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تحليل التتبع الرتبي باستخدام تحويل فورير العام مع سعة الموجة المتغيرة مع الزمن عنوان الرسالة او االطروحة:  

 

)غيرالثابتة( . يعتبر هذا ( إلشارات االهتزاز العابرة Order Tracking Analysisأحد طرق التحميل الرتبي ) TVDFTيهدف العمل الحالي الى تحسين طريقة 
طفاء المكائن( لغرض تحدي د و تشخيص اعطال تمك التحميل مهم جدا في فصل مركبات اشارة االهتزاز غيرالثابتة عند تسارع وتباطئ المكائن الدوارة )عند تشغيل وا 

 ة االهتزاز عند فصل الرتب المتقاربة أو المتقاطعة لالشارة .المكائن. يتضمن التحسين التخمص من عيوب هذه الطريقة التي تتمثل بمشاكل تداخل  مركبات اشار 
 Polynomialودالة المتعددة الحدود  Generalized Fourier (Transformيتم تنفيذ اآللية الجديدة )الطريقة المقترحة( باستخدام تحويل فوريرالعام )

Function) ( لمسعة ,حيث تم بناء مصفوفة جديدة لتعويض التعامد في )TVDFT لمتخمص من عيوبها  ) 
ميل اشارات اهتزاز محاكاة لمتحقق من دقة وكفاءة الطريقة المقترحة في فصل اشارات االهتزاز العابرة تم برمجة الطريقة في الماتالب والفجول بيسك ثم استخدمت لتح

 وفعمية.
لعممية لمحصول عمى اشارة االهتزاز الفعمية ,حيث اخذت حالة الدراسة اشارة اهتزاز عابرة تم برمجة اشارة االهتزاز العابرة المحاكاة في الماتالب كما اجريت التجارب ا

 متولدة من عمود دوران في حالة تسارع مع عمود دوران في حالة استقرار.
. TVDFTاقخرحج لخحسيه ن الطرق االخرى التي اظهرت نتائج التحميل إلشارات االهتزاز المحاكاة والفعمية كفاءة الطريقة المقترحة في فصل مركبات االهتزاز افضل م

في فصل مركباث اشارة االهخساز ولكه ) الخي حعخبر ادق طريقت في الخحليل الرحبي لالهخساز( VKF-OTكما اظهرث النخائج ان الطريقت المقخرحت حكافئ طريقت 

 .الطريقت المقخرحت اكثر كفاءة حسابيا منها
 

 استمارة مستلخصات رسائل و أطاريح الماجستير والدكتوراه في جامعة البصرة
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The current study aims to develop Time Variant Discrete Fourier Transform (TVDFT) one of Order Tracking Analysis 

techniques that used to analyse transient (non-stationary) vibration signals. This analysis is very important in separating 

components of non-stationary vibration signals during acceleration and deceleration (start up and shut down) of rotating 

machines to identify and diagnose faults in those machines. The development involves overcoming the problems in TVDFT 

that represented by correlating (smearing) the components of vibration signals when separating closing or crossing orders. 

The proposed development in this study was performed by using Generalized Fourier Transform and Polynomial Function 

of amplitude, where a new matrix was constructed in order to compensate the orthogonality in TVDFT-OT to get rid of its 

problems. 

The new developed method has been programmed in MATLAB and VISUAL BASIC software to investigate of its accuracy 

and efficiency, and then used to analyze simulated and actual vibration signals. 

The transient vibration signal was programmed in MATLAB and the experiments were conducted for obtaining the actual 

vibration signal. Where the case study has taken the actual transient vibration signal from shaft in acceleration state with shaft 

in steady state. 

The analysis results of simulated and actual vibration signals for the proposed method showed good efficiency in separating 

vibration components comparing with other methods that were suggested to enhance TVDFT. Also, the results showed that the 

new method is equivalent to Vold Kalman Filter Order Tracking (VKF-OT) method (which considered the best technique in 

order tracking analysis methods) in separating the components signal but the proposed method more computational efficient 

than VKF-OT. 

 

Abstract: 


