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 میسیبآنالیز ارتعاشات  مزایای

پیش روی نسبت به قبل  یشتریب ی، انتخاب هامیس یبهای پایش وضعیت  یبه سمت فناورشرکت ها  با حرکتامروزه 

تجربه  را یاالعادهفوقافزایش راندمان  های پیشرفته پایش وضعیت، بهره برداران یفناور قیاز طر. آنها قرار گرفته است

 اتیجزئ یبه جا کلیاتصرفاً نگاه کردن به  ایو/ها دادهانبوه از غرق شدن در  هستندمجبور  نیز حال نیدر ع .اندهکرد

 اجتناب کنند. 

و قابل درک از  افتهیسازمانبا دستیابی به دید و  دهدیمرا نسبت به قبل توسعه  اربرانهای جدید قابلیت های ک یفناور

مشکالت  یاصل لیدال یتوانند به راحت یکاربران اکنون مبطوری که  .کندیها کمک مداده تجزیه و تحلیلبه  طیشرا

با  ،کنندیم استفاده میس یب پایش وضعیت یفناوراز  شرکت هایی که کنند. یدگیکرده و به آنها رس دایآالت را پ نیماش

به ، هیو بازگشت سرماخروجی گرافیکی  ،موثر یریگمی، تصمنهیهزکاهش  ،یمنیا افزایشمانند آن  یدیکل مزایایتمرکز بر 

 .اندافتهیدست  توفیقات قابل توجهی

 

 یمنیاافزایش 

و موارد  فیضع یروانکار اتاقان،ی شیتواند نشان دهنده سا یم رایمهم است ز اریبس میدانی زاتیدر تجه اتارتعاشآنالیز 

تجهیزات نظارت بر  یاست، فرستادن پرسنل برا یدیتول واحدهایدر  کیشماره  تیاولو یمنیکه ا ییباشد. اما از آنجا گرید

 .پیدا کندادامه  دیبا پایش وضعیتحال،  نیبا ااما . محیط های خطرناک منطقی نمی باشد در

تا  سازدیم قادررا  هانینه تنها تکنس یفناور نی. امی باشد میس یارتعاش براه حل غلبه بر این چالش، روش آنالیز 

 دید یخطرات اضاف جادیقبل از ا ینگتوریمانهمچنین انجام بالقوه خطرناک داشته باشند،  محیط کیاز  یکمتر یدهایبازد

 شده و بدین ترتیب انجام پرسنل یخطر برا دونباز راه دور  برداریداده طی این فرآیند، . بهتری به بهره برداران میدهد

امکان انتقال موقت  توانیم ،یفناور اینتکامل عالوه بر این، با  .می آیدراه حل ها به دست  افتنیمنظور ب یکاف اطالعات

 فراهم نمود. (موقت پایش وضعیت یبرا)مختلف  یهاییدارا سیستم آنالیز ارتعاشات را بر روی

 

  نهیهزکاهش 

موارد،  نیکند. در ا دشوار میرا ( میبا س) نیآنال یارتعاشمورد نیاز آن پایش وضعیت  زاتیو تجه یکابل کش یها نهیهز

سازمان را قادر  یدست یهاخوانش در اکثر موارداما  استفاده می کنند. یدستی ریگاندازهاز سیستمهای ها معموالً سازمان
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 یبرا ن،یدارد. عالوه بر ا ازیبه زمان و تخصص ن یخواندن دست رایز ؛سازدیل و روند مناسب نمیبه تحل یابیبه دست

مانند ) یورود داده هایاز  یشتریممکن است به تنوع ب بهره بردار کی ،موجود طیاز شرا ریتصو نیترقیبه دق یابیدست

 داشته باشد. ازین ها( سنجشتاب

 

و نصب آن همه  یکربندیرفت که در پ یمیس یبرق به سمت راه حل ب دکنندگانیاز تول یکی، ی در این زمینهبه عنوان مثال

در داشت که گاز  نیتوربواحد  کیدر  یموتور پایشبه  ازیسازمان ن نیکند. ا ییاجرا صرفه جو هزینه هایکاره بود تا در 

کرد، آنها به  یعمل م یکه محفظه به عنوان قفس فاراد ییآنجا از. نبودمقرون به صرفه  یکابلسیستم پایش ارتعاشات آن 

پرسنل  تعداد شیبدون افزا)دوار را  زاتیتجه ریسا ازیدر صورت ن قصد داشتندداشتند. بعالوه، آنها  ازین یقو میس یاتصال ب

 یبه کابل کش ازیو عدم ن اطالعات میس یکردند شامل انتقال ب دایکه آنها پ  یحل راه کنند. مانیتور (یو نگهدار ریتعم

به  یاضاف میس یب رساختیکه فوراً بدون ز بود میس یفرستنده ارتعاش ب کیشامل  ، فرآیند آنهانیبود. همچن متیگران ق

سنج به شتاب یکربندیو پفراهم بوده متصل فرستنده  همچنین، امکان جابجایی سنسورها و .شد یشبکه آنها متصل م

 سازگار شود. طیبا شرا یبود که به راحت ریپذانعطاف یااندازه

 

 موثر یریگ میتصم

را  ییهشدارها ای رمتمرکزیغ یبه عنوان مثال، اگر اپراتورها هشدارها بستگی دارد. یادیموثر به عوامل ز یریگ میتصم

و  واقعیتمرکز بر مشکالت  یشوند، ممکن است حواسشان پرت شود. برا یکننده ارائه م جیکنند که با فرمت گ افتیدر

 داشته باشند. نیمانند نظارت بر ارتعاش آنال یمؤثر یابزارها دیحل آنها، پرسنل با یبرا ییهاراه افتنی

هشدار دهد تا از  یو نگهدار ریکمک کند و به تعم یزمان وقوع خراب ینیب شیتواند به پ یم نیآنال یارتعاشپایش وضعیت 

 ی، به سادگکنند یم افتیدر میس یب قیکه پرسنل هشدارها را از طر یشود. هنگام یریجلوگ رمنتظرهیخاموش شدن غ

پرسنل بهره بردار را قادر  میس یب یفناور ن،یدارند. عالوه بر ا ستاطالعات را در د رایز رندیبگ یدرست ماتیتوانند تصم یم

 اصلی خود داشته باشند. فیوظا یبر رومیسازد تا با تمرکز بیشتری 

 

 خروجی گرافیکی )مشاهده بصری(
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ممکن است داده های ارتعاشی بدون پیگیری الزم از جانب تکنسین ها  بدون خروجی گرافیکی و مشاهده بصری اطالعات،

که در  کرد یساز ادهیرا پ یحلاز طرف دیگر،می توان راه  رها شوند و یا اینکه بررسی مجدد داده های قبلی آسان نباشد.

  د.وشکنترل منتقل  ستمیبه س زاتیاز تجه ماًیمستق یارتعاش یآن داده ها

راه حل باعث بهبود  نیقرار داد. ا یمورد بررس زاتیزمان از کار افتادن تجه نییتع یتوان برا یها را مداده بدین ترتیب، 

 نیست،الوقوع  بیقر یکه خراب یدر مواقع ،زاتیهکردن تج نیکه از آفال یشود در حال یم یو نگهدار ریتعم یزیبرنامه ر

 یجمع آور یبه انتظار برا یازی، پرسنل نمیباشددر دسترس  شهیو هم وستهیچون اطالعات پهمچنین، کند.  یم یریجلوگ

 .نخواهند داشتآن  یبعد لیو تحل هیتجز ای

 

 یگذار هیسرما بازگشت

 بازدهی یبر رو یقابل توجه ریتوانند تأث یشوند م ینظارت م میس یب یارتعاشپایش وضعیت که با استفاده از  ییها ییدارا

 تواندیکه اغلب م د،یآیبدست م ییبا اجتناب از شکست کل دارا غلبا هیبازگشت سرمابطور کلی، کارخانه داشته باشند. 

 کیدر  عینیمورد  کیدر نکته  نیادارد.  هاییکل دارا نهیپرهز ینیگزیبه جا ازیکند و ن جادیا یریناپذصدمات جبران

، یاساس راتیتعم یبرا یلیتعطدر شرکت مذکور، . شدبود، ثابت  یمتک هیادامه کار به موتور اول یشرکت برق که برا

 یفرستنده ارتعاش ب کی. با استفاده از رفتیپوند درآمد از دست م 50000و  دادیمگاوات کاهش م 200را  دیتول تیظرف

رساند، می را به حداقل  فروش راتیبازار تاث طیکه شرا یو موتور را در زمان هکرد نهیخود را بهتعمیرات زمان  شرکت م،یس

که در آن بازه  ییها ادهعالوه بر این، د کار کرد. میس یبپایش وضعیت ارتعاشی تمام مدت با ادامه نیز کرد و در  ریتعم

آنها  یو حفظ برنامه نگهدار گرید یانجام کارها یرا برا یو نگهدار ریتعمواحد شد،  یکنترل ارسال م ستمیبه س یزمان

 کرد.  یآزاد م

 

 جمع بندی

پایش  سنتی سیستمهای یبرارا  یواقع نیگزیجا کیرخ داده در حوزه پایش وضعیت ارتعاشی تحوالت در سالهای اخیر، 

با استفاده از غواصی در عمق را انتخاب کنند که  یهای توانند راه حل یکاربران ماکنون ارائه کرده است. ارتعاشات با سیم 

فناوری های پایش وضعیت بی  د.نده صیتشختجهیزات را  یمشکالت اساسآنها،  لیو تحلتجزیه همراه به  خام یداده ها

 به علت گسترش زیاد ریاخ یهادر سالاین فناوری  است. کرده جادیا مقاله نیمورد بحث در ا یایمزا یبرازیرساختی  سیم

بهره مند  ایمزا نیاهرچه بیشتر از خود،  میسیب هایسیستم توسعهو  یروزرسانبا به وانندتب تا کمک میکند شرکت هابه 

 .گردند


