
در 20 ماه می سال 1875 میالدی برابر با 30 اردیبهشت 1254خورشیدی، 
از  هدف  شد.  امضا  کشور   17 نمایندگان  توسط  پاریس  در  متر1  پیمان نامه 
اندازه شناسی2  این پیمان نامه راه اندازی یک مؤسسه با هدف هماهنگ سازی 
جالب  بود.  متریک  سیستم  گسترش  برای  هماهنگی  و  بینالمللی  سطح  در 
اینجاست که 100 سال بعد ، یعنی در سال 1354 خورشیدی، ایران به عضویت 

این پیمان در آمد.
در سال های اخیر، همایش روز جهانی اندازه شناسی توسط دفتر بین المللی اوزان 
 4)OIML( 3 و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی)BIPM( و مقیاس ها
کردن  برجسته  همایش  این  هدف  می گردد.  برگزار  مشترک  طور  به  ساالنه 
زمینه هایی است که علم اندازه شناسی در آن ها مؤثر است. در این راستا مراسم 
و برنامه هایی از سوی کشورهای عضو پیمان در نقاط مختلف جهان برگزار 

می گردد. موضوعات سال های اخیر روز جهانی اندازه شناسی عبارتند از:
§ سال 2014 : اندازه گیری ها و چالش های جهانی انرژی

§ سال 2013 : اندازه گیری در زندگی روزمره
§ سال 2012 : اندازه گیری برای ایمنی

§ سال 2011 : اندازه گیری در شیمی
§ سال 2010 : اندازه گیری در علم و فن آوری

§ سال 2009 : اندازه گیری در تجارت
§ سال 2008 : اندازه گیری در ورزش

§ سال 2007 : اندازه گیری در محیط زیست ما
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§ سال 2006 : اندازه گیری در سالمت
§ سال 2005 : اندازه گیری در شرکت های کوچک و 

متوسط
§ سال 2004 : اندازه گیری در دنیای ورزش

از  تنها  نه  متر،  پیمان نامه  از  سال   139 گذشت  وجود  با 
است  نشده  کاسته  انسان  زندگی  در  اندازه شناسی  اهمیت 
بلکه همه زوایای زندگی روزمره ما را تا چالش انرژی، علم 
و فناوری، تجارت، ورزش و هر آن چه که امروز و فردای 
بشر با آن آمیخته شده است پوشش می دهد. اگر با رشد 
ملت ها  مسابقه  در  شویم،  همگام  اندازه شناسی  روزافزون 
برای پیشرفت و توسعه شرکت خواهیم داشت؛ در غیر این 
صورت تنها منابع معدنی، انرژی و نیروی انسانی و سایر 
ثروت های در دسترس مان را مصرف و بیشتر آنها را تلف 
می کنیم. بدون شک اندازه شناسی یکی از ابزارهای توسعه 
و پیشرفت و تأمین ایمنی و سالمت و حفظ محیط زیست 

است و نقش آن روز به روز پر رنگ تر می شود.
یک  است.  آن  کاربرد  و  اندازه گیری  علم  اندازه شناسی، 
عامل  )یا  کاربر5  اندازه گیری،  ابزار  به  خوب  اندازه گیری 
انسانی(، روش اندازه گیری، شرایط محیطی و نمونه مورد 
اندازه گیری وابسته است. هرکدام از پنج پارامتر فوق الذکر 
سیستم  یک  در  هستند.  مؤثر  و  مهم  خود  جایگاه  در 
رعایت  و  گرفتن  نظر  در  بدون  اگر  نتیجه  اندازه گیری، 
شرایط مورد نیاز هر یک از این عوامل بدست آمده باشد؛ 
می تواند مشکوک و خالی از اعتبار الزم باشد. پس اهمیت 
و  الزامات  از  داریم،  فعالیت  که  زمینه ای  هر  در  که  دارد 

نیازمندی های این پنج عامل آگاهی کافی داشته باشیم.
را  خودرو  از  ویژه ای  قطعه  آزموِن  سیستم  کنید  فرض 
دستگاه)های(  از  استفاده  با  جا  این  در  داریم.  اختیار  در 
را  معینی  نمونه)های(  مشخصی،  روش  به  اندازه گیری، 
مورد آزمون قرار می دهیم. با این سیستم آزمون، در شرایط 
متخصص  انسانی  نیروی  نظارت  با  و  مشخص  محیطی 

آزمون اجرا و نتایج حاصل می شود. 
1- دستگاه)های( اندازه گیری: از دیدگاه اندازه شناسی، 
نتایج  کیفیت  میزان  و  خطا  رابطۀ  می تواند  کالیبراسیون6 
اندازه گیری یا همان عدم قطعیت اندازه گیری را در شرایط 
از پنج  اندازه گیری یکی  البته دستگاه  مشخص بیان کند. 
عامل مؤثر در کیفیت نتایج یک سیستم اندازه گیری است. 
انتخاب دستگاه اندازه گیری متناسب با بیشینه خطای مجاز7 
نتایج  کیفیت  در  همگی  اندازه گیری،  شرایط  و  روش  و 
اندازه گیری مژثر هستند. فرض کنید ترازوی آزمایشگاهی 
آشپزخانه  ترازوی  از  و  باشید  داشته  الزم    II کالس 
استفاده کنید! یا ترازوی کالس I استفاده نمایید؛ هردوی 
5 Operator
6 Calibration
7 Maximum Permissible Error(MPE)
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آنها از دیدگاه اندازه شناسی متناسب به حساب نمی آیند 
بیشینه  آشپزخانه  ترازوی  مثال  دارند.  مشکالتی  و 
نیاز را پوشش نمی دهد و ترازوی  خطای مجاز مورد 
سخت گیرانه تری  محیطی  شرایط  به  نیاز    I کالس 
نسبت به کالس II دارد، همچنین الزامات مربوط به 
دارد.  سخت گیرانه تری  میانی  بررسی  و  کالیبراسیون 
از  ناشی  مشکل  نمی تواند  نیز  کالیبراسیون  بهترین 

انتخاب نادرست را برطرف نماید.
اندازه گیری  روش  انتخاب  اندازه گیری:  روش   -2
مناسب برای اجرای آزمون اهمیت ویژه ای دارد. مثال 
فرض کنید ابعاد محصولی از جنس فوم را با استفاده از 
کولیس اندازه گیری نماییم، بدون اینکه به تغییر ابعاد 
نمونه هنگام استفاده از کولیس توجه داشته باشیم. در 
اجرای  برای  اندازه گیری  دستگاه  و  روش  حالت  این 

اندازه گیری مناسب نیستند و ایجاد خطا می کنند.
3- شرایط محیطی: در هر سیستم اندازه گیری باید 

شناسایی  اندازه گیری  نتایج  بر  تأثیرگذار  کمیت های 
شده و در محدوده مورد نیاز تحت کنترل قرار گیرند؛ 
را  اندازه گیری  نتایج  می توانند  صورت  این  غیر  در 
عنوان  به  سازند.  بی اعتبار  و  داده  قرار  تاثیر  تحت 
اندازه گیری  دستگاه های  تغذیه  ولتاژ  ساده  مثال  یک 
در  که  بدین گونه  باشد،  تاثیرگذار  کمیت  می تواند 
ولتاژ  افت  معمولی،  باطری های  از  استفاده  صورت 
باطری ها می تواند دستگاه اندازه گیری را دچار اختالل 
سادگی  همین  به  دهد؛  تغییر  را  آن  خطای  و  کرده 
قرار  ولتاژ  افت  تاثیر  اندازه گیری سیستم تحت  نتایج 

می گیرد، بدون اینکه کاربر متوجه شود! 
4- نمونۀ مورد اندازه گیری: نکته ای که معمواًل از 
نتیجه  در  اندازه گیری  مورد  نمونه  تأثیر  می افتد  قلم 
می تواند  امر  این  که  صورتی  در  است؛  اندازه گیری 
یک  مثال  عنوان  به  باشد.  داشته  چشم گیری  تأثیر 
کورۀ عملیات حرارتی را فرض کنید که کاربر بدون 

توجه به توان تولید انرژی گرمایی توسط کوره آن را 
پر از نمونه کند؛ ممکن است انرژی گرمایی مورد نیاز 
 300 دمای  به  رسیدن  برای  کوره  داخل  نمونه های 
تولید  قابل  گرمایی  انرژی  از  بیشتر  سلسیوس  درجه 
توسط کوره باشد؛ در این صورت کوره با این میزان 
نمونه به آن دما نخواهد رسید. این نمونه ای از تأثیر 

نمونه بر عملکرد سیستم اندازه گیری است.
5- کاربر: بدون تردید، خطای کاربر یا همان عامل 
انسانی می تواند بیشترین تأثیر را بر خروجی سیستم 
دیگر  عوامل  تمام  بر  کاربر  باشد.  داشته  اندازه گیری 
نیز می تواند اثر مثبت یا منفی داشته باشد؛ او می تواند 
روش اندازه گیری را بد اجرا کند، به شرایط محیطی 
توجه نکند، نکات مربوط به نمونه را نادیده بگیرد و 
نتیجه آزمون را بی اعتبار سازد. بنابراین نیروی انسانی 
باید دارای شرایط خاصی باشد تا اطمینان حاصل شود 
که باعث ایجاد نتایج بی اعتبار نمی شود. در استاندارد 
"ایران ایزوآی ای سی 17025" به الزامات مربوط به 
کارکنان ناظر و مجری آزمون ها اشاره شده است که 

در این مطلب فرصت ورود به جزئیات آن نیست.
     کیفیت سیستم اندازه گیری، جدا از اینکه وابسته 
خاصی  آزمون  یا  کیفیت  کنترل  تولید،  شرایط  به 
بنابراین  و  دارد؛  بستگی  مختلفی  عوامل  به  باشد، 
گیرد.  قرار  صحه گذاری  و  ارزیابی  مورد  است  الزم 
نمی تواند  اندازه گیری  سیستم  دوره ای  کالیبراسیون 
جایگزین صحه گذاری آن شود. کالیبراسیون سیستم 
اندازه گیری تنها با فرض اینکه سیستم، صحه گذاری 
قرار  نظر  مد  تأثیرگذار  عوامل  نقش  و  است  شده 
گرفته است، میزان و تغییرات تاثیر آنها را بر کیفیِت 
سیستم  کالیبراسیون  می دهد.  نمایش  اندازه گیری 
اندازه گیری بحث مفصلی است که باید در چند بخش 

مجزا به آن پرداخته شود.

فن آوري رادار 
در اندازه گيري سطح

               رادار يك سيستم الكترومغناطيسي 
است كه براي تشخيص و تعيين موقعيت 
مي توان  رادار  با  مي رود.  بكار  هدف 
درون محيطي را كه براي چشم غير قابل 
نفوذ است ديد مانند تاريكي، باران، مه، 
مزيت  مهم ترين  اما  غيره.  و  غبار  برف، 
يا  فاصله  تعيين  در  آن  توانايي  رادار، 

حدود هدف مي باشد.
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