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باالنسينگ-1 :انواع

گردان-1-1 : تكجرم

حاصل1شكلدر متحركدارايشفت جرم شعاعيMيك فاصله باشدRدر مي.مي جرميMeشودفرض

شعاعي فاصله در توازن جهت بايست مي كه .گردداضافهReاست

گردان: 1شكل باالنستكجرم

شد خواهد حاصل استاتيكي توازن باشد، صفر دوران محور حول جاذبه، نيروهاي گشتاور .اگر

0coscos =+− θθ ee gRMMgR (١)

MRRM ee = (٢)

مقدار گرددeRاگر انتخاب دلخواه طور رابطهMمقدار. به از توان مي نمود2را .تعيين

ت كه موقعيتيموقعي چه در شفت اينكه از نظر صرف است، برقرار استاتيكي داردوازن بهقرار تمايلي شفت ،

داشتگردش .نخواهد

شكل در اينرسي نيروهاي برآيند ديناميكي، توازن به دسترسي سرعت1براي اگر اين بنابر باشد صفر بايست مي

اي : باشدωزاويه

022 =− ωω eeRMMR (٣)

MRRM ee = (٤)
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رابطه به توجه اگر4و2با كه كنيم مي ديناميكيMeRe=MRمالحظه توازن هم و استاتيكي توازن هم باشد

بودبرقرار .خواهد

عرضي-1-2 يكصفحه در واقع گردان جرم :تعدادي

داراي2شكلدر هايشفت فواصل3Mو1M،2Mجرم باش3Rو1R،2Rدر يككهدمي در همگي

باشند مي واقع دوران شعاعيeM.صفحه فاصله در مجموعه توازن منظور به بايست مي كه است وeRجرمي

اي زاويه گرددeθموقعيت .اضافه

ج: 2شمارهشكل يكصفحهباالنسينگچند در گردان رم

بنابراين باشد، صفر بايد دوران محور حول شده اضافه جرم و اوليه هاي جرم گشتاور برآيند استاتيكي، توازن :براي

0coscos =+∑ eee gRMMgR θθ (٥)

0sinsin =+∑ eeeRMMR θθ (٦)

تعادل در اينرسي نيروهاي بايست مي ديناميكي توازن :باشندبراي

0coscos 22 =+∑ eeeRMMR θωθω (٧)

0sinsin 22 =+∑ eeeRMMR θωθω (٨)

روابط اگر بر8و7كه شوند2ωرا :تقسيم

0coscos =+∑ eeeRMMR θθ (٩)

0sinsin =+∑ eeeRMMR θθ (١٠)
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تواز9و8روابط باشندنشرط مي روابط. ديناميكي مقايسه روابط6و5با شرط10و9با به كه شود مي مالحظه

ديناميكي،10و9روابطبرقراري توازن استاتيكيهم توازن هم خواهو شدنبرقرار .د

عرضي-1-3 صفحه چند در واقع گردان جرم :چند

شكل متمركز3در جرم دو حاوي شدهM2وM1يكروتور داده نشان مختلف عرضي صفحه دو در . استواقع

عرضي: 3شكل صفحه چند در گردان جرم باالنسينگچند

ديناميكي نيروهاي و بوده باالنس استاتيكي نيروهاي كه است بنابراينF2 وF1واضح و بوده مساوي يكديگر با نيز

ولي باشند مي هايF2 وF1باالنس العمل عكس بروز موجب كه كرده ايجاد را ناباالنس BAيككوپل RR در,

گرددBوAياتاقانهاي .مي

گردان وسيله يك توازن يا ياتاقانها;يعنيباالنس در موثر حذفنيروهاي كامل طور يابه امكاندرو كاهشحد

اين. يابند باشندبنابر توازن در بايد نيروها بر .عالوه

هاي جرم مجموعه عرضي، صفحه چند در واقع جرم يكمجموعه باالنس، روش دادن نشان 321براي ,, MMM

شكل در شده داده گيريم3نشان مي نظر در .را

باشد مي زير شرح به كار :مراحل

عرضي) 1 صفحه در شكل روي ميB وA ،بر انتخاب مرجع صفحات عنوان .شوندبه
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هايشودميفرض) 2 جرم 321فاصله ,, MMMصفحه به بAنسبت محور امتداد ترتيبدر 321ه ,, aaa

راست. دنباش سمت شدهaفواصل منظور منفي(+)مثبت صفحه اين چپ سمت فواصل گردد) -(و مي .منظور

برابر) 3 اينرسي نيروي 2ωMRFچون نيروهاي= اين بنابر باشد باFمي باشندMRمتناسب گشتاورها. مي

صفحه به ميAنسبت جرمرا كردن اضافه با صفحهBMتوان مجموعBدر كه كرد باالنس اي گونه به

باشدBصفحهحولگشتاورها .صفر

كه گردد مي حاصل شرطي به منظور :اين

0coscos =+∑ BBBB aRMMRa θθ (١١)

0sinsin =+∑ BBBB aRMMRa θθ (١٢)

نيروها)4 تمام نمودن باالنس منظور صفحهيجرمبه شوداضافهAدر بنابراينمي ،:

0coscos =+∑ AAARMMR θθ (١٣)

0sinsin =+∑ AAARMMR θθ (١٤)

روابط دي14تا13اگر باالنس در مجموعه باشند، بودبرقرار خواهد در. ناميكي باشد ديناميكي باالنس در مجموعه

بود خواهد هم استاتيكي .باالنس

جرم كه وقتي چهارم مرحله در كه است برخوردار خاصي اهميت از نكته اين به مجموعهAMتوجه باالنس جهت

صفحه در حتما بايست مي جرم اين گردد، مي اضافه آن گرددAبه .اضافه

باالنس-2 تست دستگاه :معرفي

اين از پيش كه باشد مي هايي تئوري كردن تجربه حقيقت در باالنس تست دستگاه كارگيري به از اصلي هدف

استمطالعه باشد. شده مي اي گونه به دستگاه طراحي روينحوه بر را ديناميكي و استاتيك باالنس توان مي كه

نمود تجربه .آن

باش مي زير شرح به دستگاه دهنده تشكيل :دناجزاي
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شود-1 مي ناميده گهواره كه پيوسته قاب ناباالنسي. يك اثرات تا است گرفته قرار معلق صورت به قاب اين
دهد نمايش خوبي به .را

به-2 را آن دور توان مي كه داديكموتور تغيير دلخواه .صورت
ترانسديوسر-3 گهواره(Transducer)يكعدد نوسانات دامنه گيري اندازه .جهت
باشندنپ-4 مي مخصوص هاي سوراخ و شيارها داراي كه چرخان ديسك جهت. ج ها سوراخ و شيارها اين

روند مي كار به تصحيح هاي جرم و ناباالنسي هاي جرم .نصب
(Stroboscope)استروبوسكوپ-5

فرمان-6 تابلو
استاندارد-7 هاي جرم شامل .يكجعبه

باالنس: 4شكل تست دستگاه فرمان تابلو از نمايي

اند گرفته قرار معلق گهواره يك روي بر آن بيرينگ همچنين و چرخان هاي ديسك همراه به اصلي . شفت

ناباالنسي از ناشي شود،ارتعاشات مي منتقل گهواره به ها بيرينگ طريق توجه. از قابل بهنكته گهواره اتصال نحوه

است گرفته صورت سمت دو از اتصال اين باشد، مي دستگاه اصلي نگاه. بدنه دستگاه به رو روبه از ،شوداگر

سمت از و ضربدري فنر يك طريق از اتصال اين چپ فوالديراستدرسمت طناب عدد دو طريق شدهاز انجام

متر آمپر

فركانس تنظيم

دامنه نمايشگر

سرعت تنظيم
موتور دوراني

حا تلتنظيم
External-Internal

دامنهمقياسميتنظ
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گهوارهتوسط.است حركت حقيقت در اتصال نوع مياين محدود آزادي درجه يك كه. گردددر طريق اين به

محور راستاي در كه ضربدري فنر مركزي محور حول بود خواهد قادر افقي صفحه در تنها ميZگهواره

نمايد علت،باشددوران به بودنكه دورانطولبيشتر زاويه بودن كوچك و آن عرض به نسبت توانگهواره مي ،

محور راستاي در گهواره راست سمت كه گرفت نظر در اينگونه را حركت محورXاين بر عمود حركتYو

دارد محور. خطي راستاي در گهواره حركت ترتيب اين وZ وYهايبه ضربدري فنر سمتتوسط اتصاالت

است شده مهار .راست

دستگاه: 5شكل روتور جهتحركت

شود مي باالنس كه دارد روتوري اينرسي به بستگي سسيستم طبيعي براي. فركانس سازنده شركت توسط مقدار اين

حدود تنهايي به همراه3Hzگهواره به گهواره براي است2Hzديسكحدود5و شده .اعالم

در كه همانطور براما نوساني حركت يك صورت به روتور ناباالنسي از ناشي نيروهاي تاثير شد، داده شرح باال

مي نمايان خطي ارتعاشي حركت صورت به اند شده معلق كابل عدد دو توسط كه راست سمت گاه تكيه روي

استمنظوربه. شود شده استفاده ترانسديوسر يك از نوسانات اين دامنه گيري در،اندازه راستتكه سمت گاه كيه

است شده آنالوگ. نصب نمايشگر يك توسط فرمان تابلو روي بر وسيله اين توسط شده گيري اندازه دامنه مقادير
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شود مي داده سهمنظوربه. نمايش از نمايش دقت بردن است،متفاوتمقياسباال شده استفاده نمايش ،5-0.جهت

.100-0و0-20

تقسيم دسته دو به روتور روي بر موجود ديسك عدد شودپنج شماره. مي ديسك كه اول شماره1دسته ديسك و

شود5 مي استفاده تصحيح هاي جرم دادن قرار جهت ديسكها اين از كه شود مي شامل ديسك.را كه دوم دسته و

شود4و2،3هاي مي شامل منظوررا به جكه دادن شودقرار مي استفاده ناباالنسي هاي اين. رم بايد دسته دو هر

داشته را هاقابليت جرم نصبكه مناسب شعاعي فاصله و دلخواه زواياي بر. دنشودر شعاعي فاصله تنظيم مورد در

ديسكهاي فاصلهسور،4و2،3روي به اول فاصله40mmاخ به دوم سوراخ مركز65mmو كهاز اند، گرفته قرار

داشت خواهد وجود انتخاب حالت دو فقط ترتيب اين شده. به گرفته نظر در شيار عدد دو اول دسته مورد در اما

از شعاعي فاصله كه دهد65mmالي40mmاست مي ارائه هايي. را جرم كه است خاطر اين به مسئله كهاين

نيستند، تغيير قابل اند شده ارائه ناباالنسي تصحيح منظوربراي به نتيجه مقداردستيابيدر نظرrmبه فاصله،مورد

شودبايدشعاعي داده نتيجهتغيير در ديسك،، دو اين در،در تواندكاربر شعاعيمي محدودهفاصله در را دلخواهي

كند65الي40 انتخاب متر . ميلي

اجرام زاويه تنظيم ديگر باشدمسئله مي مبدا به نسبت تصحيح و امر. ناباالنسي اين آلني،جهت پيچ عدد نظرسه در

شده رويگرفته بر موجود بندي درجه از استفاده با و ها پيچ اين كردن شل با كه تواننافياست مي ها ديسك

را نظر مورد آوردزاويه هراينامكان(. بدست براي دارد5تنظيمات ).ديسكوجود

گ تكيه كنار راستدر سمت استروبوسكو،اه نام به اي داردپوسيله كند. قرار مي كار وضعيت دو در وسيله . اين

حالت در را آن دارد قرار فرمان تابلو روي بر كه كليدي توسط توان دادExternalياInternalمي نحوه. قرار

استروبوسكو استپكار ترتيب رو،كهبدين از كاربر كه فركانسي كندبا مشخصمي آن براي فرمان تابلو ياوي

كند مي تعيين دستگاه استروبوسكوپكنتاكتور خاموش، و شودروشن چهار. مي كليد يك فرمان تابلو روي بر

هاي فركانس تواند مي كه دارد قرار استروبوسكو16و8،10،12وضعيته براي كندپرا دوم. ايجاد حالت در اما
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سمت گاه تكيه در كنتاكتور استيك شده نصب وچپ حالت، در دستگاه كه مياست،Internalزماني كار

دارد. كند قرار گهواره گوشه در فلزي ورق يك كه شكل اين نوك،به كه شود تنظيم اي گونه به كنتاكتور پيچ

با هر گيرد، قرار گهواره جابجايي ماكزيمم در فلزيكهرآن صفحه ، رسد مي خود ماكزيمم به گهواره ارتعاشات

استروبوسكو و شود مي برقرار جريان و نموده برخورد كنتاكتور نوك شودپبا مي روشن و خاموش بار به. يك

كند مي كار فركانس باهمان استروبوسكوپنيز كند، دوران فركانسي هر با روتور ترتيب .اين

آزمايش-3 :انجام

قرارجه دستگاه روي بر زير جدول مطابق ناباالنسي جرم آزمايشيكتوريع شروع :دهيدت

روتور: 6شكل روبرو نماي

ج: 1جدول ناباالنسيمشخصات هاي رم

mr (g.mm)متر(شعاع)درجه(زاويه ديسكشماره)گرم(جرم)ميلي

78015065122

110728065173

143023065224
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آزمايش گرفت، قرار نظر مورد هاي موقعيت در ها وزنه آنكه از ميپس حالت. شودشروع در را استروبوسكوب

Internalآن فركانس و داده رويقرار روتور. شوددادهقرار12Hzبر ميدور تنظيم اي گونه اعدادشودبه كه

شماره ديسك روي بر برسند5موجود نظر به چرخشيهنگامي. ثابت فركانس حقيقت در شدند، ثابت اعداد كه

مقدار به است12Hzروتور ع،رسيده به روتوردارتيبيا 720ور rpmكمي. باشد روتور، دور شدن ثابت از پس

شودصبر ثابت دامنه نمايشگر در شده داده نمايش عدد تا عددسپس. كرده يادداشت100-1مقياسدررااين

حالت. نماييد در را استروبوسكوب دادهExternalسپس تنظيموقرار طوري نوسانشودكنتاكتور هر در كه

روتور به متصل فلزي صفحه جابجايي باشد،ماكزيم كنتاكتور نوك بر استروبوسكوب. مماس فركانس نتيجه در

گردد مي روتور چرخشي فركانس برابر حالت. دقيقا در استروبوسكوب كه عدديInternalهنگامي شد، تنظيم

ي رو روبه درست و شود مي داده نمايش ديسك روي راكه دارد قرار افقي محور در نماييدآن اين.يادداشت

باشد مي موجود آن در ها ناباالنسي مجموع كه است اي زاويه همان حقيقت در نوسان.زاويه دامنه يادداشت از پس

مربو زاويه و ناباالنسي،طگهواره محل خاموشبه را .نماييددستگاه

مقدار بايست مي جرمrmابتدا مقدار معرف ميكه نصب جهت نظر مورد شعاع همچنين و باالنس جهت نياز مورد

آباشد مقدار. ديبدست آوردن بدست مراجعهrmجهت كاليبراسيون نمودار از. )1پيوست(نماييدبه استفاده با

نوسان، دامنه براي شده يادداشت آيدrmمقدارمقدار مي دست به كاليبراسيون نمودار ب. از توجه با جرمسپس ه

موجو شعاعي فاصله محدوده و آزمايشگاه در موجود مناسبدهاي جرم مي، .شودانتخاب

ب از بپس تصحيح جرم نصب جهت را نظر مورد زاويه بايست مي شعاع و جرم آوردن آورددست جهت. دست

با تصحيح جرم بايد ناباالنسي كردن شد180خنثي يادداشت زاويه به نسبت اختالف آزمايشدرجه حين نصب،ه

آيد،پس. گردد مي بدست باالنس جهت نظر مورد زاويه مرحله اين آمده. در بدست موقعيت در را نظر مورد جرم

نماييد حالت. نصب در را استروبوسكوب نموده، روشن را دستگاه 12سپس Hzدهيد طوري. قرار را دستگاه دور

برسند نظر به ثابت اعداد كه نماييد ا. تنظيم نماييدپس يادداشت را گهواه نوسانات دامنه شد، ثابت دور اينكه .ز
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بررسي-4 و :بحث

تئوري طريق از را روتور باالنس جهت نياز مورد جرم ناباالنسي، جرم توزيع جدول در موجود هاي جرم به توجه با

نماييد مقايسه آزمايش از آمده بدست مقدار با و آوريد دلي. بدست اختالف، وجود صورت كنيددر بيان را آن .ل
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