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 Hydraulic Dynamic Actuators (20~50 Tone.f)  تن)   ۵۰  الي   ۲۰اکچويتور ديناميکي ( 

  معرفي: 

جنبه   جمله  رفتاري  از  مختلفهاي  حوضه   مواد  در 

ها بوده   آن بررسي رفتار ديناميکي  مهندسي عمران  

که به واسطه وجود مخاطرات مختلف همچون زمين  

ارتعاشي  بارهاي  ساير  و  زمين  ارتعاشات  ها،  لرزه 

باشد. مي  اهميت  شدن    داراي  واقع  به  عنايت  با 

بسياري از اليه هاي ژئوتکنيکي داراي مخاطرات لرزه 

د خشکاي  نواحي  رفتار   ر  مطالعه  خشک،  نيم  و 

مختلف  ديناميکي   عمران  مصالح  همچون، مهندسي 

  ... و  سازه  خاک،  و فوالد،  روز  هاي  بحث  جمله  از 

مي باشد. بر  تحقيقات مهندسي عمران  تحقيقاتي در  

اساس،   هيدرهمين  ديناميکي  با اکچويتورهاي  وليکي 

سرعت   کاري    ۵قابليت  فرکانس  و  ثانيه  بر   ۷۰متر 

محدوده در  کم  هرتز  باربري  مختلف ظرفيت   هاي 

  ۱۰۰ين (تن) و سنگ  ۵۰الي    ۱۰(  تن)، متوسط  ۱۰الي    ۲(

ساخته  تن)   و  طراحي  آزما  ابزار  ويرا  شرکت  توسط 

  گرديد. 

از   استفاده  بااکچويتورهاي  با  ،  متوسطربري  ظرفيت 

ي مختلف رفتار ديناميکي  مي توان به بررسي جنبه ها 

تا ظرفيت  ي عمران  مصالح مختلف در حيطه مهندس

اين اکچويتور ها    پرداخت.  تن    ۵۰الي    ۲۰گذاري  بار

م الکترو  حسگرهاي  به  تماسي  غناطيسي  مجهز  غير 

با توجه به نياز کاربر مي توانند داراي  جابجايي بوده و  

مختلفي حرکتي  مقدار    بازه  باشند.    ۵۰۰تا  متر  ميلي 

هرتز دارا مي باشند. با استفاده از   ۷۰و حداکثر فرکانس  يه  نمتر بر ثا  ۵داکثر سرعت حرکتي  اکچويتور ها داراي حاين  

يکلي هارمونيک  سرنش کنترل،  و يا کگذاري مختلف همچون بارگذاري استاتيکي تنش  چويتورها مي توان الگوهاي بارکاين ا

تاالگر ين امر پيشنهاد مي شود تا از دستگاه دياعمال نمود. براي او ديناميکي دلخواه تاريخچه زماني را    تنش و کرنش کنترل

کيلو  ۲۰۰اري که داراي سرعت پردازش و داده برد جامع ساخت شرکت ويرا ابزار آزما استفاده گردد کنترلر ديناميکي 

اکچويتورهاي اين شرکت   کانال ورودي آنالوگ مي باشد.  ۱۶اکچويتور و    ۲کانال خروجي آنالوگ براي کنترل    ۲،  هرتز

ديناميکي   بارگذاري  مراحل  در  اکچويتور  عملکرد  توجه  قابل  افزايش  براي  الزم  هاي  اکوموالتور  به  باشد.  مجهز  از  مي 

نيز مجهز شده به سيستم خنک کننده  بوده که  ، سيستم تامين فشار (پاور پک)  اکچويتورهاي هيدروليکير  جمله اجزاي ديگ

       دلخواه انجام داد.در مدت زمان هاي تا بتوان بارگذاري ديناميکي را 
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  کاربرد: 

کي، سيکلي هارمونيک و ديناميکي رگذاري استاتيالگوهاي باو اعمال  لح مختلف مهندسي عمران  مصابررسي رفتار ديناميکي  

  . تن ۵۰يه تا ظرفيت متر بر ثان  ۵هرتز و سرعت حداکثر  ۷۰اکثر فرکانس کاري د تاريخچه زماني دلخواه با ح
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متر بر ثانيه 1نمودار عملکرد اکچويتور آزاد در سرعت 
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متر بر ثانيه 1تن نيرو و سرعت  20نمودار عملکرد اکچويتور تحت اثر 
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  مشخصات فني:

  تن  ١٠٠الي  ٤٠  استاتيکي  ظرفيت بارگذاري 

  تن  ٥٠الي  ٢٠  ديناميکييکلي و سظرفيت بارگذاري 

  متر بر ثانيه  ٥  ظرفيت سرعت حرکت

  ي مترميل ٥٠٠حداکثر تا   بازه حرکت 

  رتزه ٧٠  کاري فرکانس  

  کيلو وات ١٥الي  ٣  پاور پک  توان

  ليتر  ١٠٠٠الي  ٢٠٠  مخزن پاور پک 

  برقي  –آبي   نک کننده سيستم خ

  بار ٢٠٠  چويتورک کاري پاور پک و افشار ظرفيت 

 

  : آزمايش هاي قابل انجام

  تنش و کرنش کنترل بارگذاري استاتيکيآزمايش هاي 

  نش و کرنش کنترلت هاي بارگذاري سيکلي هارمونيکآزمايش 

 لخواه تاريخچه زماني درگذاري ديناميکي آزمايش هاي با 
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متر بر ثانيه 1تن نيرو و سرعت  50نمودار عملکرد اکچويتور تحت اثر 




	cover 50 tone
	50 tone
	p4

