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 Automatic Pressure & Volume Change Controller  دستگاه اتوماتيک اعمال فشار/اندازه گيري تغيير حجم 

  معرفي: 

الزم است تا مقادير فشارهاي وارد بر نمونه در طول انجام آزمايش در مقادير دلخواه تنظيم   در بسياري از آزمايش ها

در طول اين آزمايش الزم است  گردد. به عنوان نمونه مي توان به آزمايش هاي مسير تنش سه محوري اشاره نمود که  

آزمايش بر روي يک مقدار دلخواه تنظيم    تا مقادير فشارهاي همه جانبه و تنش انحرافي وارد بر نمونه در هر لحظه از

  شده و يا در طول آزمايش بر روي يک مسير تنش حرکت نمايند. 

با استفاده از دستگاه اتوماتيک اعمال فشار و اندازه گيري تغيير حجم مي توان فشار وارده را به صورت دلخواه و برنامه 

مود. همچنين از جمله ويژگي هاي ديگر اين دستگاه امکان  ريزي شده در بازه هاي مختلف زماني به نمونه خاک اعمال ن

  ن با اعمال فشار مي باشد. اندازه گيري تغيير حجم سيال به صورت همزما

از جمله ويژگي هاي ديگر اين دستگاه    مي باشد.سي سي    ۲۰۰۰الي    ۲۵۰ظرفيت مخزن اين دستگاه در مدل هاي مختلف  

هاي تنش دلخواه به نمونه خاک مي باشد. همچنين اين دستگاه به صورت مستقل  امکان اتصال آن به رايانه و اعمال مسير

آن را بدون اتصال به رايانه استفاده کرده و به طور مستقل با استفاده از صفحه کليد تعبيه    طراحي شده و نيز مي توان

دستگاه قادر به توليد فشار تا   شده بر روي آن مسيرهاي تنش و فشارهاي دلخواه را بر روي نمونه خاک اعمال نمود. اين

 يال خروجي / ورودي از دستگاه مي باشد. کيلو پاسکال و به طور همزمان اندازه گيري تغيير حجم س ۲۰۰۰مقدار 

ر فشار خارج  گي هاي اين دستگاه امکان تنظيم فشار آب با توجه به يک نقطه مرجع خارج از دستگاه و يک سنسوژاز جمله وي

دستگاه بوده   اين  از  فشار اعمالي را با توجه به فشار نهايي وارد بر نمونه خاک و  و با استفاده از  ويژگي مي توان مقدار 

 استفاده از حسگر فشار آب حفره اي تعبيه شده بر روي نمونه خاک اعمال نمود.
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  کاربرد: 

سي سي   ۰۱/۰اعمال فشار و به طور همزمان اندازه گيري تغيير حجم سياالت مايع به صورت کامال اتوماتيک و با دقت  

؛ داراي سي سي  ۲۰۰۰و    ۱۰۰۰،  ۵۰۰،  ۲۵۰هاي مختلف شامل     کيلو پاسکال؛ داراي حجم مخزن  ۲۰۰۰شار  تا محدوده ف

قابليت اتصال به رايانه براي اعمال انواع مسيرهاي تنش دلخواه؛ قابليت کار به صورت مستقل از رايانه و اعمال مسيرهاي 

خروجي حسگر ستگاه؛ قابليت تنظيم فشار با توجه به  ليد تعبيه شده بر روي خود دتنش دلخواه با استفاده از صفحه ک

  .فشار بر روي نمونه

    

  

  مشخصات فني:

  سي سي   ٢٠٠٠و  ١٠٠٠، ٥٠٠، ٢٥٠  ظرفيت مخزن:

  کيلو پاسکال ١/٠از  دقت کمترکيلو پاسکال،  ٢٠٠٠  : ظرفيت فشار

  سه حالت عملکرد شامل:   اي تنش: مسير ه

عت و اندازه گيري کيلو پاسکال بر سا ٦٠٠تا  ٦بين آب به صورت مسير تنش   تغيير فشار - ١

 سي سي   ٠١/٠با دقت تغيير حجم آب 

حداکثر ظرفيت  تا سي بر دقيقه   سي ٠١/٠تنش با دقت  تغيير حجم آب به صورت مسير  - ٢

 دستگاه و اندازه گيري فشار 

رت يک عدد ثابت و اندازه گيري تغيير حجم آب با دقت  اعمال فشار آب دلخواه به صو - ٣

 سي سي  ٠١/٠

 ACولت  ٢٢٠  منبع تغذيه پيشنهادي (ولت) 

   RS232سريال وجي داراي خر   خروجي دستگاه 

به صورت فايل    و ذخيره سازي آن هااي مشاهده زنده داده ها بر Hydrologgerنرم افزار  داراي   افزار نرم 

  اکسل

 DCولت  ١٠-٠آنالوگ، داراي خروجي  حسگر فشار  گاه: جي دستسگر خروح
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