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 )گشارش فٌی(

 یّا درسُ نیتزش هستق صیآسها قیاًجام دق یتزا نیدستگاُ خَدتٌظ کیتَسؼِ 

 هختلف یهزس طیتحت ضزا یسٌگ

 2ًسة سؼیذ کزیوی، 1ًیوا تاتاًَری
 ّوذاىگزٍُ هٌْذسی هؼذى، داًطگاُ صٌؼتی ، استادیار -1

 ضْیذ تاٌّز کزهاى داًطگاُ هؼذى، هٌْذسی تخص ار،یداًط -2

 (1395، پزیشؽ: آرس 1395)دسیافت: اسدیثْـت 

 چكیذُ

سذّا،  زیسٌگ، ًظ یهختلف هزتثط تا هٌْذس یّا در پزٍصُ یسٌگ یّا درسُ یهقاٍهت تزض قیٍ دق حیصح یزیگ اًذاسُ

تا  طگاُیدر آسها یسٌگ یّا درسُ یدارد. رفتار تزض یاساس یًفت ٍ گاس ًقط یّا ٍ چاُ یٌیزسهیّا، هؼادى رٍتاس ٍ س اًَاع تًَل

کٌتزل  یکِ تِ طَر دست یسٌگ یّا درسُ نیتزش هستق یّا ضَد. دستگاُ یه یتزرس نیتزش هستق شاتیاستفادُ اس تجْ

 یّا درسُ یتزا نیتزش هستق نیدستگاُ خَدکار ٍ خَدتٌظ کی ،گشارش يی. در استٌذیتزخَردار ً ییاس دقت تاال ضًَذ، یه

 یتار ػوَد طیضزا سهختلف )اػن ا یهزس طیتحت ضزا یسٌگ یّا است کِ اهكاى اًجام آسهَى تزش درسُ ضذُ یهؼزف یسٌگ

را ّن  یسٌگ یّا . دستگاُ ساختِ ضذُ قادر است آسهَى تزش درسُساسد یثاتت( تا دقت تاال را فزاّن ه یػوَد یثاتت ٍ سخت

 زیاهكاى اصالح هساحت درگ يیهختلف اًجام دّذ. دستگاُ ّوچٌ یّا تا سزػت یتزگطتٍ   ّن رفت ٍ كٌَاختیتِ صَرت 

تز اساس  ییّا ضزط تَاى یه ص،یآسها ی. ػالٍُ تز اهكاى خاتوِ دستداردرا  یتار ػوَد اصالحضوي تزش ٍ هتؼاقثاً  یضكستگ

 یّا در ًظز گزفت. دادُ صیخاتوِ خَدکار آسها یتزاْا آً ةیتزک ایٍ  ،یافت هقاٍهت تزض ،یتزض ییجاتجا ص،یسهاى آسها

ٍ  ضًَذ یهتصل تِ دستگاُ ارسال ٍ ثثت ه یؼوَله َتزیکاهپ کیدائواً تِ  زٍیٍ ً ییجاتجا یتزداضت ضذُ تَسط حسگزّا

خل جؼثِ ّا در دا ًوًَِ یحذف لق یتزا ي،یکزد. ّوچٌ صیپا یا را تِ صَرت لحظِ صیهختلف هزتَط تِ آسها یًوَدارّا تَاى یه

 رٍیاًجام ضذُ تَسط دستگاُ تز  نیچٌذیي آسهایص تزش هستق جیدر ًظز گزفتِ ضذُ است. در خاتوِ، ًتا یذاتیتزش، توْ

 .استهختلف ارائِ ضذُ  یهؼلَم ٍ در راستاّا یّایی تا خصَصیات هَرفَلَص درسُ

 کلوات کلیذی

 ثاتت یػوَد یثاتت، سخت یتار ػوَد ن،یخَدتٌظ شاتیتجْ ن،یآسهَى تزش هستق ،یسٌگ یّا درسُ یرفتار تزض
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 هقذهِ -1

ّای  گیشی صحیح ٍ دلیك هماٍهت تشؿی دسصُ اًذاصُ

 هٌْذػی ػٌگ، ًظیشّای هختلف هشتثظ تا  ػٌگی دس پشٍطُ

 ًفت ّای چاُ ٍ صیشصهیٌی ٍ سٍتاص هؼادى ّا، تًَل اًَاع ػذّا،

گیشی  دس اًذاصُ وَچىی خغای گاص ًمـی اػاػی داسد. ٍ

- هی ّای ػٌگی صفحات ًاپیَػتگیخصَصیات هماٍهتی 

ایوٌی  ضشیةای دس  لاتل هالحظِ خغایتَاًذ هٌدش تِ 

 .ػاصُ ػٌگی ؿَد

دس آصهایـگاُ تا اػتفادُ اص  ّای ػٌگی سفتاس تشؿی دسصُ

ؿَد. هـاتِ آًچِ دس  آصهایؾ تشؽ هؼتمین تشسػی هی

هىاًیه خان ٍخَد داسد، اصَل اٍلیِ اًدام آصهایؾ هتذاٍل 

ّای ػٌگی ؿاهل اػوال تٌؾ ػوَدی  تشؽ هؼتمین دسصُ

ّای هختلف  تِ ًوًَِ ٍ پایؾ تٌؾ تشؿی دس خاتدایی

هؼتمین هختص . اٍلیي ًوًَِ دػتگاُ تشؽ >2، 1=اػت

. >4، 3=ػاختِ ؿذ ّای ػٌگی دس والح ػلغٌتی لٌذى صُدس

حول تا وٌتشل   ایي دػتگاُ تشؽ هؼتمین، وِ ػادُ ٍ لاتل

دػتی تَد اهىاى اًدام آصهایؾ دس آصهایـگاُ ٍ دس صحشا سا 

وشد. همذاس ًیشٍ دس ایي دػتگاُ تا اػتفادُ اص  فشاّن هی

ي دػتگاُ هثٌایی ؿذ. ای ای لشائت هی ّایی ػمشتِ 1ػٌدِ

ّای هختلفی اص دػتگاُ تشؽ هؼتمین  تشای تَػؼِ هذل

ّای ػٌگی ؿذ وِ تِ ًَػی آى سا تىویل یا تِ  دسصُ

ایي  ّوِ. >5=وشدًذ حؼگشّایی الىتشًٍیىی تدْیض هی

ّا تشای اًدام آصهایؾ تشؽ هؼتمین تحت ؿشایظ  دػتگاُ

( عشاحی ؿذُ تَدًذ وِ دس حیي CNL) 2تاس ػوَدی ثاتت

وِ تاس ػوَدی  یاتذ دس حالی ایؾ تاس تشؿی افضایؾ هیآصه

ّای ػٌگی وِ  ؿَد. تشای ًاپیَػتگی ثاتت ًگِ داؿتِ هی

ّا سٍی  صهاى تا تشؽ، دًذاًِ ػغح ًاّوَاس یا صتش داسًذ، ّن

وٌٌذ ٍ ایي اهش هَخة اتؼاع دسصُ ػٌگی  یىذیگش حشوت هی

فی دس ػٌگ دس تشگیشًذُ تِ اًذاصُ وا . اگش تَدُ>8-6=ؿَد هی

تشاتش اتؼاع آصاداًِ تغییشؿىل ًـاى ًذّذ، آًگاُ تِ ًاچاس 

همذاس تٌؾ ًشهال دس حیي تشؽ افضایؾ خَاّذ یافت. ایي 

ؿشایظ هشصی سا وِ دس آى همذاس تٌؾ ػوَدی تا افضایؾ 

 3یاتذ، ػختی ػوَدی ثاتت اتؼاع تِ عَس خغی افضایؾ هی

(CNSهی ) دس ػٌگی، ّای گَیٌذ. ایي ؿشایظ دس پی 

 تا ؿذُ تمَیت ػٌگ ٍ تَدُ صیشصهیٌی فضاّای داٍسته

ػوذتاً تشای  CNLٍ ؿشایظ  افتذ ػٌگ اتفاق هی پیچ

فشها اػت.  ّای ػٌگی حىن ّای ػغحی ٍ ؿیة حفاسی

تشای تشؽ  CNSصهاى تا هغشح ؿذى ؿشایظ هشصی  ّن

ّای تشؽ هؼتمین  ّایی اص دػتگاُ ّای ػٌگی، ًوًَِ دسصُ

آصهایؾ تحت ایي ؿشایظ سا  ػاختِ ؿذًذ وِ اهىاى اًدام

تِ عَس هىاًیىی ٍ تا لشاس دادى فٌشّایی دس ساػتای اتؼاع 

، 9=وشدًذ ًوًَِ تشای هذل وشدى ػختی خاسخی فشاّن هی

ّای ػٌگی ٍ دس ًتیدِ  . تِ ػلت صتشی ػغح ؿىؼتگی>10

توایل آًْا تِ اتؼاع دس حیي تشؽ، وٌتشل تاس ػوَدی ٍ 

ى تِ ًمغِ اٍج ٍ چِ حشوت تشؿی ًوًَِ چِ پیؾ اص سػیذ

پغ اص آى تِ صَست دػتی تؼیاس دؿَاس ٍ ّوشاُ تا خغا 

ٍ ّن دس  CNLػاصی ؿشایظ  . ایي چالؾ ّن دس پیادُاػت

ّایی صَست  ٍخَد داسد. اص ایي سٍ، تالؽ CNSؿشایظ 

گشفتِ اػت تا وٌتشل تاصٍّای ػوَدی ٍ تشؿی دػتگاُ 

ام اًد 4عَس خَدتٌظینِ ّای ػٌگی ت تشؽ هؼتمین دسصُ

 .>11=ؿَد

عَس ِ ّای ػٌگی وِ ت ّای تشؽ هؼتمین دسصُ دػتگاُ

ؿًَذ اص دلت وافی تشخَسداس ًیؼتٌذ ٍ تا  دػتی وٌتشل هی

دس ّای تؼیاسی دس اًدام آصهایؾ ّوشاُ ّؼتٌذ.  هحذٍدیت

ّای تا لاتلیت خَدتٌظیوی ٍ خَدواس  ایشاى، ًوًَِ دػتگاُ

ّای  ًوًَِحال ػاختِ ًـذُ تَد. هؼذٍد ِ ت تَدى تا

ین هَخَد دس هشاوض داًـگاّی ٍ صٌؼتی، یا ٍاسداتی ظخَدتٌ

ّای خاسخی  ّؼتٌذ ٍ یا تا اػوال تغییشاتی سٍی ًوًَِ

ّای خَدتٌظین دیگش ًظیش دػتگاُ آصهایؾ  دػتگاُ

اًذ. ّذف اصلی اص تَػؼِ ایي  هحَسُ ػاختِ ؿذُ ته

ٍ  خَدتٌظین یندػتگاُ تشؽ هؼتم ػاصی دػتگاُ، تَهی

ّای هَخَد دس داخل وـَس  تا اػتفادُ اص ظشفیتخَدواس 

. ّوچٌیي، دػتگاُ ػاختِ ؿذُ دس همایؼِ تا اػت

استما آًْا ًیض تِ ؿواس خْت ّای خاسخی گاهی دس  ًوًَِ

سٍد. دس خاتوِ، ًتایح چٌذیي آصهایؾ تشؽ هؼتمین  هی

ّایی تا  اًدام ؿذُ تَػظ ایي دػتگاُ تش سٍی دسصُ

ٍ دس ساػتاّای هختلف اسائِ  هَسفَلَطی هؼلَم ّای ٍیظگی

 ؿذُ اػت.

 نیٍ ساخت دستگاُ تزش هستق یطزاح -2

 نیخَدتٌظ

ّای ػٌگی  تشای دسصُ خَدتٌظین یندػتگاُ تشؽ هؼتم

ػاصی  ّای هَخَد دس داخل وـَس تَهی تا اػتفادُ اص ظشفیت

تصَیشی اص دػتگاُ ػاختِ ؿذُ ّوشاُ تا  1ؿىل ؿذ. 

دّذ. تشای  ّای هختلف آى سا ًـاى هی هؼشفی لؼوت
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اسصیاتی ػولىشد دػتگاُ دس ّش هشحلِ اص ػاخت، اهىاًات ٍ 

ّای هتؼذد تش سٍی  ّای هختلف آى تا آصهایؾ خٌثِ

 .ّای پالػتشی تشسػی ؿذ ّای عثیؼی ٍ هذل دسصُ

 

 ّای هختلف آى ساختِ ضذُ تِ ّوزاُ هؼزفی قسوت خَدتٌظین یندستگاُ تزش هستق : تصَیز1ضكل 

ّش وذام اص خؼثِ دػتگاُ، هىؼة ؿىل ٍ اتؼاد داخلی 

هتش  هیلی 100×150×150ّای تاالیی ٍ پاییٌی  خؼثِ

استفاع( اػت. خؼثِ پاییي فمظ دس ساػتای ×ػشض×)عَل

وٌذ ٍ خؼثِ تاالیی تِ عَس لائن حشوت  تشؽ حشوت هی

 وٌذ ٍ خاتدایی آى دس ساػتای افمی هحذٍد ؿذُ اػت. هی

دػتگاُ اص فَالد ػخت ػاختِ ؿذُ اػت.  5الؼول لاب ػىغ

هتش دس ًظش گشفتِ  هیلی 25تشیي خاتدایی تشؿی هداص  تیؾ

سا  دػتگاُ یىیهىاً یّا ًمـِ لؼوت 2ؿىل  ؿذُ اػت.

 دّذ. ًـاى هی

 ػیؼتن تاسگزاسی دػتگاُ اص ًَع ّیذسٍلیىی اػت.

ویلًَیَتي، ٍ ظشفیت  100ظشفیت تاسگزاسی تاصٍی ػوَدی 

. تاسّای ًشهال اػتویلًَیَتي  150تاسگزاسی تاصٍی تشؿی 

گیشی  ًیَتي اًذاصُ 50تا دلت  6ّای تاس ٍ تشؿی تَػظ ػلَل

 هتش، یلیه 100تا عَل  یًوًَِ هشتؼ یتشااتشایي، ؿًَذ. تٌ هی

 تَاًذ یوِ دػتگاُ ه یٍ تشؿ یتٌؾ ػوَد تیـیٌِ یشهماد

هگاپاػىال هحاػثِ  15ٍ  10 یةاػوال وٌذ تِ تشت

 یذسٍلیه،ّ یتاسگزاس یؼتنحفظ ػالهت ػ ی. تشاؿًَذ یه

چٌاًچِ  یؾصَست گشفتِ اػت وِ دس عَل آصها یذاتیتوْ

 یتظشفدسصذ  90اص تاصٍّا اص  یهتِ ّش  یتاس اػوال

 یهتَلف ؿذُ ٍ خغا یؾهشتَعِ تداٍص وٌذ، آصها یتاسگزاس

دسصذ دس لؼوت  یي. اؿَد یدادُ ه یؾًوا 7تاس اضافِ

ّای  خاتدایی اػت. غییشدػتگاُ لاتل ت یداخل یواتتٌظ

8 ػوَدی ٍ تشؿی تِ تشتیة تا دٍ ٍ یه
LVDT تا دلت  

 ؿًَذ. گیشی هی هتش اًذاصُ هیلی 01/0

تِ ّوشاُ  9تشای وٌتشل دػتگاُ اص ؿیشّای خَدتٌظین

PLC
 ؿَد. اػتفادُ هی 11تؼتِ دس یه ػیؼتن حلمِ 10

گیشًذ ٍ  ّا فشهاى هیPLCثاًیِ اص   هیلی 500ؿیشّا دس ّش 

ی وِ پشداصًذُ دػتگاُ اص حؼگشّای 12تا تَخِ تِ تاصخَسد

گیشد ٍ تا تَخِ تِ ؿشایظ هشصی ٍ  ّا ٍ ًیشٍّا هی خاتدایی

 .وٌٌذ خَد سا اصالح هی ،تٌظیوات آصهایؾ
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 یسٌگ یّا درسُ نیتزش هستق صیآسها نیدستگاُ خَدتٌظ یكیهكاً یّا ًقطِ قسوت :2ضكل 

 یػٌگ یّا دػتگاُ اهىاى اًدام آصهَى تشؽ دسصُ یيا

ٍ  13یىٌَاختتِ صَست ، CNL  ٍCNS یهشص یظتحت ؿشا

 .ػاصد یسا فشاّن ه ّای هختلف ػشػتتا  14تشگـتی ٍ  سفت

دػتگاُ ّوچٌیي اهىاى اصالح هؼاحت دسگیش ػغح 

. دسا داس ؿىؼتگی ضوي تشؽ ٍ هتؼالثاً اصالح تاس ػوَدی

ّایی تش  تَاى ؿشط ػالٍُ تش اهىاى خاتوِ دػتی آصهایؾ، هی

افت هماٍهت تشؿی، ٍ  اػاع صهاى آصهایؾ، خاتدایی تشؿی،

 ظش گشفت.ْا تشای خاتوِ آصهایؾ دس ًیا تشویة آً

ّای تشداؿت ؿذُ تَػظ حؼگشّای خاتدایی ٍ  دادُ

 دائواً تِ یه واهپیَتش هؼوَلی هتصل ،ًیشٍ ٍ ّوچٌیي صهاى

تَاى ًوَداسّای  ؿًَذ ٍ هی تِ دػتگاُ، اسػال ٍ ثثت هی
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دس یه  15ای هختلف هشتَط تِ آصهایؾ سا تِ صَست لحظِ

 هـاّذُ ٍ رخیشُ ًوَد. Excel 16صفحِ گؼتشدُ

HMIتشای ساتظ واستشی دػتگاُ اص یه صفحِ 
لوؼی  17

، یساتظ واستش یكاص عشایٌچی اػتفادُ ؿذُ اػت.  7

 یثشاػیَىحات هشتَط تِ والدػتگاُ ٍ صف یداخل یواتتٌظ

 یواتظتٌ یهٌَّا یيّا، ٍ ّوچLVDTٌتاس ٍ  یّا ػلَل

صفحاتی . گیشد یاًدام ه یدیتالیتشؽ تِ صَست د یؾآصها

اص ساتظ واستشی دػتگاُ وِ هشتَط تِ تٌظیوات ولی 

آصهایؾ، تٌظیوات تاصٍی ػوَدی، ٍ تٌظیوات تاصٍی تشؿی 

 .اًذ ًـاى دادُ ؿذُ 5تا  3 ّای ؿىلّؼتٌذ تِ تشتیة دس 

 
 یصآسها یکل یواتهزتَط تِ تٌظ HMIصفحِ  :3ضكل 

 ّا در جؼثِ تزش استقزار ًوًَِ -3

ّای تشؽ هؼتمین  اص هـىالتی وِ دس اًدام آصهایؾ

ّای تاال ٍ پاییي  خَسدگی ًوًَِ ٍخَد داسد، اهىاى دػت

ّا دس داخل  ًؼثت تِ حالت واهالً خفت ؿذُ ٍ لمی ًوًَِ

ای تَدى  ایي خغا وِ دس ًتیدِ چٌذتىِخؼثِ تشؽ اػت. 

گیشی، تغییشؿىل لالة  لالة دػتگاُ، خغای ػولیات لالة

تِ هشٍس صهاى، اًثؼاط یا اًمثاض هالت هَسد اػتفادُ ٍ 

تَاًذ تأثیش  تؼیاسی ػَاهل دیگش غیش لاتل اختٌاب اػت هی

 ح آصهایؾ تشؽ هؼتمین داؿتِ تاؿذ.ای دس ًتای ػوذُ

 
 تاسٍی ػوَدی یواتتِ تٌظصفحِ هزتَط  :4ضكل 

 
 تاسٍی تزضی یواتصفحِ هزتَط تِ تٌظ :5ضكل 

دس ایي پظٍّؾ تشای سفغ ایي هـىل، دس عشاحی خؼثِ 

ّا  گیشی ًوًَِ تشؽ دػتگاُ ٍ ّوچٌیي دس فشآیٌذ لالة

خَسدگی دس خؼثِ تشؽ توْیذاتی  خْت اػتمشاس تذٍى دػت

اص تش  اتخار ؿذ. اتؼاد لالة دس ساػتای تشؽ ووی وَچه

اتؼاد خؼثِ تشؽ دس ًظش گشفتِ ؿذ. اص عشف دیگش دس داخل 

ّای تشؽ تاالیی ٍ پاییٌی دػتگاُ، یه  ّش یه اص خؼثِ

صفحِ هتحشن، ػوَد تش ساػتای تشؽ تؼثیِ ؿذ وِ تا 
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ّایی اهىاى تٌظین وشدى هَلؼیت آًْا ٍخَد  پیچ

 (. 6ؿىل داؿت)

 
 ػوَد هتحزک صفحِ ک: طزاحی جؼثِ تزش ّوزاُ تا ی6ضكل 

 کٌٌذُ ثاتت یّا چیپ ٍ تزش یراستا تز
ّای تاال ٍ پاییي، دٍ هیلِ  گیشی ًوًَِ دس حیي لالة

گیشی ؿذ  ّا ّوشاُ تا آًْا لالة چَتی دس دٍ عشف ًوًَِ

ّای تاال ٍ پاییي  ، الف ٍ ب(. تذیي تشتیة، لؼوت7ؿىل )

، ج(. دػتگاُ ًیض 7ؿىل ؿذًذ ) ًؼثت تِ یىذیگش ثاتت هی

ّای تاال ٍ  احی ؿذُ اػت وِ تتَاى ًوًَِای عش تِ گًَِ

ؿىل تىِ دس خؼثِ تشؽ لشاس داد ) پاییي سا تِ صَست یه

ًخَسدُ دس  ّا دس حالت دػت (. پغ اص لشاس گشفتي ًو8ًَِ

ّای صفحات هتحشن  داخل دػتگاُ، تا هحىن وشدى پیچ

ؿَد.  ّا دس داخل خؼثِ واهالً گشفتِ هی خاًثی، لمی ًوًَِ

ّای چَتی سا ؿىؼت ٍ  شٍع آصهایؾ هیلِتَاى لثل اص ؿ هی

س فشآیٌذ یا تا تَخِ تِ هماٍهت ًاچیض آًْا اخاصُ داد وِ د

 تشؽ خَد تِ خَد تـىٌٌذ.

 ّا آسهایص -4

ّای ػٌگی دس  تِ هٌظَس تشسػی سفتاس تشؿی دسصُ

ؿذُ،  دادُ ساػتاّای هختلف تا اػتفادُ اص دػتگاُ تَػؼِ

َسفَلَطی ػغح ّایی تا ه چٌذیي آصهایؾ تشؽ تش سٍی دسصُ

تا دسخات  18ّای اصلی هـخص اًدام گشفت. اتتذا دسصُ

ّای تِ  ّایی تا خٌغ صتشی صیاد، هتَػظ، ٍ ون ٍ دس ػٌگ

تشتیة، هگٌتیت، گٌایغ، ٍ وَاستضؿیؼت اص هؼذى گل گْش 

ّا دس خالل  ػیشخاى اًتخاب ؿذُ تَدًذ. ایي ًوًَِ

ّای  ّای دیگشی دس صهیٌِ سفتاس تشؿی ؿىؼتگی پظٍّؾ

ّا اص  تَدًذ. ایي ٌّذػِ  ( تِ دػت آهذُ>13، 12=گی )ػٌ

 9ؿىل ؿًَذ.  ؿٌاختِ هی S1 ،S2  ٍS3ّای  ایي پغ تا ًام

 دّذ. تؼذی سا ًـاى هی ػغَح حاصل اص تشداؿت ػِ

ؿذ ٍ  یِػغَح تْ یياص ا یلیىًَیػ یّا لالةػپغ 

 60هادس تا لغش  یّا اص دسصُای  اػتَاًِ یپالػتشّای  ًوًَِ

 یّا ٍ ػاختِ ؿذًذ. دس ػاخت دسصُ یشیگ لالة هتش یلیه

( اػتفادُ P/W;3) تِ یه 3هذل اص ًؼثت پالػتش تِ آب 

هحَسُ ٍ هماٍهت وــی تشای  هماٍهت فـاسی ته .ؿذ

  ٍ MPa 2/16/41ّای پالػتشی تِ تشتیة تشاتش  دسصُ

MPa4/02/3 یهماٍهت هَاد هصٌَػ. >13=دػت آهذِ ت 

اػت تا هماٍهت   هغالؼِ هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ یيوِ دس ا

 یؼِتا هماٍهت هتَػظ لاتل هما یّا ّا دس ػٌگ دسصُ یَاسُد

 اًذ.

 
 الف

 
 ب

 
 ج

ّای تاالیی ٍ پاییٌی جْت  تكِ ًوًَِ گیزی یک : قالة7ضكل 

قزار دادى در جؼثِ تزش: الف( چسثاًذى دٍ هیلِ چَتی تِ دٍ 

ّای  گیزی هیلِ ضذُ، ب( قالة جفتّا در حالت  طزف ًوًَِ

 تكِ یک ضذُ ّای جفت ّا، ج( ًوًَِ چَتی ّوزاُ تا ًوًَِ
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تزش جؼثِ در تكِ کی صَرت تِ يییپا ٍ تاال یّا ًوًَِ: هَقؼیت تاسٍّای دستگاُ در ٌّگام قزار دادى 8ضكل 

 
 تزش اس صیپ ّا یضكستگ یتؼذ سِ تزداضت اس حاصل سطَح: 9ضكل 

پالػتشی تا اػتفادُ اص لالة  دسصُاتتذا یه ػغح 

گیشی ٍ ػاختِ ؿذ، ػپغ ػغح دیگش  ػیلیىًَی، لالة

ؿذ ٍ تذیي  گیشی ٍ ػاختِ هی دسصُ سٍی ػغح اٍل، لالة

تَلیذ ؿذًذ. اص ّش یه اص  19ّایی خفت ؿذُ تشتیة دسصُ

چْاس دسصُ پالػتشی )دس  S1 ،S2 ٍ ،S3ّای  ٌّذػِ

ّا دس  ًِ(. ایي ًو10َؿىل ػذد( ػاختِ ؿذ ) 12هدوَع 

ِ ت دسخِ )وِ 0 ،45 ،90 ٍ ،135( βچْاس ساػتای تشؽ )

هـخص  xصَست پادػاػتگشد ًؼثت تِ خْت هثثت هحَس 

 گیشی ؿذًذ ؿَد( تشای لشاس گشفتي دس خؼثِ تشؽ لالة هی

یىؼاًی تا صهاى تِ هذت  دس ؿشایظ یىؼاى سعَتت ٍ دهاٍ 

 .ًگْذاسی ؿذًذ آصهایؾ

ؾ تشؽ هؼتمین دس ّای پالػتشی تحت آصهای ایي دسصُ

ّای ػوَدی  لشاس گشفتٌذ. اص آًدا وِ دس تٌؾ CNLؿشایظ 

تش اػت، ػغح  تش، تأثیش صتشی ػغح تیـتش ٍ ًوایاى پاییي

ویلَگشم تش  10ّا  تٌؾ ػوَدی دس ّوِ آصهایؾ

هتشهشتغ اًتخاب ؿذ وِ ػغح ًؼثتاً پاییٌی اص تٌؾ  ػاًتی

ًشهال اػت. تِ هٌظَس حفظ ػاصگاسی هیاى ًتایح 

ّای تشؽ دس ساػتاّای هختلف ٍ تفؼیش تْتش آًْا،  صهایؾآ

ّا ولیِ ؿشایظ واهالً یىؼاى دس ًظش گشفتِ  دس ّوِ آصهایؾ

هتش خاتوِ  هیلی 10ّا دس خاتدایی تشؿی  ؿذًذ. آصهایؾ

 S1 ،S2 ّای ػغحّای تشؽ تشای  هٌحٌی 11ؿىل یافتٌذ. 

 ٍS3 دّذ. ّواى گًَِ وِ  دس ساػتاّای هختلف سا ًـاى هی

ؿَد ساػتای تشؽ ّن دس هماٍهت تشؿی ٍ ّن  هـاّذُ هی

ّا تأثیش لاتل  پزیشی ؿىؼتگی دس سفتاس تغییشؿىل

 ای داؿتِ اػت. هالحظِ
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 ّای پالستزی ساختِ ضذُ : ًو11ًَِضكل 

 گیزی ًتیجِ -5

دػتگاُ خَدواس ٍ ، تِ هؼشفی یه همالِدس ایي 

ّای ػٌگی  صُخَدتٌظین تشای آصهایؾ تشؽ هؼتمین دس

ؿذُ تِ  دادُ ّای دػتگاُ تَػؼِ پشداختِ ؿذ. اخضا ٍ لاتلیت

 اًذ. تشؿوشدُ ؿذُ صیشاختصاس دس 

ّای تشؿی تاال ٍ پاییي؛  هتـىل اػت اص: خؼثِ دػتگاُ

تاصٍّای تاسگزاسی ػوَدی ٍ افمی؛ ػیؼتن تاسگزاسی 

 LVDTدس ساػتای ػوَدی؛ یه  LVDTّیذسٍلیه؛ دٍ 

الؼول اص خٌغ فَالد ػخت؛  دس ساػتای افمی؛ لاب ػىغ

عشفِ ٍ دٍعشفِ؛  ین یهظّای تاس؛ ؿیشّای خَدتٌ ػلَل

؛ ػاهاًِ ثثت ٍ اًتمال دیدیتالی PLCگش  ػیؼتن وٌتشل

ایٌچی؛ واهپیَتش  7لوؼی  HMIاعالػات حؼگشّا؛ صفحِ 

هؼوَلی؛ ساتظ واستشی تٌظیوات ٍ وٌتشل؛ صفحِ هتحشن 

ّای  ایی تٌظین وٌٌذُ دس ّش یه اص خؼثِّ ّوشاُ تا پیچ

 تاال ٍ پاییي.

ّای ولیذی دػتگاُ ػاختِ ؿذُ ؿاهل ایي  لاتلیت

ػاصی ؿشایظ تاس  : خَدتٌظین تَدى، پیادُاػتهَاسد 

ػوَدی ثاتت ٍ ػختی ػوَدی ثاتت؛ حشوت افمی 

ٍتشگـتی؛ تؼییي ؿشط تشای خاتوِ  سفتٍ  یىٌَاخت

ّا؛ تصحیح هؼاحت خَدواس آصهایؾ؛ والیثشاػیَى حؼگش

ای اعالػات حؼگشّا؛  دسگیش حیي آصهایؾ؛ پایؾ لحظِ

تاس؛ حزف لمی  تَلف خَدواس آصهایؾ دس صَست اضافِ

دس داخل خؼثِ تشؽ؛ وٌتشل ٍ تؼییي تٌظیوات   ًوًَِ

ّای تاال ٍ پاییي  تىِ ًوًَِ صَست دیدیتالی، اػتمشاس یه تِ

 دس خؼثِ تشؽ.

 تطكز ٍ قذرداًی  -6

، هذیش ػاهل ؿشوت صغش هالصادُاص آلای هٌْذع ا

ٍ آلای هٌْذع ٍحیذ ًَػی، لائن همام ایي  آصهَى ػاص هثٌا

ؿاى دس صهیٌِ عشاحی ٍ  فىشی ٍ ّن   ؿشوت، تشای صحوات

تَلیذ دػتگاُ تشؽ هؼتمین خَدتٌظین، تـىش ٍ لذسداًی 

 ؿَد. هی
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