دٍ ٍیظگی دس ؿٌاػایی فشکاًغ تحشاًی ػیؼتن تؼیاس کاستشد داسد.
 لاتلیت تاالًغ دیٌاهیکییکی اص کاستشدی تشیي لاتلیت ّای دػتگاُ ّای اهشٍصی اهکاى اًدام تاالًغ دیٌاهیک دس هحل هی تاؿذ کِ تا تَخِ
تِ ًَع یک کاًالِ یا دٍ کاًالِ آى اهکاى تاالًغ تک كفحِ ای یا دٍ كفحِ ای سا هوکي هی ػاصد.
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 -اًذاصُ گیشی ٍ ًوایؾ هٌحٌی Orbit

"اػتفادُ اص اٍستیت ٍ پَیا ًوایی یاتالاى سٍؿی اػت کِ تا اػتفادُ اص تکٌیک اًذاصُ گیشی ٍ هحاػثِ ػیگٌال خاتدایی
تٌْا  6خْت اص ّش یاتالاى)ػِ خفت اًذاصُ گیشی) حشکت کاهل یاتالاى ّای یک هاؿیي سا تلَست پَیا ًوایی ًوایؾ
دادُ ٍ تِ سٍؿی ػادُ ٍ دلیك ػکغ الؼول ّای هختلف هاؿیي سا ًؼثت تِ ًیشٍّایی ّوچَى ًاتاالًؼیً ،اّوشاػتایی،
لمی ،ػیَب تشلی ٍ  ..تِ ًوایؾ هی گزاسد(".هٌثغ :اٍستیت ٍ پَیاًوایی یاتالاى سٍؿی تشای تفکیک ػیَب فشکاًغ
پاییي -هٌْذع ٍکیلی -ؿشکت هٌْذػی تَاتش ػپاّاى)
اػتفادُ اص ایي لاتلیت دس ؿٌاػایی ٍ تفکیک ػیَب هختلف تؼیاس کاستشد داؿتِ ٍ دس همایؼِ تا ػایش تکٌیک ّای
دیگش ًظیش :آًالیض فشکاًؼی ،آًالیض فاص ،آًالیض ػیگٌال صهاًی ٍ  ...تَاًایی تاالتش ٍ کاستشد ساحت تشی داسد اها ًیاصهٌذ
تدشتِ ٍ تخلق تیـتشی هی تاؿذ.
 -اًذاصُ گیشی پاساهتش Crest Factor

 یک سٍؽ هحاػثِ ػشیغ ٍ هفیذ تشای اعالع اص همذاس ضشتات هَخَد دس هٌحٌی ؿکل هَج استؼاؿات هی تاؿذ.
 اگش ؿخق آًالیض کٌٌذُ تا یک ًگاُ تِ هٌحٌی اػپکتشام لاتلیت تـخیق تفاٍت تیي ضشتات ٍ ًَیض سا ًذاؿتِ تاؿذ،
اػتفادُ اص ایي پاساهتش هفیذ خَاّذ تَد.
ٍ خَد ضشتات دس هٌحٌی ؿکل هَج هی تَاًذ ًاؿی اص ٍخَد ػایؾ دس اخضای تیشیٌگ ،دًذاًِ ّای چشخذًذُ ٍ
کاٍیتاػیَى تاؿذ.
 لاتلیت  User Friendlyتَدى دػتگاُ ٍ ًشم افضاس آًالیضیکی اص هْن تشیي آیتن ّای دػتگاُ ٍ ًشم افضاس ساحتی کاس تا آى ّاػت صیشا دس تشخی اص ٍاحذّای كٌؼتی اص تکٌؼیي
ّا خْت ًوًَِ تشداسی اػتفادُ هی ؿًَذ کِ دس ایي كَست ٍخَد ایي لاتلیت اپشاتَسی دػتگاُ سا تشای آى ّا آػاى
هی کٌذ .اص ػَی دیگش تؼشیف تدْیضات ،تٌظیوات ٍ کاس تا ًشم افضاس دس كَست ػذم ٍخَد ایي لاتلیت تؼیاس هـکل ٍ
عالت فشػا خَاّذ تَد ٍ ؿخق آًالیض کٌٌذُ توایلی تشای آًالیض ٍ کاس تا ًشم افضاس پیذا ًخَاّذ کشد.
 ٍصى ٍ تاتشی دػتگاُتدشتِ ًـاى دادُ اػت دػتگاُ ّای ػٌگیي خْت دادُ تشداسی سٍتیي هٌدش تِ خؼتگی اپشاتَس خَاّذ گشدیذ لزا ایي
لاتلیت دس ًؼل خذیذ دػتگاُ ّای آًالیض دس همایؼِ تا دػتگاُ ّای لذیوی کِ تِ ػختی لاتل خاتدایی ٍ حول
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تَدًذ ،دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .دس خلَف تاتشی دػتگاُ ّا ًیض تِ ّویي كَست ،دػتگاُ ّای خذیذ هؼوَالً تاتشی
ّای لیتیَهی داسًذ تا ٍصى دػتگاُ ًیض کاّؾ دادُ ؿَد .اها تٌْا هـکل تاتشی ّای لیتیَهی ایٌؼت کِ دس كَست
ػذم اػتفادُ پیَػتِ ،هٌدش تِ خشاتی ٍ افت ؿاسط هذاٍم آى ّا هی گشدد.
 خذهات پغ اص فشٍؽ دػتگاُ ٍ ًشم افضاسؿایذ تِ ًَػی هْن تشیي آیتن خْت خشیذ دػتگاُ تَخِ تِ ایي ًکتِ اػت کِ ؿشکت فشٍؿٌذُ تَاًایی اسائِ خذهات
پغ اص فشٍؽ ٍ تؼویشات یا تِ ػثاستی دیگش گاساًتی آى سا داؿتِ تاؿذ .الثتِ هذت صهاى گاساًتی تؼتگی تِ ؿشکت
هشتَعِ داسد ،اها دس ػالیاى اخیش ؿشکت ّایی کِ فشٍؿٌذُ تشًذ هـخلی تَدُ اًذ ،تؼغیل یا تحشین ؿذُ ٍ تَاًایی
اسائِ خذهات سا تِ فشٍؿٌذگاى ًذاسًذ.
ؿشکت فشٍؿٌذُ هَظف اػت پغ اص فشٍؽ دػتگاُ کلیِ خذهات آهَصؿی خْت اپشاتَسی دػتگاُ ٍ ًشم افضاس هشتَعِ
سا ًیض تِ كَست سایگاى اسائِ ًوایذ.
-

جُت کسب اطالعات بیشتز ي اخذ مشايرٌ جُت خزید دستگاٌ با شمارٌ تلفه  91524683150دفتز شزکت
اودیشٍ پزداسان سپُز آپاداوا تماس حاصل فزمائید.
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