
نتایجروش انجام پژوهش مقدمه

 پس از اتصال برد ساخته شده که مددای  متکد ا از تک کددددهAC ،
100رکداسس سیگدال سیدوسی تمید  بدا فیک تقویک کددده و فیلتر اسک، 

یتدال سپس، آن یا به مبدل آسالوگ به دیج. سمودمی توان مکاهده هرت  یا 
مبددل .متصا کرده و تبدیا فوییه سیگدال، محاسدبه و خخیدره می ددردد

دال به دیستی آسالوگ به دیجیتال به خوبی پاسخ داده و تبدیا فوییه سیگ
. شودسمایش داده می

ثر دوپلرپردازش سیگنال های حاصل شده از دستگاه ارتعاش سنج  لیزری مبتنی بر ا
مریم چنگائی، فاطمه رضائی

دانشکده فیزیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

اسددازه دیر  لی ی  مبتدی بر اثر دوپلر بدرا ایتعاش سدج دستگاه
. می شدوداپتی ی دامده، فرکاسس و سرعک اشیاء مرتعش اسدتاده

ی این دستگاه بدون تمدا  بدا اسدتاده از میددمان آزمایکدگاه
حدر  دیر  ایتعاشدا  تسدم متتداخا سدج مای لسون به اسدازه

اسس فرکاسس و دامده ایتعاش، از تابجایی دوپلرِ فرکد. پردازدمی 
؛گاهیآزمایکدبا استاده از این میدمان . شودسوی لی ی حاصا می

یگدال فرکاسس، دامده و سرعک بیکیده اتسام مدرتعش توسدس سد
.ی دردددیر  مدییافتی توسس اسیلوس وپ یا کای  د  اسدازه

دوپلری لیزری نویز ارتعاش سنج آزمایشگاهی حذف چیدمان : 1شکل

نج ارتعاش سنهایی ازدستگاه نمایی : 2شکل
لیزری مبتنی بر اثر دوپلر

سیگنال دریافت شده از نمودار : 3شکل
آشکارساز

گدال ی ی از مسائا مطرح شده دی این دستگاه، موضوع پردازش سدی
و حذف سوی  اسک که دی محاسدبه و اسددازه دیر  فرکداسس تسدم 

.سکامرتعش و سرعک بیکیده اتسام دی حال ایتعاش تأثیردذای 
ایین آمده دایا  اسواع سوی ها  فرکاسس باال و پدسک ه سیگدال ها  ب

موتدود می باشدد که با توته به بازه  فرکاسسی، برا  حذف سوی ها 
ها، دالدی میدمان آزمایکگاهی از مدایها  مختلف برا  تقویک سیگ
ک هدا فیلترها  مداسب برا  کاهش سوی  و فیلتر ها  حدذف هایموسی

محدویهمچدین تهک حذف سوی ، از سیم ها  هم. استاده شده اسک
دایا  سدوی  سوی  پایین، مدبع تغذیه فاقد سوی  و قطعا  ال تروسی دی

توسددس سوی هدابرخددی از همچددین.کمتدر بهره دیددر  شدده اسددک
حذف یوش ها  سخک اف ای  ماسدد استاده از اب ایها  ال تروسی ی

دی سهایک ستدایج بده دسدک آمدده توسدس دسدتگاه مرتدع . اسدشده
.ده اسککالیبراسیوسی با حداقا می ان سوی  محاسبه و اسدازه دیر  ش

راحدی و حذف سوی ها  سیستم ایتعاش سدج لی ی  با استاده از ط
وسدخک اف ای  یوش ها ساخک مدایها  ال تروسی ی مداسب و 

:شاماسویسیبرسامه

وی بدرد استاده از هسته فریک به دوی سیم و قس فایاد  بده د
آش ایساز و کای  د  تهک کاهش سوی ها  ال تروسیک

هسته فریت به : 4شکل
سیمدور 

فارادی به دورقفس : 5شکل
آشکارسازبرد 

فارادی طراحی قفس : 6شکل
دکشده برای کارت 

 استاده از مدای تک کدددهAC و تقویک کددده عملیاتی بدرا
تقویک سیگدال

شماتیک مدار : 7شکل
هتقویت کنندو ACجفت کننده 

ر ساخته شده فیلتبرد : 8شکل
سخت افزاری

عدال بده استاده از فیلترها  پایین دذی و باالددذی فعدال وریرف
.پایینمدظوی حذف سوی ها  فرکاسس باال و 

دال ویود  فیلترها  فعال تابعی از فرکداسس سدیگکددددی تقویک
گدال به همین دلیا، فیلترها  فعدال عدهوه بدر تقویدک سدی. اسک

.ویود ، خاصیک فیلتراسیون بهتر  سی  دایسد

فعالذر شماتیکی از فیلتر باالگ: 10شکلعالفاز فیلتر میان گذر نمایی : 9شکل

خواسدنربعهوهتاآیدویدوبردتوسسبرسامه سویسیازاستاده
وی صبهسی آنفوییهتبدیالحظه ا ،صوی بهسیگدال
ابادامه،دی.شودمکخصآناولپیکوشدهدرفتهلحظه ا 
داده ها MATLABاف ایسرمدیشدهسوشتهکدازاستاده
.می درددیسموشدهخواسدهآیدویدوازایسالی

برنامه نویسی متلبو آردوینو استراتژی حذف نویز با استفاده از نرم افزار برد : 10شکل

دل تبدیل فوریه خروجی مب: 11شکل
محیطآنالوگ به دیجیتال در نور 

خروجی مبدل آنالوگ : 12شکل
محیطبه دیجیتال در نور 

سیگنال نور : 13شکل
رفیلتخروجی محیط با 

سیگنال نور : 14شکل
رفیلتخروجی قبل از اعمال 

لی یبریسی تحوال  سیگدال، دی اثر سوی  شا  لی ی دی دو وضعیک:

سیستم در فرکانسی طیف : 15شکل
حالت لیزر خاموش در فرکانس 

.هرتز60ارتعاشی 

سیستم در طیف فرکانسی : 16شکل
حالت لیزر روشن در فرکانس 

هرتز60ارتعاشی 

درسیستم طیف فرکانسی : 17شکل
حالت لیزر خاموش بدون اعمال 

فیلتر

مختلف مطالعه سواحی مختلف فرکاسسی بر یفتای سوی   سیستم دی حاال  
ا سرخ بدون بازتابدده و با بازتابدده دی فرکاسس ایتعاشی مختلف، ب

هرت  یا 500توان تا فرکاسس سموسه بر ثاسیه می1000سموسه بردای  
.آش ایساز  کرد

طیف فرکانسی : 18شکل
عاشی سیستم در فرکانس ارت

هرتز180

طیف فرکانسی : 19شکل
عاشی سیستم در فرکانس ارت

دامنه باال با )هرتز170
(بازتابنده

فرکانسی طیف : 20شکل
اشی سیستم در فرکانس ارتع

بدون باال دامنه )هرتز400
(بازتابنده

فرکانسی طیف :21شکل
اشی سیستم در فرکانس ارتع

دامنه پایین با )هرتز300
(بازتابنده

نتیجه گیری
اشقابلیک پاسخ دهی دی محدوده مختلی از فرکاسس ها و دامده ها  ایتع
 سیستم متک ا از مدایها  ال تروسی ی تک کدددهACر ، تقویک کددده، فیلت

دیجیتالو مبدل آسالوگ به 
مدده اف ای تهک پردازش و ثبک سیگدال ها  بدسک آطراحی و ساخک سرم

از دستگاه ایتعاش سدج لی ی 
 بدر اثر سوی ها  لی ی، بلدددو، مدایا ، دامده ایتعداش و فرکداسسبریسی

کده بدا باشددیو  یفتای سوی   سوی  رالب، متعلق به ال تروسیک مدای مدی
-رکاسسهمچدین، سوی ها دی ف. یابدطراحی برد فیلتردای اثرا  آن کاهش می

مدی بایسدک سدرخ  سدوی  شوسد که تهک کاهش ایدن ها  باالتر رالب می
. بردای  تغییر سمایدسموسه
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