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  چكيده
گيري ابعاد هستند، كه وظيفه آنها تعيين اختالفهاي  در زمينه اندازه موجود تجهيزاتترين  كاربردي  يكي ازكمپراتورها

ابعاد قطعات از دقتهاي دهم در  امكان تعيين اختالف ،) باديهاي گيج(ي بادي  در كمپراتورها.كوچك ميان قطعات است
 دقيق، طراحي و ساخت گيري  با هدف برآوردن نياز كشور به وسايل اندازه. فراهم است يك ميكرونمتر تا كمتر از  ميلي

كمپراتور بادي با دقت يك ميكرون، تدوين تكنولوژي ساخت به منظور توليد صنعتي انبوه، تحليل تئوري دستگاه با فرض 
اين مقاله ضمن معرفي بعضي مراجع و . هواي تراكم ناپذير، كاليبراسيون و تعيين عدم قطعيت دستگاه مذكور انجام شد

  .دده  از برخي كارهاي انجام شده در طي پروژه ارائه ميمنابع موجود، گزارشي مختصر
  
  هواي تراكم ناپذير -گيري اندازه - طراحي و ساخت-كمپراتور بادي: هاي كليدي واژه

  
  ه مقدم-۱

گيري و ارزش اقتصادي آن، اين امكان را به صاحبان  گيري، قابليت اطمينان به وسيله اندازه امروزه سرعت و دقت در اندازه
وسايل جمله از )  باديگيج(باديكمپراتور . لف، انتخاب كنندهاي مخت گيري دهد تا وسيله مناسب را براي اندازه ميصنعت 

 مرجع، عمل رد يا هاي گيج و پس از تنظيم با نمايد گيري مي  اندازه اي روش مقايسه  كه بهباشد ميگيري ابعادي قطعات  اندازه
گيري   بادي براي اندازهكمپراتوريك در اين مقاله مراحل طراحي و ساخت . دده نجام مييا گزارش ابعاد آنرا اقبول يك قطعه و 

 كشور در با عملكرد مطلوب  و قابل اطمينان،گيري دقيق، ارزان است تا امكان توليد يك وسيله اندازه موضع خاص بيان شده
 تحتلذا تغيير در قطعات . گردد استفاده ميه،  شدكنترل از هواي تحت فشار) بادي(گيري پنوماتيكي در اندازه .فراهم آيد

گيري پنوماتيكي  ابزارهاي مورد استفاده در اندازه .دگرد در جريان هواي تنظيم شده ميگيري باعث ايجاد تغييرات معادل  اندازه
 به از بين توان مي يگيري پنوماتيك هاي روش اندازه از مزيت .اند گيري با هم متفاوت هاي فني اندازه از نظر كاربرد و مشخصه
هاي   و هزينه كمتر نسبت به ساير روش)  خطيافزايش(گيري، بزرگنمايي بسيار زياد گيري و ابزار اندازه رفتن تماس سطوح اندازه

  .باشند زمان، مفيد مي طور هم گيري چندين قطعه به همچنين ابزارهاي پنوماتيكي براي اندازه.  اشاره نمود، گيري اندازه
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  روري بر منابع علميم -۲
گرهاي   به بررسي مقايسهMetrology for Engineers در كتاب ۱۹۸۰در سال  (Shotbolt)شاتبولت و (Gayler)گيلر

اند،  كه پاسخ سيستم خطي است مناسب دانسته گيري قطعات در حالتي  و استفاده از اين وسيله را براي اندازه بادي پرداخته
سولكس يك شركت سازنده كاربراتور بوده كه براي تست ( بادي كه توسط شركت سولكس راتوركمپهاي  همچنين اولين نمونه

  .]۱[ساخته شده، مورد تحليل قرار گرفته است۱۹۰۹در سال ) كرده است هاي كاربراتور از كمپراتور استفاده مي روزنه
  Measurement Systems Application and Design كتاب در ۱۹۸۳سال در (E.Doeblin)دوبلين. اي

كمپراتورهاي بادي را با فرض تراكم پذير بودن هوا بررسي كرده و محدوده جواب خطي سيستم را با استفاده از نتايج 
  .]۲[دست آورده است هآزمايشهاي متعدد ب

  كمپراتورهاي،Principles of Industrial Instrumentation در كتاب ۱۹۸۸در سال  (D. Patranabis )پترنبيس. دي
ها بر حسب فشار  كند و با استفاده از رابطه محاسبه دبي خروجي از نازل بادي را يك ترانسديوسر اختالفي فشار معرفي مي

 كاركرد كمپراتورهاي بادي در محدوده پترنبيسهمچنين .  است هاي بادي پرداختهكمپراتورطرفين دو نازل، به بررسي عملكرد 
  .]۳[ استنموده تحليل  را نيزگيري اندازه

 اقدام به نشر راهنماي  محاسبه عدم قطعيت پرداخت كه اين راهنما مرجع ۱۹۹۳ر سال  د(ISO) ايزو سازمان جهاني 
و غير قابل  روشهاي آماري گيري به دو دسته قابل محاسبه با در اين راهنما خطاهاي اندازه .باشد اوليه محاسبه عدم قطعيت مي

  .]۴[ستا محاسبه با روشهاي آماري تقسيم شده
 كرد و در آن EA-4/02 اقدام به نشر استاندارد ۱۹۹۹ در سال European co-operation for Accreditation مؤسسه 

 و مثالهاي كاربردي بسياري در آن كرد پرداخت و روش گام به گام را براي محاسبه عدم قطعيت ارائه ايزوبه تشريح راهنماي 
  .]۵[ذكر نمود
  اقدام به نشر كتاب۱۹۹۹در سال  (W.Glenn Steele)گلن استيل . ودبليو  (H.w.Coleman) كالمن. ودبلي. اچ

Experimental and Uncertainty Analysis for Engineers كردند و در آن منابع خطا را به دو دسته روشمند و غير 
  .]۶[ددن روابط و معادالت عدم قطعيت ارائه نمو از تحليل كامليهمچنين ،ندنمودروشمند تقسيم 

تغيير (گيري دو نوع تغيير ممكن  آنالوگ هستند كه از يك منبع بسيار فراوان هوا براي اندازهوسايلي بادي كمپراتورهاي 
اين قضيه در . باشند گيري مي  بسياري از تجهيزات کنترل توليد، از ابزارهاي اندازه  .كنند استفاده مي) فشار و سرعت جريان

اند و اين  گيري هستند كه از تجهيزات كنترل توليد بوجود آمده آنها ابزارهاي اندازه. ر عكس است بباديمورد كمپراتورهاي 
: باشند ركيب پارامترهاي ذكر شده در ذيل را دارا ميت  وتغيير قابليتي بادهاي  كمپراتور. زمينه علت اصلي محبوبيت آنهاست

گيري اختالفي، قابليت  گيري، اندازه خاب آسان محدوده اندازه بدون كم كردن حساسيت، انت دستگاهنمايي باال بردن بزرگ
 در مكانيزم  قطعات مكانيكيحداقلگيري،  گرهاي اندازه سح با  قطعهخوانده شدن و خوانا بودن عالي، عدم تماس سطح

: باشند ي ميداراي سه نقطه ضعف تاريخاين دستگاهها . هزينه بسيار كم دستگاه مبناو ، كم كردن خطاي اپراتور دستگاه
 براي هاي مبنا ها و گيج پراب ،ها ر و نيازمندي آنها به المانكا گيري كوچك، حساسيت نسبت به صافي سطح قطعه محدوده اندازه

گيري شود   است، سطحي كه بايد اندازهنامطلوبهنگاميكه صافي سطح . دهد كه قيمت دستگاه را افزايش مي گيري اندازه
گيري براي كاهش  هاي اندازه توان از تماس مكانيكي المان  مي،گيري وسيع مورد نياز است زهكوچك است، يا محدوده اندا

گيري  آنها به روش غير مستقيم است و وظيفه  گيري  هستند كه اساس اندازه كمپراتورها وسايل اندازه. ها بهره برد محدوديت
سپس  و شده مرجع صفر كمپراتور ابتدا كمپراتور با يك ،رهادر تمامي كمپراتو. باشد ميآنها تعيين اختالف اندازه هاي كوچك 

الكتريكي، .۳ نوري، -مكانيكي.۲ مكانيكي،.۱]: ۱[شوند كمپراتورها به پنج دسته مهم تقسيم مي. شود  ميسنجيدهقطعه كار با آن 
ابتدا الزم ، طراحي کمپراتوربراي . است  آورده شده]۱[توضيحات كامل و روابط حاكم بر هركدام در . جابجايي مايع.۵بادي، .۴
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 روش اول هوا ، درتوان از دو روش استفاده كرد ها مي براي تحليل اينگونه سيستم. گردد كامل تحليل طور بهاست كه دستگاه 
 كامال درست است اما در اين روش نياز به فرض تراكم پذير بودن هوا. شود فرض ميروش دوم هوا تراكم ناپذير در تراكم پذير و 

 تقريبي ساده و اما با تراكم ناپذير فرض كردن هوا تحليل سيستم ،باشد صرفه نمي مايشهاي زيادي است كه انجام آن مقرون بهآز
 .شود بادي استفاده مي يمين دليل از اين روش جهت تحليل سيستمهاه  به ودارد اقعيت ناچيزي با واختالف   كهگردد مي

طور كامل بررسي   به]۷[ و اثرات نازل روي جريان سيال در لوله در ]۲[م پذير در  بادي با فرض هواي تراككمپراتورتحليل 
  .است شده

 

  
   باديكمپراتورطرح ساده شده : ۱ شكل

  
   بادي با فرض هواي تراكم ناپذيركمپراتورتحليل سيستم  -۳

هوا به دو . كشد تصوير مي ا به و ارتباط ميان آنها ركمپراتورمجاري   تماميشامل  بادي كمپراتورطرح ساده شده  ۱ شكل
هر چه فشار سيستم . شود  خارج مي۲ مسير ديگر هوا از نازل  درگيرد و شود، يكي پشت مايع مخزن قرار مي مسير تقسيم مي

خروج پس از . دمان  ثابت مي  به اين ترتيب فشار وشود  رفته و خروجي هوا بيشتر باز ميتر باال)متعادل كننده( شناور،بيشتر شود
يك مسير ابتدا  ،گردد جريان هوا به دو قسمت تقسيم ميسپس  ،رسد  مي2P و به كرده فشار آن افت ،هوا از نازل شماره دو

 فشار ،نزديكتر شود ۳ به نازل قطعههر چه . گردد  خارج مي۳ و از سمت ديگر جريان هوا توسط نازل شود ختم ميپشت مايع  به
2P 12 ، بسته شد۳ مسير خروجي نازل شده و هنگاميكه بيشتر PP  در اين حالت سطح ستون مايع و مخزن گردد و  مي=

ون  و سترسيده به كمترين مقدار خود 2P هيچ چيزي قرار نگيرد و مسير آن آزاد باشد فشار ۳اگر در مقابل نازل . شود يكي مي
 قرار گيرد ۳گيري به اين شكل است كه اگر صفحه اي در مقابل نازل  اساس كار اندازه. گيرد مايع در حداكثر ارتفاع خود قرار مي

 باعث باال و پايين 2P تغييرات فشار ، ثابت است1P فشار  و از آنجاكهكند تغيير مي  2P فشار قطعهبا نزديك يا دور شدن 
 پاسخ مشخصي از سيستم دريافت ، در مقابل نازل خروجي اعمال گردد∆xوقتي تغييرات مشخص .دگرد آمدن ستون مايع مي

توان دستگاه را  گي مي با استفاده از اين ويژ.گيرد  بدين معني كه سطح ستون مايع نشانگر در ارتفاع مشخصي قرار مي.گردد مي
 ي بادي با فرض هواكمپراتور تحليل ار رفته درك ي بهثابتها و متغيرها.  از آن استفاده كردكمپراتورعنوان يك  كاليبره نمود و به

  :عبارتند ازتراكم ناپذير 
)(1 mmd:   ١مطابق شكل ۲ نازل(قطر نازل دروني(  
)(2 mmd:  ١مطابق شكل ۳نازل ( نازل پراب قطر( 
)(5 mmd:  گردد آن وارد مي قطر سطحي كه فشار اتمسفر بر.  
)(6 mmd:  كند قطر لوله شيشه اي كه شاخص در آن حركت مي.  
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)(7 mmd:  قطر مخزن مايع  
)(8 mmd: هقطر ميله متعادل كنند  
γ :نسبت vp CC  

( )3mmkgρ: چگالي مايع شاخص  
)/( 2smg:  جاذبه زمينشتاب  
)(NW: وزن متعادل كننده  
)(mmh: ارتفاع مايع  
)(0 mmh: تون مايعارتفاع اوليه س  

( )2
1 mmNp: فشار قبل از روزنه داخلي  
( )2

2 mmNp: فشار قبل از روزنه پراب  
)( 3mmV: داردقرار در مايع شناور  كهاز متعادل كننده  حجمي .  
β: نسبت مساحت روزنه به مساحت قبل از روزنه  

 هر چه بعد از مدتيرود تا اينكه   ستون مايع باال مي، با افزايش فشار در سيستمو دگرد ابتدا خط فشار وارد سيستم مي
با . باشد بايد جلوي نازل خروجي مانعينبايد توجه داشت كه . كند  ارتفاع ستون مايع تغيير نمي،شود فشار ورودي بيشتر 

 : توان نوشت  متعادل كننده ميدر مورد استفاده از رابطه تعادل 
( ) WgVAAp =+− 0850,1 ρ     )۱(    

در اين . باشد مي فشار و حجم متعادل كننده در شروع 0V و  0,1pنيروي شناوري است و مقادير  0gVρدر رابطه فوق 
WVgAAرابطه  ,,,,, 085 ρ0,1 هستند در نتيجه مقدار  ثابتي مقاديرp در نتيجه داريم. دگرد هم لزوما ثابت مي:  

( ) ( )8500,1 AAgVWp −−= ρ     )۲(    
 و در نتيجه حجمي از نموده، متعادل كننده كمي به سمت باال يا پائين حركت  كنددر صورتيكه فشار تغذيه اوليه تغيير
البته در (گردد مي 1p به 0,1p شناوري و در نتيجه تغيير كند و باعث تغيير در نيروي متعادل كننده كه در آب است تغيير مي

 : برابر است با1pبه اين ترتيب مقدار ). توان از اثر آن صرفنظر كرد عمل مقدار اين جابجايي بسيار ناچيز است و مي
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  :از طرفي داريم 
ghpp ρ−= 12      )۵(   

توان رابطه دبي  حال با معلوم بودن اين مقادير مي. آيد دست مي  نيز از رابطه فوق به2p مقدار 1pبا مشخص بودن 
  :ا نوشت هر يك از نازلها ردر جرمي خروجي 

 : يداخلخروجي از نازل  دبي جرمي
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  :خروجي از نازل پراب دبي جرمي
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شود كه بين  جانبي استوانه اي از هوا فرض مي سطح 2A .خروجي هوا از نازلها هستندمقطع سطح ، 2Aو 1Aمقادير 
  . باشد  مي پرابقطر 2d وارتفاع استوانه x در اين رابطه ،نازل و قطعه وجود دارد
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  :مل داريم همچنين با توجه به روابط گاز كا
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 : بدين ترتيب داريم،دنموتوان دبي جرمي خروجي دو نازل داخلي و پراب را برابر فرض  با فرض اينكه هوا تراكم ناپذير است مي
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2212121با جايگذاري مقادير  ,,,,,, ρββAAppرابطه برحسب  يك ، از روابط گذشتهx) فاصله صفحه متغير از
در رابطه . سادگي از طريق روشهاي عددي امكان پذير است  حل اين رابطه به.دگرد ظاهر مي) ارتفاع ستون مايع(hو ) پراب

  .صورت شماتيك تصوير كرد  را بهh و xسادگي رابطه ميان  توان به ند و ميا  معلومh و xدست آمده تمامي پارامترها بجز  هب
  

  
 hو  xشماتيك منحني تغييرات  : ۲شكل

  
 سپس در يك محدوده خطي غير خطي است و ابتدا hبرحسب xشود تغييرات  ديده مي ۲ همانگونه كه در شكل

  .گذارد  نميh هيچگونه تاثيري روي xكند كه تغييرات  ميل ميسمتي  شود و در انتها با يك روند غير خطي به مي
  
  :طراحي كمپراتور بادي -۴

از لحاظ ( باديكمپراتورطراحي پراب .۲طراحي اجزاء كمپراتور بادي، .۱ :دارد اهميتنكته  بادي سه كمپراتورطراحي در 
اجزاء  .دهد را نشان مي بادي و قطعات داخلي طراحي شده كمپراتور ۳شكل.  باديكمپراتورطراحي نازلهاي .۳ ،)شكل هندسي

 بدنه قسمت اصلي .ورودي نازل.۵، متعادل كننده فشار.۴، شاخص.۳، داخلي نازل.۲، بدنه.۱: ازند اصلي اين دستگاه عبارت
 و مقاطعي از آن ديده بدنه ۴در شكل. استبراي جلوگيري از زنگ زدن، جنس آن از برنج انتخاب شده كه باشد دستگاه مي

 -۴گيرد كه در شكل يك نازل قرار ميهوا در ورودي . در آن مشخص است نشانگر مايعمخزن شود كه تمامي مجاري هوا و  مي
 و مجرا اتصال دارد و به دمخزن مايع نشانگر يك استوانه تو خالي بزرگ است كه در امتدا قائم قرار دارد. دشو ديده مي ب
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 محل عبور هواست و به راه ورودي ارتباط دارد و مجراي ، نشان داده شده استب -۴شكل مجراي بااليي كه در ).  ج-۴شكل(
 ه و باشد  نصب  عمودياي لوله شيشهيك اين مجرا در انتهاي  .ع است محل جريان ماي،شود  ديده مي الف-۴شكل پايين كه در 
  . شود ميانجام گيري  اندازهعمل  مايع رفتنباال و پايين 

 
  طراحي و ساخته شده باديكمپراتور: ۳شكل 

  

  
   و مقاطع داخلي آنكمپراتوربدنه اصلي : ۴شكل 

  
در . ود محل نصب نازل داخلي و خروجي هوا به پراب استش ميدر تمامي مقاطع ديده كه سوراخ افقي و نسبتا بزرگي 

 يك و نازل سراز دو قسمت  داخلي مجموعه نازل. شود  مينازل داخلي و چگونگي قرار گرفتن آن در بدنه ديده مجموعه ۵ شكل
ا بتوان به سادگي شود ت  به اين علت نازل روي پايه سوار مي و در مركز شش ضلعي قرار دارد نازلسوراخ. شود ميپايه تشكيل 

 .نحوي طراحي شده است كه فشار در محفظه هوا كامال يكسان باشد شكل پايه به. دنموبراي طرحهاي ديگر آن را تعويض 
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 ٧

 رفتن آن در بدنهگ  كننده فشار و نحوه قرارمتعادل: ۶شكل  گرفتن آن در بدنه قرار نازل داخلي و نحوه مجموعه :۵شكل 
 
 ورودي و نحوه نازل ٧ شكلدر . دهد و نحوه قرار گرفتن آن روي بدنه را نشان مي) فشار شكن( كنندهمتعادل ٦ كلش
وقتي براي اولين بار .  نداردكمپراتور تاثيري در عملكرد ، قطر سوراخ اين نازلاندازه. آن در بدنه نشان داده شده استمونتاژ 

سرعت باال   مايع درون لوله شيشه اي به،ي در اثر فشار زيادشود ممكن است به علت شك ناگهان دستگاه به خط فشار متصل مي
  . شود اين نازل مانع چنين اتفاقي مي. رود و به محفظه هوا راه پيدا كند

  

    
   شكل هندسي پرابشماتيك: ۸شكل    ورودي و نحوه قرار گرفتن آن در بدنهنازل: ۷شكل 

 
مركزي، زاويه مخروط، فاصله  بودن، هم ست سوراخ، شفت، عمق، تعامد، تختي، مستقيمتواند براي ت شكل هندسي پراب مي

گيري ارتفاع طراحي  ، شكل هندسي پراب براي اندازهكمپراتور بررسي بهتر منظور  به.استفاده گردد... مركز تا مركز سوراخها و 
 ساخته )هاي مبنا گيج(ائين قطعه با قطعات استاندارد ابتدا حد باال و پ.دهد طراحي هندسي پراب را نشان مي ۸ شكل. شده است

 ت بادي براي تسكمپراتور پس از انجام مراحل فوق .دگرد شود و دستگاه در محدوده تلرانسي با قطعات استاندارد تنظيم مي مي
.  استفاده شود)۱۷رابطه  (h و x بادي بهتر است از روابط ساده شده ميان كمپراتوربراي طراحي نازلهاي . قطعات آماده است

   ]:۲[با توجه به اصل تراكم ناپذير بودن هوا و برابر بودن دبي جرمي و حجمي هواي خروجي از دو نازل داريم

2111 ppAq −=     )۱۲(   

222 pAq =     )۱۳(    
,21در روابط فوق  qq21باشد و   دبي خروجي از نازل يك و دو مي , AAبا . شود   سطحي است كه هوا از آن خارج مي

,21مساوي قرار دادن  qq 2 و حذفpاز روابط فوق داريم :  

ghpxdgh
d

ρπρπ −= 12
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  :اريمبا ساده كردن رابطه فوق د
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 پارامترهايي هستند كه امكان تغييرات در آنها g,ρ هستند وكمپراتور كميتهاي ورودي و خروجي ,hx باالدر رابطه 

، كمپراتور است و با توجه به خواص مايع نشانگر برابرمامي نقاط به صورت تقريبي در ت gبسيار كم است از آنجائيكه مقدار
 از ًعمالو به جدار لوله كمترين چسبندگي را داشته باشد، لذا امكان انتخابهاي گوناگون باشد اينكه ويسكوزيته پائين  ه جمل از

  :آيد دست مي ه بيبعدست و از رابطه  ثابت اكمپراتور در هنگام عملكرد 1p فشار .گردد صلب ميطراح 
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ميزان حداكثر ارتفاع ستون مايع و  وزن متعادل كننده است W . ثابت هستندW در رابطه فوق نيز تمامي پارامترها بجز
مهمترين عوامل تاثير گذار . شود كه ستون مايع بيشترين رنج را داشته باشد طراحي مياي   لذا هميشه به گونه،كند را تعيين مي

21  بادي اندازه قطر نازلهاي آنكمپراتوردر عملكرد يك  , ddتوان دوم شود   نيز ديده مي۱۵ همانگونه كه در رابط .دباش  مي
21براي بررسي تاثير . باشد  مي1dن است كه تاثير اصلي مربوط به قطر نشان دهنده آ، 1dنازل داخلي  , dd از رابطه ساده 

  :دگرد شده زير استفاده مي
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=
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1     )۱۷(    

hx  روي منحني1dاثر تغييرات  ۹ در شكل   :شود  مشاهده مي,
  

    
    باديكمپراتور بر عملكرد 2d  تاثير پارامتربررسي: ۱۰شكل     باديكمپراتور بر عملكرد 1d تاثير پارامتربررسي: ۹شكل 

  
 به توان ت كه حساسيت سيستم باال رفته و مياين بدين معني اس و است ني بيشتر شده شيب منح1dبا كوچك شدن 

mmdدر منحني . تر دست يافتهايي با دقت باال گيري اندازه 5.01  تغييرات ستون ،mm02.0 به اندازه x  با تغيير فاصله،=
اي كه از   به گونه.كند گيري آن كاهش پيدا مي ، گستره اندازهكمپراتورايش حساسيت با افزولي  ،باشد  ميmm400مايع حدود 

 مطابق ، با توجه به نياز1d طراحي پارامتر. باشد  ميmm02.0گيري در اين حالت حدود  دازهنشكل مشخص است گستره ا
 باشد كه با  بادي اندازه قطر پراب ميكمپراتورار مهم در طراحي ذدومين عامل تاثير گ .پذيرد انجام ميارائه شده روابط تئوري 

2d  2افزايش . اند  بدست آمده۱۷هاي فوق از رابطه   منحني.مشخص شده است ۱۰ شكل درd باعث بيشتر شدن حساسيت 
   .باشد  مي1d دقيقا معكوس 2dتاثير پارامتر . آورد را پائين ميگيري  دازهنشود و گستره ا سيستم مي

  
   كمپراتور باديعملكرد تست و بررسي -۵

گيري خاصي   از دستگاه اندازه بر روي عملكرد كمپراتور،پارامترهاي قطر نازل داخلي و قطر نازل پرابمنظور تعيين اثر  به
گيري و نحوه قرار گرفتن پراب در كاليبراتور  كاليبراتور ساعت اندازه ۱۱ شكل .گيري استفاده شد م كاليبراتور ساعت اندازهبه نا

براي بررسي هرچه بهتر كمپراتور بادي نياز به انتخاب نازلهاي داخلي و . دهد  را نشان ميكمپراتور باديساعت هنگام تست 
و با استفاده از نازلهاي موجود تعداد ده   به دانش به دست آمده هنگام ساخت دستگاهبا توجه. باشد پرابهاي متعددي مي

  : انجام گرفت۱آزمايش مطابق با جدول 
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  گيري  بادي در كاليبراتور ساعت اندازهكمپراتور قرار گرفتن پراب چگونگي: ۱۱شكل 

  
  :ليست آزمايشهائيكه توسط نازلها انجام گرفته است : ۱جدول 

 قطر نازل
  )پراب(خارجي

(mm) 

قطر نازل 
 داخلي
(mm) 

شماره 
 آزمايش

قطر نازل 
 )پراب(خارجي

(mm) 

قطر نازل 
 داخلي
(mm) 

شماره 
 آزمايش

۲ ۱  ۶ ۱ ۰,۵ ۱ 
۲,۵ ۱  ۷ ۱,۵ ۰,۵ ۲ 
۲ ۱,۵ ۸  ۲ ۰,۵ ۳ 
۲,۵ ۱,۵ ۹ ۲,۵ ۰,۵ ۴ 
۲,۵ ۲ ۱۰ ۱,۵ ۱ ۵ 

  
mmdمقدار قطر نازل پراب ثابت و برابر ۱۲ در شكل. گردد براي مثال نتيجه يكي از آزمايشات در ذيل ارائه مي 5.22 =  

توان اثر پارامتر قطر نازل   بدين ترتيب مي.قطر نازل داخلي استنموده،  كه در سه آزمايش تغيير پارامتري و تنها باشد مي
mmdشيب منحني در .  بادي بررسي نمودكمپراتورداخلي را در عملكرد  5.01 mmd شيب منحني در بيشتر از = 11 = 

mmdشيب منحني در  همچنين  و باشد مي 11 mmd بيشتر از حالتي است كه = 5.11 بدين ترتيب با افزايش مقدار .  است=
1d شود مي و گستره كاري آن بيشتر شده كمتر كمپراتور حساسيت.  
  

    
mmd وقتينتايج آزمايش : ۱۲ شكل 5.22   بادي از نظر تئوريكمپراتور  بر عملكرد 1dتاثير پارامتر : ۱۳ شكل  .باشد  ثابت مي=

  
نازل داخلی  مطابقت تاثير قطر ،)١٣ل شك( بادي كمپراتوراز طراحيحاصل و نتايجي  )١٢شكل(نتايج آزمايش با مقايسه

، بر عملكرد كمپراتور بادي )2d(اثر قطر نازل پراباكنون .  بادی در تئوری و عمل به اثبات مي رسدكمپراتوردر عملکرد 
mmd كه اندازه قطر نازل داخلي نده حالتي استده  نشان ١٤شكل. گردد الحظه ميم 11  كه در ريپارامت ثابت است و تنها =

  .باشد مي قطر نازل پراب نموده،دو آزمايش تغيير 
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mmd وقتينتايج آزمايش : ۱۴ شكل 11    بر عملكرد كمپراتور  بادي از نظر تئوري2dتاثير پارامتر: ۱۵ شكل  .باشد  ثابت مي=

  
يد كه با افزايش قطر پراب حساسيت وسيله بيشتر شده و رنج كاري توان به اين نتيجه رس  مي۱۴شكل   با بررسي منحني

 بر اثر قطر نازل پراب ۴بخش در . كند  بادي افزايش پيدا ميكمپراتور رنج كاري ،د و با كاهش قطر پرابگرد دستگاه كمتر مي
 آنچه با توجه به روابط ،ري و عملي با مقايسه نتايج تئو.ايم  آوردهدست  به تئوريبا روابط را )۱۵شكل (عملكرد كمپراتور بادي

  .دگرد  در عمل نيز تصديق ميد، بدست آمكمپراتورسياالتي حاكم بر 
  
  گيري نتيجه-۶

با توجه به فرض هواي تراكم ناپذير انجام پذيرفت و نتايج آزمايشات بر روي كمپراتور ساخته شده، طراحي كمپراتور بادي 
رسد  نظر مي با توجه به ساده بودن طرح موجود و كم هزينه بودن آن، به. باشد  ميبق منطقي با تحليل تئورينشان دهنده تطا

از روابط سياالتي حاكم بر چه آن همچنين. گيري باشد گونه وسايل اندازه توليد آن كمكي مناسب در رفع نياز كشور به واردات اين
  : آن است كه حاكي ازآيد كمپراتور بادي بدست مي

 ر را كوچكتر كرده و قط1dگيري بايد قطر نازل داخلي  حساسيت سيستم و در نتيجه كاهش رنج اندازه براي بيشتر كردن -۱
  . افزايش دادرا  2dنازل پراب

 را بزرگتر كرده و قطر 1d گيري بايد قطر نازل داخلي  براي بيشتر كردن رنج دستگاه و در نتيجه كاهش حساسيت اندازه-۲
  .تر نمود را كوچك2dنازل پراب
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Abstract  
Comparators are one of the most applied existent equipments in dimensional measurement field, 
where their task is determining small variations between workpieces. It is possible in air comparators 
(air gauges) to determine the difference in workpiece dimensions from 0.1 millimeter to a value less 
than one micron. For the sake of obviating our country from metrology equipment importation, the 
following activities were done: Planning and manufacturing of air comparator by one micron resolution, 
Codification of manufacturing technology with the aim of mass production, Theoretical analysis of the 
system with incompressible air assumption, Expansion of the uncertainly of measurements in 
calibration. This paper after introducing several existent scientific resources, presents a summary of 
some doings in the project.  
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