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بنام خدا 
الکتروپنیوماتیک و پنیوماتیک پایه      :   نام دوره
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پنیوماتیک چیست؟

ــت     ــده اســــ ــه شــــ ــا گرفتــــ ــک از پنیومــــ ــه پنیوماتیــــ ــشه کلمــــ .ریــــ
 یا وزش هوا    - باد –اصطالح پنیوما از کلمه یونانی قدیم مشتق شده است و بعنوان تنفس             

.و در فلسفه به معنای روح ذکر گردیده است

. پنیوماتیک عبارتست از علمی که در مورد حرکات و وقایع هوا میباشد       
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:مزایای هوای فشرده

.حد کافی موجود میباشدبه هوا در همه جا به هرمقدار و در دسترس بودن
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هـای دور بـه      هوای فشرده را میتوان از طریق خطوط لوله برای راه         حمل و نقل 
.راحتی منتقل نمود
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هوای فشرده را میتوان در مخازن ذخیره نمود و برای این منظور از             نگه داری
.مخازن قابل حمل استفاده نمود
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نوسانات حرارتی محیط در هوای فـشرده تـاثیری نداشـته و بـدین              حرارت 
توان در نواحیکه درجه حرارت بـه حـداکثر سـرما یـا       جهت می 
.راحتی از آن استفاده نموده رسد، ب گرما می
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ــل  ــان درمقاب اطمین
انفجار

.نماید  سوزی نمی هوای فشرده ایجاد انفجار و آتش
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به طورکلی هر هـوایی     . هوای تخلیه روغن زده نباشد تمیز است      اگر  تمیزی
هـا و یـا اجـزای پنیومـاتیکی خـارج مـی شـود                که از نشتی لوله   

که عملیات روغن زنی بر روی آن انجام نـشده باشـد             درصورتی
.تولید آلودگی نخواهد کرد
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قطعات پنیوماتیک دارای ساختمانی ساده بوده و بدین جهت قیمت           کارییاجزا
.ها نیز مناسب میباشد آن
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خاصیت   وسیله این ه باشد و ب هوای فشرده دارای سرعت زیادی می   سرعت
.توان به سرعت های کاری باال دست یافت     می
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ــر   ــی در برابـ ایمنـ
اضافه بار

هـا   ابزار و عناصر پنیوماتیکی تا حدی که بار زیـاد باعـث توقـف آن    
تـوان گفـت کـه       نمایند و به همین علت می      گردد قبول بار می   

.باشند ها در برابر اضافه بار ایمن می آن
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.باشد حد کافی موجود میبه هوا در همه جا به هرمقدار و در دسترس بودن
.های دور به راحتی منتقل نمود توان از طریق خطوط لوله برای راه هوای فشرده را میحمل و نقل 

.اده نمودتوان در مخازن ذخیره نمود و برای این منظور از مخازن قابل حمل استف هوای فشرده را مینگه داری

که درجه حـرارت   توان در نواحی نوسانات حرارتی محیط در هوای فشرده تاثیری نداشته و بدین جهت می   حرارت 
.راحتی از آن استفاده نموده رسد، ب به حداکثر سرما یا گرما می

.نماید  سوزی نمی هوای فشرده ایجاد انفجار و آتشاطمینان درمقابل انفجار
هـا و یـا اجـزای     بـه طـورکلی هـر هـوایی کـه از نـشتی لولـه           . هوای تخلیه روغن زده نباشد تمیز است      اگر  تمیزی

که عملیات روغـن زنـی بـر روی آن انجـام نـشده باشـد تولیـد           پنیوماتیکی خارج می شود درصورتی    
.آلودگی نخواهد کرد

.باشد ها نیز مناسب می قطعات پنیوماتیک دارای ساختمانی ساده بوده و بدین جهت قیمت آناجزاء کاری

توان به سرعت های کاری باال دست  وسیله این خاصیت میه هوای فشرده دارای سرعت زیادی میباشد و ب       سرعت
.یافت

ها گردد قبول بار مینمایند و به همـین علـت    ابزار و عناصر پنیوماتیکی تا حدی که بار زیاد باعث توقف آن     ایمنی در برابر اضافه بار
.باشند توان گفت که آنها در برابر اضافه بار ایمن می می
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:معایب هوای فشرده

فـوذ  هوای فشرده باید به طور مناسب تولید شـود، بـرای ایـن منظـور بایـد از ن                  آماده سازی
.کثیفی و رطوبت درآن  جلوگیری نمود
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نواخـت بـرای پیـستون ،        رسیدن به یک سـرعت ثابـت و یـک          با هوای فشرده،  تراکم پذیری
.باشد همواره امکان پذیرنمی
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 نیرو محدوده
 نیرویی خاص به صرفه و اقتـصادی خواهـد           هوای فشرده در یک محدوده    

با توجه  ) bar7الی  kpa700) bar6 الی   kpa600بود در فشار کاری     
 الـی  40000Nبه سرعت و کورس پیستون ،خروجی مجاز نیرو بـین      

50000Nخواهد بود .
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آلودگی صوتی 
 ، زیاد است و هرچند که این مشکل بـه سـبب پیـشرفت             دهانه های تخلیه  صدای هوا از    

حـد   هـا صـورت گرفتـه، تـا     هایی که در خصوص مواد جذب صدا و صدا خفه کـن          
.خیلی زیادی برطرف شده است
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هوای فشرده باید به طور مناسب تولید شود، برای این منظـور بایـد از               آماده سازی
.نفوذ کثیفی و رطوبت درآن  جلوگیری نمود

با هوای فشرده ،رسیدن به یک سرعت ثابت و یکنواخت برای پیـستون      تراکم پذیری
.باشد ، همواره امکان پذیرنمی

 نیرو محدوده
 نیرویـی خـاص بـه صـرفه و اقتـصادی             هوای فشرده در یـک محـدوده      

الـی  kpa700) bar6 الـی    kpa600خواهد بـود در فـشار کـاری           
bar7 (             با توجه به سرعت و کورس پیستون ،خروجـی مجـاز نیـرو
. خواهد بود50000N الی 40000Nبین 

آلودگی صوتی 
تخلیه، زیاد است و هرچند که این مشکل بـه          هوا از دهانه های     صدای  

هایی که در خصوص مواد جذب صـدا و صـدا خفـه       سبب پیشرفت 
.ها صورت گرفته، تاحد خیلی زیادی برطرف شده است کن
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 :مثالی عملی در ارتباط با یکی ازمعایب هوای فشرده
. گردیده اندفرض کنید در داخل یک دستگاه تراش یا فرز دو سیلندر بصورت زیر واقع 

قطعه کار 
١تیغه فرز یا تراش 

٢

 نیز بـه  2لندر  که به میز کار متصل گردیده است به سمت بیرون حرکت می نماید سپس سی1ابتدا سیلندر  
.سمت بیرون حرکت نموده تا عملیات فرزکاری یا تراشکاری را انجام دهد

پس میزند ولی از جایی که هنوز فشار شبکه انرژی پـشت سـیلندر مـی باشـد            1در لحظه برخورد سیلندر     
ار بـر روی سـیلندر   مجددن به حرکت خودش ادامه می دهد و مرتبن این حرکـت پـس زدن در حـین کـ      

.مشاهده می گردد
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.دو دلیل این امر به خاطرعیب عمده هوا یعنی علت تراکم پذیری آن میباش
اتیکی هـم   جهت حل این مشکل می توان از یک سیلندرهیدرولیکی که با سیلندر پنیوم            

.شکل زیر. کوپل می گردد و به عنوان راهنما خواهد بود استفاده نمود

ــت و    ــیلندرهیدرولیکی در رف ــن س ــه روغ البت
جابـه  ) حلقه بسته (برگشت توسط مسیر بسته     

جا خواهد گردید و همچنین به دلیل ایـن کـه           
سیلندر هیدرولیکی کاملن بتواند جلوی ضـربه       
یا پس زدن سیلندر پنیومـاتیکی را بگیـرد، بـا           
اضافه کردن یک شیر گلـویی قابـل تنظـیم در           
مدار پـشت سـیلندر ایـن مـشکل را حـل مـی             

مانند شکل بعد. نمایند
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ــشبر    ــد پی ــه واح ــن مجموع ــه ای ــه ب ک
و .  می گویند  هیدرولیک-پنیوماتیک
. درصد افزایش میابد50دقت آن تا 

امــا بــا افــزودن یــک شــیر گلــویی و یــک چــک والــو در مــدار  
حـال  . هیدرولیکی می توان این مشکل را به راحتی حـل نمـود           

.حرکت هر دو سیلندر از یکدیگر تبعیت خواهد نمود
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ــشرده    ــوای فـــــــ ــتفاده از هـــــــ ــت اســـــــ ــورد مزیـــــــ ــالی در مـــــــ مثـــــــ
طـرز  . یلندر میباشـد  فرض نمایید برای جابجایی یک قطعه از یک خط به خط دیگر نیاز به دو س               

.قرارگیری سیلندرها طبق شکل زیر میباشد
. سیکل کاری بصورت زیر خواهد بود 

1A         2A         1A        2A             

1A   +  2A  +  1A  - 2A - 

فرض کنید در یک سیکل کاری برای جابجایی یک قطعه          
بـا  .  لیتـر باشـد    8مقدار هوای مصرفی توسـط سـیلندرها        

 متـر مکعـب هـوای      1دانستن این مطلب که هزینه تولید       
لذا تعداد سیکل های کاری     .ریال میباشد 200فشرده برابر   

:متر مکعب هوای فشرده برابر خواهد بود با1برای 

1m³=1000 lit1000/8 =125= تعداد سیکل کاری
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:مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
مطلـوب  .  بار است    6فشار کاری برابر با     .  میلیمتر می باشد     2قطر سوراخ نشتی به وجود آمده  بر روی یک شیلنگ برابر با              

ضـمنن هزینـه تولیـد بـرای یـک متـر       . لاست هزینه و مقدارحجم دبی خارج شده از سوراخ نشتی در ظرف مدت یک سـا      
. ریال می باشد200مکعب هوای فشرده برابر با 

برای محاسبه اطالعات خواسته شده     
با توجه به نمـودار روبـرو مـی تـوان           

.مقدار دبی را از آن بدست آورد

0.2 x 60=12 m³/h
12 x 24=288 m³ ≈ 250 m³

250 x 200=50/000 m³     در مدت يکسال

.  روز باشد200اگر تعداد روزهای کاری برابر با    
:پس مقدار دبی خارج شده برابر است با   

50/000 x 200=10/000/000 Rial 
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با نیرو ثابت

Area

P = F/A
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(Control Chain)      زنجیر کنترل
. میباشد هر سیستم کنترلی از ساده ترین آن تا پیچیده ترین شامل زنجیر کنترل      

: قسمتهای مختلف یک زنجیر کنترل عبارتند از  

) .که بعنوان ورودی محسوب میگردد ( حس گر -1

) . که عملیات پردازش را انجام میدهد  ( پردازشگر -2

) .که بعنوان خروجی محسوب میگردد  ( عمل کننده -3
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 در زنجیر کنترل    
پنیوماتیک محض  
انرژی به دو بخش  

.تقسیم می گردد   

Actuator ) عمل آننده(

Processor ) پردازشگر(

Sensor ) حس گر(

6-7 bar انرژی      3-4 bar

©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 28

 نمودار تقسیم بندی فشار هوا

خالء مطلق یا فشار صفر

)بر حسب اتمسفر(فشار 

P3

P2
P1

اتمـسفر را    1زیر محور فشار    
با عالمت منفی نمـایش مـی       
دهند و به آن فشار منفی یـا        

.ناحیه تحتانی می گویند
 اتمسفر 1فشار  

+

-

ــور  ــاالی مح ــا 1ب ــسفر را ب  اتم
عالمت مثبت نمایش می دهنـد     
و به آن ناحیه فـشار مثبـت یـا          
.ناحیــه فوقــانی مــی گوینــد   

و یا به آن فشار نسبی گفته می        
.شود

P1=P2+P3 :بنابراین

P2 :  فشار منفی  
P3 :  فشار نسبی  

P1 : فشار مطلق   
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: بررسی فشار هوا در یک گلویی
.گلویی به شکل زیر مفروض میباشد

ورودی هوای فشرده 

 3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه 
V1  ١سرعت سيال در ناحيه: 

P1  ١فشار  در ناحيه: 

A1  ١سطح مقطع در ناحيه: 

V٢  :٢سرعت سيال در ناحيه 

P٢  :٢فشار  در ناحيه  

A٢  :٢سطح مقطع در ناحيه 

V٣  :٣سرعت سيال در ناحيه 

P٣  :٣فشار  در ناحيه  

A٣  :٣سطح مقطع در ناحيه 

خروجی هوای فشرده
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:رابطه دبی حجمی به صورت زیر می باشد    
Q=A.V

Q1=A1 . V1   ,  Q2=A2 . V2  ,   Q3=A3 . V3

و از طرفی می دانیم دبی حجمی در       
. ناحیه با هم برابر می باشد3هر 

Q1=Q2=Q3

A1.V1=A2.V2=A3.V3
 و بـا    2 و   1با مقایـسه بـین دو ناحیـه         

توجه به رابطه دبی حجمـی مـشخص        
  2می گردد که سرعت سیال در ناحیه        

. به شدت افزایش می باید

A1.V1=A2.V2

A1 > A2  چون  V2  > V1

:پس برای سه ناحیه خواهیم داشت
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:خواهیم داشت ) معادله برنولی(با توجه به قانون بقای انرژی 

12 VV >

+2P=2
1V

.اگر در رابطه  باال             باشد     : حالت خاص  
. پس از ساده کردن رابطه فوق می توان نوشت   

Z1=Z2

+1P

از رابطه  قبل چون   

12:                                 بنابراین خواهیم داشت PP <

+
γ

1P )
2
1( +)

g
V(

2
1

=1Z +
γ

2P )
2
1( +)

g
V(

2
2

2Z

2
2V
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 خـواهیم  2 و 1در مقایسه دو ناحیه ) معادله برنولی(و از طرفی دیگر با توجه به قانون بقای انرژی    
:داشت

P1 > P2
در ساخت شـیرهای وکیـوم بـه طـور گـسترده مـورد       ) اصل ونتوری(با توجه به این اصل     

 و اتصال رابط به آن می تـوان         2بدین منظور با سوراخی در ناحیه       . استفاده قرار می گیرد   
جـود آمـده  در   به وسیله شیلنگی که در انتهای آن کاپ قرار گرفته است به سـوراخ بـه و    

. مرتبط کرد2ناحیه 

controlengineers.ir
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کاربرد شیر وکیوم  در 
صنعت
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:قانون پاسکال
ــکال  ــانون پاســــــــــــــــــــ ــف قــــــــــــــــــــ :تعریــــــــــــــــــــ

ری برابر با یک    هر گاه به سطح یک مترمربعی نیرویی برابر با یک نیوتن وارد گردد فشا             
ــود      ــد نمـ ــاد خواهـ ــکال ایجـ ــک پاسـ ــا یـ ــع و یـ ــر مربـ ــک متـ ــر یـ ــوتن بـ .نیـ

:تعریــــــف دیگــــــری از قــــــانون پاســــــکال   
در حالت استاتیک هر گاه نیرویی بر جسمی وارد شـود           
.فـــشار در تمـــام نقـــاط یکـــسان خواهـــد بـــود     

.شکل روبرو را در نظر بگیرید  
با افزایش نیروی      بر سطح پیستون باعث خواهد گردید که فشار                

حـال نیـرو را ثابـت نگـه      . داخل سیلندر مرتب افزایش پیـدا نمایـد       
داشته و فشاررا رویت می نماییم  فشار بر روی گیج عـدد ثـابتی را                

.     به ما نشان خواهد

F1
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.جدول زیر واحدهای نیرو و فشار را در دو سیستم بررسی مینماید

پارامتر در سیستم علمی در سیستم عملی

نیرو  
فشار

1 kgf=

1 bar =

F )نيوتن ( F )کيلوگرم نيرو(

P = F/A =1N/1m² P=F/A =1kgf/1cm²=1bar

9.8 N  يا 10 N

14.7 psi =101325 pa=100 kpa= 0.987 atm
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شکل زیر را در نظر بگیرید 

 ماریوت –قانون بویل    
رابطه    . د نشان دهد هوا می تواند متراکم شود و در این حال تمایل برای انبساط شدن از خو     

.  ماریوت آورده شده است  –ای که در عمل بین این دو حالت وجود دارد ، در قانون بویل       
.  سب می باشددر دمای ثابت، حجم جرم مشخصی از گاز با فشار مطلق به طورمعکوس متنا          

حاصل ضرب فشار مطلق و حجم برای جرم مشخصی از گاز ، دارای یک مقدار                  : برای مثال 
.ثابت می باشد

p1 • V1 = p2 • V2 = p3 • V3 =   مقدار ثابت

controlengineers.ir
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کمپرسورهای هوا 
میزان هوا ، فشار ، کیفیت ، پاکیزگی و انتخاب کمپرسور از میان انواع مختلف آن وابسته به این موارد است ، 

. این که هوا چه میزان باید خشک باشد
. سطوح مختلفی از این معیارها با توجه به نوع کمپرسور ، وجود دارد  

  نماد کمپرسور

Compressor
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کمپرسور 

جا بجایی مثبت    

جریانی  

رفت و برگشتی  

دورانی 

گریز از مرکز 

محوری

انواع کمپرسور 
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کمپرسورهای پیستونی رفت و برگشت 
هوا از طریق . دیک پیستون هوا را از طریق شیر ورودی به درون کشیده و متراکم می ساز          

.شیر خروجی ، عبور داده می شود  
و میزان جریان را    کمپرسورهای رفت و برگشتی بسیار متداول بوده و دامنه وسیعی از فشار         

 برای فشارهای بیشتر متراکم سازی چند مرحله ای به همراه سرد کردن در      . مهیا می کنند  
.بین هر مرحله از متراکم سازی ، مورد استفاده قرار می گیرد     

 :بارت است ازدامنه مناسب برای فشار در کمپرسورهای رفت و برگشتی به طور تقریبی ع  
. تک مرحله ای Kpa 400 ( 4 bar )تا  
.دو مرحله ای  K pa 1500(15 bar )تا  

.سه مرحله ای و یا چند مرحله ای  K pa 1500(>15 bar )باالتر از  
: می باشند ) و نه الزامن اقتصادی ( همچنین ، فشارهای کاری زیر قابل دسترسی   

. تک مرحله ای K pa 1200 (12 bar )تا  
.دو مرحله ای  Kpa 3000(30 bar )تا  

.سه و یا چند مرحله ای  K pa 3000( >30 bar )باالتر از  
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کمپرسور پیستونی رفت و برگشتی تک مرحله       

controlengineers.ir
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1شکل  2شکل 

3شکل 4شکل 

ساختمان داخلی آمپرسور پيستوني رفت و برگشت دو مرحله ای 
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کمپرسور روت
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نمونه ای از کمپرسور پیستونی قابل حمل   

©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 44

کمپرسور مارپیچ  
تیغه (هوا بین سطوح مارپیچ . دو شفت مارپیچی شکل در جهت های مخالف می چرخند         

.باعث جریان یافتن هوا و در نتیجه متراکم شدن آن می شود        ) های واگرا و همگرا

Compressor

خروجیورودی 

controlengineers.ir
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چرخنده خارجی  

ساختمان داخلی کمپرسور مارپیچی    
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کمپرسور جریانی  
.داین کمپرسورها برای رساندن مقادیر زیاد از هوای فشرده ، مناسب هستن

هـوا مـی بایـستی بـه     . کمپرسورهای جریانی در دو نوع محوری و شعاعی ساخته می شوند         
انرژی جنبشی به انرژی فشاری تبدیل مـی        . وسیله یک یا چندین چرخ توربین جریان یابد       

شتاب می  در مورد کمپرسور محوری، هوا به وسیله پره ها در جهت محوری جریان و               . شود
.گیرد

Compressor
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) پره ای لغزشی (کمپرسور دورانی 
.داین کمپرسورها برای رساندن مقادیر زیاد از هوای فشرده ، مناسب هستن

تعـدادی  کمپرسورهای جریانی دارای یک پوسته و یک محور مدوری شکل مـی باشـد کـه        
مرکز محور مدور با پوسته کمپرسور هم محـور نبـوده و   . پره بر روی آن نصب گردیده است 

با حرکـت پـره هـا هـوا از قـسمت ورودی وارد شـده و از قـسمت        . خارج از محور می باشد    
.خروجی خارج می گردد

ورودی 

خروجی
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کمپرسور گریز از مرکز

تک مرحله

چند مرحله

٤٨

controlengineers.ir
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Tea Time
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شیرهای  
پنیوماتیکی 

تکنولوژی 
ساخت

حالت 
سکون 

حالت 
استاندارد

کنترل 
 فشار

کنترل  
جریان 

یکسو 
کننده 

  دو حالت
سکون

)حافظه(
یک حالت   
ترکیبی سکون کشویی  نشستی   قطع و 

راه دهنده  وصل

نشستی    
ساچمه ایی   

نشستی  
دیسکی  

تابع  
فشار 

تنظیم کننده  
فشار

محدود کننده  
فشار

چک والو

یا

و

تقسیم بندی شیرهای پنیوماتیکی     
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سيلندر يكطرفه

. یباشدپس سیلندر یکطرفه تنها دارای یک دهانه ورودی جهت ورود هوای فشرده م
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نرمال مثبت  

 منفینرمال
نرما ل مثبت، اغلب جهت توقف     

controlengineers.ir
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سیلندر یک طرفه چگونه مثبت می شود؟     
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شیرهای راه دهنده
:نام گذاری شیرهای راه دهنده  

تعداد وضعیت ها یا تعداد موضـع هـا         -1
ــا -2 ــه هــــــ  تعــــــــداد دهانــــــ
 وضـــــعیت در حالـــــت ســـــکون -3
 نوع تحریک -4

داشـت عبارتنـد    تعداد عواملی که برای نام گذاری یک شیر راه دهنده در آن نقش خواهد               
: از

پـس اگـر نمـادی از       . در شیرهای راه دهنده هرمربع نشان دهنده یک وضعیت میباشد           
نـشان دهنـده ایـن مطلـب        . مربـع میباشـد    2یک شیر در اختیارمان میباشد کـه دارای         

.خواهد بود که شیر دارای دو وضعیت خواهد بود

.) در واقع دو دهانه از شیر را به هم مرتبط مینماید    (نمایش مسیر باز است : عالمت   
.  نمایش مسیر بسته میباشد و معرف تنها یک دهانه خواهد بود     :  ┬   و عالمت 
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ت را خواند و سپس به برای نام گذاری شیر راه دهنده بایستی ابتدا تعداد دهانه در یک وضعی
2: مانند. تعداد وضعیت ها را در ادامه آن نام برد

1 3

تعداد دهانه در یک وضعیت     / تعداد وضعیت ها 
2 / 3 

2

1 3

2

1

4 2

1 3

4 2

5
1

3

4 2

5
1

3

4 2

5
1

3

2/2 

3/2 

4/2 

5/2 

5/3 

5/4

وضعیت سکون یا وضعیت در حالت نرمال برای شیرهای 
.راه دهنده  مربع  دوم از سمت چپ میباشد

2 /3 -NO

2 /3 -NC

controlengineers.ir
اختصاصی مھندسی کنترل



©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 57

نام گذاری دهانه های شیر راه دهنده   

:در شیرهای راه دهنده سه نوع دهانه وجود دارد که عبارت است از   
. نمایش میدهند P یا با حرف 1 دهانه تغذیه یا ورودی را با عدد   -1
. نمایش میدهند B و A یا با حروف 2 و 4 دهانه های خروجی یا کاری را با اعداد    -2
.  نمایش میدهند S و R یا با حروف 3 و 5 دهانه های تخلیه را با اعداد     -3
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نمونه های مختلفی از سیلندرهای یکطرفه      
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انواع تحریک ها
دستی

فشاری 

دستی خارکی  

فشاری خارکی  

عمومی 

غلطکی یا میکروسوئیچی

غلطکی برگشت خالص

برقی 

پنیوماتیکی

پدالی خارکی  

پدالی 

برقی و پنیوماتیکی 

اهرمی

اهرمی خارکی 

نمونه ایی از نمادهای شیرها که در آن طرز قرارگیری تحریک های        
. مختلف بر روی آن ها در زیر نمایش داده شده است     

2

1 3

4 2

5
1

3

2

1 3

4 2

5
1

3

4 2

5
1

3

4 2

5
1

3
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-1تمرین 
. مطلوبست طراحی مدار زیر     

: کنترل مستقیم سیلندر یکطرفه      
دستی  : فرمان مثبت شدن  
).شیر فرمان (از تحریک خارج نمودن شیر تحریک دستی      : فرمان منفی شدن   

سرعت برگشت  . قطعات باید از روی میز کار توسط یک سیلندر به بیرون رانده شوند      (
).می توان از یک سیلندر یک طرفه استفاده نمود     . و کنترل آن مهم نمی باشد    

controlengineers.ir
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:حل

2

1 3

2

1 3
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 نرمـال بـسته   3/2قطعات مورد استفاده در مدار باال شامل یک سیلندر یکطرفـه و یـک شـیر                
.تحریک دستی میباشد
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-2تمرین 
. مطلوبست طراحی مدار زیر     

: کنترل مستقیم سیلندر یک طرفه      
). شیر فرمان(از تحریک خارج نمودن شیر تحریک دستی      : فرمان مثبت شدن  
. دستی : فرمان منفی شدن   

ات رو  صفحات بر روی چرخ نقاله بایستی متوقف شوند تا کارگر بتواند این قطع     (
پس از چک  . برای توقف صفحات کارگر یک کلید را آزاد می نماید       . چک نماید

 به شدن قطعه کاری، کارگر کلید را فشار داده و صفحه به سمت جایگاه بعدی          
شیر کنترلی این پرسه باید یک شیر نرمال باز باشد، زیرا تا در       . حرکت در می آید   

  زمان توقف صفحات که زمان بلندی هم می باشند، شیر در حالت غیر تحریک          
.)باشد
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:حل
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 نرمال باز 3/2قطعات مورد استفاده در مدار باال شامل یک سیلندر یکطرفه و یک شیر         
.تحریک دستی می باشد   
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سیلندر دوطرفه
. پس سیلندر دوطرفه دارای دو دهانه ورودی جهت ورود هوای فشرده میباشد          

©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 67

 نمونه های مختلفی از سیلندرهای دو طرفه 
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 این تمرین برای  هرچند که این نوع از کنترل معموال مورد استفاده قرار نمی گیرد، اما        
 تحریک نشده، هیچ فشاری در       3/2تاکید بر این نکته طراحی شده که تا هنگامی که شیر      

نتقل نماید و توسط      پشت پیستون وجود ندارد، بنابراین پیستون نمی تواند هیچ نیرویی را م      
این تمرین یک پیش  . یک نیروی خارجی که گاه ممکن است ناخواسته باشد جابجا شود   

 در حالت   2/ 5 می باشد و در آن خواهیم دید در حالتی که شیرهای        4درآمد برای تمرین  
ث نگه داشته تحریک نیستند، باز هم در پشت پیستون فشار وجود دارد و این فشار باع            

. شدن پیستون در موقعیتش می شود   

-3تمرین 

کنترل مستقیم سیلندر دو طرفه     . مطلوبست طراحی مدار زیر     
با تحریک نمودن دو شیر تحریک دستی      : فرمان مثبت شدن  
.از تحریک خارج نمودن شیرهای فرمان    : فرمان منفی شدن   

controlengineers.ir
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:حل

2

1 3

2

1 3

2

1 3

2

1 3
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 نرمال بسته  3/2قطعات مورد استفاده در مدار باال شامل یک سیلندر دوطرفه و یک شیر         
. نرمال باز تحریک دستی می باشد   3/2تحریک دستی و یک شیر     
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 بدنه شیر-1
 آب بندی ها  -2
 اسپول-3
 کنترل ها  -4

بخش های اساسی یک شیر

71

1 35

24

14 12
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4تمرین 

جعبه ها از خط تولید به سمت انبار حمل می     
جعبه ها دارای دو نوع برچسب متفاوت  . شوند

باشند، و بسته به نوع برچسب به -می 
های متفاوتی از انبار منتقل می شوند و    -محل 

این پروسه با انتقال برخی از جعبه ها به یک  
.خط نقاله جدید ایجاد می شود     

این خواسته به یک سیلندر دوطرفه و یک کلید      
خارکی نیاز دارد تا  فشار در زمانی طوالنی        

ها به یکی از خط   -برای تعویض خط جعبه
.ها ضروری نباشد-نفاله

controlengineers.ir
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:حل
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Lunch Time
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 نماد شیر تحریک شده

 نماد شیر تحریک نشده
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ــرین  -5تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه  ــیلندر دوطرفــ ــستقیم ســ ــر مــ ــرل غیــ کنتــ

ــدن  ــت شـــــ ــان مثبـــــ ــتی:  فرمـــــ دســـــ
از تحریـک خـارج نمـودن شـیر         : فرمان منفی شدن    

.فرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
. ظروف بایستی توسط یک مـاده شـیمی پـر گردنـد           

توسط فشرده شدن یک کلید، یک پیستون به سمت         
شـود، هنگـامی    -بیرون آمده و پرشدن ظرف آغاز می      

شود، پیستون به مکان    -که کلید از تحریک خارج می     
اولیه خود برمی گردد و عمل پرکردن ظرف به پایان           

می رسد

controlengineers.ir
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:حل

2

1 3

4 2

5
1

به دلیل این که تا مادامی که سـیگنال هـوا در دهانـه              3
 در وضعیت تحریـک     5/2 باشد، شیر    5/2تحریک شیر   

می ماند و به محض این که سیگنال هوا برداشته شود،          
بنـابراین شـیر تنهـا      . شیر به وضعیت قبل برمی گـردد      

یک وضعیت سکون خواهد داشت از این جهت به ایـن           
.شیر، شیر مونو استیبل گفته می شود

4 2

5
1

3
2

1 3
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 نرمال بـسته  3/2قطعات مورد استفاده در مدار باال شامل یک سیلندر یکطرفه و یک شیر      
. تحریک پنیوماتیکی و برگشت فنر می باشد5/2تحریک دستی و یک شیر 
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 یک حالت سکون 5/2شیر 

1

35

24
14 12
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6تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین 
کنتـــرل غیـــر مـــستقیم ســـیلندر دوطرفـــه

ــدن   ــت شـــ ــان مثبـــ ــتی:  فرمـــ .دســـ
ــدن    ــی شـــ ــان منفـــ ــتی: فرمـــ .دســـ

آلومینیــوم مــذاب بایــد توســط یــک اهــرم  (
بـا  .پنیوماتیکی بـه داخـل قالـب ریختـه شـود          

فشردن کلید نخست، یک سیلندر مثبت شده        
بـا  . و کفگیربه داخل مواد مذاب فـرو مـی رود         

ــه    ــیلندربه محــل اولی ــد دوم، س ــشردن کلی ف
برگشته و آلومینیوم به داخل قالب ریخته می        

.)شود

controlengineers.ir
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1 3
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:حل

4 2

5
1

32

1 3

2

1 3

 و  5/2به دلیل این که بـا تحریـک شـدن شـیر             
قطع سیگنال، شیر در آن وضعیت مـی مانـد از           
این جهت به ایـن شـیر، شـیر حافظـه یـا بـای               

.استیبل می گویند
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 نرمال 3/2یر قطعات مورد استفاده در مدار باال شامل یک سیلندر یکطرفه و دو عدد ش        
. تحریک پنیوماتیکی و برگشت پنیوماتیکی می باشد    5/2بسته تحریک دستی و یک شیر     
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 دو حالت سکون یا حافظه  5/2شیر 

٨٣
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ــرین 7تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه  ــیلندر دوطرفــ ــستقیم ســ ــر مــ ــرل غیــ کنتــ

ــدن  ــان مثبـــــــت شـــــ ــتی:  فرمـــــ .دســـــ
ــدن    ــی شــــ ــان منفــــ ــک: فرمــــ .اتوماتیــــ

. گام نخـست، توصـیف لیمیـت سـوییچ مـی باشـد            (
 12برگشت سیلندر با تحریک شـیری کـه از دهانـه            

شیر به کار رفتـه     . شود، انجام می گیرد   -تحریک  می  
اگـر ایـن    . در این تمرین یک شیر دستی مـی باشـد         

تعـویض گـردد،    )مکانیکی(شیر با یک لیمیت سوییچ      
برگشت پیستون می تواند به صورت اتوماتیک انجـام         
پذیرد، به شرطی که ایـن شـیر توسـط پیـستون در             

.)موقعیت دلخواه تحریک گردد

controlengineers.ir
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:حل
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 نرمال بـسته    3/2 یک شیر    -قطعات مورد استفاده در مدار باال شامل یک سیلندر یکطرفه           
 تحریـک  5/2و یـک شـیر      ) میکروسوئیچ( تحریک غلطکی    3/2 یک شیر    –تحریک دستی   

.پنیوماتیکی و برگشت پنیوماتیکی می باشد
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Tea Time
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ــرین 8تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه  ــیلندر دوطرفــــــ ــستقیم ســــــ ــر مــــــ ــرل غیــــــ کنتــــــ

ــدن   ــت شـــــــــ ــان مثبـــــــــ ــک:  فرمـــــــــ .اتوماتیـــــــــ
ــدن    ــی شـــــــــ ــان منفـــــــــ ــک: فرمـــــــــ .اتوماتیـــــــــ

 را با یک لیمیت سوییچ که در محل         3/2هنگامی که ما یک شیر دستی       (
شروع  حرکـت پیـستون مـی باشـد جابجـا نمـاییم، یـک سـیکل تمـام                    

و به محض اتصال هوای فشرده، سیستم شـروع   . آید-اتوماتیک بدست می  
)این نوع مدار یک اشتباه عمدی در این تمرین می باشد          .(کند-به کار می  

توقف این سیستم توسط اپراتور غیر ممکن می باشـد و تنهـا در صـورتی              
سیستم متوقف می شود که هوای فشرده ورودی بـه کـل سیـستم قطـع                
.گردد و این عمل نیز هرگز یـک روش بـرای متوقـف کـردن نمـی باشـد           

توصیه می شود که که یک راه برای یافتن چگـونگی راه انـدازی و توقـف           
.)این مدار پیدا شود

controlengineers.ir
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:حل
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 تحریـک  3/2 دو عـدد شـیر   –قطعات مورد استفاده در مدار باال شامل یک سیلندر دوطرفه    
 تحریــک پنیومــاتیکی و برگــشت 5/2نرمــال بــسته و یــک شــیر ) میکروســوئیچ(غلطکــی 

.می باشد) حافظه(پنیوماتیکی 
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ــرین 9تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه   ــیلندر دوطرفـــــ ــستقیم ســـــ ــر مـــــ ــرل غیـــــ کنتـــــ

.اتوماتیـک بـا تحریـک شـیر خـارکی         :  فرمان مثبت و منفـی شـدن      
الزم به ذکر است در صورتیکه شیر خارکی از تحریـک خـارج گـردد               
ــستد  ــل بایـــــــــــــ ــیلندر در داخـــــــــــــ . ســـــــــــــ

)8راه حل مشکل توقف در تمرین (
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:حل
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 3/2 دو عـدد شـیر       –قطعات مورد استفاده در مدار بـاال شـامل یـک سـیلندر دوطرفـه                
 تحریـک خـارکی و یـک    3/2 یک عدد شیر  -نرمال بسته ) میکروسوئیچ(تحریک غلطکی   

.می باشد) حافظه( تحریک پنیوماتیکی و برگشت پنیوماتیکی 5/2شیر 
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:تمــــــــــــــــــــــــــــــــــرین 
.کنتـــرل مـــستقیم ســـیلندر یکطرفـــه

.دستی از دو نقطـه      : فرمان مثبت شدن    
از تحریـک خـارج     : فرمان منفـی شـدن      

.نمـــــــودن شـــــــیرهای فرمـــــــان
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:حل
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(OR) - (Shuttle Valve)   -)  یا( شیر  
. شیر یا دارای دو ورودی و یک خروجی میباشد     

دهانه های ورودی را با حروف        و       و یا با شماره های      
 مشخص   2 و دهانه خروجی را با       و یا شماره   14 و 12

. می نمایند

X

XX YY

Y
A

AA(2) (2)

(12) (12)(14) (14)
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:حل
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:حل
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ــرین  :10تمــــــــــــــــــــــــــــــــ
در یک دسـتگاه بـاالنس چـرخ، کـارگر هـم            

تواند در نزدیک تابلو فرمان باشـد و هـم    -می
نزدیک پیستون، ولـی بـه هـر حـال در هـر             
موقعیــت بایــد بتوانــد فرمــان مثبــت شــدن 
ــد  ــادر نمایــــــ ــیلندر را صــــــ .ســــــ
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:حل
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ــزل   ــرین در منــــــــــــــــــــ :تمــــــــــــــــــــ

ــرین الــــــــــــــــــــــــف  :تمــــــــــــــــــــــ
ــه    ــیلندر دو طرفــــ ــستقیم ســــ ــر مــــ ــرل غیــــ .کنتــــ

.دســـــتی از چهـــــار نقطـــــه : فرمـــــان مثبـــــت شـــــدن 
.از تحریک خارج نمودن شیرهای فرمان: فرمان منفی شدن 

ــرین ب  :تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه   ــیلندر دو طرفـــ ــستقیم ســـ ــر مـــ ــرل غیـــ .کنتـــ

ــدن    ــت شــ ــان مثبــ ــدالی   : فرمــ ــا پــ ــتی یــ .دســ
.اتوماتیک : فرمان منفی شدن 
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:حل تمرین الف
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:حل تمرین الف
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:حل تمرین ب
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:حل تمرین ب 
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ــرین  :11تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه   ــیلندر دوطرفــ ــستقیم روی ســ ــرل مــ .کنتــ

ــدن  ــان مثبـــــــت شـــــ ــتی: فرمـــــ .دســـــ
ــدن  ــی شـــــ ــان منفـــــ ــتی: فرمـــــ .دســـــ
ــیر    ــتفاده از شـــــ ــا اســـــ ــهبـــــ .حافظـــــ

آلومینیوم مذاب باید توسط یک اهرم پنیوماتیکی به        
با فشردن کلید نخست، یک     .داخل قالب ریخته شود   

سیلندر مثبت شده و کفگیربه داخل مواد مذاب فرو         
با فشردن کلید دوم، سیلندربه محل اولیـه  . رودمی

.شـود برگشته و آلومینیوم به داخل قالب ریخته می
سرعت سیلندر را بـه گونـه ای تنظـیم نماییـد کـه              
بهینه ترین سـرعت ممکـن بدسـت آیـد کـه در آن              
سرعت فلز مذاب در اثـر برخـورد کفگیـر بـا آن بـه               

.اطراف نپاشد
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:حل
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)چک والو(شیر یکسو کننده 

.پس شیر یکسو کننده دارای یک ورودی و یک خروجی میباشد

Non return valve

controlengineers.ir
اختصاصی مھندسی کنترل
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چک والو پیلوتی

١٠٩
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١١٠

چک والو پیلوتی
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١١١
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١١٢
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:12تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین 
اهرم باید از کم شدن فشار پشت سـیلندر کـه در           
اثر نشتی هوا و یا نقص آب بندی سـیلندر اسـت            

.محافظت شود
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:حل
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شیر کنترل جریان 

.شیر کنترل جریان یا شیر گلویی  دارای یک ورودی و یک خروجی میباشد

Throttle  valve
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)شیر کنترل دبی با مانع برگشت (شیر کنترل سرعت یا شیر کنترل جریان 

)شیر گلویی ( مسیر عبوری  هوا پیچ تنظیم

شیر یکطرفه

مهره قفل شو

)جریان هوا محدود شده(دهانه ورودی  )جریان هوا محدود نشده(دهانه ورودی 

One Way Flow Control Valve

controlengineers.ir
اختصاصی مھندسی کنترل
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)شیر کنترل دبی با مانع برگشت(عملکرد شیر کنترل سرعت 
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.  کل           در سمت چپ سیلندر قرار داددر تمرین قبل میتوان یک عدد شیر کنترل دبی با مانع برگشت را بدین ش

4 2

5
1

3
2

1 3
A0

2

1 3
A1

 A0  A1

2

1 3

 حالـت   4این  دو عدد شیر کنترل جریان را میتوان به           
.در مدار قرار داد

ــئوال  در ایــــن - ســ
تمـــرین  حـــالتی را  
بدســـت آوریـــد کـــه 
ــیلندر در  ســـرعت سـ
رفت و برگـشت قابـل      
ــدرت    ــا ق ــرل و ب کنت

باشد ؟
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:جواب 
.طرز قرارگیری شیرهای کنترل سرعت بایستی بصورت زیر باشد
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Tea Time

controlengineers.ir
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ــرین  :تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.کنتــــــرل مــــــستقیم ســــــیلندر یکطرفــــــه
بــا تحریــک نمــودن دو شــیر : فرمــان مثبــت شــدن 

ــتی  ــتی(تحریـــــک دســـ ).تحریـــــک دو دســـ
از تحریک خارج نمودن هر یـک       : فرمان منفی شدن    

.از شیرهای فرمان یا هر دو
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:حل

2

1 3

2

1 3

2

1 3

2

1 3
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در صورتیکه تعداد شرط در مدار زیاد باشد مانند مدار 
.روبرو

2

1 3

2

1 3

2

1 3

2

1 3

2

1 3

2

1 3 ــن روش  ــردن (از ای ــری ک ــتفاده ) روش س ــدار اس در م
نمیگردد و دلیل آن به خاطر افت فـشار بـیش از انـدازه              

.خواهد بود
بنابراین به سراغ روشی میرویم که در آن افت فـشار بـه             

به همین دلیل با استفاده از شیر . مراتب کمتر خواهد بود
.این مشکل قابل حل خواهد گردید) و(
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(AND) - (Two Pressure Valve)   -)    و( شیر  

.دارای دو ورودی و یک خروجی میباشد      )  یا(مانند  شیر ) و(شیر 
 و دهانه 14 و 12دهانه های ورودی را با حروف        و       و یا با شماره های      

. مشخص مینمایند   2خروجی را با حرف     و یا شماره   
Y X

X XY Y

A A

A

(2) (2)

(12) (12) (14)(14)

controlengineers.ir
اختصاصی مھندسی کنترل



©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 125

).و(حل مدار با استفاده از شیر  

2

1 3

2

1 3

1 1
2
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ــرین  :13تمـــــــــــــــــــــــــــــ
در دستگاه زیر به دلیـل ایمنـی، سـیلندر          
.باید توسط دو کلید دسـتی مثبـت شـود         

فرمان مثبت شدن تحریـک همزمـان دو        (
شـــــــــــــــیر دســـــــــــــــتی، 

 فرمان منفی شدن از تحریک خارج شدن       
.یکــــــی از کلیـــــــدهای فرمـــــــان 
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:حل
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ــرین  –تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــیلندر دو طرفـــــــه  ــر مـــــــستقیم ســـــ .کنتـــــــرل غیـــــ
.پـــــدالی یـــــا دو دســـــتی  : فرمـــــان مثبـــــت شـــــدن   

ــدن    ــی شــــــــ ــان منفــــــــ ــک: فرمــــــــ .اتوماتیــــــــ
)با قدرت.(سرعت سیلندر در رفت و برگشت قابل کنترل باشد

controlengineers.ir
اختصاصی مھندسی کنترل
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:حل

4 2

5
1

3

1 1
2

1 1
2

2

1 3
A1

2

1 3

2

1 3

2

1 3

 A1
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4 2

5
1

3

2

1 3
A1

 A1

2

1 3

1 1
2

1 1
2

2

1 3

2

1 3

©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 131

ــرین  –تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.کنتــــــرل غیــــــر مــــــستقیم ســــــیلندر دو طرفــــــه    
پـدالی یـا دو دسـتی بـه شـرط داخـل بـودن               : فرمان مثبت شدن    

.ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیلندر
.اتوماتیــــــــــک: فرمــــــــــان منفــــــــــی شــــــــــدن 

)با قدرت.(سرعت سیلندر در رفت و برگشت قابل کنترل باشد
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:حل

4 2

5
1

3

1 1
2

1 1
2

2

1 3
A1

2

1 3

2

1 3

2

1 3

2

1 3
A0

 A0  A1
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4 2

5
1

3

2

1 3
A1

 A0  A1

2

1 3

1 1
2

1 1
2

2

1 3

2

1 3

2

1 3
A0
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ــرین  –تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــیلندر دو طرفـــــــه  ــر مـــــــستقیم ســـــ .کنتـــــــرل غیـــــ
.پدالی یا دو دستی به شرط داخل بودن سیلندر        : فرمان مثبت شدن    

ــان منفــی شــدن   ــودن ســیلندر  : فرم ــه  شــرط  خــارج ب ــدالی ب .پ
)با قدرت.(سرعت سیلندر در رفت و برگشت قابل کنترل باشد
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4 2

5
1

3

1 1
2

1 1
2

2

1 3

2

1 3

2

1 3

2

1 3
A0

2

1 3

2

1 3
A1

 A0  A1

:حل
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4 2

5
1

3

2

1 3

 A0  A1

2

1 3

1 1
2

1 1
2

2

1 3

2

1 3

2

1 3
A0

2

1 3
A1
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ــرین  :14تمـــــــــــــــــــــــــــــ
در یک انبار با یستی بتواند هم از داخل و          

در داخـل و    . هم از خارج باز و بسته شـود       
خارج انبار بـه ترتیـب دو شـیر بـرای بـاز             
شدن و دو شیر برای بسته شدن در وجود         

در داخل یک شیر اضافی دیگر بـرای        .دارد
جلوگیری از باز و بسته شدن در از بیرون         

ــود دارد  ــار وجـــــــــــ ..انبـــــــــــ
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:حل
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ــرین  :15تمـــــــــــــــــــــــــــــ
 به جـز شـیری کـه کنتـرل     14در تمرین  

سیلندر را به عهده داشـت، سـایر شـیرها          
بـار کـار کننـد تـا انـرژی          3باید بـا فـشار      

.کمتری مصرف شود
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:حل
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نام گذاری مدارات پنیوماتیکی
A A

طبقه عملگرها

طبقه شیرهای کنترلی

 حسگرشیرهایطبقه 

طبقه هوای فشرده و کنترل آن

V V V

S

Z Z
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نام گذاری

١٤٢

1A1

1V1

1V2

1V4

1V3

1S1 1S2 1S3 1S4

0Z1 1Z1
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Lunch Time
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ــرین –تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.کنتـــــرل غیـــــر مـــــستقیم ســـــیلندر دو طرفـــــه    
ــدن    ــت شــــــ ــان مثبــــــ ــتی : فرمــــــ .دو دســــــ
.اتوماتیـــــــــک: فرمـــــــــان منفـــــــــی شـــــــــدن 

)با قدرت.(سرعت سیلندر در رفت و برگشت قابل کنترل باشد

controlengineers.ir
اختصاصی مھندسی کنترل
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:حل 

4 2

5
1

3

 A1

1 1
2

2

1 3

2

1 3

2

1 3
A1
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ــرین –تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.کنتــــــرل غیــــــر مــــــستقیم ســــــیلندر دو طرفــــــه
.دو دستی با شرط داخـل بـودن سـیلندر           : فرمان مثبت شدن    
.پـدالی بـا شـرط بیـرون بـودن سـیلندر             :  فرمان منفی شدن    

)با قدرت.(سرعت سیلندر در رفت و برگشت قابل کنترل باشد
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:حل 

4 2

5
1

3

 A0  A1

1 1
2

2

1 3

2

1 3

2

1 3
A1

2

1 3

2

1 3
A0
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ــرین  –تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.کنتــــــرل غیــــــر مــــــستقیم ســــــیلندر دو طرفــــــه    
ــدن   ــت شـــ ــان مثبـــ ــدالی  : فرمـــ ــا پـــ ــتی یـــ .دو دســـ

.اتوماتیـــــــــک :  فرمـــــــــان منفـــــــــی شـــــــــدن   
)با قدرت.(سرعت سیلندر در رفت و برگشت قابل کنترل باشد

controlengineers.ir
اختصاصی مھندسی کنترل



©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 149

4 2

5
1

3

 A1

1 1
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1 1
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:حل
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ــرین –تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.کنتـــــــرل غیـــــــر مـــــــستقیم ســـــــیلندر دو طرفـــــــه
.دســــــــــتی : فرمــــــــــان مثبــــــــــت شــــــــــدن   

.اتوماتیــــــــــک :  فرمــــــــــان منفــــــــــی شــــــــــدن 
. سرعت سیلندر در رفت آرام و در برگشت خیلی سریع باشد
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A1 :حل 
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شیر تخلیه سریع  

. شیر تخلیه سریع  دارای سه دهانه میباشد  
 دهانه ورودی  -1
 دهانه خروجی   -2
.  دهانه تخلیه  -3

P
A
R

Quick exhaust valve

controlengineers.ir
اختصاصی مھندسی کنترل
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 نمونه های صنعتی شیرهای تخلیه سریع
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عملکرد شیر تخلیه سریع

controlengineers.ir
اختصاصی مھندسی کنترل
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:حل 
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–16تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین 

ارای سـرعت   یک دستگاه برش کاغذ، برای داشتن دقت و تمیزی کافی در برش ها بایـد د               
 برای یافتن وسیله ای جهت افزایش سرعت تیغه با همکالسیان خـود بـه بحـث               . باال باشد 
یک درخواست و کارکرد معمول برای داشت یک عکس العمل سـریع و یـا یـک                 . بپردازید

ــد   ــی باشـــــــــــ ــد مـــــــــــ ــسیار تنـــــــــــ ــت بـــــــــــ .حرکـــــــــــ
این تمرین تنها جهت تفکر بـه نکتـه   . این تمرین نیازی به ساختن یک وسیله جدید ندارد        

ــت   ــده اســــــــــــــــــــــ ــان گردیــــــــــــــــــــــ .بیــــــــــــــــــــــ
 در هریک از دهانه های سـیلندر افـزایش   3/2معموال سرعت سیلند با استفاده از یک شیر       

می یابد
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:حل 

©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 168

ــرین  –تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه  ــیلندر دو طرفـــــــــ ــر مـــــــــــستقیم ســـــــــ .کنتـــــــــــرل غیـــــــــ
.دســـــــــــــتگاه جـــــــــــــدا کننـــــــــــــده گلولـــــــــــــه هـــــــــــــا

 پـدالی  بر طبق شکل سیلندر در حالت سکون بیرون اسـت ، بـا زدن اسـتارت دسـتی یـا                   
ک و بـا سـرعت      سیلندر به آرامی بداخل آمده و بعد از رسیدن به ابتدای کـورس اتوماتیـ              

. خیلی زیاد بیرون رفته و می ایستد

controlengineers.ir
اختصاصی مھندسی کنترل
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:حل تمرین 
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:حل
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Tea Time
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ــرین –تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه    ــیلندر دو طرفــ ــستقیم ســ ــر مــ ــرل غیــ .کنتــ
ــه  ــتگاه دارای دو برنامـــ ــان(دســـ .اســـــت) فرمـــ

حرکـت رفـت بـا اسـتارت ،         : دستی  ) فرمان( برنامه   -1
ــتپ   ــا اســــــ ــشت بــــــ ــت برگــــــ .حرکــــــ

.رفت و برگشت اتوماتیک     : اتوماتیک) فرمان( برنامه   -2
سرعت در رفت و برگـشت بـا دو مقـدار متفـاوت قابـل              

. تنظیم باشد

controlengineers.ir
اختصاصی مھندسی کنترل
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:حل 
 A0  A1
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ــرین  –تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه  ــیلندر دو طرفـــــــــ ــر مـــــــــــستقیم ســـــــــ .کنتـــــــــــرل غیـــــــــ
د ، بدین صـورت  راه اندازی دریچه عبوری  مواد از طریق یک سیلندر دوطرفه انجام میشو      
بیـرون  . ار گیـرد که دریچه بایستی بتواند در هر نوع وضعیت دلخواهی برای عبور مواد قـر      

ــذیر اســت     ــان پ ــر امک ــه دیگ ــز از دو نقط ــشت آن نی ــه و برگ ــتن جــک از دو نقط  .رف
.  سرعت سیلندر در رفت و برگشت با دو مقدار متفاوت قابل تنظیم باشد
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:حل
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:حل

©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 178

نام های اختصاری برای تعدادی از شیرهای سه وضعیتی  
4 2

5
1

3

4 2

5
1

3

4 2

5
1

3

4 2

1 3

4 2

1 3

4 2

1 3

 موضع  5/3شیر  
وسط بسته

 موضع  5/3شیر  
وسط فشار

 موضع  5/3شیر  
وسط تخلیـه یـا     

شناور

 موضع  4/3شیر  
وسط بسته

 موضع  4/3شیر  
وسط فشار

 موضـع   4/3شیر  
وســط تخلیــه یــا 

شناور
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ــرین  –تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه    ــیلندر دو طرفـــ ــستقیم ســـ ــر مـــ ــرل غیـــ .کنتـــ
با زدن استارت سیلندر دو طرفه بیرون میرود و با زدن استپ            

نکته اینکه برای طراحـی مـدار       . ، سیلندر بداخل باز میگردد      
فوق امکان استفاده از شـیرهای حافظـه ، میکروسـویچ هـا و              

مــدار خــود نگهــدار . (شــیرهای تحریــک خــارکی نمیباشــد 
)پنیوماتیکی
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:حل
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Tea Time

©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 184

–17تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین  

ــه   ــیلندر دو طرفـــ ــستقیم ســـ ــر مـــ ــرل غیـــ .کنتـــ
.دســــتی یــــا پــــدالی  : فرمــــان مثبــــت شــــدن   

.اتوماتیک بعـد از مـدت زمـانی معـین         : فرمان منفی شدن    
سرعت سیلندر در رفت و برگشت با دو مقدار متفاوت قابـل            
ــد ــرل باشــــــــــــــــــــــ .کنتــــــــــــــــــــــ

برای محافظت از السیک به کار رفته در سـاخت دسـتگاه،            (
ثانیه به قطعه اعمال شود و پـس از آن          5فشار باید در مدت     

).به یکباره فشار برداشته شود

controlengineers.ir
اختصاصی مھندسی کنترل
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:حل
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)تایمر تاخیر در وصل(تایمر پنیوماتیکی 
2

1

12

3

دهانه ورودی  

دهانه خروجی  

دهانه تحریک  
دهانه تخلیه  

نمونه هایی از تایمر پنیوماتیکی    
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عملکرد تایمر پنیوماتیکی

controlengineers.ir
اختصاصی مھندسی کنترل
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:حل تمرین مدار قبل با استفاده از تایمر پنیوماتیکی
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ــرین  –تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه  ــیلندر دو طرفـــــــــ ــر مـــــــــــستقیم ســـــــــ .کنتـــــــــــرل غیـــــــــ
 به آرامـی بیـرون میـرود و بعـد از مـدت زمـانی معـین                  1با زدن استارت سیلندر شماره      

 هم به آرامی بیرون میرود ، با زدن استپ هر دو سیلندر بـا هـم بـداخل          2سیلندر شماره   
)امکان استفاده از میکروسوئیچ نمیباشد.(آمده و می ایستند
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:حل
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:حل
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Lunch Time
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ــرین  –تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه  ــیلندر دو طرفـــــــــ ــر مـــــــــــستقیم ســـــــــ .کنتـــــــــــرل غیـــــــــ
ــان مثبــــــــــــــــت شــــــــــــــــدن  ــدالی : فرمــــــــــــــ .پــــــــــــــ

از تحریک خارج نمودن شیر فرمان یا اگر هنوز شیر فرمـان تحریـک              : فرمان منفی شدن    
ــازگردد    ــل بــ ــه داخــ ــیلندر بــ ــین ســ ــانی معــ ــدت زمــ ــد از مــ ــد بعــ . میباشــ

.سرعت سیلندر در رفت سریع و در برگشت خیلی سریع باشد
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:حل
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Tea Time
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انواع عمل کننده ها
.عمل کننده ها به سه گروه عمده تقسیم میشوند

:که شامل .  عمل کننده هایی که دارای حرکت خطی میباشند -1
 سیلندر یکطرفه-الف
 سیلندر دوطرفه-ب
)با کوپل مکانیکی و با کوپل مغناطیسی( سیلندرهای بدون شفت-ج
 سیلندر چند وضعیتی-د
 سیلندر تاندم-چ
. عمل کننده هایی که دارای حرکت دورانی محدود میباشند-2

)موتورهای پنیوماتیکی.( عمل کننده هایی که دارای حرکت دورانی نامحدود میباشند-3
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سیلندر یکطرفه

. سیلندر یکطرفه تنها دارای یک ورودی جهت ورود هوای فشرده میباشد
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 نمونه های صنعتی سیلندرهای یکطرفه
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سیلندر دوطرفه

. سیلندر دوطرفه تنها دارای یک ورودی جهت ورود هوای فشرده میباشد

controlengineers.ir
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©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 209

سیلندر دوطرفه دارای ضربه گیر

همچنـین در  ضربه گیر برای محافظت از پیستون و درپوش هـا در ضـربه هـای ناگهـانی و           
. قدرت های باال طراحی گردیده است

نماد سیلندر دوطرفه دارای ضربه گیر السـتیکی در   
)ضربه گیر بدون تنظیم(ابتدا و انتها

نماد سیلندر دوطرفه دارای ضربه گیر قابل تنظیم 
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سیلندر دوطرفه دارای ضربه گیر قابل تنظیم در ابتدا و انتها

پیچ های تنظیم ضربه گیر  

روپوش های ضربه گیر   درزگیرها   چک ولو 
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عملکرد سیلندر دوطرفه دارای ضربه گیر قابل تنظیم در ابتدا و انتها
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عملکرد سیلندر دوطرفه دارای ضربه گیر قابل تنظیم در ابتدا و انتها
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سیلندرهای بدون شفت
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سیلندرهای بدون شفت
نمونه های صنعتی

سیلندربدون شفت با کوپل مکانیکی

سیلندربدون شفت با کوپل مغناطیسی
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تری سیلندرهای دارای میله پیستون به علت وجود میله آن نیاز به فضای بیش            
.جهت نصب دارند

وان در صورتیکه سیلندرهای بدون میله پیستون بعلت عدم وجود میله  را میت            
.در فضاهای  کوچک براحتی نصب نمود
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ساختمان داخلی سیلندرهای بدون میله پیستون با کوپل مکانیکی
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عملکرد سیلندر بدون میله پیستون با کوپل مکانیکی
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مشخصات فنی برای سیلندرهای بدون شفت با کوپل مکانیکی
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ساختمان داخلی سیلندرهای بدون میله پیستون با کوپل مغناطیسی

پوسته سیلندر 

درپوش های سیلندر   

رینگ های آهن ربا   

پیستون 

یاتاقان درزگیر  
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مشخصات فنی برای سیلندرهای بدون شفت با کوپل مغناطیسی
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 سیلندرهای چند وضعیتی    

برای دستیابی به موقعیتهای بیشتر یا      
ــیلندرهای    ــاوت از س ــهای متف کورس

در . چند وضـعیتی اسـتفاده میگـردد      
ــا دو   ایــن ســیلندرها از دو ســیلندر ب
کــورس متفــاوت کــه در داخــل یــک 
پوسته قـرار میگیرنـد اسـتفاده شـده         

. است
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 سیلندرهای دوتایی
ت کـه در ایـن   این نوع سیلندرها شبیه به سیلندرهای چند وضعیتی میباشد با این تفاو          
رد در صورتیکه   سیلندرها میله پیستون یکی از سیلندرها مقابل پیستون دیگر قرار میگی          

ایـن  . نـد   در سیلندرهای چند وضعیتی پیستون هر دو سیلندر روبروی هـم قـرار میگیر             
. سیلندرمیتوان سه کورس متفاوت را ایجاد نماید

©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 227

1 32
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1 32
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1 32
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  سیلندرهای پشت سرهم یا تاندم    

در جاهایکه نیـاز بـه قـدرت        
باال میباشد از سیلندر تانـدم   

 .استفاده میگردد
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محاسبه نیروی سیلندرها
محاسبه نیروی سیلندر یکطرفه

بـــــا فـــــرض اینکـــــه ســـــطح مقطـــــع پیـــــستون 
نیروی تئوری سیلندر برابر است   . و فشار هوا برابر با      باشد          

:با 

A
P

F = P. A
: اما نیروی عملی برابر است با 

F = P. A -  نیروی فنر-نیروی اصطکاک 
F =  نیروی تئوری-نیروی مزاحم 

ـ    6در فشار کاری     را  بار برای راحتی محاسبه میتوان از نیروهای مزاحم  صرفنظر نمـود و آن
و بدین ترتیب نیروی عملی بدست آمـده و         .  درصد نیروی تئوری در نظر گرفت      10معادل  

 .از روی آن سیلندر انتخاب میگردد
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)در موقع بیرون رفتن ( محاسبه نیروی سیلندر دو طرفه

بــا فــرض اینکــه ســـطح مقطــع پیــستون     و ســـطح مقطــع میلــه پیـــستون         
نیروی تئوری سیلندر در زمانیکه سیلندر به سمت بیـرون          . و فشار هوا برابر با      باشد          

:برابر است با . حرکت مینماید

A
P

A0

F = P. A
:اما نیروی عملی برابر است با 

F =  نیروی تئوری –نیروی مزاحم 

F = P. A -  نیروی از طرف فشار هوا در جلوی پیستون   –نیروی اصطکاک 

.  بار نیز به دلیـل نکتـه ایکـه در مـورد سـیلندر یکطرفـه اشـاره گردیـد                      6در فشار کاری    
. ریممیتوانیم از نیروهای مزاحم صرفنظر نماییم و معادل آن را در نظر بگی

controlengineers.ir
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)در موقع داخل آمدن ( محاسبه نیروی سیلندر دو طرفه

با فرض اینکه سـطح مقطـع پیـستون     و سـطح مقطـع میلـه پیـستون                       
نیروی تئوری سیلندر در زمانیکه سـیلندر بـه   . و فشار هوا برابر با      باشد         
:برابر است با . سمت داخل حرکت مینماید

A
P

A0

F = P. (A-A0)
F =  نیروی تئوری –نیروی مزاحم 

F = P. (A-A0) -    نیروی که از طرف فشار هوا در پشت پیستون وجود دارد     –نیروی اصطکاک 

میتـوانیم از   .  بار نیز به دلیل نکته ایکه در مـورد سـیلندر اشـاره گردیـد                 6در فشار کاری    
 .نیروهای مزاحم صرفنظر نماییم و معادل آن را در نظر بگیریم

: اما نیروی عملی برابر است با 
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انتخاب سیلندر بر حسب نیرو و فشار کاری

نیرو بر حسب نیوتن

قطــر پیــستون 
بـــر حــــسب  

میلیمتر

فشار کاری بر حسب بار    
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  طول کورس

زیــرا .  میلیمتــر باشــد2000طــول کــورس ســیلندرهای پنیومــاتیکی نبایــستی بــیش از 
 هوای بسیار   سیلندرهایی که دارای قطر پیستون بزرگ و طول کورس بلند باشند ، مصرف            

. باالیی را داشته و کاربرد آنها مقرون به صرفه نمیباشد

شان نیز افـزایش    سیلندرهای طویل کورس بار مکانیکی میله پیستونشان و یاتاقان راهنمای         
که بـستگی دارد نیـرو      . میابد که این امر باعث خطر خمش روی میله پیستون خواهد بود             

بر این اساس بـه     )بصورت افقی یا بصورت عمودی    (چگونه بر روی میله پیستون وارد گردد        
ه گونه ای انتخـاب  آن نیروی زانو زدن یا نیروی خمش گویند و باید قطر میله پیستون را ب       

. نمود که در مقابل این بارها مقاوم باشند
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نیرو بر حسب نیوتن

طول کـورس   
ــسب   ــر حـ بـ

میلیمتر

قطر میله پیستون بر حسب میلیمتر
انتخاب میله پیستون سیلندر بر حسب طول کورس و نیرو

controlengineers.ir
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ــرین  –تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه  ــیلندر دو طرفـــــــــ ــر مـــــــــــستقیم ســـــــــ .کنتـــــــــــرل غیـــــــــ
.دســـــــــــــــتگاه ســـــــــــــــیلوی ذغـــــــــــــــال ســـــــــــــــنگ    

آیـد و بعـد از   سیلندر در حالت سکون بیرون است با زدن استارت به آرامی به داخل مـی    
 می شـود  مدتی که از حرکت آرام سیلندر در برگشت سپری شد سرعت آن ناگهان سریع           

 رفتـه و  و بعد از رسیدن به ابتدای کـورس اتوماتیـک و بـا سـرعت خیلـی سـریع بیـرون                  
.میایستد
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:حل
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:حل
-روش اول 
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:حل

4 2

5
1

3

 A0

2

1 3
A0

2

1 3

2

1

12

3

1

2

3

-روش دوم 
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ــرین  –تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه  ــیلندر دو طرفـــــــــ ــر مـــــــــــستقیم ســـــــــ .کنتـــــــــــرل غیـــــــــ
.مـــــــــــــــــــــــدار ایمنـــــــــــــــــــــــی دو دســـــــــــــــــــــــتی 

د نکتـه اینکـه شـرط       با زدن دو کلید استارت به نامهای         و          جک بیرون میرو                           
ـ            یم ثانیـه  بیرون رفتن جک تحریک کردن این دو کلید بـا هـم یـا بـا اخـتالف حـداکثر ن
وی آنهـا  میباشد و برگشت جک ، از تحریک خارج شدن یکـی از ایـن دو کلیـد یـا هـر د             

ــد .میباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.سرعت جک در رفت و برگشت با دو مقدار متفاوت قابل تنظیم میباشد

S1S2
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:حل

4 2

5
1

3

2

1 3

S 1

2

1 3

S 2

1 1
2

1 1
2

2

1

12

3

2

1 3

1
1

2
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:حل 
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Two Hand Safety Blockبلوک شیر مدار ایمنی دو دستی

نماد شیر مدار ایمنی دو دستی    
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Tea Time
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.شیرهای کنترل فشار به سه گروه عمده تقسیم میگردد

. شیر تابع فشار-1
. شیر تنظیم کننده فشار-2
. شیر محدود کننده فشار-3

Pressure Sequence Valve

Pressure Regulating  Valve
Pressure Relief  Valve
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Pressure Regulating  Valveشیر تنظیم کننده فشار

ورودی 

بدنه شیر

خروجی 

دهانه تخلیه  دهانه تخلیه  

پیچ 
تنظیم 

فنر

عملکرد فشار هوا  
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6 Bar 
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6 Bar 
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6 Bar 
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6 Bar 
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4 Bar

6 Bar 
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6 Bar 
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6 Bar 
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6 Bar 
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6 Bar 
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6 Bar 
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4 Bar

6 Bar 
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6 Bar 

4 Bar

©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 260

6 Bar 

4.5 Bar
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6 Bar 

4.5 Bar
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6 Bar 
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عملکرد شیر تنظیم کننده فشار
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Pressure Relief  Valveشیر محدود کننده فشار

.دشیر محدود کننده فشار دارای یک دهانه ورودی و یک دهانه خروجی میباش  

2

1
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.شیرهای پنیوماتیکی از نظر تکنولوژی ساخت به سه گروه تقسیم میشوند

 شـــــــــیرهای نشـــــــــستی  -1
 شــیرهای نشــستی ســاچمه ای-الــف
 شیرهای نشستی دیسکی-ب

 شیرهای کشویی-2

 شیرهای ترکیبی-3

Poppet Seat Valve
Poppet Seat Ball Valve
Poppet Seat Disk Valve

Slide Valve

Combination Valve
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شیرهای نشستی 
 شیرهای نشستی ساچمه ای -الف

Poppet Seat Valve
Poppet Seat Ball Valve
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Poppet Seat Disk Valve شیرهای نشستی دیسکی-ب
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Poppet Seat Disk Valve شیرهای نشستی دیسکی-ب
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Slide Valveشیرهای کشویی
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Slide Valveشیرهای کشویی
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Slide Valveشیرهای کشویی
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آماده سازی هواآماده سازی هوا

.مودبرای آماده سازی هوا پس از فشرده سازی بایستی مراحل زیر را انجام ن

 خشک کردن -1
 فیلتراسیون -2

 روغنکاری-4
رطوبت گیری -3

Preparation Of Compress Air 
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 خشک کننده
:که عبارتند از. عمل خشک کردن به سه روش در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد

 روش شیمیایی -1
 روش فیزیکی -2
 روش سرد کردن -3

Absorption 

Adsorption 
Low Temperature Drying 

Drying 
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 روش شیمیایی
در داخل این مخـزن مـواد       . در این روش از یک مخزن طبق شکل زیراستفاده میگردد           

.  شـده انـد    شیمیایی از قبیل سولفات یا کربنات کلسیم بر روی یک سطح  قرار گرفتـه              
.الزم به ذکر است این مواد جاذب رطوبت هوا میباشند

  هوای ورودی مرطوب 

  هوای خروجی خشک  

 مایع تقطیر شده

  مواد شیمیایی رطوبت گیر  

  شیر تخلیه  

Absorption 
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روش فیزیکی
در این روش از دو مخزن مانند شکل روبرو         

در داخـل ایـن مخـازن       . استفاده میگـردد    
مواد شیمیایی به نام سیلیکاژل که جـاذب        
ــده     ــه ش ــرار گرفت ــند ، ق ــت میباش رطوب

مزیت این روش نـسبت بـه روش قبـل          .اند
.راندمان باالتر آن خواهد بود

  هوای مرطوب 

  هوای خشک  

  گرمکن 

  شیر قطع و وصل    شیر قطع و وصل  

  شیر قطع و وصل    شیر قطع و وصل  

 2مخزن 
 

 1مخزن 
 

Adsorption 
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خشک کننده های جذبی قابل احیا
کیل خشک کننده های جذبی قابل احیا از دانه های ریزی به نام سیلیکاژل تش 

این دانه ها از سیلیکات سدیم تشکیل شده اند و دارای ظرفیت  . شده است
. جذب رطوبت بسیار باالیی می باشند   

د  سیلیکاژل بخار موجود در هوا را میان منافظی که در هر دانه وجود دار   
ر  زندانی می کند، و هنگامی که این منافظ از آب پر شدند، سیلیکاژل دیگ  

.قدرت جذب آب را ندارد و باید احیا شود   

یک مدل از سیلیکاژل وجود داد که توسط رنگش می توان اشباع شدنش را     
هنگامی که این نوع از سیلیکاژل خشک می باشد، دانه هایش به  . تشخیص داد

رنگ آبی می باشد و هنگامی که از آب اشباع می شود، رنگش به صورتی      
. متمایل می شود

هوای مرطوب کاهش رطوبت

برش عرضی از یک دانه سيليکاژل
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روش سرد کردن

هوای ورودی 

هوای خروجی 

سرد کن 

جدا کننده  

دستگاه سرما 
ساز

مبدل حرارتی  

Low Temperature Drying 
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خشک کننده های جذبی قابل احیا

خشک کننده قابل احیای سرد

٢٧٩
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سرپوش

فيبرهای رشته ای

نازل

دهانه خروجی برای هوای اضافی

)ممبرن(خشک کننده های غشایی

٢٨٠
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خشک کن

روش های خشک کردن هوا بستگی 
.به کالس کاری وابسته می باشد

٢٨١
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Class Residual Oil
µm mg/ m³ DTP [°C] g/ m³ mg/ m³

1 0,1 0,1 -70 0,003 0,01
2 1 1 -40 0,12 0,1
3 5 5 -20 0,88 1
4 15 8 +3 6,0 5
5 40 10 +7 7,8 25
6 - - +10 9,4 -
7 - - n.d. n.d. -

Residual Dust Residual Water

کالس ها

٢٨٢

خشک کن
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فیلتراسیون

ورودی  خروجی 

قسمت آبگیر 

شیر تخلیه 

تیغه های منحرف دهنده مسیر جریان    
هوا

فیلتر 
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روغن پاش
شبیه به شیر وکیوم بوده و عملکرد آنها بر اساس خاصیت   “ اساس کار یک روغن پاش عینا   

. ونتوری میباشد

ورودی  خروجی 

controlengineers.ir
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بازدید کردن مقدار مصرف روغن
:به صورت زیر میتوان مقدار مصرف روغن را اندازه گیری نمود

 10 تا 1مقدار توصیه شدۀ مصرف روغن برای یک متر مکعب  هوا ، 
برای اندازه گیری صحیح میتوان بصورت زیر عمل .قطره میباشد 

:نمود
 سانتیمتری دهانۀ تخلیۀ شیر 10یک مقوای سفید را تقریباٌ در  

قدرت مربوط به دورترین سیلندر نسبت به روغن زن ، قرار می  
اگر سیستم راه اندازی شود بعد از مدتی ، رنگ زرد کم رنگ   . دهیم

باید دیده شود ، البته چکه کردن روغن نشانۀ افراط در روغن زنی 
.میباشد

©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 286

ساختمان داخلی گیج

گلویی 

لوله بوردن

بازوی رابط  
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واحد مراقبت
واحد مراقبت قطعه ای میباشد که در شبکه انرژی مورد استفاده قرار 

 روغن پاش و گیج - آبگیر– فیلتر  -و شامل شیر کنترل فشار.میگیرد
.میباشد

نماد واحد مراقبت با جزئیات

نماد واحد مراقبت خالصه شده

Service Unit 
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آماده سازی هوای فشرده     
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: متر مکعب هوا شامل1
 میلیون ذرات غبار  180 بیش از -
)C50در دمای  ( گرم آب 50 بیش از -
 میلی گرم روغن  02/0 بیش از -
... مواد شیمیایی گوناگون مانند سرب و کادمیوم و     -

آماده سازی هوای فشرده
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:ی می باشد هنگامی که هوای فشرده دارای شرایط زیر باشد دارای کیفیت بسیار بهتر       

فشار دقیق   

غبار کمتر 

رطوبت کمتر 

روغن مناسب 

آماده سازی هوای فشرده
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تنظیم نبودن فشار ممکن است منجر      
:شود به

خوردگی زودهنگام تحهیزات     •
لرزش ماشین و قطعات دارای کیفیت     •

پایین
وجود نشتی بیشتر  •
هزینه باالتر  •

وجود غبار بیشتر در هوا ممکن است منجر     
:شود به

خوردگی زودهنگام تجهیزات     •
افت فشار  •
گرفتگی لوله ها و شیلنگ ها    •
عدم کارکرد صحیح سیستم    •

©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 292

وجود رطوبت زیاد در سیستم ممکن است      
:منجر شود به

زنگ زدگی  •
سرعت کمتر •
گرفتگی لوله ها در اثر رسوب     •

عدم تنظیم میزان روغن و یا انتخاب اشتباهی     
:نوع روغن ممکن است منجر شود به 

خوردگی زودهنگام قطعات    •
به بیرون رانده شدن روغن •
بادکردن عایق ها  •
لک شدن محصوالت    •

controlengineers.ir
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: هوای آماده شده با کیفیت پایین می تواند پیامدهای زیر را منجر شود
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واحد مراقبت

+ + =

فیلتر غبار و 
رطوبت گیر

تنظیم کننده فشار سیستم روغن پاش
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واحد مراقبت
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غبار و رطوبت

هنگامی که فشار ورودی واحد مراقبت       
و فشار خروجی آن دچار اختالف شد،       

باید فیلترها را تعویض کرد   

:تعویض فیلتر

controlengineers.ir
اختصاصی مھندسی کنترل



©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 297

غبار و رطوبت

بهترین راه برای تعویض به موقع فیلتر، 
نصب یک مانومتر برای تشخیص افت  

. فشار، می باشد 

:تعویض فیلتر

٢٩٧
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روغن پاش

Refilling of oil

کدام نوع از روغن باید مورد استفاده قرار   : سوال
بگیرد؟ 
بهترین نوع روغن، مناسب نمی باشد، در    : پاسخ

سیستم هایی که روغن باید استفاده گردد، روغن  
mm2/s32به کار رفته روغنی با ویسکوزیته  

298
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واحد مراقبت

بسته-شیر باز
 تنظیم فشار-فیلتر

ماژول انشعاب

روغن پاش

299
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شیر قطع و وصل

 حالت سکون بسته می باشد که در مواقع لزوم هوای فشرده سیستم 3/2بسته، درحقیقت یک شیر -شیر باز
. را تخلیه می کند

٣٠٠
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شیر آغاز نرم

در بسیاری از سیستم ها ورود یکباره فشار    
به سیستم از لحاظ ایمنی دستگاه درست  

نمی باشد، برای جلوگیری از این امر از یک  
شیر آغاز نرم استفاده می شود که این شیر 

فشار را آهسته آهسته زیاد کرده تا فشار     
. سیستم به فشار کاری برسد

301
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تقویت کننده فشار

٣٠٢
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تقویت کننده فشار

تقویت کننده فشار، شیری است که از یک سیلندر 
دوتایی برای باالبردن فشار هوا تا دو برابر فشار    

. هوای ورودی استفاده می کند

٣٠٣
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نحوه توزیع هوای فشرده
. درصد باشد2 تا 1شیب خط اصلی لوله بایستی بین 

  و شـعاع     α و زاویه خمش برابـر بـا         Dدر صورتیکه قطر لوله فرعی برابر با          
     α=30   R=5D: باشد در نتیجه خواهیم داشتRخمش برابر با 

controlengineers.ir
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طریقه نصب لوله کشی هوای فشرده
 روش سری -1

ــد  ــد تولیـ واحـ
ــوای   ــده ه کنن

فشرده

.ددر این روش مصرف کننده هـا بـصورت سـری بـر روی انـشعاب اصـلی قـرار میگیـر                     
.و هزینه آن پایین است. در این روش افت فشار زیاد میباشد

X X X

X X X

X X

X

X
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 روش حلقوی -2

ــد  ــد تولیـ واحـ
ــوای   ــده ه کنن

فشرده

در این روش ابتدا و انتها خـط اصـلی بهـم متـصل میـشود و مـصرف                  
ــد    ــرار میگیرنــــ ــه قــــ ــر روی حلقــــ ــا بــــ ــده هــــ .کننــــ

.در این روش افت فشار نسبت به روش انشعابی کمتر میباشد

X XX

X X

XX X
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 روش انشعابی-3

ــد  ــد تولیـ واحـ
ــوای   ــده ه کنن

فشرده

بهم متصل  در این روش که نوعی لوله کشی حلقوی بوده ، خطوط بصورت طولی و عرضی                
ار در این سیستم لوله کشی هزینه نسبت به دو روش قبل بـاالتر ولـی افـت فـش                  . میشوند  

.پایین تر میباشد
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)النه زنبوری( روش شبکه متصل بهم -4

و در این روش تعداد خطوط انشعاب نسبت به شبکه متصل بهم باالتر بـوده                 
 طریقه نصب خطوط لوله کشی شبیه به النه زنبور بـوده و در آن افـت فـشار                 

.بسیار پایین بوده و هزینه آن بسیار باال میباشد

X X

XX

controlengineers.ir
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محاسبه قطر لوله
ــال -مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متر مکعب بر دقیقـه بـوده وایـن کارخانـه بـدلیل              4در یک کارخانه مصرف هوای فشرده       
با فرض .  درصد افزایش مصرف هوای فشرده خواهد داشت   300 سال آینده    3توسعه برای   

 بار  0,1 بار، و حد مجاز افت در شبکه         8 متر ، فشار کارگاهی برابر با        280اینکه طول خط    
 عــدد 1 عــدد زانـویی و  5 عــدد سـه راهـی و   6باشـد در صـورتیکه در طــول ایـن مـسیر     

مطلوبست محاسبه قطر اصلی لوله؟. شیرعبوری دو راه  وجود داشته باشد 
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:حل

.  متر مکعب بر دقیقه میباشد4مصرف هوای فشرده برابر با 

4 x 60=240

: ساعت برابر با1بنابراین مصرف هوای فشرده در 

 درصد افزایش مـصرف خـواهیم داشـت پـس مقـدار             300برای اینکه در سه سال آینده       
: مصرف برابر خواهد بود با

240x3=720

240+720=960
:و باتوجه به مصرف فعلی خواهیم داشت

m3/h 

m3/h 
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حال با توجه به نوموگرام روبـرو       
و با داشتن اطالعـات مفروضـی       
ــبه    ــه محاس ــر لول ــسئله  قط م

 میلیمتـر   90و برابر بـا     . میشود
.خواهد شد

بدلیل وجود سه راهی و زانـو       
و شیر عبوری طول خط لوله      

با توجـه   . افزایش پیدا میکند  
به نمودار طـول جـایگزینی ،       
ــبه    ــا را محاسـ ــدار آنهـ مقـ

.مینماییم
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6 x 10.5=63 m

5 x 1=5 m

1 x 32=32 m
: عدد سه راهی داریم6برای 

: عدد زانوئی داریم5و برای 

ــرای  ــوری دو راه  1و ب ــیر عب ــدد ش  ع
:خواهیم داشت

63+5+32=100 m

:پس مقدار طول خط برابر خواهد شد با 

controlengineers.ir
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با توجه به اینکه طـول خـط لولـه          
 متر میباشد با در نظر گرفتن     280
 متر طول جایگزینی خواهیم     100

:داشت 

280+100=380 m

پس بدین ترتیب قطر لوله     
.تصحیح پیدا میکند

ــا   ــر ب ــدار آن براب  96و مق
.میلیمتر خواهد گردید 

©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 314

رطوبت مطلق
.رطوبت مطلق به مقدار بخار آب موجود در یک متر مکعب هوا را گویند

کمیت اشباع
میـت  مقدار قبول بخار آب در یک متر مکعب هوا با توجه به درجه حرارت را ک  

.اشباع میگویند
رطوبت نسبی

.نسبت رطوبت مطلق به کمیت اشباع را رطوبت نسبی میگویند

رطوبت مطلق
کمیت اشباع

درصد رطوبت نسبی=  X 100

©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 315

با فرض اینکه . در مثال قبل میخواهیم مقدار آب تولید شده را بدست آوریم         
. درصد باشد70 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 30درجه حرارت محیط 
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مقـدار
آب

درجه حرارت

نمودار نقطه شبنم

960 x 30=28800=28.8  
g/h lit/h

28.8 x %70=2016/100=20.16 lit/h

مترمکعب هوا ، مقدار    960پس برای مصرف  
:آّب تولید شده برابر است با 

و با در نظـر گـرفتن رطوبـت نـسبی           
:محیط خواهیم داشت 

درجه 30مقدار آب موجود برای دمای      
:سانتیگراد برابر است با 

controlengineers.ir
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Receiver

 کمپرسور-1
 کولر-2
 رطوبت گیر-3
 مخزن-4
 شیر تخلیه آب-5
 فیلترپیشین-6
 خشک کن-7
 شیر الکترونیکی-8
 مجموعه -9-10-11

فیلترها
 جدا ساز آب و روغن-12
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مخزن
 چک والو -1
 فشار سنج   -2
 مخزن -3
 شیر تخلیه  -4
 شیر اطمینان   -5
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الکترو پنیوماتیک

©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 320

:مزایای کنترل برقی نسبت به کنترل پنیوماتیکی
ري را  آم حجم بودن اي آمت اتيكي ج ات پنيوم ه قطع سبت ب ي ن ات برق قطع

.اشغال مينمايند

controlengineers.ir
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ردازش  رعت پ س
باال

.قطعات برقي داراي سرعت سوئيچينگ بااليي هستند      
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مصرف انرژي   
پايين 

. قطعات برقي داراي مصرف انرژي پايين هستند      
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نگهداري و   
تعميرات آسان   

نگهداري و تعميرات قطعات برقي نسبت به پنيوماتيك آمتر و         
.راحتر ميباشد   
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.. قطعات برقي داراي دقت بسيار بااليي ميباشند    دقت باال

controlengineers.ir
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:معایب کنترل برقی نسبت به کنترل پنیوماتیکی
قطعات برقي داراي عيب يابي به مراتب پيچيده تر و وقت گير     عيب يابي

. تر از سيستم هاي پنيوماتيكي ميباشند      
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.  قطعات برقي داراي ايمني بسيار پايين ميباشد      ايمني پايين  
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. برای راه اندازی و کار با آن نياز به دو انرژی ميباشد        تعدد انرژی   
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T
X

V =

: محاسبه توان پنیوماتیکی 

W=F. X: کار مکانیکی برابر است با

W : کار       
F :نیرو      
X :مسافت پیموده شده        

: پس توان مکانیکی برابر خواهد بود با 
T
.F

T
W X

P ==

: از طرفی داریم 
VFP:پس رابطه توان بدین شکل خواهد شد  .=

P=F/A.V.A. ضرب و تقسیم نمود   Aطرف راست تساوی را میتوان در   

P=P.Q

controlengineers.ir
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.  هدایت و راهبری توان باال توسط  توان پایين تر را گویند           : تعریف کنترل   

توان الکتریکیسيستم  

توان پنيوماتيکی   

توان مکانيکی   
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. باز و  بسته :  سيستمهای کنترل به دو دسته عمده تقسيم ميشوند        

:  کنترل باز  

ان یک سيستم کنترلی بسته تشکيل          با اضافه شدن یک وسيله اندازه گيری و یک مقایسه گر به صورت زیرميتو                   
. هم ميگویند    ) پسخور (به این سيستمها کنترل با فيدبک           . داد

:  کنترل بسته   
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:(Inputs)ورودی ها  
• . شامل انواع سنسورهای مکانیکی و الکترونیکی است  
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)Outputs( خروجی ها  
• .باشند... میتوانند شامل انواع موتورها،سولونوئید ولو ها و

controlengineers.ir
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:سیگنال 
ادیر یک جریان فیزیکی ظاهر شده و میتواند برای انتقال عملیات سیگنالها ترسیمی ازاطالعات میباشند که این ترسیم بصورت مقدار یا مق

.یا ثبت حافظه بکار آیند
:سیگنال آنالوگ یا پیوسته

.یشوندسیگنالی است که در آن اطالعات بصورت پیوسته و نقطه به نقطه ارائه م
:سیگنال دیسکریت یا گسسته

واین مقادیر هیچ نسبتی . یک تعداد مقادیر را قبول مینمایدسیگنالی است که پارامترهای اطالعاتی آن در داخل محدوده ای مشخص فقط  
.با یکدیگر ندارند

:سیگنال دیجیتال یا پله ای
.غییر میکندنوعی سیگنال دیسکریت است با این تفاوت که مقادیر آن با نسبت مشخص ت

:سیگنال باینری یا صفر و یک
.ک تغییر میکندیک نوع  از سیگنال دیجیتال است که مقادیر آن بین دو محدوده صفر و ی

سیگنالهای
کنترل

سیگنال آنالوگ سیگنال 
دیجیتال

سیگنال 
باینری
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(Control Chain)      زنجیر کنترل

. میباشد هر سیستم کنترلی از ساده ترین آن تا پیچیده ترین شامل زنجیر کنترل      

: قسمتهای مختلف یک زنجیر کنترل عبارتند از  

) .که بعنوان ورودی محسوب میگردد ( حس گر -1

) . که عملیات پردازش را انجام میدهد  ( پردازشگر -2

) .که بعنوان خروجی محسوب میگردد  ( عمل کننده -3
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.  در زنجیر کنترل الکتروپنیوماتیک انرژی به دو بخش تقسیم میگردد     

Actuator ) عمل آننده(

Processor ) پردازشگر(

Sensor ) حس گر(

6-7 bar انرژی 
    

24 V-DC

©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 336

controlengineers.ir
اختصاصی مھندسی کنترل



©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 337

انواع عناصر سیگنال دهنده ورودی     

:که عبارتند از . عناصر سیگنال دهنده به دو دسته تقسیم میشود

   (PUSH BOTTON) کلیدهای فشاری -1

   کنترل سوئیچ ها  -2
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   (PUSH BOTTON)کلیدهای فشاری    
Normally open switch کلید فشاری  از نوع نرمال باز-1
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   (PUSH BOTTON)کلیدهای فشاری    
Normally closed switch کلید فشاری  از نوع نرمال بسته-2
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   (PUSH BOTTON)کلیدهای فشاری    
Changeover switch کلید فشاری  از نوع انتقالی-3

controlengineers.ir
اختصاصی مھندسی کنترل



©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 341

   (PUSH BOTTON)کلیدهای فشاری    
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 کلیدهای لحظه ای و نگهدارنده        
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   (PUSH BOTTON)کلیدهای فشاری    

 کلید فشاری  از نوع نرمال بسته-2 کلید فشاری  از نوع نرمال باز-1
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    (Changeover switch)کلیدهای فشاری از نوع انتقالی      

controlengineers.ir
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   کنتاکت نرمال باز   
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  کنتاکت نرمال بسته   
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   کنتاکت انتقالی  
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کنتاکت ها   
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   نمونه ای از کلیدهای فشاری      
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  لیمیت سوییچ مکانیکی  

 فنر برگشتی-1
 بدنه-2
  اهرم نوسانی-3
 پین راهنما-4
 فنر تیغه ای -5
 فنر برگشتی کنتاکت  -6
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  لیمیت سوییچ مکانیکی  
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        Logic Functionتابع منطقی  

معادل پنيوماتيکی    

معادل منطقی   

جدول منطقی  
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        Logic Functionتابع منطقی  

معادل منطقی   معادل پنيوماتيکی    

جدول منطقی  
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        Logic Functionتابع منطقی  

معادل پنيوماتيکی    

معادل منطقی   

جدول منطقی

معادل الکتریکی     
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        Logic Functionتابع منطقی  

معادل پنيوماتيکی    

معادل منطقی   

جدول منطقی

معادل الکتریکی     
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        Logic Functionتابع منطقی  
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        Logic Functionتابع منطقی  

S1 & NS2

Inhibition  Function

معادل منطقی   
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        Logic Functionتابع منطقی  
Implication  Function

S1 V NS2

معادل منطقی   
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        Logic Functionتابع منطقی  
NAND  FUNCTION
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        Logic Functionتابع منطقی  
NOR  FUNCTION
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ــرین تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. (YES-NOT-AND-OR) کنترل مستقیم برای مدارهای
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:حل
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-18تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرین 
. کنتــرل مــستقیم روی ســیلندر یکطرفــه    

دســــــتی: فرمــــــان مثبــــــت شــــــدن
از تحریـک خـارج نمـودن       : فرمان منفی شدن  
ــان ــد فرمـ ــتی (کلیـ ــک دسـ ــد تحریـ ).کلیـ

.با استفاده از شیر یک سر بوبین
ــز کــار توســط یــک   ــد از روی می قطعــات بای

سرعت برگـشت   . سیلندر به بیرون رانده شوند    
می تـوان از یـک      . و کنترل آن مهم نمی باشد     

)الکترو.(سیلندر یک طرفه استفاده نمود
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:حل
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-19تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرین 
صفحات بر روی چرخ نقالـه بایـستی متوقـف           

شوند تا کـارگر بتوانـد ایـن قطعـات رو چـک             
برای توقف صفحات کارگر یک کلیـد را        . نماید

پس از چک شدن قطعه کاری،      . نماید-آزاد می 
کارگر کلید را فشار داده و صـفحه بـه سـمت            

شـیر  . آیـد -جایگاه بعـدی بـه حرکـت در مـی     
کنترلی این پرسه بایـد یـک شـیر نرمـال بـاز             
باشد، زیرا تا در زمان توقف صفحات که زمـان          

باشـند، شـیر در حالـت غیـر         -بلندی هم مـی   
.تحریک باشد
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:حل
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-20تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین 
ــه  ــیلندر دوطرفـ ــستقیم روی سـ ــرل مـ . کنتـ

ــدن  ــت شــــ ــان مثبــــ ــتی: فرمــــ دســــ
از تحریـک خـارج نمـودن       : فرمان منفـی شـدن    

ــان  ــد فرمـ ــتی  (کلیـ ــک دسـ ــد تحریـ ).کلیـ
.با استفاده از شیر یک سر بوبین

ظروف بایـستی توسـط یـک مـاده شـیمی پـر            (
توسـط فـشرده شـدن یـک کلیـد، یـک            . گردند

پیستون به سمت بیرون آمده و پرشـدن ظـرف          
آغاز می شـود، هنگـامی کـه کلیـد از تحریـک             
خارج می ود، پیستون به مکان اولیه خود برمی         

).گردد و عمل پرکردن ظرف به پایان می رسد
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:حل

controlengineers.ir
اختصاصی مھندسی کنترل



©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 369

-21تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین 
. کنتـــرل مـــستقیم روی ســـیلندر دوطرفـــه

.دســــــتی: فرمــــــان مثبــــــت شــــــدن
.دســــــتی: فرمــــــان منفــــــی شــــــدن

.با استفاده از شیر دو سر بوبین
ــرم      ــک اه ــط ی ــد توس ــذاب بای ــوم م آلومینی

بــا .پنیومـاتیکی بـه داخــل قالـب ریختــه شـود    
فشردن کلید نخست، یک سیلندر مثبت شـده        

بـا  . و کفگیربه داخل مواد مـذاب فـرو مـی رود          
ــه    ــل اولی ــیلندربه مح ــد دوم، س ــشردن کلی ف
برگشته و آلومینیوم به داخل قالب ریخته مـی         

.شود
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:حل
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ــرین  -22تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه   ــیلندر دوطرفــــــــ ــستقیم روی ســــــــ ــرل مــــــــ . کنتــــــــ

ــدن  ــت شـــــــــــ ــان مثبـــــــــــ ــتی: فرمـــــــــــ .دســـــــــــ
.اتوماتیک: فرمان منفی شدن

ــد    ــرل باشــ ــل کنتــ ــشت قابــ ــت و برگــ ــیلندر در رفــ ــرعت ســ .ســ
.با استفاده از شیر دو سر بوبین

 را توسط الکتروپنیوماتیک و با استفاده از یک کلید دسـتی و یـک          7تمرین  (
).لیمیت سوییچ حل کنید
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:حل
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-23تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین 
. کنترل مستقیم روی سیلندر دوطرفه

 با تحریک کلید خارکی سیلندر بصورت اتوماتیـک شـروع بکـار مینمایـد و در               
.هنگامیکه کلید خارکی از تحریک خارج گردد سیلندر به داخل بازگردد

ــد      ــرل باشــ ــل کنتــ ــشت قابــ ــت و برگــ ــیلندر در رفــ ــرعت ســ .ســ
.با استفاده از شیر دو سر بوبین

). را توسط الکتروپنیوماتیک و با استفاده دوسوییچ حل کنید22تمرین (
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-24تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین 
یک ماشین باالنس چرخ، در دو مرحله به چرخ         

در مرحلـه نخـست فـشار       .نیرو اعمال می نماید   
 بار باشد و در مرحله دوم فشار بایـد بـه            3باید  

 S1مرحله اول با فشردن کلیـد       .  بار برسد  2/5
 آغـاز مـی     S2و مرحله دوم با فـشردن کلیـد         

.شود
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):روش نخست(حل 
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):روش دوم(حل
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-25تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین 
 برگشت پیستون بایستی با فشار      24در تمرین   

کمتری انجام گیرد تا انـرژی کمتـری مـصرف          
 S2 جهـت مثبـت شـدن سـیلندر،          S1.(شود

 جهــت تغییــر S3جهــت بازگــشت ســیلندر و 
)فشار
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-26تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین 
 را با پنیوماتیک خالص حل نمایید25تمرین 
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:حل 
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  رله ها 
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Relay

Coil

Coil connections

Contacts

Contact connections

Return spring

Cover Symbol

A1

A2 11

12
14

21

22
24

Armature
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Relay

A1

A2 11

12
14

21

22
24

A1   A2        4     2          1

Symbol
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Relay

A1

A2 11

12
14

21

22
24

A1   A2        4     2          1

Symbol
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Relay

A1

A2 11

12
14

21

22
24

A1   A2        4     2          1

Symbol
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Relay

A1

A2 11

12
14

21

22
24

A1   A2        4     2          1

Symbol
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Relay

•2 changeover relay
•size
•14mm x 9mm x5mm
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•4 contact relay
•Up to 2 x 108

•switching cycles
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ــرین  -تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. (YES-NOT-AND-OR) کنترل غیر مستقیم برای مدارهای
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ــرین  -27تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه    ــیلندر دوطرفـــــ ــستقیم روی ســـــ ــر مـــــ ــرل غیـــــ . کنتـــــ

با تحریک کلید دستی خـارکی سـیلندر بـصورت اتوماتیـک شـروع بـه کـار                  
.مینماید و پس از قطع کردن کلید خـارکی سـیلندر بـه داخـل بـر میگـردد              

.سرعت سیلندر در رفت و برگشت قابل کنترل باشد
). را توسط رله حل نمایید23تمرین (

controlengineers.ir
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:حل
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ــرین  -تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه    ــیلندر دوطرفـــــ ــستقیم روی ســـــ ــر مـــــ ــرل غیـــــ . کنتـــــ
ــدالی      ــا پـــــ ــتی یـــــ ــدن دســـــ ــت شـــــ ــان مثبـــــ .فرمـــــ
.فرمـــان منفـــی شـــدن از تحریـــک خـــارج نمـــودن کلیـــدهای فرمـــان 
و الزم به ذکر است شرط بیرون رفتن سیلندر تحریک نمودن تنها یکـی از  د             

.کلید فرمان باشد نه هر دوی آنها
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معادل منطقی   
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ــرین  -تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطابق شکل زیر یک سیلندر دو طرفـه جهـت بـرش قـسمتی از یـک ورق                  

 B1،B2،B3استفاده میشود به طوریکه با تحریـک فقـط دو میکروسـوئیچ             
سیلندر دو طرفه عمـل بـرش را انجـام داده و بـا خـارج کـردن ورق از روی                     

.میکروسوئیچ ها ، سیلندر نیز بر میگردد
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:حل
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ــرین  -تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 با تحریک کلید استارت یک المپ روشن میگردد و با تحریک کلیـد اسـتپ               

).مدار خود نگهدار تقدم با استارت و استپ.(المپ خاموش میگردد
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:حل

تقدم با استپ تقدم با استارت
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-تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین 
. کنتــــــــــرل غیــــــــــر مــــــــــستقیم روی ســــــــــیلندر دوطرفــــــــــه

 سیلندر بصورت اتوماتیک شروع به کـار مینمایـد و پـس از              S1با تحریک کلید خارکی     
)با استفاده از شیر یک سر بوبین. (قطع کردن کلید خارکی سیلندر به داخل بازگردد
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ــرین  -تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه    ــیلندر دوطرفـــــ ــستقیم روی ســـــ ــر مـــــ ــرل غیـــــ . کنتـــــ

 و شرط داخـل بـودن سـیلندر بیـرون میـرود و پـس از          S1با تحریک کلید    
. سیلندر به داخل باز میگرددS2رسیدن به انتهای کورس با تحریک کلید 

در شرایط اضطراری با تحریـک کلیـد اضـطراری سـیلندر بـه داخـل                “ ضمنا
.بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازگردد

ــف ــوبین   -الــــ ــر بــــ ــک ســــ ــیر یــــ ــتفاده از شــــ ــا اســــ . بــــ
. با استفاده از شیر دو سر بوبین-ب
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+
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Transistor NPN     

Current blocked

Base Current Large collector current

-

+

+

Current blocked

Transistor PNP     

-

+

-

Large collector current

Base current 
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Optical - Diffuse

Inductive

Reed switch

Inductive magnetic

Capacitive

Symbols

Connection

Optical – Through-beam

Optical – Retro-reflective

Proximity sensors
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Reed switch
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Glass Tube filled 
with nitrogen

Reed 
contacts

LED 
indicator

Reed switch
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Reed switch
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Reed switch
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Reed switch
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Reed switch
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Reed switch
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Reed switch
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24v

Reed switch
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24v

Reed switch
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Interference from other magnetic fields must be avoided.

If positioned in mid stroke, switching point will vary depending on direction of approach.

Maximum current must be limited to avoid burning of the reed contacts.

Reed switch
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Inductive magnetic sensor
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Connection 
cable

LED 
Indicator

Resonant circuit 
coil

High 
frequency 
magnetic 
field

Inductive magnetic sensor
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Inductive magnetic sensor
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Inductive magnetic sensor
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Inductive magnetic sensor
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Inductive magnetic sensor
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Inductive magnetic sensor
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Inductive magnetic sensor
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Inductive principle of operation - but only reacts to magnetic fields

Interference from other magnetic fields must be avoided.

Solid state device - higher switching frequency  - 1kHz

Inductive magnetic sensor
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Inductive sensors
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Connection cable

LED indicator

Resonant circuit coil

Active surface

High frequency magnetic 
field
(300 to 800 kHz) 

Inductive sensors
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Sensor

Oscillation
Amplitude

Target

Inductive sensors

ON

OFF

Sensor 
output 
signal
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Target

Sensor

Oscillation
Amplitude

Inductive sensors

ON

OFF

Sensor 
output 
signal
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ON

OFF

Target

Sensor

Oscillation
Amplitude

Sensor 
output 
signal

Inductive sensors
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ON

OFF

Target

Sensor

Oscillation
Amplitude

Sensor 
output 
signal

Inductive sensors
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ON

OFF

Target

Sensor

Oscillation
Amplitude

Sensor 
output 
signal

Inductive sensors
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ON

OFF

Target

Sensor

Oscillation
Amplitude

Sensor 
output 
signal

Inductive sensors
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ON

OFF

Target

Sensor

Oscillation
Amplitude

Sensor 
output 
signal

Inductive sensors
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ON

OFF

Target

Sensor

Oscillation
Amplitude

Sensor 
output 
signal

Inductive sensors
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ON

OFF

Target

Sensor

Oscillation
Amplitude

Sensor 
output 
signal

Inductive sensors
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Will detect any conductive material

Quoted distances are for mild steel

Sensor performance can be affected by:

• Temperature

• Target material

• Target dimensions

Inductive sensors
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Capacitive sensor
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Connection cable

Adjusting screw

LED indicator

Active surface

Active electrode

Earth electrode

Electrostatic field
Sensor is looking for a 
change in capacitance in the 
active field

Capacitive sensor
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TargetCapacitive sensor
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Capacitive sensor
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Capacitive sensor
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Capacitive sensor
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Detects any material denser than air (as 
long as there is enough of it) 

Can be adjusted for sensitivity

Can be affected by dusty environments

Capacitive sensor
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Sensor is adjusted so that  
it does not ‘see’ the wall of 
the vessel.

Capacitive sensor
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As the level rises the fluid 
affects the sensor field.

Capacitive sensor
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Until the sensor switches.

Capacitive sensor
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Sensor symbols
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+ 18  to 30 Volts 
DC.

0 V

Output

Inductive

Capacitive

Optical

Magnetic

Ultrasonic

Normally 
open

Normally 
closed

Sensor symbols
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+ 18  to 30 Volts 
DC.

0 V

Capacitive Sensor with 
Normally open function

Output

Sensor symbols
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Sensor connection
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+ 18  to 30 Volts DC

0 V

Output

24v  
DC

0v

PNP  Type 

• Output  is Positive

• Positive switching

Sensor connection
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NPN  Type 

• Output  switches
through to 0v

• Negative switching

+ 18  to 30 Volts DC

0 V

Output

24v  
DC

0v

Sensor connection
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Type : Through-beam

Optical sensors (Through-beam)
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Transmitter Receiver

Type : Through-beam

Optical sensors (Through-beam)
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Transmitter Receiver

Type : Through-beam

Optical sensors (Through-beam)
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Target

Type : Through-beam

Transmitter Receiver

Optical sensors (Through-beam)
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Transmitter Receiver

Type : Through-beam

Optical sensors (Through-beam)
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Transmitter Receiver

Type : Through-beam

Optical sensors (Through-beam)
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Transmitter Receiver

Type : Through-beam

Optical sensors (Through-beam)
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Transmitter Receiver

Type : Through-beam

Optical sensors (Through-beam)
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Transmitter Receiver

Type : Through-beam

Optical sensors (Through-beam)
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Transmitter Receiver

Type : Through-beam

Optical sensors (Through-beam)
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Transmitter Receiver

Type : Through-beam

Optical sensors (Through-beam)
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Transmitter Receiver

Type : Through-beam

Optical sensors (Through-beam)
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Targe
t

Long sensing distance: up to 30 metres with some devices

Will detect all but very transparent materials

Must be accurately aligned

Transmitter Receiver

Type : Through-beam

Optical sensors (Through-beam)

©FESTO DIDACTIC – Training & Consulting Presentation of PN111 491

Optical sensors (Retro-reflective)
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Reflector 
(prismatic)

T

R

Type : Retro reflective

Transmitter 
/Receiver

Optical sensors (Retro-reflective)
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Reflector 
(prismatic)

T

RTransmitter 
/Receiver

Type : Retro reflective

Optical sensors (Retro-reflective)
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Reflector 
(prismatic)

T

RTransmitter 
/Receiver

Type : Retro reflective

Optical sensors (Retro-reflective)
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Reflector 
(prismatic)

Target

T

RTransmitter 
/Receiver

Type : Retro reflective

Optical sensors (Retro-reflective)
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Reflector 
(prismatic)

T

RTransmitter 
/Receiver

Type : Retro reflective

Optical sensors (Retro-reflective)
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Reflector 
(prismatic)

T

RTransmitter 
/Receiver

Type : Retro reflective

Optical sensors (Retro-reflective)
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Reflector 
(prismatic)

T

RTransmitter 
/Receiver

Type : Retro reflective

Optical sensors (Retro-reflective)
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Reflector 
(prismatic)

T

RTransmitter 
/Receiver

Type : Retro reflective

Optical sensors (Retro-reflective)
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Reflector 
(prismatic)

T

RTransmitter 
/Receiver

Type : Retro reflective

Optical sensors (Retro-reflective)
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Reflector 
(prismatic)

T

RTransmitter 
/Receiver

Type : Retro reflective

Optical sensors (Retro-reflective)
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Reflector 
(prismatic)Sensing distance : 1/2 to 1/3 of through-beam type

Not suitable for reflective or transparent targets

Target should be larger than the reflector

T

R

Type : Retro reflective

Transmitter 
/Receiver

Optical sensors (Retro-reflective)
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Type : Diffuse

Optical sensors (Diffuse)
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Target

T

RTransmitter 
/Receiver

Type : Diffuse

Optical sensors (Diffuse)
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T

RTransmitter 
/Receiver

Type : Diffuse

Optical sensors (Diffuse)
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T

RTransmitter 
/Receiver

Type : Diffuse

Optical sensors (Diffuse)
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T

RTransmitter 
/Receiver

Type : Diffuse

Optical sensors (Diffuse)
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T

RTransmitter 
/Receiver

Type : Diffuse

Optical sensors (Diffuse)
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T

RTransmitter 
/Receiver

Type : Diffuse

Optical sensors (Diffuse)
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Transmitter 
/Receiver

Sensing distance: much less than reflex type, actual distance depends on colour and 
reflective nature of the surface

Larger targets result in longer sensing distances 

Not suitable for dirty environments

T

R

Type : Diffuse

Optical sensors (Diffuse)
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Connection and circuit technology
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Two-wire technology
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Three-wire technology
+24V DC

0 V

BN(1)

BU(3)

BK(4) L

+24V DC

0 V

BN(1)

BU(3)

BK(4) L

+24V DC

0 V

BN(1)

BU(3)

BK(4)
L

+24V DC

0 V

BN(1)

BU(3)

BK(4)
L

PNP normally closed

PNP normally closed

NPN normally open

NPN normally closed
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Four-wire technology

+24V DC

0 V

BN(1)

BU(3)

BK(4)

WH(2)
L

+24V DC

0 V

BN(1)

BU(3)

BK(4)

WH(2)

L

PNP normally open/normally
closed contacts

NPN normally open/normally
closed contacts
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Parallel connection with two-wire technology

+24V DC

0 V

L

BU(3)

BN(1)

BU(3)

BN(1)

UV
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Parallel connection with three-wire technology

+24V DC

0 V

L

BU(3)

BN(1)
BK(4)

BU(3)

BN(1)
BK(4)

V
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Series connection with two-wire technology

L

1

2

BU(3)

BN(1)

BU(3)

BN(1)

+24V DC

0 V

V

V

V
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Series connection with three-wire technology

L

BU(3)

BN(1)
BK(4)

BU(3)

BN(1)
BK(4)

+24V DC

0 V

1

2
V

V

V

V
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Type code

SI
E 

N
 –

M
30

N
B

 –
P 

S 
–

K
 –

2L

L    LED switching status display
2L    LEDs for switching + operating status 

K    cable connection
S    plug connection M8 or M12
X    terminal connection 

S    N.O
O    N.C
A    N.O / N.C P    PNP output stage

N    NPN output stage
Z     2-wire output stage 

B    flush fitting
NB  non-flush fitting 

M30    size designation ( metric thread ) 

N    sensors with standard switching distances
H    sensors with larger standard switching distances
W   sensors for AC current
S    special designs

SIE    sensors/inductive/electronic 
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Sensor connection
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28تمرین 
ا بـه   مطابق شکل سیلندر دو طرفه با حرکت رفت و برگشت عمـل شستـشوی قطعـات ر              

ــد   ــام میدهــ ــر انجــ ــورت زیــ ــد  :(صــ ــوئیچ نمیباشــ ــصب میکروســ ــان نــ )امکــ
ــف ــستقیم -الـــــ ــان مـــــ ــیکل ( فرمـــــ ــک ســـــ ــورت تـــــ ــه صـــــ )بـــــ

). را با استفاده از سنسور به جای لیمیت سوییچ حل نمایید23مرین ت(
ــتپ    -ب ــتارت و اس ــان اس ــا امک ــستقیم ب ــان غیرم ــم   ( فرم ــیکل دائ ــورت س ــه ص )ب
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-قسمت الف : حل
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-قسمت ب: حل
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تمرین  
مطـابق شـکل    . میدهـد  دستگاهی عمل تقسیم گلوله ها را با استفاده از سـیلندر دو طرفـه انجـام               

:ســــیلندر در حالــــت عــــادی بیــــرون بــــوده و بــــه صــــورت ذیــــل عمــــل میکنــــد 
 قطعـه نیـز      حرکت برگشت سیلندر توسط فرمان دستی یا پدالی زمانی انجـام میـشود کـه               -الف

ــد   ــته باشــــــــــــــــــــــــ ــضور داشــــــــــــــــــــــــ .حــــــــــــــــــــــــ
. حرکـــــــــت رفـــــــــت ســـــــــیلندر اتوماتیـــــــــک انجـــــــــام میـــــــــشود-ب
) شیر یک سر بوبین- شیر دو سر بوبین  ب-با استفاده از الف(
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:حل
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:حل
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تایمر الکتریکی
On Delay Timerتایمر تاخیر در وصل

2

1

12

دهانه ورودی  3

دهانه خروجی  
دهانه تحریک  

دهانه تخلیه  
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 نـشده و خروجـی      در تایمر تاخیر در وصل زمانیکه ورودی صفر باشد زمان تـایم گیـری شـروع               
 زمـان تـایم   پس از اینکه ورودی یک شد زمان تایم گیری آغاز میگردد و پس از اتمـام . صفر است   

ــردد    ــک میگـــــــــــــــ ــی یـــــــــــــــ ــری خروجـــــــــــــــ .                 گیـــــــــــــــ
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ــماره  ــرین شـــــــــــــــــــــ  :29تمـــــــــــــــــــــ
 مینمایـد   با تحریک کلید استارت و به شرط داخل بودن سیلندر به سمت بیرون حرکـت              

بـا اسـتفاده از     .( ثانیـه بـه داخـل بـاز گـردد          5پس از رسیدن به انتهـای کـورس پـس از            
ــسی ــسورهای مغناطیـــــــــــــــــــــــــــــــ )سنـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرین ( ــد  27تمــــــ ــل نماییــــــ ــک حــــــ ــط الکتروپنیوماتیــــــ .) را توســــــ
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:حل
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:تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین 
:مــــــــداری چنـــــــــان طراحـــــــــی کنیـــــــــد کـــــــــه  

 با تحریک کلید استارت و بـه شـرط داخـل بـودن سـیلندر            –الف  
ــرود  ــرون بــــــــــــــــــــــــــــ .بیــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانیـه بـه     10 پس از رسیدن به انتهای کورس سیلندر پس از           -ب
.داخـــــــــــــــــــــــــــــل برگـــــــــــــــــــــــــــــردد 

.      در صورت قطع برق نیـز سـیلندر بـه داخـل برگـردد             “  ضمنا -ج
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:حل
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آنترل :انواع کنترلها

کنترل راهنما کنترل پایدار یا حافظه  کنترل برنامه ریزی شده    

کنترل تابع طول یا مسیر آنترل تابع زمان

کنترل ترتیبی یا گام به گام 
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 : 30تمرین شماره
توان -ه چگونه می  پیش از پرداختن به این تمرین، این نکته باید مورد تامل قرار گیرد ک    

هدف این تمرین، تاکید بر این نکته است که هر سیلندر باید     . دو سیلندر را تحریک کرد    
پس از آن، مدار را می توان بهبود بخشید و در آن از         . شیرهای خود را داشته باشد 
.                      لیمیت سوییچ استفاده کرد   
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: حل  
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پایانپایان
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