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 میکروالکترونیک فناوری و Proximity روش با دوار ماشین محور جابجای حسگر ساخت و طراحی :پروژه عنوان

 فشار و دما مکانیکی، پارامترهای ابزاردقیق توسعه طرح عنوان طرح:

 یروگاهیشرفته نیپ یریاندازه گ یم هاستیس یمركز توسعه فناور واحد اجرایی:

 ماه 15  :پروژه یاجرا زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذكر مراحل كلی ین و تشریح پروژهتبی

 و قيمت دليل به نيروگاهي ژنراتورهاي و توربين نظير دوار هايماشين از بسياري صحيح عملكرد و سالمت پایش
 سيستم  از آنها خروج و خرابي بروز از قبل باید بطوریكه بوده، اهميت ئزحا برق نيروي پایدار توليد در آنها اهميت
 وضعيت تشخيص هايسيستم وجود. باشد داشته درستي اطالع عيب بروز علت و آنها وضعيت از برداربهره توليد،

 هايهزینه بطوریكه است، الزم و ضروري امري ماشين از صحيح نگهداري و خطا شرایط بينيپيش براي دوار ماشين
 .نمایدمي اقتصادي و پذیر توجيه كامالً را هاسيستم این نصب و اجرا

 هايدستورالعمل طبق بر و گيرندمي نظر در منظمي ايدوره سرویسهاي ماشينهایي چنين براي منظور بدین
 .شوندمي تعویض یا تعمير آنها اجزاء و قطعات برخي برداريبهره
 برخط و پيوسته بصورت ماشينها این تا است الزم كرد، حاصل اطالع لحظه هر در شينما وضعيت از بتوان آنكه براي

(Online )نصب ماشين از مشخصي و معين نقاط در كه متعددي حسگرهاي توسط وضعيت پایش این. شوند پایش 
 ارتباطي يبسترها توسط محلي یا مركزي پردازش سيستم یك به شده گيرياندازه مقادیر. گيردمي صورت اندشده

 عيب یا سالمت وضعيت به توانمي مقادیر تحليل از پس و شده منتقل مركزي پردازنده هاي دستگاه به صنعتي
 .    برد پي ماشين

 :نمود اشاره زیر موارد به توانمي داشت وضعيت تشخيص سيستم یك از توانمي كه انتظاراتي و فواید جمله از
 ماشين عمر افزایش •
 تعميرات ايههزینه كاهش •
 ماشين تعمير حين در احتمالي هايآسيب ریسك كاهش •
 نشده ریزيبرنامه توقف هايدوره افزایش و توليد از خروج زمانهاي كاهش •
 بار فاجعه خطاهاي بروز از جلوگيري و بينيپيش •
 تعميرات هايهزینه كاهش ميزان  EERE (Energy Efficiency & Renewable Energy  ) هايگزارش اساس بر
 :بود خواهد زیر صورت به وضعيت پایش هايسيستم از گيريهبهر صورت در
 تعميرات هزینه در كاهش درصد 30 الي 25 •
 شبكه از سيستم اشتباه و موقعبي خروج در كاهش درصد 75 تا 70 •
 قطعي زمانهاي در كاهش درصد 45 الي 35 •
 وضعيت پایش هايسيستم در گذاريسرمایه برابري 10 بازگشت •
 دقيق ابزار و گيرياندازه هايسيستم كامل پشتيباني حداقل به دسترسي عدم و كشور كنوني شرایط به توجه با

 كشور ملي هايسرمایه حفظ و نگهداشت براي هاسيستم این بكارگيري لزوم همچنين حوزه، این در مطرح شركتهاي
 .شود گرفته بكار زمينه این در داخل توليد توانمندي و ظرفيت رحداكث از استفاده و فني دانش كسب تا است الزم



 پذیر نفوذ دليل به. است سایبري حمالت خطرات كاهش ها، سيستم این ساخت بومي دانش توسعه مزایاي دیگر از
 يهاشركت از هاآن تهيه و برق توليد حساس تجهيزات وضعيت تعيين و كنترل گيري،اندازه در ها سيستم این بودن

 .سازدمي ميسر را واحدها اطالعات به آنها دسترسي مختلف، شرایط در خارجي
 ساخت فني دانش داشتن و بودن دسترس در. باشدمي آن حسگرهاي وضعيت، پایش سيستم مهم هايبخش از یكي

 و مهم بزرگ، ماشينهاي اكثر در تجهيز این بكارگيري توسعه و سيستم شده تمام قيمت كاهش در تواندمي حسگر
 .نماید كمك بر سرمایه

 و فني دانش كسب نيروگاهي، پيشرفته گيرياندازه هايسيستم فناوري توسعه سند در گرفته صورت مطالعات طبق
 بودن دارآینده به توجه با، برندمي بهره MOEMSو  MEMS و فيبرنوري و فوتونيك فناوري از كه حسگرهایي توسعه

 .خواهند بود برخوردار ساخت اولویت از ،هافناوري این

در ماشين دواري همچون توربين یا كمپرسور با توجه به وجود پره هاي ثابت و متحرک در آن، فاصله بين این دو پره  
از اهميت بسيار باالیي برخوردار است. جابجایي و انحراف از حدود مجاز محور در این ماشين ها منجر به تماس بين 

و بدنبال آن خسارتهاي بسيار سنگين و گاها فاجعه آميز به بار مي آورد. لذا پایش برخط هاي ثابت و متحرک شده پره
جابجایي محور بسيار مهم بوده، بطوریكه براي اطمينان از صحت پاسخ حسگر، معموال از سه عدد حسگر و شرط دو از 

 سه استفاده مي شود.
ه مي شود. عموما از دو نوع حسگر جریان هاي گردابي براي اندازه گيري جابجایي نسبي از روشهاي مجاورتي استفاد

(Eddy Current و خازني )(Capacitive) براي این منظور استفاده مي شود. هركدام از این روشها مزایا و معایب 
 خود را دارد.

ت. در این پروژه هدف طراحي و ساخت حسگر جابجایي از نوع جریان گردابي با كمك فناوري ميكروالكترونيك اس
 حسگر و مدار حسگري با استفاده از فناوري هاي ميكروالكترونيك طراحي و ساخته خواهند شد. 

 از مزایاي استفاده از این نوع حسگر ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
 اندازه گيري فاصله بدون تماس 

 غير متاثر از تغييرات الكتریكي محيط مثل رطوبت و روغن 

 ناطيسي محيط اطرافقابليت تفكيك ميدانهاي مغ 

 سازگار با مواد بكار رفته در محور ماشين 

 :از عبارتند پروژه این در نظر مورد اجرایي مراحل
 زمينه این در الملليبين تحقيقاتي مراكز و شركتها فعاليتهاي بررسي وه مطالع -1
  جابجایي و مدار حسگري با فناوري ميكروالكترونيك حسگر مفهومي طراحي -2
 و بردهاي الكترونيك، بدنه و اتصاالت الكتریكي حسگر يليصتف طراحي -3
 و بردهاي الكترونيك و بدنه حسگر و دستگاه  حسگر كامل نمونه ساخت  -4
  نصب محيطي شرایط در مجموعه پایداري و عملكرد صحت بررسي جهت آزمایشگاهي هايآزمون انجام -5
 واقعي شرایط در دستگاهحسگر و  عملكرد بررسي و سيستم از موقت برداريبهره و ميداني نصب  -6
 
 
 



 :)خروجی مورد انتظار( ییمشخصات محصول نها

 جریان گردابيحسگر ساخت  يليو تفص يمفهوم يگزارش طراح -

 با مشخصات زیر: و دیجيتال آنالوگ حسگر و بردهاي الكترونيك صنعتي نيمه نمونه ساخت -
 دستگاه: حساسيت خروجي  mV/µm 5 

 گيري:  ازهدقت اندµm 5 

  ميليمتر 2/4الي ميليمتر  2/0 :فاصلهبازه اندازه گيري 

 فركانسي:  پاسخHz 0   اليkHz2 

 2/0:  تكرار پذیري%<  

  دكاركر يدما: °C 85 

  حساسيت با دما از°C25-  الي°C85 : °C   ppm/300 < 

 بدنه حسگر و ارتباط با بخش اپتوالكترونيك كامال عایق دي الكتریك 

 هاي آزمایشگاهي و ميداني به منظور صحت عملكرد در شرایط واقعيآزمون گزارش -

 
 

 


