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 چکيده

-جايگاههای سوخت گاز طبيعی فشرده مییکننده هدف از ارائه اين مقاله، بررسی کلی سيستم کنترل 

دهنده يک سيستم کنترل کننیده فريينید شیامل داپید زردازشیگر مرکیزی،  بطور کلی اجزای تشکيل باشد.

بايد بطیور اين سيستم باشند. جهت دستيابی به کارکرد د هزينه بهينه ها میترانسميترها د محرکپسگرها، 

در ايین مقالیه  باشد.سيستم کنترلی، مغز متفکر کليه اجزاء تشکيل دهنده سيستم می مناسب طراپی گردد.

، PLCبه بررسی مبانی کنترل اتوماتيک زرداخته شده د سپس اجزاء يک سيسیتم کنترلیی کیه شیامل ابتدا 

 گيرد.انواع پسگرهای گرما د فشار د سيستم اعلان پريق مورد مطالعه قرار می

 

 مقدمه

سیال  04در  هیاهاديها د اختراع ميکردچيپنيمهزيشرفت علم الکتردنيک بويژه زس از تحول بنيادی در 

يک سيستم کنترلی از جهات مختلف به است.  راپی سيستمهای کنترلی شدهای به ط، موجب نگاه ديژهاخير

در يک سيستم کنترلی همانند بدن انسان شامل يک مرکیز سيستم عصبی پرکتی بدن انسان شباهت دارد. 

ت رساندن پسگرها د ترانسميترها نقشی همچون اعصاب بدن جه (،CPUتصميم گيرنده است )مغز انسان د 

لف به اجزاء مختلف به عهده دارند د کارکردهای پرکتی از قبيل باز د بستن يیک شیير مشیابه زيامهای مخت

اگر در يک فرييند عملی صورت بگيرد، تغييیرات در رفتیار  پرکت عضلانی اندامهای مختلف بدن انسان است.

خطوط انتقال به داپید زردازشیگر  يقين پسگر در نتيجه ين عمل به زيامهای الکتريکی تبديل شده د از طر

ريیزی اپد بر اساس برنامه اعمالی به ين بواسطه دريافت زيیا  عملکیرد برنامیهاين دشوند. میکزی منتقل مر

در يک ايستگاه گاز طبيعی با توجه به اجزای موجیود در ين کیه از پساسیيت بالیايی  دهد.شده را انجا  می

لذا در ادامه به بررسی مبانی سيستمهای کنترلیی  .بالايی برخوردار استاز اهميت باشند، کنترل برخوردار می

 خواهيم زرداخت.

 

 مباني کنترل اتوماتيک

ايین مفهیو   باشید. میی مقیدماتیای ترين عنصر يک سيستم کنترل اتوماتيک، کنترل پلقه بسته زايه

بیرای کنتیرل کیردن  7110شود بلکه ادلين بار اين سيستم توسط جيمیز دات در سیال جديد محسوب نمی

امردزه کاربرد کنتیرل پلقیه بسیته يکیی از اجیزاء  یردری در  سرعت نسل ادل موتورهای بخار استفاده شد.

باشید. بیا دجیود اهميیت ايین نیوع سيستمهای موفق د اقتصادی در طيف دسيعی از سيستمهای صنعتی می

 ر گشته است.کنترل در سيستمهای صنعتی، بر زايه اصول ساده د قابل فهمی استوا
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 کاربرد کنترل اتوماتيک

ايده ابتدايی کنترل پلقه بسته با تصور عملکرد يک ازراتور در صورت نبود اين سيستم به يسیانی قابیل 

 فهم است.

 
 

  

يیک  دهید.ز کاربردهای کنترل اتوماتيک در بسياری از صنايع دجود دارد را نشان مییشکل فوق يکی ا

در کارکرد دسیتی مقیدار بخیار دارد  کند.مبدل پرارتی که از بخار يب برای گر  کردن يب سرد استفاده می

جهیت  شده به مبدل پرارتی بستگی به فشار هوا زشت شير دارد که برای رگولاتور دستی تنظيم شده است.

بندد تا بخار دارد تنظيم دما به طريقه دستی، ازراتور با مقايسه دمای دماسنج د دمای دلخواه شير را باز يا می

هنگامی که دستيابی به دمای مطلوب ازراتور خردجی را در ين دما ثابت نگه داشیته تیا  شده را تنظيم نمايد.

سيگنال اندازه گيیری  دهد.مين اعمال را انجا  میتحت کنترل اتوماتيک، کنترل کننده دما ه دما ثابت شود.

بر اسیاس  شود.شده از طريق ترانسميتر دما همواره با مقدار از زيش تعيين شده به کنترل کننده مقايسه می

مقايسه اين دد زارامتر کنترل کننده اتوماتيک قادر است که بالا د يا زايين بودن ين نسبت به مقدار از زیيش 

 ه پد مورد نظر رسيد باز کند.خص نمايد د شير را زمانی که دما بمشتعيين شده را 
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 حلقه پسخورد

 باشد.شکل زير يک نمايش ساده از يک پلقه کنترلی زسخوردی می

 

 

 
 

 

 ياندازه گير

 گيری جهت نشان دادن مقدار فعلی کنترل شده بوسيله پلقه کنتیرل کننیده بايید انجیا  شیود.اندازه 

گيريهای محاسیباتی ، دما، اندازهمل ميزان شار، فشار، سطحگيريهای معمول استفاده شده در صنعت شااندازه

 شند.باد رسانايی د بسياری از موارد مرتبط با صنايع معين می PH ،ORPاز قبيل 

 

 محرک نهايي

برای هر فرايند بايد محرک نهايی دجود داشته باشد تا منبع انرژی يا میواد اسیتفاده شیده در فراينید را 

اغلب ادقات اين محرک نوعی شير يا نقاله د يا سرعت  گيری شده را تغيير دهد.اندازه لتنظيم نمايد د سيگنا

 موتور باشد.

 

 فرآيند

باشیند د از سیاده د س میواد توليید شیده متنیوع مییهای صنعتی بر اسیاموجود در کارخانهفرايندهای 

  باشند. های زيچيده مثل برجهای تقطير در صنعت زتردشيمی میمعمولی مثل کنترل ميزان شار تا نمونه

 

 هاي عملي از سيستم کنترل در ايستگاههاي با سوخت گاز طبيعينمونه

ان کار جايگاه سوخت گیاز طبيعیی، فشیار دردنیی تانکهیای د زايعامل اصلی تعيين کننده شردع به کار 

 پسگرهای فشار نصب شده بر ردی تانکهای ذخيره مرتبیا  از د یع فشیار داخلیی تانکهیا،  باشند.ذخيره می
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PLC مطلع ساخته د راPLC  براساس مقدار از زيش تنظيم شده خود فرامين لاز  جهت ردشین کیردن يیا

 ارد.دخاموش کردن کمپرسور ارسال می

نويزهای ناخواسیته کیه بیر  بايست رعايت شود از بين بردنی میيکی از نکاتی که در هر سيستم کنترل

سيستم کنترل اعمال شده د باعث اختلال در عملکرد سيستم د منتهی به ارسال زيامهای نادرست گردد. لاز  

کیه بیالطبع از جريیان  باشیدلا مییبه ذکر است که الکتردموتورهای استفاده شده در جايگاه دارای توانهای با

اين جريان بالا در مسير عبور خود باعث توليید ميیدان مغناطيسیی شیده د  باشد.مصرفی بالايی برخوردار می

 کنترلی له کابلهای جريان بالا د کابلهایصالامکان فاشود. لذا پتیسبب تأثيرگذاری در مسيرهای کنترلی می

 دار فلزی جهت مصون کردن کابلهای کنترلی استفاده نمود. بايد زياد بوده د از کابلهای ردکش

باشد. دظيفه اين داپد پذف يکی از داپدهای  ردری هر ايستگاه با سوخت گاز طبيعی، خشک کن می

رطوبت موجود در گاز شهری د يماده سازی ين جهت دردرد به کمپرسور است. به اين منظور از میواد جیاذب 

گردد. اين مواد زس از میدتی از لحیا  ر دردن تانکهای اين داپد استفاده میرطوبت جهت گرفتن بخار يب د

باشید. لیذا بايید مجیددا  طیی فريينیدی جذب رطوبت به پد اشباع رسيده د ديگر قادر به جذب رطوبت نمی

 اين  در شده پلقه بسته استفاده  هایکنترليکی از جداسازی نمود.  را موسو  به اپياء رطوبت موجود در ين

از يک پسگر رطوبت استفاده  شدن زايان زمان خشک کردن در تانک است که در ين جهت مشخص فرييند 

)اين پسگر همواره ميزان رطوبت گاز خردجی را اندازه گرفته د به سيستم کنتیرل زيامهیا را ارسیال شود می

محض رسیيدن  ه کرده د بهگيری را با مقدار از زيش تعيين شده مقايسکند( سيستم کنترلی مقدار اندازهمی

 .گرددن محرک ها )شيرها( ارسال میبه ميزان مورد نظر فرامين لاز  جهت بسته شد
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 پلقه کنترل اصلی
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PLC 
PLC  از عبارتProgrammable Logic Controller  بیه معنیای کنتیرل کننیده منطقیی قابیل

افیزاری اسیت کیه در قسیمت درددی، اطلاعیاتی را ای نر ، کنترل کنندهPLCت. ريزی گرفته شده اسبرنامه

نمايید د نتيجیه اش ذخيیره شیده زیردازش مییای که در پافظهبصورت باينری دريافت د ينها را طبق برنامه

( Actuatorsهیای فرمیان )ها د اجراکنندهعمليات ين را نيز از قسمت خردجی بصورت فرمانهايی به گيرنده

 کند.رسال میا

 

 
 

 

 تاريخچه

فريينید  يمريکايی به دنبال راهکاری جهیت بهبیود تجیارت بیود. ساخت اتومبيلصنعت  7694در سال 

ومبيل سازی اهميت داشت بسيار دقت گير های گا  به گا  که در صنعت اتکنترل با گا  های زمانی د منطق

های پلقیه بسیته ها د تايمرها بصورت دستی د کنترل کنندهدر اين فرييند اپتياج به تغيير د عيت رله بود.

شدند تا خط توليد را با طراپی اتومبيلهای جديد، تکنسين های زبده برق فراخوانده می خاص اين منظور بود.

به منظور سرعت بخشيدن به انجا  فرييند د هزينه  GM Hydromatic کارخانه  اندازی نمايند.مجددا  راه

از شیهر  Bedford Associateکمپیانی  کمتر سيستمی را درخواست نمود تا جايگزين سيستم قبلی شود.

شناخته شد د صنعت جديدی  PLCارائه داد که به عنوان ادلين  480بدفورد ايالت ماساچوست طرپی با نا  

 يمد. به دنيا
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  PLCعملکرد 

های صینعتی جديید ای بود که استفاده يز ينها در محيطقبلا  بر عهده مدارهای فرمان رله PLCدظيفه 

ها پجم شود ين است که با افزايش تعداد رلهمنسوخ گرديده است. ادلين اشکالی که در اين مدارها ظاهر می

گیردد. بیرای رفیع ايین اشیکال، زايش قيمت ين میید دزن مدار فرمان بسيار بزرگ شده، همچنين موجب اف

مدارهای فرمان الکتردنيکی ساخته شدند دلی با دجود اين هنگامی که تغييری در ردنید يیا عملکیرد ماشیين 

ابعاد، دزن، سختی د زمان قرار گرفتن قطعه زير بازدی زرس تغيير  گيرد مثلا  در يک دستگاه زرس،صورت می

بسياری در سخت افزار سيستم کنترل داده شود به عبارت ديگر اتصالات د عناصر  کند، لاز  است تغييراتمی

تغييری در ردند توليد يا عملکرد ماشیين بیه يسیانی صیورت  PLCبا استفاده از  مدار فرمان بايد تغيير کند.

ت چنید د سخت افزار سيستم کنترل تغيير کند د تنها کافی اسها زيرا ديگر لاز  نيست سيم کشی زذيردمی

 . ارسال کرد تا کنترل مورد نظر تحقق يابد PLCسطر برنامه نوشت د به 

ای د نگهیداری اطلاعیات بیه در انجا  عمليات منطقی، محاسیباتی، مقايسیه PLCاز طرف ديگر قدرت 

دهد که به طراپان سيستمهای کنترل اين امکان را می PLC مراتب بيشتر از تابلوهای فرمان معمولی است.

دقت بيازمايند د به ارتقاء محصول خود بيانديشند، کاری کیه در سيسیتمهای  ا در ذهن دارند در اسرعينچه ر

شود کیه ايیده میورد نظیر قديمی مستلز  صرف هزينه د بخصوص زمان است د نياز به زمان، گاهی باعث می

 هيچ گاه به عمل در نيايد.

داند که زس از طراپیی يیک باشد به خوبی میای کار کرده هر کس که با مدارهای فرمان الکتريکی رله

 ها د اتلاف دقت بسیياریوده، هزينهای از قلم افتاده باشد، مشکلات مختلفی ظهور نمتابلو فرمان چنانچه نکته

ماننید  به علاده گاهی افزايش د کاهش چند قطعه در تابلوی فرمان به دلايل مختلیف به دنبال خواهد داشت.

 .باشدر ممکن د يا مستلز  انجا  سيم کشی های مجدد د زرهزينه میمحددديت فضا، عملا  غي

را  PLCای مزايای مهم نسبت به مدارات فرمان رله PLCاکنون برای توجه بيشتر به تفادتها د مزايای 

 شماريم.نسبت به مدارات ياد شده برمی

 

 گردد.موجب کاهش پجم تابلوی فرمان می PLCاستفاده از  .7

مخصوصا  در فرييندهای عظيم موجب صرفه جويی قابل توجهی در هزينه،  PLCاستفاده از  .2

 گردد.لواز  د قطعات می

3. PLC ها استهلاک مکانيکی ندارند، بنابراين علیاده بیر عمیر بيشیتر، نيیازی بیه تعميیرات د

 ای نخواهند داشت.سرديسهای ددره

0. PLCکنند.ها انرژی کمتری مصرف می 

5. PLCکنند.وری، نويزهای الکتريکی د صوتی ايجاد نمیها برخلاف مدارات رله کنتاکت 

توان منحصر به يک زردسه د فرييند خاصی نيست د با تغيير برنامه می PLCاستفاده از يک  .9

 های ديگر استفاده نمود.به يسانی از ين برای کنترل زردسه
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 ست.ها بسيار سريع د يسان اPLCطراپی د اجرای مدارهای کنترل د فرمان با استفاده از  .1

برای عيب يابی میدارات فرمیان الکتردمکیانيکی، الگیوريتم د منطیق خاصیی را نمیی تیوان  .8

در  زيشنهاد نمود. اين امر بيشتر تجربی بوده، بستگی به سابقه يشنايی فرد تعميرکار با سيستم دارد.

به يسانی د با سرعت بيشتری انجیا   PLCصورتيکه عيب يابی در مدارات فرمان کنترل شده توسط 

 گيرد.می

6. PLCهای مخصوص، دجود نقص د اشکال در زردسه تحیت توانند با استفاده از برنامهها می

  کنترل را به سرعت تعيين د اعلا  نمايند.

 
 

ای د همچنیين میدارات منطقیی الکتردنيکیی د نسبت به مدارات فرمان رله PLCدر جددل زير مزايای 

 کامپيوتر برشمرده شده است.

 

 کامپيوتر 
های مدار

 منطقی الکتردنيکی

-مدارهای رله

 ای
PLC 

 نسبت قيمت به

 عملکرد
 ارزان نسبتا  ارزان ارزان گران قيمت

 خيلی کوچک بزرگ د پجيم خيلی کوچک نسبتا  کوچک پجم د ابعاد

 خيلی سريع کند نسبتا  سريع خيلی سريع سرعت کنترل

 خوب بد خوب کاملا  خوب نويز الکتريکی

-نصب د بهره

 برداری

برنامه نويسی 

 مشکل است

طراپی مشکل 

 است

طراپی د 

 نصب مشکل است

نصب د برنامه 

 ريزی ساده است

توانايی 

محاسبات زيچيده 

 را دارد؟

 يری خير خير يری

تغيير نحوه 

کنترل د ايجاد 

 تغييرات

 بسيار يسان خيلی مشکل مشکل يسان
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 PLCسخت افزار 

را بصیورت زيیر تقسیيم  PLCشکيل دهنده يک سيسیتم قسمت های تتوان از لحا  سخت افزاری می

 نمود:

 داپد داپد منبع تغذيه .7

 CPUداپد زردازش مرکزی  .2

 پافظه .3

 ترمينالهای درددی .0

 ترمينالهای خردجی .5

 CPمددل ارتباط زردسسوری  .9

 IM مددل رابط .1

 

 در جايگاههاي سوخت  PLCکاربرد 

 PLCسيستم کنترلی بیر عهیده  در جايگاههای سوخت گاز طبيعی همانند ديگر بخشهای صنعت، مغز

د کنترل داپدهای مختلف يک ايستگاه مشتمل بر خشک کن، کمپرسور، تانکهای ذخيره د ديسپنسیر  است.

بطوريکه بددن اين کنترل کننیده  گردد.انجا  می PLCتوسط پفاظت از جايگاه در برابر هشدارهای مختلف 

از طريق پسگرهای مختلیف کیه  PLCردديهای لاز  به د توانند عمل کنند.عملا  بقيه داپدهای ايستگاه نمی

 دسیتوراتگردد د همواره از د ع کارکرد اين داپدها مطلع بیوده د در محلهای بحرانی تعبيه شده تأمين می

در ادامه به بررسی  نمايد.گيريهای انجا  شده به داپدهای مختلف ارسال میلاز  را طبق برنامه براساس اندازه

گيری الکتريکی د انواع سنسورهای مورد استفاده در ايستگاههای بیا سیوخت گیاز طبيعیی هسيستمهای انداز

 زردازيم.می
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 فلوچارت عملکرد کنترلی سيستم
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 گيري الکتريکياندازه

در بين  گيرها هستند.ای در طبيعت اندازهردن هر زديدهدسيله اساسی کسب اطلاعات د تحت نظم دريد

به گيريهای الکتريکی ای برخوردارند. دلائل ارجحيت اندازهگيرهای الکتريکی از اهميت ديژهگيرها، اندازهاندازه

 باشند:گيريها مطابق ذيل میساير اندازه

 دقت سنجش زياد .7

 ددردست گيری به نقاط مختلف دامکان ارسال نتايج اندازه .2

 عد  يلودگی محيط .3

 پساسيت بالای دستگاههای الکتريکی .0

 امکان سنجش کميات غير الکتريکی با کمک مبدلهای مناسب با دقتهای بالا .5

 

 گيريتعريف اندازه

اساسا  عبارتست از مقايسیه ين کميیت بیا کميیت مبنیائی کیه بیه عنیوان داپید گيری هر کميت اندازه

شود. گيری ناميده میدهد دستگاه اندازهای که عمل مقايسه را انجا  میيلهانتخاب شده است. دس )استاندارد(

گردد. هیر باشد بيان مینتيجه اين مقايسه با يک عدد که بيانگر نسبت کميت مجهول به داپد ين کميت می

-هگيری يا انتخاب ردش اندازسنجش در طبيعت توأ  با خطاست، اين خطا ممکن است ناشی از دسايل اندازه

 باشد.های ناشی از عوامل محيطی میگيری يا خطا

 باشند:گيری دارای چهار منشأ مختلف میخطاها در اندازه

 خطاهای ناشی از ساختمان داخلی دستگاهها .7

 گيریخطاهای ناشی متد د يا ردش اندازه .2

خطاهای ناشی از عوامل محيطی مانند درجه پرارت، فشار هوا، درجیه رطوبیت، ميیدانهای  .3

 کی د ميدانهای الکتردمغناطيسیالکتري

 گيرخطاهای ناشی از عد  مهارت شخص اندازه .0

 

 حسگرها

نال انیرژی ديگیر به سيگ به يک نوع انرژی با تبديلباشد که نوعی ترانسديوسر د يا مکانيزمی میپسگر 

 باشد:خواص يک پسگر مناسب مطابق ذيل میدهد. )معمولا  الکتريکی( عکس العمل نشان می

 گيری پساس باشد.يد نسبت به کميت مورد اندازهپسگر با .7

 پسگر نبايد به ديگر کميتها پساس باشد. .2

 گيری تأثيرگذار باشد.پسگر نبايد بر ردی کميت اندازه .3
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کند که سيگنال خردجی پسگر دقيقیا  متناسیب بیا در تئوری زمانی يک پسگر بصورت مطلوب کار می

گير میورد اسیتفاده بررسی کارکرد پسگرها د سيستم های اندازه در ادامه به گيری شونده باشد.کميت اندازه

 زردازيم.در جايگاههای با سوخت گاز طبيعی می

 حسگرهاي دما

دلی در اين مقاله فقط به بررسی کارکرد پسگر دمیا  گيری دما ردشهای متعددی دجود داردبرای اندازه

يیک پسیگر دمیای مناسیب دارای  زيم.زیردااست میی CNGکه يکی از اجزاء اصلی بخش کنترلی سيستم 

 باشد:خواص زير می

 گيری شونده نداشته باشد.هيچ گونه تأثيری بر کميت اندازه 

 .بسيار دقيق باشد 

 .زاسخ سريع داشته باشد 

 مشخصات بعضی از انواع مختلف پسگرها در جددل زير نشان داده شده است.
 نيمه هادی ترموکوزل یزلاتين  NTC RTDترميستور  

 سراميک گرپس

 -سيم زلاتينی

زيچيده شده يا بصورت 

 فيلم

 ترموالکتريک
Junction  نيمه

 هادی

 405تا  5 405تا  5 407تا  7 705تا  4045 (°Cدقت )

محددده 

 (°Cدمايی)
 -14+ تا 754 -244+ تا 7154 -244+ تا 954 -744+ تا 325

زايداری طولانی 

مدت در دمای 

C°744سال(C/°) 

402 (epoxy )– 

 )شيشه( 4042

 –)فيلم(  4045

 )سيم( 40442
 >7 متغير

 خردجی

 NTCمقادمت 

در هر درجه  -000%

 سانتيگراد

 PTCمقادمت 

اهم در هر  4044385

 درجه سانتيگراد

 74دلتاژ گرمايی 

ميکرددلت در هر  04الی 

 درجه سانتيگراد

ديجيتال، خردجی 

 های متغير

 خطی يستاغلب خطی ن تقريبا  خطی نمايی ميزان خطی بودن

 تغذيه مورد نياز
دلتاژ د يا جريان 

 دائمی

دلتاژ د يا جريان 

 دائمی
 DCدلت  34تا  0 تغذيه سرخود

 زمان زاسخ
تا  4072 –سريع 

 ثانيه 74

تا  7 –معمولا  کند 

 ثانيه 54

تا  407 –سريع 

 ثانيه 74

 54تا  5 –کند 

 ثانيه

پساسيت به نويز 

 الکتريکی
 به ندرت پساس به ندرت پساس

ساس/ جبران پ

 JUNCTIONسازی 

 سرد

دابسته به طاپی 

 مدار

 پساس مقادمت کم اثر مقادمتی ليد
در زمانهای کوتاه 

 ندارد
 در دسترس نيست

 کم تا متوسط قيمت
 سيم زيچ : زياد

 فيلم : کم
 متوسط کم
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هر کدا  از اين پسگرها از نظر تئیوری کیارکرد بیا هیم متفیادت هسیتند. دقیت پسیگرها بسیتگی بیه 

گيهای ين پسگر دارد. المانهای زلاتينی د ترميستورها دقت بالايی داشته دلی درجیات دقیت متفیادتی در ديژ

زايداری طولانی مدت پسگرها، میدت  ردد.معمولا  با افزايش دقت، قيمت نيز بالا می اين پسگرها دجود دارد.

بستگی به خواص فيزيکیی  زايداری يک پسگر باشد.زمان پفظ کردن دقتشان در يک رمان تعريف شده می

پسگر زلاتينی سيم  يابد.ين پسگر دارد.. معمولا  زايداری يک پسگر بر اثر قرارگيری در دمای بالا کاهش می

از بقيه مقادمتر هستند. ترموکوزلها د نيمه هاديهیا زيچی شده د ترميستورهای محفو  در محفظه شيشه ای 

 مزايا د معايب پسگرهای ذکر شده در جددل زير يمده است. از بقيه زايداری کمتری دارند.

 

 

 
 نيمه هادی ترموکوزل زلاتينی  NTC RTDترميستور  

 سراميک رگپس
زيچيده شده يا  -سيم زلاتينی

 بصورت فيلم
 ترموالکتريک

Junction 
 نيمه هادی

 پساسيت  مزايا

 دقت 

 هزينه 

 سختی 

 يرانعطاف زذ 

  کاملا  محفو 

 شوددر سطح نصب می 

 دقت 

 مقادمت 

 خطی بودن 

 رنج دمايی 

 تغذيه سر خود 

  گرما توليد نمیی

 کند

 سخت 

  يسییییییانی

 کارکرد

  ردی میییدار

 شودنصب می

 سخت 

  هزينیییییییه

 مناسب

 غير خطی  معايب

 کندخودش را گر  می 

 در برابر رطوبت عمل نمی-

 کند )نوع غير شيشه ای(

 خطای مقادمتی ليد 

 زمان زاسخ 

 لرزش 

 اندازه 

  محیییددديت بسیییته

 بندی

 سییازی  جبییران

junction سرد 

 دقت 

 زايداری 

 دقت 

  محییددديت

 کارکرد

 زايداری 

 زمان زاسخ 

 

 

بايد در نظر داشت جهت استفاده از اين پسگرها  در جايگاههای با سوخت گاز طبيعی بايد از نوع  ید 

دد سيم د سه سيم د چهیار سیيم  PT100از سنسور  LMFبه عنوان مثال در شرکت   انفجار انتخاب شود.

 باشد استفاده شده است.زلاتينی می RTDوع که از ن
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 فشار

عبارتنید از  SIمقدار نيردی دارد شده بیر داپید سیطح. داپیدهای فشیار در سيسیتم فشار عبارتست از 

 ، اتمسفر، بار، اينچ جيوه د ميلی متر جيوه.PSI(، N/m^2زاسکال )

 ه ای د تفا لی انجا  داد. توان به سه نوع انجا  داد: مطلق، درجگيری فشار را میاندازه

 PSIA)زاسکال مطلق( يا  PAAخلأ اندازه گيری می شود د معمولا  با نماد نسبت به فشار فشار مطلق 

  شود.یمشخص م )زوند بر اينچ مربع مطلق(

 
 

 PSIGای( يیا )زاسیکال درجیه PAGای نسبت به فشار جو اندازه گيری می شود د با نماد فشار درجه

 شود.ای( مشخص می)زوند بر اينچ مربع درجه
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 باشد دلی بجای اندازه گيری نسبت به فشار جو، نسیبتفشار تفا لی خيلی شبيه به فشار درجه ای می

)زوند بر اينچ مربع  PSID)زاسکال تفا لی( يا  PADشود د با نماد  به يک مرجع مشخص تعيين می شود.

 شود.تفا لی( مشخص می

 
 

 فشار حسگرهاي

ف گيری شود طراپی هیای مختلیها د مواد متفادت که در ينها فشار بايد اندازهبه دليل شرايط، محددده

توان تبديل به کميت داسط ديگری مانند جابجايی برای پسگرهای فشار دجود دارند. اغلب ادقات فشار را می

سه نوع معمول پسگرهای  کند.تبديل کرد. سپس پسگر اين کميت را تبديل به جريان يا دلتاژ الکتريکی می

 متغير د زيزدالکتريک. یخازنظرفيت فشار عبارتند از: استرين گيج، 

جهیت  پسیگرهاباشید. ايین نیوع )مبنای استرين( از همه معمیولتر میی دتستوندر تما  اين مدلها زل 

ای د گيری فشار مطلق، درجهتوان اقدا  به اندازهشوند د با استفاده از نوع میزايين استفاده می فشارهای بالا د

 تفا لی نمود.

 کنند.همه پسگرهای زلی از استرين گيج د ديافراگم که در شکل زير نشان داده شده است استفاده می
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تغييرات فشار موجب انحراف ديافراگم شده د تغييرات مقیادمتی در اسیترين گیيج را در زیی دارد. ايین 

در سه نوع مختلف  گيجترانسديوسرهای استرين تم دريافت داده اندازه گرفت.توان بوسيله سيستغييرات را می

 شوند.نيمه هادی يافت میگيج  گيج زخشی د استريناسترين گيج مقيد، استرين

بر اساس تغيير مقدار ظرفيت خازن با تغييیر فاصیله بیين دد صیفحه  متغير یخازنظرفيت  ترانسديوسر

دهید. زير نمای کلی يک ترانسديوسر ظرفيت خازنی متغير را نشان میی شکل فلزی خازن شکل گرفته است.

در اين ترانسديوسر ميزان فشار بوسيله تغييرات ظرفيت بين يک ديافراگم فلزی د يک صفحه ثابت سینجيده 

کنند امیا بسیيار پسیاس بیه دماهیای بالیا د شود. اين نوع ترانسديوسرها معمولا  با ددا  د خطی عمل میمی

 باشد. ی ينها زيچيده تر از ساير پسگرها میقرارده

 
دالکتريییک مطییابق شیکل زيییر از مزيییت خییواص الکتريکیی کییه بطییور طبيعییی در ترانسديوسیرهای زيز

-اين کريستالها زمانی که در معرض فشار قرار می نمايند.دارد استفاده می دکريستالهايی از قبيل کوارتز دجو

بیا  پسگرهای زيزدالکتريک نياز به تحريک کننده خارجی ندارند د بسیيار کنند.گيرند بار الکتريکی ايجاد می

تقويت کننده داشیته د بیه شیوک د لیرزش خيلیی دلی اين نوع از پسگرها نياز به مدار  کنند.ددا  عمل می

 پساسند.
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از ترانسیییميتر فشیییاری  LMFشیییرکت   کمپرسورسیییازی  بیییه عنیییوان مثیییال در تجهيیییزات 

AMD200/AMD220 گيری  که شامل مکانيسم اندازهD036  ياD056  با زتانسيومتر د بیا اسیتفاده از

 شود.گيری استفاده میردش ظرفيت خازن متغير جهت اندازه

 
 

 

 سيستم محافظتي ضد حريق و نشت گاز

 سيستم محافظتي ضد حريق و نشت گاز نقش

د سيالات سمی يا قابل اشتعال،  رديابی پريقدر  سيستم محافظتی  د پريق د نشت گازاساسی نقش 

برای اعمال اقدامات محافظتی مطابق با ديژگيهیای رخیداد زیيش زاسخ داکنش سريع جهت هشدار به ازراتور 

بايد توجه داشت که اکثر فرييندهای محافظتی جهت زيشگيری از بوقوع زيوستن امیری بکیار  شد.بايمده می

 دهید.شوند پال ينکه در سيستم محافظتی فوق عملکرد سيستم در شرف رخدادن اتفاق ردی مییگرفته می

رد بردز نشیت در موا افتند.های يتش بطور اتوماتيک بکار میدر بسياری از اقدامات  د پريق خاموش کننده

بايید توجیه داشیت کیه  باشد.گازهای قابل اشتعال، ايزدله کردن د تهويه کردن اين مواد راهکار مورد نظر می

نقش اساسی مبارزه با پريق متوقف کردن فرييند، تخليه اددات بخاطر از بين بردن سوخت د محددد کیردن 

ممکن است در هنگا  پريق فرامينیی  گاز سيستم محافظتی  د پريق د نشت باشد. منابع قابل اشتعال می

 را برای بقيه سيستمهای کنترلی ارسال کند.

 

 حسگرهاي آتش و گاز

 ايآشکارسازهاي گاز نقطه

در محلهای محدددی نشتی گاز را پس کرده د تنظيمات ين بر پسب زايين ترين پد  اين نوع پسگرها

د ديیود نیوری نسیبت بیه  IR امیواج ا اسیتفاده ازپسگرهای گاز کنیونی بی باشد.انفجار گاز قابل اشتعال می

بخیاطر  محددده معينیی قابیل زوشیش دادن اسیت.در اين نوع يشکارساز گاز  کند.يشکارسازی گاز اقدا  می

 رسد.محددد بودن فضای کانوزی يشکارساز فوق مطلوب به نظر می
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 آشکارسازهاي گاز محيطي

ی عمل کیرده د دارای قیدرت بيشیتری جهیت زوشیش انوع يشکار سازها مانند يشکارسازهای نقطهاين 

يک يينه در انتهای منطقه زوشیش شیده قیرار گرفتیه د  باشد.دادنه منطقه دسيعتری نسبت به نوع قبلی می

 شود.کند. که در اثر جذب از طريق هيدردکربن اندازه گرفته میرا به يشکارساز بازتابش می IRامواج 

 

 آشکارسازهاي آکوستيکي نشت گاز

 کننید.های گاز با فشیار زيیاد زيیدا مییای در رديابی نشتینقش سازندهبه تدريج  ين نوع يشکارسازها ا

-شود را يشکارسازی میميکردفونهای مخصوصی نويز يکوستيک ادلتراسونيکی که از محل نشت گاز خارج می

ای تی را از چیه فاصیلهباشد کیه چیه مقیدار نشیپساسيت رديابی اين نوع ميکردفونها قابل تنظيم می نمايد.

 يشکارسازی نمايد.

 

 UV شعله آشکارسازهاي

که هر فوتیونی های خلأی هستند محفظه .شودمیيشکارسازی نوع يشکارسازها، تشعشعات يتش  در اين

در اثیر  UVکننید، لیذا يشکارسیازهای را جیذب میی UVها بخیوبی امیواج هيدردکربن کنند.را رديابی می

 UVجوشکاری منبع بسيار مناسبی جهت توليد امیواج  نمايد.رساز د منبع عمل میقرارگيری ددد بين يشکا

 است. لذا نبايد در اطراف اين نوع يشکارساز جوشکاری انجا  شود.

 

 IR شعلهآشکارسازهاي 

کنند با اين تفادت که مکانيز  پس کردن عمل می UVاين نوع دستگاهها خيلی مشابه يشکارسازهای 

باشد، لذا يشکارسازهايی که می IRيخ يکی از موثرترين جاذب های امواج  است. solid stateدر ينها از نوع 

 شوند.کنند در اثر قرارگيری يخ در مير عبور امواج دچار اشکال میاز اين نوع تکنولوژی استفاده می

  

  

 گيري مقايسه مباني اندازه

 الکتروشيميايي

 گيری خطیسيگنال اندازه 

 پساسيت زياد 

 لت استفادهسهو 

 قيمت ارزان 
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 مادون قرمز

 قدرت انتخاب بالا 

 گيری بزرگترمحددده اندازه 

 دقت بالا 

 قيمت زايين 

 پساسيت زياد 

 

 جذب شيميايي

 سهولت استفاده 

 قيمت زايين 

 غير خطی بودن سيگنال 

 قيمت زايين 

 

 احتراق کاتاليزوري

 دقت بالا 

 ی تما  گازها د بخارهای قابل اشتعالگيريهاکاليبراسيون مطمئن با استفاده از مجمع اندازه 

 قيمت زايين 

 

 مقاومت حرارتي

 گيری بزرگمحددده اندازه 

 پساسيت زياد  

 

 حسگرهاي الکتروشيميايي

غشايی  شود.استفاده میای متشکل از دد يا سه الکتردد د يک الکتردليت محفظهاز در اين نوع پسگرها، 

شود اما گاز قادر است کیه از ايین غشیاء يع الکتردليت میزرزدار مانع از خارج شدن ما PTFEمثل صفحات 

-الکتردد انیدازه اين نوع الکترددها معمولا   از طلا يا زلاتين ساخته شده است. عبور کرده د به الکترددها برسد.

شود که الکتردنهای يزاد شده به الکترددهای ديگیر برخیورد ، يک داکنش الکتردشيميايی با گاز انجا  میگير

 باشد.کند. ميران جريان ايجاد شده متناسب با شدت گاز میمی
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 حسگرهاي مادون قرمز

 گيری ماددن قرمز، خاصيت جذب نور توسط گازها در طول موجهیای تعريیف شیده اسیت.اساس اندازه

گيیری توان با پسگرهای ماددن قرمز انیدازهرا می C2H2د  CO2 ،CH4 ،NO2گازهای چند اتمی مانند 

 کرد.

از گیاز عبیور کیرده د نیور  شیود.اج استفاده میوک نوع لامپ د يا سيم داغ شده جهت ارسال اين اماز ي

يابد. جذب طيف کیوچکی از ايین موجهیا رابطیه مقداری از نور توسط گاز جذب شده د شدت ين کاهش می

-گيری میندازهگيری شده توسط پسگر اکاهش شدت نور اندازه گيری شده دارد.مستقيم با تمرکز گاز اندازه

گيری شده د به عنوان افتد اندازهدر عين پال کاهش شدت امواج ديگر که جذب گاز در ينها اتفاق نمی شود.

گيری با تغييرات در لامپ ماددن قرمز يا کثيفیی شود. شايان ذکر است دقت اندازهسيکنال مرجع استفاده می

 ييد.يينه زايين می
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    جذب شيميايي

مقادمت الکتريکی بسته به  ،پسگراين نوع گيرد. در پسگر در يک مجموعه مرکب قرار می در اين ردش

شیود. در هنگیا  جیذب درجه سانتيگراد گر  میی 344يمه هادی تا دمای ن کند.تمرکز گاز محيط تغيير می

ييیر يابنید. ايین تغگازهای قابل اشتعال د گاهی گازهای سمی در سطح پسگر، مقادمت پسگر ها کاهش می

 شود.هاديهای مختلف جهت گازهای مختلف استفاده میاز نيمه شود.بطور الکتريکی ارزيابی می ،مقادمت

 

 

 
 احتراق کاتاليزوري

کاتاليزدرهیای قابیل گيری د هشداردهنده د بخارهای قابیل انفجیار از اصیول اين نوع دستگاههای اندازه

يک قسیمت زیل دارای دد پسیگر  شود.انجا  می دتستون گيری بر اساس زلاندازه کنند.استفاده میاشتعال 

انید. قسیمت های زلاتينی فنری سیاخته شیده. پسگرها از سيمگيردگيری قرار میاست که در محفظه اندازه

 سازد.ديگر زل، قسمت الکتردنيکی ين است که کاليبراسيون ين را ممکن می

اپتیراق کاتیاليزدری در ايین  اسیت. (Dپسگر ) کاتاليزدر فعال پسگر يشکارسازيکی از پسگرها يعنی 

 شیود.اپتراق کاتاليزدری گاز د اکسيژن در جو موجب بالا رفتن دمای زلاتين فنری میی شود.پسگر انجا  می

 کند.با بالا رفتن دما مقادمت سيم تغيير می

هیت دهید د جدر اين پسگر هيچ داکنشی رخ نمیباشد. ( میKپسگر دد ، پسگر جبران ساز )پسگر 

 ردد.جبران سازی دما، فشار د رطوبت بکار می
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 رسانايي گرمايي

هیدايت گرمیايی  پجم اسیت. %744گيری تمرکز گاز تا گرمايی جهت اندازه هدايتگيری، اساس اندازه

در اين ردش، از خاصيت هدايت پرارتی متفادت  گيری گازهای قابل اپتراق د سمی مناسب است.هبرای انداز

-در اين ردش از دد پسگر که هر دد کاتاليزدر غير فعال هستند استفاده می شود.استفاده می گازهای مختلف

-( در معرض گاز قیرار مییDپسگر يشکارساز )پسگر  د.نشواستفاده می دتستونپسگرها در يک زل  شود.

گاز موجب  گيرد.( در جو مجادر محفظه که با هوای تميز زر شده است قرار میKپسگر ديگر )پسگر  گيرد.

تغييرات مقادمت متناسب بیا تمرکیز  دهد.د مقادمت الکتريکی سيم را تغيير می شده Dکاهش دمای پسگر 

گاز است. جهت اطمينان از اينکه تغيير دما در اثر گاز بوجود يمده د نه ديگر عوامل از قبيیل دمیای محیيط، 

 ردد.جهت جبران سازی بکار می Kپسگر 

 
شیود کیه از برای يشکارسازی گازهای قابل اشتعال د سمی استفاده می CS24 EXترانسميتر به عنوان 

 مورد استفاده قرار گيرد.  CNGتواند در ايستگاههای نمايد د میميايی استفاده میجذب شيپسگر 
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 CH4 ،C3H8 ،C9H20 ،C2H6Oبرای يشکارسازی گازهای قابل اشتعال CC0238 EX ترانسميتر 

مورد استفاده  CNGتواند در ايستگاههای نمايد د میکه از پسگر کاتاليزدر اپتراقی استفاده میکاربرد دارد 

 ار گيرد..قر
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APPENDIX: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ex-Approval: 
Explosion groups 
The division into explosion groups is related to the maximum ignitability of the 
equipment.  
Group I 
Devices in explosion group I consists of electrical equipment for mining. They comply 
with the European standards EN 50014 .. 50020 and EN 50028. The BVS is 
responsible for certification.  
Example for explosion group I Methane  
Group II 
Equipment that can be operated in all explosion endangered areas, which do not 
belong to group I. Group II contains a huge number of combustible gases with 
different features. Therefore group II is subdivided into 3 groups ( IIA, IIB, IIC).  

  IIA - Propane  

  IIB - Ethylene  

  IIC - Hydrogen  

Temperature classes 
Devices are specified into different temperature classes (T1 .. T6)concerning EN 
50014. The max. temperature of the exposed surface of electrical apparatus must 
always be lower then the ignition temperature of the gas or vapor mixture, where it is 
to be used. The table shows, that only in a few cases a temperature class higher 
than T4 (e.g. Carbon disulfide - T6) is demanded. A better explosion group, 
respectively temperature class, as requested by the application, increases the safety 
only if the presence of ambient gases can not fully be excluded.  
Ignition protection 
Ignition protection are constructive measures on devices, which make sure that a 
ignition source and a dangerous quantity of an explosive mixture do not occur at the 
same time at the same place. If not otherwise expressed this ignition protection is 
valid for zone 1. 
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Ignition protection 

 
Monitors are usually divided into three groups:  

1. LEL: Monitoring of combustible or explosive gases  
For measuring dangerous concentrations of combustible gas and vapor 
mixtures. The measuring range is usually 0 .. 100 % of the LEL (Lower 
explosion limit). The TLV (Threshold level value) is currently set at 10% and 
alarms before any potential explosive conditions occur.  
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2. OX: Monitoring of oxygen deficiency or enrichment 
Before entering a area such as manholes and drains it is critical to be assured 
of the presents of an adequate concentration of oxygen in the air (20.9%). The 
OX monitor alarms if there is not enough or to much oxygen in the 
atmosphere.  

3. TOX: Monitoring of toxic gases 
Monitors for toxic gases detect low concentration (ppm) of poisonous gases or 
vapors. The perspective user is warned before a harmful concentration is 
reached (i.e. carbon monoxide alarms at 35 ppm). Modern instrumentation 
can also calculate the average exposure limit over different times (STEL, 
TWA)  

The detection principles vary depending on the type of gas and the range needed for 
various applications.  
Category "ia" 
An ignition may not be caused during:  

  Normal operation and fault or  

  a combination of two faults  
Category "ib" 
An ignition may not be caused during:  

  Normal operation and fault  
Marking of explosion protected electrical apparatus 

 


