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نظیر  د،ها آگاهی دارنماشین های دوارقسمتای و قطعات سازهرزونانس اغلب متخصصین ارتعاش به خوبی از 

)و خیلی به ندرت  های هواکانال ،هاpedestal ها،ستون ها،های فوالدی، بیمپایپینگ، بخش هایی از پایه

 .خود روتور(

اخته است چرا که به سادگی با دیگری از رزونانس وجود دارد که عموما ناشن حال، همیشه منبع با این

. این نوع رزونانس شودکشف نمی و غیره ست لرزش،ت های رایج مانند روش تعیین شکل مد، تست ضربه،روش

شناخته  (FRR )یا مخفف ارتعاش ناشی از رزونانس مرتبط با پایه معموال متاثر از پایه ماشین است. که با نام

 شود.می

برای اغلب متخصصین ارتعاشات به خوبی شناخته شده نیست. اگرچه اطالعاتی از آثار  FRRرسد به نظر می

چنین حاصل شده  وجود دارد. اما با توجه به تجربیات جدید روی این موضوع، Soft footلی آسیب احتما

خوبی شناخته شده است وقتی است که که به  Soft footاست که این دو موضوع کامال متفاوت هستند. 

 کردن پیچ ها اندکی تغییر شکل دهد.یا پایه هنگام سفت یا شل  فریم

بلکه شود. ضرورتا باعث افزایش ارتعاش نمی  Soft foot پدیدهبه عبارتی یا  ،شینفریم یا پایه ماتغییر شکل 

یا فاصله  ،بیرینگ با بیرینگ ،شود که باعث تغییر هم محوری شافت با شافتهنگامی باعث رشد ارتعاش می

 .افزایش ارتعاش را به همراه ندارد Soft footشود. اغلب اوقات حد متوسطی ازهوایی و غیره می

دنبال افت دامنه هنگامی که پیچ مشخص یا ترکیبی از پیچ ها شل می شوند ماشین در حال کار است، وقتی 

ارتعاش، کاهش ارتعاش  دهای زیادامنه . برایدرصد یا بیشتر باشید 03ارتعاش محسوس و معینی حدود 

                                                           
1 Related Resonance-Foot 



چند پیچ شل  هنگامیکه دو یا، 15mm/sصد درصد باشد. برای مثال دامنه از حدود چند ممکن است 

 .یابدمیکاهش  1.3mm/sناگهانی به  ،شوندمی

 بوده باشد. با این حال، Soft footاز تغییر شکل ناشی ارتعاش شود که تغییر روش وقتی استفاده می این

به محض  مثال !شودشود که شل کردن پیچ باعث هیچ تغییر شکلی نمیشدید هنگامی حادث می تغییرگاهی 

 یابد.سفت می شود ارتعاش ناگهان افزایش می اینکه پیچ با دست

تغییر  یاشود که پدیده ناشی از رزونانس بوده است های مختلفی نظیر تغییر فاز ارتعاش مشخص میبا روش

ای خاص رزونانس های متعددی برای تعیین اینکه قطعهروش فریم. برای رزونانس قطعات رایج،یا پایه  شکل

از سیستم فنر وجود ندارد که رزونانس  یتقریبا همیشه طول مشخص ،FRRا در مورد وجود دارد. امیا نه دارد 

با رزونانس واقعی با ابزار رایج تقریبا غیرممکن  ایوجود دارند، اما یافتن قطعهپیدا شود. همه عالئم رزونانس 

 .داردرزونانس ماشین  هکل سازکه ودشمیمشخص تنها  .است

ر در موقعیت ساعت رزونانس، تصور کنید برای مثال روی فریم یک الکتروموتوبرای درک این موقعیت متفاوت 

به آن نیز  دارد. فرکانس رزونانس یلبیت در آن جهت بستگبه صحاصل شود. تغییر شکل نیرویی وارد می 21

تماال تغییر شکل آن بستگی دارد. همان میزان نیرو در نزدیکی یا دقیقا روی همان نقطه، اما در جهت افقی، اح

 بدیهی است فرکانس رزونانس آن متفاوت خواهد بود. این باعث مقدار کامال متفاوتی تغییر شکل خواهد شد.

مثال  نقطه، توان روی فریم موتور تکرار کرد، نه تنها نقطه به نقطه، بلکه با نیروهایی در بیش از یکمی کار را

تغییر شکل  .و در جهت مخالفبیرینگ داخلی  همان زمان افقی درافقی در یک جهت بیرینگ بیرونی و در 

 خودش را خواهد داشت.خاص فرکانس رزونانس  حاصل ناشی از پیچش،

گمان  .های قطعه به تنهایی، چندین رزونانس کل سازه نیز وجود داردبیینید بیش از رزونانسبه سادگی می

تغییر  یآزاد بودن تا حد محسوس روتور نسبت به زمانشدن های رزونانس هنگام پیچ رود این فرکانسمی

داشته شود ه)موتور به شکل مثلثی نگ د و یکی شلنزمانی که فقط سه پیچ سفت باشکنند. به همین روش می

های مشخص فریم به شکل رزونانس ،یا مربعی(، یا وقتی دو پیچ به صورت گوشه به گوشه مخالف شل باشد



تر شده باشد که نه ات فرکانس رزونانس مرتبط با فریم سادهباید تصور تغییر اینک. کنندی تغییر میمحسوس

هنگامی که یعنی بلکه بخاطر تغییرات مختلف در صلبیت فریم است  های فریم یا پایه،تغییر شکلبخاطر 

  تغییراتی در فرکانس رزونانس حاصل می شود. ،شوندشل می یهای مشخصپیچ

FRR کند، را نیز تا حد قابل توجهی مشکل میدهد، بلکه آنالیز ارتعاش های ارتعاش را افزایش نمیفقط دامنه

اص ماشین رزونانس برای یک فرکانس مشخص معموال تنها در یک جهت برای یک موقعیت خ برای مثال،

 که دشوآنالیست  تحلیلممکن است باعث  شود. دامنه خیلی زیادی در یک جهت و نه جهات دیگر،ظاهر می

رزونانس ممکن است فازها را در یک جهت از آنچه  یا، دچار عدم هم محوری است.ی نسباالانبیش از  ماشین

اگر آنالیست به  ند.یگر غیر رزونانسی، فازها مرتبط نباشبدون رزونانس بوده است تغییر دهد، اما در جهت د

 ده مشکل می شود.آنالیز فوق العا درستی متوجه نشود یا رزونانس را به عنوان بخشی از مشکل در نظر بگیرد،

تواند می 1xrpmمثال ارتعاش  های هارمونیک مختلف پیچیده می شود،ها در فرکانسحتی ارزیابی دامنه

اگر  رزونانسی در مقایسه با آن در طیف بسیار کوچک دیده شوند.های غیرهامونیک آنقدر زیاد شود که،

در نتیجه آنالیز صحیح  ش برای مقایسه وهاینشود، دامنه خودش و هارمونیک تشدید FRRبا  rpm×1ارتعاش

 تر خواهند بود.خیلی ساده

FRR .1اغلب آن فرکانس  می تواند هر فرکانسی که با آن تنظیم شود را تشدید کند×rpmکند. را تشدید می

 .های پروانهضریبی از تیغه  rpmیا  rpm×2شود نظیربرخی اوقات یک فرکانس هارمونیک تحریک می

 در فرکانس هوم الکتریکی نیز نسبتا رایج است. رزونانس دامنه

طیف اصلی  2شکل کند.تا حد چشمگیری آنالیز را دشوار می FRRشود که در موقعیت واقعی نشان داده می

 1798rpmدهد. بخاطر داشته باشید دامنه در م را نشان میمگرفته شده در نقطعه ارتعاش ماکزی

العاده ها فوق( است. در مقایسه هامونیک21.5mm/s)حدود  0.85in/s ، با تبدیل حدود8.5milsحدود

اگر آنالیست باالنس را ادامه  رسد باالنس راه حل مشکل است.به نظر می 2کوچک هستند. برپایه طیف شکل 

 دهد نتیجه چه خواهد شد؟



 

 انگیزشده باشد. شگفت شل تنها یک پیچ  ی است در همان نقطه پس از آنکهطیف 1شکل  برای درک آن،

یا ! شدکشف نمی FRRشد اگرتصور کنید چه می !کندافت می 0.5به کمتر از 8milsنیست؟ دامنه از بیش از 

نس است، یا جرم آزمایشی باالنس شد باالشد و کارگاه متوجه میشد و به کارگاه فرستاده میباید روتور باز می

محل باید تالش  چنانکه برای باالنس درهمد. کرروتور باالنس را ناباالنس می (field balance) در محل

 د.شتر میکار سختگرفتیم نظیر هم محوری و غیره که های دیگر را نیز باید در نظر میکردیم راه حلمی

کار گذاری مجدد الزم است معموال این از پایه ماشین اینست که شیم FRR، حاصلدرصد مواقع 03حدود 

های تواند سه تا چهار شیم با ضخامتگیرد و میرا در بر میر گوشه از پایه های زیر هگیری دقیق فضااندازه



گذاری کار ساز نیست بجای آن یا رسد شیممیدرصد باقی مانده به نظر  13الزم داشته باشد. برای  مختلف

پیدا و رزونانس باید دارای یا بخش خاص دیگر وجود دارد(  عوارضاحتمال که ) ها باید شل باقی بمانندپیچ

معموال رزونانس در زاویه بین دو  ،بیش ازاینکه رزونانس در محدوده یک قطعه باشدمجدد تنظیم شود. این 

ی خاص، پیچ شل ها ح آن ساده نیست، در برخی موقعیتگیرد. اگرچه اصالقطعه متصل به هم را در بر می

 شند. اگرها باید سفت باکه همه پیچینست ها، الزامات ایمنی اکند. در برخی کارخانهشده مشکل را حل می

با جایگزینی قطعه  FRRیافتن بخش دچار رزونانس، و تنظیم مجدد آن است. گاهی، تنها راه حل باشدچنین 

   شود، نظیر وصل کردن پایپینگ یا بخشی از پایه فوالدی و تنظیم مجدد آن.دچار رزونانس حل می
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