
اندازه گیری گشتاور و توان مکانیکی 
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گشتاور

 توانایی نیرو برای چرخاندن

جسمی که تحت آن قرار دارد

روابط مرتبط با گشتاور

141



142



دینامومتر : اندازه گیری مکانیکی گشتاور

جذبی
 جذب توان تولیدی توسط اصطکاک در

یک ترمز

 ترازوی کششی ، کشش کابل را نشان
می دهد

 اگرR شعاع فالیویل باشد:

N تعداد دور فالیویل

 امکان پرتاب وزنه در صورت گیر
143کردن ترمز



دینامومتر هیدرولیکی فراود

 تبدیل انرژی حاصل از محور

چرخان به انرژی جنبشی آب 

و سپس مستهلک شدن آن

گرانی نسبت به نوع جذبی
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ترانسدیوسر از نوع کرنش سنج

 اندازه گیری کرنش برشی

روی محور

 نیازمند حلقه های لغزان و

ابزار تله متری

 45تنش های برشی با زاویه 

: درجه نسبت به محور طولی

عدم حساسیت به خمش و تنش 

محوری
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چهار پره کرنش سنج برای اندازه گیری 

پیچش

روی یک “ دو گیج دقیقا

پوشش
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اندازه گیری گشتاور توسط مقاطع غیر 

دایره ای

 آرایش صلیبی و صلیب

توخالی برای اندازه گیری 

گشتاور های کوچک

 مقطع مربعی برای مقادیر

نسبت به : بزرگ گشتاور

مقطع دایروی کرنش سنج ها 

ساده تر نصب می شوند
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میله های پیچش

 انحراف االستیک شفت

تحت اثر گشتاور

اندازه گیری کرنش منتجه  -1

عدم نیاز به انتخاب محل :

دقیق برای نصب کرنش 

سنج

روش نوری برای اندازه  -2

گیری انحراف
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اندازه گیری خازنی

استفاده در خودرو

 بوش دی الکتریک بر روی

از یک سو : شافت متحرک 

ثابت بر روی شفت و سوی 

دیگر بر روی تکیه گاه 

الستیکی

حرکت نسبی : اعمال گشتاور

بین سطح شافت و انتهای آزاد 

تغییر ظرفیت : بوش هم مرکز
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 اتصال سنسور خازنی بهسیم

پیچ القایی پیچیده شده به دور 

فرکانس تشدید وابسته به : شفت

ظرفیت

 مدار القایی تحریک ساکن با

جریان : فرکانس متغییر 

:  اضافی در وضعیت تشدید 

اندازه گیری گشتاور

 عدم نیاز به اتصال فیزیکی

بین شفت و بدنه خودرو
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سنسور نوری لوکاس

 تغییر میزان همپوشانی بین

:  دیسکها تحت اثر گشتاور

تغییر در خروجی آشکار 

ساز ها
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مغناطیس غیر تماسی
تاثیر پذیری : اثر کشش مغناطیسی

نفوذ پذیری از تنش

پنج سیم پیچ روی هسته ای : سنسور
با چهار بازو  

اولیه ترانسفورماتور : سیم پیچ وسط
و سیمپیچ های محیطی ثانویه ها 

 تزویج مغناطیسی بین اولیه و ثانویه
ها از طریق شافت فوالدی

 تحریکAC میدان : در اولیه
مغناطیسی نوسانی در شفت

 قرار گیری بازو ها روی خطوط
 45زاویه مارپیچ : تنش اصلی

درجه
152



قرار گرفتن ثانویه ها در پل وتستون

ولتاژ خارج از تعادل : جریان برابر در ثانویه ها: عدم تنش در شافت

صفر

تغییر نفوذ پذیری در جهت های کشش و فشار به یک : اعمال تنش

تغییر ولتاژ متناسب با گشتاور: اندازه و خالف جهت

ضعف های عمده:

غیر همگن بودن جنس ماده شفت -

حساسیت نسبت به تغییرات فاصله هوایی -

اثرات حرارتی -

153حساسیت نسبت به تغییرات سرعت شفت -



ترانسدیوسر موج اکوستیک سطحی

 انتشار امواج سطحی بر روی

محیط ایزوتروپیک االستیک

 ایجاد و آشکار سازی امواج

اکوستیک بر روی 

ترانسدیوسر پیزو الکتریک از 

طریق الکترود های درهم تافته

 وابستگی فرکانس به شکل

هندسی الکترود ها
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 قرارگیری دو قطعهSAW 
تغییر شکل : روی شفت

هندسی الکترود ها با برش 
ناشی از گشتاور

در کشش و فشار

 500تغییر فرکانسkHz  برای
0.001کرنش 

 قرار گیری دو قطعه در مدار
فراوری فرکانس

 جمع آوری سیگنال به صورت
عدم نیاز به : سلفی یا خازنی

155اتصاالت



سنسور های جریان سیال
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اقسام اندازه گیری:

ترانسدیوسر های : اندازه گیری جهت و بزرگی جریان: جریان برداری -

سیم داغ و ترانسدیوسر های شامل لوله های پیتوت

صفحات اریفیس، جریان سنج توربینی، چرخش سنج: جریان حجمی -

ترکیبی از سنسور های جریان حجمی و : سرعت جریان جرم سیال  -

دانسیته

اندازه گیری جریان سیال در اتومبیل

کاربردهای آزمایشگاهی
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ترانسدیوسر های سیم داغ و جریان الیه داغ

کالیبره کردن : بادسنج سیم داغ

اتالف انرژی از سیم داغی که در 

:مسیر جریان قرار دارد

 I2R=hA(Tw-Tf)

 H= C0+C1(v)1/2

V  ،سرعت سیالc0  وc1  مقادیر

ثابت اند

خروجی تابعی از جهت جریان  :

ماکزیمم خروجی وقتی جریان 

عمود بر سیم باشد
158



 کاهش کسینوسی با چرخش

پراب

 استفاده از فیدبک برای ثابت

نگه داشتن دمای سیم
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سنسور جریان لوله پیتوت

اندازه گیری جریان برداری

استفاده از دو لوله هم مرکز

 لوله داخلی با انتهای باز در مقابل

فشار ناشی + فشار استاتیک: جریان

از تماس جریان روی سیال ساکن 

(Pstag)داخل

 لوله بیرونی با دو انتهای بسته ، با

فشار : سوراخ هایی روی دیواره

(Pstat)استاتیک داخل سیال
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ایجاد فشار دیفرانسیلی تابعی از سرعت و جهت جریان

 با فرض جریان پایدار یک بعدی و سیال غیر قابل تراکم و بدون

اصطکاک
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صفحات اریفیس برای سرعت حجمی سیال

افت فشار سیال با گذر از نازل

 برای جریان یک بعدی تراکم ناپذیر

و بدون اصطکاک
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جریان سنج های توربینی

عدم ایجاد آشفتگی در : مزیت

جریان

 قطعه پره دار کوچک در

مسیر جریان

 اندازه گیری سرعت چرخش

از خارج توسط سنسور هال
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چرخش سیال

 لوله عمودی با قطر داخلی باریک

شونده

 محل قرار گیری شناور وابسته به

سرعت سیال

تعادل نیروهای : در سرعت مشخص

فشار، جاذبه،ویسکوزیته و نیروی باال 

نقطه شناوری ثابت: نگهدارنده
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داپلر لیزری

 روش غیر تهاجمی برای

اندازه گیری جریان در سیاالت 

شفاف

 انعکاس بخشی از شعاع نوری

اصلی توسط ذرات و 

گردابهای داخل سیال در جهت 

تغییر : شعاع نوری مرجع

فرکانس متناسب با مولفه 

سرعت جریان
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ترانسدیوسر های جریان همبستگی

 ،انعکاس موج اول

تاخیر یافته انعکاس 

موج دوم با همان 

شکل قله

محاسبه زمان تاخیر
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جریان سنج اولتراسونیک

 انتشار اغتشاشات فشار کم

دامنه در فرکانس 

با ( کیلو هرتز50تا20)باال

سرعت صوت

Vf ،سرعت سیالc سرعت

 Vصوت در سیال ایستا و 
سرعت انتشار

T0  زمان انتقال برای سرعت

جریان صفر
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زمان انتقال برای سرعت سیالvf

 با معلوم  بودنLوcبا اندازه گیری ، ∆t  میتوانvf  را
 .محاسبه کرد
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جریان سنج مانع گردابی
 10000با رسیدن عدد رینولدز به ،

.  مانع گردابی ایجاد می گردد
:فرکانس مانع

 F=(Nst/V)

V  سرعت سیال، ابعاد مشخصه
عدد استروال که  Nstجسم مانع و 

بصورت تجربی بدست می آید

 با طراحی مناسبNst  ثابت بوده و
فرکانس مانع متناسب با سرعت 

سیال خواهد بود

 شمارش سرعت قطع گرداب با
کرنش سنج یا سنسور مغناطیسی
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تبدیل آنالوگ به دیجیتال



دیجیتال# آنالوگ

پیوسته در طول زمان: آنالوگ

 خروجی شتاب سنج

گسسته: دیجیتال

 خروجی شفت انکودر نوری



برتری دیجیتال به انالوگ

ایمنی در مقابل عوامل مخرب

مناسب برای پردازش و کاربرد در کامپیوتر



دیجیتایز

عکس فوری در زمان های مختلف: نمونه برداری

تبدیل به یک عدد دودویی:مقدار دهی



بیتی و خطای مقداردهی 4با مبدل  6تا  0تبدیل ولتاژ

 عرض هر پله برابر

مقادیر آنالوگ متناظر

(6+2(0.2))/16=
0.4

0.2  برای وسط قرار

گرفتن اکسترمم

1000  معادل با

3.4تا 3مقادیر بین 



بیتی آن 4سیگنال آنالوگ و معادل 



تعداد بیت مورد استفاده در دیجیتال کردن

2: تعداد مقادیر ممکنn 

یک بیت برای تعیین عالمت

 تطبیق صحیح محدوده
اگر :  A/Dآنالوگ با ورودی

 10v±روی  A/Dورودی 
تنظیم شود ولی محدوده 

سیگنال آنالوگ مورد نظر 
±1v  باشد، خطای کوانتیزه

کردن زیاد می شود



A/Dخطا های ممکن در تبدیل 



تعداد بیت مورد نیاز برای دیجیتایز کردن



تحلیل فرکانسی



تبدیل فوریه

 تبدیل مولفه های

زمانی به مولفه 

های فرکانسی

 ساختمان سیگنال و

زمان# مبداء آن

 سیگنال نویزی یک

شتاب سنج



طیف فرکانسی سیگنال شتاب سنج

 بیشترین توان

11Hzدر

 مولفه های هارمونی

33Hzو 22Hzدر 

 50توان باال درHz

 نویز با مشخصه تمام

باند 



سری فوریه برای تجزیه توابع پریودیک



ضرایب فوریه برای موج مربعی: مثال



جمله 2،4،8،16تشکیل موج مربعی با 



تبدیل فوریه

قابل استفاده برای توابع غیر پریودیک

انتگرال گیری در طیف پیوسته فرکانسی

FFT :نوع گسسته متقارن در کاربرد های کامپیوتری

 2لزوم محدود بودن رشته دیتا به توانی از :

...و256،512،1024



تاثیر افزایش جمالت در بهبود موج مربعی

 کاهش دامنه با افزایشn



Example

 A common use of Fourier transforms is 
to find the frequency components of a 
signal buried in a noisy time domain 
signal. 

 Consider data sampled at 1000 Hz. 

 Form a signal containing 50 Hz and 120 
Hz and corrupt it with some zero-mean 
random noise



Matlab Code to Create a signal

 t = 0:0.001:0.6;

 x = sin(2*pi*50*t)+sin(2*pi*120*t);

 y = x + 2*randn(size(t));

 plot(1000*t(1:50),y(1:50))

 title('Signal Corrupted with Zero-Mean 
Random Noise')

 xlabel('time (milliseconds)')





Matlab Code to Extract FFT

 The 512-point fast Fourier transform (FFT):
 Y = fft(y,512);
 The power spectrum, a measurement of the power at 

various frequencies, is 
 Pyy = Y.* conj(Y) / 512;
 Graph the first 257 points (the other 255 points are 

redundant) on a meaningful frequency axis: 
 f = 1000*(0:256)/512;
 plot(f,Pyy(1:257))
 title('Frequency content of y')
 xlabel('frequency (Hz)')



FFT Diagram






