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مجسات القیاس للظواھر المیكانیكیة .1

مجسات القیاس للظواھر المیكانیكیة

)  الخ...كالقوى واإلزاحة والقدرة ودرجة الحرارة(مجسات القیاس للظواھر المیكانیكیة معظم 

.  أصبحت اآلن كھربیة أو الكترونیة 

:مجسات القیاس الكھربیة وااللكترونیة للظواھر المیكانیكیة ممیزات 

استمراریة القیاس مع الزمن دون توقف مصدر الظاھرة المراد قیاسھا - 1

.أمكانیة نقل الكمیة المقاسة إلى مسافات بعیدة - 2
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.أمكانیة نقل الكمیة المقاسة إلى مسافات بعیدة - 2

أمكانیة التسجیل المستمر للكمیة المقاسة - 3

دقة وحساسیة عالیتین فى القیاس والبیان والتسجیل للكمیة المقاسة - 4

مدى كبیر للكمیة المقاسة قد ال یتوافر فى مجسات القیاس أخرى - 5

أمكانیة القیاس والبیان والتسجیل المتزامن والمستمر لكمیات متعددة - 6

أمكانیة القیاس والبیان  والتسجیل للكمیات الینامیكیة ذات الترددات العالیة- 7



المقاومة المتغیرة 2

مجسات القیاس للظواھر المیكانیكیة

:مجسات القیاس السلبیة

:مفرقات الجھد او المقاومات المتغیرة. 1
یمكن تحویلھا إلى إزاحة على المنزلق التي تستخدم المقاومات المتغیرة في قیاس الظواھر المختلفة 

)على حلزون (وحركة المنزلق أما أن تكون خطیة أو دائریة أو مركبة . فیما بین طرفي المقاومة 
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المقاومة المتغیرة 2

مجسات القیاس للظواھر المیكانیكیة

:یمكن تمثیلھا بالمعادلة  Rفالمقاومة الكھربیة للمواد الموصلة 
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}         Ω/ �{  ھي درجة المقاومة النوعیة للموصل   p    :حیث 
L               ھي طول الموصل}m   {

            A    ھي مساحة الموصل}m2{
            X  ھي أزاحة المنزلق فیما بین طرفي المقاومة

فیكون المجس مقاومة كھربیة وعندما یكون Rمعبرا  عنة بالمقاومة xوحینما یكون القیاس لإلزاحة 
.معبرا عنة بفرق الجھد فیكون المجس مفرق جھد 



المقاومة المتغیرة 2

مجسات القیاس للظواھر المیكانیكیة

Eng. Ahmed Saeed Eladly 5SENSOR LAB.
Military Production Ministry

http//:Madiadly.webs.com



المقاومة المتغیرة 2

مجسات القیاس للظواھر المیكانیكیة

مثال
درجة احسب قیمة مقاومة السلك حیث ان . مم1متر وقطره 1سلك مصنوع من النحاس طولھ 

)متر. اوم x 10-8 1.724( للموصل للنحاس  المقاومة النوعیة 
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المقاومة المتغیرة 2

مجسات القیاس للظواھر المیكانیكیة
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المقاومة المتغیرة 2

مجسات القیاس للظواھر المیكانیكیة

:ممیزات المقاومات المتغیرة كمجس 
تأثیر احتكاكي بسیط - 1
عمر افتراضي عالي - 2
.أخطاء صغیرة نتیجة الترددات العالیة للتیار المتردد - 3
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المقاومة المتغیرة 2

مجسات القیاس للظواھر المیكانیكیة

:عیوب المقومات المتغیرة كمجس 
)للمنزلق(ضجیج نتیجة الحركة السریعة   - 1
)  3.2(شكل –) نتیجة للفات السلك و عرض المنزلق (تبیان ضعیف نتیجة التراكب - 2
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المقاومة المتغیرة 2

رمز المقاومة المتغیرة

   Rheostatsالمقاومة المتغیرة                      
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االشارة التناظریة واالشارة الرقمیة 3

   Rheostatsالمقاومة المتغیرة                      

 digital(الفرق بین النظام الرقمي
systems)والتماثلي)analog systems) 

ھو نوعیة وھیئة اإلشارة المتعامل معھا 
من حیث سعتھا أو قیمتھا وكذلك من حیث 

فاإلشارة التماثلیة . الزمن الذي تشغلھ

Eng. Ahmed Saeed Eladly 11SENSOR LAB.
Military Production Ministry

http//:Madiadly.webs.com

فاإلشارة التماثلیة . الزمن الذي تشغلھ
یمكن أن تأخذ أي قیمة في زمن مستمر 
وغیر متقطع بینما الرقمیة ال تأخذ إال 

إحدى القیم المتعارف علیھما في النظام 
الواحد وفي أزمنة مستمرة أومتقطعة



االشارة التناظریة واالشارة الرقمیة 3

   Rheostatsالمقاومة المتغیرة                      
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االشارة التناظریة واالشارة الرقمیة 3

   Rheostatsالمقاومة المتغیرة                      
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تطبیقات المقاومة المتغیرة 4

)Level(استخدام المقاومة المتغیرة لقیاس المستوى 

   Rheostatsالمقاومة المتغیرة                      

R1

H α 1 / R1
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R2

H α R2

H



تطبیقات المقاومة المتغیرة 4

(Pressure)استخدام المقاومة المتغیرة لقیاس  الضغط 

   Rheostatsالمقاومة المتغیرة                      

R1

P α 1 / R1
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R2

P α R2

P



تطبیقات المقاومة المتغیرة 4

(Pressure)استخدام المقاومة المتغیرة لقیاس  الضغط 

   Rheostatsالمقاومة المتغیرة                      
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أسئلة 5

مجسات القیاس للظواھر المیكانیكیة

احسب قیمة مقاومة السلك حیث ان . مم0.5متر وقطره 2سلك مصنوع من النحاس طولھ 1.
)متر. اوم x 10-8 1.724( للموصل للنحاس  درجة المقاومة النوعیة 

باستخدام المقاومة المتغیرة صمم مستشعر یقوم بقیاس2.
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 الضغط باستخدام انبوبة بوردون
مستوى سائل



Reference

المراجع

المعھد الفني للصناعات . المستشعرات). 1998(نبیل عبد الحمید جاد هللا / أستاذ دكتور 1.
.المتطورة
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.المتطورة



THE END
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