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 کنترل دستگاهی در صنعتدرس 

 :مطالب بیان شده و هدف درس

خطوط تولید یک واحد صنعتی زندگی روزمره و گیری )سنسورها( در درس کنترل دستگاهی در صنعت با هدف بررسی ابزارهای اندازه

ای هاشاره مختصری به سیستمیادآوری مطالب مقطع کارشناسی به منظور شود. در ابتدای درس در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می

و  اههای گوناگون به گزارش نویسی علمی، نحوه درست بیان عالئم کمیتشود. با تعریف واحدهای مختلف برای کمیتمختلف می

)اعم از گیری و کنترلی های اندازهشود. در ادامه کاربردهای مختلف ابزارها و سیستمدر متون علمی توضیح داده می هاواحد آن

شود. سپس، عناصر مختلف یک سیستم در زندگی روزمره، جامعه و صنعت شرح داده میگیری، کنترل، کالیبراسیون و هشدار( اندازه

 گیریهایی از سنسورهای گوناگون، نقش هر عنصر در روند اندازهگیری )اجزای یک سنسور( معرفی شده و ضمن بیان مثالاندازه

های مختلف شود توجه دانشجو به جنبهگیری تالش میهای مختلف در انتخاب یک ابزار اندازهگردد. با بیان پارامترمشخص می

 گیری مانند: دقت، قیمت، طول عمر و محیط به کارگیری آن جلب شود. انتخاب یک ابزار اندازه

های گیشود. سپس به بیان ویژسه میها با یکدیگر مقایگیری از شش نقطه نظر طبقه بندی  و عملکرد آندر فصل بعد، ابزارهای اندازه

شود. با مقایسه کاتالوگ یا برگه اطالعات ها آموزش داده میگیری پرداخته و نحوه محاسبه و گزارش این ویژگیاستاتیک ابزار اندازه

بزارهای آشنا برای های بیان شده از اشود تا مثال. تالش مینماییمانتخاب میابزارهای مختلف، ابزار مناسب برای هر فرآیند را 

های وربندی سنسگیری و طبقهتر منتهی شود. رفتار دینامیک ابزار اندازهدانشجویان شروع شده و به ابزارهای کمتر آشنا و صنعتی

های ریاضی و تعریف اصطالحات دینامیک استوار این قسمت بر پایه اثباتباشد. مطلب بعدی این فصل می ،مختلف بر این اساس

ی شود. خروجموزش داده میآها برای این منظور ابتدا مفهوم خطی بودن و تغییر پذیری با زمان در یک سیستم با بیان مثالاست. 

رها هایی از سنسوو مثال گرفتهخوانده شده از ابزار با توجه به ورودی اعمال شده برای ابزارهای مرتبه صفر، یک و دو مورد تحلیل قرار 

های عینی )مانند سنسورهای به کار رفته در با حل مثال دانشجو شود.واحدهای صنعتی و غیرصنعتی بیان میو بازوهای رباتیک در 

های ابزار حین کار خوانی ویژگینموده و با ضرورت کالیبراسیون برای همگیری را محاسبه یک بالن( میزان خطای رخ داده در اندازه

 شود. یبا موارد ذکر شده در کاتالوگ ابزار آشنا م

ضمن تحلیل و مقایسه خطاهای دانشجویان گیرد. گیری صورت میطبقه بندی از خطاهای رخ داده در اندازهیک در فصل بعدی درس، 

 شوند. ، با مفهوم خطاهای سیستماتیک و تصادفی آشنا میسیگنال گیری و حین انتقالحین اندازه

 -و برای درک بهتر، تحلیل در ساختار یک ولتمتر به کمک تئوری تونن  منابع خطای سیستماتیک برای دانشجویان شرح داده شده

شود. در نهایت دانشجو های مختلف بررسی میگیرد. هر بار دانشجو با یک چالش روبرو است و راه حلنورتون گام به گام صورت می



2 
 

های کاهش خطاهای ثیر دارد. در ادامه راههای دیگر عملکردی تأدرخواهد یافت که بهبود عملکرد یک ابزار از یک جنبه بر جنبه

هوم با مف های کنترلی مختلفشود. دانشجو ضمن آشنا شدن با سیستمسیستماتیک به طور کلی طبقه بندی و با ذکر مثال بیان می

ه این فصل کند. در ادامهای سرمایشی اسپیلت بررسی میکنترل کننده فیدبک آشنا شده و آن را در یک سیستم آشنا مانند سیستم

ون، تابع هیم نرمالیزاسیشوند. دانشجو با مفاهای گرافیکی و محاسباتی بررسی میگیری با کمک تحلیلخطاهای تصادفی حین اندازه

. سپس نحوه گزارش نویسی علمی را آوردبه دست میمال و تابع توزیع تجمعی آشنا شده و آن را برای مسئله داده شده چگالی احت

گیری در واقعیت همواره ممکن نخواهد بود، تخمین گیرد. با توجه به آن که تکرار اندازهگیری توأم با خطا یاد میبرای یک اندازه

 . شودآموزش داده میها نیز گیریخطای تصادفی در تک اندازه

ی ارتحر تیهدا، تهیسکوزیو، تهیدانس، الیس انیجرسرعت  ،فشار، دما یاهتیّکمدر بخش دوم درس، ضمن توضیحی مختصر در مورد 

 شده است. تالش بیانها های آنها معرفی و ویژگیی این کمیّترگیاندازه ی الزم برایابزارهای، کیالکتر تیمقاومت و هداو در نهایت 

لی صاشود ضمن مقایسه ابزارهای مختلف با یکدیگر،ابزارهای هوشمند موجود در بازار نیز معرفی گردند. باید اشاره کرد که هدف می

گیری یک کمیّت خاص، در اختیار دانشجویان قرار الزم برای انتخاب بین ابزارهای مختلف اندازه در بخش دوم این است که دانش

 گیرد. 

 اهمیت درس:

های فیزیکی گوناگون حین انجام فرآیند یا در انتهای آن، گیری و مقایسه کمیّتبه اندازه ،صنایع مختلفدر  محصول تیفیک نیتضم

یری، گهای اندازهباشد. ابزارها و روشهایی، استفاده از یکاهای استاندارد ضروری میوابسته است. به منظور بیان مقادیر چنین کمیّت

یابد. با عنایت به آنچه که بیان شد، باید عنوان دهند که هر کدام با یکایی خاص معنا و مفهوم میاعدادی را در اختیار کاربران قرار می

تواند کاربر را در کاهش میزان خطا ها، میباشند و شناخت دالیل بروز آنناپذیر این روند میگیری جز جداییه خطاهای اندازهکرد ک

را  توان یک عدد مطمئنگیری، مییاری نماید. به عبارت دیگر، با دانستن عامل ایجاد کننده خطا و کاهش تأثیر آن بر فرآیند اندازه

تواند متخصصین را در امر بهبود ر گزارش داد. در صنایع مختلف بیان مقدار یک کمیت نوعی، در زمانی خاص میبرای کمیّت مورد نظ

 گیری و هزینهتواند ضمن کاهش میزان خطای اندازهگیری مختلف، میهای اندازهکیفیت محصول، یاری نماید. توسعه ابزارها و روش

های درس کنترل دستگاهی بر اساس دو گیری را نیز افزایش دهد. سرفصلدر اندازه تمام شده خرید، نصب و نگهداری ابزار، سرعت

ای ههای واحد و یکاهای به کار رفته برای کمیّت، به بیان سیستم«یرگیاندازه اصول»بخش کلی تدوین شده است؛ بخش اول با عنوان: 

یری، گنظرهای مختلف، آشنایی با رفتار استاتیک و دینامیک ابزار اندازهگیری از نقطه بندی انواع ابزارهای اندازهفیزیکی گوناگون، طبقه

پردازد. در بخش دوم، ضمن توضیحی مختصر در ها میهای حذف یا کاهش آنگیری، روشبررسی منابع خطاهای رخ داده در اندازه
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ها را معرفی کرده و به ی این کمیّترگیاندازه ی الزم برایابزارهامختلف و تأثیر گذار در زندگی روزمره و صنعت،  یاهتیّکممورد 

 پردازد.ها میهای آنبیان ویژگی

گیری در زندگی روزمره و صنعت نیاز به پرورش متخصصانی که توانایی انتخاب، نصب، راه با توجه به کاربرد گسترده ابزارهای اندازه

 رسد. به نظر می اندازی، طراحی و به کارگیری این ابزارهای را داشته باشند ضروری
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