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 ـ  مقدمه1ـ1

اطالع  ها و قطعات مختلف برقی و مکانیکی تشکیل شده است.ال از بخشدستگاه کنترل یونیورس

گیری، انتقال، باشد. نحوه کار سیستم بر مبنای اندازهاز اجزای موجود در دستگاه برای کاربر ضروری می

پذیرد. سی انجام میالکشی و پیاست که توسط سنسورها، سیم متغیرهای صنعتیدریافت و کنترل 

 باشد.انجام آزمایشات ضروری میهای مکانیکی نیز برای بخش وجود

 تجهیزات دستگاهـ 2ـ1

 اشد:بهای مختلف تشکیل شده است که شامل موارد زیر میدستگاه از بخش

 .استداخل آن  آب بوسیله پمپ تغذیه مخزن این وظیفه که پمپ تغذیه استیل مخزن .1

 .نمایدمی پمپاژ لوله خط به مخزن از را آب و دارد قرار دستگاه نپایی در که پمپ-موتور .2

مدرج شده  L/min 10تا  0دهد و از یروتامتر که دبی سیال عبوری از خط لوله را نمایش م .3

 .است

 .کندمی الکتریکی سیگنال به تبدیل را عبوری آب فلوی مقدار که آب فلوی نسمیتراتر .4

 .است دستگاه کنترلی المان و دارد را سیال فلوی مقدار تنظیم وظیفه که رلشیر کنت .5

 .کنندمسیر سیال را تعیین می که برای انجام آزمایشات مختلف 7Vتا  1Vهای شیر .6

 فشار کنترل آزمایش به مربوط مخزن .7

 فشار نمایشگر گیج .8

 فشار نسمیتراتر .9

 سطح نترلک آزمایش به مربوط مخزن .10

 که به دلیل ارتباط سطح با فشار ستون مایع از نوع فشار است. سطح نسمیتراتر .11

 سریال پورت کابل واسط .12

 .سی که در جلوی دستگاه قرار داردالپی .13
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 .دهدایش میمده به سیستم را نروتامتر دوم که دبی آب شهری وارد شون .14

 در آزمایش دما آبخنک کردن  جهتکندانسور  .15

 تابلو برق کوچک )جعبه تقسیم( .16

 گیری دمای سیال در مخزنبرای اندازهترموکوپل  .17

 )داخل مخزن( کنترل دما المنت حرارتی برای گرم کردن آب در آزمایش .18

 

 : نمای کلی سیستم1ـ1شکل

 کشیمسیر لولهـ 3ـ1

کشی بین آزمایشات مختلف هایی از لولهباشد که قسمتکشی مییق لولهمسیر عبور آب از طر

های متعددی استفاده شده است و آب به صورت چرخشی به مخزن مشترک است. در طول مسیر از شیر

 گردد.باز می

2 
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 ارتفاع سطح مایعکنترل آزمایش ـ 1ـ3ـ1

 مسیر رفت الف(

 شیربا گذر از پمپ و سپس روتامتر از  ،آمدهرآب موجود در مخزن اصلی توسط پمپ به گردش د

3V 6 شیرجریان آب در ادامه مسیر از  کند.گیری دبی و شیر کنترل عبور میو سنسور اندازهV  گذر کرده

  .    (2ـ1)شکل  رسدمایع میسطح ارتفاع  کنترلو به مخزن 

 ب( مسیر برگشت

 ابتدای در 7V شیر که است متصل دستگاه اصلی مخزن به فلزی لهلو توسط ارتفاع مخزن خروجی

 . (3ـ1)شکل  است گرفته قرار لوله این

 

 ارتفاع سطح مایع کنترل : مسیر رفت در آزمایش2ـ1شکل

V3 V6 
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 ارتفاع سطح مایع کنترل مایش: مسیر برگشت در آز3ـ1شکل

 فشارکنترل مایش آز ـ2ـ3ـ1

 الف( مسیر رفت

ا گذر از پمپ و روتامتر و آب را به داخل لوله پمپاژ کرده و آب باصلی، پمپ از خروجی مخزن 

کشی با عبور از مسیر دوم لولهو شیر کنترل عبور کرده و از  گیری دبیسور اندازهنساز  3Vسپس شیر 

 . (4ـ1)شکل  رسدبه مخزن فشار می 5Vشیر 

 ب( مسیر برگشت

در ابتدای این مسیر  شود وختم می مخزن اصلیبه شروع و مخزن فشار  از خروجیمسیر برگشت 

 .است قرار گرفته 4Vشیر 

 

 

V7 
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 فشار کنترل : مسیر رفت و برگشت در آزمایش4ـ1شکل

 دبی کنترل آزمایش  ـ3ـ3ـ1

 دکنها استفاده میباشد و از همان مسیر و شیراین آزمایش مشابه با آزمایش کنترل سطح مایع می

 . (3-1و  2-1)شکل 

 دماکنترل آزمایش ـ 4ـ3ـ1

هیتر  در این آزمایشکنترل عنصر اصلی  .شده استاستفاده  2Vو  1Vر شیدر آزمایش دما از دو 

 استفاده کندانسورتوسط  کشی برای خنک کردن آب مخزن در مجاورت آب شهریاز مسیر لولهو  باشدمی

 .شده است

کرده و به مخزن باز  و سپس کندانسور عبور 2V شیرو متر روتاشده توسط پمپ از  آب پمپاژ

رسد و عبور کرده و به کندانسور میباالیی متر روتاو سپس  1V شیرآب شهری در مسیر خود از  ردد.گمی

 . (5ـ1 )شکل شودمیالب ضفاکشی از خروجی کندانسور وارد لوله با گذر از آن،

V3 V5 

V4 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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