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  ُمبّسطة منطيةتوهني وسيلة 

 امللخص

توجيه  بقطاع منطية تتضمن جسم وسيلة توهني مزودبوسيلة توهني  علق االخرتاع احلايليت

تم وضعه داخل جسم ي مثقباتصال، وستار  بقطاع انمرتبطتوجيه للخارج  وقطاعللداخل 

تم يوعة من احللقات ، وجمماحلقيً  اشكل حيزً وسيلة التوهني ليتباعد عن جسم التوهني ويوسيلة 

عندما يتدفق املائع خالل وسيلة التوهني . وجسم وسيلة التوهني ثقبوضعها بني الستار امل

جمموعة من  بواسطةمرة أخرى  وتنعكس ثقب، متر املوجات الصوتية خالل الستار املالنمطية 5 

سيلة ضوضاء املائع يف و  مما يقلل منلموجات الصوتية األخرى، إلحداث تشويش لاحللقات 

  . النمطيةالتوهني

1شكل 



  ُمبّسطة منطيةتوهني وسيلة 

  الوصف الكامل

  اجملال التقين لالخرتاع

تحكم التقليل الضوضاء لصمامات ليتعلق االخرتاع احلايل بصفة عامة بوسائل ] 0001[

   .متوازية لصمام حتكم أو ُمنّظم منطيةات وعلى وجه اخلصوص بوسيلة توهني وُمنظمّ 

  لالخرتاع ةاخللفية التقني

عندما يكون صمام املائع . تتحكم صمامات املائع يف تدفق املائع من موضع آلخر] 0002[ 5 

يف موضع غلق، يتم منع املائع مرتفع الضغط على أحد اجلوانب من التدفق ملوضع منخفض 

تقوم فروق الضغط بني مدخل وخمرج صمام التحكم، . الضغط على اجلانب اآلخر من الصمام

نتاج تدفق مائع مع مسار تد اضطرايب أسفل صمام فق مضطرب خالل صمام التحكم، 

  . ارةغري مرغوب فيها واليت رمبا تكون ضيف ضوضاء  مما يتسببالتحكم، 

ت يف بعض يف حماولة لتقليل الضوضاء، يتم استخدام أقفاص متعددة املنافذ أو مو ] 0003[ از 10 

نظّمات لتقليل ا
ُ
على الرغم من ذلك، . التدفق السفلي سريولتيخنفاض الضغط عرب القفص امل

الضوضاء من نوع القفص هذه أيضاً بتقليل معدالت تدفق املائع خالل القفص، تقوم ُخمفضات 

نّظممما ميكن أن ي
ُ
  . قلل من فعالية امل

تم وضعها يف مسار التدفق يمواد  الصوت تتضمن أنواع أخرى من وسائل تقليل] 0004[

هذه املواد  غري أن. ة وحيول املوجات الصوتية إىل طاقة حراريةصوتيالوجات املالذي ميتص  15 



ا تقللالرتددات الفّعالة  عملت على احلد من املمتصة للصوت  أيضاً من تدفق املائع  كما أ

  .خالل املادة

ستخدام وسائل التوهني املوجودة حديثاً، مت إ] 0005[ جراء بعض احملاوالت لتقليل الضوضاء 

نّظم
ُ
 The Modal“يف  توافقية منطيةكبت على وجه التحديد، مت وصف وسيلة  . أسفل امل

Coincidence Suppression Device (MCSD) For The Reduction Of Noise From Control 5 

Valves” بواسطة Ali E. Broukhiyan، بـ تتم اإلشارة إليه فيما يلي ")MCSD (" الذي مت و

كانت  MCSDاليت مت الكشف عنها يف  نمطيةت الوسيلة الكبغري أن . تضمينه هنا كمرجع

  .ويصعب جتميعهاثقيلة للغاية 

  الكشف عن االخرتاع

التوهني  وسيلةتضمن تميكن أن من االخرتاع احلايل،  التوضيحيةوفقاً ألحد اجلوانب ] 0006[ 10 

 بقطاع انمرتبط توجيه للخارج وقطاعتوجيه للداخل  بقطاعتوهني مزود  وسيلةجسم  نمطيةال

 وسيلةالتوهني الذي يتباعد عن جسم  وسيلةوستار مثقب مت وضعه داخل جسم ، الاتص

تم وضعها بني الستار املثقب وجسم يالتوهني لتشكيل حيز حلقي، وجمموعة من احللقات اليت 

، متر املوجات الصوتية خالل نمطيةالتوهني ال وسيلةعندما يتدفق املائع خالل . التوهني وسيلة

املوجات  إلحداث تشويش يفجمموعة احللقات  بواسطةمرة أخرى  نعكسوتالستار املثقب  15 

  .نمطيةالتوهني ال وسيلةضوضاء املائع يف من األخرى، مما يقلل الصوتية 



آخر من االخرتاع احلايل، ميكن أن تتضمن طريقة تقليل  توضيحيوفقاً جلانب ] 0007[

 وسيلةلقات احللقية داخل جسم الضوضاء من املائع املتدفق خالل أنبوب وضع جمموعة من احل

التوهني حبيث حتدد املسافة بني الستار املثقب  وسيلةجسم التوهني، ووضع ستار مثقب داخل 

ووضع حلقات متقابلة يف جمموعة  حيزًا حلقًيا،والسطح الداخلي للحلقات يف جمموعة احللقات 

 5  .ةاحللقات عند مسافة مناظرة الضطراب الرتدد احملدد للموجة الصوتي

 وسيلة أيًضا تضمنأيًضا، ميكن أن ت وفقاً لواحد أو أكثر من اجلوانب السابقةو ] 0008[

أي واحد أو ) نبوباألاملائع خالل تدفق  الناجتة عنأو طريقة لتقليل الضوضاء ( منطيةتوهني 

  .أكثر من األشكال املفضلة التالية

جمموعة  نمطيةال ة التوهنيوسيلتضمن ميكن أيضاً أن تشكال املفضلة، يف بعض األ] 0009[

تد إىل حد كبري واليت متالتوهني وسيلة جسم يتم وضعها على سطح داخلي من من اجلدران اليت  10 

اجلدران جمموعة من حتدد و التوهني، وسيلة على اجتاه تدفق املائع خالل جسم  عموديبشكل 

تضمن كن أن تمييف أشكال مفضلة أخرى، . التوهنيوسيلة بني جسم الستار وجسم  التجاويف

. ختتلف من حيث احلجم تجاويفجتويفني على األقل يف جمموعة من ال نمطيةالتوهني الوسيلة 

تزيد من حيث  جتاويف نمطيةالتوهني ال وسيلةتضمن تويف جتسيدات أخرى كذلك، ميكن أن 

التوهني  وسيلةتضمن جتسيد مفضل آخر، ميكن أن تيف . االتصال قطاعاحلجم من املدخل جتاه  15 

يف جتسيدات مفضلة . خرجاملجتاه  االتصال قطاعمن حيث احلجم من  تقل جتاويف نمطيةلا



تقارب منحىن عند  جتاويفجمموعة من  نمطيةالتوهني ال وسيلةتضمن ت، ميكن أن أيًضا أخرى

  .يف قطاع عرضي ارؤيته

توجيه  قطاع نمطيةالتوهني الوسيلة تضمن ميكن أن تيف أشكال مفضلة أخرى، ] 0010[

التوهني وسيلة تضمن ميكن أن تكذلك يف أشكال مفضلة أخرى، . خمروطي الشكل داخللل

تضمن أشكال مفضلة أخرى، ميكن أن تيف . خمروطي الشكل توجيه للخارج قطاع نمطيةال 5 

نٍ  نمطيةالتوهني الوسيلة  نية عند طرف    .شفة أوىل عند طرف أول وشفة 

يف . جمموعة من الثقوب ثقبن الستار املميكن أن يتضميف أشكال مفضلة أخرى، ] 0011[

ً أيًضا أخرى مفضلةأشكال  ، ميكن أن يكون ثقب واحد على األقل يف جمموعة الثقوب دائر

  .من حيث الشكل

يتم وضعه  زنربك نمطيةالتوهني الوسيلة تضمن ميكن أن تيف أشكال مفضلة أخرى، ] 0012[ 10 

  . التوهنيوسيلة جسم  لقات وجزء مدخل مناحلبني حلقة واحدة يف جمموعة 

قطر داخلي يعد إىل حد   ثقبيف أشكال مفضلة أخرى، ميكن أن يكون للستار امل] 0013[

  .التوهنيوسيلة داخلي جلسم القطر مماثًال للكبري 

تم يلوح مثقب  نمطيةالتوهني الوسيلة تضمن تميكن أن يف أشكال مفضلة أخرى، ] 0014[

على  بشكل عمودي إىل حد كبريتد اللوح املثقب التوهني، حيث ميوسيلة وضعه داخل جسم  15 

تضمن تيف أشكال مفضلة أخرى، ميكن أن . التوهنيوسيلة املائع خالل جسم تدفق اجتاه 

  .مسافة بني احللقات املتقابلة اليت تناظر اضطراب تردد حمدد ملوجة صوتية نمطيةالتوهني الوسيلة 



  للرسوماتختصر املوصف ال

  ؛منطيةتوهني لوسيلة مقطوع منظوري  مسقطن عبارة ع 1شكل ال] 0015[

 نمطيةالتوهني اللوسيلة قطاعي عرضي ختطيطي جانيب  مسقطعبارة عن  2شكل ال] 0016[

  ؛1لشكل وفًقا ل

ت  رسمعبارة عن  3شكل ال] 0017[ تقليل الضوضاء بني أنبوب مستقيم يقارن بياين للبيا 5 

  ؛منطيةتوهني وسيلة وأحد جتسيدات 

توهني لوسيلة قطاعي عرضي جانيب لتجسيد بديل  مسقطعبارة عن  4شكل ال] 0018[

  و ؛منطية

توهني لوسيلة لتجسيد آخر جانيب  قطاعي عرضي مسقطعبارة عن  5شكل ال] 0019[

 10 .منطية

  الوصف التفصيلي لالخرتاع

اليت مت وصفها هنا بصورة مميزة تقليل الضوضاء أسفل  نمطيةالتوهني ال وسائلتوفر ] 0020[

ن
ُ
 وسائلتعد وهكذا، . ّظمات أو صمامات التحكم مع وجود تقييد قليل للغاية يف التدفقامل

ميكن أن تكون . تم الكشف عنها فّعالة بصورة كبرية يف تقليل الضوضاءياليت  نمطيةالتوهني ال

تقليل  وسائلمن  بدرجة كبريةأو أخف /تم الكشف عنها أصغر وياليت  نمطيةالتوهني ال وسائل 15 

تم الكشف عنها يف ياليت  نمطيةالتوهني ال وسائلوهكذا، ميكن استخدام . اليةالضوضاء احل

نظمات أو صمام
ُ
  .أصغر اتأجسام صمام اليت يكون هلاالتحكم  اتامل



تم ياليت  نمطيةالتوهني ال وسائليف  مثقبوبشكل إضايف، ميكن ضبط أنبوب ] 0021[

مؤشر انتقال األنبوب  الكشف عنها بشكل خمصوص الستخدامات حمددة عن طريق ضبط

تم الكشف عنها مع وسائل  ياليت  نمطيةالتوهني ال وسائلعالوة على ذلك، ميكن مجع . ثقبامل

ت تقليل الضوضاء، لتحقيق تقليل  مثلاألكثر تقليدية، الضوضاء كبت  أكثر مشوًال مواز

 5  . لضوضاءل

لضوضاء يف مائع يتدفق امن هنا  املوصوفة نمطيةالتوهني ال وسائلبصفة عامة، تقلل ] 0022[

وجات املسعة الصوتية لتدمري أو لتقليل  تداخل املوجاتستخدام ماسورة أو أنبوب خالل 

تم الكشف عنها سلسلة من ياليت  نمطيةالتوهني ال وسائلتستخدم . نبوباألصوتية يف ال

ستخدام ألواح داخلية يتم إنشاؤ اليت و ، لأو الشكخمتلفة من حيث احلجم فجوات   يف أمناطها 

لنسبة ل توخيميكن . متميزة لفجوات لغاز حمدد أو تصميم الكلي لتباعد الأو /لطول واألمثل  10 

  .صوتية حمددة موجاتتدفق الستهداف ترددات 

ذلك، ميكن مجع أي من السمات أو اخلصائص ألي من ما مل حيدد خالف ] 0023[

مع السمات أو اخلصائص ألي من تم الكشف عنها هنا ياليت  نمطيةوسيلة التوهني الجتسيدات 

  .نمطيةالتوهني ال لوسائلالتجسيدات األخرى 

 15 منطيةواحد لوسيلة توهني  توضيحييتضمن جتسيد ، 1شكل اللرجوع اآلن إىل ] 0024[

جلسم وسيلة  16عند طرف أول  14، شفة إحلاق أوىل 12جسم وسيلة توهني أجوف  10

نية  12جوف األتوهني ال ٍن ع 18وشفة إحلاق  جوف األتوهني الجلسم وسيلة  20ند طرف 



لتوازي مع  قابلني 18وشفة اإلحلاق الثانية  14األوىل اإلحلاق شفة تعد . 12 لإلحلاق 

بيب العملية و لتوازي مع ُمنّظم عند أحد األطراف وأنبوب عملية عند الطرف اآلخر/أ . أو 

بسهولة على أي نظام  10لكشف عنها تم اياليت  نمطيةوهكذا، يتم تعديل وسائل التوهني ال

نظمات ويتم إحلاق وسيلة التوهني ألنه ليس هناك حاجة الستبدال أو عملية فعلياً 
ُ
تعديل امل

 5  .أنبوب آخر قطاعمثل أي  10 نمطيةال

متصل بشفة  22جزء مدخل  12التوهني األجوف وسيلة ميكن أن يتضمن جسم ] 0025[

وميكن أن يكون جزء . 18ل بشفة اإلحلاق الثانية متص 24وجزء خمرج  14اإلحلاق األوىل 

بت إىل حد   بشكل كبري اسطواين الشكل 24وجزء املخرج  22املدخل  وله قطر داخلي 

وميكن إحلاق  22جبزء املدخل  26توجيه للداخل خمروطي الشكل  قطاعميكن إحلاق . كبري

التوجيه  لقطاعيكون ميكن أن . 24جبزء املخرج  28 توجيه للخارج خمروطي الشكل قطاع 10 

لقرب من املدخل  26 للداخل  28 التوجيه للخارج لقطاعوميكن أن يكون  22قطر أصغر 

لقرب من املخرج   التوجيه للداخل قطاعوبطريقة أخرى، ميكن أن يتباعد . 24قطر أصغر 

 عبقطا  26 التوجيه للداخل قطاعميكن أن يرتبط . 28 التوجيه للخارج قطاعوميكن أن يتقارب 

  .30 إىل حد كبري اتصال اسطواين قطاععن طريق  28 التوجيه للخارج

، وميكن أن 12التوهني وسيلة داخل جسم  32 مثقبميكن أن يوجد ستار أجوف ] 0026[ 15 

 22القطر الداخلي للمدخل مع إىل حد كبري  مماثالً الذي يعد و قطر داخلي  32يكون للستار 

جمموعة من  يتضمن 34سطواين ستار اجسم  32ميكن أن يكون للستار . 24أو املخرج /و



 36، ميكن أن يكون أحد الثقوب على األقل التوضيحيةيف أحد التجسيدات . 36الثقوب 

خذ الثقوب . دائري الشكل أشكاًال أخرى، على سبيل  36يف جتسيدات أخرى، ميكن أن 

جتسيدات  يف. بيضاوي، أو شكل غري منتظمشكل املثال، مربع، مستطيل، مثلث، مضلع، 

 ممتصةبشكل كامل أو بشكل جزئي مبادة  34أخرى، ميكن أن يتم تغليف جسم الستار 

 5  .للصوت

. 12توهني وسيلة على سطح داخلي جلسم  38ميكن وضع جمموعة من اجلدران ] 0027[

وسطح خارجي جلسم  12توهني وسيلة حيزاً بني السطح الداخلي جلسم  38م اجلدران تقسِّ 

يف . أحجاماً خمتلفة 40قل غرفتني على األدد حت. 40وعة من الغرف جمم إىل 34الستار 

التوهني وسيلة جسم من  26 التوجيه للداخل قطاع، يزيد حجم الغرف يف 1الشكل  جتسيد

يف  40حجم الغرف  يقلعلى اجلانب اآلخر، . 30االتصال  قطاعجتاه  22من املدخل  12 10 

 38يتم وضع اجلدران . 24اه املخرج جت 30االتصال  قطاعمن  28 جزء التوجيه للخارج

 10 النمطيةالتوهني وسيلة لتعكس املوجات الصوتية يف املائع الذي يتحرك خالل  40والغرف 

ينتج عنه اضطراب أو إلغاء للموجات  مما، 34مرة أخرى جتاه اجلزء الداخلي جلسم الستار 

. 34الصوتية األخرى يف اجلزء الداخلي جلسم الستار الصوتية حيث تتصادم مع املوجات 

للموجات الصوتية من االنتشار للخلف واألمام بني اجلزء الداخلي جلسم  36تسمح الفتحات  15 

، مع وجود مسافة 40يف حجم وعرض الغرف عن طريق التحكم . 40والغرف  34الستار 

. إلحداث التشويشات الصوتية بني الغرف املتقابلة، ميكن استهداف ترددات معينة من املوج



ويكون . 12التوهني وسيلة وجسم  34بني جسم الستار  46 حيًزا حلقًيا 40حتدد كل غرفة 

ميكن أن تتباين العروض واالرتفاعات من غرفة . 49وارتفاع  47عرض  46لكل حيز حلقي 

  .40إىل غرفة  40

ختطيطياً يف  12هني التو وسيلة ، يتم توضيح جسم 2لرجوع اآلن إىل الشكل  ]0028[

جوفاء أو غرف  جتاويف 41فتوحة املقطاعات ال، توضح 2يف الشكل . قطاع عرضي طويل 5 

ألحجام أكرب  24واملخرج  22من أحجام أصغر قريبة من املدخل  40تتقدم الغرف . 40

دات واخنفاضات احلجم منحىن . 30االتصال  قطاعقريبة من  ميكن . 51ميكن أن تقارب ز

  .هليلجإلستخدام صيغة حسابية  51حىن حتديد املن

لتايل ميكن  الستهداف ترددات موجات 51املنحىن  ميكن ضبط] 0029[ صوتية حمددة، و

 10  .الستخدام حمددعلى حنو خمصوص ضبطها 

ت الصوت  3شكل ال] 0030[ يف أنبوب مستقيم  100عبارة عن مقارنة بيانية بني مستو

ت منطي ت صوتية  .منطيةتوهني ة وسيليف  101صوت ال، ومستو ميثل احملور الرأسي مستو

لديسيبل ويكون احملور األفقي عبارة عن كما . هلرتز ثلث اجلواب لنطاقتردد مركزي  داخلية 

ت  1000هو موضح، عند ترددات أعلى من حوايل  هرتز، يتم بدرجة كبرية تقليل مستو

 15  .نمطيةالتوهني الوسيلة الصوت يف 

 منطيةتوهني لوسيلة قطاعي عرضي طويل لتجسيد آخر  مسقطعبارة عن  4شكل ال] 0031[

، 4لشكل وفًقا ليف جتسيد . 180حلقات صلبة  xتوضح قطاعات ، 4يف الشكل . 110



إىل حد كبري من حيث الشكل ويتم وضع جسم اسطواين  112التوهني وسيلة يكون جسم 

بني  180وعة من احللقات ويتم وضع جمم. 112التوهني وسيلة داخل جسم  134الستار 

يف جمموعة  180يكون حللقتني على األقل . 134وجسم الستار  112التوهني وسيلة جسم 

 134بعيداً عن جسم الستار  180تتباعد احللقات . مسك حلقي خمتلف 180احللقات 

لنسبة . 134وجسم الستار  180بني احللقات  182حيز حلقي  إلنشاء كما هو احلال  5 

من املنحىن،  182ليت مت الكشف عنها أعاله، ميكن أن يقرتب احليز احللقي للتجسيدات ا

جتاه ) 122لقرب من جزء املدخل ( 134ويزيد يف احلجم من أحد أطراف جسم الستار 

وبعد ذلك ينخفض من حيث احلجم من منتصف جسم  112التوهني وسيلة منتصف جسم 

بني حلقة  184 زنربكيف، ميكن وضع وبشكل إضا. 124جتاه املخرج  112التوهني وسيلة 

 10  .112التوهني وسيلة من جسم  116أ والطرف األول 180أوىل 

مماثًال  5يف الشكل  املوضح 210 نمطيةالتوهني اللوسيلة  التوضيحييعد التجسيد ] 0032[

تضمن ت. 280حلقات صلبة  xتوضح القطاعات ، 5يف الشكل . 4لشكل وفًقا لتجسيد لل

تم وضعه داخل ي 234وجسم ستار  212توهني وسيلة جسم  210 مطيةنالتوهني الوسيلة 

أيضاً  280حتدد جمموعة من احللقات . 282 احلقيً  اليشكل حيزً  212التوهني وسيلة جسم 

توهني وسيلة  210 نمطيةالتوهني الوسيلة تضمن الرغم من ذلك، تعلى . 282احليز احللقي  15 

عرب اجلزء الداخلي  290 ثقبد اللوح املميكن أن ميت. 290 مثقبعلى صورة لوح  ةمسبق

ً ، والذي يكون 212التوهني وسيلة جلسم  وهو ما إىل حد كبري على اجتاه تدفق املائع، عمود



جمموعة من  290 ثقبيف أحد التجسيدات، ميكن أن يتضمن اللوح امل. ألسهم يتم توضيحه

املائع الذي يتدفق خالل لموجات الصوتية يف حداث تشويش ل واليت تقوم، 292الثقوب 

الرتددات املختلفة  290 ثقبميكن أن يستهدف اللوح امل. 210 نمطيةالتوهني الوسيلة 

يف بعض التجسيدات، ميكن أن يتم . 210 نمطيةالتوهني الوسيلة بقية  خبالفللضوضاء 

ميكن وبصورة إضافية، . للصوت ممتصةبشكل جزئي أو كلي مبادة  290 ثقبتغليف اللوح امل 5 

حبيث ميكن توخي  234تدفق املائع قبل الوصول إىل جسم الستار  290 ثقبيز اللوح املن ميأ

  . 210 نمطيةالتوهني الوسيلة لبقية األمثل يف خواص تقليل الضوضاء 

لتناظر اضطراب تردد أول للضوضاء وميكن  291حساب مسافة أوىل ميكن ] 0033[

نية  ينلتناظر اضطراب  293حساب مسافة  عن طريق تصميم احليز .  للضوضاءتردد 

يئة  282احللقي  التوهني وسيلة ملسافات خمتلفة تناظر الرتددات املختلفة للضوضاء، ميكن  10 

  .موجودة يف أوساط تشغيلية حمددةتكون الستهداف ترددات حمددة للضوضاء  نمطيةال

صنيع ميكن أن تتضمن طريقة تقليل الضوضاء يف مائع يتدفق خالل أنبوب ت] 0034[

 وسيلةوتثبيت  منطيةتوهني لوسيلة وتصميم أي من التجسيدات اليت مت الكشف عنها أعاله 

ميكن أن تتضمن الطريقة وضع ، حتديًدا رأكثعلى وجه . يف نظام العملية نمطيةالتوهني ال

داخل جسم  مثقبالتوهني، ووضع ستار وسيلة جمموعة من احللقات احللقية داخل جسم  15 

والسطح الداخلي للحلقات يف جمموعة  ثقبيث تقوم املسافة بني الستار املالتوهني حبوسيلة 



قابلة يف جمموعة احللقات عند مسافة تناظر تاحللقات بتحديد حيز حلقي، ووضع حلقات م

  .اضطراب تردد حمدد ملوجة صوتية

تم وصفها هنا ياليت  نمطيةالتوهني ال وسائليف جتسيدات أخرى، ميكن أن يتم ضبط  ]0035[

الستخدامات حمددة عن طريق صنع ألواح مصنوعة من مواد خمتلفة أو عن طريق 

ستخدام مواد خمتلفة لتغي تشطيب/تغليف ا رياأللواح بطرق خمتلفة أو   5 الطريقة اليت تنعكس 

احدة أو أكثر بفعالية ينتج عن و أو التغليفات /لواح واأل إن خلط. الوسيلةاملوجات الصوتية يف 

وتية اليت توجه املوجات الصوتية بطرق حمددة لتحسني تدمري املوجة الصوتية من العدسات الص

  .أو الستهداف ترددات حمددة/و

الكشف  ملعطياتهنا وفقاً  نمطيةالتوهني ال وسائلعلى الرغم من وصف بعض ] 0036[

، تغطي عناصر احلماية العكسعلى  .ال ينحصر جمال عناصر احلماية امللحقة عليهااحلايل،  10 

ا متاًمااليت تدخل هذا الكشف  معطياتع جتسيدات مجي  .ضمن جمال املكافئات املسموح 



 عناصر احلماية 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10 
11 
12 
13 
14 
  

وسيلة توهني منطية لتقليل الضوضاء يف نظام عملية يشتمل على مائع يتدفق  -1
 :تشتمل وسيلة التوهني النمطية علىو خالل أنبوب، 

 بقطاعتوجيه للخارج مرتبطان  وقطاعتوجيه للداخل  بقطاعمزود جسم وسيلة توهني 
  اتصال؛

 ؛ وني ويتباعد عن جسم وسيلة التوهنيستار مثقب يتم وضعه داخل جسم وسيلة التوه
لتشكيل حيز  جمموعة من احللقات يتم وضعها بني الستار املثقب وجسم وسيلة التوهني

توي اثنتان على األقل من احللقات يف حلقي بني الستار املثقب وجمموعة احللقات، وحت
حلقية خمتلفة حبيث يزداد احليز احللقي يف احلجم من  ّمساكاتجمموعة احللقات على 

جتاه منتصف جسم وسيلة التوهني ويتناقص يف احلجم  طرف يف جسم وسيلة التوهني 
ٍن يف جسم وسيلة التوهني، مقابل  جتاه طرف  من منتصف جسم وسيلة التوهني 

  للطرف األول؛
حيث متر املوجات الصوتية خالل الستار املثقب وتنعكس مرة أخرى بواسطة جمموعة 
من احللقات إلحداث تشويش للموجات الصوتية األخرى، مما يقلل من الضوضاء يف 

  .وسيلة التوهني النمطية

1  
2  

  

، حيث يتضمن جسم وسيلة 1وسيلة التوهني النمطية وفقًا لعنصر احلماية  -2
نٍ التوه نية عند طرف    .ني شفة أوىل عند طرف أول وشفة 

1  
2  

  

، حيث يتضمن الستار املثقب 1وسيلة التوهني النمطية وفقًا لعنصر احلماية  -3
  .جمموعة من الثقوب



1  
2  

  

، حيث يكون ثقب واحد على 3وسيلة التوهني النمطية وفقًا لعنصر احلماية  -4
  .األقل يف جمموعة الثقوب دائري الشكل

1  
2  

  

، حيث يتم وضع زنربك بني حلقة 1وسيلة التوهني النمطية وفقاً لعنصر احلماية  -5
  .واحدة يف جمموعة احللقات وجزء مدخل جلسم وسيلة التوهني

1  
2  

  

، حيث يكون للستار املثقب قطر 1وسيلة التوهني النمطية وفقاً لعنصر احلماية  -6
  .ة التوهنيداخلي يتماثل إىل حد كبري مع القطر الداخلي جلسم وسيل

1  
2  
7  

  

، تشتمل كذلك على لوح مثقب 1وسيلة التوهني النمطية وفقًا لعنصر احلماية  -7
ميتد اللوح املثقب بشكل عمودي إىل حد كبري و يتم وضعه داخل جسم وسيلة التوهني، 

  .على اجتاه تدفق املائع خالل جسم وسيلة التوهني

1  
2  

  

، حيث تكون املسافة بني 1 وسيلة التوهني النمطية وفقًا لعنصر احلماية -8
  .احللقات املتقابلة مناظرة الضطراب تردد حمدد للموجة الصوتية

1  
2  
3  
4  
5  
6  

وسيلة توهني منطية لتقليل الضوضاء يف نظام عملية يشتمل على مائع يتدفق  -9
 :تشتمل وسيلة التوهني النمطية علىو خالل أنبوب، 

 بقطاعتوجيه للخارج مرتبطان  وقطاعجيه للداخل تو  بقطاعجسم وسيلة توهني مزود 
  اتصال؛

 ؛ وني ويتباعد عن جسم وسيلة التوهنيستار مثقب يتم وضعه داخل جسم وسيلة التوه
جمموعة متتد و على سطح داخلي جلسم وسيلة التوهني، يتم وضعها جمموعة من اجلدران 



7  
8  
9  

10 
11 
12 
  

 ل جسم وسيلة التوهنياجلدران إىل حد كبري بشكل عمودي على اجتاه تدفق املائع خال
جمموعة تزيد ، و وجسم وسيلة التوهنياملثقب جمموعة من التجاويف بني الستار  وحتدد

احلجم من تقل من حيث و  التجاويف من حيث احلجم من مدخل جتاه قطاع االتصال
  ؛قطاع االتصال جتاه خمرج

شويش حيث متر املوجات الصوتية خالل الستار املثقب وتنعكس مرة أخرى إلحداث ت
  .للموجات الصوتية األخرى، مما يقلل من الضوضاء يف وسيلة التوهني النمطية

1  
2  

  

حيث تقرتب جمموعة التجاويف ، 3وسيلة التوهني النمطية وفقًا لعنصر احلماية  -10
  .من منحىن عند رؤيتها يف شكل قطاع عرضي

1  
2  

  

توجيه لاقطاع يكون حيث ، 3وسيلة التوهني النمطية وفقًا لعنصر احلماية  -11
  .للداخل خمروطي الشكل

1  
2  

  

توجيه القطاع يكون حيث ، 11وسيلة التوهني النمطية وفقًا لعنصر احلماية  -12
  .للخارج خمروطي الشكل

1  
2  

  

، حيث يتضمن جسم وسيلة 2وسيلة التوهني النمطية وفقًا لعنصر احلماية  -13
نٍ  نية عند طرف    .التوهني شفة أوىل عند طرف أول وشفة 

1  
2  

  

يتضمن الستار املثقب  ، حيث2يلة التوهني النمطية وفقًا لعنصر احلماية وس -14
  .يكون ثقب واحد على األقل يف جمموعة الثقوب دائري الشكلو  جمموعة من الثقوب



1  
2  

  

، حيث يكون للستار املثقب قطر 2وسيلة التوهني النمطية وفقاً لعنصر احلماية  -15
  .لي جلسم وسيلة التوهنيداخلي يتماثل إىل حد كبري مع القطر الداخ

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10 
  

  :تشتمل الطريقة علىو طريقة لتقليل الضوضاء من املائع املتدفق خالل أنبوب،  -16
، وحتتوي اثنتان على وضع جمموعة من احللقات احللقية داخل جسم وسيلة التوهني

  ؛حلقية خمتلفة ّمساكاتاألقل من احللقات يف جمموعة احللقات على 
ار مثقب داخل جسم وسيلة التوهني، وحتدد املسافة بني الستار املثقب وسطح وضع ست

، يزداد احليز احللقي يف احلجم من داخلي للحلقات يف جمموعة احللقات حيزًا حلقًيا
جتاه منتصف جسم وسيلة التوهني ويتناقص يف احلجم  طرف يف جسم وسيلة التوهني 

جتاه طرف ٍن يف جسم وسيلة التوهني، مقابل  من منتصف جسم وسيلة التوهني 
  ؛ وللطرف األول

وضع احللقات املتقابلة يف جمموعة احللقات عند مسافة مناظرة الضطراب تردد حمدد 
  .للموجة الصوتية

1  
2  
3  

  

، تشتمل كذلك على وضع لوح مثقب داخل 16الطريقة وفقًا لعنصر احلماية  -17
عمودي إىل حد كبري على اجتاه تدفق ميتد اللوح املثقب بشكل و جسم وسيلة التوهني، 

  .املائع خالل جسم وسيلة التوهني

1  
2  

  

، تشتمل كذلك على تغليف اللوح املثقب 17الطريقة وفقًا لعنصر احلماية  -18
  .ستخدام تغليف ممتص للصوت

1  
2 

 املثقب الستار، تشتمل كذلك على تغليف 16الطريقة وفقًا لعنصر احلماية  -19
  .لصوتستخدام تغليف ممتص ل



 

 





  

 



عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

GC0007905 مقر : عارتخا  ةاءارب 

ة: ــ يا بـنـهـ يهتنتو  م  ،  29/09/2013 نم ًاراــب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نـير ع ــــ ــش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةــيرا  ـــ ــس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ه ـ تع تـ
نم يأل  اهتفلاخمل  اهطوقـس  وأ  اهنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةـيو  ــ ن ــ ـسلا مو  ـــ ـسرلا دـيد  ـــ ـست طر  ـــ ـشب كلذو  29/09/2033 م 

ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ 

 : تاظحالم
�بلطلا صحف  هساسأ  ىلع  مت  يذلا  صنلاب  دشرتسيف  ةقفرملا  ةفصاوملا  صن  يف  حوضو  مدع  ثودح  دنع 


