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 مقدمه -1

ب اثشاری است کِ ثِ طَر دقیق ٍ ٍیژُ ثجبت ٍیلچز را اًذاسُ گیزی هی کٌذ.تخویي در راثطِ ثهقبلِ ایي 

ثِ طَر  CER هزکش ثقل یک اثشار هتحزک ثب سزًطیي غبلجـبً ثِ صَرت ثصزی اًجبم هی گزدد.هیشاى

هکبى جزهی ٍاثستِ فشایٌذُ ای ثِ قزار دادى تزاسٍ سیز ّزکذام اس چزخ ّبی ٍیلچز ٍ اًذاسُ گیزی 

( قبثل اًذاسُ گیزی است. ثِ ػالٍُ تؼییي Y،Xدر ایي رٍش فقط هزکش جزم افقی)حبل  ثب ایي.]1[است

 .]2ٍ3[در ایي رٍش ثِ کبر فشایٌذُ ای ًیبس دارد ٍ هطکالت فزاٍاًی ایجبد هی کٌذ RFOC هیشاى

.ایي دستگبُ ثبضذجْت اًذاسُ گیزی هزکش جزهی ٍیلچز ثب سزًطیي ایجبد سکَی ثبر هی  اٍلیي هزحلِ

درجِ اًحٌب را دارد.هیشاى اًتقبل ثبر تحت تأثیز کسیٌَس ساٍیِ اًحٌب هی ثبضذ.پس اس  22 تَاًبیی تحول

  ᵐᵐ 15± درجِ جْت کبّص خطبی ارتفبع 32تحلیل خطبّب ایي ًتیجِ حبصل هی گزدد کِ اًحٌب ثِ هیشاى 

ست.تصَیز ایي اثشار در اثشار ثب الْبم گزفتي اس سکَی پزتبة راکت طزاحی گزدیذُ ا ایيًیبس هی ثبضذ.

 ًطبى دادُ ضذُ است. 1ضکل

 

 .ٍیلچز ثب سزًطیي RFOCثزای اًذاسُ گیزی  ًوبیی اس سکَی ثبر(:1ضکل)
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 توصیف-2

سَار است.ایي غلتک ّب طَری طزاحی گزدیذُ اًذ  ار ضبهل یک سکَ است کِ ثز رٍی غلتکْبییایي اثش

 ( ًطبى دادُ ضذُ است هی دٌّذ.2در ضکل)را ّوبى طَر کِ  ᵐᵐ 622 کِ ثِ ٍیلچز اهکبى حزکت تب

 

 .سکَی ثبر ٍغلتکْبی هزثَطِ اجشایسبختبر  (2ضکل)

 

 

 (.load cellاثؼبد ٌّذسی سکَی ثبرٍ هحل تؼجیِ سٌسَر ّبی لَدسل) (3)ضکل
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جزم کلی ٍیلچز ثب سزًطیي ثب داضتي  3ثب هزاجؼِ ثِ ضکل ثزای هذلسبسی ٍ تَصیف فیشیکی ایي دستگبُ ،

 ثذست هی آیذ: سیزرٍاثط 

ΣFz = 0 = F1 + F2 + F3 = Fwc 

Mwc = Fwc / g 

G=(9.81m/s2) 

ΣMx = 0 = 0.200F2 + 0.392F3 – y Fwc 

y = (0.200F2 + 0.392F3) / Fwc 

ΣMy = 0 = 0.636F2 - x Fwc 

x =  0.636F2 / Fwc 

 ᵐᵐ 622شاى سَرتوِ ای کِ ٍیلچز ثِ رٍی آى ثستِ ضذُ است ثِ هیCOFM ثزای اًذاسُ گیزی ارتفبع

. هی گزددتغییز ًیزٍ ثب تَجِ ثِ ضتبة سٌج اًذاسُ گیزی  ّوچٌیيهوکي است افشایص یب کبّص ارتفبع یبثذ.

ٍیلچزاس طزیق سپس .]4[ثزای ّزکذام اس ًوًَِ ّب اًذاسُ گیزی هی ضَد ثذیي تزتیت ارتفبع هزکش جزم

قی ٍ جزم کلی ٍیلچز ٍ در سکَی اف RFOCهکبى یی ثِ سَرتوِ کبهال هتصل هی گزددٍ تسوِ ّب

طی افشایص  RFOC( ارتفبع 4سزًطیي آى ثِ طَر سبکي اًذاسُ گیزی هی گزدد.ثب تَجِ ثِ تصَیز)

 سزػت ٍ کبّص سزػت ثب استفبدُ اس هحَر طجق فزهَل سیز ثذست هی آیذ:

ΣMy = 0 = 0.636ΔF2 - Mwcgx – Mwc(±a)z 

g=9.81m/s2 

 ΔF2 :سزػت ثبر ثزاسبس افشایص یب کبّص تغییز هیشاى  

±a                  اگز ضتبة هٌفی ثبضذ ٍ اگز ضتبة هثجت ثبضذ، کِ ثب ضتبة سٌج اًذاسُ گیزی هی ضَد 

z = (0.636ΔF2 - Mwcgx) / Mwc(±a) 
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RFOC  دادُ ّب جْت دستیبثی ثِ هیبًگیي ضذُ ٍطی افشایص یب کبّص سزػت اًذاسُ گیزیRFOC 

 .هی ضًَذ آٍریگزد

 

 دیبگزام ًیزٍّبی ٍارد ثزٍیلچیز ٍسزًطیي ٍهَقؼیت ارتفبػی هزکش جزم .   (4ضکل )

ثیزات جزم سکَی ثبر ٍ تسوِ ّب در هزاحل درجِ ثٌذی تؼذیل هی گزدًذ.ًیزٍیی کِ جْت افشایص یب تأ

هضبػف تأهیي هی گزدد.اًتظبر هی رٍد  ًیزٍیکبّص سزػت سَرتوِ اػوبل هی گزدد اس طزیق سیلٌذر ثب

g(m/s )را تب ،ضتبة NK1 زاثز ثبًیزٍیی ثکِ 
ثبضذ NK62ٍیلچزی کِ جزم آى ثب سزًطیي  ثزای1(  2

 کٌتزل جزیبى َّای سیلٌذر، دٍػذد سَپبح استَاًِ ای ثِ جبی یک سَپبح . ثِ هٌظَر]5[افشایص دّذ

ل یچ سثبًِ دار ثزای قزار دادى سیلٌذر ثِ ضکئسَ ؼطبف پذیزی ثِ کبر گزفتِ ضذُ است.سِافشایص اً ثزای

پبیِ درجِ ثٌذی ثب تَجِ ثِ هٌبست در ضزایط هَرد ًیبس در کٌبر سیلٌذر طزاحی ضذُ است. یک ػذد 

( جْت ثزآٍرد ػولکزد ٍیلچز ٍ سزًطیي ضجیِ سبسی آى ٍ ّوچٌیي تؼییي ثبسدُ هجذل،رٍی سکَ 5ضکل)

 خٌثی ضَد.تؼجیِ ضذُ است.ایي پبیِ ثِ هب اجبسُ هی دّذ کِ تأثیزات جزم در طی هزاحل درجِ ثٌذی 
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 ًوبیی اس سیلٌذرّب ،سَییچْب ٍسَپبپْبی تؼجیِ ضذُ ثز سکَی اًذاسُ گیزی هزکش جزم. (5) ضکل

در قبة درجِ ثٌذی ثکبر هی رٍد.ارتفبع  CRFOثزای تغییز ارتفبع  NK3.75هیشاى جزم در ًْبیت 

RFOC ییي هی در قبة درجِ ثٌذی اس طزیق هَاسًِ سبسی قبة اس سین هتصل ثِ هیلِ هزکشی تؼ

بت ثِ کِ ایي آسهبیص اثتذا ثب حضَر یک ٍیلچز هصٌَػی اًجبم ضَد. ثؼذ اس آسهبیطهیطَدگزدد.پیطٌْبد

کی اس کبرهٌذاى ثِ طَر داٍطلجبًِ تست سا اًجبم دّذ. در توبهی طَر هَفقیت آهیش پیطٌْبد هی ضَد کِ ی

ایي تزتیت حزکت ثذًی اٍ  هزاحل تست داٍطلت، ثبیذ لگي ٍ سیٌِ داٍطلت ثبثت ًگِ داضتِ ضَد ٍ ثِ

هحذٍد گزدد. در ثیوبراًی کِ تَاًبیی ثبثت ًگِ داضتي سز ٍجَد ًذارد ثبیذ سز ثیوبر ًیش ثبثت ًگِ داضتِ 

ضَد. ػلیزغن هحذٍدیت ّبی ثذًی، هیشاى سزػت هَرد ًیبس ثزای هجذل سجت ایجبد حزکبت اضبفی در 

 ثذى سزًطیي ٍیلچز هی گزدد.

 نتیجه گیری-3

ثب ٍیلچز هزکش جزمجْت تؼییي رٍضی اثتکبری در ایي هقبلِ هَرد ثحث ٍ ثزرسی قزار گزفت اثشاری کِ 

. اًتظبر هی رٍد کِ در ایي اثشار اطالػبت هَرد ًظز ٍ السم را در هحبسجبت فیشیکی هزثَطِ هوی ثبضذ

بثقبت پبرا در هس ًٍیش اػضبی فٌی تین تین راستبی اًَاع پزتبثگزّب ٍ چزخ ّبی ضذضزثِ در اختیبر پشضک 
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سٌگیي ٍسى را ًیش هقذٍر ٍرسضکبراى جزم ثذًی  قزار دّذ. ثِ ػالٍُ ایي اثشار، جوغ آٍری ارقبمالوپیک 

ٍیلچیز ّبی پبراالوپیک ثزای اٍساى هختلف ثزای  RFOC؛ سیزا در حبل حبضز هیشاى هی سبسد

 ٍرسضکبراى  کطَرثِ طَر دقیق  هَجَد ًوی ثبضذ.
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