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چکیده
 این لوله. پرداخته شده است،در این مقاله به بررسی یك نوع لوله شوک بدون دیافراگم که مجهز به شيری با طراحی ابتكاری و جدید میباشد
 لوله شوکهای دیافراگمی دارای. توليد کند، میباشد16/1  موج شوک مسطح در دریون خود که نسبت طول به قطر آن،شوک قادر است
 محدودیتهای این لوله شوکها دليل طراحی لوله شوکهای بدون، اما با این وجود.نقاط قوتی مانند ساخت آسان و پارگی آنی آن میباشد
 عدم قابليت تنظيم نسبت فشار-2 . عدم قابليت تكرار توليد موج شوک بدون باز کردن لوله-6 : مهمترین این محدودیتها.دیافراگم میباشد
 سرعت باز، مهمترین فاکتور، در شيرهای جایگزین بهجای دیافراگم. عدم امكام خودکار کردن لوله شوک؛ میباشد-9 در یك بازه مشخص
 در این مقاله یك مكانيزم ابداعی برای. که در ایجاد و یكنواختی موج شوک تشكيل شده در دریون تاثير مستقيم دارد.شدن شير میباشد
 اول اینکه: این شير خودکار دو قابليت منحصربهفرد دارد. میباشد8 ms  پيشنهاد شده است که زمان باز شدن،رسيدن به سرعت باالی شير
درایور و درایون هم راستا بوده و اغتشاش ناشی از تغيير مسير یا چرخش گاز را نداریم که این به بهينه شدن لوله شوک کمك میکند و دوم
اینکه این شير از مرکز لوله بهسمت گوشهها مانند دیافراگم دوربين باز میشود و این بهترین حالت برای باز شدن شير و یكنواختی موج
 این مقاله نحوه عملكرد یك شير پرسرعت با عملگر پنوماتيكی را توضيح داده و به مقایسه دادههای تجربی و تئوری آن.حاصل میباشد
.پرداخته است
 شيرهای با سرعت باال، لوله شوک بدون دیافراگم:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
This paper investigates a kind of non-diaphragm shock tube equipped with an innovative and new design valve that
is capable of generating well-formed shock waves within a driven tube. Diaphragm shock tubes have the advantage
of easy building and instantaneous opening. However, some limitations of this kind of shock tube such as the lack
of repeatability without opening, the inability to adjust pressure ratio at a specified interval and the inability to
automate the shock tube, caused a development on an automated shock tube. In the non-diaphragm shock tubes, the
most important factor is the opening time of the shock tube inlet, which directly influence on the formation and
uniformity of the shock wave formed in the driven. In this study, an innovative mechanism to achieve high-speed
opening valve with an opening time of eight milliseconds (8ms) is proposed. Absence of any disturbances caused
by a change in direction or rotation of gas and the opening from the center to the sides are two unique features of
this automated non-diaphragm shock tube. Finally, in this investigation, the functional parameters of this
non-diaphragm valve are calculated theoretically and compared with measured experimental data.
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 -1مقدمه
در لوله شوکهای معمول ،دو ناحيهی گاز پرفشار (درایور) و
گاز کم فشار (دریون) داریم که با یك دیافراگم از هم جدا
شده اند .فشار ناحيهی پرفشار ،به تعداد ،ضخامت و جنس
دیافراگم ،بستگی دارد .با پاره شدن یكدفعه دیافراگم
جداکننده دو ناحيه ،توليد موج شوک انجام میگيرد ].[6
اگرچه که پارگی دیافراگم ،راحت ترین روش برای حذف
لحظهای جداکننده فضای درایور و دریون میباشد ،اما این
روش چند محدودیت کاربردی دارد .عوض کردن دیافراگم
برای هر بار تست ،زمان زیادی میگيرد و همچنين قابليت
خودکار شدن را ندارد .همچنين بهدليل تفاوت در مدل پاره
شدن دیافراگم ،امكان گرفتن نتيجه یكسان از تستهای
تكراری پایين است ،اگرچه امكان مشخص نمودن فشار
پارگی با یك درصد تغيير در تكرارها ،با استفاده از
دیافراگمهای خراش خورده بهصورت ضربدری وجود دارد
] .[2عالوه بر این ،ذرات باقيمانده از دیافراگم ترکيده ،ممكن
است با سيستمهای اندازهگيری گرانقيمت موجود در لوله
شوک برخورد کرده و سبب آسيب به آن شوند .عالوه بر آن
نياز به تخليه ذرات باقيمانده در لوله میباشد ].[9
برای غلبه بر مشكالت لوله شوک دیافراگمی ،طراحی
انواع لوله شوکهای بدون دیافراگم در حال گسترش است
که در آن بهجای دیافراگم از برخی از انواع شيرهای سرعت
باال استفاده میشود .در شيرهای جایگزین بهجای دیافراگم،
مهمترین فاکتور ،سرعت باز شدن شير میباشد ] .[1انواع
مختلفی از این شيرها ،برای ایجاد سرعت بيشتر پيشنهاد
شده است؛ مانند شيرالستيكی ،[5] 3شير تك پيستونی ]،[1
شير دو پيستونی ] ،[1شير آستينی .[8] 4استفاده از این
شيرها ،هنگامی بهصورت ویژه سودمند است که نياز به
تستهای تكرارپذیر و یا دستگاه خودکار باشد .با توجه به
اینکه با افزایش زمان باز شدن شير ،فاصله تشكيل موج
شوک از شير بيشتر میشود ][1؛ از اینرو ،چالش اصلی در
لوله شوک بدون دیافراگم ،رسيدن به زمان باز شدن مناسب
در شير پرسرعت ،برای تشكيل موج شوک مناسب در یك
طول مناسب میباشد .البته که بازشدن شير از مرکز لوله،
به یكنواختی موج کمك شایانی دارد و مقداری از تاثير زمان

3- Rubber valve
4- Sleeve valve

بازشدن شير را جبران مینماید ] .[60مهمترین دليل برای
انتخاب ساختار بدون دیافراگم ،امكان خودکار کردن لوله
شوک میباشد.

 -2ساختار لوله شوک برای آزمایشها
این لوله شوک برای مطالعه و برسی موجهای شوک متوالی
ساخته شده است .در طراحی انجام گرفته ،فشار اوليه
درایور( ( بين  9تا  20 barو فشار اوليه دریون ( ( بين
 0/5تا  6 barمیباشد .قطر داخلی لوله دریون برابر 1 mm
و طول آن به نسبت قطر برابر  16/1میباشد .درایور به طول
 6 mو دریون به طول  2/5 mدر راستای همدیگر قرار دارند
و نسبت قطرهای داخی آنها که سطح جریان گاز میباشد با
هم برابر است .برای راحتی کار ،لوله شوک به نحوی طراحی
شده است که در آن از هوا بهعنوان گاز فشرده در درایور
استفاده شود .یك مخزن با فشار باال که با کمپرسور پر شده
است ،برای پر کردن و تامين فشار درایور ،به کار گرفته شده
است .برای بررسی و مطالعه شرایط موج شوک در دریون،
یك حسگر نوری ،طراحی و ساخته شده است که قابليت
اندازهگيری سرعت موج و بررسی یكنواختی آن با کمك آن
حسگر محيا شده است .در شكل ( :)6تصویر و شكلواره لوله
KNTU2

مشاهده میشود.

شکل ( :)1تصویر و شكلواره لوله KNTU2

در شكل  ،1بخش شماره  6نشاندهنده محرک ،بخش
شماره  2شير چند زمانه ،بخش شماره  9متحرک و بخش
شماره  1نشاندهنده قسمت طراحیشده برای نصب سيستم
اندازهگيری میباشد .همچنين بخش ابتدایی محرک
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بهمنظور افزایش فشار در این ناحيه و بخش انتهایی قسمت
اندازهگيری بهمنظور قابليت کاهش فشار در متحرک توسط
فلنجهای کور کن مسدود شدهاند .همانطور که در شكل 2
مشاهده میشود ،در ابتدا برای راهاندازی لوله شوک ،گاز
پرفشار از طریق شير تعبيهشده وارد بخش محرک میشود و
پشت تيغههای طراحیشده شير ذخيره میشود تا فشار
بهاندازه مطلوب برسد.
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 -1-1اجزای شیر و پیکرهبندی آن
این مكانيسم از  66بخش تشكيل شده است .شكل  4نمای
انفجاری از این مكانيسم را نشان میدهد .در این مكانيسم
بخشهای  2-2 ،6-2و  9-2بدنه اصلی این شير میباشند.
در داخل بخشهای  6-2و  1دو بلبرینگ بهصورت انطباق
پرسی قرار میگيرند .علت انتخاب این بلبرینگها تحمل
نيروی محوری ناشی از فشار گاز و همچنين اصطكاک پایين
در حرکت میباشد.

شکل ( :)2شرایط اوليه هنگام پر شدن محرک.
شكل  -9الف ،نمای برش خورده از شير  KNTU2را در
حالتی که شير بسته است ،نشان میدهد .هنگامیکه فشار
در محرک بهاندازه مطلوب رسيد ،با عمل کردن سيستم
پنوماتيك شير بهعنوان محرک ،دسته شير چرخيده شده و
باعث میگردد که تيغهها در کسری از ثانيه بهصورت دورانی
حرکت کرده و موجب باز شدن دهانه شير و تخليه گاز
متراکم به داخل بخش متحرک و ایجاد موج شوک در آن

(الف)

میشود .این امر در شكل  -9ب نشان داده شده است.

(ب)
(الف)

(ج)
شکل ( :)4اجزای تشكيلدهنده
(ب)
شکل ( :)9نمای برش خورده شير KNTU2

الف) هنگامیکه شير بسته است،
ب) هنگامیکه شير بهطور کامل بازشده است.

شير KNTU2

الف) نمای انفجاری
ب) نمای مونتاژ شده ،ج) تصویر شير ساخته شده.
بخش  6بر روی بلبرینگ شماره ( 6قطعه  )BallB.1قرار
میگيرد و دودسته (قطعه  )Handleبه داخل آن پيچ
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میشوند .این دستهها از طریق سيستم پنوماتيك که در
بخشهای بعد توضيح داده میشود ،وظيفه تأمين نيروی
الزم برای عملكرد شير را دارند .بهعلت استفاده از
پيكرهبندیهای متفاوت ،بر روی قطعه شماره  6شيار
بهاندازه زاویهای  600درجه ایجاد شده است که امكان
چرخش بخش یك را فراهم میکند .بخش  1بر روی بخش
یك توسط پيچهای آلن با قطر  1 mmو طول  25 mmبر
روی بخش یك پيچ میشود .بهمنظور بستن دهانه شير از
یك مجموعه تيغه (قطعه  )Bladeاستفاده میشود .این
تيغهها دارای دو پایه در دو سر خود میباشند .یكی از آن
پایهها در سوراخهای تعبيهشده در روی بخش یك قرار
میگيرد .در ادامه بيشتر به بررسی این تيغهها خواهيم
پرداخت .پس از قرارگيری تيغهها ،بلبرینگ شماره دو بر
روی بخش شش بهصورت پرسی نصبشده و بخش  5بر
روی آن قرار میگيرد .با این کار پایه دوم تيغهها در
شيارهای تعبيهشده بر روی بخش  1قرار میگيرد .سپس
فلنج شماره  9بر روی بخش  5توسط قطعه واسط پيچ شده
تا مانع از حرکت شعاعی قطعه شماره  5گردد .بهاینترتيب
با حرکت ميلههای تعبيهشده ،دهانه توسط تيغهها بسته
خواهد شد .قسمت  1نيز در این شير بهمنظور نگهداری
کامل متحرک در داخل شير در نظر گرفته شده است.
همچنين بهمنظور موقعيتدهی دقيق متحرک در شير ،در
داخل قطعه شماره  5یك پله تعبيه شده است تا لوله
متحرک از بخش معينی جلوتر نرود.
 -1-2مشخصههای ویژه شیر
شير طراحی و ساختهشده ،ویژگیهای طراحی قابل توجهی
دارد که نياز است بهصورت خاص به آن پرداخته شود؛
اوال طراحی لولههای شوک بدون دیافراگم غالباً بر اساس
پيستونهای حرکت سریع میباشد .در اینگونه طراحی
محرک پيرامون متحرک قرار میگيرد .حرکت پيستون در
یك بازه کم موجب باز شدن کامل شير میشود .عيب اصلی
این روش چرخش  680درجهای جریان گازی که موجب
اغتشاشات چشمگير در موج شوک میشود ،میباشد ].[60
بهمنظور جایگزینی دیافراگم با سازوکاری که همانند آن
عمل کند ،میبایست چند موضوع مدنظر باشد .اول اینکه
مقطع لوله میبایست در کسری از ثانيه باز شود .موضوع
مهمتر این است که هندسه شير میبایست بهگونهای باشد
که اثر چشمگيری بر روی فرآیند موج شوک در طول باز
شدن این مكانيسم نداشته باشد .بهترین حالت لوله آن است
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که بخش درایور و درایون در یك راستا بوده و شيوه باز
شدن آن برای توليد موج یكنواخت ،باز شدن از وسط و به
صورت متقارن باشد که در طراحی لوله شوک درنظر گرفته
شده است که حتی این موضوع میتواند مقداری از کم بودن
سرعت باز شدن شير را هم جبران نماید .مهمترین ویژگی
این شير هم باز شدن متقارن از وسط در کسری از ثانيه
میباشد که به توليد موج یكنواخت در زمان و فاصله کمتر
کمك میکند.
ثانيا مزیت دیگر این سازوکار بهعنوان شير لولهه شهوک،
قابليت نصب تيغههای مختلف اسهت کهه امكهان بهاز شهدن
دهانهه در حالههتههای مختلههف امكهان بررسههی تههاثير آن در
تشكيل و یكنواختی مهوج شهوک را مهیدههد 9 .نهوع تيغهه
طراحی و ساخته شده است که علت استفاده از این تيغهههها
تفاوت در نحوه باز شدن دهانه شير میباشد .در طراحیهای
صورت گرفته دو نكته مدنظر بوده است .اولين نكته بررسهی
باز شدن دهانه شير دقيقاً از مرکز شير در حالتی کهه دهانهه
بهصورت ترکيبی از سه منحنی بازشده (شهكل  )5و حهالتی
که شير به صورت ترکيبهی از شهش منحنهی (شهكل  )1بهاز
میشود .بدین ترتيب امكان اثر شكل باز شدن دهانه بر روی
موج شوک قابل بررسی است( .در شكلها ناحيه قرمز نشانگر
قسمت باز شده دهانه بهوده کهه سهيال پرفشهار از آن عبهور
میکند ).نكته بعد بررسی اثر باز شدن شير بهطهور دقيهق از
مرکز شير و باز شدن از قسهمتههای کنهاری بهر روی مهوج
شوک و یكنواخت شدن موج میباشد .علت بررسی این نكته
پاره شدن برخی از دیافراگمها از قسمت کناری دیهافراگم در
لولههای شوک دیافراگمی میباشد که موجهب تغييهر شهكل
موج شوک ایجادشده میشود .به همين منظور دسته سوم از
تيغهها برای شير طراحی و ساخته شده است (شكل .)9

شکل ( :)5نمایش شماتيك مجموعه سه تيغهای برای
بستن دهانه در زمانهای مختلف هنگام باز شدن از مرکز
شير ،الف)  ،t=0 msب)  ،t=1.6msج) ،t=3.2 ms
د)  ،t=4.8 msهه)  t=6.4 msو و) .t=8 ms
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شدند .با توجه به محدودیتهای موجود از تيغههای
تيتانيومی با ضخامت  2 mmبرای هنگامیکه دهانه شير از
قسمت کناری باز میشود و از تيغههای آلومينيومی
(شكل  )8با ضخامت  1 mmبرای دیگر حالتها بهره برده
شد.
ثالثا این شير امكان تنظيم فشار بين  9تا  20 barرا
دارد که میتوان موجهای تكرارپذیر شوک با سرعت و
شکل ( :)1نمایش شماتيك مجموعه شش تيغهای برای
بستن دهانه در زمانهای مختلف هنگام باز شدن از مرکز
شير ،الف)  ،t=0 msب)  ،t=1.6 msج) ،t=3.2 ms
د)  ،t=4.8 msهه)  t=6.4 msو) .t=8 ms

فشارهای مختلف و دلخواه ایجاد نمود.
رابعا این شير به صورت کامال خودکار عمل کرده و به
محض رسيدن فشار درایور و دریون به حد مورد نظر ،عمل
میکند.

شکل ( :)8تيغههای آلومينيومی.
غهای برای
شکل ( :)9نمایش شماتيك مجموعه سه تي 

 -4تجزیه و تحلیل باز شدن شیر
برای بازنمودن سریع شير مورد استفاده در لوله شوک ،نيهاز

بستن دهانه در زمانهای مختلف هنگام باز شدن از قسمت
کناری شير ،الف)  ،t=0 msب) ،t=1.6msج) ،t=3.2 ms
د)  ،t=4.8 msهه) t=6.4 msو و) t=8 ms

زمان موردنظر به انجام برساند .با توجه به مطالعهات صهورت

 -9جنس تیغهها

گرفته ،از سيستم پنوماتيك در مواردی که نيروههای نسهبتاً

با توجه به اینکه فشار کاری در لوله شوک در بازه  9تا 20
بار میباشد .بهمنظور انتخاب جنس مناسب برای تيغههای
موردنظر بهطوریکه این تيغهها تحت تنش ناشی از این
فشار کاری و فشار محلی در هنگام باز شدن دهانه شير ،در
ناحيه االستيك باقی بمانند ،الزم بود که جنسی انتخاب
شود که تنش تسليم آن بيشتر از این مقدار تنش (که
بيشينه مقدار تنش است) باشد .به همين منظور از نرمافزار
آباکوس برای شبيهسازی استفاده گردید و با بررسی چندین
نوع از جنسهای مختلف ،بهمنظور دستیابی به سرعت
باالی باز شدن دهانه شير و همچنين مقرونبهصرفه بودن،
دو نوع جنس آلومينيوم و تيتانيوم برای این کار انتخاب

به فرآیندی است که بتواند این سازوکار را بهدرستی و تحت

پایين (حدود یك تن) و سرعتهای حرکتهی بهاال موردنيهاز
باشد (مانند سيستمهایی که در قسمتهای محرک رباتهها
بهکار می روند) استفاده میکننهد درصهورتیکهه کاربردههای
سيسههتمهههای هيههدروليك عمههدتاً در مههواردی اسههت کههه
قدرتهای باال و سرعتهای کنترلشده دقيق موردنظر باشد
(مانند جكهای هيدروليك ،ترمز و فرمهان هيهدروليك و )...
] [66که درواقع بها توجهه بهه مطالهب گفتههشهده سيسهتم
پنوماتيك برای بازنمودن شير موردنظر ،مناسبتهر و مقهرون
بهصرفهتر است.
اجزا این سيستم پنوماتيك عبارتاند از :کمپرسور ،واحد
مراقبت کمپرسور ،شيرهای کنترل ،عملگر.
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کمپرسور

اکنون با کمك قانون دوم نيوتون ،با توجه به جرم پيستون و

کمپرسورها در سيستم پنوماتيك وظيفه تأمين انرژی
موردنياز که از طریق تراکم سيال بهدست میآید را انجام
میدهند .در این سيستم از کمپرسوری با ظرفيت 600 lit
بر دقيقه استفاده گردید.

ممان اینرسی چرخشی بخشهای متحرک دورن شير که

()2

واحد مراقبت

در اینجا این نكته قابل ذکر میباشد که با توجه به اتصال

معلوم میباشد ،شتاب حرکت پيستون را از رابطه زیر
بهدست آوردیم:
∑F=ma+

سيلندر به مخزن ،فشار داخل سيلندر و همچنين ممان

هر واحد مراقبت معموالً از یك فيلتر ،یك شير تنظيم
فشار ،یك روغن زن و یك نمایشگر فشار تشكيلشده است.
این بخش وظيفه جداسازی ذرات جامد موجود در هوا،
روغن زنی هوا بهمنظور افزایش عمر قطعات مدار پنوماتيكی
و کاهش رطوبت موجود در هوای خروجی را بر عهده دارد.

سينماتيك حرکت با شتاب ثابت ،داریم:

شیر کنترل

()9

برای به کار انداختن عملگر و کنترل روی جریان سيال
متراکم سيستم ،نياز به شير میباشد .در این سيستم از یك
شير پنوماتيكی  9به  2ساخت شرکت فستو استفاده شده
است.

()1

عملگر
نكته حائز اهميت در انتخاب عملگر ،تأمين سرعت موردنياز
برای باز کردن شير میباشد .برای این منظور از جك
 10×920دوطرفه فستو استفاده شده است .این جك دارای
قطر پيستون  10 mmو کورس حرکتی  920 mmمیباشد
که در جدول  1مشاهده میگردد.

اینرسی چرخشی نيز ثابت فرض شده است.
در ادامه با توجه به کورس حرکتی الزم برای باز شدن کامل
شير که  20cmمیباشد و جایگذاری آن در رابطه
Δx= ⁄
=2×0.20/5784=0.0000691
t=0.0083s

()5

همانطور که مشاهده میگردد ،مدت زمان باز شدن شير
برابر با  8/9 msمیباشد.
نكته مورد توجه قرار گرفته در طراحی ،محل و نوع
قرارگيری سيلندر میباشد به نحوی که کورس حرکتی
حداقل ممكن شود .با حل یك مسئله بهينهسازی ،کمترین
کورس در حالتی بهدست میآید که سيلندر در

⁄

(α

زاویه دوران شير برای باز شدن بهطور کامل میباشد ).بر
ميله دوران عمود باشد (شكل .)3

جدول ( :)1مشخصات عملگر پنوماتيك.

در اینصورت ،سر پيستون در هر باز شدن یا بسته شدن،

نوع سيلندر

سيلندر پنوماتيك

یك حرکت رفت و برگشتی روی دسته شير انجام میدهد و

کورس حرکتی

 920ميلیمتر

به کمك این حرکت که با یك زانویی در سر پيستون و یك

حداکثر نيروی اعمالشده

 110نيوتون

بلبرینگ روی دسته شير ایجاد شده ،حرکت خطی پيستون

توسط سيلندر

به حرکت دورانی شير تبدیل میشود.

حداکثر فشار کاری

 60بار

قطر پيستون

 10ميلیمتر

 -1-4مدت زمان باز شدن شیر
با توجه به فشار داخلی پيستون به اندازه  1 atmکه با کمك
اتصال به مخزن کمپرسور ایجاد میگردد و همچنين قطر
پيستون  ،10 mmنيروی ایجاد شده وارد به پيستون
محاسبه میگردد:
()6

= 879.2N

××Π

×F=PA=7

شکل ( :)3تبدیل حرکت خطی پيستون به حرکت دورانی
شير.
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جدول ( :)2مقادیر معلوم در محاسبات.

 -5تحلیل نتایج تئوری و تجربی
در ادامه روش ترسيم نمودارهای زمان -زاویه شير و
زاویه -سرعت خطی و زاویه -سرعت زاویهای شير آمده

مقدار ثابت

نماد

متغير

58

β

زاویه اوليه بين راستای دسته
و سيلندر

است.
شكل  11شماتيك شير و سيستم پنوماتيك را نشان

61 Cm

میدهد .در مثلث  ABCزاویه  ،Aتتا میباشد که مقدار آن
از صفر تا آلفا تغيير میکند .هنگامی که تتا برابر صفر است،
شير کامال بسته و در حال پرشدن است و به محض رسيدن
پيستون شروع به حرکت میکند و تتا از صفر تا آلفا و
صفر تا  20cmتغيير میکند.

11

α

حداکثر چرخش دسته شير

1 Bar

P

فشار سيستم پنوماتيك

a

شتاب حرکت پيستون

5181

به فشار پيشبينی شده ،مدار پنوماتيك عمل کرده و

طول اوليه دسته شير

از

هم که ثابت و برابر با طول

 ABمیباشد β .نيز زاویه راس  Bمیباشدکه همواره ثابت
است .فاصله بين پيستون و مرکز دوران را هم ( rطول موثر
دسته شير) فرض ميكنيم که در ابتدا و انتها برابر با
است و در بين مسير کوچكتر از آن .با توجه به مطالب
مذکور از قانون کسينوسها داریم:
()1

شکل ( :)11شكلواره شير پر سرعت در حالت بسته و باز.

همچنين با توجه به حرکت شتاب ثابت پيستون ،داریم:

نمودار آبی رنگ در شكل  11از محاسبات تئوری و رابطه 66
بهدست آمده است که با توجه به چرخش  11درجه برای باز

⁄

()1
با توجه به معلوم بودن  ،aدر هر زمان مشخص،
میآید که با توجه به معلوم بودن مقادیر

بهدست

و  r ،βدر هر

زمان بهدست میآید .حال با بهدست آمدن  rو قانون
سينوسها داریم:

شده است .اما زمان قرارگيری شير در سه زاویه مشخص 20
و  10و  10درجه ،بهصورت تجربی و با یك حسگر
اندازهگيری شده است که با  +در نمودار نشان داده شده
است .خط قرمز رنگ هم بر اساس شتاب بهدستآمده تا 20

()8

درجه با کمك برنامهنویسی در متلب ترسيم شده است .این
⁄

()1

افت شتاب که در نمودار شاهد آن هستيم ،به دو دليل
میباشد -6 :کاهش فشار در سيلندر رخ میدهد؛  -2با باز

با جاگزاری رابطه  1در  1داریم:

شدن تيغهها چون فاصله از مرکز زیاد میشود ،ممان

√⁄

()60

اینرسی چرخشی افزایش مییابد که در محاسبات ممان
اینرسی چرخشی متوسط قرار داده شده است و به همين

که با جاگزاری  1در  60داریم:
()66

شدن کامل شير ،نشان میدهد که شير در  8 msکامال باز

⁄

⁄
√

⁄

از این رابطه با توجه به مقادیر معلوم جدول  ،2نمودار
زمان -زاویه شير بهصورت زیر بهدست میآید:

دليل از یك جایی به بعد شاهد افت شتاب میباشيم و شير
بهجای  8 msدر  60 msباز میگردد.
در ادامه با توجه به حرکت شتاب ثابت پيستون داریم:
()62

V=at
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که از این رابطه ،با جاگذاری  tاز عكس معادله  11نمودار

تدریج با کم شدن زاویه و افزایش اختالف بين راستاهای

زاویه -سرعت خطی به صورت زیر بهدست میآید:

حرکت ،سرعت زاویهای کاهش مییابد.

شكل کلی این نمودار شبيه به نمودار زمان-زاویه شد ،چرا
که حرکت پيستون شتاب ثابت فرض شده است.

شکل ( :)19مقدار سرعت زاویهای شير بر حسب درجه باز

شدن.
 -1نتیجهگیری
شکل ( :)11رابطه بين زمان و زاویه باز شدن شير.
در هر لحظه ،سرعت خطی پيستون موجود میباشد ،حاال با
توجه به معلوم بودن تتا در هر زمان مشخص از رابطه ( )11و
 rاز رابطه ( )1داریم:
()69
با توجه به معادله فوق نمودار زاویه-سرعت زاویهای بهصورت
شكل  12بهدست میاید.

در مقاله حاضر ،یك شير با سرعت باال با عملگهر پنومهاتيكی
جایگزین دیافراگم در لوله شوک گردیده است .این طراحهی
در مقایسه با طرحهای قبال منتشر شهده ،امكهان جهایگزینی
بهجای دیافراگم در یهك لولهه شهوک مسهتقيم و معمهول را
دارد .این شير بين بخش پرفشار و کمفشار لوله شهوک قهرار
گرفته و تقریبا مستقل از این دو بخش عمل میکند .این امر
امكان استفاده از طول های مختلف بخش پرفشار و کمفشهار
با ميزان فشار دلخواه در بازه مورد نظهر را بهه مها مهیدههد.
عالوه بر این ،تغييهر جههت حرکهت گهاز کهه در مهدلههای
طراحی شده دیگر وجود دارد ،در این شير بهوجود نمیآید و
همچنين باز شدن شير از مرکز لوله انجام میگيرد.
آزمایشات نشان داد کهه زمهان بهاز شهدن شهير 60 ms
می باشد و موج یكنواخت در انتهای بخش کمفشهار تشهكيل
شده است .نوع عملكرد این شير خودکار بوده و زمهان انجهام
هر تست را در مقایسه با لوله شوکهای دیافراگمی بهصورت
چشمگيری کاهش و در حد چند دقيقه برده است.

 -9مراجع
شکل( :)12مقدار سرعت خطی پيستون بر حسب زاویه باز

شدن شير.
همانطور که قابل پيشبينی هم بود و با توجه به شكل
 ، 19با افزایش سرعت خطی و عمود شدن راستای پيستون
بر راستای دستهی شير ،سرعت زاویهای افزایش مییابد و به
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