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بررسی انتقالپذيری ارتعاش از دسته ارّه موتوری به مچ و بازوی کاربر
2

مسعود فيضی ،*3علی جعفری ،2حجت احمدی

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .2استاد ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -1931/2/22 :تاریخ تصویب)1931/11/22 :

چکيده
ارتعاشات دست -بازو میتوانند سبب بروز اختالالت اسکلتی ،عضالنی و عروقی گردند .ارّه موتوری کاربر خود را تحت
تأثیر ارتعاشات شدید دست -بازو قرار میدهد .در این مطالعه انتقالپذیری ارتعاشات از دسته ارّه موتوری به مچ دست و
بازوی کاربر بررسی شده است .سیگنالهای شتاب ارتعاش در حین کار با ارّه موتوری  Stihl- MS230در سه دور آرام،
نامی و تند ،سه موقعیت دسته جلو ارّه ،مچ و بازوی کاربر و در سه جهت عمودی ،جانبی و محوری در پنج تکرار بررسی
شد .نتایج نشان داد که اثرات اصلی جهت و دور موتور و نیز اثر متقابل آنها بر مقادیر ریشه میانگین مربعات شتاب
ارتعاش در هر سه موقعیت ،در سطح  %1معنیدار هستند .همچنین ارتعاشات در حین انتقال از دسته به مچ و بازوی
کاربر توسط اعضای بدن میرا میشوند .میرایی در فرکانسهای باالتر بهتر صورت میگیرد .کمترین میزان میرایی ،در دور
آرام موتور اتفاق افتاد.

واژههای کليدی :ارتعاشات دست -بازو ،ارّه موتوری ،باندهای  1/9اکتاو ،جذر میانگین مربعات

مقدمه

*

با گذشت زمان کاربرد ماشینها به منظور سادهتر شدن کارها و
دستیابی به سرعت و دقت باالتر ،بیشتر میگردد .اما در مقابل
این حسن ،ماشینها میتوانند در کوتاه مدت و یا بلند مدت
خطراتی را برای انسان ایجاد کنند .بنابراین مسئله سالمتی
انسان در ارتباط با یک ماشین از اهمیت ویژهای برخوردار است
و علم مهندسی عوامل انسانی 1نیز به این مسئله میپردازد .یکی
از خطراتی که ممکن است از سوی ماشینها انسان را تهدید
نماید ارتعاشات منتقل شده از اجزای مختلف ماشین به اعضای
بدن انسان است .بیشترین نگرانی از بابت دو نوع ارتعاش است:
ارتعاش تمام بدن و ارتعاش موضعی یا دست -بازو .مشخص شده
است که تماس مکرر و طوالنی مدت با ترازهای باالیی از ارتعاش
میتواند اثرات بدی بر روی سالمتی اندامهای بدن بگذارد
(.)Gogliaa et al., 2003

در معرض ارتعاش قرار گرفتن ممکن است برای سیستم
عصبی مرکزی مزاحمت ایجاد نموده و بر سیستمهای گردش
خون و ادرار تأثیر بگذارد ) .(Wakeling et al., 2002ارتعاش
ناشی از فرکانسهای پایین (کمتر از حدود نیم هرتز) میتواند
*
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باعث بیماریهای حرکتی شود که همراه با رنگ پریدگی ،عرق
کردن ،حالت تهوع و استفراغکردن است ،همچنین حرکت
کوچک سر (بیش از یک میلیمتر) یک حرکت مشابه به شبکیه
چشم وارد میکند و میتواند مزاحم تیزبینی شود .به عالوه
حساسیت المسه و شنیداری ممکن است تأثیر بپذیرد (Barber,
) .1992وخیم شدن تدریجی سالمتی ستون فقرات و سیستم
عصبی در کاربران باعث میشود که آنها احساس و قابلیت کار
کردن با دستهای خود را از دست بدهند ).(Ahmadian, 2012
محققان در دهههای اخیر اثرات ابزارهای مرتعش را مورد
مطالعه قرار دادهاند .در مطالعهای اثر سیستم تعلیق صندلی بر
روی ارتعاشات تمام بدن رانندگان حرفهای مورد بررسی قرار
گرفت .در این مطالعه  11نوع از صندلیهایی که در ونها،
تراکتورهای کشاورزی و لیفتتراکها به کار میروند انتخاب
شده بود .مطالعه در دو بخش آزمایشگاهی و میدانی صورت
گرفت .ضریب انتقال از دادههای آزمایشگاهی و میدانی بهترتیب
از  2/91تا  1/22و  2/02تا  1/12بهدست آمد .اختالف
معنیداری بین صندلیهای با سیستم تعلیق متدوال و
صندلیهای با سیستم تعلیق بادی مشاهده نشد .در بسیاری از
موقعیتهای کاری در صورت  2ساعت کار روزانه ،صندلیها قادر
نبودند راننده را در مقابل آسیبهای ارتعاش تمام بدن محافظت
نمایند ) .(Burdorf and Swuste, 1993محققان دیگری ارتعاش
یک تراکتور دو چرخ را در شرایط ایستگاهی در شش دور موتور
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و ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺎﺳﯽ ،دﺳﺘﻪ ،ﺑﺎزو و ﻗﻔﺴﮥ ﺳﯿﻨﻪ راﻧﻨﺪه

اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ارﺗﻌﺎش ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﺮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﻌﺎش از دﺳﺘﮥ
ﺗﺮاﮐﺘﻮر دو ﭼﺮخ ﺑﻪ دﺳﺖ راﻧﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﭻ دﺳﺖ در
ﻣﻌﺮض ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﮐﺎري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن

اﺳﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺑﺮ روي دﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮي اره
ﻣﻮﺗﻮري ،ﻣﭻ دﺳﺖ و ﺑﺎزوي ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮرد اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻄﺢ ارﺗﻌﺎﺷﺎت در ﻫﺮ ﮐﺪام

داد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ارﺗﻌﺎش از ﺷﺎﺳﯽ ﺗﺎ دﺳﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و از ﻣﭻ
دﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ راﻧﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ (Taghizadeh ali

از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ارﺗﻌﺎش از دﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﭻ و ﺑﺎزوي ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

) .saraei et al., 2010در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﺰوﻻﺗﻮر )ﻋﺎﯾﻖ
ارﺗﻌﺎﺷﯽ( ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻌﺎﺷﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
در ﻣﻮرد دو ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪرو و ﺗﻨﺪرو ﺗﯿﻠﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ) Sam

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ

 .(and Kathirvel, 2009در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ارﺗﻌﺎش وارد ﺷﺪه از ﺗﺮاﮐﺘﻮر
دو ﭼﺮخ ﺑﺎ ﺗﻮان  13اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ در ﺳﻄﺢ
ﺟﺎدة آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ارﺗﻌﺎﺷﺎت وارده
ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﺪن و دﺳﺖ -ﺑﺎزو در ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ،ﭼﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ دﻧﺪه ،ﭘﻨﺞ
دور ﻣﻮﺗﻮر و ﺷﺶ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ) .(Ahmadian, 2012در ﻣﻘﺎﻟﻪاي راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﺑﯿﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺖ -ﺑﺎزوي اﻧﺴﺎن و درﺟﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
دﺳﺘﮑﺶﻫﺎي ﺿﺪ ارﺗﻌﺎش در ﻋﺎﯾﻖ ﺳﺎزي ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه
اﺳﺖ ).(Dong et al., 2005
اره ﻣﻮﺗﻮري ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي دﺳﺘﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ﮐﺎرﺑﺮ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖﻫﺎي
ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﻔﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﺻﺪاي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻣﻮﺗﻮر
در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮔﻮش و
ﺣﺘﯽ ﮐﺮ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﯿﺐ
ارهﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮري ﻟﺮزش داﺋﻤﯽ آنﻫﺎ ﺣﯿﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪن و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دﺳﺖﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺲ
از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ اره ﻣﻮﺗﻮري ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ
دﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺎم دارد ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدد ) .(Sarikhani, 2009ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي
ﺑﺮ روي ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ  142ﮐﺎرﺑﺮ اره ﻣﻮﺗﻮري و  569ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ
ﮐﻪ ﺑﺎ اره ﻣﻮﺗﻮري ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن
ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﻟﺮزش دﺳﺖ -ﺑﺎزو در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  %18ﺑﻮد ،ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت در ﮐﺎرﺑﺮان اره ﻣﻮﺗﻮري
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  %44اﺳﺖ ).(Taylor et al., 1971

ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ارﺗﻌﺎﺷﺎت دﺳﺖ -ﺑﺎزو و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺳﻨﺪرمﻫﺎي ﻟﺮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﮔﺮدش ﺧﻮن ،اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺴﯽ و
آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻣﺎﻫﯿﭽﻪاي و ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮي اره
ﻣﻮﺗﻮري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ).(Miyashita et al., 1994

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ ارﺗﻌﺎﺷﺎت اره
ﻣﻮﺗﻮري در دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ارﺗﻌﺎﺷﯽ اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،از اره ﻣﻮﺗﻮري  Stihl-MS230ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺪ ارﺗﻌﺎش ﺑﺎ ﻃﻮل ﺗﯿﻐﻪ  35ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ اره ﻣﻮﺗﻮري در ﺟﺪول  1آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دورﺳﻨﺞ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ  ARMA ETI-TACHOﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي در ﻣﺤﺪوده  0/ 5ﺗﺎ  99999دور ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ،دﻗﺖ
 0/ 05درﺻﺪ و ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺬﯾﺮي  0/1دور ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ﺛﺒﺖ
ارﺗﻌﺎﺷﺎت  Easy-Viberاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ داراي دو ﮐﺎﻧﺎل ورودي
ارﺗﻌﺎﺷﺎت و ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎدر
ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ﺛﺒﺖ دادهﻫﺎي ارﺗﻌﺎش ﺑﻪ ﺻﻮرت دادهﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﮑﺎن ،ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب در ﯾﮑﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز
ﺷﺘﺎب اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺟﺪول  2آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ارﺗﻌﺎﺷﺎت دﺳﺖ -ﺑﺎزو در ﺣﻮزه
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ISO 5349ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش
در ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ  5ﺗﺎ  1400ﻫﺮﺗﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
دادهﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ) .(ISO 5349-1, 2001ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﯾﮏ ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞ
ﭘﯿﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﯾﮏ ﺟﻬﺘﻪ ﻣﺪل  VMI-192ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺴﮕﺮ
ارﺗﻌﺎﺷﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﺣﺪوداً 50
ﮔﺮم )در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺣﺴﮕﺮ( ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ 100
ﻣﯿﻠﯽوﻟﺖ ﺑﻪ ازاي ﯾﮏ واﺣﺪ ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺶ ) (gو ﻣﺤﺪوده
دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ  80gو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه دادهﺑﺮداري ﺑﺮاي
اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺪ.
ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺮ روي دﺳﺘﻪ اره از روش ﭘﯿﭻ ﮐﺮدن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .از ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻠﺰي ﮐﻪ داراي ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻼﻟﯽ
ﺷﮑﻞ ،ﺑﺮاي ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روي دﺳﺘﮥ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي ﺑﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻫﻼﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ در وﺟﻪﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد داراي ﺳﻮراخ ﭘﯿﭻ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻮد.
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮔﯿﺮه ،ﻫﻼﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ دﺳﺘﻪ اره ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪه و از ﻫﺮ
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ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻐﺰش ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺣﺴﮕﺮ
ﺑﻪ ﻣﭻ دﺳﺖ و ﺑﺎزو ﻧﯿﺰ از ﯾﮏ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ
ﻧﻮار ﭼﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺖﺑﻨﺪ و ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﺟﻬﺎت اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ارﺗﻌﺎﺷﺎت

T

1 2
RMS 
a t dt
T 0

)راﺑﻄﻪ (1

در ﺷﮑﻞ  1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -1ﻣﺸﺨﺼﺎت اره ﻣﻮﺗﻮري Stihl-MS230

ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ،دو زﻣﺎﻧﻪ ،ﺗﮏ
ﺳﯿﻠﻨﺪر ،ﻫﻮا ﺧﻨﮏ
 40/2ﺳﯽ ﺳﯽ
 2/5اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در دور ﻣﻮﺗﻮر
 10000دور ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ
 35ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ

ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر
ﺣﺠﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ
ﻃﻮل ﺗﯿﻐﻪ

ﺟﺪول  -2ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه دادهﺑﺮداري

 0/03125ﯾﺎ  0/0625ﻫﺮﺗﺰ؛  0/5ﯾﺎ
 1ﻫﺮﺗﺰ؛  2/5ﯾﺎ  5ﻫﺮﺗﺰ
 0/5ﺗﺎ  200ﻫﺮﺗﺰ؛  0/5ﺗﺎ 3200
ﻫﺮﺗﺰ؛  2/5ﺗﺎ  16000ﻫﺮﺗﺰ
 8/2ﯾﺎ  16/4ﮐﯿﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ
 80دﺳﯽ ﺑﻞ >

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺬﯾﺮي ﻃﯿﻒ
اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ
ﺳﺮﻋﺖ واﻗﻌﯽ داده ﺑﺮداري
ﻣﺤﺪوده دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ

ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اره ﻣﻮﺗﻮري ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي
ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﺪ و از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺰاي آن
ﺑﺨﺼﻮص زﻧﺠﯿﺮ و ﺗﯿﻐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺨﺰن ﺑﻨﺰﯾﻦ و روﻏﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎً ﭘﺮ ﺑﻮد .آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ISO 7505در ﺳﻪ دور ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺎﻣﻞ دور آرام )RPM
 ،(2800دور ﻧﺎﻣﯽ ) (10000 RPMو دور ﺗﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1/ 33
ﺑﺮاﺑﺮ دور ﻧﺎﻣﯽ ) (13300 RPMﺑﻮد ،و در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﺑﺮش
ﭼﻮب اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ) .(ISO 7505, 1986ﻣﯿﺰان ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎﺷﺎت
در ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮ اره ﻣﻮﺗﻮري و ﻣﭻ دﺳﺖ و ﺑﺎزوي دﺳﺖ
ﭼﭗ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ در ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮدي ،
ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻣﺤﻮري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  1اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ دور ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺎر اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻗﺪري ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺼﻮرت ﻃﺮح ﮐﺮت ﺧﻮرد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح
ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﮑﺮار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر اﺟﺮا ﺷﺪ.
دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در ﺣﻮزه
زﻣﺎن در ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ) RMSﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت( ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از )راﺑﻄﻪ  1ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ).(Barber, 1992

ﺷﮑﻞ  -1ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺮ روي دﺳﺘﻪ اره ﻣﻮﺗﻮري )اﻟﻒ( ،ﻣﭻ
دﺳﺖ )ب( و ﺑﺎزوي ﮐﺎرﺑﺮ )ج(

در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺨﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎه ،ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺣﻮزه
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش
در ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ  RMSﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي
ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ  1/3اﮐﺘﺎو از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ  6/ 3ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ
 1250ﻫﺮﺗﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ISO 5349و در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار
 MATLABﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ).(ISO 5349-1, 2001
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از )راﺑﻄﻪ 2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ

).(Stikeleather, 1991

Z out
)راﺑﻄﻪ(2
Z in
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دور ﻣﻮﺗﻮر ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش ،دادهﻫﺎي
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  SASﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪاي
داﻧﮑﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
Tr 
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ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در ﺣﻮزه زﻣﺎن و ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ

ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در ﺣﻮزه زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮدي دﺳﺘﻪ
در دور ﻣﻮﺗﻮر  13300 RPMﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﮑﻞ  2آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎن واﻗﻌﯽ دادهﺑﺮداري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  30ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش ﺟﻬﺖ
وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﯿﻢ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدي از اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ در آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و
ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ارﺗﻌﺎﺷﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﺷﺘﺎب
ارﺗﻌﺎش در ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل از
ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺣﻮزه زﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ) .(Taylor, 2009ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارﺗﻌﺎش ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﺻﯽ از اره ﻣﻮﺗﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺧﺎﺻﯽ در ﺣﺎل ارﺗﻌﺎش اﺳﺖ.
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮدي

در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﯿﺰ ﻗﻠﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  221/5Hzﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻗﻠﻪ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ وﺟﻮد
دارد .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و در
واﻗﻊ در ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣﯿﺮا ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﺟﻬﺖ
ﻋﻤﻮدي ﺑﺎزو در دور ﻣﻮﺗﻮر  13300 RPMﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  5ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ در
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت اﺣﺘﺮاق ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮي
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎي  4 ،3و  5ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ارﺗﻌﺎﺷﺎت در ﺣﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل از دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﭻ و ﺑﺎزوي ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯿﺮا ﺷﺪه
اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺮاﯾﯽ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﺳﺖ و ﺑﺎزوي ﮐﺎرﺑﺮ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﺑﺎﻻ را
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺮا ﮐﺮدهاﻧﺪ.

دﺳﺘﻪ در دور ﻣﻮﺗﻮر  13300 RPMدر ﺷﮑﻞ  3ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل در واﻗﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
در ﺷﮑﻞ  2ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻠّﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  221/5 Hzرخ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺿﺮﺑﺎت اﺣﺘﺮاق ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺖ .ﭼﺮا
ﮐﻪ در ﻣﻮﺗﻮر دو زﻣﺎﻧﻪ و ﺗﮏ ﺳﯿﻠﻨﺪر اره ﻣﻮﺗﻮري ،در ﻫﺮ دور
ﻣﯿﻞﻟﻨﮓ ﯾﮏ اﺣﺘﺮاق وﺟﻮد دارد .در دور  13300 RPMدر ﻫﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ  221/67اﺣﺘﺮاق در ﺳﯿﻠﻨﺪر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺿﺮﺑﺎت اﺣﺘﺮاق ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪد اﺳﺖ .ﻗﻠﻪﻫﺎي
ﺑﻌﺪي در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﺻﺤﯿﺢ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺿﺮﺑﺎت

ﺷﮑﻞ  -2ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در ﺣﻮزه زﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮدي دﺳﺘﻪ در
دور ﻣﻮﺗﻮر 13300 RPM

اﺣﺘﺮاق ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺰاي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭗ روﻏﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ (Taghizadeh ali saraei et al., 2010; Ko

) .Ying et al., 2010ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده
اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏﻫﺎي ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻀﺮب ﺻﺤﯿﺢ
از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺿﺮﺑﺎت اﺣﺘﺮاق ﻣﻮﺗﻮر ،داﻣﻨﻪﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮي
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﻫﺎ دارﻧﺪ.
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮدي
ﻣﭻ دﺳﺖ در دور ﻣﻮﺗﻮر  13300 RPMدر ﺷﮑﻞ  4آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  -3ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در ﺟﻬ ﺖ ﻋﻤﻮدي دﺳﺘﻪ در
دور ﻣﻮﺗﻮر 13300 RPM

ﻓﯿﻀﯽ و ﻫﻤﮑﺎران :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎلﭘﺬﯾﺮي ارﺗﻌﺎش از دﺳﺘﻪ 349 ...

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﭻ ﮐﻤﺘﺮ از دﺳﺘﻪ
و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎزو ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﭻ دﺳﺖ اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﺮ روي ﺗﺮاﮐﺘﻮر دو ﭼﺮخ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ

).(Taghizadeh ali saraei et al., 2010; Ahmadian, 2012

دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻫﻨﮕﺎم
ﻋﺒﻮر از اﺟﺰاي ﺑﺪن ﻣﻘﺪاري از اﻧﺮژي ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﯿﺮا ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  -4ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮدي ﻣﭻ
دﺳﺖ در دور ﻣﻮﺗﻮر 13300 RPM

در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺳﺘﻪ ،ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  RMSﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در
ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ ﺳﻪ دور ﻣﻮﺗﻮر ،اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ
 %1وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در دور ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ  %1ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﭻ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ داراي اﺧﺘﻼف
ﻣﻌﻨﯽدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ
ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب در دور آرام ﺑﺎ دورﻫﺎي ﻧﺎﻣﯽ و ﺗﻨﺪ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮري ﺑﯿﻦ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب در دور ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎ دور ﺗﻨﺪ اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ %1
ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ .در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎزو ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻬﺎت ﻣﺤﻮري و ﻋﻤﻮدي
ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در دور آرام ﺑﺎ دورﻫﺎي ﻧﺎﻣﯽ و ﺗﻨﺪ
اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ  %1ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ

ﺷﮑﻞ  -5ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮدي ﺑﺎزو در
دور ﻣﻮﺗﻮر 13300 RPM

ﺗﺄﺛﯿﺮ دور ﻣﻮﺗﻮر و ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ارﺗﻌﺎش

دور ،در دﺳﺘﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺷﺘﺎب در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎزو ،ﺗﺄﺛﯿﺮ دور ﮐﺎﻣﻼً ﻋﮑﺲ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دور
ﻣﯿﺰان ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در دورﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺗﻮر

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش ﺑﺮاي

ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﮐﺎﻫﺶ
ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دور ﻣﻮﺗﻮر در ﺑﺎزو ﺣﺎﮐﯽ از اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻤﺘﺮ

ﺟﺪول  3آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﺛﺮات اﺻﻠﯽ
ﺟﻬﺖ و دور ﻣﻮﺗﻮر و ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ،ﻫﻤﮕﯽ در ﻫﺮ ﺳﻪ

ارﺗﻌﺎش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺿﻤﻦ
اﻧﺘﻘﺎل از دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزو در دورﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ از دورﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ
ﻣﯿﺮا ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دور ﻣﻮﺗﻮر و ﺟﻬﺖ در

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﯾﻌﻨﯽ در دﺳﺘﻪ ،ﻣﭻ دﺳﺖ و ﺑﺎزو
در ﺳﻄﺢ  %1ﻣﻌﻨﯽدار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺪول  -3ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  RMSﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش

ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ

درﺟﻪ
آزادي

دور

2

ﺧﻄﺎي اﺻﻠﯽ
ﺟﻬﺖ
دور  ﺟﻬﺖ
ﺧﻄﺎي ﻓﺮﻋﯽ

12
2
4
24

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
دﺳﺘﻪ
**2704/345

ﻣﭻ
**13/381

ﺑﺎزو
**4/371

2/085
**55/696
**343/657
2/59

0/225
**7/082
**23/760
0/171

0/035
**0/891
**0/720
0/014

** :ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ%1

ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺛﺮات اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي ﻫﺮ
ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪاي داﻧﮑﻦ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪول  4آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﺟﺪول  -4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي  RMSﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در دورﻫﺎ و ﺟﻬﺖﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ

دور ﻣﻮﺗﻮر)دورﺑﺮدﻗﯿﻘﻪ(
دﺳﺘﻪ

ﻣﭻ

ﺑﺎزو

2800

10000

13300

ﻋﻤﻮدي
ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﻣﺤﻮري
ﻋﻤﻮدي
ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﻣﺤﻮري

4/644
13/048E
9/166F
2/916B
2/647B
2/432C

24/003
20/752D
15/133E
1/211CD
0/801CD
0/396D

36/894
24/586C
45/529A
0/575D
0/808CD
6/200A

ﻋﻤﻮدي

1/286B

0/351C

0/181C

ﺟﺎﻧﺒﯽ

C

0/411

0/228

0/137

ﻣﺤﻮري

A

1/749

0/304

0/132

G

C

C
C

B

C
C

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك
ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺳﻄﺢ  %1ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺪارﻧﺪ

350

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺮان ،دورة  ،47ﺷﻤﺎرة  ،2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1395

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  1/3اﮐﺘﺎو

ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دور ﻧﺎﻣﯽ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎزو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دور

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  1/ 3اﮐﺘﺎو ﺑﺮاي
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و دورﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺗﻮر در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮدي ،در ﺷﮑﻞ
 6ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ

ﺗﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺤﻮه ﻣﯿﺮاﯾﯽ در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﭻ و ﺑﺎزو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ارﺗﻌﺎﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﭻ ﺗﺎ ﺑﺎزو ﻣﯿﺮا ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش ،در دورﻫﺎي
ﻧﺎﻣﯽ و ﺗﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دور آرام ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و در

ارﺗﻌﺎﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﭻ ﻣﯿﺮا ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ داراي
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺣﺘﺮاق ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دور ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در
ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  1/3اﮐﺘﺎو در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺳﺘﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ ﺷﺪه در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﭻ در
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در دور آرام از دو دور دﯾﮕﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
اﺣﺘﺮاق ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دور ،ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎزو اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ ﺷﺪه در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب
ارﺗﻌﺎش ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل از دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﭻ و ﺑﺎزو در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﯿﺮا ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎ
ﺣﺪودي ﻣﺆﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ
روي ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺗﺮاﮐﺘﻮر دو ﭼﺮخ در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻇﻬﺎر
ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻘﺪار داﻣﻨﻪ ارﺗﻌﺎش را در
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﻘﺪار اﻧﺘﻘﺎل ارﺗﻌﺎش
ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
) .(Ahmadian, 2012ﻧﺘﯿﺠﻪ اي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب
ارﺗﻌﺎش در ﺟﻬﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻣﺤﻮري ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل

ﻣﻘﺎدﯾﺮ  RMSﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش ﮐﻞ ،از ﺑﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش
در ﺳﻪ راﺳﺘﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻫﻢ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮي ،اﻋﺪاد ﺟﺪول  5ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل از دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﭻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دور آرام
ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
در دور آرام ﻣﻮﺗﻮر ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ارﺗﻌﺎش ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﺎت اﺣﺘﺮاق
ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو دﯾﮕﺮ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ دور
ﻣﻮﺗﻮر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارﺗﻌﺎﺷﺎت در دﺳﺘﻪ در دور آرام در
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ داراي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻋﻀﺎي
ﺑﺪن ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﻬﺘﺮ از ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
ﺑﺎﻻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل در دور آرام
از دور ﻧﺎﻣﯽ و ﺗﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﺷﮑﻞ  -6ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  1/3اﮐﺘﺎو
ﺟﺪول  -5ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل )درﺻﺪ(
دور آرام
دور ﻧﺎﻣﯽ
دور ﺗﻨﺪ

از دﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﭻ
25/23
4/28
9/88

از دﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزو
13/31
1/47
0/41
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ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ

ارﺗﻌﺎﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﭻ ﺗﺎ ﺑﺎزو ﻣﯿﺮا ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ارﺗﻌﺎﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻒدﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﭻ ﻣﯿﺮا ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ داراي
.ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻧﻤﺎدﻫﺎ
ﺷﺮح

ﻧﻤﺎد

ﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي
t ﺷﺘﺎب اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه در ﻟﺤﻈﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﯿﺰان ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش ورودي
ﻣﯿﺰان ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش ﺧﺮوﺟﯽ

RMS

SI ﯾﮑﺎ درﺳﯿﺴﺘﻢ

m/s

2

s
m/s2

ﺑﺪون واﺣﺪ
m/s

2

m/s2

T
a(t)
Tr
Zin
Zout

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در دورﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺗﻮر و ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺎت
.ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻌﻨﯽداري ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب ارﺗﻌﺎش در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻀﺮب ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺿﺮﺑﺎت اﺣﺘﺮاق ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ
.ﺷﺪهاﻧﺪ
اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﻬﺘﺮ از
 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯿﺮاﯾﯽ.ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دور آرام ﻣﻮﺗﻮر
.اﺳﺖ
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