
 

 

 جذاسازی یا ایسوالسیون

دّذ. دس  ی ثبصآسایی اًشطی، کبّش هی ی سیستن سا ثِ ٍاسطِ ایضٍالسیَى یب جذاسبصی، پبسخ استعبشی هٌتقل شذُ

ّبی  گبُ شَد. تکیِ ایضٍالسیَى، ایٌشسی )جشم( دس هقبثل ًیشٍّبی استعبشی قشاس گشفتِ ٍ ثبعث کبّش استعبشبت سیستن هی

ّبی پٌَهبتیک، سیستن سا اص ًیشٍی ٍسٍدی جذا کشدُ ٍ ثبعث  ّبی االستَهشیک، فٌش ٍ سیستن جذاکٌٌذُای ّوچَى  جذاکٌٌذُ

ّبی  ، طشح1شًَذ کِ سیستن جذا شذُ، ثب ًیشٍّبی ٍسٍدی ًبّوفبص شًَذ ٍ استعبشبت کلی سیستن تعذیل یبثذ. شکل  هی

 شًَذ: عَاهل صیش سبیضثٌذی هی ی ّب ثش پبیِ  دّذ. جذاکٌٌذُ ّب ساًشبى هی گًَبگًَی اص جذاکٌٌذُ

 ّب ثبس سٍی جذاکٌٌذُ -1

 فشکبًس طجیعی سیستن جذا شذُ -2

 فشکبًس ًیشٍی ٍسٍدی  -3

 

 اًَاع هختلف ایضٍالتَسّب -1شکل

آهیض ثبشذ، الصم است کِ ًسجت  ، ثشای آى کِ عولیبت جذاسبصی هَفقیت2ًوَداس ًشبى دادُ شذُ دس شکل ثش اسبس 

 فشکبًسی 
 

  
)ًبحیِ جذاسبصی( ثبشذ. دس ایي ًبحیِ، ثب افضایش ًسجت فشکبًسی، ًسجت ًیشٍی هٌتقل شذُ  2√ ثضسگتش اص  ⁄

  )ثِ ًیشٍی تحشیک
 یبثذ. )پبسخ فشکبًسی( کبّش هی   ، کبّش یبفتِ ٍ دس ًتیجِ ًیشٍی هٌتقل شذُ، یعٌی ( ⁄ 

 .اسبصی هٌبست ًیستٌذی تقَیت(، ثشای جذ ثبشذ )هحذٍدُ 2√ّب ًسجت فشکبًسی صیش  ّبیی کِ دس آى سیستن



 

 

 

 ثِ کبسگیشی ًوَداس اًتقبل جْت ایضٍالسیَى -2شکل

( کِ ثذیي ٍسیلِ فشکبًس 3یک ساّجشد عولی ثشای ثْجَد ٍضعیت جذاسبصی، افضایش جشم )ثلَک ایٌشسی( است )شکل

ی  ثبیذ دقت کشد تب هطوئي شَین کِ سبصُ یبثذ. طجیعی سیستن جذا شذُ، کبّش یبفتِ ٍ ًسجت فشکبًسی افضایش هی

گبّی )یب  ی تکیِ گبّی ٍ تجْیض، ثِ طَست طلت سٍی جذاکٌٌذُ ًظت شذُ ثبشٌذ. ّش گًَِ تغییش شکل خوشی دس سبصُ تکیِ

 کبّذ. أثیشگزاسی تکٌیک ایضٍالسیَى هیفشین هبشیي(، اص ت

 

 في ّبی ایٌشسی دس یک طشح شوبتیک ًظت ایضٍالتَسّب ٍ ثلَک -3شکل 

ٍیی کِ ثب  ثبشذ. جبرة دیٌبهیکی، ثب تَلیذ ًیش هی 1ّبی دیٌبهیکی اص ایضٍالسیَى، ثِ کبسگیشی جزة کٌٌذُ یک هَسد خبص

ای،  ًوبیذ. ثشای داشتي چٌیي هجوَعِ کٌذ(، استعبشبت سا کٌتشل هی کٌذ )آى سا خٌثی هی ًیشٍی تحشیک سیستن هقبثلِ هی

س تشذیذ آى ثشاثش ثب فشکبًس ًیشٍی تحشیک است ثْشُ جست. ثبیذ ایي ًکتِ سا ثبیذ اص یک سیستن جشم ٍ فٌش کِ فشکبً

 دسجِ اختالف فبص داسد. 90هتزکش شذ کِ ثشای سیستوی کِ دچبس تشذیذ شذُ است، پبسخ استعبشی ثب ًیشٍی ٍسٍدی 

                                                             
1 Dynamic Absorber 



 

 

 A( دس ًظش گشفت. پبسخ استعبشی سیستن 4تَاى ثِ طَست دٍ سیستن تشذیذ شذُ )شکل  ّبی دیٌبهیکی سا هی کٌٌذُ جزة

ثبشذ. دس  ی دیٌبهیکی( هی )جزة کٌٌذُ Bدسجِ اختالف فبص داسد( ًیشٍی ٍسٍدی ثشای سیستن  90)کِ ثب ًیشٍی ٍسٍدی 

دسجِ اختالف فبص  180ی جبرة دیٌبهیکی ثب ًیشٍی اطلی ٍسٍدی، کٌین کِ پبسخ استعبش گیشی هی ایٌجب، ایي گًَِ ًتیجِ

جبرة دیٌبهیکی، شبهل یک جشم قبثل تٌظین سٍی یک لَلِ، شَد،  دیذُ هی 4گًَِ کِ دس شکل  داسد.ثِ عٌَاى ًوًَِ، ّوبى

بدُ است ای اص آى ثِ طَس هحکن ٍ طلت ثستِ شذُ است.یک قبًَى کلی کِ ثب احتیبط قبثل استف ثِ هبشیي یب قطعِ

ّبی دیٌبهیکی ثشای خٌثی کشدى  % جشم هبشیي ثبشذ. اص آى جبیی کِ جبرة10تب  5ی  گَیذجشم جبرة ثبیذ دس هحذٍدُ هی

ّبی  ّبی دٍس هتغیش ٍ ثِ خظَص ثشای سیستن ّب دس هبشیي شًَذ، استفبدُ اص جبرة یک فشکبًس تشذیذ هشخض طشاحی هی

 ثبشذ. ثب هیشایی ثبال هٌبست ًوی

 

 ی آى ی ًظت شذُ هذل استعبشی یک جبرة استعبشی ٍ ًوًَِ -4شکل 

 دستورالعمل انتخاب ایسوالتورهای ارتعاشی

 ثبشذ: ی اًتخبة ٍ دستَسالعول ثِ کبسگیشی ایضٍالتَسّبی استعبشی ثِ طَست صیش هی ًحَُ

 ی استعبشبت سیستن سا هشخض کٌیذ. فشکبًس تحشیک ٍ داهٌِ -1

 ایضٍلِ شَد، هشخض ًوبییذ. ی سیستوی سا کِ قشاس است ٍصى هجوَعِ -2

ثشای تعییي ًسجت فشکبًسی الصم استفبدُ  1/0اص ًسجت هیشایی  جْت ایضٍالسیَى هطلَة، 2 ثب تَجِ ثِ شکل -3

 ًوبییذ.

 فشکبًس طجیعی هتٌبست سا ثشای فشکبًس تحشیک سیستن ٍ ًسجت فشکبًسی الصم هشخض ًوبییذ. -4

 ( تقسین کٌیذ.4بدُ )هعوَالً ٍصى کل سیستن سا ثش تعذاد ایضٍالتَسّبی هَسد استف -5

ثب استفبدُ اص هشخظبت تعییي شذُ ثشای ایضٍالتَسّب، اص ایضٍالتَسی استفبدُ کٌیذ کِ ثب تَجِ ثِ ثبسگزاسی هَجَد  -6

 ثتَاًذ فشکبًس طجیعی ایجبد شذُ سا خٌثی کٌذ.

 تش ثبشذ.تَاًذ تحول کٌذ، ثیش ثبیذ دقت ًوَد کِ ثبسگزاسی ًجبیذ اص ثبس هجبصی کِ ایضٍالتَس هی -7

ی ایضٍالسیَى ّوگی  ٍ هْبس ًوَدى، هَاد ٍ هحیط کبسی، ًظت آسبى ٍ دسجِ Levelingفَاطل هَسد ًیبص، قبثلیت  -8

 ثبیست هَسد تَجِ قشاس گیشًذ.  اص جولِ هَاسدی ّستٌذ کِ دس اًتخبة یک ایضٍالتَس، هی



 

 

  ی ایضٍالسیَى )ِ ، دسج2ثب استفبدُ اص ًسجت فشکبًسی حقیقی، ًسجت هیشایی ایضٍالتَس ٍ شکل  -9
 تعییي( سا ⁄ 

 ًوبییذ.

  ثب استفبدُ اص ًسجت ًیشٍّب )  -10
سا ثشای هشخض ًوَدى هقذاس ًیشٍی ٍاقعی اًتقبل یبفتِ، هحبسجِ    (، هقذاس ⁄ 

 ًوبییذ.

 ٍضعیت ایضٍالسیَى جبًجی هبشیي سا ًیض کٌتشل کٌیذ.   -11

 ای از محاسبات مربوط به یک ایسوالتور نمونه

ثبشذ.  سا دس ًظش ثگیشیذ کِ داسای هشکل استعبشی هی RPM 3600پًَذ ٍ سشعت کبسی  3000یک کوپشسَس ثب ٍصى تقشیجی 

خَاّین ثب ثِ کبسگیشی یک ایضٍالتَس، هقذاس ًیشٍی هٌتقل شذُ سا ثِ ًظف  پًَذ است. هی 500سٍتَس داسای ٍصى تقشیجی 

ثبشذ. هقذاس خبسج اص هشکضی  ّشتض هی  60ثَدُ ٍ فشکبًس آى ثشاثش ثب  کبّش دّین. ًیشٍی تحشیک، ًبشی اص ًبهیضاًی جشهی

ثبشذ. ثب تَجِ ثِ ششایط یبد شذُ، هقذاس ًیشٍی تحشیک ًبشی اص ایي ًبهیضاًی ثِ طَست صیش  ایٌچ هی 0003/0جشم ًبهیضاى، 

 گشدد: هحبسجِ هی

(1)                                                                                                        2  
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 2   2 

in/s 386.1شتبة گشاًش ) g(، lbmٍصى سٍتَس ) W(، lbFشٍی تحشیک )ًی Fدس ایي هعبدلِ،    
2 ،)f  )فشکبًس تحشیک )ّشتض

 ٍe ( خبسج اص هشکضیinهی )  ثبشذ. ثٌبثشایي، هقذاس ًیشٍی تحشیکF شَد: ثِ طَست صیش هحبسجِ هی  

  
500  0 0003

386 1
 2  60 2  55    

  خَاّین هقذاس ًیشٍی هٌتقل شذُ سا ثِ ًظف کبّش دّین، پس ًسجت  ثب تَجِ ثِ ایي کِ هی 
 ⁄  5/0ثشاثش ثب   

 ، ًسجت فشکبًسی ثشاثش خَاّذ ثَد ثب:2ثشای ًسجت هیشایی ٍ ثب تَجِ ثِ شکل  1/0خَاّذ ثَد. ثب اًتخبة ًوَدى هقذاس 

  
 ⁄  0 5          0 1   
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پًَذی ٍ ثب فشکبًس  750ثٌبثشایي ثب تَجِ ثِ هحبسجبت اخیش، ثبیذ ایضٍالتَسی اًتخبة شَد کِ قبدس ثِ تحول ًیشٍی 

 ّشتض ثبشذ.  3/33

 

 گردآوری و ترجمه: حمیذ کریمی

 


