
SENSOR LAB.
Lecture 2

Military Production Ministry
Training Sector

Eng. Ahmed Saeed Eladly
http//:Madiadly.webs.com

Lecture 2

الطرق االساسیة للقیاس

1



القیاس 1.

الطرق االساسیة للقیاس

:القیاس

وأخرى معروفة وموحدة قیاسیا(Measurand )ھو المقارنة المستمرة بین كمیة غیر معلومة 
Pre-standard) (
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:وتحتوى نظم القیاس ثالث عناصر

القیاس واالستشعار1.

منظمات النبضات2.

المبینات أو المسجالت3.



القیاس 1.

الطرق االساسیة للقیاس

:وھى عبارة عن: القیاس واالستشعار1.

 المستشعرات أو(sensors):
مثل الزئبق الذي یستخدم في (وھى التي تستشعر النبضة وتتأثر بھا 

عندما ال تحتاج (Active)والمستشعرات أما أن تكون نشطة ).الترمومتر
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عندما ال تحتاج (Active)والمستشعرات أما أن تكون نشطة ).الترمومتر
وھى ال تعمل إال في (passive )إلى مصدر طاقة خارجي، أو سلبیة 

.وجود مصدر طاقة خارجي

 محوالت النبضات أو( Transducers):
وھى التي تحول النبضة الخارجة من المستشعر إلى صورة قابلة للقیاس 

فالزئبق یتمدد بالحرارة ولكن إظھار ) مثل خزان الزئبق في الترمومتر (
.  ھذا التمدد ال یستشعر إال كتغیر في حجمة



القیاس 1.

الطرق االساسیة للقیاس

:منظمات النبضات–2
وھى تعدل من خصائص النبضات الخارجة من المستشعرات لتناسب خصائص المبینات 

الخ.....أو المسجالت وكمثال فھي قد تكون مكبرات أو فالتر أو مقومات

:المبینات أو المسجالت-3
والمبینات تستخدم لبیان النبضة االستاتیكیة، أما المسجالت فتستخدم لبیان النبضات الدینامیكیة
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والمبینات تستخدم لبیان النبضة االستاتیكیة، أما المسجالت فتستخدم لبیان النبضات الدینامیكیة

المبینات او المسجالتمنظمات النبضاتالقیاس واالستشعار

مصدر الطاقة

Y X



خصائص نظم القیاس 2.

الطرق االساسیة للقیاس

:خصائص نظم القیاس

:الخصائص االستاتیكة:أوال
  

Sensitivityالحساسیة                                          1.
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Sensitivityالحساسیة                                          1.

Repeatabilityالتكراریة                                      2.

Accuracy or Uncertaintyالدقة                           3.

Resolutionالتبیین                                             4.

Dead Zoneالنطاق المیت                                     5.

منسوب المشرف6.

القدرة على القراءة7.

Hysteresisالتخلفیة                                            8.



خصائص نظم القیاس 2.

الطرق االساسیة للقیاس

  Sensitivity: الحساسیة- 1

وھى تعبر عن معدل التغیر في النبضة المقاسة بالنسبة للنبضة األصلیة 

x

y
sdyn 
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Repeatability or Precision:التكراریة - 2

وھى عبارة عن قدرة الجھاز على أخراج نفس القیمة للنبضة المقاسة تحت نفس ظروف التجربة 

x
sdyn 





خصائص نظم القیاس 2.

الطرق االساسیة للقیاس

Accuracy or Uncertainty:الدقة- 3
:  وھى تعبر عن مقدار الخطأ الذي تحتویھ التجربة وتنقسم إلى

القیمة الحقیقة–القیمة المقاسة = الخطأ المطلق 
القیمة الحقیقیة/ الخطأ المطلق = الخطاء النسبي 
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خصائص نظم القیاس 2.

الطرق االساسیة للقیاس

العالقة بین الدقة والتكراریة
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Precision without 
accuracy

Accuracy without 
precision

Precision and 
accuracy



خصائص نظم القیاس 2.

الطرق االساسیة للقیاس

).خطاء تدریج كامل)  ( % 0.5(ودقتة ) 1000- 0: (عداد سرعة بتدریج  :  مثال
.دقیقة / احسب دقة الجھاز باللفة   
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خصائص نظم القیاس 2.

الطرق االساسیة للقیاس

.وھو اقل تغیر في قیمة النبضة یمكن للجھاز قیاسھاdead zone:النطاق المیت- 5

.وھو اقل قیمة للنبضة یمكن للجھاز قیاسھا   :منسوب المشرف- 6

الخ.....وقد تكون رقمیة أو بمؤشر:  القدرة على القراءة- 7
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الخ.....وقد تكون رقمیة أو بمؤشر:  القدرة على القراءة- 7

.ھي مقدار التخلف في قراءة القیمة المقاسة في اتجاھات مختلفة Hysteresis:التخلفیة- 8



خصائص نظم القیاس 2.

الطرق االساسیة للقیاس

:الخصائص الدینامیكیة:ثانیا 
.الحالة االنتقالیة،والحالة المستقرة :ویتم دراستھا في حالتین 

)وھى أعلى درجة للتفاضل  بالمعادلة( ویقصد بھا درجة المعادلة الممثلة للنظام: درجة النظام- 1

مثل الترمومتر الزئبقي: نظام الدرجة األولى)  1               
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مثل الترمومتر الزئبقي: نظام الدرجة األولى)  1               
مثل الجلفانومتر: نظام الدرجة الثانیة )2



خصائص نظم القیاس 2.

الطرق االساسیة للقیاس

:رد فعل النظام - 2
ویتم استعراضة  في نطاق الزمن الحقیقي أو في نطاق التردد 

:رد فعل النظام في نطاق الزمن الحقیقي: أوال 
یتم قیاس رد الفعل في ھذة الحالة بتعریض النظام إلى نبضة قیاس درجیة : في حالة االنتقالیة 
( STEP INPUT)
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خصائص نظم القیاس 2.

الطرق االساسیة للقیاس

Yt= x(1-e-t/T ):            ویمكن تمثیل النظام في ھذة الحالة بالمعادلة 
ھو الزمن ،t: حیث 

T ھو ثابت الزمن ، ویمكن تحدیدة بطریقتین:
. Xمن نبضة القیاس %  62,3للوصول إلى Yھو الزمن الالزم للنبضة المقاسة - 1
.Xھو الزمن الناتج من من تقاطع المماس عند الزمن صفر مع نبضة القیاس - 2
.Xمن نبضة القیاس%  95للوصول إلى Yھو الزمن الالزم للنبضة المقاسة T 3و 
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.Xمن نبضة القیاس%  95للوصول إلى Yھو الزمن الالزم للنبضة المقاسة T 3و 
.Xمن نبضة القیاس % 99للوصول إلى Yھو الزمن الالزم للنبضة المقاسة 5Tو 



خصائص نظم القیاس 2.

الطرق االساسیة للقیاس
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خصائص نظم القیاس 2.

الطرق االساسیة للقیاس

  
وھى النسبة بین معامل الخمد للنظام ومعامل الخمد الحرج : ھي نسبة الخمد ξحیث  

C= معامل الخمد للنظام        
C c= معامل الخمد الحرج        r =n 2 m ω 

التردد الطبیعي للنظام          
:رد فعل النظام في نطاق التردد : ثانیأ 
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:رد فعل النظام في نطاق التردد : ثانیأ 
xإلى نبضة القیاس  Yكنسبة النبضة المقاسة   1,4ویمثل بالنسبة لنظام الدرجة الثانیة كما في شكل 

.ω nإلى التردد الطبیعى للنظام  ωمع نسبة تردد القیاس  
  



خصائص نظم القیاس 2.

الطرق االساسیة للقیاس
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خصائص نظم القیاس 2.

الطرق االساسیة للقیاس

إلىالتردد الطبیعى  ωمع نسبة تردد القیاستغیر زاویة ازاحة النبضة المقاسة ) 1,5(ویمثل شكل 
nللنظام   ω    .
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خصائص نظم القیاس 2.

الطرق االساسیة للقیاس

زاویة ازاحة نبضة القیاس في االجھزة ذات الدرجة الثانیة في نطاق التردد):1.5(شكل
:  ویتضح من الشكلین االخیرین أن رد الفعل االمثل للجھاز یمكن الحصول علیة عند

<ξ 0.6نسبة الخمد  - 1
n< 0.3إلى التردد الطبیعي للنظام     ωنسبة تردد القیاس - 2 ω 
  

)1.6(وتمثل كما في شكل : في الحالة المستقرة)ب
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)1.6(وتمثل كما في شكل : في الحالة المستقرة)ب



بطاقة البیانات للمستشعر 3.

الطرق االساسیة للقیاس

   Data Sheet:بطاقة البیانات 

ھي بطاقة تحمل الخصائص للمستشعر ویجب االطالع 
.علیھا قبل استعمال المستشعر لمعرفة خواصھ
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أخطاء القیاس 4.

الطرق االساسیة للقیاس

:أخطاء القیاس
.عدا األرقام الصحیحة فان اى قیاس  البد وان یحتوى على نسبة خطا 

:مصادر أخطاء القیاس 
ویمكن تقلیلــة عن طریق .وھو ناتج عن التجاوزات المسموح بھا في االنتاج :خطاء اإلنتاج - 1

.  المعایرة
وھو ناتج عن قصور التصمیم عن االحتكاك مثال أو الخلوص الالزم للحركة    :قصور التصمیم- 2

Eng. Ahmed Saeed Eladly 20SENSOR LAB.
Military Production Ministry

http//:Madiadly.webs.com

وھو ناتج عن قصور التصمیم عن االحتكاك مثال أو الخلوص الالزم للحركة    :قصور التصمیم- 2
.النسبیة بین األجھزة 

:  أخطاء عملیة القیاس - 3
.اى انحراف عن النظر المؤدى على المؤشر یؤدى اختالف القیمة المقاسة : عدم توازى النظر) أ

.زیادة عرض المؤشر إلى خطأ في القمة المقاسة : عرض المؤشر) ب
كدرجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوى :  أخطاء نتیجة الظروف المحیطة بتشغیل الجھاز- 4

.الخ....
كالتوصیل الخاطى أو  الضغط على أحد فكى الباكولیس  عند : أخطاء تطبیق عملیة القیاس- 5

.القیاس 



أنواع أخطاء القیاس 5

الطرق االساسیة للقیاس

:انواع أخطاء القیاس 

وھو ذو قیمة أو أشارة منتظمین  وبالرغم من بساطتة أال انة ال یمكن أكتشافة أال : الخطأ المنتظم
.عند معایرة الجھاز 

وتتعدد أسبابة وقیمة أشاراتھ ، لذا یسھل تالفیة عن طریق المعاملة اإلحصائیة : الخطأ  العشوائي 
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وتتعدد أسبابة وقیمة أشاراتھ ، لذا یسھل تالفیة عن طریق المعاملة اإلحصائیة : الخطأ  العشوائي 
.للقیاسات  المأخوذة 



أسئلة 6.

الطرق االساسیة للقیاس

.اذكر الخواص االستیتكیة للقیاس1.

Transducerومحول النبضة Sensorما الفرق بین المستشعر 2.

 Dataكل مستشعر معھ بطاقة بیانات . یوجد بمعمل المستشعرات مجموعة مستشعرات كمیائیة3.
Sheet . مستخدما بطاقة البیانات لمستشعر التوصلیةconductivity ومستشعرPH  ,

:استخرج البیانات االتیة
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المدى•
الدقة•
التبین•
درجة حرارة التشغیل•
Maximum Sample Rateاقصى معدل لكسب العینات •



أسئلة 6.

الطرق االساسیة للقیاس

– 0: (عداد درجة حرارة بثالث  تداریج   500oC( ودقتة)خطاء تدریج كامل)  ( %0.1.(
.احسب دقة الجھاز بالدرجة السلیزیة  
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أسئلة 6.

الطرق االساسیة للقیاس

یوجد اخطاء في عملیة القیاس للجھاز الموضح والذي یستعمل لقیاس ضغط خزان ھواء و یعمل في 
.درجة حرارة الغرفة
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THE END

الطرق االساسیة للقیاس
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