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چكيده طرح: 
ــاندن  ــل رس ــراي به حداق ــوب ب ــای مطل ــه راه کاره ــی و ارائ ــن تعميرات ــيوه های نوي ــتفاده از ش اس
تغييــرات از مشــکالت مهــم صنايــع محســوب مي گــردد. در ايــن راســتا، پايــش ارتعاشــی و اســتفاده 
از ســامانه هاي محافظتــی بــا توجــه بــه قابليــت کشــف عيــوب ماشــين آالت دوار از جايــگاه ويــژه ای 
ــا اســتفاده از اندازه گيــري ارتعاشــات، ســاخته  برخــوردار اســت. دســتگاه پايــش ماشــين آالت دوار ب
شــده اســت کــه قابليــت اصلــی اندازه گيــری مقاديــر ارتعاشــی و پايــش بخش هــای مختلــف ماشــين 
آالت دوار را دارد و به  لحــاظ عملکــرد و تأثير گـــذاری نقـــش به ســزايی در فرايند تعميــرات و نگهداری 
صنايــع ايفــا می کنــد. ســخت افـــزار ايـــن دستـــگاه شــامل: پنــج نـــوع کارت مختـــلف بــا عنـــاوين 
می باشــد.   Gateway /  Vibration /  Multifunction / Tachometer / Power Supply

کارت Gateway به منظــور تنظيمــات اصلــی تمامــي کارت هــای موجــود در ايــن دســتگاه اســتفاده 
ــن کارت  ــق اي ــز از طري ــراری پروتکل هــای متــداول صنعتــی ني ــر برق شــده و وظايــف ديگــری نظي
ــه  ــار کانال ــش چه ــت پاي ــا قابلي ــه ب ــت ک ــی اس ــن کارت، کارت ارتعاش ــود. اصلی تري ــام می ش انج
به صــورت همزمــان بــر روی هــر کارت، مشــاهده مقاديــر ارتعاشــی را بــا امــکان تعييــن محدوده هــای 
هشــدار و خاموشــی بــرای کاربــران فراهــم می ســازد. کارت ســوم بــا قابليــت پايــش مقاديــر جانبــی 
ــد. در  ــام مي ده ــزات دوار را انج ــت دور تجهي ــراي قرائ ــار و کارت Tachometer ب ــا و فش ــر دم نظي
نهايــت کارت Power به منظــور تغذيــه بــرق مــورد نيــاز دســتگاه و ســاير ورودی هــا بــه آن متصــل 

می شــوند.
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