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ตาํแหน่งวดัการสัน่สะเทือน 

• เลอืกวดัในตาํแหน่งทีใ่กลห้รอืมี
การสัง่ผา่นการสัน่สะเทอืน
โดยตรง เชน่ แบริง่ 

• ไมว่ดัในชิน้สว่นทีม่คีวามแขง็
เกรง็ตํ่า เน่ืองจากผลทีไ่ดจ้ะเป็น
การสัน่หรอืกระพอืของ
โครงสรา้งแทน 



ตวัอย่างการวิเคราะหส์ญัญาณในโดเมนเวลา (1) 

ลกัษณะการสัน่สะเทอืนในโดเมนเวลาเปลีย่นไปตามระดบัความเสยีหาย 



ตวัอย่างการวิเคราะหส์ญัญาณในโดเมนเวลา (2) 

ลกัษณะการสัน่สะเทอืนในโดเมนเวลาอาจใชบ้ง่บอกถงึสาเหตุของความเสยีหายได ้



ตวัอย่างการวิเคราะหส์ญัญาณในโดเมนความถ่ี (1) 

ลกัษณะการสัน่สะเทอืนในโดเมนเวลาอาจเกดิจากการสัน่สะเทอืนหลายๆ สาเหตุ หลายๆ 
ความถีป่ระกอบกนั การวเิคราะหค์วามถีจ่ะเหมาะสมกวา่ 



ตวัอย่างการวิเคราะหส์ญัญาณในโดเมนความถ่ี (2) 



Time Domain VS Frequency Domain 



Machinery Noise and Diagnostics 



Imbalance (1) 



Imbalance (2) 

Static 

Dynamic 



Imbalance (3) 

การไมส่มดุลของ rotor กระตุน้ใหเ้พลาสัน่สะเทอืน 
และจะมลีกัษณะการเสยีรปูขึน้อยูก่บัความเรว็รอบ
หมนุ และ Mode shape ของเพลา  



Imbalance (4) 

Waterfall spectral ของการสัน่สะเทอืนเน่ืองจากความไมส่มดุล การสัน่สะเทอืนจะเกดิมากที ่1 เทา่
ของความเรว็รอบหมนุเพลา (1x rpm) 



Basic types of misalignment 



Misalignment – Angular misalignment 

Angular misalignment (Axial vibration) 

การสัน่สะเทอืนจะเกดิที ่1 เทา่ของความเรว็รอบหมุนเพลา (1x rpm) 



Misalignment – Offset misalignment 

Offset (parallel) misalignment (Radial vibration) 

การสัน่สะเทอืนจะเกดิที ่2 เทา่ของความเรว็รอบหมุนเพลา (2x rpm) 



Misalignment 



Vibration from a misalignment problem 



Waterfall spectral from a misalignment problem 

Waterfall spectral ของการสัน่สะเทอืนเน่ืองจาก misalignment การสัน่สะเทอืนจะเกดิมากที ่1 
และ 2 เทา่ของความเรว็รอบหมุนเพลา 



สาเหตอ่ืุนๆ ของ misalignment problem 

A bent or misaligned shaft results in a high 
level of axial vibration 

Misaligned rolling bearing/ sleeve bearing 
and shaft  



Eccentricity 

การเยือ้งศนูย ์จากการทีจ่ดุศนูยก์ลางของรปูรา่ง
ไมต่รงกบัจดุศนูยก์ลางการหมนุ 



Looseness 



Gear vibration 

z1 = จาํนวนฟนัของเฟืองขบั 

z2 = จาํนวนฟนัของเฟืองตาม 

f1 = ความถีก่ารหมนุของเพลาขบั 

f2 = ความถีก่ารหมนุของเพลาตาม 

 

เฟืองขบัหมนุ 1 รอบ มกีารขบ
กนัของฟนัเทา่กบั z1 ครัง้ 

ความถ่ีการขบ  

(Gear meshing frequency, GMF) 

fz = z1 × f1 

เฟืองตามหมนุ 1 รอบ มกีารขบ
กนัของฟนัเทา่กบั z2 ครัง้ 

fz = z2 × f2 

จากความสมัพนัธข์องความเรว็
รอบหมนุ และจาํนวนฟนัจะได ้ fz = z1 × f1 = z2 × f2 



Signal averaging applied to gearboxes 



Time domain of gear vibration signal 



Gear vibration signal 



Bearing defects 

Causes of bearing defects 

• Excessive load 

• Misalignment 

• Defective shaft & housing 

• Fault mounting 

• Improper fit 

• Improper lubrication 

• Poor sealing 

 

Failure modes 

• Inner race 

• Outer race 

• Rolling elements 

• Cage 

• Lubrication 

 



Frequencies of bearing vibration 

การวดัการสัน่สะเทอืนของแบริง่ 



Vibration from magnetic force 



Oil whirl/ Oil Whip (1) 

• ความแตกต่างของความดนัใน Fluid-film bearing ทาํใหเ้กดิแรงในแนวเสน้สมัผสั ซึง่สง่ผลให้

เกดิ Whirl 

• Whirl มกัเกดิทีป่ระมาณ 0.4-0.48 เทา่ของความเรว็รอบหมนุเพลา 

• ถา้ความถีข่อง whirl ตรงกบัความถีธ่รรมชาตขิองระบบ จะเกดิการ Whip ขึน้ ถงึแมว้า่จะเพิม่

ความเรว็รอบหมุนเพลา  Whip ยงัเกดิทีค่วามถีเ่ทา่เดมิ 



Oil whirl/ Oil Whip (2) 



Frequency range and typical machinery vibrations 



Causes VS Vibration 



Vibration VS Causes 
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