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MỞ ĐẦU 

I. Lý do chọn ñề tài 

       Tình trạng hoạt ñộng của thiết bị, ngay cả trong các ñiều kiện bình thường 

vẫn dẫn ñến sự lão hóa của vật liệu, ñôi khi gây nên sự cố hay tai nạn. Để khai thác 

tốt thiết bị, phải duy trì thiết bị ở tình trạng hoạt ñộng tốt cần thiết phải bảo dưỡng 

thiết bị. 

Để duy trì trạng thái hoạt ñộng tốt của thiết bị máy móc, có thể sử dụng hai giải 

pháp sau ñây: 

  + Thay thế các chi tiết sau một số giờ sử dụng nhất ñịnh, do nhà sản xuất quy 

ñịnh, ñược gọi là bảo dưỡng ngăn ngừa có hệ thống. Giải pháp này thực tế không 

hoàn toàn hợp lý, bởi vì có thể dẫn ñến việc thay thế các chi tiết còn tốt và do ñó 

làm tăng ñáng kể giá thành bảo dưỡng (giá thành chi tiết, dừng máy, giá nhân 

công...). Ngoài ra, việc tháo lắp nhiều lần một máy còn trạng thái làm việc tốt sẽ có 

khuynh hướng làm giảm tuổi thọ của máy. 

   + Theo dõi ñịnh kỳ hay liên tục trạng thái hoạt ñộng của thiết bị, và chỉ can 

thiệp thay thế khi kiểm tra phát hiện có sự thay ñổi bất thường hành vi của máy. 

Giải pháp này ñược gọi là bảo dưỡng có ñiều kiện thường ñược quan tâm hơn hơn, 

vì giảm ñược số lần can thiệp có hệ thống thường ñắt tiền và cho phép tránh ñược 

các hư hỏng, nhờ biết rõ tình trạng “sức khoẻ” của máy. 

     Có rất nhiều kỹ thuật phân tích ñã ñược phát triển ñầy ñủ trong nhiều năm 

qua cho việc xử lý tín hiệu rung ñộng ñể thu ñược những thông tin chẩn ñoán. 

Những nghiên cứu gần ñây chú trọng ñến việc sử dụng thời gian trung bình của tín 

hiệu rung ñộng, quang phổ, phân tích Fourier, biên ñộ và kỹ thuật ñiều chế pha 

nhằm phát hiện các loại hư hỏng khác nhau của bánh răng. Hầu hết các phương 

pháp thường dùng xác ñịnh tốt các bất thường và xác ñịnh ñược các loại hư hỏng 

mà không thể cung cấp nhiều thông tin về chúng, như vị trí và mức ñộ nghiêm trọng 

của hư hỏng. 

Trong chẩn ñoán máy móc, phát hiện các trạng thái lỗi ở gian ñoạn sớm nhất 

có thể là một việc rất quan trọng. Việc giám sát trạng thái của các cơ cấu quay dựa 
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trên tín hiệu rung ñộng ñã ñược tiến hành qua nhiều thập kỷ. Ngược lại, giám sát 

trạng thái âm thanh của cơ cấu thì lại ít ñược quan tâm. Đây có lẽ là do nhận thức 

ñược rằng việc theo dõi âm thanh từ một thiết bị trong một môi trường công nghiệp 

rất ồn ào là phức tạp. Trong vài năm qua, thiết bị âm thanh cùng với kỹ thuật xử lý 

tín hiệu phức tạp ñã có một số tiến bộ ñáng kể và ñã làm cho công việc trích xuất 

thông tin chuẩn ñoán từ tín hiệu âm thanh bị ô nhiễm ñó trở nên khả thi.  

Chính vì các lý do nêu trên, tác giả chọn ñề tài nghiên cứu cho luận văn cao 

học của mình là “Nghiên cứu phương pháp chẩn ñoán hư hỏng truyền ñộng bánh 

răng bằng phân tích tín hiệu âm thanh”. 

II. M ục ñích nghiên cứu 

- Xây dựng phương pháp chẩn ñoán hư hỏng bằng cách trích xuất thông tin 

chẩn ñoán từ âm thanh bị ô nhiễm từ ñó xây dựng phần mềm phân tích và xử lý tín 

hiệu âm thanh… 

- Xây dựng sơ ñồ thiết bị thí nghiệm thu nhận tín hiệu âm thanh sinh ra từ bộ 

truyền bánh răng. 

- So sánh ưu và nhược ñiểm của phương pháp chẩn ñoán hư hỏng bằng âm 

thanh với phương pháp chẩn ñoán hư hỏng bằng phân tích rung ñộng. 

III. Ph ạm vi nghiên cứu 

- Nghiên cứu sự phát triển hư hỏng cục bộ trong một hộp tốc ñộ, sử dụng tín 

hiệu âm thanh và tín hiệu rung ñộng. Tất cả các nghiên cứu này ñều sử dụng tín 

hiệu rung ñộng như là một thông số giám sát. 

- Nghiên cứu xây dựng sơ ñồ thiết bị ghi ño tín hiệu âm thanh xuất ra từ các 

dạng hỏng khác nhau của truyền ñộng bánh răng trong các thiết bị cơ khí. 

- Nghiên cứu các phương pháp xử lý tín hiệu âm thanh thu nhận ñược, 

phân tích tín hiệu nói trên, từ ñó ñưa ra các chẩn ñoán về tình trạng hư hỏng 

bánh răng. 
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IV. Phương pháp nghiên cứu 

- Nghiên cứu lý thuyết về các dạng hỏng cơ bản trong truyền ñộng bánh 

răng; tổng quan về các phương pháp cơ bản sử dụng trong chẩn ñoán hư hỏng 

truyền ñộng bánh răng.  

- Nghiên cứu lý thuyết về phép biến ñổi Wavelet và ứng dụng của nó vào 

việc phân tích tín hiệu âm thanh và tín hiệu dao ñộng nhằm phát hiện tình trạng gãy 

răng và nứt răng trong truyền ñộng bánh răng. 

- Nghiên cứu so sánh việc theo dõi tín hiệu âm thanh và rung ñộng của hộp 

số nhiều cấp, hoạt ñộng dưới một loạt trạng thái thường và trạng thái hư hỏng. 

Nhằm chứng minh môi trường âm thanh chắc chắn ảnh hưởng ñến quá trình ño 

lường trạng thái âm thanh nhưng không làm giảm ñáng kể việc khai thác các thông 

tin chẩn ñoán có ích. Trên thực tế, việc giám sát trạng thái âm thanh có thể có hiệu 

quả trong việc xác ñịnh hư hỏng của hộp số. 

- Nghiên cứu xây dựng sơ ñồ mô hình thí nghiệm tiếp nhận các tín hiệu âm 

thanh và dao ñộng sinh ra từ các hư hỏng trong truyền ñộng bánh răng thông qua 

gia tốc kế và micro. 

- Xây dựng hoặc ứng dụng phần mềm có sẵn nhằm phân tích tín hiệu dao 

ñộng và âm thanh phục vụ chẩn ñoán hư hỏng. 

- Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng phân tích tín hiệu dao ñộng và âm thanh 

nhằm chẩn ñoán tình trạng hư hỏng trong truyền ñộng bánh răng. 

V. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

- Đề tài mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, góp một công cụ và phương 

pháp có thể sử dụng vào chẩn ñoán hư hỏng các hệ truyền ñộng cơ khí sử dụng 

trong các thiết bị tự ñộng. Góp phần ñảm bảo sự an toàn cho con người và thiết bị, 

giảm ñến mức thấp nhất thời gian dừng sản xuất, ñảm bảo chất lượng sản phẩm và 

tối ưu hóa giá thành bảo dưỡng. 

- Ứng dụng vào việc chẩn ñoán các hư hỏng sớm của ổ lăn, bánh răng sử 

dụng trong thiết bị cơ khí, góp phần vào công tác bảo dưỡng dự phòng thiết bị, nhất 

là các thiết bị cơ khí sử dụng trong dây chuyền sản xuất tự ñộng. 
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VI. Cấu trúc luận văn 

      Ngoài phần mở ñầu, kết luận và hướng phát triển ñề tài, danh mục tài liệu tham 

khảo nội dung chính của luận văn ñược chia thành 4 chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan về phương pháp chẩn ñoán hư hỏng bằng phân tích tín 

hiệu dao ñộng và âm thanh. 

Chương 2: Phương pháp xử lý tín hiệu dao ñộng và âm thanh nhằm chẩn ñoán 

hư hỏng thông dụng. 

Chương 3: Phép biến ñổi Wavelet và ứng dụng. 

Chương 4 : Mô hình và sơ ñồ ghi ño tín hiệu âm thanh, rung ñộng phát ra từ hư 

hỏng truyền ñộng bánh răng. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG  

BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÍN HI ỆU DAO ĐỘNG 

VÀ ÂM THANH 

1.1. Tổng quan về chẩn ñoán hư hỏng cơ khí  

1.1.1. Tầm quan trọng của việc theo dõi và bảo dưỡng thiết bị  

1.1.1.1. Bảo dưỡng thiết bị 

Tình trạng hoạt ñộng của thiết bị, ngay cả trong các ñiều kiện bình thường  ñều 

dẫn ñến sự lão hóa của vật liệu, ñôi khi gây nên sự cố hay tai nạn. Để khai thác tốt 

thiết bị, phải duy trì thiết bị ở tình trạng hoạt ñộng tốt nên ta phải bảo dưỡng thiết 

bị. Để duy trì trạng thái hoạt ñộng của máy móc thiết bị có hai phương pháp là bảo 

dưỡng ngăn ngừa hệ thống và bảo dưỡng có ñiều kiện. Việc bảo dưỡng thiết bị khá 

tốn kém nên phải tìm ra phương thức tối ưu ñể bảo dưỡng thiết bị với giá thấp nhất 

nhưng không gây nguy hiểm cho máy và người vận hành. 

 

 

Hình 1.1. Tối ưu hóa chính sách bảo dưỡng 

Theo biểu ñồ trên ta nhận thấy không bảo dưỡng thiết bị gây nên quá nhiều sự 

cố, chi phí giải quyết các sự cố tăng lên. Còn nếu bảo dưỡng ngăn ngừa quá nhiều 

tổng chi phí cũng tăng lên. Hiệu quả của việc theo dõi là chi phí giải quyết sự cố 
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giảm dẫn ñến tổng chi phí giảm. Từ ñó ta có khái niệm bảo dưỡng tối ưu là sự phối 

hợp hài hòa giữa bảo dưỡng ngăn ngừa có hệ thống  và bảo dưỡng sửa chữa . 

1.1.1.2. Theo dõi thiết bị  

Việc theo dõi thiết bị nhằm giảm mức ñộ bảo dưỡng ngăn ngừa, mà không gây 

thêm một nguy cơ hỏng hóc nào cho thiết bị từ ñó giảm ñược tổng chi phí. Việc 

theo dõi thiết bị là một phần của chính sách bảo dưỡng và phải ñảm bảo ngăn ngừa 

các nguy cơ lớn như dừng máy, phát hiện sớm các bất thường, phân tích sau khi sự 

cố xảy ra. 

1.1.2. Phát hiện và chẩn ñoán hư hỏng  

Phát hiện sự thay ñổi trong hành vi của máy móc, từ một hay nhiều thông số 

nhận ñược thông qua ño ñạc như dao ñộng, tiếng ồn, nhiệt ñộ... Xác ñịnh nguồn gốc 

của sự thay ñổi nhận thấy ñược trong giai ñoạn phát hiện thực hiện ước lượng mức 

ñộ trầm trọng của khuyết tật ñể quyết ñịnh xử lý. 

Chẩn ñoán là một công cụ ñặc biệt hữu ích trong bảo dưỡng dự phòng, vượt xa 

sự sự cảnh báo ñơn thuần và ñược ñặc trưng bởi việc xác ñịnh bản chất chính xác 

của khuyết tật gặp phải, của mức ñộ trầm trọng của khuyết tật và tính khẩn thiết của 

hành ñộng can thiệp. 

Việc phát hiện thường dựa trên sự biến thiên của một thông số có ý nghĩa nào ñó 

của kết cấu, sau ñó tiếp tục thực hiện ñều ñặn việc thu thập tín hiệu ño ñạc và so 

sánh các tín hiệu nhận ñược. Việc chẩn ñoán phải nhờ ñến các kỹ thuật khảo sát 

mạnh hơn tùy theo mức ñộ phức tạp và ñộ chính xác của việc chẩn ñoán, tùy theo 

tầm quan trọng về kinh tế của hư hỏng ñang nghi ngờ. 

1.1.2.1. Phát hiện và chẩn ñoán hư hỏng 

  Để theo dõi ñịnh kỳ hay liên tục thiết bị, máy móc cần phải một chọn một 

thông số biểu thị cho hư hỏng và xác ñịnh một ngưỡng cho phép của thông số nói 

trên, trong một dải tần số nhất ñịnh. Dao ñộng là thông số hiệu quả phản ánh tình 

trạng thiết bị vì sự hoạt ñộng của máy gây ra các lực và các lực này là nguyên nhân 

gây ra các hư hỏng về sau. Việc phân tích dao ñộng cho phép xác ñịnh các lực ngay 
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khi nó vừa mới xuất hiện nhằm có thể chẩn ñoán và ñánh giá thiệt hại mà chúng có 

thể gây ra. 

  Bảo dưỡng ngăn ngừa dựa trên ý tưởng trên nên ñể thực hiện bảo dưỡng ngăn 

ngừa, cần xác ñịnh các nguyên nhân hư hỏng thường gặp nhất, xác ñịnh thiệt hại do 

chúng gây ra, xác suất xuất hiện của chúng và phải có biện pháp cho phép phát hiện 

sớm nhất các triệu chứng của chúng. 

1.1.2.2. Các kỹ thuật theo dõi và chẩn ñoán hư hỏng 

Có rất nhiều kỹ thuật theo dõi và chẩn ñoán hư hỏng ñã ñược phát triển trong 

nhiều năm quá, ñiển hình nhất là các kỹ thuật sau: 

- Theo dõi dao ñộng của các thông số (mức ñộ toàn cục). 

- Phân tích phổ dao ñộng trên các dải tần tương ñối hẹp. 

- Cải thiện ñộ phân giải hay phóng to (zoom). 

- Phát hiện hình bao (giải ñiều biến biên ñộ tập trung trên vùng cộng 

hưởng). 

- Khảo sát các hàm ñiều hòa hay các hài. 

- Nghiên cứu các dải bên ñiều biến tập trung trên một tần số ñặc trưng. 

- Khảo sát và theo dõi các giá trị phổ lôga (cepstre). 

- Nghiên cứu các dạng tần số riêng. 

- Kỹ thuật Kurtosis. 

Mỗi kỹ thuật ñều có những ưu nhược ñiểm khác nhau ñể có kết luận chính xác 

về hư hỏng người ta thường hay kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau. 

1.2. Các dạng hỏng chủ yếu trong truy ền ñộng bánh răng 

1.2.1. Tróc vì mỏi bề mặt răng 

Do ứng suất tiếp xúc gây nên. Đây là dạng hỏng bề mặt, chủ yếu xảy ra trong 

các bộ truyền ñược bôi trơn tốt. Ứng suất tiếp xúc thay ñổi có chu kỳ làm xuất 

hiện các vết nứt vì mỏi trên bề mặt răng và phát triển theo hướng của vận tốc 

trượt. Dầu tràn vào các vết nứt. Khi vào ăn khớp, do ñiểm tiếp xúc trên bánh dẫn 

di chuyển từ chân lên ñến ñỉnh nên các vết nứt ở phần chân răng bị bịt miệng lại, 
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làm áp suất dầu trong vết nứt tăng lên, vết nứt phát triển làm mảnh kim loại bị bóc 

ra khỏi chân răng.  

 

 

Hình 1.2. Tróc rỗ bề mặt răng 

1.2.2. Gãy răng 

Gãy răng là dạng hỏng nguy hiểm nhất, bộ truyền không tiếp tục làm việc ñược 

nữa và còn gây nguy hiểm cho các chi tiết máy lân cận. Gãy răng do nhiều nguyên 

nhân gây ra như do ứng suất uốn gây nên trong quá trình làm việc, gãy răng vì mỏi 

kết cấu vật liệu, gãy răng vì tải quá lớn so với giới hạn cho phép… 

 

 

Hình 1.3. Gãy răng 

1.2.3. Mòn răng 

Thường gặp trong các bộ truyền bôi trơn không tốt hoặc bụi bẩn, hạt kim loại rơi 

vào chỗ ăn khớp. Răng mòn nhiều ở ñỉnh và chân răng, vì ở ñó vận tốc trượt lớn. 
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Mòn răng làm dạng răng bị thay ñổi, thay ñổi tăng lên, tiết diện răng bị giảm xuống 

và cuối cùng răng bị gãy. Có thể giảm mòn cho răng bằng cách tăng ñộ rắn và ñộ 

nhẵn mặt răng, che kín các bộ truyền, dùng dầu bôi trơn thích hợp. 

Mòn thường do hai nguyên nhân chính, do bôi trơn không tốt hoặc do bụi bẩn 

gây nên. 

 

Hình 1.4.  Mòn răng 

1.2.4. Dính răng 

Do chịu tải lớn, vận tốc cao sẽ làm chỗ ăn khớp có nhiệt ñộ quá cao dẫn ñến phá 

vỡ mạng dầu, hai răng trực tiếp tiếp xúc với áp suất nhiệt ñộ cao sẽ dính vào nhau 

khi chuyển ñộng, những mẫu kim loại nhỏ bị bức ra khỏi răng này và dính vào răng 

kia và các lần ăn khớp kế tiếp dẫn ñến cào xước bề mặt, dạng răng bị phá hỏng. 

 

Hình 1.5. Dính răng 
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1.2.5. Biến dạng dẻo 

Đối với bánh răng thép có ñộ rắn thấp, chịu tải trọng lớn và vận tốc thấp. Tải 

trọng lớn làm bề mặt răng bị biến dạng dẻo. Do lực ma sát, trên răng bánh dẫn, kim 

loại bị ñẩy về phía chân răng và ñỉnh răng, còn trên bánh bị dẫn, kim loại dồn về 

phía giữa răng. 

 

Hình 1.6. Răng bị biến dạng chảy dẻo 

1.3. Các phương pháp chẩn ñoán hư hỏng của bánh răng bằng phân tích 

tín hiệu rung ñộng và âm thanh 

1.3.1. Phương pháp chẩn ñoán hư hỏng bằng phân tích tín hiệu rung ñộng 

1.3.1.1. Nhận dạng hư hỏng bằng phân tích tín hiệu rung ñộng 

Các chuyển ñộng vật lý hoặc chuyển ñộng của máy ñang quay thường ñược gọi 

là rung ñộng. Rung ñộng máy thường có thể cố ý ñược tạo ra nhờ thiết kế của máy 

và tùy vào mục ñích sử dụng của máy như sàng rung, phiễu nạp liệu, băng tải, máy 

ñánh bóng, máy dầm ñất, v.v... Nhưng hầu hết, rung ñộng máy là không mong 

muốn và nó thường gây ra những hư hỏng cho máy. Có thể nhận dạng hư hỏng 

bằng các ñặc trưng sau:  

• Các tần số ñặc trưng của bộ truyền bánh răng 

Bộ truyền bánh răng tạo nên một thành phần tần số liên quan ñến sự ăn khớp của 

bộ truyền:  Tần số ăn khớp : 1 1 2 2.CF Z f Z f= =  

Với 1f  là tần số quay của trục 1, 2f  là tần số quay của trục 2. 
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• Dấu hiệu nhận dạng 

Dấu hiệu nhận dạng hư hỏng bánh răng là chuỗi dải bên ñiều biến ở hai bên tần 

số ăn khớp CF . Với bộ truyền bánh răng thường thì mỗi dải bên cách nhau một 

khoảng bằng tần số quay 1f  của trục vào và ñối xứng quanh tần số ăn khớp CF  

 

 

Hình 1.7.  Phổ của bánh răng bình thường (ñối xứng) 

Với bộ truyền bánh răng có hư hỏng phát triển: biên ñộ tại tần số ăn khớp tăng 

lên; sự ñối xứng của các dải bên bị thay ñổi 

 

 

 Hình 1.8. Dấu hiệu của ăn khớp bánh răng có khuyết tật 
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• Trường hợp có vết nứt gãy răng 

 

 

Hình 1.9. Một răng bị gãy sẽ gây nên phổ có dải bên không ñối xứng 

Khi bộ truyền bánh răng có một răng bị gãy quay, khoảng trống do răng bị gãy 

hay bị vỡ, làm tăng khe hở giữa bánh dẫn và bánh bị dẫn. Kết quả dải bên biên ñộ 

thấp ở bên trái của tần số ăn khớp. Khi răng kế tiếp ăn khớp (răng không bị hỏng), 

khe hở bổ sung tạo nên va ñập có năng lượng cao tạo nên dải bên bên phải của tần 

số ăn khớp có biên ñộ cao hơn nhiều. Do ñó, các dải bên ghép cặp có biên ñộ không 

ñối xứng. 

• Trường hợp bộ truyền bị mài mòn quá mức 

 

Hình 1.10. Phổ dao ñộng của một bộ truyền trục vít bị dao ñộng quá mức 
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Khoảng cách giữa các dải bên là tản mạn và không còn cách ñều nhau một 

khoảng bằng tần số quay của trục vào nữa. Khoảng cách các dải bên trong bộ truyền 

trục vít bị mài mòn quá mức nằm giữa tần số quay của trục dẫn và trục bị dẫn, các 

dải bên không cách ñều nhau. 

1.3.1.2.  Kết hợp phân tích rung ñộng và phân tích dầu trong chương trình 

bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị 

Phân tích rung ñộng và phân tích mảnh vụn kim loại do mài mòn lẫn trong dầu 

bôi trơn là hai thành phần chủ yếu của bất cứ chương trình theo dõi tình trạng thiết 

bị và có thể ñược sử dụng như là công cụ bảo trì dự ñoán và bảo trì tiên phong ñể 

xác ñịnh sự mài mòn và chẩn ñoán các hư hỏng xảy ra bên trong máy. Khi các kỹ 

thuật này ñược tiến hành ñộc lập thì chỉ một phần trong các lỗi hư hỏng của máy 

ñược chẩn ñoán. Tuy nhiên các kinh nghiệm thực tế ñã chỉ ra rằng sự kết hợp của 

hai kỹ thuật này lại trong một chương trình theo dõi tình trạng thiết bị sẽ cung cấp 

các lượng thông tin lớn hơn và ñáng tin cậy hơn, mang lại lợi ích ñáng kể về kinh 

tế. Phân tích rung ñộng nói riêng ñang ngày càng trở thành phổ biến như là một quy 

trình bảo trì dự ñoán và như là một công cụ hỗ trợ ra các quyết ñịnh bảo trì máy.  

  So với phân tích rung ñộng, phân tích dầu và hạt bẩn có những thuận lợi 

ñáng kể khi mà nó cung cấp trực tiếp và sớm các thông tin về các kiểu mài mòn 

và tình trạng của máy. Trên thực tế, nhiều trường hợp ñã chứng minh phân tích 

dầu là một công cụ hàng ñầu cho biết tình trạng mài mòn bên trong máy. Ngoài 

ra phân tích dầu có thuận lợi trong việc theo dõi tình trạng của các máy tốc ñộ 

thấp (dưới 5 vòng/phút), mà thường cho khó hoặc không thể áp dụng kỹ thuật 

phân tích rung ñộng.  

1.3.2. Phương pháp phân tích tín hiệu âm thanh bằng biến ñổi Wavelet 

1.3.2.1.  Lý thuyết về âm thanh phát ra từ máy 

   Âm thanh là các dao ñộng cơ học của các phân tử,  nguyên tử hay các hạt làm 

nên vật chất và lan truyền trong vật chất như các sóng. Âm thanh, giống như nhiều 

sóng, ñược ñặc trưng bởi tần số, bước sóng, chu kỳ, biên ñộ và vận tốc lan truyền 

(tốc ñộ âm thanh). 
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 Có nhiều nguyên nhân gây ra tiếng ồn trong sản xuất như là sự chuyển ñộng của 

các máy máy và kết cấu, sinh ra do chất lỏng hoặc hơi, khí chuyển ñộng vận tốc 

lớn… Sự rung giữa phần quay và phần tĩnh dưới ảnh hưởng của lực từ thay ñổi 

trong các máy phát ñiện. Sự chuyển ñộng của các dòng không khí ở trong máy và 

sự dao ñộng các chi tiết và các ñầu mối do sự không cân bằng của phần quay. 

1.3.2.2.  Phân tích gãy răng với tín hiệu âm thanh 

Trong phân tích Wavelet của tín hiệu âm thanh, chỉ có pha và biên ñộ của 

Wavelet ñược sử dụng ñể khảo sát trạng thái bánh răng. Trong ñiều kiện bình 

thường, pha và biên ñộ của Wavelet nằm trong vùng tần số ăn khớp cơ sở, hơn nữa 

biên ñộ Wavelet cho thấy năng lượng của tín hiệu phân bố ñều khắp vùng tần số ăn 

khớp cơ sở. Khi phá bỏ 10%÷20% răng, pha của Wavelet không thay ñổi. Nhưng 

mặc khác, biên ñộ của Wavelet chỉ ra rằng sự tập trung năng lượng của tín hiệu bắt 

ñầu dịch chuyển sang nửa sau của vòng quay bánh răng. Khi phá bỏ 30% và 40% 

răng, biểu ñồ pha và biên ñộ ñều cho thấy rõ ràng 2 dấu hiệu hư hỏng. Dấu hiệu ñầu 

tiên là sự xuất hiện các hoạt ñộng ở tần số thấp bên ngoài vùng tần số ăn khớp cơ 

sở. Thứ hai là năng lượng của tín hiệu ñã tập trung nhiều hơn ở nửa sau của vòng 

quay trên biểu ñồ biên ñộ. 
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Hình 1.11. Biến ñổi Wavelet  cho tín hiệu âm thanh trường hợp gãy răng.  

(a)Không có hư hỏng; (b) 10% gãy răng; (c) 20% gãy răng;  

(d) 30% gãy răng; (e) 40% gãy răng. 

1.3.2.3.  Phân tích nứt răng với tín hiệu âm thanh 

Biến ñổi Wavelet  của bánh răng mô phỏng bị nứt ñược biểu diễn trên hình sau: 
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Hình 1.12. Biến ñổi Wavelet  cho tín hiệu âm thanh trường hợp nứt răng: 

bánh răng bình thường; (b) bánh răng nứt sâu 1mm; 

(c) bánh răng nứt sâu 2mm; (d) bánh răng nứt sâu 3mm; 

(e) bánh răng nứt sâu 4mm. 

Pha và biên ñộ của Wavelet  trong tình trạng bình thường trên hình I.13a. Theo 

dự kiến, tần số ăn khớp bánh răng là khoảng 828Hz. Khi kích thích trạng thái nứt, 

cả biểu ñồ pha và biểu ñồ biên ñộ Wavelet  bắt ñầu thay ñổi. Có hai triệu chứng của 

răng hỏng ñược xác ñịnh một cách rõ ràng từ phân tích Wavelet: ñầu tiên là sự xuất 

hiện và phát triển hoạt ñộng của tần số thấp ngoài dải tần số ăn khớp. Dường như là 

biểu ñồ pha ñã phát hiện hư hỏng từ vết nứt sâu 2mm; dấu hiệu thứ hai là một vùng 

năng lượng mới phát triển trong nửa sau của vòng quay bánh răng. Dấu hiệu này 

ñược xác ñịnh rõ ràng trên biểu ñồ biên ñộ của Wavelet . 

1.3.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước  

Trong gần một thập kỷ qua, một số phương pháp tần số thời gian ngày càng 

ñược quan tâm và ñộ tin cậy càng ñược chấp nhận trong lĩnh vực giám sát tình trạng 
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thiết bị. Cách xác ñịnh hư hỏng của phương pháp thời gian tần số cơ bản là quan sát 

trực quan biểu ñồ “ñường bao”. Sự phát triển của một khuyết tật có thể ñược theo 

dõi bằng cách quan sát sự thay ñổi ñường bao của sự phân bố trong biểu ñồ “ñường 

bao”. Hầu hết các nghiên cứu dựa trên sự phân bố tần số thời gian ñã ñược tiến hành 

khi các trạng thái hư hỏng trong hộp số ñã rất nặng. Hơn nữa, phần lớn các nghiên 

cứu này ñã ñược tiến hành với bánh răng thẳng, với loại này thì các trạng thái hư 

hỏng dễ dàng ñược phát hiện trong các tín hiệu dao ñộng do tỷ số truyền thấp. Tuy 

nhiên, do bánh răng nghiêng có tỷ số truyền cao hơn, nên trạng thái hư hỏng thể 

hiện yếu hơn trong tín hiệu dao ñộng, do ñó sẽ khó khăn hơn ñể phát hiện các hư 

hỏng sớm. Ưu ñiểm chính của việc giám sát trạng thái âm thanh là việc ño lường 

âm thanh có thể tiến hành từ một khoảng cách xa so với thiết bị, loại bỏ sự không an 

toàn, tránh việc phải sử dụng các cảm biến dao ñộng ở nhiệt ñộ cao.  

Thành quả của việc nghiên cứu dao ñộng và âm thanh là sự ra ñời của các 

hệ thống theo dõi rung ñộng không dây ñược sử dụng tại các nhà máy ñiện hiện 

ñại. Sự ra ñời của các thiết bị cầm tay ñể chẩn ñoán hư hỏng bằng rung ñộng, 

các nghiên cứu về âm thanh phục vụ chẩn ñoán ñược tiến hành tại nhiều nơi 

trên thế giới. 
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Hình 1.13. Thiết bị Microlog GX Series, Potable Data Collector/ FFT 

Analyzer 

 

Hình 1.14. Thiết bị chẩn ñoán của hãng Machine eX 

1.4. Nhận xét và kết luận 

Hiện nay, công việc bảo trì và sửa chữa máy móc là một lĩnh vực ñang ñược 

quan tâm và nghiên cứu rất rộng rãi. Trong các dây chuyền máy móc công nghiệp, 

việc kiểm tra thường xuyên nhằm phát hiện và nhận dạng các hư hỏng, từ ñó ñề ra 

các thời ñiểm và biện pháp xử lý thích hợp, kịp thời, giúp công tác bảo trì sửa chữa 

máy móc ñược tối ưu hơn về cả thời gian lẫn chi phí. Việt Nam là một nước ñang 

phát triển với chủ trương công nghiệp hóa hiện ñại hóa ñất nước, mục tiêu trở thành 

một nước công nghiệp cơ bản vào năm 2020. Vì vậy, công việc bảo trì công nghiệp 

giúp loại bỏ các sự cố xảy ra bất ngờ trong sản xuất, tăng tuổi thọ cho thiết bị, giảm 

sự thay thế phụ tùng, giảm thời gian sửa chữa ... 

Thực tế hiện nay hộp giảm tốc nói riêng hay bất kỳ máy móc nào cũng cần có 

biện pháp bảo trì bảo dưỡng ñúng theo ñịnh kỳ, phát hiện sớm hư hỏng ñể tìm cách 

khắc phục kịp thời nhằm cho máy hoạt ñộng ñúng công suất, kịp tiến ñộ trong quá 

trình sản xuất, tiết kiệm thời gian tiền của. Những phương pháp bảo trì bảo dưỡng 

hiện nay rất ña dạng. Nhờ sự phát triển không ngừng của công nghệ, máy tính các 



19 

- 19 - 

công cụ phân tích xử lý tín hiệu ñược áp dụng ñể phát hiện ra các hư hỏng tiềm ẩn 

trong một hệ thống nhằm tìm cách khắc phục kịp thời. 

Chương 2 

 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TÍN HI ỆU RUNG ĐỘNG VÀ  

ÂM THANH NH ẰM CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG THÔNG DỤNG 
2.1. Lý thuy ết về tín hiệu và hệ xử lý tín hiệu  

2.1.1. Khái niệm về tín hiệu 

Tín hiệu là một ñại lượng vật lý chứa thông tin Về mặt toán học, tín hiệu ñược 

biểu diễn bằng một hàm của một hay nhiều biến ñộc lập. Chẳng hạn, tín hiệu tiếng 

nói ñược biểu thị như một hàm số của thời gian còn tín hiệu hình ảnh thì lại ñược 

biểu diễn như một hàm số ñộ sáng của hai biến số không gian. Mỗi loại tín hiệu 

khác nhau có các tham số ñặc trưng riêng, tuy nhiên tất cả các loại tín hiệu ñều có 

các tham số cơ bản là ñộ lớn (giá trị), năng lượng và công suất, chính các tham số 

ñó nói lên bản chất vật chất của tín hiệu. Tín hiệu ñược biểu diễn dưới dạng hàm 

của biên thời gian x(t), hoặc hàm của biến tần số X(f) hay X(ω ).  

Có nhiều loại tín hiệu khác nhau, ví dụ như các tín hiệu âm thanh, ánh sáng, 

sóng âm, sóng ñiện từ, tín hiệu ñiện... Mỗi l ĩnh vực kỹ thuật thường sử dụng một số 

loại tín hiệu nhất ñịnh. Trong các lĩnh vực có ứng dụng kỹ thuật ñiện tử, người ta 

thường sử dụng tín hiệu ñiện và sóng ñiện từ, với ñại lượng mang tin tức có thể là 

ñiện áp, dòng ñiện, tần số hoặc góc pha.  

2.1.2.  Khái niệm và phân loại hệ xử lý tín hiệu 

Xử lý tín hiệu là thực hiện các tác ñộng lên tín hiệu như khuyếch ñại, suy giảm, 

chọn lọc, biến ñổi, khôi phục  giá trị và dạng của tín hiệu. Hệ xử lý tín hiệu là các 

mạch ñiện, các thiết bị, các hệ thống dùng ñể xử lý tín hiệu, hệ xử lý tín hiệu thực 

hiện các tác ñộng lên tín hiệu theo một quy luật nhất ñịnh. 

Mỗi hệ xử lý tín hiệu cho dù là ñơn giản hay phức tạp ñều có những ñặc thù 

riêng phụ thuộc vào loại tín hiệu mà nó xử lý. Các loại tín hiệu khác nhau cần có 
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các hệ xử lý tín hiệu khác nhau, việc phân tích và tổng hợp các hệ xử lý tín hiệu 

luôn gắn liền với việc nghiên cứu và phân tích loại tín hiệu mà nó xử lý.  

Các hệ xử lý tín hiệu ñược phân loại theo nhiều cách khác nhau, thường dùng 

cách phân loại theo tín hiệu mà nó xử lý gồm hệ tương tự, hệ xung, hệ số. Các hệ số 

thực hiện xử lý tín hiệu số bằng phần mềm cần có máy tính hoặc hệ thống vi xử lý. 

Về thực chất, việc xử lý tín hiệu số bằng phần mềm là xử lý các dãy số liệu, tức là 

xử lý số nên có thể coi các chương trình chạy trên máy tính là các hệ xử lý số liệu. 

2.2. Phương pháp phân tích tín hiệu dao ñộng và âm thanh 

Tất cả các thiết bị ñộng ñều tạo ra dao ñộng hay tín hiệu mà phản ánh tình trạng 

làm việc của nó. Điều này có liên quan tới tốc ñộ, kiểu làm việc chuyển ñộng quay, 

chuyển ñộng tịnh tiến hay tuyến tính. Phân tích dao ñộng có khả năng áp dụng cho 

tất cả các thiết bị cơ khí, thường là các thiết bị có tốc ñộ quay trên 600 vòng/phút. 

Phân tích dao ñộng là công cụ hữu ích cho bảo trì dự ñoán, chẩn ñoán hư hỏng và 

nhiều tác dụng khác.  

Một số phương pháp phân tích tín hiệu dao ñộng thường dùng nhất là: 

- Phương pháp Kurotsis 

- Phương pháp FFT 

- Phương pháp phân tích hình bao 

2.2.1. Phương pháp Kurtosis 

Phương pháp Kurtosis là phương pháp chẩn ñoán xác xuất, sử dụng ñối với gia 

tốc của tín hiệu dao ñộng. Trong phương pháp này, người ta tiến hành tính toán hệ 

số Kurtosis ñối với gia tốc của dao ñộng trên các giải tần số khác nhau. Căn cứ vào 

việc so sánh giá trị Kurtosis tính toán ñược với các giá trị ngưỡng ñược xác ñịnh từ 

nghiên cứu lí thuyết và thực nghiệm, ñôi khi kết hợp với một số thông số khác, 

người ta sẽ ñưa ra một chẩn ñoán cho tình trạng hoạt ñộng của thiết bị. 

      Hệ số Kurtosis là một thông số mô tả hình dạng của phân bố xác suất của một 

biến ngẫu nhiên. Hệ số Kurtosis ñặc trưng cho ñộ có ñỉnh hay ñộ phẳng tương ñối 

của một phân bố so với phân bố chuẩn. Hệ số Kurtosis ñược ñịnh nghĩa là moment 

thống kê bậc bốn của một phân bố và ñược xác ñịnh bằng biểu thức sau: 
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4

( )
( ) (2.1)

x x
K P x dx

σ

+∞

−∞

−= ∫    

        Trong ñó 

 x  :  Biên ñộ của tín hiệu. 

x  : Giá trị trung bình của x. 

P(x) :  Hàm mật ñộ xác suất của x. 

σ  : Độ lệch tiêu chuẩn. 

Giá trị của hệ số Kurtosis cho phân bố chuẩn (phân bố Gauss) của một tín hiệu 

là bằng 3 trong dải tần rộng (từ 2,5 ñến 80 kHz) với sai số là 8 %. Thực nghiệm cho 

thấy sự gia tăng của chỉ số này là dấu hiệu cho sự bắt ñầu (với K từ 4 ñến 6) và sự 

tồn tại (với K>6) của một hư hỏng cơ khí. Với các giá trị cao hơn của hệ số (K từ 9 

ñến 10) máy cần phải ñược dừng lại và chi tiết hư hỏng cần ñược thay thế. 

Phương pháp Kurtosis thường ñược sử dụng trong theo dõi hoạt ñộng của ổ lăn 

dựa trên việc nghiên cứu sự phân bố biên ñộ của gia tốc ño ñược trên ổ. Việc sử 

dụng phương pháp Kurtosis trong chẩn ñoán hư hỏng ổ lăn ñã ñược khai thác trong 

một thời gian dài và ñược chứng minh là mang lại kết quả tốt trong thực tế. 

2.2.2. Phép biến ñổi Fourier FFT 

2.2.2.1.  Lý thuyết phép biến ñổi Fourier của tín hiệu liên tục 

Xét một tín hiệu liên tục không tuần hoàn x(t), ta có thể coi x(t) như một tín hiệu 

tuần hoàn có chu kỳ T → ∞  (hay 0 0ω → ), khi ñó x(t) có thể ñược biểu diễn bởi 

chuỗi x(t) như sau: 

( ) 0

0 0
lim (2.2)jk t

k
k

x t C e ω

ω

+∞

→ =−∞

= ∑  

 

Với    
0

0

/2

0
/2

1
lim ( )

T
jk t

k

T

C x t e dt
T

ω

ω

+
−

→
−

= ∫  
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0

0

0
0

/

0

0
/

lim ( )
2

jk t
kC x t e dt

π ω
ω

ω
π ω

ω
π

+
−

→
−

= ∫  

  

Vì 00 →ω  nên 0ωω k=  là một biến liên tục, ta có thể viết lại các biểu thức như sau: 

                                
 

0 0
0

1
( ) lim ( ) j tx t C e dω

ω
ω ω

ω

+∞

→
−∞

= ∫  

 
0 0

0

( )
( ) lim (2.3)j tC

x t e dω

ω

ω ω
ω

+∞

→
−∞

= ∫    

Ở ñây, )(ωC là một hàm theo tần số liên tục và ñược xác ñịnh như sau: 

                                

0

0
0

/

0

0
/

( ) lim ( )
2

j tC x t e dt
π ω

ω

ω
π ω

ωω
π

+
−

→
−

= ∫  

Đặt 
0

( )
( ) 2

C
X

ωω π
ω

= , chúng ta có ñược công thức của biến ñổi Fourier của tín 

hiệu x(t): 

                              

[ ]( ) ( ) ( ) (2.4)j tX f x t x t e dtωω
+∞

−

−∞

= = ∫  

Và công thức biến ñổi Fourier nghịch: 

                             [ ]1 1
( ) ( ) ( ) (2.5)

2
j tx t f X X e dωω ω ω

π

+∞
−

−∞

= = ∫  

Cách biểu diễn khác của biến ñổi Fourier của tín hiệu x(t), với biến tần số f thay 

cho tần số góc ω: 

                                 
2( ) ( ) (2.6)j ftX f x t e dtπ

+∞
−

−∞

= ∫  

Và công thức của biến ñổi Fourier nghịch tương ứng: 
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2( ) ( ) (2.7)j ftx t X f e dfπ

+∞

−∞

= ∫  

Hàm )(ωX ñược gọi là phổ (Fourier) của tín hiệu x(t) theo tần số. 

Hàm biểu diễn phổ biên ñộ của tín hiệu x(t) theo tần số: 

           [ ] ( ) 22
( ) Re ( ) (2.8)X t X Lm Xω ω= +     

Phổ  pha của tín hiệu x(t) theo tần số là : 

[ ] [ ]( ) arctan ( ) / Re ( ) (2.9)Lm X Xϕ ω ω ω =    

Điều kiện ñể các biến ñổi Fourier thuận và nghịch của tín hiệu x(t) tồn tại là x(t) 

phải là tín hiệu năng lượng, nghĩa là: 

                           
2

( )x t dt
+∞

−∞

< ∞∫    

Điều kiện ñể tín hiệu khôi phục từ biến ñổi Fourier của x(t) hội tụ về x(t) tại mọi 

ñiểm (ngoại trừ tại các ñiểm không liên tục) (ñiều kiện Dirichlet): 

                             ( )x t dt
+∞

−∞

< ∞∫  

2.2.2.2.  Biến ñổi Fourier rời rạc (DFT) 

Xét dãy không tuần hoàn ( )Lx n có ñộ dài hữu hạn L . Một cách gần ñúng, có thể 

coi dãy ( )Lx n  là một chu kỳ của dãy tuần hoàn ( )px n với chu kỳ bằng N. Để không 

xảy ra hiện tượng trùm thời gian và dãy ( )Lx n  không bị biến dạng thì dãy tuần hoàn 

( )px n  phải có chu kỳ thỏa mãn ñiều kiện N ≥  L. Hơn nữa, nếu N >  L thì dãy tuần 

hoàn ( )px n  phải có các mẫu với giá trị bằng 0 trong ñoạn  L ≤  n ≤ (N - 1). 

Từ ñó, có thể trực tiếp suy ra cặp biến ñổi Fourier rời rạc của dãy không tuần 

hoàn có ñộ dài hữu hạn ( )Lx n với N ≥  L . 

Biến ñổi thuận :  
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1

1

0

( ) ( ) . (2.10)
N

jk n
N L

n

X k x n e ω
−

=

=∑  

Biến ñổi ngược : 

1

1

0

1
( ) ( ) . (2.11)

N
jk n

L n
k

x n X k e
N

ω
−

=

= ∑  

Trong ñó Nπω 21 =  và thừa số 
njke 1ω±
 ñược gọi là hệ số pha. Trong nhiều tài 

liệu, hệ số pha 
njke 1ω±
 ñược ký hiệu là 

kn
NW ±

. 

2.2.2.3.  Ứng dụng biến ñổi Fourier ñể phân tích dao ñộng 

Những khuyết tật tồn tại trong máy quay ñiển hình như: sự mất cân bằng, sự 

không ñồng trục, hiện tượng xoáy của dầu, biến dạng của trục, khe hở quá mức hay 

sự tháo lỏng mối ghép ren, sự tróc rỗ của ổ lăn, bánh răng, hư hỏng khớp nối ñều 

gây ra các dao ñộng với tần số khác nhau. Nhờ việc nghiên cứu ñộng học máy ta 

xác ñịnh ñược chu kỳ hay tần số lặp lại của các dao ñộng ứng với các tần số riêng 

của các thành phần nói trên. Từ ñó bằng công cụ toán học phân tích Fast Fourier 

Transform (FFT) ta phân tích phổ thu nhận ñược và ñưa ra nhận dạng hư hỏng. 

Phương pháp này thực hiện ñược bằng cách thu nhận tín hiệu từ cảm biến sau ñó 

sử dụng bộ lọc ñể loại bỏ các thành phần tần số quá cao hay quá thấp ñể có thể quan 

sát ñược các tín hiệu dao ñộng trên dao ñộng ký, thấy ñược biên ñộ dao ñộng và sự 

thay ñổi của chúng theo thời gian. Từ ñó chuyển các tín hiệu theo thời gian thành 

tín hiêu theo tần số bằng phép biến ñổi Fast Fourier Transform rồi ñưa ra nhận dạng 

hư hỏng bằng công việc nghiên cứu sự tương quan giữa các thành phần tần số có 

biên ñộ lớn với tần số ñộng học của cơ cấu máy ñược theo dõi. Đây là phương pháp 

ñược sử dụng rất phổ biến. Ứng với một tần số hư hỏng nào ñó có thể dự ñoán ñược 

mức ñộ hư hỏng. 

2.2.3.  Phương pháp phân tích hình bao 

Việc phân tích theo tần số các tín hiệu dao ñộng thường ñược thực hiện ở cùng 

tần số thấp < 1kHz. Trong dải tần này, biểu hiện tất cả các khuyết tật ñộng hay 

truyền thống: sự mất cân bằng, sự không ñồng tâm, khuyết tật ổ lăn, khuyết tật ăn 
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khớp trong truyền ñộng bánh răng, các kích thích do các momen ñiện gây ra bởi vậy 

việc nhận dạng khuyết tật ở giai ñoạn ñầu tỏ ra rất phức tạp khó khăn ñòi hỏi sử 

dụng cộng hưởng cao tần High Frequency Resonance Technique (HFRT). 

Bình thường các hư hỏng do các lực va ñập gây nên các dao ñộng ñặc trưng bởi 

các xung có biên ñộ lớn trong khoảng thời gian rất ngắn. Ngược lại với các hư hỏng 

dạng “hình sin” gây ra các dao ñộng mà biên ñộ thay ñổi rất chậm trong một khoảng 

thời gian dài. Các va ñập kích thích các dạng cộng hưởng tần số cao các phần tử 

khác nhau của kết cấu máy tạo ra các xung tần số cao mà biên ñộ của chúng ñược 

ñiều biến bởi tần số xuất hiện của hư hỏng ñang xét. 

Các ñáp ứng ở dạng cộng hưởng này thể hiện trên phổ bởi sự tồn tại các “bướu” 

nằm ở vùng tần số cao, cách xa các tần số quay của máy. Việc giải ñiều biến theo 

biên ñộ của các ñáp ứng với các dạng cộng hưởng này cho phép tìm lại tần số của 

các lực kích thích, các lực kích thích này thường không thể phát hiện ñược trong 

phổ của tín hiệu thô mà bằng kỹ thuật khác gọi là phát hiện hình bao. 

Kỹ thuật phát hiện hình bao thực hiện thao tác dải ñiều biến tín hiệu bằng cách 

khử bỏ thành phần tần số cao, sao cho chỉ giữ lại ñường cong ñiều biến hay bao 

hình là ñặc trưng của khuyết tật. Công việc phát hiện hình bao ñược thực hiện nhờ 

phép biến ñổi Hilbert. 

Sơ ñồ các bước phân tích hình bao : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Kỹ thuật phân tích hình bao 

Biến ñổi 
Fourier 
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Kỹ thuật phát hiện hình bao ñược sử dụng ñể làm lộ rõ các hư hỏng của ổ lăn 

ngay khi mới hình thành, ñể phân biệt các hư hỏng do bôi trơn và sự khởi ñầu của 

các tróc rỗ, ñể xác ñịnh vị trí vết tróc rỗ trong ổ lăn (trên vòng trong, trên vòng 

ngoài hay trên các con lăn) vì vậy cho phép quyết ñịnh hành ñộng can thiệp khẩn 

cấp hay thực hiện việc theo dõi tăng cường và thích hợp. 

 

Hình 2.2. Phổ của ổ lăn bị hư hỏng vòng trong (a) và phổ hình bao của 

tín hiệu ñược lọc xung quanh tần số cộng hưởng 1600Hz (b)  

Hình a không thấy một giá trị nổi trội nào của phổ ứng với tần số va ñập của  

khuyết tật. Sau khi giải ñiều biến xung quanh vùng cộng hưởng ở tần số 1600Hz, 

trên phổ hình bao. Hình b thể hiện rõ các nhóm vạch phổ cách nhau một khoảng 

bằng tần số quay của trục và có tâm tại các hài của tần số Fbi (tần số tiếp xúc của 

một ñiểm trên vòng trong với bi hay tần số khuyết tật của vòng trong). Hình dạng 

ñặc biệt này của phổ hình bao khẳng ñịnh cho sự tồn tại của một khuyết tật tróc rỗ 

trên vòng trong. 

2.2.4.  Phương pháp trung bình hoá tín hiệu ñồng bộ 

Việc trung bình hoá tín hiệu trong miền thời gian hoặc trong miền tần số sẽ làm 

làm tăng tỉ lệ giữa tín hiệu thực và tín hiệu nhiễu một cách ñáng kể. Đây là một 

phương pháp cơ bản ñể khử các nhiễu sinh ra trong quá trình ño, ñồng thời cũng 

khử  ñược các tín hiệu không tuần hoàn. 
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2.2.4.1. Trung bình hóa  tín hiệu trên miền thời gian  

Phương pháp này chỉ áp dụng cho tín hiệu ño từ máy quay .Tín hiệu này thường 

chứa các thành phần tuần hoàn với chu kỳ quay của trục (trong trường hợp vận tốc 

quay thay ñổi ,các thành phần tín hiệu cũng vấn sẽ lặp lại sau vòng quay của trục ). 

Nội dung cơ bản của phương pháp này là chia tín hiệu gốc thành nhiều khối tín 

hiệu và trung bình hoá trực tiếp các khối. Tuy nhiên, khi trục quay có vận tốc thay 

ñổi ( )tω ω=  thì quá trình trung bình hoá sẽ ñược tiến hành với sự trợ giúp của tín 

hiệu xung quay từ một ñấu ño khác nằm trên trục (mỗi vòng quay có một xung 

ñược tạo ra ): 

- Thành lập các khối tín hiệu con nhờ tín hiệu xung quay. 

- Lấy mẫu lại (resampling) các khối tín hiệu này bằng phương pháp nội suy 

(interpolation) sao cho các số ñiểm lấy mẫu trên mỗi khối là như nhau. 

- Thực hiện trung bình hoá theo công thức: 

0

1
(1 ) (2.12)

M

k
m

x x mL
M =

= +∑  

Trong ñó : 

        L là số ñiểm lấy mẫu trong từng khối tín hiệu  

        M là số khối tín hiệu ñược chia từ tín hiệu gốc  

 

Hình 2.3. Tín hiệu dao ñộng ño ñược từ hộp số 
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Hình 2.4. (a) Tín hiệu ñã ñược trung bình hoá 

(b)Các thành phần ñiều hoà chính cảu tần số ăn khớp bánh răng 

tách từ tín hiệu ñã ñược trung bình hóa thành phần tín hiệu còn lại 

2.2.4.2. Trung bình hóa tín hiệu trong miền tần số 

Ta có thể trung bình hoá phổ của tín hiệu ñược ño nhiều lần, tuy nhiên chỉ có thể  

áp dụng với phổ công suất. Phổ biên ñộ có liên quan tới pha ban ñầu nên không thể 

trung bình hoá ñược. 

2

( ) ( ) (2.13)xS f X f=  

Sau khi thực hiện (2.13), ta có thể áp dụng trung bình hoá với ( )xS f  

2.2.5. Phương pháp phân tích Wavelet 

Phương pháp phân tích tín hiệu dao ñộng và âm thanh bằng phép biến ñổi 

Wavelet  hiện nay ngày càng ñược áp dụng nhiều trong thực tế. Do kích thước của 

các cửa sổ khác nhau, wavelet ñược tính toán hiệu quả và nhanh hơn. Vì nó ñược 
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thực hiện phân tích với nhiều kích thước cửa sổ khác nhau một cách tự ñộng, thay 

cho việc tính toán lặp ñi lặp lại với nhiều kích thước cửa sổ khác nhau thường xảy 

ra trong kỹ thuật thời gian tần số thông thường. Do tính chính xác tốt và chức năng 

nhiều loại kích thước cửa sổ, wavelet có khả năng xác ñịnh gãy răng và nứt răng 

sớm hơn so với các phương pháp thời gian - tần số thông thường như phân bố 

Wigner-Ville và năng lượng quang phổ tức thời. Việc lựa chọn chính xác các phân 

tích wavelet với ñặc tính khác nhau có tầm quan trọng trong việc nâng cao các tính 

năng về xác ñịnh hư hỏng của phân tích wavelet. Có nhiều wavelet khác nhau trong 

các ứng dụng của wavelet. Trong ñó, ba phân tích wavelet : Morlet, Mexican hat và 

wavelet cơ sở Gabor, có khả năng phát hiện hư hỏng sớm. Hiệu quả tốt nhất ñạt 

ñược là từ phương pháp wavelet cơ sở - Gabor, mặc dù Morlet cũng tạo ra ñược các 

kết quả phân tích tốt.  

2.3.  Nhận xét và kết luận 

Có rất nhiều kỹ thuật phân tích ñã ñược phát triển ñầy ñủ trong nhiều năm qua 

cho việc xử lý tín hiệu rung ñộng và âm thanh ñể thu ñược những thông tin chẩn 

ñoán chính xác. Những nghiên cứu gần ñây chú trọng ñến việc sử dụng thời gian 

trung bình của tín hiệu rung ñộng, quang phổ, phân tích Fourier, biên ñộ và kỹ thuật 

ñiều chế pha nhằm phát hiện các loại hư hỏng khác nhau của bánh răng. Hầu hết các 

phương pháp thường dùng xác ñịnh tốt các bất thường và xác ñịnh ñược các loại hư 

hỏng mà không thể cung cấp nhiều thông tin về chúng, như vị trí và mức ñộ nghiêm 

trọng của hư hỏng. 
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Chương 3  

PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET VÀ ỨNG DỤNG 

3.1. Giới thi ệu phép biến ñổi Wavelet 

Khắp nơi quanh ta là các tín hiệu cần phân tích: tiếng nói con người, chấn ñộng 

của máy móc, các ảnh y khoa, dữ liệu về tài chính, âm nhạc, và nhiều loại tín hiệu 

khác nữa phải ñược mã hóa, nén, làm sạch, phục hồi, mô tả, giản lược, phân biệt… 

một cách hiệu quả. 

 

Hình 3.1 : Biến ñổi Fourier 

 Để làm ñược ñiều này, các nhà phân tích tín hiệu ñã có trong tay rất nhiều 

công cụ mạnh mẽ, nổi tiếng nhất trong số công cụ có lẽ là phép phân tích Fourier.  

Ưu ñiểm của việc mô tả tín hiệu trong miền thời gian (lọc số) là tính toán tương ñối 

ñơn giản, có thể xác ñịnh các thời ñiểm xảy ra dao ñộng. Tuy nhiên việc  mô tả này 

có nhược ñiểm là khó ñoán biết tần số và khó chuẩn ñoán. Việc mô tả tín hiệu trong 

miền tần số (phân tích phổ) cho phép nhận dạng tần số của tín hiệu nhưng lại làm 

mất thông tin về thời gian. Như vậy, việc mô tả tín hiệu riêng rẽ trong miền thời 

gian và trong miền tần số ñều cá những hạn chế nhất ñịnh. Để khắc phục những hạn 

chế trên, người ta ñề ra cách mô tả tín hiệu trong miền thời gian –tần số (Time –

Frequency Analysis). Cách mô tả tín hiệu này thoả mãn các yêu cầu của ngành chẩn 

ñoán kỹ thuật là phải thể hiện ñược thông tin về tần số, thời ñiểm và biên ñộ của các 

thành phần tín hiệu. 

Cơ sở toán học của phương pháp phân tích thời gian – tần số ñã ñược nghiên 

cứu từ lâu năm 1960, Ville ñã tìm ra phân bố thời gian tần số, phân bố này ñược 
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thực hiện bởi giải thuật của Wigner (Wigner Distribution). Phương pháp này có ñộ 

phân giải rất cao nhưng vẫn có nhiễu và tính toán rất chậm. Sau ñó người ta ñề ra 

phương pháp Fourier dạng cửa sổ (Windowed FT). Phương pháp này tính toán 

nhanh, không có nhiễu nhưng ñộ phân giải kém. Năm 1972, phép biển ñổi Wavelet 

(Wavelet Transform-WT) ra ñời. Phương pháp này có khả năng tính toán nhanh, 

không  nhiễu, ñộ phân giải tương ñối tốt. Do ñó phương pháp này ñã ñược ứng dụng 

rộng rãi trong việc xử lý tín hiệu số cho các nghành thiên văn, khí tượng, vật lý…và 

ñặc biệt là cho phân tích các tín hiệu dao ñộng và âm thanh. Phương pháp Wavelet 

2D ñược dùng ñể xử lý ảnh . 

Cho ñến thời ñiểm hiện nay, có thể nói rằng cơ sở toán học của phép biển ñổi 

Wavelet ñã ñược hoàn chỉnh bao gồm : 

-  Biến ñổi Wavelet liên tục (Continuous Wavelet Transform-CWT) 

-  Biến ñổi Wavelet rời rạc (Dicrete Wavelet Transform-DWT) 

-  Biến ñổi Wavelet nhanh (Fast Wavelet Transform-DWt) tương tự FFT 

Tuy nhiên, việc áp dụng các phương pháp này vào chẩn ñoán rung ñộng và âm 

thanh vẫn là một vấn ñề mới mẻ và ñang ñược nghiên cứu tiếp tục. Trong phạm vi 

luận văn này, tác giả chỉ ñể cập tới phương pháp áp dụng biến ñổi wavelet liên tục 

ñể phân tích tín hiệu rung ñộng và âm thanh nhằm chẩn ñoán hư hỏng bộ truyền 

bánh răng. 

  

 

Hình 3.2: Sóng sin và Wavelet 
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3.2. Cơ sở toán học của phép biến ñổi Wavelet 

3.2.1.  Phép biến ñổi Wavelet  liên tục 

Trong phép biến ñổi Fourier, hàm tín hiệu x(t) ñược phân tích thành tổng của 

các hàm ñiều hoà phức. Một cách tương tự biến ñổi Wavelet  liên tục (Continuous 

Wavelet  Transform - CWT) của một hàm f(t) ñược bắt  ñầu từ một hàm Wavelet  

mẹ (mother Wavelet ) ψ(t). Hàm Wavelet  mẹ  ψ(t) có thể là bất kỳ một hàm số thực 

hoặc phức liên tục nào thỏa mãn các tính chất sau ñây:  

-  Tích phân suy rộng trên toàn bộ trục t của hàm ψ(t) là bằng 0. Tức là: 

                            

( ) 0 (3.1)t dtψ
∞

−∞

=∫  

-  Tích phân năng lượng của hàm trên toàn bộ trục t là một số hữu hạn, tức là: 

                             

2
( ) (3.2)t dtψ

∞

−∞

< ∞∫  

Điều kiện (3.2) có nghĩa là hàm ψ(t) phải là một hàm bình phương khả tích, 

nghĩa là hàm ψ(t) thuộc không gian L2(R) các hàm bình phương khả tích. 

Trong nhiều nghiên cứu, người ta sử dụng hàm ψ(t) có giá trị phức trong ñó 

Wavelet-Morlet (do Molet tìm ra năm 1975) ñược sử dụng nhiều hơn cả do tính 

chất rất quan trọng của nó: 

          

2
0 2

4

1
( ) (3.3)j t tt e eωψ

π
−=  

Trong ñó 0ω là hệ số Morlet : 

2
0 0

4

2
(3.4)s

ω ω
π

+ +
=  

Công thức (3.4) biểu diễn quan hệ tỉ lệ s và tần số f . 



33 

- 33 - 

  

Hình 3.3.  Đồ thị một số hàm Morlet với các hệ số Morlet thông dụng 

Sau khi hàm Wavelet  ψ(t) ñược lựa chọn, biến ñổi Wavelet liên tục của một 

hàm bình phương khả tích f(t) ñược tính theo công thức : 

                          

1
W( , ) ( ) * (3.5)

t a
a b f t dt

ba
ψ

∞

−∞

− =  
 

∫  

Biến ñổi này là một hàm của hai tham số thực a và b. Dấu * ký hiệu là liên hợp 

phức của ψ(t). Nếu chúng ta ñịnh nghĩa một hàm ψa,b(t) theo biểu thức : 

                             ,

1
( ) (3.6)a b

t b
t

aa
ψ ψ − =  

 
  

Chúng ta có thể viết ñược : 

                            
,W( , ) ( ) ( ) (3.7)a ba b f t t dtψ

∞

−∞

= ∫  

Theo toán học, ta gọi ñây là tích vô hướng của hai hàm f(t) và ψa,b(t) 

Giá trị 
1

| |a
là hệ số chuẩn hoá ñể ñảm bảo rằng tích phân năng lượng của hàm 

ψa,b(t) sẽ ñộc lập với a và b: 

                           
2 2

( , )( ) ( ) (3.8)a b t dt t dtψ ψ
∞ ∞

−∞ −∞

=∫ ∫  
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Với mỗi giá trị của a thì ψa,b(t) là một bản sao của ψa,0(t) ñược dịch ñi b ñơn vị 

trên trục thời gian. Do ñó b ñược gọi là tham số dịch. Đặt tham số dịch b = 0 ta thu 

ñược : 

                                
,0

1 1
( ) (3.9)a t

aa
ψ ψ  =  

 
 

Điều ñó thấy rằng a là tham số tỉ lệ. 

Khi a>1 thì hàm Wavelet sẽ ñược trải rộng, còn khi 0<a<1 hàm sẽ ñược co lại. 

Sau ñây, chúng ta sẽ ñịnh nghĩa phép biến ñổi ngược của phép biến ñổi Wavelet  

liên tục. Gọi Ψ(ω) là biến ñổi Fourier của ψ(t) : 

                           

( ) ( ) (3.10)j tt e dtωω ψ
∞

−

−∞

Ψ = ∫  

Nếu W(a,b) là biến ñổi CWT của f(t) bằng hàm Wavelet ψ(t), thì biến ñổi ngược 

của biến ñổi CWT sẽ ñược tính như sau : 

               
,2

1 1
( ) W(a,b) ( )dad (3.11)a bf t t b

C a
ψ

∞ ∞

−∞ −∞
= ∫ ∫  

Với giá trị của C ñược ñịnh nghĩa là : 

                         

2
( )

(3.12)C d
ω

ω
ω

∞

+∞

Ψ
= ∫

 
 

Biến ñổi CWT chỉ tồn tại nếu C dương và hữu hạn. Do ñó C ñược gọi là ñiều 

kiện tồn tại của biến ñổi Wavelet . Cùng với hai ñiều kiện ñã nêu ở trên, ñây là ñiều 

kiện thứ 3 mà một hàm cần phải thoả mãn ñể có thể ñược lựa chọn làm hàm 

Wavelet. Chúng ta có thể xem biến ñổi CWT như là một ma trận hai chiều các kết 

quả của phép tính tích vô hướng giữa hai hàm f(t) và ψa,b(t). Các hàng của ma trận 

tương ứng với các giá trị của a và các cột tương ứng với các giá trị của b do cách 

tính biến ñổi Wavelet  theo tích vô hướng ñã trình bày ở trên: 
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              , ,

( ), ( ) ( ) *( )

( ), ( ) ( ) ( ) (3.13)a b a b

f t g t f t g t dt

f t t f t t dtψ ψ

∞

−∞
∞

−∞

=

⇒ =

∫

∫  

3.2.2. Ý nghĩa của phép biến ñổi Wavelet  liên tục 

Các biến a và b trong (3.5) và (3.6) ñóng một vai trò quan trọng ñối với phép 

biến ñổi Wavelet. Biến ñổi b có tác dụng làm co giãn hàm ( )tψ trên trục thời gian. 

Còn biến a có tác dụng làm dịch chuyển hàm ( )tψ trên trục thời gian, a có thứ 

nguyên là thời gian .Theo (3.5), b có liên quan ñến tần số của tín hiệu. Như vậy hàm 

W(a,b)  mô tả các thành phần của tín hiệu x(t) ñồng thời trong miền thời gian và tần 

số. Đồ thị của W(a,b) ñược gọi là phân bố thời gian –tần số của tín hiệu.  Biến ñổi 

wavelet liên tục của tín hiệu số ñược thực hiện theo sơ ñồ dưới ñây: 

 

   Hình 3.4. Sơ ñồ thuật toán biến ñổi Wavelet cho tín hiệu số x(n) 

3.2.3.  Biến ñổi Wavelet  rời rạc 

Việc tính toán các hệ số Wavelet  tại tất cả các tỉ lệ là một công việc hết sức 

phức tạp vì tạo ra một lượng dữ liệu khổng lồ. Để giảm thiểu công việc tính toán 

người ta chỉ chọn ra một tập nhỏ các giá trị tỉ lệ và các vị trí ñể tiến hành tính toán. 

Hơn nữa, nếu việc tính toán ñược tiến hành tại các tỷ lệ và các vị trí trên cơ sở lũy 

thừa cơ số 2 thì kết quả thu ñược sẽ hiệu quả và chính xác hơn rất nhiều. Quá trình 

chọn các tỷ lệ và các vị trí ñể tính toán như trên tạo thành lưới nhị tố (dyadic). Do 

ñó, việc tính toán biến ñổi wavelet rời rạc (DWT) thực chất là việc rời rạc hoá ñược 

thực hiện với sự lựa chọn các hệ số a và b như sau: 
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2 ;    2 ;         , (3.14)m ma b n m n Z= = ∈  

Việc tính toán hệ số của biến ñổi Wavelet có thể dễ dàng thực hiện bằng các 

băng lọc số nhiều nhịp ña kênh, một lý thuyết rất quen thuộc trong xử lý tín hiệu.   

 

Hình 3.5. Minh hóa lưới nhị tố dyadic với các giá trị của m và n 

3.2.4. Giới thiệu một số họ Wavelet 

• Biến ñổi Wavelet  Haar 

  Biến  ñổi Haar Wavelet  là biến ñổi ñơn giản nhất trong các phép biến ñổi 

Wavelet . Hình vẽ 3.6 cho thấy dạng của hàm ψ(t) với biến ñổi Haar. Do tính chất  

ñơn giản của biến ñổi Haar mà nó ñược ứng dụng tương ñối nhiều trong nén ảnh, 

khi áp dụng biến ñổi này ñể nén ảnh thì thuật toán nén ảnh trên máy tính có một số 

ñiểm khác với công thức toán học của biến ñổi Haar. 

 

Hình 3.6. Hàm ψ(t) của biến ñổi Haar 
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• Biến ñổi Wavelet  Meyer 

Yves Meyer là một trong những nhà khoa học ñã ñặt nền móng cho phép biến 

ñổi Wavelet . Phép biến ñổi Wavelet  mang tên Meyer cũng là một phép biến ñổi 

thông dụng, biến ñổi này có khả năng phân tích tín hiệu tốt hơn nhiều so với biến 

ñổi Haar. Dạng của hàm ψ(t) với biến ñổi Meyer cho ở hình vẽ:  

 

Hình 3.7. Hàm ψ(t) của biến ñổi Meyer 

• Biến ñổi Wavelet  Daubechies  

Giống như Meyer, Daubechies cũng là một nhà khoa học có công lao to lớn 

trong việc nghiên cứu phát triển phép biến ñổi Wavelet. Biến ñổi Daubechies là một 

trong những phép biến ñổi phức tạp nhất trong biến ñổi Wavelet. Họ biến ñổi này 

ñược ứng dụng hết sức rộng rãi.  

 

Hình 3.8.  Hàm ψ(t) của họ biến ñổi Daubechies n với n=2, 3, 7, 8 
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• Biến ñổi Wavelet  Morlet 

Như ñã giới thiệu ở trên ta ñã biếy Morlet Wavelet  ñược ñặt tên theo nhà toán 

học Jean Morlet. Hàm ψ(t) của biến ñổi Morlet có dạng như sau : 

 

Hình 3.9.  Hàm ψ(t) của biến ñổi Morlet 

3.3. Tính chất của biến ñổi Wavelet  

3.3.1.  Tính chất sóng 

Hàm Wavelet phức (tổng quát) 0ψ  ñược ñịnh xứ hoàn toàn trong cả hai miền: 

miền không gian và miền tỉ lệ (nghịch ñảo tần số) và ñồng thời phải thỏa mãn tính 

chất sóng, nghĩa là dao ñộng với giá trị trung bình của hàm Wavelet  bằng không. 

0( ) 0 (3.15)y dyψ
+∞

−∞

=∫  

Như vậy Wavelet là dạng sóng nhỏ có không gian tồn tại hữu hạn và có giá 

trung bình bằng không. Phép biển ñổi Wavelet  liên tục cung cấp những thông tin về 

sự thay ñổi cục bộ ở vùng ñang khảo sát mà không quan tâm ñến biến ñổi toàn cục 

của hàm Wavelet . 

3.3.2.  Đặc trưng về năng lượng 

Năng lượng tổng  của tín hiệu f(x) ñựợc ñịnh nghĩa bởi biểu thức sau: 
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2 2
( ) ( ) (3.16)E f x dx f x

+∞

−∞

= =∫  

Tín hiệu có năng lượng xác ñịnh khi biểu thức (3.16) nhận giá trị xác ñịnh. 

Vậy tính chất thứ hai của hàm Wavelet là: 

2 2

0( ) ( ) (3.17)y dx f xψ
+∞

−∞

=∫  

3.4. So sánh biến ñổi Wavelet  và Fourier 

Biểu thức toán học của biến ñổi Fourier:  

( ) ( ) (3.18)j tF f t e dtωω
+∞

−

−∞

= ∫  

Trong phép biến ñổi Fourier, hàm tín hiệu f(t) ñược phân tích thành tổng của 

các hàm ñiều hòa phức. 

 

Hình 3.10. Biểu diễn biến ñổi Fourier dạng ảnh 

   Tương tự như vậy, biến ñổi Wavelet liên tục (Cwt) ñược ñịnh nghĩa bằng 

biểu thức: 

( ) ( ) ( )∫
+∞

∞

ψ
-

dt,scaletf,scaleC ttrí, vòtrí vò   (3.19) 

Kết quả của biến ñổi này là hệ số Wavelet C là hàm của scale và vị trí.  
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Hình 3.11.  Biểu diễn biến ñổi Wavelet  dạng ảnh 

Như chúng ta ñã biết biến ñổi Fourier là một biến ñổi ñã và ñang ñược áp dụng 

rộng rãi trong nhiều ngành khoa học và kỹ thuật khác nhau. Biến ñổi Fourier 

chuyển một hàm tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số. Sử dụng biến ñổi 

Fourier ta có thể biết ñược trong tín hiệu f(t) có các thành phần tần số nào. Tuy 

nhiên, biến ñổi Fourier có một nhược ñiểm cơ bản là với một tín hiệu f(t) ta không 

thể biết ñược rằng tại một thời ñiểm t thì tín hiệu có các thành phần tần số nào. Một 

phép biến ñổi tốt hơn biến ñổi Fourier phải là phép biến ñổi có ñầy ñủ tính năng của 

biến ñổi Fourier và có khả năng xác ñịnh xem tại một thời ñiểm t bất kỳ trong tín 

hiệu f(t) có thành phần tần số nào. Phép biến ñổi Wavelet  ra ñời ñã khắc phục ñược 

các nhược ñiểm của biến ñổi Fourier trong phân tích tín hiệu. Biến ñổi Wavelet  dù 

chỉ làm việc với các tín hiệu một chiều (liên tục hoặc rời rạc) nhưng sau khi biến 

ñổi xong ta thu ñược một hàm số hai biến hoặc một tập các cặp giá trị. 

Wavelet  ñược nghiên cứu từ trước những năm 80 của thế kỷ trước và cũng ñã 

ñược ứng dụng trong một số ngành khoa học và công nghệ khác nhau nhưng biến  

ñổi Wavelet  vẫn là một lĩnh vực ñang và sẽ tiếp tục ñược nghiên cứu và phát triển 

cũng như ứng dụng rộng rãi hơn nữa. Tham số b trong biến ñổi Wavelet  cho biết 

khoảng dịch của hàm Wavelet  mẹ và ñộ phân giải các tần số khác nhau của  f(t) 

ñược minh họa bởi hệ số tỷ lệ chính là a. Biến ñổi Wavelet ngày càng ñược áp dụng 

rộng rãi; ñặc biệt là trong xử lý tiếng nói, xử lý ảnh số. Tín hiệu tiếng nói là tín hiệu 

một chiều nhưng do ñặc ñiểm của tiếng nói là tín hiệu không dừng nên việc sử dụng 

Fourier là không ñủ ñể phân tích một cách ñầy ñủ các ñặc trưng của tiếng nói.  

   Để khắc phục những hạn chế của biến ñổi Fourier, phép biến ñổi Fourier thời 

gian ngắn (STFT) ñược ñề xuất. Trong biến ñổi biến ñổi Fourier thời gian ngắn, tín 
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hiệu ñược chia thành các khoảng nhỏ và trong khoảng ñó tín hiệu ñược giả ñịnh là 

tín hiệu ổn ñịnh. Để thực hiện kỹ thuật này cần chọn một hàm cửa sổ w sao cho ñộ 

dài của cửa sổ ñúng bằng các khoảng tín hiệu phân chia. Với phép biến ñổi Fourier 

thời gian ngắn, chúng ta có thể thu ñược ñáp  ứng tần số - thời gian của tín hiệu 

ñồng thời mà với phép biến ñổi Fourier ta không thực hiện ñược.   

Biến ñổi STFT ñối với tín hiệu liên tục thực ñược ñịnh nghĩa như sau: 

2( , ) [ ( )w( )*] (3.20)j ftX f t x t t e dtπτ
∞

−

−∞

= −∫  

Trong ñó ñộ dài thời gian của cửa sổ là (t-τ), chúng ta có thể dịch chuyển vị trí 

của cửa sổ bằng cách thay ñổi giá trị t và ñể thu ñược các ñáp ứng tần số khác nhau 

của ñoạn tín hiệu ta thay ñổi giá trị τ .  

Giải thích biến ñổi Fourier thời gian ngắn bằng nguyên lý bất ñịnh Heissenber, 

nguyên lý này phát biểu là: Không thể biết ñược chính xác ñược biểu diễn thời gian 

- tần số của một tín hiệu (hay không thể biết các thành phần phổ của tín hiệu ở một 

thời ñiểm nhất  ñịnh). Cái mà ta có thể biết là trong một khoảng thời gian nhất ñịnh 

tín hiệu có những băng tần nào. Đây ñược gọi là bài toán phân giải. Vấn ñề này liên 

quan ñến ñộ rộng của hàm cửa sổ mà chúng ta sử dụng. Nếu hàm cửa sổ càng hẹp 

thì ñộ phân giải càng tốt hơn và giả ñịnh tín hiệu là ổn ñịnh càng có ñộ chính xác 

nhưng ñộ phân giải tần số lại kém ñi.  

       Ta có các hệ quả sau: 

- Cửa sổ hẹp→  phân giải thời gian tốt, phân giải tần số kém 

- Cửa sổ rộng→  phân giải tần số tốt, phân giải thời gian kém 

Trên cơ sở cách tiếp cận biến ñổi Fourier thời gian ngắn, biến ñổi Wavelet  ñược 

phát triển ñể giải quyết vấn ñề về ñộ phân giải tín hiệu (miền thời gian hoặc tần số) 

mà biến ñổi Fourier thời gian ngắn vẫn còn hạn chế. Biến ñổi Wavelet ñược thực 

hiện theo cách: tín hiệu ñược nhân với hàm Wavelet (tương tự như nhân với hàm 

cửa sổ trong biến ñổi Fourier thời gian ngắn), rồi thực hiện biến ñổi riêng rẽ cho các 

khoảng tín hiệu khác nhau trong miền thời gian tại các tần số khác nhau. Cách tiếp 

cận như vậy còn ñược gọi là: phân tích ña phân giải –  phân tích tín hiệu ở các tần 
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số khác nhau và cho các ñộ phân giải khác nhau.  Phân tích ña phân giải khi phân 

tích tín hiệu cho phép: phân giải thời gian tốt và phân giải tần số kém ở các tần số 

cao; phân giải tần số tốt và phân giải thời gian kém ở các tần số thấp. Như vậy kỹ 

thuật này rất thích hợp với những tín hiệu: có các thành phần tần số cao xuất hiện 

trong khoảng thời gian ngắn, các thành phần tần số thấp xuất hiện trong khoảng thời 

gian dài chẳng hạn như ảnh và khung ảnh video. 

3.5. Một số ứng dụng nổi bật của biến ñổi Wavelet   

• Nén tín hiệu  

Do ñặc ñiểm của mình, Wavelet ñặc biệt tốt khi sử dụng ñể nén hay phân tích 

các tín hiệu không dừng; ñặc biệt là tín hiệu ảnh số và các ứng dụng nén tiếng nói, 

nén dữ liệu. Việc sử dụng các phép mã hoá băng con, băng lọc số nhiều nhịp và 

biến ñổi Wavelet rời rạc tương ứng với loại tín hiệu cần phân tích có thể mang lại 

những hiệu quả rất rõ rệt trong nén tín hiệu. Do tính chất chỉ tồn tại trong các 

khoảng thời gian rất ngắn (khi phân tích tín hiệu trong miền thời gian tần số) mà các 

hệ số của biến ñổi Wavelet có khả năng tập trung năng lượng rất tốt vào các hệ số 

biến ñổi. Các hệ số mang thông tin chi tiết của biến ñổi Wavelet thường rất nhỏ và 

có thể bỏ qua mà không ảnh hưởng tới việc mã hoá dữ liệu (trong phương pháp mã 

hoá ảnh hay tiếng nói là những tín hiệu cho phép mã hoá có tổn thất thông tin).   

• Khử  nhiễu  

Tính chất của biến ñổi Wavelet  mà chúng ta ñã xét tới trong phần ứng dụng cho 

nén tín hiệu ñược mở rộng bởi Iain Johnstone và David Donohos trong các ứng 

dụng khử nhiễu cho tín hiệu. Phương pháp khử nhiễu này ñược gọi là Wavelet  

Shrinkage Denoising (WSD). Ý tưởng cơ bản của phương pháp Wavelet  Shrinkage 

Denoising dựa trên việc tín hiệu nhiễu sẽ lộ rõ khi phân tích bằng biến ñổi Wavelet  

ở các hệ số biến ñổi bậc cao. Việc áp dụng các ngưỡng loại bỏ tương ứng với các 

bậc cao hơn của hệ số Wavelet  sẽ có thể dễ dàng loại bỏ nhiễu trong tín hiệu.   

• Mã hoá nguồn và mã hoá kênh  

Mã hoá nguồn và mã hoá kênh vì trong mã hoá nguồn cần khả năng nén với tỷ lệ 

nén cao còn trong mã hoá kênh thì cần khả năng chống nhiễu tốt. Biến ñổi Wavelet 
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kết hợp với một số phương pháp mã hoá như mã hoá Huffman hay mã hoá số học 

có thể thực hiện ñược cả hai ñiều trên. Vì thế sự sử dụng biến ñổi Wavelet  trong mã 

hoá nguồn và mã hoá kênh là rất thích hợp.   

3.6. Nhận xét và kết luận 

Với nhiều tín hiệu, phân tích Fourier là hữu dụng vì nội dung vì tần số của tín 

hiệu rất quan trọng. Tuy nhiên, phân tích Fourier có một nhược ñiểm, ñó là khi 

chuyển sang miền tần số, thông tin thời gian bị mất ñi. Khi nhìn vào biến ñổi 

Fourier của một tín hiệu ta không thể biết ñược là khi nào thì một sự kiện tần số 

xảy ra. 

 Nếu các trị số thống kê của tín hiệu không biến thiên theo thời gian, nghĩa là tín 

hiệu xem như dừng, nhược ñiểm này không quan trọng lắm. Tuy nhiên, hầu hết tín 

hiệu mà ta cần quan tâm ñều không dừng mà có những ñặc trưng tức thời: ñộ trôi, 

các khuynh hướng, các biến thiên ñột ngột bắt ñầu và kết thúc của các biến cố… các 

ñặc trưng này thường là những phần quan trọng nhất của tín hiệu, và phân tích 

Fourier không thích hợp cho việc phát hiện ra chúng. Trong bối cảnh ñó, phân tích 

Wavelet là công cụ mới ñầy hứa hẹn. 
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Chương 4  

MÔ HÌNH VÀ S Ơ ĐỒ GHI ĐO TÍN HI ỆU ÂM THANH, 

RUNG ĐỘNG PHÁT RA TỪ HƯ HỎNG  

TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 

4.1. Nghiên cứu hệ thống thiết bị ñể theo dõi và chẩn ñoán hư hỏng 

4.1.1. Sơ ñồ nguyên lý hệ thống theo dõi và chẩn ñoán tình trạng thiết bị 

Cấu trúc chung của một hệ thống theo dõi và chẩn ñoán tình trạng thiết bị như 

sau: 

 

Hình 4.1.  Mô hình hệ thống theo dõi và chẩn ñoán tình trạng thiết bị 

Đây là mô hình nguyên lý tương ñối tổng quát ñối với một hệ thống theo dõi và 

chẩn ñoán tình trạng thiết bị. Tuỳ theo từng nhà máy cụ thể, tuỳ mức ñộ áp dụng mà 

các thiết bị trong hệ thống cũng như sự kết nối giữa các bộ phận trong hệ thống có 

các mức ñộ hoàn thiện khác nhau. 

Chức năng của các thiết bị trong hệ thống theo dõi và chẩn ñoán tình trạng 

thiết bị: 

• Thiết bị trong dây chuyền sản xuất:  là thiết bị cần ñược theo dõi và chẩn 

ñoán hư hỏng 

• Các ñầu ño tín hiệu (cảm biến): thu nhận các yếu tố bất thường trên máy 

thường dùng  gia  tốc kế, ñầu ño tốc ñộ hoặc micro. 
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• Bộ phận thu nhận và xử lý tín hiệu : ngoài nhiệm vụ thu tín hiệu từ các ñầu 

ño, các máy ño còn có các bộ lọc ñể loại bỏ thành phần tần số rất thấp và rất cao. 

• Bộ phận phân tích tín hiệu:  Sau khi ñọc các giá trị dao ñộng ño ñược trên 

các máy ño, có thể ñánh giá sơ bộ ñược tình trạng của thiết bị dựa trên sự biến ñổi 

của giá trị dao ñộng qua từng thời ñiểm ño. Nếu các giá trị biên ñộ dao ñộng tăng 

dần theo thời gian từ ñó có thể kết luận rằng trong máy ñã bắt ñầu xuất hiện các 

hư hỏng. 

• Bộ phận theo dõi chẩn ñoán tình trạng thiết bị: Tổng hợp các kết quả ño và 

phân tích dao ñộng hoặc âm thanh ở các bộ phận trước nhằm xác ñịnh tình trạng 

chung của các thiết bị, xác ñịnh kịp thời các hư hỏng xuất hiện trong các thiết bị và 

ñưa ra các thông báo cần thiết cho các khối quản lý bảo dưỡng lên kế hoạch bảo 

dưỡng, sửa chữa. 

4.1.2. Mô hình thiết bị thu nhận, phân tích tín hiệu âm thanh và rung ñộng 

Mô hình thiết bị thu nhận, phân tích tín hiệu âm thanh và rung ñộng gồm các 

phần sau: 

- Động cơ ñiện. 

- Hộp giảm tốc 2 cấp 

- Máy phát: mô phỏng tải trong thực tế, ñược nối với hộp giảm tốc qua bộ 

truyền ñai 

- Micro: thiết bị thu nhận âm thanh. 

- Cảm biến rung: thu nhận tín hiệu dao ñộng 

- Bộ tiếp nhận và chuyển ñổi tín hiệu: cDAQ9172 và NI9233 

- Máy tính 
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Hình 4.2.  Sơ ñồ thiết bị thu nhận tín hiệu âm thanh và rung ñộng 

4.2. Các thiết bị và phần mềm thu nhận tín hiệu dùng trong ñề tài  

4.2.1. NI compact DAQ 9172 

 

Hình 4.3.  cDAQ9172 

4.2.1.1.  Giới thiệu 

NI cDAQ 9172 là một khung USB 8 khe cắm, ñược thiết kế cho việc sử dụng 

các module C series. NI cDAQ 9172 có khả năng ño lường trong phạm vi rộng  một 

loạt các tín hiệu vào,  ra tương tự và số và cảm biến với giao tiếp USB 2.0. Ta có 
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thể gắn kết NI cDAQ-9172 chassis bằng cách sử dụng một chân ñế, DIN-Rail 35 

mm, hoặc một bộ phụ kiện gắn kết. 

 

Hình 4.4: NI cDAQ-9172 Chassis 

4.2.1.2.  Chức năng 

NI cDAQ-9172 bao gồm hai bộ counter/timers 32-bit có thể ñược sử dụng ñể 

tính cạnh, ño ñộ rộng xung, ño lường thời gian và tần số, và thực hiện các phép ño 

vị trí (mã hóa). Ngoài ra, truy cập counter/timers có thể tạo ra các xung và sóng 

vuông có thể ñiều chỉnh tần số.  

4.2.1.3. Môñun ñược hỗ trợ 

Có hơn 50 modules C series cho các phương pháp ño khác nhau, bao gồm: cặp 

nhiệt ñộ, ñiện áp, phát hiện nhiệt ñộ ñiện trở (RTD), dòng ñiện, biến dạng, kĩ thuật 

số, gia tốc và micro. Các kênh tính trên phạm vi từng module thì có từ 3 ñến 32 

kênh ñể phù hợp với một loạt các yêu cầu của hệ thống.  

4.2.1.4.  Phần mềm hỗ trợ 

Hầu hết các phần mềm của NI ñều thích hợp với các thiết bị của nó. Với NI 

DAQ driver softwave thì có thể dùng các phần mềm sau:  

- NI Measurement Automation Explorer 

- DAQ Assistant 

- LabVIEW SignalExpress LE Data-Logging Software 
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Ngôn ngữ hỗ trợ là LABVIEW graphical programming, ANSi C++,… 

4.2.2.  Thiết bị thu nhận tín hiệu NI 9233 

 

Hình 4.5. NI9233 

NI 9233 là một module 4 kênh thu tín hiệu năng ñộng với ñộ chính xác cao cho 

việc ño tần số âm thanh từ cảm biến IEPE kết hợp với hệ thống NI compactDAQ. 

NI 9233 thích hợp các ñiều kiện tính hiệu trong IEPE cho cảm biến gia tốc và 

microphone. Bốn kênh ñầu vào ñồng thời số hóa ở mức 2-50kHz trên mỗi kênh, và 

tích hợp bộ lọc khử nhiều răng cưa tự ñộng ñiều chỉnh tốc ñộ lấy mẫu. 

 

Hình 4.6. Đầu kết nối của NI 9233 

4.2.3.  Các loại cảm biến  

4.2.3.1.  Cảm biến quang  

Có nhiều loại cảm biến quang khác nhau, mỗi loại dựa vào những hiệu ứng  

khác nhau : 
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- Cảm biến quang dẫn 

- Photodiot 

- Phototranzito. 

- Cảm biến quang ñiện phát xạ 

 

Hình 4.7. Cảm biến quang photo Keyence sensor 

4.2.3.2.  Cảm biến dao ñộng 

Độ rung ñược ñặc trưng bởi ñộ dịch chuyển, tốc ñộ hoặc gia tốc ở các ñiểm trên 

vật rung. Bởi vậy khi ño dao ñộng người ta ño một trong các ñặc trưng trên.  

Cảm biến rung có thể là cảm biến dịch chuyển, cảm biến tốc ñộ hoặc cảm biến 

gia tốc nhưng có thể mô tả nguyên lý hoạt ñộng của chúng bằng mô hình hệ cơ học 

có một bậc tự do như hình sau : 

 

Hình 4.8. Mô hình cơ học cảm biến dao ñộng 
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Cảm biến rung gồm một phần tử nhạy cảm (3) (lò xo, tinh thể áp ñiện...) nối với 

một khối lượng rung (1) và ñược ñặt chung trong một vỏ hộp (2). Chuyển ñộng 

rung của khối lượng M tác ñộng lên phần tử nhạy cảm của cảm biến và ñược 

chuyển thành tín hiệu ñiện ở ñầu ra. 

4.2.3.3.  Micro 

Microphone là thiết bị chuyển ñổi năng lượng sóng âm thành tín hiệu ñiện. Cấu 

tạo của micro gồm một màng rung cực mỏng ñược gắn với một cuộn dây ñồng rất 

mảnh, cuộn dây ñược ñặt vào một khe từ trường của một khối nam châm. Khi nhận 

sóng âm thanh từ bên ngoài, màng rung sẽ dao ñộng theo ñáp tần của âm thanh và 

cuộn dây ñồng cũng dao ñộng theo, sự dao ñộng cuộn dây ñồng khi nằm trong một 

khe từ trường sẽ tạo ra một dòng ñiện xoay chiều ñưa ra hai ñầu dây dẫn.  

4.2.4.  Phần mềm thu nhận tín hiệu 

LabVIEW là một công cụ phần mềm hàng ñầu công nghiệp trong việc phát triển 

các hệ thống thiết kế, ñiều khiển và kiểm tra. Kể từ khi ra ñời năm 1986, các kĩ sư 

và nhà khoa học trên toàn thế giới ñộ tin cậy vào NI LabVIEW nhờ chất lượng ngày 

càng cao, hiệu quả sản xuất lớn hơn. 

Ngôn ngữ lưu ñồ ñồ họa của LabVIEW hấp dẫn các kĩ sư và nhà khoa học trên 

toàn thế giới như một phương pháp trực giác hơn trong việc tự ñộng hóa các hệ 

thống ño lường và ñiều khiển. Ngôn ngữ lưu ñồ kết hợp với I/O gắn liền và ñiều 

khiển giao diện người sử dụng tương tác cùng ñèn chỉ báo làm cho LabVIEW trở 

thành một sự lựa chọn lí tưởng cho kĩ sư và nhà khoa học. 

Là phần mềm kèm theo của thiết bị NI cDAQ9172, giúp kết nối thiết bị và 

giao tiếp với máy tính, thực hiện việc lưu trữ dữ liệu thu ñược một cách trực 

quan và dễ dàng. 

4.2.5. Phần mềm Matlab 

Matlab (Matrix Laboratory) là một ngôn ngữ lập trình cấp cao dạng thông dịch, 

ñược phát triển bởi MathWorks. Matlab là một công cụ mạnh và ñáp ứng ñược cho 

nhiều lĩnh vựng ña dạng như các ngành về kỹ thuật như ñiện, ñiện tử, vật lý, hóa 
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học ... cho ñến các ngành về kinh tế như thống kê, kế toán... Phiên bản Matlab ñược 

sử dụng mô phỏng trong luận văn này là Matlab R2010b. 

4.2.6.  Mô hình thực tế 

Sau thời gian chế tạo theo mô hình lý thuyết ñề xuất tác giả ñã hoàn chỉnh mô 

hình thực tế như sau: 

 

Hình 4.9. Mô hình thực nghiệm. 

Động cơ(1); Cảm biến quang(2); Micro(3); Hộp giảm tốc 2 cấp(4); Cảm biến gia 

tốc (5);Tải (máy phát)(6);NI9233 và cDAQ9172(7);Máy tính(8) 

Thông số của ñộng cơ và hộp giảm tốc hai cấp: 

- Tốc ñộ ñộng cơ  : 1570(v/p) 

- Bánh răng nhỏ : 17 

- Bánh răng lớn : 43 

- Tần số ăn khớp cấp nhanh  : 443,7Hz 

- Tần số ăn khớp cấp chậm   : 175,1 Hz 

- Tần số trục vào  : 26,1Hz 

- Tần số trục trung gian  : 10,3 Hz 

- Tần số trục ra  :  4,07 Hz 
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4.3. Phương pháp thu nhận tín hiệu 

Sử dụng phần mềm Labview Signal Expres 2009 kết hợp với thiết bị NI 9233 và 

chassis cDAQx 9172 của hãng National Instrument ñể thu tín hiệu âm thanh và rung 

ñộng. Sau khi cài ñặt phần mềm Labview Sound and Vibration vào máy tính và kết 

nối thiết bị bằng cổng USB là có thể thu ñược tín hiệu. Sử dụng cả phần mềm và 

thiết bị của NI ñể thu tín hiệu làm cho việc thu tín hiệu trở nên ñơn giản. 

 

Hình 4.10. Sơ ñồ khối thu nhận tín hiệu 

 

Hình 4.11. Thu tín hiệu rung ñộng 

Tín hiệu thu ñược có thể xuất ra dưới dạng file excel  với các cấp lấy mẫu tần số 

ñược chọn. Điều này giúp ta có thể lưu trữ dễ dàng và xử lý sau này. 

 

Hộp giảm 
tốc 2 cấp 

Micro/ Cảm 
biến gia tốc NI9233 cDAQ9172 LabView SE 

2009 

Máy tính 
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4.3.1. Thu tín hiệu rung ñộng  

4.3.1.1.  Quy tắc chung khi gắn cảm biến gia tốc 

Tín hiệu rung ñộng ñược thu nhở cảm biến gia tốc, cảm biến ño ở những vị trí ñã 

ñịnh trước. Việc gắn cảm biến gia tốc phải ñảm bảo sự chính xác của số ño và an 

toàn. Các chú ý khi gắn cảm biến gia tốc:  

- Gắn càng gần vị trí ổ ñỡ càng tốt 

- Gắn ñầu ño gia tốc phải ñảm bảo chắc chắn 

- Đảm bảo gắn ñúng chiều 

- Chỉ gắn cùng một ñầu ño gia tốc cho cùng 1 vị trí 

- Vị trí gắn của máy ñược ño phải ñảm bảo ñộ vững chắc 

- Thao tác sử dụng cẩn thận tránh làm hư hỏng ñầu ño và dây cáp kết nối 

- Người ño phải ñảm bảo an toàn khi ño 

4.3.1.2.  Cách  thu tín hiệu rung ñộng 

Sau khi gắn cảm biến gia tốc với NI 9233, ta dùng phần mềm Labview signal 

express ñi cùng ñể thu tín hiệu. Ta mở phần mềm Labview Signal Express, trong 

giao diện phần mềm ta chọn theo các bước sau:  

Bước 1: “Add step” 

 

Hình 4.12. Add step 

Bước 2: Chọn “Acquire signal” trong hộp thoại vừa xuất hiện, kích vào 

“DAQmx acquire” rồi chọn “Analog input”. 
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Hình 4.13. Chọn loại cảm biến cần ño 

Để thu tín hiệu dao ñộng ta chọn “Acceleration”.  

Bước 3: Sau ñó, hiện ra một hộp thoại chọn kênh. Ta nối cảm biến gia tốc với 

kênh nào thì chọn kênh ñó.  

 

Hình 4.14. Chọn kênh cần ño 

 Bước 4: Thiết lập thông số theo yêu cầu tín hiệu thu ñược. 
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Hình 4.15. Thiết lập thông số ño ñộ rung 

Chọn nút ‘Run’ ñể cho thiết bị hoạt ñộng, muốn lưu lại tín hiệu ta chọn 

‘Record’, và dừng lại ta chọn vào ‘Stop’.  

 

Hình 4.16.  Lắp cảm biến gia tốc trên hộp giảm tốc ñể ño tín hiệu rung 

ñộng 

4.3.2. Thu tín hiệu âm thanh 

Để  thu tín hiệu âm thanh ta dùng micro, và dùng thêm một cái chảo nhỏ ñể hội 

tụ âm cho tốt. Micro ñặt cách hộp giảm tốc từ 2-10cm. Sau khi nối micro với thiết 
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bị thu, ta thực hiện thu tín hiệu với các bước giống như thu tín hiệu dao ñộng chỉ 

khác là ta chọn ‘Sound pressure’ thay cho ‘Acceleration’.  

 

Hình 4.17. Đặt micro ñể thu tín hiệu âm thanh 

 

Hình 4.18. Thu một tín hiệu âm thanh 

4.4. Thuật toán và phần mềm xử lý tín hiệu 

Sau thời gian nghiên cứu, nhờ sự trợ giúp của công cụ lập trình Matlab, tác giả 

ñã xây dựng ñược phần mềm phân tích tín hiệu. Tín hiệu rung ñộng ñã ñược sử 

dụng rộng rãi trong chẩn ñoán hư hỏng hộp giảm tốc. Lý do bởi chúng ta có sự am 

hiểu tốt về dao ñộng cơ khí trong hoạt ñộng của hộp giảm tốc và những thay ñổi 
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Tải tín hiệu 
cần xử lý 

Tính CWT 
của tín hiệu 

So sánh biểu ñồ CWT 
thu ñược với CWT 
của tín hiệu bình 

thường 

Rút ra kết luận 
dạng hỏng của 

bánh răng 

trong tín hiệu rung ñộng có thể cho là tính chất ñộng học của hộp giảm tốc và ñiệu 

kiện hư hỏng của nó. Tín hiệu âm thanh ít ñược sử dụng cho chẩn ñoán hư hỏng hộp 

giảm tốc.  

Bánh răng trong truyền ñộng cơ khí sinh ra sự dao ñộng và tiếng ồn trong khi 

hoạt ñộng. Tiếng ồn và dao ñộng ñược kích thích bởi hư hỏng trong chính bánh 

răng. Hư hỏng chế tạo và hư hỏng cục bộ phát triển có thể là nguyên nhân chính của 

sự kích thích này.  

Sự va chạm là nguyên nhân của hư hỏng cục bộ. Như là kết quả của sự va chạm, 

ñáp ứng xung của sự va chạm nhất thời này có thể ñược quan sát bởi các giá trị tức 

thời của tín hiệu âm thanh và dao ñộng trong hộp giảm tốc trong mỗi vòng quay. 

Trong phần này, ta sẽ phân tích tín hiệu âm thanh và dao ñộng với hư hỏng của hộp 

giảm tốc.       

4.4.1. Thuật toán xử lý 

4.4.1.1.  Thuật toán Fourier nhanh-  FFT 

 

Hình 4.19.  Thuật toán FFT 

4.4.1.2.  Thuật toán Wavelet liên tục 

 

Hình 4.20.  Thuật toán Wavelet liên tục 

 

So sánh biểu ñồ 
FFT thu ñược với 

FFT mẫu 

Rút ra kết luận 
dạng hỏng của 

bánh răng 

Tải tín hiệu 
cần xử lý 

Tính FFT 
của tín hiệu 
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4.4.2.  Phần mềm xử lý tín hiệu 

4.4.2.1.  Xây dựng phần mềm xử lý 

 

Hình 4.21. Phần mềm xây dựng ñược 

Phần mềm xây dựng ñược gồm ba khối :Tải file, Fourier Transform và Wavelet  

Continuous Transform. 

4.4.2.2.  Khối “T ải file” 

 

Hình 4.22. Khối tải file 

Tải tập tin chứa dữ liệu tín hiệu thu ñược và biểu diễn trong miền thời gian. 

•  Tải file biên ñộ : tải file chứa thông tin biên ñộ tín hiệu  
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•  Tải file thời gian: tải file chứa thông tin thời gian lấy mẫu tín hiệu. 

 

 

 

 

function  opent_Callback(hObject, eventdata, 
handles)  
% hObject    handle to opent (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future 
version of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data 
(see GUIDATA)  
        . 

. 

.  
...  
    %mo tep  
    fid = fopen(‘filet.txt’);  
...  
guidata(hObject, handles);  
  

function  openx_Callback(hObject, eventdata, 
handles)  
% hObject    handle to openx (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future 
version of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data 
(see GUIDATA)  
     . 

. 

.  
...  
    %mo tep  
    fid = fopen(‘filex.txt’);  
...  
guidata(hObject, handles);  
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4.4.2.3.  Khối biến ñổi Fourier “Fourier Transform” 

 

Hình 4.23. Khối biến ñổi Fourier 

Biến ñổi tín hiệu theo phép biến ñổi Fourier: 

•  FFT : Fast Fourier transform 

 

•  Spectrogram 3D : Biểu ñồ 3D thể hiện mật ñộ năng lượng phổ sau khi 

biết ñổi STFT : 

 

function  spectrogram3d_Callback(hObject, 
eventdata, handles)  
% hObject    handle to spectrogram3d (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a 
future version of MATLAB  
% handles    structure with handles and user 
data (see GUIDATA)  
     . 

..... 
    mesh(times, frequencies, abs(B));  

% --- Executes on button press in FFT.  
function  FFT_Callback(hObject, eventdata, 
handles)  
% hObject    handle to FFT (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a 
future version of MATLAB  
% handles    structure with handles and user 
data (see GUIDATA)  
. 
. 
.....  
    Y=fft(‘x’);  
. 
.....  
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4.4.2.4.  Khối biến ñổi Wavelet  liên tục “Wavelet  Continuous Transform” 

 

Hình 4.24. Khối Wavelet liên tục 

Biến ñổi tín hiệu theo phép biến ñổi Wavelet  liên tục: 

•  Scalogram:  biểu ñồ mật ñộ năng lượng phổ tín hiệu sau khi biến ñổi 

Wavelet . 

 

 

•  Scalogram 3D: biểu ñồ 3D biểu ñồ mật ñộ năng lượng phổ tín hiệu sau 

khi biến ñổi Wavelet  : 

function  scalogram_Callback(hObject, eventdata, 
handles)  
% hObject    handle to scalogram (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future 
version of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data 
(see GUIDATA)  
    .... 
    .... 
    handles.c=cwt(handles.x, scale, wave, 'plot' );  
    title( 'scalogram' );  
    guidata(hObject, handles);  
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•  Wscalogram: biểu ñồ phần trăm năng lượng phổ của các hệ số Wavelet  

sau khi biến ñổi Wavelet  : 

 

 

 

 

 

function  wscalogram_Callback(hObject, eventdata, 
handles)  
% hObject    handle to wscalogram (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future 
version of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data 
(see GUIDATA)  
................. 
coef=cwt(handles.x, scale, wave, 'plot' );  
title( 'scalogram' );  
figure;  
.............. 
 

function  scalogram3d_Callback(hObject, eventdata, 
handles)  
% hObject    handle to scalogram3d (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future 
version of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data 
(see GUIDATA)  
..........  
..........  
    mesh(handles.t, freq, abs(handles.c));  
    [az,el]=view;  
    view(az-45,el);  
    xlabel( 'time' );  
    ylabel( 'frequency' );  
    title( '3D scalogram' );  
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4.5. Mô phỏng hư hỏng bánh răng  

Tác giả mô phỏng 3 dạng hỏng của bánh răng trục ra: gãy 20%, gãy 40% và 

tróc  rỗ.  

 

Hình 4.25. Mô phỏng các dạng hỏng của bánh răng trục ra 

Để tạo các bánh răng có dạng hư hỏng gãy răng, tác giả cố ñịnh bánh răng 

chưa hỏng bằng ê-tô, sau ñó sử dụng máy mài cầm tay mài mòn một răng 20% và 

40% (hình 4.24).  Để tạo bánh răng tróc rỗ, tác giả sử dụng khoan ñể tạo lỗ nhỏ 

trên bánh răng .  

 

Hình 4.26. Các bánh răng mô phỏng hư hỏng.(a) Răng gãy 20%. 

(b) Răng gãy 40%. (c)Tróc rỗ 
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4.6. Phân tích tín hiệu âm thanh dùng Wavelet 

Sau khi mô phỏng các dạng hỏng của bánh răng trục ra, tác giả tiến hành thu tín 

hiệu âm thanh và rung ñộng của hộp giảm tốc khi chưa hỏng. Sau ñó thay thế lần 

lượt các bánh răng hỏng và và tiến hành thu lại tín hiệu cho từng trường hợp: chưa 

hỏng, gãy 20%, gãy 40%, tróc rỗ. Sau khi thu tín hiệu âm thanh của các dạng hỏng 

từ mô hình ta có ñồ thị tín hiệu theo thời gian như sau: 

 

Hình 4.27. Tín hiệu âm thanh x(t) (a) bình thường. (b) gãy 20%. 

(c)gãy 40%.   ( d) tróc rỗ. 

Tiến hành xử lý tín hiệu trên bằng phép biến ñổi Wavelet trên phần mềm xử lý 

tín hiệu ñược xây dựng trên Matlab tác giả nhận ñược các biểu ñồ cho từng trường 

hợp như sau:  
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Hình 4.28. Biến ñổi Wavelet  cho tín hiệu âm thanh bình thường 

 

 

 

Hình 4.29. Biểu ñồ ñộ lớn biên ñộ tín hiệu âm thanh bình thường 
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Hình 4.30. Biến ñổi Wavelet  cho tín hiệu âm thanh gãy 20% 

 

 

 

Hình 4.31. Biểu ñồ ñộ lớn biên ñộ tín hiệu âm thanh gãy 20% 
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Hình 4.32. Biến ñổi Wavelet  cho tín hiệu âm thanh gãy 40% 

 

 

Hình 4.33. Biểu ñồ ñộ lớn biên ñộ tín hiệu âm thanh gãy 40% 
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Hình 4.34. Biến ñổi Wavelet  cho tín hiệu âm thanh tróc rỗ 

 

 

 

Hình 4.35. Biểu ñồ ñộ lớn biên ñộ tín hiệu âm thanh tróc rỗ 
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Từ các biểu ñồ nhận ñược sau khi xử lý tín hiệu âm thanh bằng phần mềm, tác 

giả nhận thấy với bánh răng chưa hư hỏng, năng lượng tại vùng tần số ăn khớp 

(tương ứng với mức scale 45,4 và 17,9) phân bố ñều nhau với mức năng lượng thấp 

(màu xanh ñậm) . Khi phá hỏng bánh răng 20% , năng lượng tập trung ở vùng tần 

số ăn khớp dày hơn, xuất hiện một số vạch năng lượng lớn (màu ñỏ) tại tần mức 

scale 45,4, năng lượng tại ñây cũng cao hơn bởi sự biểu hiện của các vạch màu xanh 

da trời nhiều hơn so với tín hiệu chưa có hư hỏng. Khi phá hỏng răng 40%, dấu hiệu 

hư hỏng xuất hiện rõ ràng hơn. Theo tính toán ở trên ta có tần số ăn khớp của cấp 

chậm là 157,1 Hz nên tương ứng với mức scale là 45,4, ñây chính là cặp bánh răng 

ta phá hỏng. Quan sát các vạch màu mô tả mức năng lượng của tín hiệu trên ñồ thị, 

ta thấy xung quanh tần số ăn khớp tại mức scale 45,4, các màu thể hiện mức năng 

lượng lớn như ñỏ, cam, xanh lá xuất hiện nhiều hơn. Năng lượng của tín hiệu lúc 

này cao hơn nhiều so với tín hiệu chưa hỏng. Điều ñó cho thấy dấu hiệu nhân dạng 

hư hỏng trong trường hợp gãy răng trong hộp giảm tốc 2 cấp. 

Quan sát hình 4.34 ta thấy năng lượng vẫn tập trung tại tần 2 tần số ăn khớp 

nhưng năng lượng dày hơn tại tần số ăn khớp 157,1 ( ứng với mức scale 45,4) ngoài 

ra có sự xuất hiện của từng cụm năng lượng ở vùng scale thấp. Điều này cho ta dấu 

hiệu nhận dạng ñối với trường hợp bánh răng bị tróc rỗ. 

Biểu ñồ ñộ lớn biên ñộ tín hiệu âm thanh cho mỗi trường hợp cho ta một cách 

nhìn cụ thể hơn về những dấu hiệu ñể nhận dạng các hư hỏng trong hộp số 2 cấp. 

4.7. Phân tích tín hiệu rung ñộng dùng Wavelet  

Tín hiệu rung ñộng sau khi thu ñược trong từng trường hợp có ñồ thị theo thời 

gian như sau: 



70 

- 70 - 

 

Hình 4.36. Tín hiệu rung ñộng x(t) (a) bình thường. (b) gãy 20%.  

(c)gãy 40%.   ( d) tróc rỗ. 

 

Giống như phân tích tín hiệu âm thanh, tác giả cũng thực hiện biến ñổi Wavelet 

cho tín hiệu dao ñộng và nhận ñược các ñồ thị sau: 

 

Hình 4.37. Biến ñổi Wavelet  cho tín hiệu rung ñộng bình thường 
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Hình 4.38. Biểu ñồ ñộ lớn biên ñộ tín hiệu rung ñộng bình thường 

 

 

 

Hình 4.39. Biến ñổi Wavelet  cho tín hiệu rung ñộng gãy 20% 
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Hình 4.40. Biểu ñồ ñộ lớn biên ñộ tín hiệu rung ñộng gãy 20% 

 

 

 

Hình 4.41. Biến ñổi Wavelet  cho tín hiệu rung ñộng gãy 40% 
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Hình 4.42. Biểu ñồ ñộ lớn biên ñộ tín hiệu âm thanh rung ñộng gãy 40% 

 

 

 

Hình 4.43. Biến ñổi Wavelet  cho tín hiệu rung ñộng tróc rỗ 
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Hình 4.44. Biểu ñồ ñộ lớn biên ñộ tín hiệu rung ñộng tróc rỗ 

Như tính ở trên, tần số ăn khớp cấp nhanh là 443,7 Hz và tần số ăn khớp cấp 

chậm là 175,1 Hz tương ứng với mức scale là 17,9 và 45,4. 

Trên biểu ñồ năng lượng của tín hiệu dao ñộng ñối với răng bình thường (Hình 

4.37), trên biểu ñồ lúc này chỉ có năng lượng ở vùng scale cao từ 31 ñến 73 và scale 

thấp, mức năng lượng ở ñây cũng thấp ( hầu như màu xanh ñậm). Khi có hư hỏng 

xảy ra, với 20% răng bị gãy, trên biểu ñồ năng lượng ñã có những dấu hiệu khác 

biệt. Mức năng lượng tại vùng scale thấp lúc này phân bố thành từng cụm riêng biệt 

và mức ñộ năng lượng tập trung tại mỗi cụm cũng cao hơn. Tại vùng sclae cao, mật 

ñộ năng lượng cũng dày hơn. Nhưng tại vùng tần số ăn khớp 175,1 Hz lúc này xuất 

hiên tập trung năng lượng ở mức thấp. Với 40% răng bị gãy (hình 4.39), khi va ñập, 

bánh răng sẽ tạo ra những dao ñộng lớn hơn nhiều. Lúc này năng lượng tập trung tại 

tần số ăn khớp 175,1 nhiều và tại những scale cao xuất hiện những vạch năng lượng 

với màu ñỏ và cam. Mức scale nhỏ hơn 7 năng lượng tạo thành những cụm riêng 

biệt tách rời nhau. Với các màu thể hiện năng lượng tại vùng tần số ăn khớp ta thấy 

năng lượng ở ñây là trung bình. Với biểu ñồ năng lượng của tín hiệu dao ñộng với 
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răng bị tróc rỗ ta thấy năng lượng tập trung tại mức scale thấp thành từ cụm và năng 

lượng tập trung tại mức scale cao với những vạch năng lượng màu ñỏ. 

Từ những kết quả trên biểu ñồ năng lượng ta có thể phân biệt ñược 3 dạng hỏng 

20%,  hỏng 40% và tróc rỗ từ ñó cho ta dấu hiệu nhận dạng 2 loại hỏng cơ bản 

trong hộp giảm tốc: gãy răng và tróc rỗ bằng tín hiệu dao ñộng. 

Biểu ñồ ñộ lớn biên ñộ tín hiệu rung ñộng cho mỗi trường hợp cho ta một cách 

nhìn cụ thể hơn về những dấu hiệu ñể nhận dạng các hư hỏng trong hộp số 2 cấp. 

4.8. Phân tích tín hiệu rung ñộng bằng Fourier  

Tác giả dùng phép biến ñổi Fourier ñể xử lí tín hiệu rung ñộng và nhận dạng hư 

hỏng trong hộp giảm tốc ñể làm ñối chứng với phương pháp sử dụng phép biến ñổi 

Wavelet liên tục như ở trên. Hình 4.45 là tín hiệu rung ñộng hộp giảm tốc bình 

thường sau khi biến ñổi Fourier. Trục hoành là tần số, ñơn vị là Hz, trục tung là biên 

ñộ với ñơn vị m/s2. Trên hình vẽ ñã phóng to, tác giả thấy rõ ràng một vạch năng 

lượng lớn, ñây là vạch năng lượng tại tần số ăn khớp là 175,1 Hz. Trên hình 4.45 

tác giả nhận thấy thấy các dải bên cách ñều tần số ăn khớp 1 khoảng bằng tần số 

trục ra là 4,07 Hz và có biên ñộ gần như là bằng nhau. Hình 4.46 cho thấy có sự 

khác biệt, ngoài vạch thể hiện tần số ăn khớp của bánh răng ở mức 175,1 Hz với 

biên ñộ lớn, thì dải bên của tần số ăn khớp này không bằng nhau. Đây là dấu hiệu 

của gãy răng. Khi bánh răng quay, khoảng trống do răng bị gãy hay bị vỡ, làm tăng 

khe hở giữa bánh dẫn và bánh bị dẫn. Khi răng kế tiếp ăn khớp (răng không bị 

hỏng), khe hở bổ sung tạo nên va ñập có năng lượng cao. Kết quả làm các dải bên 

ghép cặp có biên ñộ không ñối xứng. Trên hình 4.46, chênh lệch biên ñộ của các dải 

bên không cao lắm, ñây là dạng răng mới bị gãy khoảng 20% một răng. Nhưng trên 

hình 4.47, chênh lệch biên ñộ của các dải bên lúc này cao hơn nhiều, lúc này răng bị 

gãy nhiều hơn, khoảng 40%. Trên hình 4.46 cũng xuất hiện chênh lệch biên ñộ của 

các dải bên nhưng sự chênh lệch không nhiều . 
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Hình 4.45. Phân tích Fourier của tín hiệu rung ñộng bình thường 

 

 

Hình 4.46. Phân tích Fourier của tín hiệu rung ñộng gãy 20% 
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Hình 4.47. Phân tích Fourier của tín hiệu rung ñộng gãy 40% 

 

 

 

Hình 4.48. Phân tích Fourier của tín hiệu rung ñộng tróc rỗ 
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4.9. Nhận xét và kết luận 

 Qua chương này, tác giả ñã ñã xây dựng ñược chương trình phân tích và xử lý 

tín hiệu dao ñộng và âm thanh sử dụng các phép biến ñổi Fourier và Wavelet liên 

tục. Bên cạnh ñó, tác giả ñã xây ñược mô hình thu nhận tín hiệu dao ñộng, tín hiệu 

âm thanh, mô phỏng các dạng hỏng mài mòn, tróc rỗ, thu nhận tín hiệu thực nghiệm 

ño các hư hỏng của bộ truyền gây nên, xử lý tín hiệu và nhận dạng ñược các loại hư 

hư hỏng gãy răng và tróc rỗ trong bộ truyền. 
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KẾT LUẬN  
1. Kết luận 

Sau thời gian thực hiện, luận văn ñã hoàn thành ñược các công việc sau ñây: 

- Xây dựng ñược chương trình phân tích tín hiệu bằng các phép biến ñổi 

Fourier, wavelet liên tục. 

- Xây dựng ñược mô hình thực nghiệm thu nhận tín hiệu dao ñộng, tín hiệu 

âm thanh mô phỏng các dạng hỏng gãy răng, mòn răng và tróc rỗ bề mặt răng.  

- Phân tích, xử lý tín hiệu dao ñộng và âm thanh nhận ñược, nhận dạng ñược 

các dạng hỏng gãy răng, tróc rỗ bề mặt răng, mòn răng bằng phương pháp FFT và 

Wavelet. 

- Tổ hợp phần mềm-thiết bị thu nhận và xử lý tín hiệu dao ñộng và âm thanh 

cũng như một số dấu hiệu nhận dạng hư hỏng bằng phân tích FFT và Wavelet ñóng 

góp một công cụ hữu ích cho việc chẩn ñoán hư hỏng bánh răng.  

2. Khả năng ứng dụng của ñề tài 

Luận văn có khả năng ứng dụng cao trong ñể phục vụ chẩn ñoán hư hỏng các 

hộp số 1 và 2 cấp trong  các dây chuyền tự ñộng hóa. Ngoài ra luận văn có thể làm 

tài liệu học tập môn chẩn ñoán hư hỏng cơ khí trong các trường ñại học kỹ thuật. 

3. Hướng  phát triển của ñề tài 

 Do thời gian hạn chế, ñề tài cần tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu phân tích và xử 

lý tín hiệu dao ñộng ñể xây dựng biểu ñồ pha của tín hiệu dao ñộng bằng phương 

pháp wavelet, nghiên cứu xác ñịnh chính xác hư hỏng trên bánh răng nào thông qua 

phương pháp Wavelet liên tục. Thu nhận tín hiệu dao ñộng và âm thanh từ hộp giảm 

tốc nhiều cấp, trong ñó tổ hợp các dạng hỏng ñến từ nhiều nguồn khác nhau như hư 

hỏng trong ổ lăn, trong truyền ñộng bánh răng, do khớp nối không ñồng trục, hư 

hỏng từ bộ truyền ñai…, nhận dạng và phân loại chính xác nguồn gốc hư hỏng khác 

nhau. 
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