
 و الزم امری زمینه این در جدید هایفناوری و هاروش به نیاز ، یابي فاصله یگسترده کاربردهای به توجه با

 عمر و زیاد بسیار برد باال، دقت باال، نمونه برداری سرعت بایستي نوین هایفناوری .رسدمي نظر به ضروری

 هااندازه گیری در حامل عنوان به صوت فوق ما و صوتي امواج از استفاده راستا همین در . باشند داشته طوالني

 الكترومغناطیس مایكروویو، اولتراسوند، مانند هایيسیگنال از استفاده فاصله سنجش برای .دارد زیادی کاربرد

 دلیل به صوتي مافوق و صوتي امواج یوسیله به سنجش یمحدوده حال هر به اما .باشدمي متداول نور یا

 هایتكنیک ،( m/s 331) صوت سرعت گرفتن نظر در با .نیست زیاد چندان آنها فضایي توزیع گستردگي

 هایيسیستم بنابراین دارند، وابستگي شدیدی اتمسفر و رطوبت دما، فشار، مثل پارامترهایي به صوت مافوق

 به توجه با هوا در الكترومغناطیسي امواج حرکت .بود خواهند کمتر دقتي با ولي ترساده مكانیزمي، چنین با

 نسبت باالتر مراتب به دقتي نتیجه در و گیردمي انجام ثابت تقریباً سرعت با محیطي عوامل به کمتر وابستگي

 را امكان این نور، الخصوصعلي و الكترومغناطیس امواج کردن کانوني .دهندمي دست به اولتراسوند امواج به

 نوری اتالف دلیل به طرفي از و داد انجام را اندازه گیری بتوان محیطي مختلف شرایط در تا آوردمي فراهم

 از استفاده و 0691 سال در لیزر پیدایش با .داد انجام را باالتر هایمسافت در گیریاندازه توانمي نور، کمتر

تفكیک  قابلیت گیری،اندازه  یمحدوده افزایش بر عالوه مسافت، و سرعت اندازه گیری هایسیستم در آن



 سرعت سنج هایسیستم مناسب طراحي با که جایي تا یافت بهبود چشمگیری طور به سیستم دقت و پذیری

 چندین حد در( طوالني هایمسافت تا  )نانومتر حد در( کوچک بسیار هایمسافت توانمي فاصله یاب و

 .کرد اندازه گیری مناسب دقتي با را  )کیلومتر

 و نور جذب و گسیل مانند نوری الكترونیک هایسیستم یاولیه اصول با آشنایي ضمن ما سمینار این در

 فاصله یابي نوین هایروش و شد خواهیم آشنا نوری آشكارسازهای و لیزری منابع انواع جمعیت، با واروني

 زمان روش جمله از لیزری فاصله یابي هایروش انواع همچنین و امواج اولتراسونیک روش با فاصله یابي شامل

 بررسي را فرکانس اختالف روش نیز و سنجي تداخل روش روش مثلثي، فاز، اختالف روش پالس، عزیمت

 اندازه سرعت گیری، اندازه یمحدوده گیری، دقت اندازه ها،روش این بین تفاوت همچنین  .نمود خواهیم

انتها نیز چند تكنیک اصالح شده به منظور در  .شد خواهد بررسي هاروش این از کدام هر کاربردهای و گیری

 افزایش کارایي سیستم بررسي خواهند شد.

 


