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1.4. Paper organization

The remainder of the paper is organized as follows. In Section 2, the pre-lockup based clutch condition monitoring
method is briefly revisited. A theoretical framework for derivation of the pre-lockup features is established in Section 3,
wherein the theoretical correlations between the pre-lockup features and the mean coefficient of friction (COF) are
discussed. In addition, the latter section also discusses the sensitivity of the pre-lockup features due to any variations of the
operational variables. Section 4 provides experimental verification of the developed theoretical framework. Finally, some
important remarks drawn from this work are discussed in Section 5.
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  سازماندھي مقاله 

 باقیمانده مقاله به شرح زير است . در بخش دو ، براي سیستم نظارت قبل از قفل
 شدگي به صورت خالصه بازبیني انجام مي شود. يك چارچوب نظري براي اشتقاق از

 ويژگي ھاي قبل از قفل شدگي در بخش سه ارائه شده است. ھمچنین ھم بستگي
 بحث شده COF بین ويژگي ھاي نظري پیش از توقف و میانگین ضريب اصطكاك

 است ، عالوه بر اين ، بخش دوم  بحث نیز در مورد حساسیت قبل از توقف با توجه به
 ھر گونه تفاوت متغیر عملیاتي است . در بخش چھار تأيید تجربي از چارچوب نظري را
 . فراھم خواھیم كرد . در نھايت برخي نتیجه گیري ھا در بخش پنج ارائه خواھد شد
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