
سیستم های اندازه گیری

بهروز سپهری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
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اندازه گیری چیست؟

شرط الزم ترای کٌترل عولیات فیسیکی  : اًذازُ گیری
حَزُ کارترد اتسار دقیق  :
علَم  1.
هٌْذسی  2.
پسشکی3.
 اتسار دقیق:
دهای هحیط کشت تافت، اًذازُ گیری ًیرٍّای پسیَ  : تحقیقاتی  1.
سرعت سٌج خَدرٍ: صٌعتی 2.

در گًَِ اٍل دقت تر ّسیٌِ توام شذُ ارجح است
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ٍاقسام سیستن ّای اًذازُ گیری در خَدر
...سرعت ٍ: پاراهترّای کٌترلی 1.
درجِ تٌسیي: ٍسایل ّشذار دٌّذ2ُ.

کیلَهتر شوار: ًشاًذٌّذُ ّای ٍضعیت3.
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عنصراندازه گیر

 تثذیل اًرشی از ًَعی تِ ًَع دیگر: تراًسذیَسر
درجِ حرارت1.
فشار2.
ًیر3ٍ.
جاتجایی4.
.5...

سٌسَر ≠تراًسذیَسر
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خروجی سنسور

سیگنال الکتریکی

مناسبترین شکل: ولتاژ متغییر1.

جریان متغییر2.

بار متغییر3.
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پردازش سیگنال

تقویت سیگنال1.

...حذف نویز و: فیلتر کردن2.

میانگین3.

هموار سازی4.

.5FFT



دیجیتال یا آنالوگ؟

امکان تحلیل بهتر داده های دیجیتال- MATLAB

نکات مهم در دیجیتایز کردن

…,10Hz,100 Hz: سرعت نمونه برداری 1.

,bit 8: ریزبینی2. 12 bit,…
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عناصر سیستم اندازه گیری
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تاثیر اندازه گیری بر متغییر مورد اندازه گیری

 تقریثا)تذاخل جرم شتاب سٌج : سیستم های ارتعاشی “
در سٌجش هشخصِ ّای دیٌاهیکی( گرم 100

 جاتجایی اتوْا از کریستال هَرد آزهایش  : تصَیر ترداری
تَسط الکترٍى ّای پر تَاى
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اقسام ترانسدیوسر از دیدگاه انرژی
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رفتار سیستم اندازه گیری

دینامیکی  :

تغییرات سریع متغییر های اندازه گیری1.

ارتباط از طریق معادالت دیفرانسیل2.

استاتیکی:

تغییر بسیار کند پارامتر های اندازه گیری1.

چشم پوشی از اثرات دینامیکی2.

11



نمونه مشخصه های استاتیکی و دینامیکی

استاتیکی

خطای عوامل غیر خطی1.

خطای قابلیت تکرار2.

خطای ریزبینی3.

دینامیکی

(پس ماند)هیسترزیس 1.

زمان پایداری2.

تاثیر فرکانس در پاسخ3.
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عدم دقت در اندازه گیری

خطای سیستماتیک

انحراف از مقدار واقعی -       

خطای صفر= شیفت سیستماتیک : عدم دقت در طراحی  -       

خطای بی نظمی

ناشی از قرائت های مختلف -       

مقدار واقعی= پراکندگی حول مقدار میانگین -       

استفاده از روش های آماری -       
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(بی نظمی)خطای تصادفی 

 (نرمال)توزیع گاوسی
توزیع خطای اندازه گیری حول مقدار واقعی1.

قرائت مختلف 25حداقل 2.

توزیع بهتر با تعداد اندازه گیری بیشتر3.
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انحراف استاندارد
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و حدود اطمینان Smخطای استاندارد 

فاصله متوسط نمونه برداری با مقدار واقعی

برای محاسبه مقدار واقعی نیاز به بی نهایت اندازه گیری داریم

Sm  تخمینی از اینکه مقدار متوسط اندازه گیری چقدر به مقدار

:واقعی نزدیک است

 احتمال اینکه متوسط یک نمونه از یک جمعیت گاوسی در

.است% 95قرار گیرد،  Sm 2±فاصله 

 اگرn به تعداد کافی باشد، خطای بی نظمی کوچک می شود.
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خطاهای سیستماتیک

 در این مورد همه اندازه گیری ها بطور سیستمیک در یک جهت

.شیفت دارند

 جمع اوری تعدادی از قرائت ها، دقت اندازه گیری را افزایش نخواهد

.داد
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نمونه هایی از خطای سیستمیک

آفست صفر

 ساعتی که خیلی کندتر یا خیلی تند تر از مقدار معمول

.کار می کند

هر سیستم ابزار دقیق خطا های مربوط به خود را دارد.
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خطای اندازه گیری غیر مستقیم

خطاهای سیستماتیک جمع پذیرند.

 اگر کمیت اندازه گیری تابعی ازx,y,z  باشد انگاه ماکزیمم خطا

:برابرست با

برای حذف اثر مثبت و منفی بودن هر ترم:

 اگر کمیت مورد اندازه گیری از حاصل ضرب  یا تقسیم چند پارامتر

:آنگاه (A=XY or A=X/Y)حاصل شود 
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مرزهای عدم اطمینان در اندازه گیری غیر مستقیم

 اگرAm  کمیتی باشد که مقدار آن از اندازه گیری کمیت های
a1,a2,… محاسبه می گردد:

حد باالی عدم اطمینان1.

حد پایین عدم اطمینان 2.

.3ai∆ خطای سیستماتیک در اندازه گیریai
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مثال

 برای داده های زیر خطای استفاده از روابطP=VI  یا

P= V2/R برای محاسبه توان را بررسی کنید.

 R= 10±1% Ω

 V= 100±1% v

 I= 10±1% A



ترانسدیوسر های دما

22



ترانسدیوسر های اندازه گیری دما

دما مستقیما قابل اندازه گیری نیست.

مشاهده اثری که بر جای می گذارد.

با این فرض که اثر حرارت روی انبساط مایعات : مثال

.خطی است

ترموسکوپ گالیله: اولین اندازه گیری دما

کمیت قابل اندازه گیری که از جسم داغ به جسم : گرما

.سرد منتقل می شود
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ترانسدیوسر های اندازه گیری دما

مقاومتی

فلزی یا نیمه هادی-

نیاز به مدار پل برای فراوری سیگنال: مدوله کننده -

 (ترمو کوپل)ترموالکتریک

خود مولد-

نیاز به تقویت کننده: خروجی بسیار ضعیف-

تشعشع مادون قرمز: طیف سنجی

مناسب برای قطعات چرخشی و غیر قابل دسترس-  
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گیج های فلوی گرمایی

دمای سیستم نشان دهنده میزان انرژی موجود در آن

برای یک گاز کامل          :pv= RT

R  عبارتست از تعداد مولکولها در حجم مخصوص

بولتزمن -بخش بر ثابت استفان

فشار جرم معیینی از یک گاز : دماسنج گازی حجم ثابت

بی اثر تابعی از درجه حرارت است
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نقاط مرجع برای کالیبره کردن دما
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ترانسدیوسر های دمای مقاومتی

 سیم پیچ غیر القایی

با جنس پالتین، مس 

یا نیکل

 داخل لوله شیشه ای

:  نصب می شود 

پراب دما سنج

 قابل استفاده در

اندازه های خیلی 

کوچک
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RTDفلزی

هاتریس پالتیٌی تر رٍی الیِ سراهیکی
هقاٍهت اسوی دقیق: تا استفادُ از لیسر
ترای هَاد فلسی   :R=R0(1+a1T+a2T

2+…+anT
n)

R0  هقاٍهت تر حسة اّن درT=0 کلَیي
  در کارترد ّای هٌْذسی فقط ازa1 تْرُ هی گیرین
 ترای پالتیيa1=0.004
 ِدرصذ اثر غیر  5/0درجِ سلسیَس تٌْا  140تا  -40تا ایي هقذار در فاصل

.خطی دارین
R0  ترای فلسات هختلف در دها ّای تاالی حذی هعییي هتفاٍت است ٍلس

کیلَ اّن است 100هقذار استاًذارد آى 
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ترانسدیوسر نیمه هادی: ترمیستور

معموال به شکل مهره، قرص یا میله

از ترکیب اکسید های فلزی

بسته به نوع ترکیب معموال ضریب حرارتی منفی

10: پهنای مقاومتی گستردهkΩ  0در°C  تاΩ 200 در

100°C :آشکار سازی تغییرات کوچک: حساسیت زیاد

 دقت پایین تر ازRTD فلزی

 درصد درساخت20تا10تلرانس
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مشخصه غیر خطی ترمیستور ها

30



Positive Temperature Coefficient (PTC)

 برای حفاظت حرارتی

وسایل سیم پیچ شده

 با منبع تغذیه سری شده و

در صورت رسیدن دما به 

حد معیین، تمامی جریان 

را به خود اختصاص داده 

دستگاه را از مدار خارج 

.می کند
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RTDمدار پل وتستون برای آشکار سازی 

R1,,R2مقاومت ثابت

R3,R4  مربوط بهRTD 
ها

R1,,R2  ده برابرR3,R4

 1جریان عبوری-
25mA AC or DC

 خطای خودگرمایی در
IR2: اثر 
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 روش اهم متر چهار سیمه برای فراوری دیجیتال
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ترموکوپل

 ترانسدیوسر خود
مولد

 اتصال بین دو فلز
غیر هم جنس

 عملکرد خطی
تا  180منهای 
درجه  1200

سانتیگراد

 قرار دادن داخل
لوله برای حفاظت

34



جبران سازی ترموکوپل

حذف تاثیر تغییرات دمای محیط بر اتصال سرد
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انواع ترموکوپلها
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آرایش چند ترموکوپلی

 ترموپیل: افزایش حساسیت: آرایش سری

 خروجیn برابر

 0.5اتصال با خروجی  25نمونه تجاری دارای mv/°c

 میانگین دمای چند نقطه(: موازی)آرایش متوسط گیر
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سنسورهای بی متال

اتصال دو نوار فلزی با ضریب انبساط متفاوت

(برنج و فوالد)تغییر انحنا در اثرتفاوت تغییرطول دو ماده

 ،الفا ضریب انبساط دو مادهt  ضخامت کل وT2-T1 تغییر دما
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کاربرد سنسورهای بی متال

 در مواردی که درتعیین دمای نقطه اندازه گیری، دقت

هزینه پایین: الزم نیست

خاموش در سیتم های کنترل -کلید روشن

کلید قطع اضافه بار در موتورهای الکتریکی

محاسبه نیروی وارد به سازه های تحت تنش
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PNسنسورهای اتصال 

PN  (:  دیود)های سلیکونی

کاربرد گسترده -ارزان

 افت ولتاژ به زیرvf: جریانی

از دیود عبور نمی کند

Vf:در فاصله  تغییرات خطی

درجه  150تا  -50

سانتیگراد
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سنسور کریستال مایع

 قابلیت تغییر در ساختار منظم
مواد آلی در قبال میدان های 

مغناطیسی و الکتریکی

 درهم شکستن ساختار منظم
: در قبال تغییرحرارت

تشخیص دما: بازتابش 

 کاربرد در دماسنج طبی به
شکل نوار مغناطیسی
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گرما سنجی مادون قرمز

تابعی از دمای جسم: مقدار تشعشع و طول موج

اندازه گیری دما بدون تماس با جسم

Taدمای جسم سیاه

بدنه استوانه ای از الومینیوم یا پالستیک

 استفاده از لنز برای تمرکز تشعشع
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گیج های فلوی حرارتی

 اندازه گیری مقدار یا

سرعت گرما

 اختالف ولتاژ دو

ترموکوپل نصب شده در 

دو سوی تیغه عایق

 سرعت انتقال تابعی از

ولتاژ

43



تشخیص جابجایی
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پتانسیومتر

 عنصر مقاومتی با اتصال
مقاومت متغییر: لغزان

خطی، : حرکت لغزنده
(مارپیچ)چرخان، ترکیبی

5-1000mm حرکت خطی
درجه  20000تا  10و 

دوران

 خطی بودنe-x  در حالت
مدار باز
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غیر خطی شدن تحت تاثیر جریان عبوری 

از پتانسیومتر

تحت شرایط ایده آل:
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در عمل :Rm#∞  و

e0-xi غیرخطی

 برای کاهش رفتار

 Rmغیر خطی بایستی 

بزرگ  Rpنسبت به 

انتخاب شود
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توان پتانسیومتر

 با تغییرeex می توانeoدلخواه بدست آورد.

حد مجازeex پتانسیومتر بر اساس توان:

کاهشRp = کاهشeex=کاهش حساسیت

مصالحه بین بارگذاری و حساسیت
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ریزبینی پتانسیومتر 

بسته به شکل و نوع عنصر مقاومتی

پتانسیومترسیمی(wire wound): افزایش پله ای
حداکثر ریز : مقاومت همزمان با حرکت برشی لغزنده

میکرومتر 40: بینی

ریز بینی : حرکت پیوسته لغزنده: پتانسیومتر الیه کربنی
حساسیت کم: عدم تحمل جریان باال: بینهایت 

الیه پالستیک هاذی بر روی سیم پیچ : پتانسیومترهیبریدی
قیمت باال: مزیت های دو نوع قبل: در راستای محور
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نویز در پتانسیومترها 

نوسان ولتاژ در اثر:عامل اصلی

لرزش لغزنده -1

کثیف یا فرسوده شدن اتصال لغزنده -2

پرش: حرکت لغزنده با سرعت برابر دور تشدید -3

با فرکانس تشدید )پتانسیومتردو کنتاکته : یک راه حل

(متفاوت
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ترانسدیوسر های القایی

عدم نیاز به کنتاکت لغزنده: مزیت

نیاز به ولتاژ : ضعفAC 

فلوی جریان مغناطیسی = نیروی محرکه مغناطیسیx 

(رلوکتاس)مقاومت مغناطیسی

A ،سطح مقطع عبور شارη  ،طول مسیر شار جریان

mu ضریب نفوذ نسبی وmu0 ضریب نفوذ در خال
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مقاومت مغناطیسی متغییر

 مقاومت = مقاومت کل

+  هسته مغناطیسی

مقاومت فاصله هوایی

 ضریب نفوذ هسته

هزاران برابر ضریب 

تغییر : نفوذ هوا

مقاومت زیاد در لثر 

فاصله هوایی 
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اندازه گیری سرعت زاویه ای
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ترانسفورمر های تزویج متغییر

 Linear Displacement Transducer (LDT)

تغییر اندوکتانس با حرکت هسته داخل سیم پیچ

استفاده از مدار پل برای فراوری سیگنال

خروجی خطی وقتی هسته به وسط استوانه نزدیک است
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ترانسفورمر های تزویج متغییر

 Linear Variable Differential 
Transformer (LVDT)

 یک سیم پیچ اولیه و دو
ثانویه

 تغییر تزویج بین اولیه و
ثانویه ها با حرکت هسته

 تحریکAC  در سیم پیچ
القای ولتاژ در سر : اولیه

های ثانویه
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 LVDTمشخصه های

 24ولتاژکار سینوسی با دامنهv  ،
25KHzتا50Hzفرکانس 

با تنظیم هسته در وسط استوانه :
eo=0

 جابجایی خطی در محدوده زیاد در
اطراف نقطه نول

 مدارهای فراوری سیگنال در
قرار دارد و  LVDTمحفظه 

استDCورودی و خروجی آن 

500-25جابجاییmm
کاربرد های تحقیقاتی:قیمت باال
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ترانسدیوسر تغییر مکان جریان ادی

کاربرد های بیشتر: عدم نیاز به هسته فرو مغناطیس

 تغییر جریان در هادی هدف با تغییر فاصله از پراب تولید

کننده شار مغناطیسی

 عدم تعادل در در پل متناسب با تغییر فاصله بیت سیم پیچ

و جسم هدف

 30-0.25مدل های تجارتی با قابلیت تشخیصmm

 4-10رزولوشنmm  1.5-0.5و فاصله استاتیکی mm
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ترانسدیوسر های تغییر مکان خازنی

 تغییر ظرفیت با تغییر در هندسه صفحات هادی یا جنس ماده
دی الکتریک
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مشخصه های ترانسدیسر های خازنی

 1اندازه گیری جابجایی کمتر ازmm

حساسیت به تغییر رطوبت

  محفظه )کاربرد بیشتر در سنسور های فشار و شتاب

(آب بندی

 تغییرات خطی محدود در آرایش دو صفحه ای(شکلa)

 تغییرات خطی در آرایش سه صفحه ای(شکلb)
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سنسور های نوری در تشخیص جابجایی

قطعات نور: تکنیک شمارش پالس

مزایا:

دیجیتال -1   

عدم تداخل الکتریکی -2   

عدم نیاز به اتصال مکانیکی -3   

در نوع پالستیکی: ارزان -4   

معایب:

شکستنی -1   

عدم گذر نورکافی: کاهش کیفیت در اثر آلودگی -2   

کاربرد روز افزون در محیط های غیر آلوده با حرارت محدود
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اشکار ساز نوری زاویه ای

منبع نور

 دیسک گردان شکاف

قطع و وصل نور: دار

 آشکار ساز حساس به

: قطار پالس: نور

سرعت دوران دیسک

 کد های خاص برای

تشخیص هر زاویه بر 

روی شیار ها
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یک نقطه به عنوان مرجع شروع

استفاده از دو شیار با خروجی الکتریکی پیشفاز و : تشخیص جهت

پس فاز نسبت به جهت

کد گری(Gray) :در هر قطاع فقط یک بیت تغییر وضعیت دارد  :

کاهش خطا نسبت به باینری هنگام قرار گرفتن فتو سلها بین دو قطاع 

دیسک

16و یا 8،10،12: تعداد شیار ها

360: رزولوشن/(2n)
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روش خاص برای کاهش تعداد شیار ها

 شیار تک شامل دنباله

 nرقمی برای  2nباینری 
بیت

 360رزولوشن/(2n)

 تکنیک ساعت در شمارش

پالس
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آشکار ساز نوری حرکت انتقالی

به ( ضمیمه)شبه نشانگر

جسم متحرک متصل 

.است

 استفاده از شبکه ضمیمه

دو الیه برای تعیین جهت
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ترانسدیوسر های اولتراسوند

امواج صوتی با فرکانس فراتر از حد شنوایی انسان

 کیلو هرتز 18باالی

اندازه گیری فاصله: زمان سنجی موج برگشتی اولتراسوند

تفرق کمتر: طول موج کمتر= فرکانس باالتر

اندازه گیری سطح مایع از خارج مخزن: گذر از دیواره های فلزی

سونار دریایی: فاصله یاب و اندازه گیر مسافت

سونوگرافی: تجهیزات تصویر برداری پزشکی

 بررسی استحکام سازه های فوالدی و سیمانی: سیستم های عیب یابی
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ترانسدیوسر مافوق صوت کوارتز

 آشکار سازی زیر دریایی ها

در جنگ اول

 انتشار موج اولتراسوند به قعر

دریا و انعکاس از هر آنچه به 

آن برخورد کند

 SONAR: SOund 
NAvigation and 
Ranging
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نقش اولتراسوند در توسعه رادار

استفاده از آرایه فازی برای کنترل جهت شعاع اولتراسوند

 عدم : تضعیف امواج الکترو مغناطیسی بخاطر هادی بودن آب دریا

کاربرد رادار در زیر آب

کنترل سیستم تعلیق: استفاده برای سنجش ارتفاع خودرو

تجهیزات کمک پارکینگ

سنجش میزان سوخت هواپیما علیرغم : استفاده از آرایه چند گانه

تالطم
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اثر هال

 ایجاد ولتاژ در ماده هادی یا نیمه

هادی حامل جریان در حضور میدان 

مغناطیسی عمود بر جریان

پیمایش مسیر منحنی : ولتاژ هال

توسط حامل های جریان تحت اثر 

عدم تعادل بار: میدان مغناطیسی

خاصیت بیشتر در نیمه هادیها

Kh  :ضریب هال
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پراب هال برای سرعت چرخش

 اتصال آهن ربای دائمی

متصل به جسم متحرک

 تغییر در رلوکتانس سنسور

هال در مجاورت با هدف 

فلزی مانند چرخدنده

 اندازه گیری سرعت چرخ

در ترمز ضد قفل
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خواص پراب هال

 خروجی خطی و تکرار پذیر

متناسب با شدت میدان 

مغناطیسی

 ولتاژخروجی با تناسب

معکوس نسبت به فاصله از 

آهن ربای دائم

 20-0اندازه گیریmm

نیاز به حفاظت مغناطیسی

آهن : کاربرد در شتاب سنج

جسم مرتعش= ربا
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