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ثَ ًبم یگبًَ هٌِذط گیتی 

 

 

تقدیم به 

           پدر و مادر 

                        عزیزم 

 

 

 

 

شرحی بر موتور های هیدرولیک 

 

: ؽشذ

هْتْس صهبًی کَ ثَ یک خشّخی  .کبسثشد هْتْسُبی ُیذسّلیک تجذیل فؾبس یب خشیبى ُیذسّلیک اص عشیق یک ؽفت ثَ اًشژی چشخؾی هکبًیکی اعت

ثَ ُش زبل دس فول . گیشًذ ثشای خشّخی خغی هْسد اعتفبدٍ قشاس هی (Actuators)دّاس ًیبص داؽتَ ثبؽین، ثَ کبس گشفتَ هی ؽًْذ ّ ساٍ اًذاصُب

. هْتْسُب ثغیبس ؽجیَ ثَ پوپ ُب ُغتٌذ تب ساٍ اًذاصُب ّ دس ّاقـ هقبدالت هْتْسُب هقبدالتی ؽٌبختَ ؽذٍ ثشای پوپ ُب ُغتٌذ

هْتْس ُب دقیقب ثشفکظ پوپ ُب فول .(عشفت صاّیَ ای* گؾتبّس =  قذست  :تْخَ).خشّخی یک هْتْس، یک گؾتبّس ّ یک عشفت صاّیَ ای اعت

ثَ فٌْاى یک پوپ یب هْتْس ثغتَ ثَ هْققیت  )پوپ ُب ُش دّ ًقؼ سا دس یک عیغتن ُیذسّلیک ایفب هی کٌٌذ/هی کٌٌذ، دس ّاقـ، ثشخی هْتْس

: ُوبًٌذ پوپ ُب، هقبدلَ زبکن ثشای یک هْتْس ایذٍ آل ثشاثش اعت ثب. (عْپبپ ُبی کٌتشل فول هی کٌٌذ

 

Q : ًشش خشیبى یب دثی

Δp : اختالف فؾبس دّ عش هْتْس

T : گؾتبّس خشّخی هْتْس

ω : عشفت صاّیَ ای هْتْس

کَ هْتْس سا  (دس کل خشیبى)خبثدبیی هقذاس عیبلی اعت.(ُوبًٌذ پوپ ُب )هِوتشیي پبساهتش ثِشٍ، ثشای  هْتْسُبی ُیذسّلیک، خبثدبیی هی ثبؽذ

. ثشای یک دّس ؽفت خبثَ خب هی کٌذ، ّ تْعظ اختالف فؾبس دّ عش هْتْس ثَ گؾتبّس خشّخی سثظ دادٍ هی ؽْد

 

فولکشد زبلت پبیذاس یک . فؾبس خشّخی اعت p2فؾبس ّسّدی اعت ّ  p1کَ   in3/rev ّ Δp = p1 – p2 خبثدبیی هی ثبؽذ ثب ّازذ Dدس هقبدلَ ثبال 

 .پوپ کبهال تْعظ دّ هقبدلَ ثبال ثیبى هیگشدد
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 :انواع موتور ها

 .عَ ًْؿ اصلی هْتْس ُیذسّلیک هْخْد ُغت

 پیغتًْی 

 (کبستشیدی)پشٍ ای 

  چشخذًذٍ ای

 

: موتور پیستونی

دس هْتْسُبی پیغتًْی ؽقبفی، پیغتْى ُب ثَ صْست ؽقبفی ًغجت ثَ ؽبفت قشاس . یک هْتْس پیغتًْی هی تْاًذ ؽقبفی یب هسْسی ثبؽذ

عشزی اص یک .یک هْتْس پیغتْى هسْسی ُوبًٌذ یک پوپ پیغتْى هسْسی اعت کَ ایي هْتْس کبسثشدی سایح دس صٌقت ُْا ّ فضب داسد.گشفتَ اًذ

ُوبًگًَْ کَ دس ؽکل هی تْاى دیذ هْتْس ُبی پیغتْى هسْسی ُوبًٌذ یک پوپ .  ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت1هْتْس پیغتْى هسْسی دس ؽکل 

دسگبٍ .(ثَ فٌْاى هثبل ُیچ خجشاى عبص یب کٌتشل کٌٌذٍ پیغتًْی هْخْد ًیغت ) کَ زبل ثبثت اعت Swashplateپیغتًْی اعت، غیش اص صاّیَ 

 Swashpalteاص آًدبیی کَ . ُویي تفبّت فؾبس عجت چشخؼ هْتْس هی گشدد.ّسّدی پوپ عوت فؾبس ثبالعت ّ دسگبٍ خشّخی عوت فؾبس پبییي

 9هْتْس ُبی ُیذّسلیک فوْهب .یب ًشش خشیبى، کٌتشل هی ؽْد (اختالف فؾبس دس دّ عش هْتْس )ثبثت اعت، عشفت هْتْس تْعظ کٌتشل فؾبس ّسّدی

. (پیغتْى ثیؾتش خبثَ خبیی سا افضایؼ هی دُذ کَ ثَ عجت آى گؾتبّس خشّخی افضایؼ پیذا هی کٌذ) پیغتًَْ ثبؽٌذ7پیغتًَْ یب ؽبیذ 

هْتْسُبی پیغتًْی ثِتشیي آة ثٌذی سا ثشای فؾبسُبی ّسّدی ثبال فشاُن هی کٌذ ّ دس گؾتبّس ُبی ثبال، عشفت ُبی کن ثغیبس خْة کبس هی 

 ثبثت یک Swashplateیک هْتْس پیغتْى هسْسی ثب یک .آًِب ثِتشیي آة ثٌذی سا داسا ُغتٌذ کَ عجت ساًذهبى ثبالی ایي هْتْسُب هی گشدد.کٌٌذ

دس .  هی ثبیغت اص لسبػ هکبًی تغییش پزیش ثبؽذSwashplateثشای ایي کَ دّ خِتَ ثبؽذ، . (تٌِب ثَ یک عوت گشدػ هی کٌذ )خِتَ هی ثبؽذ

. آخش، هْتْسُبی پیغتًْی  داسای یک دسگبٍ آة چکَ ُغتٌذ تب ثَ ًؾت ُبی پیغتْى اخبصٍ ثشگؾت ثَ خشیبى سا ثذُذ

 

هْتْس ُیذسّلیک پیغتْى هسْسی  - 1ؽکل 

: موتور پره ای

هْتْس پشٍ ای .هْتْسُبی پشٍ ای گضیٌَ ای خْة ثشای کبسثشد دس عشفت ُبی ثبال ُغتٌذ. ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت2دس ؽکل  (کبستشیدی)هْتْس پشٍ ای 

پشٍ ُبی ثیؾتش ًب .ٌُگبهی کَ عیبل دس فؾبس ثبال اص هیبى آى ثَ عوت خشّخی یب دسگبٍ فؾبس کن، فجْس هی کٌذ، ؽشّؿ ثَ گشدػ هی کٌذ

پشٍ ُب ثَ هسْس هسشک هتصل ؽذٍ ّ دستوبط . ُوْاسی گؾتبّس خشّخی سا کبُؼ هی دُذ اهب تقذد پشٍ ُب هٌدش ثَ اصغکبک ثییؾتش خْاُذ ؽذ

فٌشُب دس )پشٍ ُب تست فؾبس ُیذسّلیک، ًیشّی گشیض اص هشکض یب فٌشُب قشاس داسًذ.هغتقین ثب هسفؾَ ثیضْی ُغتٌذ تب اص ًؾت ُب خلْگیشی کٌٌذ

پشٍ ُب ثب تْخَ ثَ ًیشّی گشیض اص هشکض ثبص هی ؽًْذ، هوکي اعت پشٍ ُب تْعَ یک ؽیبس ثَ ؽفت هسشک یب ستْس . ( ًوبیؼ دادٍ ؽذٍ اًذ2ؽکل 

ٌُگبهی کَ فؾبس افوبل ؽْد، پشٍ ُب ؽشّؿ ثَ .هتصل ؽًْذ کَ ایي ثَ پشٍ ُب اخبصٍ دّساى ّ یک زشکت کؾْیی دس ساعتبی ؽقبفی سا هی دُذ

ُوبًگًَْ کَ عشفت افضایؼ یبثذ،پشٍ ُب ثَ عوت ثیشّى دس ساعتبی ؽیبس ثبص ؽذٍ ّ ثب دیْاسٍ توبط پیذا هی . خْاٌُذ کشد (ؽبفت)گشدػ ستْس

- خذاس داخل هی تْاًذ ثَ صْست عشاؽیت ثبؽذ تب ثتْاًذ فؾبس سّغي دس خشّخی سا کبُؼ دُذ. کٌٌذ کَ عجت آة ثٌذی عغر خبسخی هی گشدًذ

ایي اهشی هوکي اعت چشا کَ پشٍ ُب ثب تْخَ ثَ ؽیبس ُبیی کَ تْعظ آًِب ثَ ؽفت هتصل اًذ قبدس ثَ دسّاى ّ زشکت ثَ عوت داخل یب خبسج ثشای 

ثشخی هْتْس ُبی پشٍ ای اص فٌش ثشای افوبل ثبس ثَ پشٍ ُب دس ساعتبی ؽیبس، اعتفبدٍ هی کٌٌذ، ایي فٌشُب ثَ پشٍ . پْؽؼ خذاس داخلی، هی ثبؽٌذ

دس عشفت ُبی ثبال، ًیشّی گشیض اص هشکض ثَ .ُب ثشای آة ثٌذی ثِتش دس اثتذای کبس کوک هی ًوبیذ کَ ُویي اهش عجت ثِجْد گؾتبّس آغبصیي هی گشدد

هوکي اعت کَ . هْتْس پشٍ ای کَ دس ؽکل ًؾبى دادٍ ؽذٍ دّ دسگبٍ داسد، یک ّسّدی ّ یک خشّخی.پشٍ ُب کوک کشدٍ تب ثَ عوت خبسج ثبص ؽًْذ

یک هْتْس چِبس دسگبَُ پشٍ ای گؾتبّسی دّ ثشاثش داسد اهب . یک هْتْس چِبس دسگبَُ داؽتَ ثبؽین، کَ خشیبى سا اص دّ هغیش خذا اص ُن تقغین ًوبیین

ّسّدی یک هْتْس چِبس دسگبَُ دس دّ عوت هخبلف آى ثشای ثبالًظ ثبس ّاسد ثش یبتبقبى .دس ًصف عشفت یک هْتْس ُن ؽشفیت دّ دسگبَُ کبس هی کٌذ
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ثشای هْتْسُبی پشٍ ای یک عْپبپ هی تْاًذ کٌتشل کٌذ کَ کذام دسگبٍ فؾبس ثبال ّ کذام فؾبس پبییي ثبؽذ، کَ هٌدش ثَ یک هْتْس دّ .ُب، قشاس داسد

هْتْس ُبی پشٍ .هْتْس ُبی پشٍ ای ساًذهبًی ُوبًٌذ هْتْس ُبی پیغتًْی ًذاسًذ ّلی ثشای کبس دس عشفت ُبی ثبال هٌبعت ُغتٌذ.خِتَ هی ؽْد

هْتْس ُبی پشٍ ای ُوچٌیي دس .(ثَ خبعش ًؾت ّ لغضؽی اعت کَ اص هیبى پشٍ ُب سش هی دُذ )ای دس فؾبس ُبی ّسّدی ثبال، ساًذهبًی کوی داسًذ

ثْدٍ ّ عشّ صذای کوتشی ًغجت ثَ اًْاؿ  (دّ خِتَ)هْتْس ُبی پشٍ ای قبدس ثَ کبس دس ّضقیت ُبی ثشگؾت پزیش.دّسُبی پبییي ثبصدٍ کوتشی داسًذ

. آًِب هقوْال اص هْتْسُبی پیغتًْی اسصاى تش هی ثبؽٌذ. دیگش هْتْس ُب داسًذ

 

 2ؽکل 

: موتور چرخدنده ای

ایي چشخذًذٍ ُب ًوبیؾی اص دّ چشخذًذٍ عبدٍ ُغتٌذ کَ دس یک خذاسٍ . ًوبیؼ دادٍ ؽذٍ اعت3عشذ یک هْتْس چشخذًذٍ ای ُن دس ؽکل 

عیبل هکبًی کَ دّ چشخذًذٍ ثب ُن . ُش دّ چشخذًذٍ هی چشخٌذ، اگشچَ تٌِبیک چشخذًذٍ ثَ هسْس خشّخی هتصل اعت. هقوْلی دّساى هی کٌٌذ

عپظ چشخذًذٍ ُب  ُوچٌبًکَ ثیؾتشیي افت فؾبس دس اعشاف گْؽَ ُبی خذاسٍ هی ثبؽذ،دس خِت فلؾِب .(3ؽکل )دسگیش هی ؽًْذ ّاسد ؽذٍ

ُوچٌیي ثب قشاس دادى دسگبٍ ّسّدی دس .(اگش چشخذًذٍ ُب دس خِتی فکظ ثچشخٌذ دس هقبثل فؾبس عیغتن هقبّهت هی کٌٌذ)ؽشّؿ ثَ گشدػ کشدٍ

هْتْس ُبی چشخذًذٍ ای . دًذاًَ چشخذًذٍ ثَ خبی افوبل فؾبس ثش سّی یک دًذاًَ ، اعتفبدٍ ًوْدٍ این2هٌغقَ دسگیشی دّ چشخذًذٍ، اص عغر هْثش 

. هی یبثذ (ثِجْد)ثبصدٍ ایي هْتْس ُب دس دّس ُبی پبییي کبُؼ ّ دس دّسُبی ثبال افضایؼ. دس کبسثشد ُبی عشفت ثبال فولکشد خْثی داسًذ

 

هْتْس ُیذسّلیک چشخذًذٍ ای  - 3ؽکل 
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آًِب . ثغْس کلی هْتْس ُبی چشخذًذٍ ای ُیذّسلیک ثَ ًغجت تْاًبیی فولکشد دس عشفت ثبال ّ خبثدبیی کَ داسًذ، ثغیبس خوـ ّ خْس ُغتٌذ

هْتْس ُبی .ثَ ُش زبل آًِب پش عش ّ صذا تش ّ کن ثبصدٍ تش دس ثیي عَ ًْؿ هْتْسُب ُغتٌذ.ُوچٌیي اص هْتْس ُبی پیغتًْی ّ پشٍ ای اسصاى تش ُغتٌذ

. ُن هی تْاًٌذ فول کٌٌذ (دّخِتَ)چشخذًذٍ ای دس ّضقیت ُبی هقکْط

.  ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت4یک ًوًَْ ًوْداس کبسایی ثشای یک هْتْس پیغتًْی ُیذسّلیک دس ؽکل . کبسایی یک پوپ ثب عشفت ّ ثبس هتغیش اعت

کَ هسصْلی اص ثبصدٍ )اگشچَ ثبصدٍ کلی.ُوچٌبًکَ دس ًوْداس ثبال هؾبُذٍ هی کٌیذ، ثبصدٍ زدوی دس هسذّدٍ تغییشات عشفت ثبثت هبًذٍ اعت

دس عشفت ُبی ثبال افت کشدٍ اعت، کَ خبعش ًؾبى هی کٌذ ثشای ُش هْتْس ُیذسّلیک ثخصْؿ، یک هسذّدٍ عشفت  (زدوی ّ هکبًیکی اعت

ُوچٌیي .ًوْداس پبییي ساثغَ ای خغی سا ثیي خشیبى ّ عشفت ًؾبى هی دُذ، کَ ؽیت ایي خظ ُوبى خبثدبیی هی ثبؽذ. هغلْة هْخْد اعت

. دس ًوْداس پبییي گؾتبّس خشّخی هْتْس ًوبیؼ دادٍ ؽذٍ اعت، کَ دس عشفت ُبی ثبال ثَ عوت کبُؼ پیؼ سفتَ اعت

 

 ًوْداسکبسایی ًوًَْ ای اص هْتْسُیذسّلیک پیغتًْی - 4ؽکل 

ُوبًغْس کَ ؽشذ دادٍ ؽذ، هْتْسُب هی تْاًٌذ یک خِتَ یب دّ خِتَ ثبؽٌذ، اهب دس ُْافضب هْتْس ُبی دّ خِتَ اغلت، هْسد اعتفبدٍ قشاس هی 

هْتْس / پوپ خْاٌُذ ثْد کَ تْعظ یک ؽفت اًتقبل قذست ثَ ُن هتصل ؽذٍ اًذ، کَ هتوبیال یک پوپ / یک اعتثٌبی ّازذ ُبی هْتْس.گیشًذ

اکثش هْتْسُب توبیل ثَ خبثدبیی ثبثت داسًذ،ثشخالف پوپ ُب کَ دس آى خجشاى عبص ثشپبیَ فؾبس خشّخی .  سا ثجیٌیذ5ؽکل -پیغتًْی خْاُذ ثْد

دس عشازی هْتْس ُب، یکی اص فْاهل کلیذی ثشای یک هْتْس خْة، کبُؼ ًؾت ُبی داخلی کَ اص دسصُبی پیغتْى .خبثدبیی پوپ سا تغییش هی دُذ

ًؾت ثَ خشیبًی گفتَ هی ؽْد کَ اص هیبى هْتْس فجْس کشدٍ ثذّى ایٌکَ .ّ پشٍ ُب ثشّص هی کٌذ،ُن دس ثبسُبی کن ّ ُن دس عشفت پبییي، هی ثبؽذ

ایي - یکی دیگش اص فْاهل کلیذی تْاًبیی عغْذ یبتبقبى ُبی تست افوبل ثبس فؾبسی ثشای تسول ثبس افوبلی اعت.کبس خشّخی تْلیذ کشدٍ ثبؽذ

. ثضسگتشیي هغئلَ ای اعت کَ گشیجبى گیش پوپ ُبی پشٍ ای اعت

 کٌتشل هْتْس دسیک عشفت ًبهسذّد،تْاًبیی تسول آعبى گؾتبّس ایغتبیی ّ قذست ثَ ّصى، ًغجتب  هضایبی کلی هْتْسُبی ُیذسّلیک ؽبهل تْاًبیی

هْتْسُب ثی ًیبص اص ّعبیل خبًجی ثْدٍ ّ ُوَ چیض سا دسّى خْد داسًذ کَ دس فول ثغیبس عبدٍ ُغتٌذ، ایي عجت پبیذاسی ّ ضشیت . ثبال هی ثبؽذ

. هْضْؿ هِن دس تقویشات هْتْسُبی ُیذسّلیک، ًؾت ُبی ثیؼ اص زذ، خشاثی آة ثٌذ ُب ّ عش ّ صذا هی ثبؽذ.اعویٌبى ثبالعت
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 5ؽکل 

 (یک خِتَ)پوپ پیغتًْی /  ّازذ هْتْس

موارد توجه در طراحی موتور 

. هِوتشیي ّیژگی ُبی کبسایی هْتْسُبی ُیذسّلیک دس صیش لیغت ؽذٍ اعت

ُش ًْؿ داسای هضایب ّ هقبیجی هی . (پیغتًْی، پشٍ ای ّ چشخذًذٍ ای) ًْؿ اصلی اص هْتْس ُیذسّلیک داسین3ُوبًغْس کَ ؽشذ دادٍ ؽذ : ًْؿ هْتْس

. ثبؽذ ّ هؾخصبت ُش کذام اص آًِب هتفبّت هی ثبؽذ

. ثش چشخؼ هسْس خشّخی (عیبل اص عشیق هْتْس )زدن عیبل خبثدب ؽذٍ: خبثدبیی

ًوْداسی اص گؾتبّس .قذست خشّخی هْتْس، کَ فوْهب ثشای یک فؾبس ّسّدی دادٍ ؽذٍ دس عشفت ّ خشیبى اعوی دادٍ هی ؽْد: گؾتبّس فولکشد

. تْخَ کٌیذ کَ ایي تْعظ عشفت هْتْس ثَ تْاى فولکشد هشثْط هی گشدد.خشّخی ُوچٌیي هوکي اعت دس دعتشط ثبؽذ

ًوْداس تْاى خشّخی هوکي اعت .تْاى خشّخی هْتْس، کَ ثشای یک فؾبس ّسّدی دادٍ ؽذٍ دس عشفت ّ خشیبى اعوی دادٍ هی ؽْد: تْاى فولکشد

. ایي تْعظ عشفت هْتْس ثَ گؾتبّس فولکشد هْتْس ّاثغتَ اعت.دس دعتشط ثبؽذ

فؾبس ّسّدی اًتؾبسی ثشای هْتْس دسزیي فولکشد فبدی،کَ هی ثبیغت ثب فؾبس فولکشد عشازی عیغتن ّ افت فؾبس اًتؾبس : فؾبس فولیبتی

. ایي فؾبس اص فؾبس خشّخی پوپ کوتش هی ثبؽذ. داؽتَ ؽذٍ، عبصگبس ثبؽذ

. هبکضیون فؾبس ّسّدی هدبص ثَ هْتْس، کَ هی ثبیغت ثشاثش ثب فؾبس عیغتن یب ثبالتش اص آى ثبؽذ: هبکضیون فؾبس فولیبتی

. عشفت هْتْس دس فؾبس فولیبتی سا گْیٌذ: عشفت فولیبتی

. ًشش خشیبًی کَ اص پوپ دس فؾبس فولیبتی ّ گؾتبّس فولیبتی اعوی فجْس کٌذ: خشیبى فولیبتی

ثیؾتشیي خشیبى صهبًی سش هی دُذ کَ ثیؾتشیت فؾبس ّسّدی ثَ هْتْس سا .ثیؾتشیي ًشش خشیبًی کَ هوکي اعت اص هْتْس فجْس کٌذ: هبکضیون خشیبى

. دس زبلت ثی ثبسی ،داؽتَ ثبؽین

پبساهتشُبی فولکشدی هْتْس ُب . تْلیذ کٌٌذگبى هْتْسُب هسذّدٍ ای اص لضخت عیبالت سا ثَ صْست پیؾٌِبدی فشضَ هی کٌٌذ: ثیؾیٌَ لضخت هدبص

. دس لضخت ُبی ثبال قبثلیت ُبی هْتْس ؽشّؿ ثَ کبُؼ داسد.صهبًی هقتجش اعت کَ عیبل هْسد اعتفبدٍ دس هسذّدٍ پیؾٌِبدی قشاس داؽتَ ثبؽذ

ایي دهب ثشای اعویٌبى اص عبصگبسی هْاد اّلیَ هْتْس ّ آة .ثیؾتشیي دهبیی کَ اًتؾبس هی سّد هْتْس دس عشّیظ ُب، ثجیٌذ: ثیؾیٌَ دهبی فولیبتی

. ثٌذُبی آى ثب هسیظ فولیبتی هْتْس هی ثبؽذ

: ثبصدٍ هْتْس

ایي تفبّت تْعظ تلفبت اصغکبکی ّ ًؾت آة ثٌذ ُب ایدبد هی .ثبصدٍ تفبّت ثیي تْاى ّسّدی ّ تْاى خشّخی اعت. ثبصدٍ ُبی ثبال اسخسیت داسًذ

. گشدد
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: مالحظات نصب موتور

. هِوتشیي پبساهتشُبی ًصت هْتْسُبی ُیذسّلیک دس صیش لیغت ؽذٍ اًذ

. سّیِن سفتَ اثقبد هْتْس ثشای داًغتي فضبی هْسد ًیبص، اعتفبدٍ هی گشدد: اثقبد

. ؽلٌگ ّ خبعبصی ثش سّی هْتْس هی ثبؽذ ُوبًٌذ اعتقشاس آّیضٍ ُب ّ تقییي هسل هسْس خشّخی/ ساثظ ُب ؽبهل اتصبالت لْلَ : ساثظ ُب

. ٌُگبهی کَ هْتْس اص عیبل پش هی ؽْد، ّصى افضایؼ هی یبثذ. ّصى هْتْس، کَ غبلجب ثَ فٌْاى ّصى خؾک هسغْة هی ؽْد: ّصى

. یک هؾخصَ ای اص ثیؾتشیي زذ عشّ صذا هی ثبیغت ثشای ًصت هْتْس اسصیبثی ؽْد.هْتْس دس عشفتِبی ثبال ایدبد عشّ صذا هیکٌذ: عشّ صذا

هْتْسُب هیتْاًٌذ .ثَ ثذًَ تبثیش گزاس اعت (استقبػ)سّػ اتصبل هْتْس ثَ اعکلت ُْاپیوب ثش سّی صلجیت عبختبسی هْتْس ّ اسعبل عشّصذا : اتصبالت

گؾتبّسُبی فولیبتی هذاّم ثش سّی دّام ّ . گؾتبّس اعتبست ثبالیی داؽتَ ثبؽٌذ کَ ثبس صیبدی سا دس ؽشّؿ ثَ کبس ثَ اتصبالت افوبل هی کٌٌذ

. خغتگی اتصبالت تبثیش هی گزاسًذ

هالزؾبت ؽبهل زشکت ًغجی ثیي هْتْس ّ ؽبفت، .ُوتشاصی هْتْس ثَ ؽبفت ًیبصهٌذ اختیبس کشدى تلْساًظ ُبی پبییي اعت: تشاص هْتْس ّ ؽبفت

هیل ثَ ؽکغت )تشاص ًبهٌبعت عجت ایدبد استقبؽبت فشاّاى . هی ثبؽذ...خبثَ خبیی صاّیَ ای هوکٌَ دس ًصت، اثقبد دًذاًَ ُبی ُضاس خبس ّ 

 .، یب ؽکغت آة ثٌذُبی هْتْس هی گشدد(صّدسط هی کٌذ

ثشای کبُؼ خْسدگی  (گشیظ)هقوْال ثشخی اص سّاى کٌٌذٍ ُب.آًغْی ُوتشاص کشدى، خْسدگی ُضاسخبس ، هغئلَ ای قبثل هالزؾَ اعت: ُضاسخبس

اًتخبة ایي سّاى کٌٌذٍ ؽبهل هْاسدی ُوچْى دهب، فذم فغبد ّ فوش هققْل گشیظ قجل اص ّقْؿ خشاثی هی .ُضاسخبس ُب ثَ کبس ثشدٍ هی ؽًْذ

. ثبؽذ

گؾتبّس .گؾتبّس اعتبست اص گؾتبّس فولکشد ثیؾتش اعت.ُش دّ گؾتبّس اعتبست ّ گؾتبّس فولکشد هی ثبیغت هالزؾَ ؽًْذ: تدِیضات گؾتبّس

ایي .ایٌشعی هْتْس ّ فؾبس آى هی گشدد، کَ هٌدش ثَ تٌؾِبی ثبالی آًی دس داخل قغقبت ًصجی ّ هْتْس گؾتَ/اعتبست عجت ؽتبة دادى خشم

ثذیِی اعت، کَ عشفت هْتْس هی ثبیغت ثشای تدِیضات .هغئلَ ثیؾتش صهبًی هْسد ًگشاًی اعت کَ ًصت ُوشاٍ ثب ثبسُبی لختی ثبالیی ثبؽذ

هوکي اعت دس صْست ًیبص .ثب عشفتی کَ تْعظ تْلیذ کٌٌذٍ پیؾٌِبد ؽذٍ یکغبى ثبؽذ (ُوبًٌذ یک عیغتن ساٍ اًذاص، گْی پیچؾی)ساٍ اًذاصی

. آسایؾی اص چشخذًذٍ ثَ کبسگشفتَ ؽْد

هغوئٌب هسْس هْتْس ّ ُضاسخبسُب ثَ اًذاصٍ ای هٌبعت ثشای تسول ثبسُبی خغتگی ّ اعتبتیکی کَ : تْاًبیی ثبسگیشی هسْسی ّ ؽقبفی ؽبفت

. هْتْس دس عْل فوش فولکشدػ خْاُذ دیذ،اًتخبة ؽذٍ اًذ

. هتقلقبت خغْط ّسّدی ّ خشّخی ثَ هْتْس هی ثبیغت ثب هْتْس تغجیق یبثٌذ: خغْط ّسّدی ّ خشّخی

ثذیِی .کبسثشدُبی ُْافضب توبیل ثَ اعتفبدٍ اص پوپ ُبی ثذّى خِت سا داسد.هْتْسُبی هی تْاًٌذ یک خِتَ یب ثذّى خِت ثبؽٌذ: خِت گشدػ

. اعت کَ عْپبپ کٌتشل هی ثبیغت هغبثق ثب خِت اختصبصی گشدػ ثبؽذ

: کٌتشل عشفت هْتْسُبی ُیذسّلیک

دّ سّػ ثشای کٌتشل عشفت .فوْهب، ُذف هْتْسُبی ُیذسّلیک تْلیذ یک عشفت دّاس ثبثت دسیک گؾتبّس کبفی ثشای خبثَ خبیی ثبس، هی ثبؽذ

کٌتشل عْپبپ هوکي . یب تْعظ یک عْپبپ اعتفبدٍ هی ؽْد (یب اًتقبل ثبثت یب اًتقبل هتغیش، اهب فوْهب اًتقبل هتغیش)تْعظ یک پوپ ُیذسّلیک 

ُوبًغْس کَ دس قغوت هقبدالت سیبضی ثشای .ثبؽذ (Servovalve)اعت ثْاعظ یک عْپبپ کٌتشل خشیبى، عْپبپ سگالتْس فؾبس یب یک عشّ عْپبپ 

.  عشاعش هْتْس اعتΔpُوچٌیي گؾتبّس تبثقی اص . هْتْسُب ثسث ؽذ، عشفت دّاس هْتْس تْعظ  ثبس ّ هتغیش خشیبى تغییش خْاُذ کشد

فؾبسی سا فشض کٌیذ کَ ؽیش فؾبس ؽکي فول .یک پوپ اًتقبل ثبثت هقذاس ثبثتی اص خشیبى سا تْلیذ هی کٌذ.یک پوپ اًتقبل ثبثت سا دس ًؾش ثگیشیذ

ثٌبثشایي، یک پوپ اًتقبل ثبثت عشفت ثبثتی .ًکٌذ، یک خشیبى ثبثتی اص پوپ ثَ دسّى هْتْس خشیبى هی یبثذ اهب فؾبس ّسّدی ُوشاٍ ثب ثبس هتغیش اعت

. سا تْلیذ هی کٌذ اهب گؾتبّس ُوشاٍ ثب ثبس هتغیش اعت

دس هْتْس، ایي اهش عجت تبهیي فؾبس ّسّدی ثبثتی ثَ . یک پوپ اًتقبل هتغیش خشیبى سا تغییش هی دُذ تب فؾبس خشّخی ثبثتی سا ثشای پوپ تبهیي کٌذ

ثٌبثشایي یک پوپ اًتقبل هتغیش، دس .ثٌبثشایي تغییشات فؾبس دسّى پوپ ثبثت ثْدٍ، اص ایي سّ گؾتبّس ُن دسّى پوپ ثبثت خْاُذ ثْد.هْتْس هی گشدد

. غیبة ُشعْپبپ کٌتشلی، گؾتبّس ثبثتی سا تْلیذ خْاُذ کشد اهب ثب عشفتی کَ ثب ثبس هتغیش خْاُذ ثْد

 (دُبًَ تٌگ)ایي کبس تْعظ کٌتشل تغییشات فؾبس اص هیبى یک اسیفیظ. یک عْپبپ کٌتشل خشیبى، ًشش خشیبى سا ثَ هقبدیش ثبثتی تٌؾین خْاُذ کشد

دس ًتیدَ، .ثٌبثشایي یک عْپبپ کٌتشل خشیبى، یک خشیبى ثبثت سا اص هْتْس ثَ ُوشاٍ یک فؾبس ّسّدی هتغیش ثَ هْتْس ًتیدَ هی دُذ. صْست هی گیشد

فشض . اعتفبدٍ اص عْپبپ کٌتشل خشیبى، عشفتی ثبثت اص هْتْس ثَ ُوشاٍ گؾتبّسی هتغیش ثب ثبس سا تْلیذ هی ًوبیذ، هتؾبثَ ثب یک پوپ اًتقبل ثبثت

. داسین کَ خشیبى پوپ عیغتن ّ فؾبس ثَ عْپبپ ثبثت هی ثبؽذ

ایي فول گؾتبّسی ثبثت ثَ ُوشاٍ عشفتی هتغیش ثب . یک عْپبپ تٌؾین کٌٌذٍ فؾبس، فؾبس خشّخی عْپبپ سا تْعظ کٌتشل خشیبى تٌؾین هی کٌذ

. فشض گشفتَ ؽذٍ کَ خشیبى پوپ عیغتن ّ فؾبس دس عْپبپ ثبثت هی ثبؽٌذ. ثبس سا ثشای هْتْس تبهیي هی کٌذ، هتؾبثَ ثب یک پوپ اًتقبل هتغیش
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دس هجسث عشّ عْپبپ ، یک عیغتن کٌتشل دیدیتبل، عشفت سا دس قغوتی اص عیغتن زظ کشدٍ ّ عشّ عْپبپ سا ثشای زفؼ عشفت دلخْاٍ 

پبساهتشُبی دسّى زلقَ کٌتشل، ُوبًٌذ ثبثت عْپبپ ّ .(Feedback)ایي یک کٌتشل کٌٌذٍ عشفت اعت،عیغتن کٌتشلی ثبصخْسد. تٌؾین هی ًوبیذ

تصْسا، زلقَ کٌتشل عشفت، یک زلقَ کٌتشل خغی ثذّى هقبدیش غیش .ثِشٍ زلقَ، اًذاصٍ گیشی ؽذٍ تب کبسایی ثِیٌَ سا دسؽشایظ عشازی ثذعت آّسًذ

ثَ ُش زبل، دس فول، عیغتن ُبی ُیذسّلیک راتب غیش خغی ثْدٍ کَ هوکي اعت دس صْست فذم عشازی هٌبعت هؾکالت دّام ّ . خغی اعت

ثخصْؿ کَ چغجٌذگی ثبال ّ ًیشُّبی اعتبست دس عیغتن هوکي اعت هٌدش ثَ اعتبست تؾٌدی ؽذٍ ُوچٌبى کَ زلقَ . کبسایی سا ثَ ّخْد آّسد

فبکتْس دیگش دس اعتفبدٍ اص عشّ عْپبپ ُب ثشای کٌتشل هْتْس ،عْپبپ هبعْسٍ ای چِبس .(ثش زغت عشفت)کٌتشل ثشای پبیذاس ؽذى کْؽؼ هی کٌذ

ثٌبثشایي فؾبس پْست ّسّدی ّ خشّخی تست تبثیش یک عشّ )ساَُ اعت کَ ُش دّ فؾبس تبهیي ؽذٍ ّ فؾبس ثشگؾتی ثَ هْتْس سا تٌؾین هی کٌذ

. فؾبس هغبثق ثب ساثغَ صیش هتغیش اعت .(عْپبپ قشاس هی گیشًذ

 

 

 PL = P1 - P2 ّ فؾبس ثبس ثشاثش اعت ثب   PS = P1 + P2دس زبلیکَ 

. ، فؾبس ثشگؾتی خْاُذ ثْدP2 ثشای اًْاؿ دیگش کٌتشل، فؾبس خشیبى پبییي، 

هیتْاى ثشای کبُؼ عشفت هسْس خشّخی هْتْس اص ًصت یک - کَ خیلی اّقبت پیؼ هی آیذ– دس ًِبیت، اگش عشفت هْتْس ُیذسّلیک ثغیبس ثبال ثْد 

. ثشای کبُؼ دًذٍ ُبی ثضسگ، یک علغَ چشخذًذٍ خْسؽیذی هی تْاًذ اعتفبدٍ ؽْد.خقجَ دًذٍ ثِشٍ گشفت

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

. هي کبس سا اص خبیی ؽشّؿ هیکٌن کَ آخشیي ًفش سُب هیکٌذ

تْهبط ادیغْى 

: هتشخن

محسن مالیجردی 

 1389ثِبس 

: هٌجـ
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