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 التحويل املوجيي املستمر يف الكشف اآليل عن األعطال
 قسم اهلندسة الكهرابئية واإللكرتونية/ كلية اهلندسة / جامعة مصراتة  - علي حممد عبد الشاهد

 واإللكرتونية/ كلية اهلندسة / جامعة مصراتةقسم اهلندسة الكهرابئية  - زبيدة سليم املنتصر
 قسم اهلندسة امليكانيكية/ كلية اهلندسة / جامعة مصراتة - إبراهيم أمحد ابدي

 
 املستخلص

من التحوالت احلديثة واملهمة اليت استخدمها الباحثون يف كثري من التطبيقات ملا  يعد التحويل املوجيي
كما   .يف معاجلة اإلشارة الرقمية ا  كبري   ا  له من مزااي وخواص تعتمد على التحليل لإلشارة واليت تؤدي دور 

تعترب  ين والرتدديأن خاصيته يف كونه حيلل اإلشارة إىل مستوايت متعددة التفاصيل ويف كال اجملالني الزم
شارة الرقمية بشكل عام والتشخيص بشكل من أهم خصائصه اليت استخدمت يف جمال معاجلة اإل

خاص. تواجه احملركات شىت أنواع اإلجهادات خالل ظروف تشغيلها، لذلك فإن رصد وتشخيص 
حويل املوجيي أعطاهلا قد أصبح من االحتياجات املهمة وذلك من أجل جتنب األعطال الكارثية. إن الت

ميثل حتليال  متغريا  من انحية تقسيم انفذة الرتدد ابلنسبة إىل الزمن، ممّا يعطيه قوة يف التحليل مقارنة مع 
خرية أصبح الكشف عن األعطال يف العديد حتويل فورير، ومالئمته للعديد من التطبيقات. يف اآلونة األ

مت استخدام طريقة التحويل املوجيي املستمر  .قدةمن اجملاالت عملية هامة للمنظومات البسيطة واملع
حلل احملدودية يف حتويالت فورير. ولتوضيح الطريقة املقرتحة مت اختبار التحويل املوجيي املستمر على 
ضاغط هواء، أجريت عليه عدد مثان جتارب )جتربة سليمة وعدد سبع جتارب حتتوي على أعطال 

ا أبن الطريقة املقرتحة هي األنسب يف حتليل أعطال منظومة النتائج املتحصل عليهتفيد خمتلفة(. 
 ضاغط اهلواء مما يساعد يف حتديد مكان العطل قبل حدوث االهنيار التام للمنظومة.

 كلمات مفتاحية: التحويل املوجيي، حتويالت فورير، األمتتة الصناعية.
 املقدمة. 1

يف األنظمة الصناعية احلديثة أصبح من الضروري تزويد اآلالت واملعدات أبجهزة متطورة تقوم إبيقاف 
اآللة تلقائيا يف حال حدوث مشكلة أو خلل يف العملية اإلنتاجية. حيث يقوم نظام التشخيص اآليل 

تكون خرى أإبيقاف اآللة عن العمل عند تعرضها ملشكلة، وذلك للحيلولة دون حدوث مشاكل 
 ،كل شيء يعمل ذاتيا  بدون تدخل بشري  أبهنااألمتتة ميكن تعريف تكلفة صيانتها أكرب بعد حدوثها. 
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فيمكن تسمية كشف األعطال اآليل ابألمتتة الصناعية، وميكن اعتبارها عملية هتدف إىل جعل املصانع 
. يهدف التشخيص اآليل أو [2، 1]أكثر اعتمادا  على احلاسب ونظم املراقبة بدال من اإلنسان 

جراء القياسات املناسبة للكشف عن بداية تدهور النظام، للقضاء أو السيطرة على إالصيانة التنبؤية إىل 
تلف كبري، ففي السابق ابلرغم من وجود نظم القياس واملراقبة إال أهنا  إىلن يتحول أهذا التدهور قبل 

أما التشخيص الذكي فإنه يضفي شيئا من الذكاء  .تعتمد على الوضع اللحظي لآلالت واملعدات
البشري على اآللة، حبيث تعمل بصورة ذاتية وبدون تدخل اإلنسان أثناء عملية التشخيص، وتتوقف 

صطناعي ، وال تعمل حىت يتم تصحيحه، وذلك بفضل تطوير نظم الذكاء اإلعند توقع حدوث اخللل
 .[3]حدثت حتوال نوعيا يف عملية اإلنتاج أواألنظمة املدجمة اليت 

من أهم مكوانت األنظمة الذاتية هي احملركات الكهرابئية، حيث تستخدم احملركات لتحويل الطاقة  
الكهرابئية إىل قدرة ميكانيكية إلجناز عمل معني. تتنوع أحجام وسعات احملركات تنوعا كبريا حسب 

م بوظائفه داخل ساعة يد أو حمركا ضخما ميد قاطرة ثقيلة ابلقدرة، التطبيق فقد يكون حمركا  صغريا  يقو 
 ،ومؤخرا  مبساعدة األنظمة املدجمة، أصبح للربجميات دورا كبريا يف تطوير هندسة األمتتة تطورا سريعا

والزالت األمتتة حىت هذه اللحظة ال تتواىن ابستخدام ما هو جديد يف هذا اجملال من أجل احلصول 
النهائي جبودة وكفاءة عالية، فمثال، يف بعض التطبيقات حنتاج لتشخيص األعطال بصورة  على املنتج

فعلى سبيل املثال، عدم رصد وتشخيص  .[4]ذاتية لتفادي اخلسائر اهلائلة بسبب هذه األعطال 
حدى وحدات إنتاج الكهرابء البخارية يف الشركة الليبية للحديد والصلب إاألعطاب أدى إىل خروج 

 عن اخلدمة، وتكبدت الشركة خسائر ضخمة بسبب تسرب الزيت من أحد حمامل الرتبينة. 
اآلالت الدوارة منها تقنية حتسس إشارة االهتزازات  يوجد الكثري من التقنيات يف تشخيص أعطاب

والتيار واحلرارة والصوت. تشخيص األعطال ابستخدام الصـوت جـزء مهـم يف العديد مـن املصانع، 
حيث يستخدم العامل حاسة السمع من خالل خربتـه اليوميـة يف متييز العديد من األصوات يف اآلالت 

علوه ونغمتـه وحدتـه، حيث يستخدم هذه اخلصائـص وغريهـا من حيث خصائـص الصـوت، ومنهـا 
 اإلشارةيف اآلونة األخرية زاد االعتماد على  لتصنيف العديد من األعطال اليت يسمعها يوميا  يف املصنع.

الصوتية يف العديد من التطبيقات الصناعية، لتشمل عدة جماالت منها رصد ومراقبة عمليات اللحام، 
الصوتية  لإلشارة. حيث ميكن  ]5[اآلالت وتشخيص األعطال وغريها من التطبيقات اختبارات أجزاء 

تلتقط أجهزة . ]6[أن توفر معلومات يصعب أو يستحيل احلصول عليها بواسطة تقنيات أخرى 
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الصوتية بواسطة غشاء معني، يتكون هذا الغشاء من مادة رقيقة هتتز عند ارتطام  اإلشارةاإلحساس 
الصوت هبا، وهذه االهتزازات هي اليت حتول الطاقة الصوتية إىل طاقة كهرابئية. واليت هي عبارة عن 
جمموعة من القياسات املسجلة ملتغري واحد أو أكثر مرتبة حسب زمن وقوعها. يُعد موضوع حتليل 

من املواضيع العلمية املهمة اليت تتناول الظواهر وتفسريها عرب  [7]أو  حتليل السالسل الزمنية  الصوت
حقب حمددة، وميكن حتديد أهداف حتليل إشارة الصوت ابحلصول على وصف دقيق للمالمح اخلاصة 
للعملية اليت تتولد منها الصوت، وبناء نظام لتفسري سلوكها واستخدام النتائج للتنبؤ بسلوكها يف 

تولد منها الصوت بفحص ما ميكن حدوثه عند تغري يكم يف العملية اليت املستقبل، فضال عن التح
بعض معلمات النظام، ولتحقيق ذلك يتطلب األمر دراسة حتليلية وافية لنماذج السالسل الزمنية 
ابالعتماد على األساليب الرايضية. ميكن حتويل املوجات املنتظمة بكافة أشكاهلا إىل معادالت رايضية 

. من بني العلماء [8]م 1822ة وذلك ابستخدام نظرية العامل جوزيف فورير يف عام واضحة ومفهوم
كانت عاملة الرايضيات التطبيقية إنغريد دوبيشيس   الذين استفادوا من نظرية العامل جوزيف فورير حديثا  

( وعممت Wavelet transforms، واليّت ساعدت على تطوير نظرية التحويل املوجيي ) [9]
 .[10، 9]اكل مل يسبق أن قام أحد حبّلها حتليل فورييه حبيث فتحت اجملال حلّل مش

هناك العديد من الدراسات السابقة اليت تطرقت ملوضوع التشخيص اآليل ابستخدام حتويل املوجية 
وحتويل فورير القصري األمد وتناولته من زوااي خمتلفة، وقد تنوعت هذه الدراسات بني جماالت خمتلفة. 

ت أشار  حمها. وسوف نستعرض هنا أهم الدراسات اليت مت االستفادة منها مع اإلشارة إىل أبرز مال
ت إىل أن تطبيق حتويل املوجيات لتشخيص أخطاء اآلال [11، 4]أحباث املراجعة لألعمال السابقة يف 

تقنية التحويل  [12]حيث استخدم الباحث يف على مدى السنوات املاضية ينمو مبعدل سريع للغاية. 
املوجيي املستمر يف تشخيص مشكلة البلى والتآكل يف أدوات القطع لعملية اخلراطة. نوهت النتائج 
املتحصل عليها إىل أن الطريقة املقرتحة فعالة يف عملية التنبؤ بعمليات البلى اليت حتدث ألدوات القطع. 

تقنية حتويل املوجية وخوارزمية اجلينات الوراثية لتشخيص أعطال احملركات  [13]  استخدم الباحثون يف
احلثية. مت االعتماد على إشارة االهتزازات وحتويلها إىل جمال الزمن/الرتدد من أجل احلصول على مسات 

إىل أمهية أمتتة  [14] صنيف اآليل للعطل.  تطرق الباحثون يفمميزة للعطل ودراسة إمكانية عملية الت
أثناء عملية اإلنتاج، وتتوقف عند  عملية اكتشاف األعطال يف وقت مبكر، حبيث تعمل بصورة ذاتية

نفس الدراسة إىل استخدام االنبعااثت الصوتية  تحدوث العطل، وال تعمل حىت تتم صيانته. كما أشار 
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يف عملية التشخيص اآليل للمحركات الدوارة مبختلف أنواعها ابستخدام التحويل املوجيي من نوع 
عطال أارة الصوت والطريقة املقرتح يف تشخيص احلزمة. أشادت النتائج املتحصل عليها بفاعلية إش

 احملركات جبميع أنواعها.   
يف اجلزء التايل توضح هذه الدراسة عدم كفاية استخدام حتويل فورير وحتويل فورير قصري األمد وذلك 
للحاجة ليس فقط للمركبات الرتددية مع الزمن وإمنا مع التغريات يف اإلشارة عرب الزمن، لذلك مت 

ام نظرية املوجيات حلل احملدودية يف حتويل فورير. ولتوضيح الطريقة املقرتحة مت تطبيق الطريقة استخد
املقرتحة على ضاغط هواء، أجريت عليه عدد مثان جتارب: جتربة سليمة وعدد سبع جتارب حتتوي على 

 أعطال خمتلفة. 
 .  حتليل اإلشارة يف اجملال الرتددي2

بتحويل اإلشارة إىل عدة مستوايت اعتمادا على ما حتويه هذه اإلشارة من ترددات  يقوم حتويل فورير
خرى ميكن اعتبار حتويل فورير على أنه تقنية حسابية لتحويل اإلشارة من حيز أخمتلفة، أو بكلمات 

ة الزمن إىل حيز الرتدد. حيث يتم استخدام الدوال اجليبية كدوال أساسية يف حتليل اإلشارات وهي مهم
 . [9]جدا  يف الكشف عما حتويه اإلشارة من ترددات 

𝐹(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡)

∞

−∞

𝑒−𝑗𝜔𝑡𝑑𝑡 
  

(1) 
 ( هي اإلشارة يف جمال الرتدد. 𝐹(𝜔)( هي اإلشارة يف جمال الزمن و )𝑓(𝑡)حيث أن )

وهلذا يستخدم حتويل  ،ومن املالحظ أن اإلشارة بعد حتليلها بتحويل فورير ال حيدد زمن وقوع احلدث
وي على مركبات عابرة أو غري تفورير يف احلاالت املستقرة لإلشارة، أما يف حاالت اإلشارة اليت حت

ياق، مت عالج املشكلة فإن حتويل فورير يكون غري مالئم هلذا النوع من التحليل. ويف هذا السستقرة امل
 حتليل اإلشارة لكل مثحيث قام بتجزئة اإلشارة إىل نوافذ ومن  [15]( Gabarعن طريق العامل )

وابلتايل أاتحت هذه الطريقة إمكانية رسم اإلشارة يف الزمن والرتدد أو ما يعرف  ،ة على حدةذانف
 وقع التغيري يف (. وهبذه الطريقة أصبح من املمكن معرفة مىت1شكل بتحويل فورير قصري األمد )أنظر 

الرتدد )العطل( لإلشارة. ولكن من عيوب هذه الطريقة هو صعوبة اختيار حجم النافذة املناسبة ملا 
 .[15]حيدث يف اإلشارة من أحداث )أعطال أو تشوهات( 
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حيث أنه أيخذ تغيري واسع حلجم  ،ورة أعاله كان احلل هو استخدام التحويل املوجييلألسباب املذك
 ،النافذة. إن حتليل املوجية يستخدم انفذة واسعة عندما يراد معلومات دقيقة عن الرتددات املنخفضة

ليل وانفذة ضيقة عندما يطلب معلومات دقيقة عن الرتددات العالية يف اإلشارة. واجلدير ابلذكر أن حت
املوجية ال يستخدم جمال الزمن والرتدد ولكن يستخدم جمال الزمن واالتساع، حيث أن االتساع يتناسب 
عكسيا  مع الرتدد. ومن أهم املميزات الرئيسية لتحليل املوجية هو احلصول على حتليل موقعي مع حتديد 

ي يف العديد من اجملاالت مثل موقع حدوث التغيري )العطل( يف اإلشارة. تستخدم نظرية التحويل املوجي
نظمة التحليل وأحل املعادالت التفاضلية، و البصرايت، و السمعيات، و الفلك، و الرادار، و التشفري، 
اهلندسة النووية، و كشف الرتددات، و شارة والصورة، زالة الضجيج من اإلإمعاجلة وضغط و و الرقمي، 

 . [16، 13، 1]لزالزل وغريها ابالتنبؤ املبكر و التعرف على األصوات، و 
 التحويل املوجيي 1.2

( هو Wavelet Analysisو حتليل املوجيات )أ( Wavelet Transformالتحويل املوجيي )
عبارة عن طريقة حتليلية رايضية تستخدم من أجل معاجلة اإلشارات للعديد من التطبيقات العملية، وإن 

وكما مت توضيحه يف األعلى هي طريقة تستخدم لتمثيل  فورير،أساس هذه النظرية مبين على نظرية 
بنقل اإلشارة من  اإلشارات الدورية على شكل متسلسلة من اجليب واجليب متام ويقوم هذا التحويل

جمال الزمن إىل جمال الرتدد والعكس. ولكن املشكلة الرئيسية يف حتويل فورير أنه يصبح غري فعال 
لإلشارات متغرية الرتدد أو غري الثابتة ألنه ال يزودان مبعلومات عن احملتوى الرتددي خالل الزمن، كذلك 

اه واالحنراف وغريها، هلذا السبب مت تطوير بسبب ضياع بعض اخلواص املهمة هلذه اإلشارات مثل االجت
ما يعرف بتحويل فورير القصري األمد. حيث يقوم هذا التحويل بتمثيل اإلشارة ابستخدام انفذة معينة 
على حسب دقتها الزمنية والرتددية. ولكن املشكلة الرئيسية يف هذا التحويل هو الضياع احلاصل يف 

جل اإلشارات اليت تتغري بسرعة عند استخدام أدقة عالية من  الزمن والرتدد، حيث يتم احلصول على
انفذة صغرية، ولكن هذه الدقة ال تكون عالية لإلشارات اليت تتغري ببطء، وعند استخدام انفذة كبرية 
حيصل العكس متاما، هلذا السبب مت تطوير ما يعرف بنظرية حتويل املوجيات. حيث مت ابستخدام هذا 

ت السابقة عن طريق استخدام انفذة متغرية العرض بدال من انفذة اثبتة العرض، التحويل حل املشكال
للحصول على معلومات خمتلفة الرتدد على طول املوجة، هبذه الطريقة يتم احلصول على ما يعرف 

(. اجلدير 1شكل )أنظر  [10، 9]ابملوجيات اليت خيتلف ترددها ابختالف عرض النافذة املستخدمة 
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: التحويل املوجيي املستمر، التحويل املوجيي هيأنواع  ةابلذكر هنا أن التحويل املوجيي ينقسم إىل ثالث
 . [10]املتقطع، وحتويل حزمة املوجية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مقارنة بني طريقة التحويل املوجيي وطريقة حتويل فورير قصري األمد.1شكل 
 التحويل املوجيي املستمر 2.2
هي عبارة عن موجة صغرية متذبذبة وتوصف ابلصغرية ألهنا دالة ذات طول حمدد يف متغريين مها  املوجية

حيث يقوم التحويل  .2شكل ( كما هو موضح يف Translation( والتزحيف )Scaleالتعيري )
املوجيي املستمر بتجزئة اإلشارة إىل ماال هناية من املوجيات )املوجية األم( كدوال للموقع واالتساع وفقا  

 للمعادلة التالية:

𝐶(𝑎, 𝑏) = ∫ 𝑓(𝑡)
1

√𝑎
𝑅

𝜓(
𝑡 − 𝑏

𝑎
)𝑑𝑡 (2)  

,𝐶(𝑎( هي اإلشارة يف جمال الزمن و )𝑓(𝑡)حيث أن ) 𝑏) .)( هي نتيجة التحويل )الزمن والرتدد 
( متثل الدالة األساس للموجية واملعرفة مبتغريين مها التعيري والتزحيف واليت ميكن التعبري 𝜓(𝑡)وكذلك )

 عنها رايضيا  كالتايل:

𝜓(𝑡) =
1

√𝜋𝑓𝑏
𝑒2𝑖𝜋𝑓𝑐𝑡𝑒

−𝑡2

𝑓𝑏  (3) 

 التحويل المويجي  تحويل فورير قصير االمد
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مكانية إهرتز(. نالحظ  90هرتز و  10( برتددات خمتلفة )Morletيوضح شكل موجية ) 2شكل 
احلصول على موجيات خمتلفة بواسطة التغيري يف تعيري املوجية األصلية، أو مبعىن آخر توسيع وكبس 

 اإلشارة. 

 
 (.Morletأشكال خمتلفة ملوجية )يوضح : 2شكل 

 . حالة دراسية 3
تستوجب عملية احملافظة على العمر االفرتاضي للمحركات الصناعية أن تتم عملية التشغيل بطريقة 

إمكانية الكشف عن األعطال قبل  سليمة والصيانة يف الوقت املناسب.  وقد أاتحت الصيانة التنبؤية
عدة أشهر من بداية العطل وإصالح األجزاء واستبداهلا بشكل منتظم قبل أن ينهار احملرك، مما جيعل 

  :[3] ضاغط هواء حيمل املواصفات التالية"الصيانة التنبؤية" ممكنة. مت تطبيق الطريقة املقرتحة على 
 lb/ m2, 0-35 Kg/cm2 500-0 مدى ضغط اهلواء

 415V, 5Am, 5 HP, 50 Hz, 1440rpm  مواصفات احملرك احلثي 
 Type PR-15, Range 100-213 PSI  نوع صمام الضغط

  3شكل مت وضع منظومة حتسس االنبعااثت الصوتية ابلقرب من ضاغط اهلواء كما هو موضح يف 
حاالت حتتوي  7حاالت كالتايل: احلالة السليمة، وعدد 8. تتكون جمموعة البياانت من عدد  [3]

 –( LOVتسريب يف صمام اخلروج ) –( LIVخول )على أعطاب خمتلفة: تسريب يف صمام الد
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عطل يف احلذافة  –( PRعطل يف حلقة املكبس ) –(NRVتسريب يف صمام عدم الرجوع )
(FW)– ( عطل يف سري نقل احلركةRB)– ( أعطال احملاملBF مت حتليل هذه احلاالت بواسطة  .)

ساس يف كسيكية كدوال األالقبعة املو ( Morletالتحويل املوجيي املستمر واستخدام موجيات )
 التحليل. 

 
 : منظومة حتسس االنبعااثت الصوتية والتحويل املوجيي.3شكل 

 . النتائج واملناقشة4
 (Hاحلالة السليمة ) -1

اإلشارة املسجلة عن طريق جهات حتسس االنبعااثت الصوتية الصادرة من منظومة  4شكل يبني 
 ضاغط اهلواء يف حالة عدم وجود أعطال. 
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 : إشارة االنبعااثت الصوتية يف احلالة السليمة.4شكل 

النتائج يف حيز الزمن والرتدد إلشارة االنبعااثت الصوتية يف احلالة  6شكل و  5شكل نالحظ يف 
ومة ضغط اهلواء. يالحظ عدم وجود ترددات غري اعتيادية )مرتفعة اإلتساع( يف اإلشارة السليمة ملنظ

( واليت من املتوقع أن 3.5-3على طول زمن االختبار، عدا بعض الرتددات املنخفضة )بني األزمنة 
 ، ألن تردداهتا منخفضة وعدم تكرارها على حمور الزمن. ا  تكون تشويش

 

 
 : التحويل املوجيي لإلشارة السليمة يف بعدين )الزمن والرتدد(.5شكل 
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 : التحويل املوجيي لإلشارة السليمة، رسم ثالثي األبعاد.6شكل 

 (LIVتسريب يف صمام الدخول ). 2
شكل و  8شكل ميثل إشارة االنبعااثت الصوتية عند حدوث تسريب يف الصمام الداخلي.  7شكل 

ميثل التحليل املوجيي هلذه اإلشارة يف بعدين وثالثة أبعاد )الزمن والرتدد واالتساع( على التوايل.  9
يالحظ وجود اضطراابت متكررة يف إشارة الصوت على طول  6شكل ابملقارنة مع اإلشارة السليمة يف 

 الفرتة الزمنية لالختبار مما يشري إىل احتمالية وجود عطب. 

 
 الدخول.: إشارة االنبعااثت الصوتية يف حالة وجود تسريب يف صمام 7شكل 
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 : التحويل املوجيي لإلشارة يف حالة وجود تسرب يف صمام الدخول يف بعدين )الزمن والرتدد(.8شكل 

 
 لإلشارة يف حالة وجود تسرب يف صمام الدخول، رسم ثالثي األبعاد. : التحويل املوجيي9شكل 

 (LOV. تسريب يف صمام اخلروج )2
التحليل املوجيي إلشارة االنبعااثت الصوتية يف حالة وجود عطب يف صمام خروج اهلواء  10شكل ميثل 

يالحظ وجود  6شكل يف ثالثة أبعاد )الزمن والرتدد واالتساع(. وابملقارنة مع اإلشارة السليمة يف 

ع
سا
إلت
ا
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اضطراابت متكررة يف إشارة الصوت على طول الفرتة الزمنية لالختبار مما يشري إىل احتمالية وجود 
 عطب.

 

 
 : التحويل املوجيي لإلشارة يف حالة وجود تسرب يف صمام اخلروج، رسم ثالثي األبعاد.10شكل 

 (NRV. تسريب يف صمام عدم الرجوع )3
التحليل املوجيي إلشارة االنبعااثت الصوتية يف حالة وجود عطب يف صمام عدم رجوع  11شكل ميثل 

يالحظ وجود  6شكل اهلواء يف ثالثة أبعاد )الزمن والرتدد واالتساع(. وابملقارنة مع اإلشارة السليمة يف 
اضطراابت متكررة يف إشارة الصوت على طول الفرتة الزمنية لالختبار مما يشري إىل احتمالية وجود 

 عطب.
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 : التحويل املوجيي لإلشارة يف حالة وجود تسرب يف صمام عدم الرجوع، رسم ثالثي األبعاد.11شكل 

 
 ( PRعطل يف حلقة املكبس ) -4

التحليل املوجيي إلشارة االنبعااثت الصوتية يف حالة وجود عطب يف حلقة املكبس  12شكل يوضح 
يالحظ وجود  6شكل يف ثالثة أبعاد )الزمن والرتدد واالتساع(. وابملقارنة مع اإلشارة السليمة يف 

اضطراابت متكررة يف إشارة الصوت على طول الفرتة الزمنية لالختبار مما يشري إىل احتمالية وجود 
 عطب.

ع
سا
إلت
ا
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 : التحويل املوجيي لإلشارة يف حالة وجود عطل يف حلقة املكبس، رسم ثالثي األبعاد.12شكل 

 (FWعطل يف احلذافة ) -5
التحليل املوجيي إلشارة االنبعااثت الصوتية يف حالة وجود عطب يف احلذافة يف ثالثة  13شكل يوضح 

يالحظ جيود بعض  6شكل أبعاد )الزمن والرتدد واالتساع(. وابملقارنة مع اإلشارة السليمة يف 
االضطراابت املتكررة يف إشارة الصوت على طول الفرتة الزمنية لالختبار مما يساعد يف اكتشاف 

 العطب.
ع
سا
إلت
ا
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 : التحويل املوجيي لإلشارة يف حالة وجود عطل يف احلذافة، رسم ثالثي األبعاد.13شكل 

 
 (RBعطل يف سري نقل احلركة ) -6

التحليل املوجيي إلشارة االنبعااثت الصوتية يف حالة وجود عطب يف سري نقل احلركة يف  14شكل ميثل 
يالحظ وجود  6شكل ثالثة أبعاد )الزمن والرتدد واالتساع(. وابملقارنة مع اإلشارة السليمة يف 

اضطراابت متكررة يف إشارة الصوت على طول الفرتة الزمنية لالختبار مما يشري إىل احتمالية وجود 
 عطب.
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 : التحويل املوجيي لإلشارة يف حالة وجود عطب يف سري نقل احلركة، رسم ثالثي األبعاد.14شكل 

 (.  BFأعطال احملامل ) -7
ميثل التحليل املوجيي إلشارة االنبعااثت الصوتية يف حالة وجود عطب يف احملامل يف ثالثة  15شكل 

يالحظ وجود اضطراابت  6شكل أبعاد )الزمن والرتدد واالتساع(. وابملقارنة مع اإلشارة السليمة يف 
 متكررة يف إشارة الصوت على طول الفرتة الزمنية لالختبار مما يشري إىل احتمالية وجود عطب.

 
 : التحويل املوجيي لإلشارة يف حالة وجود عطب يف احملامل، رسم ثالثي األبعاد.15شكل 
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النتائج املتحصل عليها ابستخدام التحليل املقرتح هي األنسب يف حتليل أعطال منظومة ضاغط اهلواء 
وذلك لعدم فقد زمن حدوث العطل أو العطب خالل التحليل مما يساعد يف حتديد مكان العطل قبل 

الهنيار التام للمنظومة. اهتم هذا البحث ابلدور الذي تلعبه التقنيات احلديثة يف جماالت حدوث ا
الصيانة وخصوصا  يف تطبيق الصيانة التنبؤية عن طريق تشخيص األعطال. يعتمد التشخيص اآليل 

من  املقرتح على إجراء مراقبة دقيقة لكل أجزاء اآللة والتعرف على أي تذبذب يف اإلشارة املستلمة
أجهزة التحسس.  حيث ينقل هذا األسلوب يف التشخيص اآليل لألعطال من موقف معاجلة األعطال 
بعد حدوثها إىل موقف التحكم يف حدوث التوقفات واألعطال، أي أن كل التوقفات لآلالت عن 
العمل تصبح خمططة وليست فجائية، وهبذا الوضع يصبح التشخيص اآليل لألعطال هو الذي يتحكم 

 اآلالت بدال من أن تتحكم اآلالت فيها. يف
 . االستنتاجات  5

التشخيص اآليل هو عملية هتدف إىل جعل املعامل واملصانع أكثر اعتمادا على احلاسب بدال من 
يهدف هذا التشخيص إىل زايدة املوثوقية حيث يستطيع النظام املقرتح العمل بسرعة ودقة و اإلنسان، 

أكرب من اإلنسان. لقد تبني من خالل هذا البحث أن تقنية التحويل املوجيي هي األنسب يف حتليل 
من إن ليا  يف وقت مبكر وقبل وقوع العطل. آإشارة االنبعااثت الصوتية من أجل اكتشاف األعطال 

أهم مميزات التحويل املوجيي هو عدم فقد حمور الزمن خالل التحليل مما يساعد يف حتديد موقع )زمن( 
بداية العطل اليت حتدث نتيجة خللل يف قطعة معينة من اآللة املراد رصد وتشخيص أعطاهلا. النتائج 

طال منظومة املتحصل عليها تفيد أبن الطريقة املقرتحة هي األنسب يف حتليل وتشخيص ورصد أع
ضاغط اهلواء مما يساعد يف حتديد مكان العطل قبل حدوث اهنيار كارثي. وكأعمال مستقبلية ميكن 
استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي مثل الشبكات العصبية وتقنيات تعليم اآللة املختلفة يف التصنيف 

 اآليل هلذه األعطال. 
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