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دانشجویان در این درس انتخاب روش  .است مبانی سیستم های اندازه گیری و ابزار دقیقدر این درس هدف معرفی : هدف

و همچنین طراحی مدارات بهسازی سیگنال ، خاص درست حس کردن، ابزارهای اندازه گیری مورد نیاز در یک کاربرد

مورد نیاز برای به انجام رساندن یک عملکرد ابزار دقیق را می آموزند. این مباحث در مورد کمیت های مختلفی از قبیل 

 ر، فشار، موقعیت، سرعت، شتاب، دما و جریان پوشش داده می شوند.نیرو، گشتاو

 

 : سرفصل مطالب درس

، خطا و صحت، سنسورها برای آنهاپارامترهای گیری و سیستم های اندازهکاربردهای سیستم های ابزار دقیق، :   مقدمه

 .گیریانواع مختلف اندازه

سنسورهای الکتریکی، پل وتستون، بکارگیری تقویت کننده های مدارات بهسازی، برخی : مدارهاي ابزار دقیق

، توابع دیگر، ارسال .DACو دیجیتال به آنالوگ  ADCعملیاتی، تقویت کننده ابزار دقیقی، مبدل های آنالوگ به دیجیتال 

 سیگنال.

 .  P&IDدیاگرام ها و مستندسازی سیستم های ابزار دقیق،  : سیستم هاي ابزار دقیق

  : گیري انواع کمیت هااندازه

o گیری سرعت و شتاب، پتانسیومترها، ترنسدیوسرهای مقاومتی، خازنی و مغناطیسی، گیری موقعیت، اندازهاندازه

 گیری با جسم سایزمیک.انکودرهای افزایشی، اندازه گیری سرعت خطی و زاویه ای، اندازه

o و فشار، تنش و کرنش، کرنش سنج ها، مدارات بهسازی مربوطه، حسگرهای نیرو و  گیری نیرو، گشتاوراندازه

 گشتاور، لودسل ها، ترنسدیوسرهای فشار، ترنسدیوسرهای خالء.

o ترمومترهای مقاومتی، مفاهیم و تعاریف و روش ها گیری دما،اندازه ،RTD  ها، ترمیستورها، ترموکوپل ها، مواد

 مومترهای فوتونی، انواع دیگر ترمومترهای صنعتی.ترموالکتریک، پایرومیترها، تر

o گیری جریان سیال، مفاهیم و تعاریف، جریان های یکنواخت و مغشوش، جریان تراکم پذیر، لوله پیتوت، اندازه

انمومیترها، روتامیترها، فلومترهای توربینی، روش های مبتنی بر مانع، لوله ونتوری، فلومترهای دریچه ای و نازل، 

 لیزر اثر داپلر، اندازه گیری فلو در کانال باز. \های ماورای صوتفلومتر
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