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  چكيده

به روند روبا توجه به هاي خاص خود در صنايع نظامي بسيار مورد توجه قرار گرفته است.  امروزه استفاده از شناورهاي تندرو به دليل قابليت
ي ها وريبا فنااره ها نيز هموورين گونه شناايناميكي د ر اـفتد رجهت بهبوص خاي ها شرو، روتندي هاورشنا حيابه طرط مربوي ها آوري شد فنر

هاي قابل مالحظه و فركانسي برابر با  هاي سريع اين شناورها بر روي امواج دريا، ارتعاشات زيادي با دامنه به دليل حركت ست.ده اشد نمورمربوطه 
ش ناشي از توان ارتعا گردد. از منابع ديگر ارتعاش وارد بر شناور را مي باشد، وارد مي فركانس برخورد امواج كه متناسب با سرعت شناور نيز مي

يك هاي نيمه غريق و برخورد آن با سطح دريا دانست. مجموع اين عوامل و ارتعاشات ناشي از موتور منتقل شده به بدنه شناور، رفتار ارتعاشي  پره
 نياند، به هم نصب شده داشبورد يشناور بر رو يو مخابرات يكيالكترون زاتيجا كه اكثر تجه از آنگيرد.  شناور در عمليات مانور دريايي را در بر مي

به  ازين يو نگهدار راتيتعم يها نهيهز ريكاهش چشمگ جهيها و در نت طول عمر آن شيو افزا زاتيتجه  نيمنظور كاهش خسارات وارد بر ا علت به
در اين مقاله، عايق ارتعاشي  است. يضرور اريارتعاشات مذكور بس كاهشداشبورد شناور و  يومناسب جهت نصب بر ر يو ساخت دمپرها يطراح

افزار آباكوس به  به كمك نرم در انتها شناور تندرو طراحي و ساخته شده است. داشبوردسيمي مناسب جهت كنترل ارتعاشات و شوك وارده به 
شده اشبورد گزارش ارتعاشات د يدرصد 67حاصل از كاهش  جيپرداخته و نتا يشنهاديپ يداشبورد شناور پس از نصب دمپرها يكيناميد ليتحل

  .است
 

  .عايق ارتعاشي سيمي ارتعاشات، شوك، داشبورد شناور، ،شناور تندرو: كلمات كليدي
  

  مقدمه
توان به نيروي ترين شناورهاي مدرن دريايي باشند. از مزاياي اين شناورها نيز ميترين و گستردهترين، سادهپروازي شايد از قديميشناورهاي 

هاي پروازي را به هاي ياد شده، بدنهتن يا بيشتر اشاره كرد. مزيت 1000رفتار مناسب در دريا و قابليت افزايش جابجايي آنها تا كم وارد بر آنها، 
هاي متفاوت در سرتاسر شناورهاي پروازي زيادي و با قابليت 1983تا  1970كند. در بازه ي زماني عنوان يكي از واحدهاي مؤثر دريايي متمايز مي

شدن الكترونيك و قدرت  كمينهالعاده پايين اين شناورها، سادگي عمليات، ي فوقطراحي و ساخته شدند. مزاياي ياد شده به عالوه هزينه جهان
هاي محصور) قرار آتش سنگين اين شناورها باعث شده است كه به شدت مورد توجه واحدهاي مختلف دريايي (به خصوص براي عمليات در آب

پذير نيز در ايي كه ارتعاش مكانيكي به عنوان حركت نوساني اجسام صلب تعريف مي شود، ارتعاش كشتي بعنوان يك جسم انعطافبگيرد. از آنج
  .]1[ باشدعمل داراي اهميت مي

است توان به دو بخش مجزا تقسيم نمود. يكي حركت شناور به عنوان يك جسم صلب در واكنش به شرايط دريا واكنش كلي يك شناور را مي
تواند به صورت خمش افقي باشد. ارتعاشات ارتجاعي ميها به نيروهاي داخلي و خارجي ميو ديگري واكنش االستيك يا ارتجاعي بدنه و ديگر سازه

تعاشات بايست در نظر گرفت. ارها و ديگر اجزا را نيز ميو عمودي، پيچشي و محوري بدنه االستيك كشتي باشد. همچنين ارتعاشات محلي زيرسازه
از حركت خود كشتي، ي نيروهاي خارجي امواج دريا ناشي هاي چرخان، و به وسيلهي نيروهاي داخلي ماشينبه وسيله تواند مستقيماًارتجاعي مي

-شناور ميبايست در نظر گرفت، محل قرارگيري موتور شناور و افزايش قدرت به طور كلي دو مسئله مهمي كه در ارتعاشات شناور ميبه وجود آيد. 
دانيم شناورهاي پروازي از قدرت موتور بااليي نسبت به اندازه شناور برخوردارند. افزايش استفاده از موتورهاي ديزلي سبب باشد. همانطور كه مي

  افزايش فركانس ارتعاشات شده است. 
بايست اند. شناورهاي پروازي امروزه ميتبديل شدهتر اي به يك موضوع مهمنامههاي آيينگيريارتعاشات شناورها امروزه با توجه به سخت

شود. امروزه براي ها كنترل ميگيري ارتعاشات شناور در تستحدود خاصي را براي ارتعاش رعايت كنند در نتيجه رعايت اين حدود با اندازه
تحليلي مسائل ارتعاشي مورد بررسي و تجزيه  هاي مختلف آزمايشگاهي وشود كه به كمك روشجلوگيري از ارتعاشات شديد در شناورها سعي مي

  . ]2[ و تحليل قرار گيرد
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ي بدنه، ناشي از نيروهاي داخلي و خارجي هاي مدرن بايد از آن پرهيز نمود، ارتعاش االستيك سازهي كشتييكي از مسائلي كه در طراحي همه
احتي مسافران، ايجاد اختالل در كارايي پروانه و همچنين ايجاد تاثيرات مخرب توان به مخاطره انداختن رترين آثار اين ارتعاش را ميباشد. مهممي

اي بر روي كاهش و يا حذف اين آثار مخرب انجام شده هاي اخير تحقيقات گستردهبر تجهيزات مكانيكي و الكتريكي درون شناور است. در سال
هاي مربوط به خرابي تجهيزات الكترونيكي است. با برداري دارد، هزينهاز بهره هايي كه يك شناور پسترين هزينهاست. به طور مثال، يكي از مهم

كه  در نظر گرفتن حساسيت باالي اين تجهيزات به شوك و ارتعاشات شديد، و شرايط عملياتي شناورهاي تندرو درون آب، مشاهده مي شود
هاي فراوان قرار دارند. بنابراين، در اين پروژه يك دمپر مناسب جهت كنترل ارتعاشات و شوك وارده بر تجهيزات به طور مداوم در معرض خرابي

  تندرو طراحي و ساخته شده است.  داشبورد شناوربر روي  نصب شدهتجهيزات الكترونيكي 
  

  ارتعاشات 
افتد. به طور مثال وقتي بر آالت و تجهيزات اتفاق ميماشينهاي ارتعاشات مكانيكي يك فرم از حركت نوساني است. اين حركت در تمامي فرم

توانيد چنين حركتي را احساس كنيد. ارتعاشات گذاريد يا در پايه يك موتور الكتريكي در حال حركت ميروي كاپوت يك اتومبيل روشن دست مي
رقي، ماشين خياطي و غيره يافت. ارتعاشات با مدت زمان كم و ، فن ها، جاروبتوان در پايه يا محل كارمعمول، كه مداوم و تكراري هستند را مي

شود. ايزوالسيون ارتعاش راهي براي كنترل اين ارتعاشات ناخواسته است و اي ناگهاني (شوك) شروع ميبا يك نيروي ضربه شدت متغير معموالً
  .]3[ كند اين ارتعاشات را در حد معقولي نگه داردتالش مي

  

  دمپينگ
هاي ارتعاشي به دليل اتالف انرژي در سيستم شود، اما در واقع، معموالًكند و كمرنگ هم نميارتعاشي در طول زمان تغيير نميحركت 

كند، به تدريج كاهش پيدا مي كند. اصطكاك، نوع ماده فنر و غيره وجود دارد. در نتيجه، انرژي مجموع كه حركت ارتعاشي سيستم را حمايت مي
  . ]3[ دهد، دمپر ناميده مي شودينگ ناميده مي شود و جزيي كه اتالف انرژي انجام مياين پديده دمپ
  

  شوك
 شود كه در آن انرژي جنبشي در يك بازه زماني كوتاه به سيستم منتقل مي شود. شوك معموالًشوك به عنوان يك شرايط زودگذر تعريف مي

شود. قوانين حاكم بر ارتعاشات و شوك است كه در يك تغيير سرعت ناگهاني ايجاد ميشامل يك تك ضربه انرژي در مدت زمان كوتاه و شدت باال 
شماري اتفاق افتد هايي به علت طبيعت پاياي ارتعاشات و گذراي شوك وجود دارد. شوك ممكن است در شرايط بييكسان است. در هر حال، تفاوت

  هاي معمول را نمايش مي دهد.شكل ضربه 1اال و مدت زمان كوتاه است. شكل ترين حالت يك تك ضربه با شدت بو بسيار پيچيده است. ساده
  

  
  : شكل هاي ضربه.1شكل  

  

تر در طول يك كاهش شدت شوك، ممكن است با استفاده از ذخيره انرژي شوك در ايزوالتورها و انتشار بعدي آن به يك پروسه ارتعاشي آرام
ين زمان بيشتر توسط ايزوالتور بدست آيد. در هر حال، ذخيره انرژي تنها توسط يك تغيير شكل بزرگ در ايزوالتور مي تواند اتفاق افتد. در ا

رتعاشي صورت، از آنجايي كه ضربه شوك ممكن است شامل اجزاي فركانسي از رنج فركانسي خيلي پايين تا خيلي باال، امكان تحريك پروسه ا
است سيستم جرم/ايزوالتور با فركانس طبيعي آن بسيار باالست. از طرف ديگر، در صورتي كه مدت ضربه شوك كوتاه باشد، پاسخ سيستم ممكن 

ن بيشتر از پريود طبيعي سيستم به يك ضربه مستطيلي كه مدت زمان آمقايسه پاسخ سيستم جرم و فنر  2نتيجه جدي نداشته باشد. شكل 
  . ]3[ ) را نشان مي دهدII) و به يك شوك كوتاه (I(ارتعاشي 
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  هاي متفاوتپاسخ سيستم به ضربه هاي مستطيلي با مدت زمان :2 شكل

  
  قوانين ايزوالسيون ارتعاشات

تجهيزات، ماشين، اي كه بايد ايزوله شود (واحد هاي ارتعاشي شامل قطعهدر بحث ايزوالسيون ارتعاشات، تعيين سه المان اصلي تمامي سيستم
غيره)، ضروري موتور، وسيله و غيره)؛ سيستم ايزوالسيون (پايه ايزوالسيون انعطاف پذير يا ايزوالتور)؛ و پايه (كف، صفحه پايه، فوندانسيون بتوني و 

بسيار  كند. ايزوالتورها معموالًرار ميبايست ايزوله شود و پايه را برقاي كه مياست. ايزوالتورها (صفحات الستيكي، فنرها و غيره) ارتباط بين قطعه
  . ]4[ كوچكتر از قطعه و پايه هستند

توسط  ثير معموالًكند. اين تأعالوه بر اينكه يك منبع موقت ذخيره انرژي است، به عنوان يك جذب كننده انرژي نيز عمل مي ايزوالتور
ترين زمان ممكن شود. هدف اصلي ايزوالتور، كاهش ارتعاشات در كوتاهميگيرها، ايجاد اد، سياالت ويسكوز، اصطكاك، ضربهخصوصيات دمپينگ مو

هاي رزونانس داراي اهميت است. طراحي مهندسي يك پايه ارتعاشي شامل تعيين خصوصيات منبع ارتعاش، است. دمپينگ به ويژه در فركانس
روند طراحي مهندسي  3شكل ارتعاشات مطلوب حاصل شود. باشد تا يك درجه كاهش خصوصيات مكانيكي تجهيزات و تعيين خصوصيات پايه، مي

  به صورت يك دياپرام نمايش داده شده است.پايه ارتعاشي 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  طراحي مهندسي پايه ارتعاشي: دياگرام 3 شكل
  ايزوالسيون شوك

ثيرگذاري يك ايزوالتور شوك با توجه به بزرگي شتابي كه اجزاي تجهيزات مورد حفاظت تجربه مي كند، تعيين شود. اغلب ضروري است تا تأ
  نشان داده شده است، توصيف مي كند.  5سيستمي را كه يك شوك سرعتي مانند آنچه در منحني جابجايي زمان شكل  4شكل 

 تعيين خصوصيات منبع ارتعاش

 تعيين خصوصيات مكانيكي تجهيزات

 تعيين خصوصيات پايه ارتعاشي

 طراحي مهندسي يك پايه ارتعاشي



4 
 

  
  : نمايش شماتيك تجهيزات تحت ايزوالتور4شكل

  

  
  زمان براي شاسي و اجزاي تجهيزات- هاي جابجايي: منحني5شكل 

  

  شود:مي ) وارد شده است به وسيله معادله زير بيانV) كه به ايزوالتورها تكيه كرده است و به آن شوك با سرعت (yجابجايي تجهيزات (
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fy ) فركانس طبيعي سيستم االستيك شامل شاسيmy) و ايزوالتور (kyشتاب تجربه شده توسط شاسي 1گيري از رابطه ) است. دو بار مشتق ،
  دهد. شتاب انتقالي به شكل زير تعريف مي شود:تجهيزات در زمان شوك را مي

)2(   Vfy yπ20 =  

  نيز ارائه كرد: زيرتوان به صورت معادله را مي

)3(  
4.61386

20 VfVf
g
yShockdTransmitte yy ===

π
  

  شود. شتاب ماكزيممي است كه توسط شاسي تجربه مي g ÿ/فركانس طبيعي ايزوالتور و  fyتغيير سرعت شوك،  Vكه در آن 
شود نبايد با ماكزيمم شتاب تجربه شده توسط اجزاي مختلف تجهيزات شتاب ماكزيممي كه توسط شاسي تجهيزات ايزوالسيون تجربه مي

كه به صورت نسبت شتاب ماكزيمم  A0و فاكتور تقويت  y0اصلي، اشتباه شود. شتاب اجزاي تجهيزات تشكيل شده است از ماكزيمم شتاب شاسي 
  شود.اجزا به ماكزيمم شتاب شاسي است و به شكل زير داده مي

)4(  
0

0
0 y

zA =  

پذيري شوك به تنها تابع فركانس طبيعي جز و فركانس طبيعي ايزوالتور است. براي يك سيستم بدون دمپينگ، انتقال A0 ، در غياب دمپينگ
  شكل زير با فاكتور تقويت مرتبط است:
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دهد. كند، نشان ميتجربه مي 5زماني كه پايه شوك سرعت را مانند شكل  4ضريب تقويت را براي سيستم نشان داده شده در شكل  6شكل 
  است. myبه ماكزيمم شتاب جرم  mzنسبت ماكزيمم شتاب جرم  A0فاكتور 

  

  
  واقع شده است. 5نشان داده شده در شكل  زماني كه مورد شوك سرعت 4: فاكتور تقويت براي سيستم نشان داده شده در شكل 6شكل 

  

  
  مدل سه بعدي داشبورد، جرم و مركز جرم آن

به منظور تعيين محل مناسب جهت نصب دمپرها و در نتيجه كاهش ارتعاشات وارده به داشبورد شناور و متعاقب آن كاهش ارتعاشات وارد بر 
ورد نياز به مدل سه بعدي آن و تعيين جرم و محل دقيق مركز جرم آن است. مدل بر داشبتجهيزات مكانيكي، الكترونيكي و مخابراتي نصب شده 

 يو برا استفاده ومينيآلوم يمتر يليم 4تندرو از ورق  يدر شناورها يمصرف يواقع يمطابق داشبوردهاتهيه و  Catiaافزار  در نرمداشبورد سه بعدي 
 ايافزار كت جرم مخصوص هركدام در مدل انتصاب داده شده است. پس از آن به كمك نرم، هصورت گرفتكه  ييها يريگ مطابق اندازه زاتيتجه يتمام
 ينصب شده بر رو زاتيجرم كل داشبورد به همراه تجه ب -6مطابق با شكل  شده است. تهمركز جرم داشبورد پرداخ قيجرم و محل دق نييبه تع

، 929/337، 895/564بر متر مكعب و به دنبال آن مركز جرم مجموعه در مختصات ( لوگرميك 2710 يجرم يبا چگال لوگرميك 72/131آن برابر 
  .باشد ياز محل تقاطع صفحات مرجع م يمتر يلي) م-093/649
  

  (الف)

  (ب)

  افزار نرمب) تعيين جرم و مركز جرم در افزار كتيا  در نرم نصب شده بر آن زاتيداشبورد شناور به همراه تجه يبعد مدل سه الف: 6شكل 
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  )Shock isolationسيمي جهت جداسازي شوك ( دمپرنحوه انتخاب 
والتور در تغيير شكل ديناميكي موردنياز است. از مراحل زير جهت انتخاب زبراي شوك بر اساس سختي متوسط اي مناسب دمپرانتخاب 

  ]5[شود ميايزوالتور مناسب استفاده 

  صفحه كاري:
  متريك  اينچي  

  سيستم: داده 1بخش 
=  بار كلي: - 1 − − −lbs. = − − −Kgx9.81 = − − −N. 
n  تعداد ايزوالتور: - 2 = − − − 
W بار استاتيكي در هر ايزوالتور: - 3 = n  
  محور بار:  - 4

  فشاري
  برشي يا پيچشي

  درجه فشاري/ پيچشي 45
  

 
 
 = − − lbs. 
  

 
 
 = − − −N 
  

  : شوك2بخش 
A  مجاز منتقل شده: Gمقدار ماكزيمم نيروي   - 1 =  − − −G′s 
V  سرعت ورودي شوك: - 2 = − − −in./sec. = − − −m/sec. 

V  الف) ضربه آزاد: = 2gh 
g=386 in./sec.2 or 9.81 m/sec.2 

h) ارتفاع سقوط =in or m(  
V  ب) شتاب ورودي نيمه سينوسي: = 2gπ A t  

  A) شتاب اوج :G’s( 
 t (ثانيه) طول زماني :  

  
=  تغيير شكل پاسخ مي نيمم: - 3 Vg(A ) 
=  ماكزيمم سختي شوك ايزوالتور: - 4 W(V/D )g  
با استفاده از مقايسه مقادير بدست آمده با اطالعات فني كه براي ايزوالتورهاي  - 5

  مختلف در جداول ذكر شده است، ايزوالتور مناسب انتخاب مي شود.
  .بايست كمتر از نيروي استاتيكي ماكزيمم كمتر باشدمحاسبه شده مي Wالف) مقدار 

  بايست كمتر از تغيير شكل ماكزيمم ايزوالتور باشد.محاسبه شده مي ب) 
بايست كمتر از سختي ماكزيمم محاسبه شده ايزوالتور ج) سختي ارتعاشي ايزوالتور مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 = − − in 
 = − − lbs 
 
 
 = − − in 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 = −mm 
 = − − N 
 
 
 = − − mm 
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  باشد.
واقعي را با استفاده از اطالعات فني چك نموده تا از مقدار  مقدار تغيير شكل  -6

=  ماكزيمم تغيير شكل ايزوالتور تجاوز نكند. V(Isolator)gW  

  
در صورتي كه ماكزيمم جابجايي ايزوالتور تجاوز نمود، ايزوالتور ديگري انتخاب  - 7

  را تكرار نماييد. 6و  5نموده و مراحل 

  نتايج و بحث
  :ها تعداد دمپر و محل قرارگيري آن - 1

با توجه به مكان هندسي مركز جرم و با در نظر گرفتن وزن زياد تابلو برق شناور و همچنين دسترسي مناسب جهت نصب دمپر در زير تابلو 
عدد دمپر فشاري در قسمت جلويي و سمت راست داشبورد در نظر گرفته و به  2گيريم.  عدد دمپر فشاري در زير تابلو برق در نظر مي 4برق، 

العملي اين دمپرها نسبت به مركز جرم دو عدد دمپر فشاري نيز در قسمت انتهايي سمت راست شناور تعبيه  كردن نيروي عكس منظور خنثي
شود. از آنجايي كه قسمت بااليي سمت چپ داشبورد فاصله زيادي نسبت به مركز جرم دارد، دو عدد دمپر عمودي براي آن قسمت و يك عدد  مي

العمل دمپرهاي  ي عمودي مركز جرم جهت كنترل ارتعاشات مركز جرم درنظر گرفته و نهايتاً جهت خنثي سازي عكسدمپر عمودي در محل راستا
  باشد. يم 7گردد. محل قرارگيري دمپرها مطابق شكل  عمودي سمت چپ يك عدد دمپر عمودي در قسمت سمت راست داشبورد تعبيه مي

  

  
  دمپرها يرياز محل قرارگ يكي: شمات7شكل 

  :انتخاب ايزوالتور -2
ك كنيم. شوك هاي وارده را استخراج ميجهت انتخاب ايزوالتور مناسب به منظور عايق كردن شومطابق روند ذكر شده پارامترهاي مورد نياز 

  گيريم:با مشخصات زير در نظر مي با توجه به مقادير معمول در عمليات دريايي شناورهاي تندرو مطابق ورودي را

  = 4g,     = 0.01  
  مشخصات شوك ورودي :8 شكل
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  اين پارامترها در جدول زير آمده است. شناور تندرو داشبوردبراي 
  

  : پارامترهاي مورد نظر جهت طراحي ايزوالتور مناسب1 جدول
  مقدار پارامتر براي ايزوالتور  پارامتر

313.71   بار كلي - 1 × 9.81 = 3077.50  

=  ايزوالتور افقيتعداد  - 2 8 

=  تعداد ايزالتور عمودي  - 3 4 

  محور بار: نصب به صورت عمودي - 4

G)مجاز منتقل شده  Gمقدار ماكزيمم نيروي  - 5 )  4 

0.6238  (V)سرعت ورودي شوك  -6 / .  

  6.62  تغيير شكل پاسخ مي نيمم  - 7

/ 28.434  ايزوالتورسختي ديناميكي  - 8  

  
 WR6مدل  يمتر يليم 8/4آسان به كابل با ضخامت  يدسترس يبا درنظر گرفتن يك ضريب اطمينان مناسب براي بارهاي استاتيكي، و از طرف

انتخاب  ييبه مدل نها WR6- 800شماره  9مدل مطابق با شكل  نيا يها با توجه به جدول يكنيم. از طرف را به عنوان مدل مناسب انتخاب مي
  .گردد يم

  

  

   
  .]5[از ايزوالتورهاي مرجع  يمشخصات ابعادي، خواص ديناميكي و ارتعاشي مدل: 9شكل 

  



9 
 

  طراحي جهت ساخت -3
بايست ايزوالتور با توجه به امكانات موجود سـاخت، جهـت سـاخت     پس از انتخاب ايزوالتور مناسب و همچنين بدست آوردن ابعاد ايزوالتور، مي

 از دمپر ساخته شـده  يا نمونهباشد و  مي 10شكل به همراه نقشه كارگاهي آن مطابق ايزوالتور پايه نمونه اوليه دوباره طراحي شود. طراحي مناسب 
   .شده است دهيكش ريتصو به 11در شكل  پژوهش نيدر ا

    
  افزار كتيا و نقشه كارگاهي آنبعدي از ايزوالتور سيمي طراحي شده در نرممدل سه :10شكل 

   

    
  شناور تندرو داشبوردنمونه عايق ارتعاشي ساخته شده جهت كاهش ارتعاشات  :11شكل 

  

  شده يداشبورد به همراه دمپر طراح يكيناميد ليتحل -4
بـا  . شـود  يشـده پرداختـه مـ    يمجموعه داشبورد شناور به همراه دمپر طراح يكيناميد ليصحت انتخاب مناسب دمپر به تحل يبه منظور بررس

شده و با توجه به اطالعـات ارتعاشـات وارد    يساز بهيش ييايدرشناور در مواقع مانور  يداشبورد بر رو طيشرا) Abaqusآباكوس (افزار  نرم استفاده از
افـزار آبـاكوس    داشبورد در نرم 12مطابق شكل  .شود يم يدمپرها بررس ييكارا زانيارتعاش داشبورد پس از نصب دمپرها و م زانيبر سطح شناور م

 يشـش وجهـ   يهـا  مطلوب از المان يبند مانبه منظور ال تيداشبورد به مدل انتصاب داده شد. در نها يكيو مكان يكيزيشده و خواص ف يساز مدل
مپـر انتخـاب شـده مـدل      ،مدل دمپر نييجهت تع يارتعاش ليمحل دمپرها و تحل نييجهت تع يكياستات يها ليبا توجه به تحل استفاده شده است.

WR6-800 حـل را بـه صـورت    نـد ا شـده مـدل   7شـكل  مناسب مطابق  يها بر متر در محل وتنيلونيك 58 يسخت بيافزار آباكوس با ضر را در نرم .
 جيهـا انجـام گرفتـه و نتـا     المـان  يتمـام  يها حل برا المان يباال اريدر نظر گرفته تا با توجه به تعداد بس يا هيثان 01/0حل را  يها و بازه يكيناميد

  گزارش گردد. يتر يواقع

  
   مناسب آن يبند افزار آباكوس و نحوه المان داشبورد شناور در نرم يمدل سه بعد: 12شكل 
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گيريم. با اعمال اين نيرو  هرتز در نظر مي 50واحد و فركانس  2/3هاي وارد بر داشبورد از سطح شناور را معادل با امواج سينوسي با دامنه  شوك
ـ  مشاهده مي الف -13تحريك خارجي مطابق شكل  ا همـان  شود كه داشبورد به عنوان يك سيستم يك درجه آزادي و ارتعاش در راستاي عمودي ب

شده دامنـه ارتعـاش مركـز جـزم      ). اما در اثر وجود دمپرهاي طراحي و مدلب -13كند (شكل  هرتز نوسان مي 50فركانس تحريك خارجي برابر با 
به  درصدي ارتعاش داشبورد نسبت 67كاهش يافته كه نشان از كاهش  1جايي بدنه شناور به مقدار  تحريك خارجي و يا جابه 2/3داشبورد از مقدار 

  باشد. باشد. اين تحليل صحتي بر عملكرد مطلوب تعداد، محل و طراحي نوع دمپر مي شناور مي
  

  (ب)  (الف)
  ارتعاش شناور و كاهش دامنه ارتعاش با اعمال دمپرهاب:    ارتعاش وارد بر داشبورد از طرف سطح شناور:   الف: 13شكل 

  
  نتايج

 يتندرو بر رو شناور يو مخابرات يالكترونيك ،يكيكه اغلب تجهيزات مكان ييايوارده به داشبورد شناور دركاهش ارتعاشات و شوك  ،مقالهدر اين 
 يها نهيكاهش هز جهيها و در نت طول عمر آن شيو افزا زاتيتجه نيامر باعث كاهش صدمات وارد بر ا نيآن نصب شده، مدنظر قرار گرفت. ا

اي دارد. به همين علت، جهت دستيابي به  اهميت ويژه وارد بر شناوراز ماهيت ارتعاشات و شوك  شناخت جامع خواهد شد. يرو نگهدا راتيتعم
روند د. نگيري شو بايست ارتعاشات و شوك موجود به شكل صحيح اندازه ، مين ارتعاشات و شوكخصوص عايق كرد درطرحي قابل اطمينان 

مطابق با مراجع سازنده شرح داده ته و در ادامه روند انتخاب ايزوالتورهاي سيمي گرف مورد بررسي قرارايزوالسيون ارتعاشات و ايزوالسيون شوك 
-شناور تندرو مدل مناسب انتخاب و براي ساخت نمونه آن، مدل سه داشبوردبه منظور استفاده از اين نوع ايزوالتورها براي كاهش ارتعاشات  شد.

  مناسب ساخته شد. دمپربعدي طراحي و نهايتاً 
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