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ری ز  سیستمناوبریلی 

Tunnel Boring Machine navigator 

 

 هایحفاریتونلبرایدستگاه
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ز االواتواق د ویوق و لوحو وه ،در حفاری توونو  ای از جوتوو و موو وعواوو حوفواری مسواوار موتوم اسوو  از  داشو ن
، نواواز زنز داشوتوه بواشود  رسیووووو  و د ویوق از موو وعواوو و جوتوو توونو  ،رو به یک سیستو  هوه بوازدوورد موداو  این

ری اسو   ز هو دانشسیستم ناوبری لی  بناان فتح نور میهون ایون  وابورواوو را دارد هوه در  سادته شده توسط رس 
در یط  TBM، با تمرکرد رسیوووو  و د یوق بوه کوار حوفواری رستوو و د وو بوتواو ود  دسوتو واه الول انجا  حفاری

تووسوط  Rollو  Pitchحرهو از شش درجه آزادی بردوردار اسو  از این شش درجه آزادی، دو درجه آزادی 
ز اندازه ییک گرانش زم   ز ز فی  ی و محاسته یم تراز و با استفاده از  وان   ز جوابوجوانر در راسوتوای  شوونود   وم گی  چونو  

ری با د و   ائم به ز ی یم موین انودازه مواوی ۱± کمک یک مین لی  ز سوه درجوه آزادی دو رو   گوی  شوود  بورای توعویو  
د  طب ری و را یر ز د لی  ونواویک  رو  غالب وجود دارد: را یر ری بوا تووجوه بوه د وو بوا نر هوه  نمای الکوین ز  وای لوی 

ونواویک موحو وو   ای  وطوب دارند، نسبو به رو  ر بور روی  نوموای الوکوین ز ری، لوی  ز تور  سودونود  فورایونود در رو  لوی 
شوود  سواموانوه  دیواره تون  نصب شده و بعد از تن ام، ثابو شوده و نوور آن تووسوط سواموانوه دریوافوو ثوبوو یم

ز مح  مرهز شدق نور را دارد و فقط دو ماتصه  دریافو در دو نوع سادته یم شود  نوع اول تنتا  ابراو تعی  
ی یم را اندازه yو  xدر راستای  د  در نووع دو  هوه مو وتوتز بور روش   هند و ن  گی  تواند زاویه سمتن را اندازه بویوی 

وفوتوه ر تواوه ، سواموانوه دریوافووای اسوو اپدایک پویوف  ز ی مونوانز  بور  وابورواوو انودازه هونونوده نوور لوی   Yawو  yو  xگوی 
ز  ابراو اندازه  م ز دارد  دست اه مذهوور دارای دو  سوموو موجوزا اسوو: فورسودونوده  چن   ی زاویه سمتن  را نی  گی 

ری  از یک تئودولاو یا سامانه ز نده لی  ری و گی  ز ری اسوتوفواده یم لی  ز شوود   سوموو  ای م ابه آن برای نوردیه لوی 
ر در  ز نوده نوور لوی  نوردیه دست اه  ابراو تن ام دستن در چند جتو را دارد و توسط کاربر بر روی دسوتو واه گوی 

TBM نده، هه باش اصی این دسوتو واه اسوو بوه تن ام یم شوود   ای الورا  و سوادوتوه یم گوونوه شود  سامانه گی 
ی هوونوود  بوورای انوودازه را انوودازه Yawو  x  ،yهووه بووتوووانوود سووه درجووه آزادی  ی  گووی  از سووامووانووه موواتوور وو   yو  xگووی 

ی زاویه چردش افوین دسوتو واه از رو   استفاده دوا د شد و برای اندازه وفوتوهگی  هوو  اپودواویک پویوف  ای هوه در رس 
 ، استفاده دوا دشد  اسو فتح نور میتن توسعه یافته
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آوری مورد استفاده  در داد  ه ور نمونه م ابه با این سیستم وجود ندارد و با توجه به سطح با ی فن
 ای ماتریز از  شود و در زمینه در سیستم، این دست اه تنتا در ه ور ای معدودی از جمره آلمان تولاد یم

 برند   این دست اه بتره یم

ری سادته ز هو دانش سیستم ناوبری لی  ترین دست اه از ترین و د یقبناان فتح نور میتن، کام  شده در رس 
  ای م ابه دار ر بردوردار اسو  نوع دود اسو و از هافاو و  امو مساار ر ابتن در مقایسه با نمونه
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هو دانش الور داصه، مزایای  اب  ر ابو به ری سادو رس  ز   بناان فتح نور میتن نسبو به سیستم ناوبری لی 
 صورق زیر تنوان هرد:  توان به  ای با کاربری م ابه سادو دارج را یم دست اه

 ابراو تراز هردن دودکار  

  تمرکرد  اب  االمینان با 

   امو ر ابتن چ میی  

 تکنولوژی بویم 

 س  استفاده از  طعاق با هافاو با  و در دسین

 ر ز  هافاو باریکه لی 

 کاربری آسان 

 دارای صفحه نمایش بردط 

  محف ه فرزی مقاو 

 ایط محایط  کارگایه مقاو  در برابر رس 

 استاندارد  دارایIP68  



کتدانش ریساختشر ز سیستمناوبریلی   بنیانفتحنورمیهنمشخصاتفنز
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ح  مشخصه شر

 مدل 

ر  رمز  ز ر واق مای ۰نانومین کمین از  ۰۳۵دیود لی  ز  باریکه لی 

  طر باریکه مین  مای ۱۰

ر+ مای ۱۰  ز  افزایش نستر باریکه مین  ۱۵۵مین در  ر  مای ۱۰مین درو ر لی 

 برد موثر دست اه مین  ۳۵۵

x،  y وYaw ی پارامین ای  اب  اندازه  گی 

ی  بازه اندازه مین  سانتن  ۰±   yو  xگی 

ی  بازه اندازه درجه ±۰  Yawگی 

ی  د و اندازه مین  سانتن  ±۵/۱  yو  xگی 

ی  د و اندازه درجه ±۵/۳  Yawگی 

 بازه دما گراد + سانتن ۰۵گراد تا  درجه سانتن  -۰۵

 تن اماق بدون نااز به باز هردن دست اه

 من   تغذیه آمی   ۱ولو/  ۰۵تا  ۱۰  

 انحراف مجاز 

 استاندارد IP68دارای استاندارد 

 گارانتن  بره

 وزن هاروگر   ۷

 ابعاد 

 ضد آ  بره


