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Large Scale Dynamic Test Plant  بارگذاري بزرگ مقياس ديناميکي  دستگاه 

  معرفي: 

 و  همگن  غير  ماده  يک  صورت  به  عمدتا  خاک  دهتو  رفتار

 بزرگ  مقياس  با  هاي  آزمايش  نتايج  و  بوده  ايزوتروپ  غير

  رفتار   به  کوچک  مقياس   در  متداول  هاي  آزمايش  به  نسبت

 مشکالتي   اگرچه.  باشد  مي  تر  نزديک   بسيار  خاک   واقعي

  اجرايي  باالي هاي هزينه يا و  فني هاي محدوديت همچون

  مقياس   هاي  آزمايش   از  استفاده  دشواري  افزايش  باعث

  کوچک   مقياس  با   متداول  هاي  آزمايش  به  نسبت   بزرگ

  .است شده

 ژئوتکنيک   مهندسي  حيطه  در   مطرح  مسائل  جمله  از

 برابر   در  خاکي  مختلف  هاي  سازه  العمل  عکس   شناخت

 زمين   لرزش  ارتعاشات،  همچون  ديناميکي  مختلف   بارهاي

  انجام   و  بوده  يتاهم  حائز  بسيار  ديناميکي  بارهاي   ساير  و

  خاکي  مختلف   هاي   سازه  روي  بر  ديناميکي  هاي   آزمايش

 ديوارهاي  يا  و  عميق  هاي  پي  سطحي،  هاي  پي  همچون

 اخير   ساليان  در  محققين  توجه  مورد  همواره  مسلح  خاک

 . است شده واقع

 در  شده  اشاره  موارد  مهندسي  رفتار  بررسي  اگرچه

  نيازمند  تحاال  بيشتر  در  واقعي  مقياس   يا  و  بزرگ  مقياس

  کمبود   به  توجه  با  و  بوده  پيشرفته  آزمايشگاهي  تجهيزات

 کوچک   مقياس  با  هاي  آزمايش  از  اغلب  تحقيقاتي  امکانات

 خاکي  مختلف  هاي  سازه  ديناميکي  رفتار  بررسي  براي

   .شود مي استفاده

  بر را    ديناميکي   و  استاتيکي  يبارگذار  هاي  آزمايش  نواعمي توان ا  مقياس  بزرگ  ديناميکي  بارگذاري  دستگاه  با استفاده از

. ظرفيت بارگذاري  داد  انجام  بارگذاري  مختلف  هاي  الگو  تحت اثر  خاکي  مصالح  ويژه  به  و  مهندسي  مختلف  مصالح  روي

رهاي هرتز مي باشد. بازوي بارگذاري دستگاه قادر به اعمال با  ۵۰تن و حداکثر فرکانس بارگذاري    ۱۰دستگاه برابر  اين  

 سانتي متر مي باشد.  ۱۵جابجايي  ديناميکي در محدوده

   کاربرد:

 ۵۰ديناميکي تا فرکانس  بررسي رفتار ديناميکي خاک ها بر روي نمونه هاي واقعي و يا بزرگ مقياس؛ امکان بارگذاري  

مقدار   تا  و  ۱۰هرتز  جابجايي  محدوده    تن؛  در  بارگذاري  بازوي  مختلف   ۱۵نوسان  الگوهاي  اعمال  امکان  متر؛  سانتي 

 .از تغيير شکلري ديناميکي به صورت تابعي از تنش و يا تابعي بارگذا
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   اجزاي دستگاه: 

  هاي   بخش  نياز  مورد  انرژي  تاميناين بخش    وظيفه  :پاور پک هيدروليک

مخزن .  باشد  مي  دستگاه  محرک  سيستم   مختلف يک  داراي  بخش  اين 

  ۱۶۰کاري    ليتر بر دقيقه با فشار  ۴۰ليتري با توان توليد دبي    ۱۰۰روغن  

هاي  فيلتر  ميکرو  به  مجهز  دستگاه  از  بخش  اين  همچنين  باشد.  بار مي 

فيلتراسيون  هوشمند   دقت  مي    ۵و    ۲۵با  صورت ميکرون  در  و  باشد 

 وجود رسوبات بيش از اندازه سيستم به طور خودکار قطع خواهد شد. 

 

 

 

 

 

ديناميکي ) جابجايي(  نيرو  تامين  دستگاه  بارگذاري  اکچويتور  وظيفه  :اکچويتور 

 آزمايش  مورد  سازه  به   اکچويتور  محور  توسط  که  بوده  نياز  مورد  ديناميکي

 سانتي   ۱۵  جابجايي  قابليت  داراي  نيز  ديناميکي  اکچويتور  بازوي.  گردد  مي  منتقل

تماسي   . باشد  مي   متر غير  جابجايي  حسگر  يک  ديناميکي  اکچويتور  روي  بر 

اي کنترل حرکت اکچويتور نصب مغناطيسي براي افزايش کارايي و ايمني در راست

  شده است.

 

کف   و  بارگذاري  قاب 

 اکچويتور  صلب:

 که   شده  تعبيه  بارگذاري  صلب  قاب  روي  بر  بارگذاري  ديناميکي

 نيروي   و  کرده  عمل  بارگذاري   محرک سيستم  گاه تکيه  عنوان  به

 مي  انتقال  دستگاه  صلب  کف  به  را  محرک   سيستم  العمل  عکس

 موثر   ارتفاع  و  متر  ۵/۱  ذاريرگبا   اسکلت  موثر  دهانه.  دهد

  انجام  امکان   تا  شده  گرفته   نظر  در  متر  ۸/۱  نيز  بارگذاري  اسکلت

 فراهم   واقعي  مقياس  در  يا  و  مقياس  بزرگ  مختلف  هاي  آزمايش

 قرار   صلب  کف  يک  روي  بر  بارگذاري  دستگاه  اجزاي  تمامي.  گردد

  همچنين بر روي قاب بارگذاري امکان تعبيه اکچويتور.  اند  گرفته

ن هاي قاب  به صورت قائم در باال و نيز به صورت افقي در ستو

  فراهم شده است. 
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اي محفظه خاک شامل يک جعبه   محفظه خاک:

متر    ۱×۵/۱فلزي با سطح مقطع موثر داخلي  

داخلي   موثر  ارتفاع  براي   ۵/۱و  و  بوده  متر 

بازسازي سازه هاي مختلف و انجام آزمايش 

اميکي تا نيروي هاي بارگذاري استاتيکي و دين 

تن مناسب مي باشد. محفظه خاک داراي   ۱۰

نيروي  تحمل  امکان  تا  بوده  فلزي  قاب  يک 

بارگذ  از  ناشي  جانبي  توده هاي  محوري  اري 

باشد داشته  را  پيرامون  خاک  در  همچنين   .

مختلف  زهکشي  شيرهاي  نيز  خاک  محفظه 

براي تخليه و يا تزريق سياالت مختلف به توده 

باع نمودن توده خاک و يا تزريق آالينده هاي مختلف) تعبيه شده راي مقاصد مختلف (همچون اشخاک (همچون آب) ب

چرخ در بخش زيرين آن تعبيه   دوازدهصالح خاک،  تني محفظه در حالت کامال پر از م  ۴است. با توجه به وزن تقريبي  

تن   ۲ظرفيت باربري هر يک از چرخ ها    شده تا باعث ايجاد قابليت حمل و انتقال آن به زير دستگاه بارگذاري گردد.

 ۴تن به همراه  ۱۰بوده تا در مجموع مشکلي از لحاظ تغيير شکل ها در حين بارگذاري ديناميکي و يا استاتيکي تا ظرفيت 

  تن وزن خاک و محفظه وجود نداشته باشد. 

ميلي متر ساخته    ۲۰ضخامت  براي امکان ديد فضاي داخل محفظه خاک دو جداره از محفظه از ورق پلگسي گالس به  

  شده است.

براي اعمال انواع الگوهاي بارگذاري به صورت تنش کنترل و يا کرنش کنترل يک نرم   سيستم پردازش و ثبت اطالعات:

امع براي اين امر در نظر گرفته شده است. همچنين اين نرم افزار داراي قابليت دريافت داده هاي حسگر هاي افزار ج

بيت با سرعت   ۱۶کانال خروجي بوده و داراي دقت    ۲کانال ورودي و    ۱۶ين دستگاه شامل  سخت افزار امختلف مي باشد.  

  مي باشد.کيلو هرتز  ۲۰۰پردازش 
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  فني:مشخصات 

  متر  ٨٠/١متر، ارتفاع موثر    ٥/١دهانه موثر:   ابعاد  قاب بارگذاري 

بارگذاري  سيستم 

  قائم محوري   ديناميکي

  ي هيدروليک سرو  مکانيزم عمل

  الگوهاي قابل بارگذاري
مونوتونيک، سيکلي (سينوسي و مثلثي)، ديناميکي دلخواه (با ارتقاي نرم 

  افزار دستگاه)

فرکانس   بارگذاري حداکثر 

  اکچويتور
  هرتز ٥٠

قابل  محوري  نيروي  حداکثر 

  اعمال
  تن  ١٠

کنترل،   پردازش،  سيستم 

  فرمان و ثبت اطالعات 

  کانال ديجيتال)  ٨کانال آنالوگ؛    ٨( الکان ١٦  تعداد کانال هاي ورودي

  کانال  ٢  تعداد کانال هاي خروجي 

دقت داده برداري / ارسال داده 

  ها
  بيت  ١٦

داده برداري / ارسال داده بازه  

  ها

مبدل    ١٠الي    ٠ از  استفاده  با  حاالت  سائر  براي  استفاده  (قابل  ولت 

  سيگنال) 

  کيلو هرتز ٢٠٠  سرعت داده برداري 

  ولت بر ثانيه   ٦٤الي  ٠٦٢٥/٠  اده ها رسال دسرعت ا

  نرم افزار دستگاه 
کنترل سيستم  داراي قابليت کاليبراسيون، مشاهده زنده داده ها، فرمان و  

 ي و قائم، تهيه خروجي هاي مختلفهاي بارگذاري افق

  محفظه خاک
 متر  ۱× ۵/۱  سطح مقطع 

 متر  ٥/١  ارتفاع موثر

  

  : آزمايش هاي قابل انجام

  لي / ديناميکي بر روي نمونه هاي بزرگ مقياس و يا در مقياس واقعي هاي سيکآزمايش 

آزمايش هاي ديناميکي را بر روي خاک ها در شرايط واقعي و يا بر روي نمونه هاي با استفاده از اين دستگاه مي توان انواع  

  ق مواد مختلف به خاک و ... ميسر شده است. بزرگ مقياس انجام داد. با توجه به قابليت دستگاه، امکان اشباع نمونه خاک تزري

  

 آزمايش هاي ديناميکي / خستگي بر روي مواد مختلف 

ظرفيت باالي دستگاه ، مي توان رفتار ديناميکي و خستگي مواد مختلف را همچون فوالد ها، بتن، و ... در محدوده  با عنايت به  

 ظرفيت دستگا مطالعه و بررسي نمود.
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