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 پيش گفتار
 

 

امروزه شاهد گسترش روز افزون اتوماسیون فرآیندهای پیشرفته صنعتی در کشور می باشیم. با 

ی ابزار دقیق سهم مهمی از اتوماسیون صنایع را در بر می گیرد و به سیستم ها این کهتوجه به 

خودی خود نیز به عنوان شاخه مهمی از گرایش کنترل در صنعت شناخته می شود، ضرورت 

ی ابزار دقیق بیش از پیش مشهود سیستم هاآشنائی دانش پژوهان و متخصصین صنایع با مبانی 

از صنعت و دانشگاهها  گوناگونیموضوع در بخشهای . تحقیقات و گسترش فناوری در این است

تعقیب می شود و با توجه به ماهیت چند رشته ای این زمینه تخصصی و نبود مرجع واحد مهندسی 

به زبان فارسی، این کتاب از ترجمه و تلخیص مراجع مرتبط و تالیف بخشهای دیگر مورد نیاز، به 

ابزار "طی چند سال به صورت درس کارشناسی رشته تحریر در آمده است. موضوع این نگارش 

در گروه کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به همراه آزمایشگاه ارائه شده  "دقیق

 است و حجم فصول آن متناسب با نیاز برازش شده است. 
 

به نظر مولفین ابزار دقیق از زمینه های مهندسی است که دارای ماهیت چند رشته ای بوده و 

محصوالت آن آمیزه ای از علم و هنر می باشند. یکی از نکات برجسته این رشته ظهور خالقیتهای 

مهندسان و مخترعین است که با الهام از طبیعت و با استفاده از دانش مهندسی به تولید 

-های فیزیکی مورد نیاز در صنعت را  اندازهاند که با شیوه های مختلف کمیتمحصوالتی پرداخته

ی و پایش می نمایند. از طرف دیگر اتوماسیون صنایع بدون حضور بخش ابزار دقیق بی معنی گیر

های صنعتی مرهون گسترش این شاخه از فرآینداست و کیفیت بسیاری از محصوالت تجاری و 

 مهندسی است.
 

با توجه به ساختار تدوین شده در این کتاب سعی شده است توجه دو طیف از مخاطبین را به 

استفاده از این کتاب جلب نماییم. از یک طرف این کتاب به عنوان مرجع درسی دانشگاهی 

تواند مورد استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد رشته های مهندسی برق،  می

مکانیک و مکاترونیک قرار گیرد. هرچند این کتاب نیاز به کتب مرجعی را که در بخش مراجع هر 

ام ا می تواند به عنوان راهنمای درسی مورد استفاده  ،نمی سازد بر طرفرفی شده اند فصل مع

دانشجویان و اساتید ارجمند قرار گیرد. از طرف دیگر مخاطب دیگر این کتاب کارشناسان محترمی 

ند. امروزه هیچ کارخانه یا خط تولیدی وجود هست می باشند که در صنایع کشور مشغول به فعالیت 

که در بخشهای مختلف آن به نوعی از سیستم های اندازه گیری و ابزار دقیق یا مدارهای  ندارد

 هایابدر نتیجه این کتاب به عنوان یکی از معدود کت .بهسازی مربوط به آن استفاده نشده باشد

 فارسی در این زمینه می تواند راهگشای این متخصصین باشد. 



 های ابزاردقیق گیری در سیستممبانی اندازه ب 

گیری  های ابزار دقیق و روشهای گوناگون اندازهستمدر این کتاب و در فصل او ل اجزای سی

های مختلف حسگرهای مختلف به صورت مختصر توضیح داده می شود و آشنایی کلی با  کمیت

-سیگنالسازی صنعتی در این فصل تشریح می گردد. در فصل دوم مدارهای بهسازی جهت آماده

خروجی حسگرها را برای های سیگنالاندازه گیری شده معرفی شده اند. مدارهای بهسازی های 

پردازش و انجام محاسبات آماده می نمایند. فیلترها برای عمل گزینش فرکانسی، تقویت کننده 

های عملیاتی برای مقیاس کردن یا تقویت سیگنالها و برخی دیگر از مدارها در این فصل معرفی و 

کنترل فرآیندهای صنعتی به صورت  بررسی شده اند. در فصل سوم کاربرد الکترونیک دیجیتال در

ی مختلف در یک حسگرهاهای خالصه مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که سیگنال

های  سیستم ابزار دقیق معموال  به صورت آنالوگ هستند، به منظور پردازش آنها توسط پردازنده

تال تبدیل شوند،  از طرف دیگر های دیجیبه داده ADCدیجیتال الزم است ابتدا توسط مبدل های 

به عملگرهای کنترلی ارسال شوند. به همین  DACهای خروجی معموال  می بایست توسط داده

منظور در این فصل در مورد اصول کارکرد این تجهیزات و روش های مختلف استفاده شده در آنها 

کننده ها و مبدل های توضیحاتی ارائه شده است. منطق کلی کنترل دیجیتال و انواع مقایسه 

 آنالوگ به فرکانس، موارد دیگری می باشند که در این فصل به آنها پرداخته شده است. 
 

در ادامه کتاب و در چهار فصل پایانی مبانی اندازه گیری کمیتهای مهم صنعتی مورد توجه قرار 

ر صنعت مد نظر گرفته است. در صورتی که پوشش کاملی از کمیتهای مهندسی مورد اندازه گیری د

های مرجع در این زمینه مراجعه نمود. بدین دلیل در این کتاب تنها قرار گیرد بایستی به کتاب

جایی، سرعت و شتاب در فصل پنجم، فشار در فصل چهارم، کمیتهای جابهکمیتهای نیرو گشتاور و 

رد بررسی قرار در فصل ششم و اندازه گیری شدت جریان سیال در فصل هفتم مو دمااندازه گیری 

سال گرفته است. به تجربه ثابت شده است بیش از این محتوی را نمی توان در طول یک نیم

تحصیلی مورد تدریس قرار داد. به منظور تکمیل مطالب درس و تحقیق بر روی روشهای 

گیری سایر کمیتهای مهم صنعتی، پروژه های درسی تدوین شده است که توسط دانشجویان  اندازه

 گاه درس ابزار دقیق اینجانب به آدرسانجام رسیده است. گزارش فنی این پروژه ها بر روی وببه 

http://saba.kntu.ac.ir/eecd/ecourses/instrumentation  .موجود می باشد 
 

ن زیادی مورد بازبینی و تصحیح قرار گرفته است. علیرغم این کتاب توسط همکاران و دانشجویا

همچنان اشکاالت دیگری در آن وجود دارد، که  به یقینان نسبت به تصحیح اشکاالت وتالش فرا

آدرس باعث خوشحالی مولفین خواهد شد اگر این موارد به صورت الکترونیکی به 

@kntu.ac.irtaghirad گاه درسی فوق الذکر به روز رسانی خواهد ارسال شود. موارد اصالحی در وب

را ا م از کلیه کسانی که در تدوین کتاب و انجام اصالحات الزم میشد. در اینجا بر خود واجب می دان

 علی دکتر محمدتوان آقایان  م. از جمله این افراد میییاری نموده اند تشکر و قدردانی نمای

http://saba.kntu.ac.ir/eecd/ecourses/instrumentation
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 311  مقدمه -7-1

 314 سیال جریان سرعت گیری اندازه -7-2

 314 ریناپذ تراکم الیسدر  تویپ یها لوله -7-2-1

 318 ریپذ تراکم الیس در تویپ ی لوله -7-2-2

 319 داغ لمیف و میس یمومترهایآن -7-2-3

 321 پسا یروین از استفاده با سرعت مبدل روتامتر -7-2-4

 324 ها سنج انیجر -7-2-5

 325 ینیتورب یها یسنج یدب -7-2-6

 326 صوت ماورأ یها یسنج یدب -7-2-7

 328 فشار یریگ اندازه توسط بسته یها ستمیس در یسنج یدب -7-3

 330 یونتور یسنج یدب -7-3-1

 331 نازل سنج یدب -7-3-2

 331 سیفیار -7-3-3

 334 ییزانو سنج یدب -7-3-4

 335 بسته مهین یها ستمیس در سنج یدب -7-4

 336 فشار اختالف گیری اندازه توسط باز کانالهای در سنجی دبی -7-5

 337 سلوس ی چهیدر -7-5-1

 338 ریو مانع -7-5-2

 339 بسته های سیستم در پذیر تراکم سیال سنجی دبی -7-6

 340 الیس انیجر یریگ اندازه گرید یها روش -7-7

 340 یالریکاپ یها سنج یدب -7-7-1



 های ابزاردقیق گیری در سیستممبانی اندازه ح 

 341 داغ لمیف نوع از یجرم یدب یها مبدل -7-7-2

 342 داپلر – زریل یمومترهایآن -7-7-3

 344 بندی جمع -7-8

 345    مسائل

 350    مراجع

 352 مهندسي هاي واحد: الف وستيپ

 356 مختلف دماسنجهاي يها جدول: ب وستيپ

 356 ها ترموکوپل یها جدول  -1 -ب

 362 ترمیستورها مشخصات یها جدول -2-ب

 RTD 365 مشخصات یها جدول 3-ب

 341 انگليسي به فارسي نامه واژه

 343 فارسي به انگليسي نامه واژه

 345 راهنما فهرست

 




