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 گیریانواع کاربردهای وسایل اندازه 

 

 

 

 

 مقدمه 

هاا و ورودییا فرآیند باید  امانه. برای بررسی عملکرد یک سدهندمیمیها را تشکیل انساناز زندگی روزمره میفرآیندها جزء مه

وساایل انادازه گیاری اماروزه  یرد. گمیگیری صورت اندازهگیری کرد که این کار توسط وسایل اندازهرا سامانه های آن خروجی

 اند.کردهکاربردهای زیادی پیدا 

 گیریهکاربردهای کلی وسایل انداز -1-1

 ای  اود. هها، بهتر است به موارد کااربرد ایان وساایل ا اارآنگیری و خصوصیات هبررسی جزئیات مربوط به وسایل اندازقبل از 

 بندی کرد:تقسیمسه نوع کلی زیر توان به میکاربردهای مختلف این وسایل را 

 نظر دا تن فرآیندها و عملکردهاتحت -1

 کنترل فرآیندها و عملکردها -2

 های مهندسیآزمایشتحلیل  -3

 . ودپرداخته میدر ادامه به توضیح هر کدام از این کاربردها 

 نظر داشتن فرآیند و عملکردهاتحت -1-1-1

ها و دماسنج روند. میکار هبها در فرآیندها و عملکردهای گوناگون کمیتتحت نظر دا تن گیری برای هیک دسته از وسایل انداز

ساادگی بهایان وساایل  گیرناد. میگیری قرار اندازهدر این دسته از وسایل  ، وندمیهایی که در اداره هوا ناسی استفاده فشارسنج

عملیاات کنتارل  گوناههیچدهناد در میها نشاان آنکه چیزی که دهند و این در حالی است می رایط جوی محیط اطرف را نشان 

های هزیناهگیرند تا  رکت مربوطه بتواناد می ده را اندازه مصرفها نیز مقدار خانهکنتورهای آب و برق و گاز در رود.میکار نبه

رادیاو اکتیاو نیاز های محیطبدن افراد در گیری مقدار ا عه رادیو اکتیو وارد  ده به اندازههمچنین وسیله  مصرف را محاسبه کند. 

 با د. گیری میاندازهمثالی دیگر از این نوع وسایل 

 کنترل فرآیندها و عملکردها  1-1-2

های ساامانهعنوان جزیای از باهگیری اندازهها از وسایل گیری، مواردی است که در آناندازههای از دیگر کاربردهای مهم دستگاه



 

هماانوور کاه در   دهاد.میها را نشان سامانهقبیل  ( دیاگرام بلوکی نحوۀ عملکرد این1-1 کل )   ود.می تفادهکنترل اتوماتیک اس

با اد کاه میگیری اندازهابتدا احتیاج به یک وسیلۀ  فیدبک،کنترل  سامانهبرای کنترل هر متغیر دریک  ،با دمی کل نیز مشخص 

 گیری دارند.اندازهی وسیلههای کنترل احتیاج به حداقل یک سامانهمام بنابراین ت  گیری کند.اندازهآن متغیر را 

 

 
 ( دیاگرام بلوکی سامانه فیدبک1-1) کل 

 

گارمکن خاانگی  ساامانهبا اد. یاک مثاال سااده از ایان کااربرد میگیری نا محدود اندازههای این نوع کاربرد از وسایل مثال

دمای اتااق را انادازه  bimetalicنام بهگیری اندازهی وسیلهیک  سامانهدر این  است. ه دموستات استفاده با د که در آن از ترمی

 دهد.میکنترل  سامانهگرفته و فرمان الزم را به 

کنتارل ممکان اسات  ساامانهیاک  با اد. می ونده هدایتهای هواپیماها و مو کدرکنترل تر این وسایل پیچیدهکاربردهای 

ها و... سنجارتفاع ، هاسنجرعت س، هاتوانند ترموکوپلمیاین وسایل   دست آورد.بهگیری زیادی اندازهل اطالعات خود را از وسای

 با ند. 

 های مهندسی تحلیل آزمایش -1-1-3

هاای عاددی و دیگاری مبتنای بار های تئوریک و حلیکی استفاده از روش حل کلی موجود است. راهدر حل مسائل مهندسی دو 

در موالعاه   اود. میی از ایان دو روش حال ببا د. در این میان بسیاری از مسائل با استفاده از ترکیمییج آزمایشگاهی و نتاتجربه 

های زیادی وجود با د، هر چند که در مورد این مسائل هنوز تئوریمیهای وسیعی مسائل مربوط به علوم جدید احتیاج به آزمایش

دست آوردن خصوصیات واقعی یک بهبرای   کار روند.بهعنوان مکمل هم بهمواره باید باهم و بنابراین تئوری و آزمایش ه  ندارد.

پیچیاده و گرانای را الزم  گیریانادازهبرای این کارممکن است وسایل   های دقیق است.گیریتحت موالعه احتیاج به اندازه سامانه

 دارد.  وسایل اندازه گیریات این گیری دقیق و صحیح احتیاج به آگاهی از خصوصیو اندازه با د

به راحتی در هیچ کدام  اها ردر مشاهدات خود وسایلی را بیابیم که نتوان آن م است که ممکن استزذکر این نکته در اینجا ال

کنناده یینتععامل  دتوانمیآن وسیله  دموارد نحوۀ استفاده و موارد کاربرقرار داد. در این گونه  1-1ا زسه دستۀ ذکر  ده در بخش

  گیری با د.اندازهبندی آن وسیلۀ دستهدر 



 

  گیری اندازههای سامانهو شکل کلی  شرح نحوۀ کارکرد -1-2 

که همۀ این وسایل دارای اجزایی مشابه هم  مشاهده خواهد  د،  وندیک دید کلی نگاه  گیری را بااندازههای مختلف اگر دستگاه

  کارد، مگیری را به اجزاء کوچکتری تقسیاندازه ود که بتوان هر وسیلۀ میدهند. این امر باعث میهستند که کار یکسانی را انجام 

بار بندی کاه با د. نکته مهم در اینجا این اسات کاه ایان تقسایمبندی کم و بیش در تمام وسایل یکسان میاین تقسیم به نحوی که

 ای وجود ندارد.  دهصورت پذیرد و روش استاندارد های دیگری نیز روشتواند به میگیرد میحسب کارکرد صورت 

های اصلی کنندهاین دیاگرام، عمل   دهد.میگیری را نشان اندازههای کننده در دستگاهعمل( یک نوع ارتباط بین اجزء 2-1 کل )

 ستند: ها به  رح زیر هکنندهاین عمل   با د.میبا ند را دارا میگیری الزم اندازه سامانهکه برای یک 

 

 گیریدیاگرام کلی یک سامانه اندازه -2-1 کل 

کند و یاک خروجای کاه میگیری دریافت اندازهاین جزء اولین قسمتی است که انرژی را از  یء مورد  کننده اولیه:حس -1

هماواره  گیریازهانادنماید. توجه باه ایان نکتاه مهام اسات کاه وسایلۀ میگیری  ونده دارد تولید اندازهنوع آن بستگی به کمیت 

گیری  اده از اندازهمقادیر ، گیریاندازهعمل  بنابراین به علت ماهیت کند. گیری  ونده را جذب میاندازهی  یئ ژمقداری از انر

گیری انادازهاماا وساایل   ساازد.میای ماا ییارممکن رال را بایدهگیری اندازهمقادیر حقیقی انحراف خواهند دا ت و این ویژگی، 

تاوان مقاادیر دقیاق را می وند که این اثر را به حداقل ممکن برساانند. باه هار حاال باا ایان وساایل هام نمیوری طراحی خوب ط

 گیری کرد. اندازه

بارای کاارکرد   با اد.میکنندۀ اولیه یک کمیت فیزیکی مثال جابجاایی و یاا ولتااژ حس: خروجی جزء کنندۀ متغیرتبدیل -2

البته الزم باه ذکار اسات   با د که این خروجی به یک سیگنال مولوب با همان محتوا تبدیل  ود. ممکن است الزم سامانهمولوب 

با د و یاممکن است که جزء حاس کننادۀ اولیاه، جازء میگیری الزم ناندازههای سامانهکنندۀ متغیر در تمام تبدیلکه وجود جزء 

 کننده متغیر نیز با د.تبدیل

گیری احتیاج به تصحیح و تغییر یک سیگنال )البتاه باا حفاب طبیعات اندازهاست در یک وسیله : ممکن کننده متغیرتصحیح -3

توان در نظر گرفت که یک ولتاژ ورودی کوچک را گرفتاه و باا چناد برابار میفایر را آمپلیعنوان مثال یک بهفیزیکی آن( با د. 

تواناد مینده نباید الزاماً بعد از جزء تبدیل کننده قرار گیرد بلکه البته جزء تصحیح کن فرستد. میکردن آن ولتاژ، آن را به خروجی 

صورت جدا وجود ندا اته با اد بلکاه در اجازاء دیگار به( واقع  ود یا حتی ممکن است این جزء 2-1در هر جای زنجیره  کل )

 ادیام  ده با د.

طور فیزیکی از هام جادا با اند الزم اسات کاه بهری گیاندازهکننده یک وسیله عمل: وقتی که اجزاء هادادهانتقال دهنده  -4



 

تواناد میاین جازء   دهنده داده نام دارد.انتقالگیری اندازههای دستگاهاین جزء از  اطالعات از یک جزء به جزء دیگر منتقل  ود. 

یا به پیچیدگی انتقال سیگنال از های الکتریکی بوده و سامانههای مکانیکی و یا یک سیم برق سامانهبه سادگی  افت و بلبرینگ در 

 ماهواره به زمین از طریق امواج رادیویی با د.

داده  باه نحاوی نماایش گیری  ونده باید اطالعات مربوط به ایان متغیرهاااندازهمتغیرهای می: برای ارزیابی کدهندهنمایش  -5

دهاد جازء میقسامتی کاه ایان تبادیل را انجاام   د.ارزیاابی قارار گیرنا و  ده مورد وند تا به وسیلۀ یکی از خواص انسان درک 

 دهنده نام دارد. نمایش

دسات آماده از وسایله در جاایی بههاای : در بعضی ماوارد الزم اسات کاه خروجیکنندۀ خروجیپخشکننده و ذخیره -6

ها ضابط کننادهو پخاش ها نادهکنمثال سادۀ این ذخیره  ها دست پیدا کرد. مناسب ضبط  ده تا در موقع نیاز بتوان به طریقی به آن

عمال ضابط  های الکتریکی به عدد و ذخیرۀ آن اعداد در حافظاه،های جدید با تبدیل پالساما در روش معمولی است.  هایصوت

 گیرد. میل انجام دیجیتاکردن صورت 

کاه گاردد آوری یااده را ، الزم است این نکتپرداخته  ودیک دستگاه اندازهگیری مشخص  هایقبل از آنکه به توضیح المان

صورت جدا از هام بهها ( نبا د و یا اینکه المان2-1های مختلف موابق  کل )گیری ترتیب الماناندازهممکن است در یک وسیلۀ 

در مثاال زیار ا ااره  باه ایان نکتاه از دساتگاه صاورت گیارد.  به عبارت دیگر، چند کاراصلی در یک عضاو وجود ندا ته با ند. 

 است: ده

کنندۀ اولیه پیستون حس ده، جزء دادهطور که در  کل  ماتیک هم نشان همان  دهد.مینشان  ا( یک فشار سنج ر3-1کل ) 

ه یک فنر برو توسط یک میله سپس نی دهد. به نیرو انجام می (نیرو بر واحد سوح)نیز با تبدیل فشار با د که عمل تبدیل متغیر رامی

زیاد عقربه به یک جابجایی  سامانهبا د انتقال پیدا کرده و پس از آن جابجایی کم فنر به وسیله می ایینیرو به جابجکنندۀ تبدیلکه 

ای دور از منباع فشاار قارار گیارد یاک لولاۀ باریاک فاصالهکننده(. اگر احتیاج با د که فشارسنج در تصحیح ود )جزء میتبدیل 

 د. ها را بر عهده گیردادهدهندۀ انتقالتواند نقش می

یاک و اولیاه کننادۀ حسجازء  دهد. حباب پر ده از مایع دماسنج فشاری را نشان می( را که یک 4-1عنوان مثالی دیگر  کل )به

بندی و پیکاان و  ود. نهایتاً جابجایی اهرماین فشار در لوله بردن تبدیل به جابجایی میاست.  )تغییر دما به فشار( کننده متغیر تبدیل

 هد.صفحه مدرج تغییرات دما را نشان می

دهد در نظر بگیرید.  در این سامانه ولتاژمتغیری از طریق دو سیم باه یاک سایم پایچ کاه سامانه گالوانومتر را نشان می( 5-1 کل )

پیچشای العمل بین جریان در سیم پیچ و میدان خارجی اعمال  ده به آن تولید یک گشاتاور  ود.  عکساست داده میپیچیده  ده

دلیل متصل  ود.  بهخواهد کرد )جزء تبدیل کننده(.  این گشتاور به وسیلۀ فنر پیچشی متصل به قاب به چرخش زاویه ای تبدیل می

 اود کاه چارخش پرتاو ناور تابیاده  اده دو برابار بودن آینه به قاب، چرخش قاب باعث چرخش پرتو نور تابیده  ده به آیینه می

کننده که از موادحساس به نور ساخته  اده و  ده به یک نوار ضبطصحیح کننده(.  پرتو نور منعکسبا د )جزء تچرخش قاب می

نماید.  حرکت افقی نوار محور زمان را ایجاد کرده و حرکت عمودی پرتو نور بر روی کند، برخورد میبا سرعت ثابت حرکت می

با اد و سایم انتقاال جریاان از منباع کنندۀ اولیه میری سیم پیچ جزء حسگیکند.  در این وسیلۀ اندازهنوار محور ولتاژ را ایجاد می

 ولتاژ به سیم پیچ در واقع جزء دستگاه نیست. 



 

 
 فشارسنج پیستونی -3-1 کل 

 

 
 دماسنج فشاری -4-1 کل 

 
 گالوانومتر -5-1 کل 



 

 ترانسدیوسرهای فعال و غیرفعال 1-3

حال نوبت آن است که  با ند مورد بررسی قرار گرفت. میگیری مشترک اندازههای تا اینجا تمام اجزاء اصلی که در همه دستگاه

  فعاال کاار کنناد.ییرتوانند به دو صورت ترانسدیوسرهای فعال و یاا میاجزاء اصلی . بندی کنیمطبقهها را از نظر نحوه عملکرد آن

ورودی و خروجای ایان   اود. می فعاال نامیادهییرگیارد ترانسدیوسار میهای ورودی که تمام انرژی خود را از سایگنال ایوسیله

)مثالً ورودی ( و یا هار کادام باه یاک فارم مختلاف با اندمکانیکیتوانند هر دو به یک فرم )مثالً هر دو انرژی میترانسد یوسرها 

 کتریکی با ند(.مکانیکی و خروجی ال

قسمت اعظم خروجای دساتگاه از ایان منباع تا مین با ند که میترانسدیوسرهای فعال دارای یک منبع کمکی انرژی در کنار خود 

 ده در بخش قبل اجزاء از نوع ذکر هایدر تمام مثال  با د.می ود و در نتیجه اتالف انرژی ورودی در ترانسدیوسر فعال ناچیز می

ر ولتاژی کاه اتند. مقدفایرهای الکترونیکی هسآمپلیاز ترانسدیوسرهای فعال،  یک مثال خوب با ند. میترانسدیوسرهای ییرفعال 

فایر جزء خروجی که  اامل آمپلیاست، اما به علت نوع عملکرد میبا د که مقدار خیلی کمی ie ود میوصل  سامانهبه ورودی 

تا مین  bbEان توساط بااتری باا پتانسایل با د احتیاج به جریان زیاد و در نتیجه ولتاژ و توان زیادی دارد. ایان تاومی LRمقاومت 

  .(6-1گذارد ) کل میت ثیر  ورودی بر روی خروجی بدون آنکه همه مقدار خروجی را ت مین کند بنابراین  ود. می

 

 
 تقویت کننده الکتریکی -6-1 کل 

 های آنالوگ و عددی عملگر -1-4

های باا در سیگنال بندی  ود. تقسیمهای آنالوگ یا دیجیتال یات مربوط به سیگنالاست که عملیات اصلی بر اساس خصوصممکن

اماا  مانند میزان دقیق زاویۀ چرخش یا ولتااژ و ییاره.  با ند. میها حاوی اطالعات دقیقی ای)آنالوگ(، سیگنالمقایسهخصوصیات 

و تغییرات مقادیر باه  اند ده( بنا نهاده on/offدو دوئی) نهساماها بر مبنای های با خصوصیات عددی)دیجیتال(، سیگنالدر سیگنال

دیجیتال هر سیگنالی کاه  سامانهطور مثال در یک به  وند. میها تولید وسیلۀ عبارات سوحی)درست/نادرست( و ترکیبی از سوئیچ

 کنناد. می offولیادیک عالمات + ولات ت8/0تاا  0های باین با اد و سایگنالمی onولت با د معادل با عالمت  5تا  2در محدودۀ 

 ت ثیر بگذارند.  سامانهتوانند بر روی عملکرد میهای مزاحم نبا د و در نتیجه ورودیمیولت ن 4یا  3بنابراین تفاوتی بین سیگنال 



 

 نول وخیز گیری اندازهروش  1-5

گیری انادازهبا اد. در روش خیاز مقاادیر میگیری نول وخیز اندازهبندی وسایل بر اساس روش طبقههای مفید یکی دیگر از روش

)مانناد  ت ثیر ایجاد  ده  ود. میهای وسیله متضاد در بعضی قسمت باعث یک ت ثیر مشابه یا که یزیکی کردهف ده تولیدیک ت ثیر 

  ود. میدهنده نمایش داده نشانیک تغییر مکان(به کمک یک وسیله 

ای وسایلهبرای این منظور احتیاج باه  که جابجایی)خیز( صفر باقی بماند.  تبرخالف روش خیز، در روش نول تمایل بر این اس

دا تن خیز)جابجایی(، تخماین مقاادیر متغیرهاای خاطر صفر نگهصورت دستی یا اتوماتیک حفب کند. بهبهاست تا حالت تعادل را 

 . های صفرکننده دارداثر عاملمقدار اطالعات دقیق از  گیری  ده احتیاج بهاندازه

 سامانههای مشخص بر روی کفه، وزنهکند و با گذا تن دهد که بر همین اساس کار میمی( یک فشارسنج را نشان 7-1 کل )

هاای صافرکننده( و )عامل هاوزنهتوان با اطالع از وزن می)حالت تعادل(  . در این حالتگرددمیدر هنگام فشار به حالت تعادل بر 

ای کفهها همان ترازوی دو سامانه ونده( را مشخص کرد. مثال دیگر این گیری)متغیر اندازه  سامانهر دا تن سوح پیستون مقدار فشا

 با د. می

بندی  ود در حالی که های خیز سامانه باید بر اساس خیز فنر درجهیابی که در سامانههای نول وخیز در میبا مقایسه بین سامانه

 استاندارد  ده با ند. ها بایستی های نول وزنهدر سامانه

 

 
 سنجه فشار وزن مرده -7-1 کل 

 

بنادی کاردن یاک فنار بایساتی خاود توساط درجهخیاز  هایساامانهبا د زیارا در میها ی خیز سامانههای نول بیشتراز سامانهدقت 

ها وزناهنیاروی دلخاواه و صاورت مساتقیم باین هار بههای نول مقایساه سامانهآنکه در  لحا، استاندارد  ده صورت گیرد یهاوزنه

طور مثاال اگار فشارسانج ماذکور باه  وند. میهای دینامیکی با مشکل مواجه گیریاندازههای نول در سامانهاما   گیرد.میصورت 

 با د. میها در این حالت کاری مشکل وزنهکار رود، رو ن است که متعادل نگه دا تن صفحۀ به یبرای اندزهگیری فشار متغیر



 

 گیری اندازههای وسایل های و خروجیانواع ورودی 1-6

 هاا وارتبااط باین آنهاا را بشناسایم. هاا و خروجیگیری را بیان کنیم بهتراسات اناواع ورودیاندازهقبل از آنکه خصوصیات وسایل 

  وند: میها به سه دسته تقسیم بندی ورودی

 های مولوب ورودی -1

 های مزاحم ورودی -2

 تغییردهنده )اصالح کننده( های ورودی -3

گیری کند. یک ورودی مولاوب بساته اندازهخواهیم دستگاه میها معرف مقادیری هستند که های مولوب: این ورودیورودی -1

با اد کاه میتاابع ریاضای  ده و بیاانگر دادهنمایش   DFبا  سامانهدهد. تابع انتقال مییک مقدار خروی به ما  سامانهبه تابع انتقال 

 رود. میبرای تبدیل ورودی به خروجی به کار 

 ها حساس است.  وند و دستگاه ناخواسته به آنمیبینی نپیشها از قبل های مزاحم: این ورودیورودی -2

کاه تاداخل ایجااد دهناد بادون آنمیهای مولوب و خروجی را تغییر ها نسبت بین ورودیهای تغییر دهنده: این ورودیورودی -3

 کنند، بنابراین با ورودی مزاحم تفاوت دارند.

گیری اخاتالف انادازهزنیم که از آن بارای میمثال  را (8-1 ده در  کل )دادهای نشان جیوهبرای رو ن  دن مولب مانومتر 

ایان اخاتالف از روی  کاه  اودمیهای جیوه ستوناختالف فشار دو نقوه باعث اختالف در ارتفاع   ود. میفشار دو نقوه استفاده 

   ود. میبندی  ده اندازه گرفته درجهکش خط

 
 یک مانومترگیری بر اندازه ی مزاحمهااثر ورودی -8-1 کل 

 

های مازاحم در عنوان ورودیتوانند بهو یا زاویۀ سوح آزاد جیوه با خط عمودی می مانومترمتحرکدر این نوع مانومتر،  تاب 

متصال  a ود، اگر دستگاه مانومتر باه یاک ساامانه با اتاب ( دیده می7-1طور که در  کل ) ثیر بگذارند.  همانعملکرد مانومتر ت

م دهاد.  بناابراین اگار بخاواهیبا ند، مانومتر اخاتالف فشااری را نشاان میبرابر می 2Pو  1Pبا د، دراین حالت با اینکه فشارهای 

با د.  گیری کنیم، مقداری خوا به همراه خواهد دا ت که به خاطر ورودی مزاحم  تاب میاختالف فشاری را با این  رایط اندازه

دهد، این در حالی اسات کاه اخاتالف فشااری وجاود طور مشابه اگر مانومتر در راستای  اقول نبا د اختالف فشاری رانشان میبه



 

 با د. ودی مزاحم زاویۀ بین راستای  اقول و محور مانومتر میندارد و این خوا به خاطر ور

تواند با تغییار میدرجه حرارت محیط  با ند. میورودیهای تغییردهنده برای این مانومتر نیروی جاذبۀ زمین و درجه حرارت محیط 

این نیز  الی جیوه ت ثیر بگذارد کهبر روی چگ دتوانمیهمچنین درجه حرارت محیط  فاصلۀبین خووط درجه بندی ایجاد خوا کند. 

  ود.می Xو  2P 1Pباعث تغییر رابوۀ بین 

 های تصحیح اثر ورودی مزاحم و تغییر دهنده روش -1-6-1

هائی ر به روشیدر ز ود دارد. های ناخواسته وجکردن اثر ورودیکمهایی برای گیری روشاندازهدر طراحی و یا استفاده از وسایل 

 :  ودمیگیرند ا اره میکه بیشتر مورد استفاده قرار 

 روش غیرحساسیت ذاتی:  -1

های مولوب حساس نبا د یا به عبارت دیگر تنها به هایی ییر از ورودینسبت به ورودی در این روش سعی بر این است که دستگاه

کردن اثر درجه حرارت محایط اطاراف کمطور مثال برای بههمه جا ممکن نیست. این روش در  های مولوب حساس با د.ورودی

ها از قبیل مقاومات الکتریکای، ابعااد و... سعی بر این است که ازموادی استفاده  ود که با تغییر درجه حرارت، خواص فیزیکی آن

 تغییر نکند. 

 روش استفاده از فیدبک: -2

کار باهباه صافر برساد.  ساامانه ود که خوای مییسۀ آن با ورودی مولوب سعی اخروجی و مقگیری مقدار اندازهدر این روش با  

 روش نیز مشکالت خاص خود را به همراه دارد.  بردن این

 روش تصحیح مقدار خروجی:  -3

دو و همچناین  ی ایجااد  اده از طریاق ایانو مقدار خوا وند زاحم را محاسبه ی تغییردهنده وماهورودیمقدار در این روش باید 

تاا مقادار خروجای برابار گاردد کم و یا به آن اضافه  سامانهر خوا را از خروجی ارا محاسبه کرده و این مقد سامانهر خروجی امقد

 مقدار مولوب  ود. 

 ها:سیگنال روش فیلترکردن -4

بینای پیشهای خاصای جلاوی سایگنال نحوبهبا د که میعنوان یک جزءاضافه بهگیری، دارای فیلتری اندازهدر این روش دستگاه 

فیلتر   ود. میرود و یاکم میاز بین  سامانهها روی خروجی این سیگنال گیرد و به این ترتیب اثرمی)مزاحم و تغییر دهنده( را  نشده

کاار( نصاب  )میاناۀ و ورودی باه جازء دیگار سامانهز یک جزء ا و یا درخروجی سامانههای ها یا خروجیتواند بر روی ورودیمی

الاف( -9-1در  اکل ) سات. انصاب  اود را نماایش داده  ساامانه( حالتی که فیلتار در ورودی یاا در خروجای 8-1 کل )  ود. 

 گذرند. میاز فیلترهای صفر کننده  ) InputModifying( Miو ) Ii )InputInterfering هایورودی

هاای ب( فیلترها در خروجی-9-1ییرصفر با ند.  در  کل ) Miو  Iiبا ند حتی اگرصفر می Miو Iiهای جیبنابراین خرو

با اد و دهناده و مولاوب میحم، تغییرهاای مازاهای منتج از ورودیترکیبی ازخروجی oسامانه قرار دارند. در این حالت خروجی 



 

هاای مرباوط باه ورودی مازاحم و تغییردهناده و عباور خروجای ها از هم و مسدود کاردن خروجیفیلتر با جداکردن این خروجی

 کند. را تصحیح می oمولوب، مقدار خروجی 

بندناد یاکاامالً بااز الً مسایر خروجای را میهایی که کاامبا ند. یکی آنگیری دو نوع می ده در وسایل اندازهفیلترهای استفاده

صورت جداگانه بینی نشده بههای پیشگذارند. )خروجی = ورودی و یا خروجی = صفر(. این فیلترها معموالً در سر راه ورودیمی

را مسدود کرده و ها گیرند. در نوع دوم فیلترها قابلیت انتخاب دارند و خروجی مولوب را جدا کرده و مسیر باقی خروجیقرار می

 دهند. ها اجازۀ عبور نمیبه آن

 

 
 های فیلتر کردن ورودی و خروجیروش -9-1 کل 

 


