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مقـدمه
امروزه در انواع دستگاههاي هيدروليكي ،شيرهاي هيدروليكي ساده جاي خود را به شيرهاي
الكتروهيدروليكي يا شيرهاي تناسبي دادهاند .شيرهاي الكتروهيدروليك نسبت به شيرهاي
ساده داراي دقت و صحت و همچنين سرعت عملكرد بسيار باالتري ميباشند .اين شيرها در
صنايع پتروشيمي ،گاز ،هوا فضا ،ساختمان ،راهسازي ،فوالد ،صنايع خودرو و  ...استفاده
ميشوند .در كارخانههاي خودروسازي مدار هيدروليكي دستگاههاي پرسكاري ،رباتها و ...
داراي شير الكتروهيدروليك هستند .در ماشينهاي سواري سيستمهاي فرمان هيدروليك و
ترمز ضد قفل و سيستمهاي تعليق فعال داراي شيرهاي الكتروهيدروليك ميباشند .اين شيرها
در ماشينآالت سنگين نيز كاربرد فراواني دارند .در فصل اول انواع شيرهاي الكترهيدروليك
معرفي و عملكرد تناسبي آنها بررسي شده است .در فصل دوم سيستمهاي فرمان پرقدرت
ماشينآالت سنگين قديمي و جديد و در فصل سوم انواع سيستمهاي ترمز هيدروليكي و
الكتروهيدروليكي مورد بررسي قرار گرفته است .الزم به ذكر است دو خط افقي رسم شده در
باال و پايين نماد شير هيدروليكي ،نماد تناسبي بودن شير ميباشد.
آشنايي با اصول اساسي و مقدماتي هيدروليك پيش نياز فهم و درك بهتر مطالب اين كتاب
ميباشد .توصيه ميشود قبل از مطالعه اين كتاب مطالب پايه مرور شود.
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 .1-1هيدروليك تناسبي
 .1-1-1هيدروليك تناسبي چيست؟

سیستمهای هیدرولیک دارای ويژگیها و مزيتهای فراوانی هستند .توانايی ايجاد نیروی زياد،
وزن و فضای کم مورد نیاز تجهیزات و امکان کنترل دقیق نیرو از جمله اين مزيتها میباشند.
مثالً با يک سیلندر ساده هیدرولیکی میتوان يک حرکت خطی با نیروی بسیار زياد تولید کرد.
مجموع همه اين مزيتها موجب کاربرد وسیع هیدرولیک در مهندسی مکانیک ،صنايع
خودروسازی و همچنین در صنايع هواپیمايی شده است.
با پیشرفت روز افزون اتوماسیون در سیستمهای هیدرولیکی ،ضرورت کنترل فشار ،سرعت و
جهت حرکت مايع هیدرولیک توسط سیستمهای کنترل الکتريکی مشخص میشود .شیرهای
تناسبی معمولیترين وسیلهای است که برای کنترل الکتريکی سیستمهای هیدرولیکی استفاده
میشود .به منظور نشان دادن مزيت سیستمهای کنترل تناسبی مثال زير را مورد بررسی قرار
میدهیم .در اين مثال سه نمونه از مدارات هیدرولیکی را که برای حرکت يک سیلندر
ماشینتراش استفاده میشوند ،مقايسه مینمايیم.
شکل  1-1انواع حرکتهايی که يک ماشینتراش میتواند داشته باشد را نشان میدهد .در
اينجا مدارات مختلف ممکن سیلندر ماشینتراش را بررسی و مقايسه مینمايیم.

شكل  .1-1انواع حرکات در يک ماشینتراش

هیدرولیک ماشینآالت سنگین
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 .1-1-1-1ماشينتراش با شيرهاي کنترل دستي

شکل  2-1مدار هیدرولیکی سیلندر ماشینتراش با شیر کنترل دستی را نشان میدهد .اين
مدار دارای خصوصیات زير است:
الف .فشار و جريان در طول کورس سیلندر ثابت است و توسط پیچ تنظیم ،تعیین میشود.
ب .سرعت و جهت جريان روغن در طول عملیات ،توسط کارانداز دستی شیر قابل کنترل
میباشد.
ج .در اين سیستم هیچ کدام از شیرها را نمیتوان به طور الکتريکی کنترل نمود .بنابراين
نمیتوان از اين سیستم به عنوان يک سیستم اتوماتیک استفاده کرد.

شكل  .2-1مدار هیدرولیک يک سیلندر ماشینتراش با کنترل دستی
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 .2-1-1-1ماشينتراش با شيرهاي کنترل الكتریكي ساده

در اين حالت شیرهای چند راهه به صورت الکتريکی کنترل میشوند .در اين سیستم کاربر
میتواند از حالت اتوماتیک استفاده کند ،که اين روش از طريق کنترل الکتريکی شیرها انجام
میگیرد .فشار و جريان در طول عملیات تغییر نمیکند .در نتیجه باز هم سرعت ثابت است و
در صورتی که کاربر تمايل به ايجاد هر نوع تغییر برای مثال نیاز به تغییر در سرعت پیشروی
داشته باشد ،بايد ماشین را خاموش کرده سپس دبی و فشار شیر را به صورت دستی تنظیم
نمايد .مدار هیدرولیک اين سیستم در شکل  3-1مشاهده میشود.

شكل  .3-1مدار هیدرولیک يک سیلندر ماشینتراش با کنترل الکتريکی ساده
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 .3-1-1-1ماشينتراش با شيرهاي کنترل الكتریكي تناسبي

شکل  4-1مدار هیدرولیک ماشینتراش با شیرهای کنترل الکتريکی تناسبی را نشان میدهد
که در آن:
الف .شیرهای تناسبی توسط سیگنالهای الکتريکی کنترل میشوند .سرعت و جهت جريان
روغن هیدرولیک ،با سیگنال کنترل متناسب است .پس سرعت حرکت دسته پیستون دائماً به
وسیله تغییرات سرعت جريان الکتريکی تنظیم میشود.
ب .سیگنال ديگری فشار شیر تناسبی کنترل فشار را مشخص میکند .فشار دائماً توسط اين
سیگنال تنظیم میشود.

شكل  .4-1مدار هیدرولیک يک سیلندر ماشینتراش با کنترل الکتريکی تناسبی
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در شکل  4-1شیر کنترل تناسبی دو عمل را هم زمان انجام میدهد .يکی کنترل جريان و
ديگری کنترل مسیر که اگر میخواستیم از سیستم به کار رفته در شکل  3-1استفاده کنیم
بايد از دو شیر در مدار استفاده میکرديم تا يکی از شیرها وظیفه کنترل جريان و شیر ديگر
وظیفه کنترل مسیر را انجام دهند.
شیرهای کنترل تناسبی توسط سیستم کنترل الکتريکی و از طريق سیگنال دريافتی کنترل
میشوند .توسط اين سیستم میتوان در طول انجام عملیات ،کارکرد ماشین را کنترل نمود.
برای پايین آوردن فشار روغن در جهت نیروی وارده (مثالً برای جلوگیری از سرخوردن يا
لهشدن قطعه کار به دلیل فشار زياد) از شیرهای کنترل فشار تناسبی استفاده میشود .برای
شروع آهسته و بدون ضربه و ماليم و جلوگیری از سر خوردن میتوان از شیرهای کنترل جريان
تناسبی استفاده کرد .همه اين شیرها چه نوع کنترل فشار تناسبی و چه کنترل جريان تناسبی
قابلیت کار به صورت اتوماتیک و بدون مداخله کاربر را دارند.
شکل  5-1شکل واقعی يک شیر الکتروهیدرولیک را نشان میدهد.

شكل  .5-1شکل واقعی يک شیر الکتروهیدرولیک
 .2-1-1اجزا یك سيستم هيدروليكي تناسبي

شکل  6-1اجزا سیستم هیدرولیک تناسبی و چگونگی ايجاد سیگنال را نشان میدهد .اين کار
به صورت زير انجام میگیرد:
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يک ولتاژ الکتريکی که معموال بین  +11تا  -11ولت میباشد ،توسط واحد کنترل به آمپلی فاير
ارسال میشود .آمپلی فاير ولتاژ (سیگنال ورودی) را به جريان (سیگنال خروجی) تبديل
میکند .جريان تولید شده در خروجی روی سولنوئید 1تناسبی عمل میکند .سولنوئید تناسبی
متناسب با جريان عبوری ،اسپول شیر هیدرولیکی را به حرکت در میآورد .با تغییر وضعیت
شیر هیدرولیکی ،مسیر دهانه پمپ شیر به يک سمت سیلندر باز و باعث حرکت پیستون
میشود .همزمان روغن سمت ديگر پیستون تخلیه میشود.

شكل  .6-1اجزا شیر کنترل تناسبی

 .3-1-1مزایاي سيستم هيدروليكي تناسبي

مزايای شیرهای تناسبی در مقايسه با شیرهای ساده به طور خالصه در جدول  1-1آورده شده
است.
 .2-1نحوه عملكرد شيرهاي تناسبي

وظیفه شیرهای تناسبی تبديل يک سیگنال الکتريکی ورودی آنالوگ ،به يک سیگنال
هیدرولیکی خروجی تناسبی با فشار  Pو دبی  Qمیباشد .اين شیرها دارای قسمت کنترل
الکتريکی ،سولنوئید يا بوبین و شیر هیدرولیک هستند .در اين بخش دو قسمت سولنوئید و
شیر هیدرولیکی بررسی میشوند.
- Solenoid

1
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فصل اول /شیرهای الکتروهیدرولیک تناسبی
جدول  .1-1مزايای شیرهای تناسبی

قابلیت تنظیم
شیرها
تأثیر روی
سیستم
هیدرولیک

 تنظیم جريان و فشار از طريق سیگنال الکتريکی تنظیم اتوماتیک جريان و فشار در حین انجام کار قابلیت کار در حالت اتوماتیک دقت و صحت بسیار باالی کنترل نیرو و گشتاور ،سرعت،مکان ،حرکت رفت و برگشت يا زاويه دورانی

تأثیر روی مصرف  -مصرف انرژی به واسطه کنترل صحیح فشار و جريان از طريق
شیر تناسبی میتواند کاهش يابد.
انرژی
سادگی مدار
زمان تطبیق با
حالت مورد نظر

پسماند
مغناطیسی1

 يک شیر تناسبی میتواند جانشین چندين شیر شود مثالًمیتواند کنترل مسیر و کنترل جريان را هم زمان انجام دهد.
شیرهای تناسبی تک مرحلهای :بدون حسگر مکان 71 ms
دارای حسگر مکان 51 ms
شیرهای تناسبی پیلوتی :بدون حسگر مکان 111 ms
دارای حسگر مکان 81 ms
شیرهای تناسبی :بدون حسگر مکان %5
دارای حسگر مکان %1

 .1-2-1سولنوئيد تناسبي

در شیرهای الکتروهیدرولیکی نقش اساسی را سولنوئیدها بر عهده دارند .سولنوئید دارای يک
سیم پیچ و يک هسته آهنی داخل سیم پیچ است .هنگامی که به سیم پیچ جريان برق داده
شود ،میدان مغناطیس ايجاد شده و هسته را به سمت خود میکشد .پس از قطع جريان برق،
هسته با نیروی فنر دوباره به جای اصلی خود باز میگردد .با تغییر جريان عبوری سولنوئید
سیگنال هیدرولیکی خروجی ،به صورت پیوسته تغییر میکند.
در اين شیرها میتوان از يک يا دو سولنوئید استفاده نمود .بعد از برقراری جريان و عبور آن از
سیمپیچ ،يک میدان مغناطیسی به وجود میآيد .اين میدان مغناطیسی گسترش يافته و
نیرويی در جهت مناسب به وجود میآورد .از اين نیرو برای عملکرد شیر استفاده میشود.
هسته ،بدنه و محفظه از موادی ساخته شدهاند که به آسانی مغناطیس میشوند .هسته با تغییر
- Hysteresis
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هیدرولیک ماشینآالت سنگین
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مکان خود اسپول شیر هیدرولیک را نیز حرکت میدهد .با طراحی مناسب قسمت مغناطیسی و
هسته کنترلی میتوان به شرايط زير دست يافت.
الف .افزايش نیرو متناسب با افزايش جريان باشد .يعنی دو برابر شدن جريان باعث دو برابر
شدن نیروی هسته شود.
ب .نیرو تابع موقعیت مکانی هسته نباشد.
شکل  7-1شماتیک يک سولنوئید تناسبی را نشان میدهد.

شكل  .7-1سولنوئید تناسبی

در يک شیر تناسبی ،نیروی سولنوئید تناسبی مخالف نیروی فنر که نیروی مرجع را به وجود
میآورد ،عمل میکند .اين مطلب در شکل  8-1نشان داده شده است .با حرکت هسته به سمت
راست و فشردهشدن فنر ،فنر نیروی بیشتری اعمال میکند .مطابق با جريان ورودی میتوان دو
حالت حدی زير و تمام حالتهای بین آنها را ايجاد کرد:

11

فصل اول /شیرهای الکتروهیدرولیک تناسبی

شكل  .8-1سولنوئید تناسبی .سمت چپ سولنوئید غیر فعال بوده حداقل مقدار باز بودن شیر را داريم .سمت
راست سولنوئید بیشترين جريان الکتريکی ممکن را دريافت کرده ،حداکثر مقدار باز بودن شیر را داريم.

الف .جريان الکتريکی کمترين مقدار را داشته باشد .در نتیجه هسته نیز کمترين مقدار نیرو را
دارا میباشد .بنابراين فنر نیز تقريباً آزاد است و مقدار باز بودن دهانه شیر حداقل میباشد .اين
مطلب در قسمت سمت چپ شکل  8-1نشان داده شده است.
ب .جريان الکتريکی بیشترين مقدار را داشته باشد .در نتیجه هسته نیز بیشترين مقدار نیرو را
دارا میباشد .به اين ترتیب هسته به سمت راست حرکت کرده و فنر را فشرده میکند .در اين
حالت حداکثر باز بودن دهانه شیر مشاهده میشود .اين مطلب در قسمت سمت راست شکل
 8-1نشان داده شده است.
 .2-2-1سولنوئيدهاي تناسبي داراي کنترلکننده موقعيت خطي

1

يک نمونه ديگر از سولنوئیدهای تناسبی ،سولنوئید تناسبی مجهز به کنترلکننده موقعیت
میباشد .در اين سولنوئیدها ويژگیهای صحت ،2آستانه پاسخگويی ،3محدوده برگشت 4و
پسماند مغناطیسی به طور قابل مالحظهای بهبود يافته است .اين ويژگیها در قسمت .2.3.1
توضیح داده شده است .امروزه اين سولنوئیدها در صنعت کاربرد گستردهای پیدا کردهاند .اين
سولنوئیدها قدرت تشخیص موقعیت بااليی دارند و عملکرد آنها مستقل از دما میباشد.
سیستمهای اندازهگیری موقعیت عملکرد خوبی دارند که دو نوع از آنها را به صورت مختصر
)- Linear Variable Differential Transformer (LVDT
- Accuracy
3 - Response Threshold
4 - Inversion Range
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