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  هاگشیامزآ و گیريدازهتم هاي انسیس

  514 دک
  گروه مهندسی مکانیک یسانشراکشده براي دانشجویان سال آخر طراحی 

  : دکتر محمد مصطفی محمديمدرس
ن با دانشجویا ،گیري یکی از دروس تخصصی و کاربردي رشته مکانیک است. در این درسهاي اندازهدرس سیستم

دهاي صنعتی، ینآامروزه در کنترل فر شوند.گیري پارامترهاي مختلف فیزیکی آشنا میهاي اندازهها و روشدستگاه
هاي حسی گیري و سیستمهاي اندازهوفور از دستگاهه هاي مانیتورینگ صنعتی بکنترل کیفیت محصوالت و سیستم

وري هاي اندازه گیري براي مهندسین بسیار ضردرك درست و شناخت صحیح روش ،شود. بهمین علتاستفاده می
  است.

ها و وشرد شناخت کافی براي مهندسین مکانیک در ارتباط با ایجا ،گیريهاي اندازههدف از ارائه درس سیستم
ها دستگاه گیري و اجزاي اینهاي اندازهکلیات دستگاه ،گیري صنعتی است. در فصل اول درسهاي اندازهدستگاه

انشجویان دشوند و برخی از سنسورها در معرض دید انواع سنسورها نیز معرفی می ،معرفی خواهد شد. در این بخش
 ،صل دومآموزش داده خواهد شد. در ف ،گیرند. همچنین روند تبدیل خروجی یک حسگر به خروجی دیجیتالقرار می

قت، صحت، خصوصیاتی مانند د ،شوند. در این فصلگیري آشنا میهاي اندازهمهندسین با خواص استاتیکی دستگاه
- زهوسایل اندا انتخاب صحیح منجر به خواص استاتیکیشود. آگاهی از آستانه، تفکیکی پذیري، دامنه و ... معرفی می

یم آشنا خواه گیريبا خواص دینامیکی وسایل اندازه ،در فصل سومگیري با توجه به کاربرد مورد انتظار خواهد شد. 
ار مهمی توانایی بسی ،هاي اندازه گیري است و تسلط به این مبحثتخصصی سیستم شد. این بخش از مباحث کامالً 

ر فصل یندها ایجاد خواهد کرد. دآها در بخش مانیتورینگ و کنترل فردسین  براي انتخاب صحیح حسگردر مهن
 گیري وندازهاهاي قیمت دستگاه گردد.این خطاها بررسی می ءشویم و منشاگیري آشنا میبا خطاهاي اندازه ،چهارم

هاي ا روشبه ترتیب ب ،7تا  5هاي در فصل با سطح خطاهاي اندازه گیري در ارتباط است. عملکرد آنها مستقیماً
  شویم. هاي مربوطه آشنا میتگاهسگیري فاصله، سرعت، شتاب، فشار و دما و داندازه

ن به واسطه ای شود وگیري معرفی میهاي اندازههایی براي دانشجویان در زمینه روشبه موازات مباحث باال، پروژه
چرخدنده و  ، پارامترهاي هندسیيداهاي ابعسنجی، تلورانسسنجی، زبريديگیري رطوبت، گرها، با اندازهپروژه

  شویم.مسائل مشابه آشنا می

ري گیسعی بنده در طی ارائه این درس این است که دانشجویان درك درست و حس مثبتی نسبت به بحث اندازه
ابل اعتماد و وان فردي قگیرند و خود را به عن هاي خود را به کاربیابند تا در آینده با فعالیت در صنعت بتوانند دانسته

  گیري معرفی کنند.هاي اندازهدانا در زمینه دستگاه


