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 Bi Axial 3DOF Shaking Table دو محوري سه درجه آزادي   ميز لرزان دستگاه  

 معرفي: 
يکي از آزمايش هاي ديناميکي براي مدل سازي رفتار لرزه اي، روانگرايي و آزمايش هاي ارتعاشي براي بررسي رفتار اجسام مختلف 

 در برابر انواع ارتعاشات ميزهاي لرزه مي باشند. 
 بارگذاري هرتز مي باشد.  ١٠٠متر بوده و فرکانس طبيعي ميز دستگاه بيشتر از  ١/ ٥در  ٥/١جهته داراي ابعاد ميز  دو ميز لرزه 

بر  . است شده فراهمهرتز    ۲۰تا محدوده فرکانس بارگذاري حداکثر   ديناميکي تر پيچيده بارگذاري الگوهاي تا مونوتونيک ساده
اتصال سازه هاي مختلف و انجام آزمايش تعبيه شده است. براي افزايش دقت عملکرد  روي سطح ميز لرزه سوراخ هايي براي 

دستگاه از سيستم هاي بلبرينگ هاي ابزار دقيق متناسب با سرعت و شتاب هاي دستگاه استفاده شده است.  سيستم بارگذاري  
انرژي آن از طريق يک سيستم تغذيه هيدروليکي  گذاري هيدروليکي دقيق با دبي و فشار متغير بوده که  دستگاه شامل يک سيستم بار

بيت و سرعت   ۱۶کانال، دقت   ۴۸با ضريب کارايي باال تامين مي گردد. سيستم فرمان دهي، ثبت و پردازش داده هاي دستگاه داراي 
ي سينوسي، مثلثي و  کيلو هرتز مي باشد.  با استفاده از دستگاه مي توان انواع موج هاي هارمونيک شامل موج ها ۲۴۰داده پردازي 

کنترلر بوده و مي توان   PIDنيز رکورد هاي زلزله دلخواه را بر روي ميز توليد نمود. سيستم فرمان دهي دستگاه به صورت  
 بارگذاري هاي ارتعاشي را به صورت تاريخچه جابجايي، سرعت و شتاب اعمال نمود.  

) با توجه به ابعاد ميز در نظر گرفته شده و بر  Laminar Boxزمايش هاي ژئوتکنيکي نيز يک مجموعه جعبه متحرک (براي انجام آ
روي ميز دستگاه قابل تعبيه است. اجزاي جعبه متحرک به گونه اي طراحي شده تا بتواند شرايط تکيه گاهي الزم براي بيان رفتار 

 سازي لرزه اي در نظر بگيرد.  واقعي زمين را در انجام آزمايش هاي مدل 

 

  کاربرد:

در برابر الگوهاي بارگذاري  مختلف تحت اثر الگوهاي مختلف بارهاي لرزه اي در مقياس آزمايشگاهي سازه هايرفتار  •

 هارمونيک و ارتعاشات دلخواه 

 رفتار روانگرايي خاک ها  •

 پاسخ خاک ها در برابر انواع ارتعاشات زمين  •
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 فني:مشخصات 

و  مشخصات کلي
 ميز دستگاه 

 متر   ٥/١متر در  ٥/١ ابعاد ميز دستگاه 

 کيلوگرم نيرو ٤٠٠٠ حداکثر وزن نمونه 

 هرتز ٥٠ حداکثر فرکانس 

در  حداکثر شتاب بارگذاري بدون نمونه
 هر راستا

g٦٧/٢ 

  ۴۰۰۰حداکثر شتاب بارگذاري با 
 در هر راستا کيلوگرم نمونه 

g۱۶/۱ 

 متر بر ثانيه  ٨/٠ در هر راستا  بارگذاري حداکثر سرعت 

 ميلي متر ±١٥٠ هر راستادر   بازه جابجايي

سيستم پردازش، 
کنترل، فرمان و  

 ثبت اطالعات

 کانال  ٤٨ تعداد کانال هاي ورودي

 کانال  ٦ تعداد کانال هاي خروجي 

 بيت  ١٦ دقت داده برداري / ارسال داده ها

 ولتاژ، ميلي ولت و جريان خروجي  حسگرهاي قابل اتصال 

 کيلو هرتز ٢٥٠ سرعت پردازش 

 هارمونيک (مثلثي و سينوسي)، رکورد دلخواه  الگوهاي بارگذاري 

سيستم  
 هيدروليکي 

 ليتر بر دقيقه ۳۶۰ دبي

 اتمسفر ٢١٠ فشار کاري 

 ليتر  ٧٢٠ حجم مخزن

 قيق و شيرهاي برقي درگوالتور  سيستم فرمان دهي

 ميکرون  ٣ميکروفيلتراسيون روغن تا ذرات   واحد مراقبت

 اخنکي و هومجهز به سيستم خنک کننده آب  واحد خنک کننده

 نيجهيزات ايمت
ري طراضقع امجهز به کنترل کننده دما و قطع کننده اتوماتيک در مو

 باالو در دماي 

 زار دقيق اب

 اندازه گيري شتاب
با دقت کمتر  MEMSگ سه محوري مجهز به حسگرهاي شتاب آنالو

 شتاب ثقل  ۰.۰۰۵از 

 اندازه گيري دوران
  ٠.٠٠١وگ با دقت کمت از ازه گيري دوران آنالندمجهز به حسگرهاي ا

 درجه 

 اندازه گيري جابجايي
ازه گيري جابجايي مغناطيسي غير تماسي با  حسگرهاي اندز به جهم

 ميلي متر  ١٥٠ميلي متر و بازه  ٠.٠١دقت کمتر از 

 ال کيلو پاسک  ١ر از ار با دقت کمت مجهز به حسگرهاي اندازه گيري فش اندازه گيري فشار

 نيرو
  تن ١٠فشار) تا ظرفيت /مجهز به حسگرهاي اندازه گيري نيرو (کشش

 (اختياري) 
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 :نمودارهاي عملکرد
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yو xنمودار عملکرد اکچويتورهاي دستگاه در هر يک از راستاهاي 
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yو xنمودار عملکرد ميز لرزان بدون سربار در هر يک از راستا هاي 
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yو xکيلوگرم سربار در هر يک از راستاي هاي 4000نمودار عملکرد ميز لرزان و 
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