
 

 

 گشتاور سنج یا ترکمتر 
یا گردنده از قبیل موتور، گیربکس یا حتی بطری نوشابه و در کل برای مواردی  ری شکل های دوابه منظور اندازه گیری گشتاور سیستم

اگر درب بطری نوشابه با مثال شود. که اندازه گیری نیروی وارد بر محور جسم دوار نیاز است، از گشتاور سنج یا ترکمتر استفاده می
 استاندارد بسته شود، باید با ابزار گشتاور سنج یا ترکمتر باز شود چرا که قابل باز شدن با دست نیست.گشتاور بیش از 

مسئله شود. توان به نوع دستی اشاره نمود که به آن ترانسمیتر یا ترانسدیوسر گشتاور گفته میی گشتاور سنج میهااز دیگر دستگاه
ی ثابت و استاتیک ها ، محورهای دوار یا دینامیک نسبت به گشتاور سنجی نمونهشتاورگ گیری اندازه دستگاهمهم این است که در 

 .باشدتر می مشکل

ه ئوسط آن پيچ بهترين بازدهي را ارااست كه با اعمال قطعات متصل شده ت یعدد معيني از ُترك یک پيچ، مناسب ترين گشتاور   
بستن هر پيچ، به ابزاري كارا و قابل اطمينان نیاز دارد. ترکمتر در واقع به  دهند. بنابر ميزان گشتاور يا ترك طراحي شده جهتمی

  هر پيچ است.ای منظور اعمال گشتاور دقيق بر

، از قطعات بسيار ظريف و دقيق صنعتي ی، به معیاریی از قبیل كاربرد آن در زمينه اندازه گير گشتاور سنج برای طراحي و ساخت ابزار
كرد هر قطعه در نتيجه نهايي تاثیرگذار است. برای طراحي اين ابزار، حفظ طوالني مدت كاليبراسيون و نيز شود. زیرا عملتوجه می

 یارامختلف كه د یا ترکمتر در انواع  گشتاور سنجاستفاده آسان توسط كاربر به عنوان معیارهای شناخته شده بوده و در حال حاضر 
 باشد.متفاوتي است، موجود می یهاقفل

 مزایای ترکمتر 
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