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 چکیده

که بتواند انتقال توان را  شود یم شنهادیآونگ پ کیبا استفاده از  یکیجهت آپکانورژن فرکانس مکان یپژوهش، روش نیدر ا

کمتر از فرکانس  یها باند گسترده در محدوده فرکانس یبا پهنا کیرا نسبت به آونگ ساده تحت تحرو دامنه ارتعاش  شیافزا

قرار  ادیز یجهندگ بیبا ضر ریگ ضربه کی یکیآونگ است که در نزد کیشامل  یشنهادیسازه پ .رزونانس سازه کاهش دهد

با  یا ثر آپکانورژن فرکانس، امکان استفاده از سازهو همزمان ا دهد یجرم را کاهش م ییدامنه جابجا ر،یگ وجود ضربه. دارد

سازه  نیا .شوند یمنجر به کوچکتر شدن اندازه دستگاه م ت،اثرا نیا یهردو. کند یرا فراهم م کیفرکانس باالتر از فرکانس تحر

اصول عملکرد دستگاه ا در ابتدبدین منظور  .استفاده شود نییبا فرکانس پا یگر انرژ استحصال کیدر  یریجهت بکارگ تواند یم

 لیو تحل هیبه منظور تجز یساز هیجهت شب ،یاضیمدل ر. شود یم انیب  از سازه یاضیر یو مدل ردیگ یمورد بحث قرار م

از  قتریدق یساز باند گسترده به منظور مدل یبا پهنا کیبا استفاده از تحر ها شیآزما. ردیگ یسازه مورد استفاده م کینامید

افزایش عملکرد  ییآپکانورژن فرکانس توانا زمیکه مکان شود ینشان داده م ج،ینتابا استفاده از . شود ینجام ما یارتعاشات واقع

 .با آونگ ساده را دارد یا با سازه سهیدر مقا

 .فرکانس پایین؛ ضربه؛ آپکانورژن فرکانس: کلمات کلیدی

 مقدمه -1

با فرکانس رزونانس سازه  کیتطابق فرکانس تحر ازمندین یور مرسوم جهت حداکثر بهره یرزونانس یانرژ یگرها استحصال

عالوه بر . ]2[در حرکت انسان دشوار است  ژهیبه و نییپا یها در فرکانس یامر نیبه چن یابیاست که دست یدر حال نیا. ]4[ باشند یم

 کی گرید ییدارد و از سو یدفتصا تیندارد و ماه یسو منبع ارتعاش فرکانس ثابت کیمانند حرکت انسان، از  یدر کاربردها نیا
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کوچک،  یها در سازه نیهمچن. در اطراف فرکانس رزونانس است یباند محدود یپهنا یبه طور معمول دارا یگر رزونانس استحصال

رزونانس در  جادیکم جهت ا یوجود سخت لیبزرگ، به دل یارتعاش های دامنه. وجود دارد گبزر یارتعاش های دامنه لیاز قب یمشکالت

 .ندیآ یبوجود م نییکانس پافر

 نییبا فرکانس پا ینوسان با فرکانس باال از منبع جادی، سبب ا]9[ نجفی و کواله ، ارائه شده توسط]3[روش آپکانورژن فرکانس 

 یزمیبه مکان ازیاثر ن نیبه ا یابیجهت دست. است نییارتعاش با فرکانس پا یاستحصال انرژ یرفع مشکالت ذات زیهدف آن ن. شود یم

چند رزوناتور  ای کی کیجهت تحر نییفرکانس پا 4رزوناتور کیاز  زمیمکان نیدر ا. کند یاستفاده م یزونانساست که از دو سازه ر

ارائه  کیبا فرکانس تحر نییجهت مطابقت رزوناتور فرکانس پا ]5-7[ نهیزم نیدر ا یگوناگون یها روش. شود یفرکانس باال استفاده م

استفاده  یا المان سازه نیو از چند کنند یمحدود نم یرا به اندازه کاف نییرزوناتور فرکانس پا رتعاشدامنه ا ها روش نیا. اند شده

آن  جهیدارند و در نت ازین ژهیساخت و یندهایکه به فرآ شوند یم یا دهیچیپ یها منجر به طرح ییکردهایرو نیچن نیبنابرا ند؛ینما یم

 .ابدی یم شیحجم دستگاه افزا زین

باعث  ییاز سو ]7[ 2رهایگ ضربه یریکه بکارگ دهد ینشان م نییگر فرکانس پا جهت بهبود عملکرد استحصال ،نیگزیجا کردیرو

 نیوجود ا نیبا ا. ]41[ شود یباند دستگاه م یپهنا شیباعث افزا گرید ییبزرگ و از سو یکاهش مشکالت مربوط به دامنه ارتعاش

 شیبا افزا یو حداکثر توان خروج باشند یبا فرکانس رزونانس در محدوده ارتعاش منبع م یانسونها همچنان وابسته به المان رز طرح

 .ابدی یباند کاهش م یپهنا

. شود یم شنهادیپ ادیز یجهندگ بیبا ضر ریگ ضربه کیبا استفاده از  یکیجهت آپکانورژن فرکانس مکان ی، روشپژوهش نیدر ا

. شود یاستفاده م گاه هیدر آونگ متصل شده به سازه تک 3به اثر آپکانورژن فرکانس یابیدست جهت یا لهیبه عنوان وس ریگ ضربه نیاز ا

. است ازیآونگ ن کیمتعدد تنها به  یارتعاش یها با سازه سهیدر مقا رایز ابد؛ی یکاهش م دستگاه یا سازه یدگیچیپ ب،یترت نیبد

عملکرد سازه با آونگ  تیدر نها. دیآ یبدست م یشتریتوان ب یچگال جهیو در نت ابدی یدامنه ارتعاش کاهش م داد،یرو نیهمزمان با ا

 .گردد یم سهیمقا کسانی طیساده در شرا

 بر ضربه یمفهوم آپکانورژن فرکانس مبتن -2

جرم  نیا. شود یم لیتشک M به جرم یگاه هیو تک lو طول  m آونگ با جرم کیآپکانورژن فرکانس از  زمیمکان یکیسازه مکان

 ریگ ضربه. شود می قرار داده Kt بیبا ضر یچشیفنر پ ،گاه تکیه هبآونگ در محل اتصال . ردیگ یقرار م ریگ نسبت به ضربه ،dدر فاصله 

 .شود ینشان داده م (4)ن سازه در شکل یا کیشمات. خود و آونگ است نیماب ادیز یجهندگ بیضر یدارا
  

                                                   
1 Resonator 
2 End-stops 
3 Frequency up-conversion 
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 .یکیآپکانورژن فرکانس مکان زمیمکان .1شکل 

 مخالف جهت حرکت یو شتاب نسب شود یجابجا م ه طرفینب گاه هیسازه تک ،9توسط یک محرک یارتعاش خارج کیتحت تحر

، در آونگ ایجاد شده لیپتانس یانرژو  یشتاب نسب. شود یم زیدر آونگ ن لیپتانس یانرژ رهیامر سبب ذخ نیا. دینما یم جادیدر آونگ ا

فرکانس  شیبا افزا. گردد یم جادیا ریگ آونگ و ضربه نیب یمتعدد یها امر، تماس نیا یدر پ .شود یم ریگ با ضربه نسبب برخورد آ

تکرار  کلینرود س نیاز ب ییرایاثر م قیجرم از طر یجنبش یکه انرژ یجرم پس از هر برخورد تا هنگام ییها و کاهش جابجا تماس

 .شود یم

 جادیرا ا یباالتر اریبس یها فرکانس توان یواحد م کیحرت کلیس کیمتعدد در  یها نشان دادند با تماس ]44[همکاران  وهارا 

 هک افتیدر آونگ دست  یبه فرکانس نوسان توان یاست م ادیکم و دامنه ز اریبس کیکه فرکانس تحر یاثر، هنگام نیبا استفاده از ا. کرد

 .منبع است کیاز فرکانس رزونانس آن و فرکانس تحر شتریب یبه طور قابل توجه

 آپکانورژن فرکانس زمینمکا یساز مدل -3

از سازه با در نظر گرفتن جرم، فنر و دمپر  یاضیآپکانورژن فرکانس، مدل ر زمیمکان یکینامیرفتار د لیو تحل هیبه منظور تجز

بدست  ییروش الگرانژ به منظور محاسبه سرعت و جابجا هیمعادالت حرکت بر پا ،یاضیبا استفاده از مدل ر. شود یم انیمعادل ب

 .دهد یسازه را ارائه م یپاسخ زمان معادالت، نیحل ا گریبه عبارت د .دیآ یم

 مدل جرم، فنر و دمپر معادل 3-4

در . نشان داد (2)جرم، فنر و دمپر معادل، مانند شکل  ستمیس کیبه صورت  توان یرا م یشنهادیآپکانورژن فرکانس پ زمیمکان

از برخورد، المان فنر  یمدلساز نیدر ا. شود یمدل م ccو دمپر  kcر هنگام برخورد با فن ریگ جرم و ضربه نیمدل، برهمکنش ب نیا

 .هنگام برخورد است یکننده تلفات انرژ انیو دمپر ب کند یبازگرداننده را فراهم م یروین

نر ف قیاز طر گاه هیاز جرم به سازه تک یانتقال انرژ چگونهیصلب است و ه گاه هیکه سازه تک شود یمدل فرض م نیدر ا ن،یهمچن

 .گردد یبه جرم باز م شود یتلف نم ییرایم قیکه از طر یانرژ جهیدر نت. وجود ندارد ریگ و دمپر معادل المان ضربه

 یو مثبت رو یافق یفنر و دمپر تنها در راستا نیلذا، ا. متصل است گاه هیبه سازه تک ریگ که فنر و دمپر معادل ضربه ییاز آنجا

در . است dدر آونگ وجود ندارد برابر مقدار  ییجابجا چیکه ه یطیتحت شرا ریگ جرم و ضربه انیفاصله م. کنند یم جادیا رویجرم ن

از  شی، ب(ندارد ییجابجا چگونهیکه آونگ ه یتیو از موقع گاه هینسبت به سازه تک) x ،یمحور افق یراستا رد آونگ ییکه جابجا یحالت

 .کنند ینم جادیبر جرم ا یاثر گونهچیه ر،یگ باشد آنگاه فنر و دمپر معادل ضربه -dمقدار 
  

                                                   
4 Actuator 
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 .آپکانورژن فرکانس زمیمدل جرم، فنر و دمپر معادل مکان .2شکل 

 مدل ریاضی 3-2

 بیبرحسب ضر یکیزیف دگاهیاز د ریگ بهتر است که فنر و دمپر معادل ضربه ،یاضیسازه به صورت ر کینامید فیجهت توص

به  ]42[هوآنگ و ناگورکا پارامترها توسط  نیا. شوند فیتوص m و جرم Tc، مدت زمان برخورد ec ریگ جرم و ضربه نیب یجهندگ

 .اند شده انیب ccو  kcفنر و دمپر معادل  یامترهاپار یبرا (2)و  (4)صورت روابط 
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شتاب  نیا. شود یم گاه هیشتاب در جرم آونگ نسبت به سازه تک جادیسبب ا ،یخارج کیتحر لیبه دل گاه هیکشتاب سازه ت

با  ری، توسط شتاب متغ(3)مطابق رابطه  کیتحر یروین. گردد یبه آونگ اعمال م Fe(t)با زمان  ریمتغ یخارج یرویبه عنوان ن ینسب

 .شود یم فیص، توae(t)( کیتحرشتاب ) گاه هیزمان در سازه تک

 )(.)( tamtF ee   (3) 

 نیبنابرا. شود یبه طور مستقل در نظر گرفته م ستیدر تماس ن ریگ که با ضربه یوارد بر آونگ هنگام یروین گریبه عبارت د

 .شود یشان داده من( 9 )قرار ندارد به صورت رابطه  ریگ که در تماس با ضربه یهنگام (F)وارد بر آن  یروین

 )()( tFtF e  (9) 

است و به  (x+d) ریگ آونگ نسبت به ضربه ییمتناسب با جابجا (kc) ریگ وارد شده بر آونگ توسط المان فنر معادل ضربه یروین

 (cc) ریگ اعمال شده توسط دمپر معادل ضربه یرویوجود ندارد لذا ن ریگ و ضربه گاه هیسازه تک نیماب یسرعت نسب چیآن که ه لیدل

 یتوسط تابع دیبا باشند یبه آونگ متصل نم ریگ فنر و دمپر ضربه یها که المان ییاز آنجا. است( x)آونگ  یمتناسب با سرعت نسب

وارد شده بر آونگ هنگام تماس توسط  یروین انتو یم نیمثبت محدود شود؛ بنابرا یدر راستا ریگ وارد شده بر آونگ توسط ضربه یروین

 .نمود انیب( 5 )به صورت رابطه ( 2)و ( 4)را با استفاده از روابط  ریگ ضربه
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 یمجموع تمام توان یتماس، م یکل وارد بر آونگ هنگام برقرار یرویو به منظور محاسبه ن ریگ هنگام تماس آونگ با ضربه

 یبه طور. داد صیتشخ ریگ آونگ نسبت به ضربه ییبا جابجا توان یم زیتماس را ن طیشرا. جمع نمود گریکدیوارد بر آن را با  یروهاین

عنوان شد جهت بدست آوردن معادالت حرکت از رابطه    3 همانطور که در بخش . کند یم فیوصرا ت یرتماسیغ تیوضع x+d>0که 
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( 6 ) یا تکه یرخطیرا توسط رابطه غ گاه هیشتاب آونگ نسبت به سازه تک توان یاما به منظور درک بهتر م شود یستفاده مالگرانژ ا

 .دیآ یآن بدست م موارد به آونگ، بر جر یروهاین مینمود که از تقس فیتوص
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آونگ را با  RMS سرعت توان یپاسخ، م نیتوسط ا. دیآ یآونگ بدست م ینسب ییسرعت و جابجا یپاسخ زمان( 6 )با حل رابطه 

 .محاسبه نمود Tدوره تناوب  کیآونگ در  یسرعت نسب نیانگی، به عنوان م(8 )استفاده از رابطه 

 
T

RMS dttx
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لذا . جرم است ی، متناسب با مجذور سرعت نسبUk گاه، هیآونگ نسبت به سازه تک یا لحظه یجنبش یانرژ نکهیبا توجه به ا

 .به جرم است یکیمکان یانتقال انرژ شیافزا ایجرم و  یجنبش یانرژ نیانگیم شیافزا یبه معن RMSسرعت  شیافزا

توسط  زیحداقل حجم دستگاه ن. بدست آوردیک دوره تناوب در ( 7 )با رابطه  توان یقله به قله آونگ را م ییجابجا ن،یهمچن

( 7  )و ( 8 ) یها با استفاده از رابطه( 7  )ا توسط رابطه ر (u) ینسب یانرژ یچگال توان یلذا م. شود یم فیقله به قله جرم توص ییجابجا

اشغال شده در واحد جرم به آن منتقل  یمقدار فضا یاست که به ازا یانرژ نیانگیمتناسب با مقدار م یانرژ یچگال. بدست آورد

 .گردد یم

    )(min)(max txtxxpk   (8) 
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 آپکانورژن فرکانس زمیشده مکان یساز هیپاسخ شب -0

 یبه حداکثر چگال یابیجهت دست یدیکل یاپارامتره ییشناسا نیو درک رفتار آن و همچن ستمیپاسخ س یبه منظور بررس

 یرو بکارگیسیمولینک و متلب  با استفاده از یساز هیشب. حل شد یبه صورت عدد  2- 3 شرح داده شده در بخش  یاضیمدل ر ،یانرژ

 .انجام شد 10μs ی، با گام زمانode5حلگر 

آونگ، سپس از  ییسرعت و جابجا یز نظر پاسخ زمانابتدا ا. قرار خواهد گرفت یاز سه منظر مورد بررس یکینامید ستمیس نیا

پاسخ  لیو تحل هیدر تجز. جرم آونگ RMSسرعت  ت،یداده شده است و در نها حیتوض( 7 )که توسط رابطه  ینسب یانرژ ینظر چگال

 لیو تحل هیر تجزد. مورد توجه است فرکانس نوسانات تحت آپکانورژن و همچنین ممیسرعت ماکز و ییجابجا راتییتغ یچگونگ ،یزمان

 یانرژ نیانگیکه مجذور آن با م RMS سرعت. گردد یم سهیبا آونگ ساده مقا یشنهادیپ زمیمکان ینسب یانرژ یچگال ،یانرژ یچگال

 یجهت بررس ک،یتحر یها منتقل شده به آونگ متناسب است در محدوده فرکانس یبا مقدار انرژ گریجرم و به عبارت د یجنبش

از آنجایی که استفاده از چنین  .ردیگ یقرار م یآپکانورژن فرکانس مورد بررس زمیمکان ریکل به آونگ تحت تاث یانتقال انرژ یچگونگ

همچنین اندازه آن نباید بیش از اندازه بزرگ باشد؛ گردد و و اختالل در حرکت برای انسان مزاحمت ایجاد سبب نباید مکانیزمی 

 .شود یحرکت انسان انتخاب م یبرا یو کاربرد یهندس یها تیبه محدود مدل با توجه یانتخاب یپارامترها بنابراین

 ییسرعت و جابجا یپاسخ زمان 9-4

، مدت زمان تماس 0.6 ریگ ضربه یجهندگ بی، ضر150gو  20یها با جرم بیآونگ و ارابه به ترت کیمدل مرجع، شامل 

1ms 2.5، طول آونگcm  5و فاصله تماسmm 9.81اب با دامنه شت ینوسینوسان س. استms-2  3در فرکانسHz  به عنوان

 یعیطب یها فرکانس. است 0.01N.m/radبرابر مقدار  یچشیفنر پ بیضر نیهمچن. شود یدر نظر گرفته م ستمیبه س یورود کیتحر

 .نشان داده شده است (3)آونگ در شکل  ییسرعت و جابجا یپاسخ زمان .است 36.76Hzو  0برابر با  بیبه ترت زمیمکان نیا
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 .شده یساز هیآونگ شب ییسرعت و جابجا یپاسخ زمان .3شکل 

که در  دهد یدوره تناوب را نشان م کیدر سرعت آونگ در  دیاثر آپکانورژن فرکانس با نوسانات نسبتاً شد ،یساز هیشب جهینت

 لیمشاهده نمود که به دل انتو یم ن،یهمچن. کنند یم دایتماس پ گریکدیبا  کیتحر کلیاز هر س یمین بایتقر ریگ آن آونگ و ضربه

. ابدی یکاهش م یجیجرم پس از هر برخورد به صورت تدر ممیسرعت ماکز ر،یگ جرم و ضربه نیب ماسهنگام ت ستمیاز س یاتالف انرژ

 با کاهش سرعت برخورد، گریبه عبارت د. اند در ارتباط گریکدیکه سرعت جرم هنگام برخورد و فرکانس تماس با  دهد ینشان م جینتا

 .ابدی یم شیفرکانس تماس افزا

انتظار داشت که  توان یم نیبنابرا. شود یجرم حفظ م یتماس، سرعت متوسط باال هینوسان در ناح یبا توجه به فرکانس باال

مشابه  طیآونگ ساده در شرا کیبا  سهیدر مقا ییجرم در واحد جابجا RMSآپکانورژن فرکانس، سرعت  زمیهنگام استفاده از مکان

 .گردد یبه جرم فراهم م شتریب یانرژ انتقالامکان  گریبه عبارت د. ابدی شیافزا

 با آونگ ساده ینسب یانرژ یچگال سهیمقا 9-2

به منظور . وابسته است ریگ طول آونگ و فاصله تماس با ضربهعملکرد دستگاه است به  انگری، که بجرم ینسب یانرژ یچگال

هر آونگ،  یبرا. انجام شد 5cmتا  2و با چهار طول آونگ متفاوت، از  3Hz کینس تحربا فرکا یساز هیشب ،ینسب یانرژ یچگال یبررس

که جرم به  یا فاصله ممیتا ماکز 2mmدر فواصل تماس از  ینسب یانرژ یجهت محاسبه چگال ممیماکز ییو جابجا RMSسرعت 

از فاصله  یاسب با هر طول آونگ به صورت تابعمتن ینسب یانرژ یچگال. شد گرفتهبکار  0.5mm شیبا افزا کند یبرخورد م ریگ ضربه

را در هر یک از چهار آونگ  ینسب یانرژ یچگال ممیماکز توان یم یساز هیشب نیا جینتابا استفاده از . شد دیتول ریگ تماس با ضربه

مشابه از طول آونگ  یتابعبه صورت ( وجود ندارد ریگ جرم و ضربه نیب یتماس چیکه در آن ه)هم ارز خود با آونگ ساده  و بدست آورد

 .نمود سهیمقا( 9)شکل 
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 .تماس یدارا( ب)بدون تماس و ( الف)سازه در حالت  ینسب یانرژ یچگال ممیماکز سهیمقا .0شکل 

سازه  یانرژ یچگال ممی، در ابتدا ماکز(ب-9شکل )تماس  یطول آونگ در حالت دارا شیکه با افزا دهد ینشان م جینتا نیا

 یبرا ن،یهمچن. ابدی یکاهش م وستهیبه صورت پ( الف-9 شکل )حالت بدون تماس  یو برا ماند یثابت م باًیو سپس تقر دابی یم شیافزا

 .از آونگ بدون تماس است شتریب یانرژ یچگال ممیها، ماکز اندازه یتمام

 با آونگ ساده RMSسرعت  ممیماکز سهیمقا 9-3

آونگ ساده را  کیبا  سهیدر مقا یانرژ یچگال شیافزا ییورژن فرکانس تواناآپکان یشنهادینشان داد که سازه پ  2- 9بخش  جینتا

 یبررس زمیمکان نیبا استفاده از ا یگر انرژ استحصال یتوان خروج گریکل به جرم و به عبارت د یآن بر انتقال انرژ ریحال تاث. دارد

 شیبا افزا 8Hzتا  3در محدوده  کیفرکانس تحر. م شدانجا 3.5cmبا طول  یبا استفاده از آونگ یساز هیشب ور،منظ نیبد. شود یم

0.5Hz 35تا  2با فواصل تماس از   یساز هیشب ک،یدر هر فرکانس تحر. در نظر گرفته شد یبه عنوان ورودmm سرعت . انجام شد

RMS سرعت  ممیدر هر نقطه محاسبه شد و ماکزRMS حداکثر سرعت  ن،یبنابرا. بدست آمد کیهر فرکانس تحر یابرRMS  قابل

جهت . دیآ یبدست م کیاز فرکانس تحر یبه عنوان تابع 3.5cmبه طول  یآپکانورژن فرکانس با استفاده از آونگ زمیدر مکان یابیدست

  .نشان داده شده است (5)محاسبه شد و در شکل  زیآونگ ساده ن RMSسرعت  کیدر هر فرکانس تحر سه،یمقا
  

 

 .و بدون تماس یحالت تماسدر  RMS حداکثر سرعت سهیمقا .5شکل 
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از آونگ بدون  شیب ،یمحدوده فرکانس یتماس در تمام یآونگ در حالت دارا RMSکه سرعت  شود یمشاهده م( 5)از شکل 

که  شود یم جادیا یمتعدد یها تماس نیاست و بنابرا ادیز گاه هیسازه تک ییکم است جابجا کیکه فرکانس تحر یهنگام. تماس است

فاصله دارد  کیبا فرکانس تحر زمیکم، فرکانس رزونانس مکان یها حال، در فرکانس نیبا ا. شود یدستگاه م یوان خروجمنجر به بهبود ت

اما . ابدی یها کاهش م و تعداد تماس گاه هیسازه تک ییجابجا ک،یفرکانس تحر شیبا افزا. به جرم کم است یانتقال توان کل نیو بنابرا

سازه  ابدی شیاز حد افزا شیکه فرکانس ب یهنگام. شود یم RMSسرعت  شید دارد که منجر به افزابه جرم وجو یشتریانتقال توان ب

 نه،یبه کیفرکانس تحر نیبنابرا. دهد یتماس، عملکرد را کاهش م یبا محدود کردن دامنه حرکت آونگ در حالت دارا گاه هیتک

به فرکانس  کینزد کیفرکانس تحر) مانتقال توان به جر شیزاو اف( کم کیفرکانس تحر)تعداد تماس  شیاست که سبب افزا یفرکانس

به جرم منتقل  یشتریب یآپکانورژن فرکانس، انرژ زمیاستنباط نمود که استفاده از مکان نیچن توان یم جهیدر نت. شود( رزونانس

 .کند یم

 گیری نتیجه -5

سازه . شد شنهادیروش پ نیا یریجهت بکارگ یکیسازه مکان زیبه آپکانورژن فرکانس و ن یابیجهت دست یروش پژوهش نیدر ا

از سازه  یاضیر یسپس مدل. آورد دیاثر آپکانورژن فرکانس را در آونگ پد ،ییمحدودکننده جابجا ریگ با استفاده از ضربه یشنهادیپ

رفتار سازه نسبت  گر،یکدیبا یاصل یارتباط پارامترها یجهت بررس. مدل انجام شد نیاستفاده از ا اب ییها یساز هیارائه و شب یشنهادیپ

جرم  ییحال کاهش جابجا نیبه جرم و در ع یانتقال انرژ شیسازه در افزا نیا تیمز نیهمچن. شد لیو تحل هیبه آونگ ساده تجز

با  سهیحجم دستگاه در مقا افتنیکاهش  تیلذا قابل. شد یبررس دباش کیاز فرکانس تحر شیکه فرکانس رزونانس سازه ب یهنگام

 .است ریپذ امکان یبلق یها روش
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