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Cyclic Hollow Cylinder Apparatus  دستگاه استوانه تو خالي سيکلي 

  معرفي: 

اثر توام   استوانه تو خالي سيکلي يکي از دستگاه هاي تحقيقاتي براي بررسي رفتار نزديک به واقيعت خاک ها تحتدستگاه  

  نه اي شکل مي باشد.الگوهاي بارگذاري پيچشي و محوري به صورت استاتيکي و سيکلي بر روي نمونه هاي خاک استوا

ر نظر گرفتن هر سه مولفه تنش هاي اصلي و نيز دوران محور از جمله قابليت هاي بارز دستگاه استوانه توخالي امکان د

همچنين با استفاده از اين دستگاه مي توان رفتار غير همسان بودن واقعي خاک    اثر آن ها در طول انجام آزمايش مي باشد. 

  .ها را نيز بررسي نمود

ح آب  خارجي،  داخلي،  جانبه  همه  هاي  فشار  توان  مي  دستگاه  اين  از  استفاده  نيز با  و  پيچشي  نيروي  نمونه،  داخل  اي  فره 

  يا اعمال نمود. نيروي محوري وارد بر نمونه خاک را به صورت مستقل کنترل و 

مستقل   بارگذاري  شامل  دستگاه  بارگذاري  الگوهاي 

سه   به  را  ها  آن  توان  مي  که  بوده  پيچشي  و  محوري 

    حالت استاتيکي، مسير تنش و سيکلي اعمال نمود. 

صورت  به  دستگاه  اين  در  آزمايش  قابل  خاک  نمونه 

خارجي   قطر  با  شکل  اي  قطر    ۱۰۰استوانه  متر،  ميلي 

ارتفاعميلي    ۶۰داخلي   نيز  و  مي    ۲۰۰  متر،  متر  ميلي 

  باشد. 

با استفاده از اين دستگاه مي توان تغييرات فشارهاي همه  

جانبه داخلي ، خارجي و نيز فشار آب حفره اي نمونه را 

ظرفيت   مختلف    ۱۰۰۰تا  هاي  صورت  به  پاسکال  کيلو 

کنترل فشار ثابت و يا مسير تنش دلخواه کنترل و اعمال 

  نمود.

انج آزمايبراي  اندازه ام  هاي  حسگر  از  سيکلي  هاي  ش 

آب   در  مستغرق  پيچشي  لنگر  و  محوري  نيروي  گيري 

استفاده شده تا اثر اصطکاک محور بارگذاري تاثيري بر 

  روي نتايج آزمايش نداشته باشد. 

ميزان دوران و کرنش پيچشي نمونه با استفاده از حسگر 

  ند.ن امر اندازه گيري مي شوهاي دقيق مرتبط با اي

شامل   ها  داده  پردازش  و  ثبت  سيستم  دستگاه  اين  قابل    ٨در  ديناميکي  هاي  آزمايش  انجام  براي  و  بوده  ورودي  کانال 

 استفاده مي باشد. 

 

   کاربرد:

محورهاي تنش   دوران  تاثير  بررسي  انجام آزمايش،  حين  در  تنش هاي اصلي  مولفه هاي  تمامي  گرفتن  نظر  هاي در 

همسانگرد در خاک ها، اعمال انواع الگوهاي بارگذاري استاتيکي  بررسي جنبه هاي رفتاري غير  اصلي بر روي رفتار خاک،

 مونوتونيک، مسير تنش، و بارهاي هارمونيک سيکلي به صورت محوري و پيچشي
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   اجزاي دستگاه: 

دستگاه: روي    سلول  بر  شکل  اي  استوانه  خاک  هاي  دستگاهنمونه  سلول  درون  واقع  هاي  اثر   پدستال  تحت  و  شده  تعبيه 

کيلو پاسکال بوده و داراي يک حسگر نيروي   ۱۰۰ي و پيچشي واقع مي گردند. ظرفيت فشار همه جانبه سلول  بارهاي محور

، ۱۰۰رجي  ، قطر خا۶۰مستغرق درون آب مي باشد. با استفاده از سلول دستگاه مي توان بر روي نمونه هاي به قطر داخلي  

  زمايش هاي دلخواه را انجام نمود.ميلي متر آ ۲۰۰و ارتفاع 

  

       
  

  

  

  

  

  

  

    سيستم هاي بارگذاري محوري و پيچشي:

  

  

  

  

   

  

  

  

  کالهک باال  پدستال پايين

تغرق حسگر نيروي مس

  درون سلول 

  تجهيزات بازسازي نمونه 

 امکان   پيشنهادي  دستگاه

 بارهاي   مختلف   هاي  الگو   بارگذاري

سيکلي   مونوتونيک، نيز  و  تنش  مسير 

دو  در  مستقل  طور  به  را  هارمونيک 

مي   داراي  پيچشي  و  محوري  راستاي 

 باشد.
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کنترل، اعمال فشار و اندازه براي اين امر از سه دستگاه    سيستم اعمال فشارهاي همه جانبه داخلي ، خارجي و آب حفره اي:

کيلو پاسکال فشار و    ۰/ ۵،  با دقت  Automatic Pressure & Volume Change Controllerاتوماتيک، گيري تغيير حجم  

کيلوپاسکال استفاده مي   ۱۵۰۰کيلوپاسکال الي    ۱سي سي، فشار کاري از    ۵۰۰سي سي تغيير حجم، ظرفيت مخزن    ۰۱/۰

ت اتصال به کامپيوتر و ار ثابت دلخواه ، قابليقابليت اعمال مسير تنش، نرخ جريان دلخواه، فششود. اين دستگاه ها داراي  

  مي باشند.    به همراه نرم افزار مشاهده و ذخيره سازي زنده داده ها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بيت و سرعت داده    ۱۶کانال ورودي و با دقت    ۸شامل  اين قسمت از دستگاه    :پردازش، کنترل، فرمان دهي و ثبت داده ها 

پردازش، اندازه گيري،  را  آن مي توان خروجي حسگرهاي مختلف  هرتز براي هر کانال بوده و با استفاده از    ۱۰۰۰برداري  

هرتز براي کنترل و   ۱۰۰۰بيت و سرعت    ۱۶کانال خروجي با دقت    ۲مشاهده و ثبت نمود. همچنين اين دستگاه داراي  

فزار باشد. براي انجام کليه مراحل آزمايش يک نرم امي    پيچشيفرمان دهي سيستم هاي بارگذاري سيکلي محوري افقي و  

نرم افزار امکان کاليبراسيون حسگرهاي مختلف فراهم شده است. همچنين از جامع طراحي شده است. با استفاده از اين  

و   ، کنترلپيچشيسيکلي افقي و  هارمونيک  جمله قابليت هاي ديگر اين نرم افزار شامل تعريف الگوهاي مختلف بارگذاري  

، پردازش، مشاهده و ثبت داده هاي خروجي حسگرهاي مختلف در شيپيچفرماندهي سيستم هاي محرک سيکلي افقي و  

  مي باشد. Excelطول آزمايش و به صورت لحظه اي و نيز تهيه خروجي هاي آزمايش در قالب فايل با فرمت نرم افزار 

اي آب حفره خاک، اندازه گيري فشارهنمونه    دوران پيچشي  افقي واندازه گيري و يا کنترل جابجايي محوري    ابزار دقيق:

اندازه گيري نيروي محوري با استفاده از حسگر نيروي مستغرق در آب درون سلول،   نبه داخلي و خارجي،  اي ، همه جا

  اندازه گيري لنگر پيچشي،  

  

  : آزمايش هاي قابل انجام

  مونوتونيک، مسير تنش و سيکلي هارمونيک براي مطالعه شرايط:انجام انواع آزمايش هاي استاتيکي 

 غير همسان در خاک ها ار رفت 

  

  در نظر گرفتن تمامي مولفه هاي تنش هاي اصلي 

  

  مطالعه تاثير دوران محورهاي تنش هاي اصلي 
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  مشخصات فني:

محوري  بارگذاري    سيستم 

  سيکلي و استاتيکي 

  تنش و کرنش کنترل؛ سيکلي: پنوماتيکي، تنش و کرنش کنترل الکتريکي،  استاتيکي :   مکانيزم عمل 

  کيلو نيوتن  ٥؛ سيکلي: کيلو نيوتن ٢٠تاتيکي:  سا  ظرفيت

  کيلو پاسکال بر ساعت  ٦٠٠٠الي  ٦ميلي متر بر دقيقه؛ تنش کنترل:  ١٠الي   ٠٠١/٠کرنش کنترل:   استاتيکي  بارگذاري

  هرتز  ١/٠هرتز، دقت   ٢الگوي سينوسي و مثلثي، حداکثر فرکانس    بارگذاري سيکلي 

پيچشي بارگذاري    سيستم 

  تاتيکي سيکلي و اس

  تنش و کرنش کنترل الکتريکي،   مکانيزم عمل 

  هرتز  ١/٠هرتز، دقت  ٢سينوسي، حداکثر فرکانس  الگوي   بارگذاري سيکلي 

  نيوتن متر   ٢٠٠  ظرفيت  

  نيوتن متر بر ساعت   ٢٠٠الي  ٥/٠، تنش کنترل:  درجه بر دقيقه ٣٦٠درجه الي   ٠٠٣/٠کرنش کنترل:   استاتيکي  بارگذاري

  سلول 
  ميلي متر  ٢٠٠ميلي متر، ارتفاع:  ١٠٠ميلي متر، قطر خارجي:  ٦٠قطر داخلي:   ونه ابعاد نم

 کيلو پاسکال  ١٠٠٠  ظرفيت فشار همه جانبه

فشار   گيري  اندازه  حسگرهاي 

آب حفره اي، همه جانبه داخلي  

  و خارجي 

  ٣  تعداد 

  کيلو پاسکال  ١٠٠٠صفر الي   بازه اندازه گيري 

  سکال کيلو پا  ١  دقت اندازه گيري  

  ولتاژ   خروجي 

نيروي   گيري  اندازه  حسگر 

  محوري مستغرق در آب

  ١  تعداد 

  کيلو نيوتن  ٢٠   بازه اندازه گيري 

  نيوتن   ٢   دقت اندازه گيري 

  ميلي ولت   خروجي 

نيروي   گيري  اندازه  حسگر 

  پيچشي 

  ١  تعداد 

  نيوتن متر   ٢٠٠  بازه اندازه گيري 

 نيوتن متر  ٥/٠  دقت اندازه گيري 

  ميلي ولت   وجي رخ

جابجايي   گيري  اندازه  حسگر 

  محوري 

  ۱  تعداد 

  ميلي متر  ٥٠   بازه اندازه گيري 

  ميلي متر  ۰۰۲/۰  دقت اندازه گيري 

  ولتاژ   خروجي 

  حسگر اندازه گيري دوران 

  ۱  تعداد 

  درجه  ۳۴۰  بازه اندازه گيري 

  درجه  ۱/۰  دقت اندازه گيري 

  ولتاژ   خروجي 

  اده هاسيستم پردازش و ثبت د

  ۸  تعداد کانال 

  هرتز  ۱۰۰۰  سرعت داده برداري 

  حسگرهاي با خروجي ولتاژ، ميلي ولت و ميلي آمپر   حسگرهاي قابل اتصال

سيستم اعمال فشار هاي همه  

  جانبه و آب حفره اي 

  کيلو پاسکال  ۱، دقت  کيلو پاسکال ۱۰۰۰ظرفيت   اعمال فشار 

  ي سي س ۰۱/۰سي سي، دقت  ۵۰۰ظرفيت   تغيير حجم 

  سي سي بر دقيقه  ۱۰۰الي  ۰۱/۰پاسکال بر ساعت؛ تغيير حجم کنترل: کيلو  ۶۰۰۰الي   ۶تنش کنترل:    بارگذاري  
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