هسایا ٍ کاربرد سٌسَر ٍزى
در آساًسَر
هقذهِ
اجسای بخص کٌترل آساًسَر دارای ٍیژگی ّایی ّستٌذ کِ برای عولکرد صحیح آًْا ٍ افسایص کارایی ایي سیستن ّا الزم
است از سٌسَرّای دقیق استفادُ ضَد.
یکی از هْن تریي اًْا سٌسَر ٍزى هی باضذ کِ بِ زباى سادُ ٍزى کابیي را اًذازُ گیری ًوَدُ ٍ با ظرفیت هجاز کابیي
هقایسِ هی کٌذ ٍ پیام ّای هٌاسب بِ کٌترلر هرکسی آساًسَر ارسال هی کٌذ.
در صٌعت آساًسَر  ،استفادُ از ایي سٌسَر اجباری است اها هتاسفاًِ اکثرا از سیستن ّای حرفِ ای خارجی کِ برای ایي
هٌظَر طراحی ٍ ساختِ ضذُ اًذ استفادُ ًوی کٌٌذ ٍ هحصَالتی کِ دقت ٍ دٍام کافی ًذارًذ هَرد استفادُ قرار هی دٌّذ.
بِ دلیل ّسیٌِ ّای سٌگیي ٍ عذم توایل سازًذگاى برای تَلیذ هطابِ داخلی،سیستن ّای حرفِ ای (هاّیتاَ چٌذ تخصصی)
تَلیذ ًوًَِ ایراًی آى هَجَد ًوی باضذ.

سبختبر ٍ هىبًیشم ػولىزد
هىبًیشم ػولىزد لَدسل ثز اثز تغییزات عَل ًبضی اس ٍارد ضذى ثبر وِ سجت تغییز در خزٍجی ٍلتبص یب جزیبى لَدسل هی
ضَد.ایي ٍسیلِ فطبر یب وطص ٍاردُ اس سَی جسن را ثِ سیگٌبل الىتزیىی تجذیل هی وٌذ ٍ ایي اهىبى را ثِ ٍجَد هی آٍرد وِ
ثِ ٍسیلِ آى ٍسى دلیك ثبر ثِ دست هی ایذ.در یه تؼزیف ولی لَدسل
هجذل ًیزٍ ثِ سیگٌبل الىتزیىی وِ ثِ غَرت غیز هستمین در دٍ
هزحلِ ایي تجذیل را اًجبم هی دّذ.
در غبلت اًَاع لَد سل ّب هجٌبی اًذاسُ گیزی تغییزات ثذیي گًَِ است
وِ ثب استفبدُ اس یه هبدُ ٍاسغِ هثال هبیغ،گبس یب ًَر ٍ اػوبل تغییزات
ثبر ثز رٍی آى تغییزات هتٌبسجی چِ فیشیىی ٍ چِ ضیویبیی در آى
هبدُ ٍاسغِ ثِ دست هی آیذ .ثٌبثزایي ثب اًذاسُ گیزی ایي تغییزات
هیشاى تغییزات ثبر را هی تَاى هحبسجِ وزد.
لَدسل ضبهل یه ّستِ ی فلشی ( اس الیبص خبلع)ٍ هجوَُ ای اس
همبٍهت ّبی الىتزیىی هیجبضذ وِ در اثز اػوبل ًیزٍ تغییز ضىل هی
یبثذ اهب دس اس ثزداضتي ًیزٍ ثِ حبلت اٍلیِ خَد ثز هی گزدد.هیشاى
ثزگطت دذیزی ایي هبدُ تؼییي وٌٌذُ ویفیت ،دلت ٍ ػوز لَدسل است.
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هشایب ٍ وبرثزد ّب
الف)جلَگیزی اس سمَط وبثیي ٍ افشایص ایوٌی سزًطیٌبى
افشایص ٍسى وبثیي ثیص اس حذ هجبس در ثزخی هَارد هوىي است ثبػث حزوت وبثیي در خالف جْت اًتخبثی ()Over Run
گزدد .در ایي ٍضؼیت هَتَر ٍ س یستن تبثلَ فزهبى وٌتزلی ثز حزوت ًخَاّذ داضت ٍ اگز اهىبًبتی وِ ایي ٍضؼیت را تطخیع
هی دّذ هَجَد ًجَدُ ٍ یب ػولىزد غحیحی ًذاضتِ ثبضٌذ،وبثیي آسبًسَر سزػت گزفتِ ٍ سمَط هی وٌذ تب سیستن ّبی
ایوٌی دیگزی اى را هتَلف ًوبیٌذ.
در غَرتی وِ اس سیستن تطخیع ٍسى استمبدُ گزدد ّیچگبُ آسبًسَر ثب ثبر غیز هجبس حزوت ًخَاّذ وزد تب احتوبل ثزٍس
ٍضؼیت فَق ثَجَد آیذ .لذا ایوٌی سزًطییٌبى افشایص هی یبثذ.

ة) افشایص عَل ػوز اجشای آسبًسَر ٍ وبّص ّشیٌِ ّبی ًگْذاری
وب رثزّبی آسبًسَر هیذاًٌذ وِ ضزرّبی ًبضی اس اضبفِ ثبر تَسظ اسبًسَر در ثزخی اس هَارد ثزاحتی ججزاى ًخَاّذ ضذ ،
هطىالت ًبضی اس حول ًفز یب ثبر ثیص اس ظزفیت آسبًسَر ثِ غَرت آسیت ثِ سبسُ فیشیىی آسبًسَر ،سین ثىسل،فلىِ ّب ٍ
اسیت ثِ الىتزٍ هَتَر ،ثلجزیٌگ ّب ،ضفت هَتَر ٍ فلىِ ی اغلی هَتَر آسبًسَر خَدًوبیی هی وٌذ .اس جولِ هَارد دیگز هی
تَاى ثِ سزخَردگی سین ثىسل اس رٍی فلىِ ی اغلی هَتَر ٍ ػولىزد ًبهٌبست سیستن ایوٌی ( دبراضَت ) اضبرُ وزد.
یىی اس هْوتزیي اجشای آسبًسَر هَتَر آى است ٍ در غَرتی وِ ثتَاى استفبدُ ًبدرست اس آسبًسَر را ثب ثبر غیز هجبس وٌتزل
ًوَد ّشیٌِ ّبی ًگْذاری ٍ تؼویزات هَتَر وبّص خَاّذ یبفت.

ح)وبّص هػزف اًزصی ٍ ووه ثِ حزوتی ًزم ٍ ثی غذا
اوثز سیستن ّبی وٌتزل ٍسى هجْش ثِ یه خزٍجی ّستٌذ وِ هیشاى ٍسى اًذاسُ گیزی ضذُ را ثِ غَرت ٍلتبص ٍ یب جزیبى در
اختیبر درایَ وٌتزل دٍر هَتَر آسبًسَر لزار هیذٌّذ .عجك دزٍتىل استبًذارد تؼزیف ضذُ؛درایَ اس ٍسى هَجَد در وبثیي هغلغ
ضذُ ٍ جزیبى هَرد ًیبس را ثِ هَتَر تشریك ًوَدُ ٍ ثب ایي رٍش غزفِ جَیی در هػزف اًزصی ایجبد هی ضَد.
در ضوي ثب ّویي استذالل درایَ ثِ ثْتزیي رٍش هَتَر را وٌتزل هی وٌذ ٍ حزوتی ًزم در وبثیي آسبًسَر ثِ ٍ جَد هی آیذ.
یىی اس ٍظبیف هْن درایَ آسبًسَر ّوسغح سبسی یىسبى ثب ثبر ٍ ثذٍى ثبر است وِ ٍلتی درایَ اس ٍسى وبثیي هغلغ
ثبضذ،ثْتزیي وٌتزل را در ایي حبلت خَاّذ داضت ٍ ّوسغح سبسی ثب ثبر ٍ ثذٍى ثبر یىسبى خَاّذ ثَد.

ج)افشایص وبرایی سیستن ّبی وٌتزل
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اوثز سیستن ّبی وٌتزل ثب استفبدُ اس ٍسًِ وبثیيَّ،ضوٌذی ثیطتزی در وٌتزل خَاّذ داضتَ گشارضبت وبهل تزی ارائِ
خَاّذ داد .آًْب ثِ ووه ٍسى وبثیي تؼذاد افزاد استفبدُ وٌٌذُ اس اسبًسَر در ّز عجمِ را تخویي سدُ ٍ در الگَریتن ّبی
وٌتزلی خػَغب وٌتزل گزٍّی استفبدُ هیىٌٌذ.اوثز سیستن ّبی اًذاسُ گیزی ثبر سِ سیگٌبل سیز را ثِ تَلیذ هی وٌٌذ وِ
ػجبرتٌذ اس:
خرٍجی  : Overloadدر غَرتی فؼبل هی گزدد وِ ثبر هَجَد در وبثیي ثبالتز اس ٍسى هجبس ثبضذ .در ایي حبلت ضوي رٍضي
ضذى آالرم  Overloadدر وبثیي ثِ ّوزاُ اػالم غَتی  ،اجبسُ حزوت اسبًسَر دادُ ًخَاّذ ضذ.
خرٍجی  : Fullloadدر غَرتی فؼبل هی گزدد وِ ثبر هَجَد در وبثیي هؼبدل ثبر هجبس ثبضذ .ایي ثذاى هؼٌی است وِ جبیی
ثزای سَار ضذى ًفز دیگزی در وبثیي ًیست .لذا در ایي ٍضؼیت آسبًسَر ثزای ضستی ّبی احضبر ًجبیذ تَلف ًوبیذ تب وبرایی
سیستن ٍ سهبى ّبی اًتظبر هسبفزیي وبّص یبثذ.
خرٍجی  : Emptyدر غَرتی فؼبل هی گزدد وِ ثبر هَجَد در آسبًسَر غفز ثبضذ ،ثذاى هؼٌی وِ وسی در داخل وبثیي
ًیست ٍ در ایي ٍضؼیت ایي خزٍجی فؼبل هی گزدد .سیستن ّبی وٌتزل در ایي ٍضؼیت اس ًوَدارّبی حزوتی خبظ استفبدُ
هی وٌٌذ وِ سهبى اًتظبر را وبّص هی دٌّذ.

اًَاع سٌسَر ّبی ٍسى
لَدسل ّب اس ًظز ضىل ظبّزی ٍ وبرثزدّبیطبى دارای اًَاع هختلفی ّستٌذ وِ اس اى جولِ لَدسل فطبری،وططی،خوطی ٍ
ته دبیِ را هی تَاى ًبم ثزد.
 -6لَدسل فطاری ( : )compression Load cellهؼوَال" اسلبًًَتغییزعَلستًَْبدیزٍیویىٌذثغَریىْذراثزاػوبلَسًزٍیآى
تغـییز عـَلی حذاوثـز تب  0/5هیلی هتز هی دّـذ  .لـَدسل فطبری ثبًبهذیـگزیٌظیزلَدسلستًَیَ canister load
ًcellیشهؼزفی هی گزدد.
در لـَدسل فطبری وـزًطسٌجْبییجزرٍیستـًَبغلیوتػلویطَدٍایٌلَدسلوؼوَال" اسجٌسفَالدآلیبصیَیبفَالد ضذ سًگ
stainless steelسبختِ هی ضَد .
 -0لَدسل کططی یا  : S-Typeلَدسلی است وِ در آى تغییزعَلٌبضیبسافشایطغَلجذًْبًذاسّگیزیویطَدٍهتٌبسججب آى
همذار ًیزٍ ٍ یب ٍسى اػوبل ضذُ هحبسجِ هی گزدد .لَدسل وططی ًیـشحذاوثزتب 0/5
هیلیوتزدرثبرحذاوثزاػوبلیتـغییزعـَلویذّذ  .درعزاحی لَدسلىططیطىلجذًِ ػوَهب" هبًٌذ حزف " " sاًگلیسی هی ثبضذ ثِ
ّویي دلیل ثِ ایي ًَع لَدسل ،لَدسلْبی"ً " S typeیش هی گَیٌذ ً.حَُ اػوبل ثبر رٍی لَدسلىططیَػوَدلزار گزفتي آى در
توبم عَل هذت اًذاسُ گیزی ثسیبر هْن است.
-9لَدسل خوطی ( :)Shear beamهؼوَال" ثْطىلچْبرگَضویجبضذ
 .لَدسلخوطیبسیىسوتجْجذًْبغلیتَسغذٍػذددیچوتػل هی ضَد ٍ در سـوت همبثـل ثِ دـلتفزم تـَسیي اتػبل هی یبثذ .در
لَدسل ّبی خوطی هی ثبیست ثبر جبًجی رٍی آًْب اػوبلٌگزدد ٍ هؼوَال" ثِ غَرت چٌذ لَدسلی هَرد استفبدُ لزار هـی
گیزًذ .در لـَدسلخوطی "  "bending load cellوـزًـطسٌـجْـب،وـزًطغَلـیَػـزضیزاهـحبسجِ هی وـٌٌذ ٍ در هـذل
ّـبی"  " shearbeam load cellتـٌطجـزضیزاهحـبسجْویىٌٌذ،درایـٌٌـَػلَدسلىزًطسٌجْبتحتشاٍیِ  55درجْزٍی ثذًِ
ًػت هی گزدًذ .جٌس هػزفی لَدسلخوطیؼوَهب" اسًَػفَالدآلیبصیَیبفَالدضذسًگstainless steelاست
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-4لَدسل تک پایِ یا تک ًقطِ ای یا (  :) single pointلَدسلی است وِ هـؼوـَال" ثِ یه غفـحِ یب دلتفزم
هزثغ یب هستغیل ضىلوتػل هی ضَد  .یه سوت لَدسل ته دبیِ ثز رٍی هحل غلجی
ٍغل ضذَّثزسوتذیگزآًَسًَیبًیزٍجْتبًذاسّگیزیبػوبل هی ضَد .
در عـزاحی لـَدسل تـه دـبیِ یب تـه ًـمغِ ای هـمذارسبیشدـلتـفزهیىْویتَاًـذٍسًزاثـذًٍخغباًذاسّگیزییٌوبیذلحبظوی گزدد
.لَدسل ته دبیِ یب تـه ًمـغِ ای اسجٌسآلَهیٌیَهجْتوػبرفؼوَهیٌظیزتزاسٍّبیذیجیتبلیَلَدسالسجٌسبستیلضذسًگ جْت
هػبرف غٌؼتی ٍ تَریي غٌؼتی استفبدُ هی ضَد .
ّوچٌیي هی تَاى ثِ ًَع دیگز اس لَدسل ّب اس جولِ ّیذرٍلیىی  ،دٌَهبتیىی  strain gage ،و صفحات خازنی و پیسو
الکتریک اشاره کرد.
اًَاع لَدسل

لَدسل کططی
(( S-Type

لَدسل تک پایِ
( ) single point
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رٍش ّبی ًػت در آسبًسَر
چٌذیي رٍش باری ًصب سٌسَرّای ٍزى ٍجَد دارد کِ هْن تریي آًْا عبارتٌذ از:
ًصب رٍی سین بکسل :ایي ًَع ًػت را سهبًی اًجبم هیذٌّذ وِ دیگز راّی ثزای ًػت سیز وبثیي ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ .اٍرلَد
ّبی سین ثىسلی یه هذل اس اًَاع اٍرلَد ثب دلت ثبال ٍ هًَتبس آسبى است  ،اهب در غَرت ّز تغییزی در سیستن ًیبس ثِ تٌظین
هجذد دارد .هثال اغغحىبن وفطه ثب ریل ٍ تغییز حبلت سین ثىسل ثِ هزٍر سهبى ٍ یب اًحٌب سین ثىسل در عجمبت اخز
هیتَاًذ ٍسى را ثیطتز ًطبى دّذ.
اٍرلَد ّبی سین ثىسلی دارای والهخ ّبی چٌذ ضیبر ٍ لبثل ًػججزای تؼذاد سین ثىسل ّبی هختلف هی ثبضذ  .ایي اٍرلَد ّب
اس آلَهیٌیَم ثب ویفیت ثبال تَلیذ ٍ هؼوَالدارای ظزفیت ّبی هختلف اس  000ویلَگزم تب  0000ویلَ گزم هی ثبضذ.ایي اٍرلَد
ّب دارای عزاحی ثْیٌِ ثزای ثِ دست اٍردى حذاوثز حسبسیت هی ثبضذ ٍ .در ضوي دارای وبلیجزُ خَدوبر ثذٍى ًیبس ثِ هؼزفی
یه ٍسى هطخع ضذُ است.

ًصب زیر کابیي  :ایي اٍرلَد ثْتزیي اًتخبة ثزای آسبًسَر ًَ ٍ ثبسسبسی ضذُ است .ثب تَجِ ثِ ایي هسبلِ وِ ٍسى افزاد داخل
وبثیي لبثل دیص ثیٌی ًویجبضذ ،یه استبًذارد ثزای ایي ٍسى در ًظز گزفتِ اًذ ٍ اًجبم تٌضیوبت ثب دتبًسیَهتزّبی هَجَد ثز
رٍی دستگبُ ثِ عَر ػوَدیَ ثب سَار وزدى افزاد هختلف هی ضَد.
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ًصب زیر ضاسی هَتَر ًَ :ع دیگزی اس ًػت سیز ضبسی هَتَر هی ثبضذ وِ رٍش ًػت آى ثِ سبدگی دٍ رٍش فَق ًویجبضذ.
ایي هذل عَری عزاحی ضذُ اًذ وِ ثِ ػٌَاى ایشٍالیتَر ػول هی وٌٌذ ٍ اس اًتمبل لزسش جلَگیزی هی وٌٌذ.

ًتیجِ گیزی
ّوبًغَر وِ گفتِ ضذ استفبدُ اس سٌسَر ٍسى تضویي افشایص ویفیت حزوتی در اسبًسَر ّبی درایَ دار ثبػث افشایص ػوز
لغؼبت هىبًیىی ٍ جلَگیزی اس ثزٍس اتفبلبت ججزاى ًبدذیز هی گزدد .لذا تَغیِ هی ضَد اس هحػَالتی هغوئي ٍ دارای
استبًذارد جْبًی استفبدُ وٌیذ.
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