ﺳﻧﺳور /ﺣﺳﮕر sensor/
ﭘﯽ –ال ﺳﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
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ﻣﻘدﻣﮫ:
ﺑﺷر از ﺑدو ﺗوﻟد ﺑﺎ ﺣﺳﮕر ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺧوﯾش ﻣﺗوﻟد ﻣﯾﺷود وﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﻧﯾز از اﯾن ﺣﺳﮕرھﺎ ی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑطور داﺋﻣﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺴﯽ ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺤﺮک ھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﺑﮫ ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎی ﺣﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎی ﺣﺴﯽ در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ
در اﻧﺪام ھﺎی ﺣﺴﯽ )ﭼﺸﻢ  ،ﮔﻮش  ،زﺑﺎن  ،ﺑﯿﻨﯽ و ﭘﻮﺳﺖ( ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ.اﻧﺪام ھﺎی ﺣﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ،ﭼﺸﺎﯾﯽ و ﻻﻣﺴﮫ.
 .١ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ درک ﻧﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه .ﻧﻮر ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎطﯿﺲ اﺳﺖ.
 .٢ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ درک ﺻﺪا .ﺻﺪا ھﻤﺎن ﺟﻨﺒﺶ ھﻮا ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
 .٣ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ درک وﺟﻮد ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ھﻮا .ﺑﻌﻀﯽ اﺟﺴﺎم ﺑﻮی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی دارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ذرات ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮد
ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 .۴ﭼﺸﺎﯾﯽ درک ﻣﻮﻟﮑﻮلھﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻮاد اﺳﺖ .در ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﮫ ﻣﻮﻟﮑﻮلھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﺟﻮد دارد
ﻣﺜﻼ ﺗﺮش ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻣﺎده ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺖ اﺳﯿﺪی در آن .و ﺷﻮری ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﻤﮏ )ﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ( در ﻣﻮاد.
 .۵ﻻﻣﺴﮫ ﺣﺴﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ  -ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺖ .ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺲ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ و زﺑﺮی و ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .درد و ﺧﺎرش ھﻢ ﺟﺰو
ھﻤﯿﻦ ﺣﺲ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ دﯾﮕر ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﺣﺳﮕرھﺎی ﺑدن ﺑﺷرح زﯾر ﺧواھﻧد ﺑود.
 ﺣﺳﮕر ﻧوری  :ﭼﺷم
 ﺣﺳﮕر ﺻوﺗﯽ  :ﮔوش
 ﺣﺳﮕر ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ  :زﺑﺎن و ﺑﯾﻧﯽ
 ﺣﺳﮕر ﺗﻣﺎﺳﯽ  :ﭘوﺳت
در روﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺷﺎھد ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑرای ﺳﺎﺧت روﻧوﺷﺗﯽ از روی اﯾن ﺣﺳﮕر ھﺎ ھﺳﺗﯾم وﺑﺷر در ﻣﺳﯾر
ﺳﺎﺧت ﺳﻧﺳورھﺎ ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ )  ( Biosensorsاز ﻣواد ﺑﯾوﻟوژﯾﮏ ﻧظﯾر ﺳﻠوﻟﮭﺎ  ،ﭘروﺗﺋﯾن و ....در ﺣﺎل ﺣرﮐت ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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 -١ﮐﻣﯾﺗﮭﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ
ھر ﭘدﯾده ﻗﺎﺑل اﻧدازه ﮔﯾری در طﺑﯾﻌت را ﮐﻣﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯾﻧﺎﻣﯾم اﯾن ﭘدﯾده ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺷﺎﻣل وزن  ،ﻓﺷﺎر  ،ﺳرﻋت ،
ﺳطﺢ و .....ﺑﺎﺷد.
 -٢اﻧدازه ﮔﯾری ﮐﻣﯾﺗﮭﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ
اﻧدازه ﮔﯾری ﮐﻣﯾﺗﮭﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ طﺑﯾﻌﯽ ﻣﻌﻘوﻟﮫ ای اﺳت ﮐﮫ از اﺑﺗدای ﺧﻠﻘت ذھن ﺑﺷر را ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑﮫ ﺧود ﻣﺷﻐول ﮐرده
اﺳت و ﺑرای اﯾن اﻧدازه ﮔﯾری ﺑﺷر ﻣﯾﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﺧﺳت ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﻧﯾروھﺎی طﺑﯾﻌﯽ واﺣدھﺎﯾﯽ ﺑﺳﺎزد ﮐﮫ ﺣداﻗل در
ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﺎص ﺑﺻورت ﻗﺎﻧون در آﻣده و ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓراد از آن طﺑﻌﯾت ﮐﻧﻧد  ،ﺑطور ﻣﺛﺎل ﺑرای ﮐﻣﯾت وزن ﯾﮑﯽ ازواﺣدھﺎی آن
ﮐﻠﯾوﮔرم ﺗﻌﯾﯾن و اﻧدازه ﮔﯾری ﺑر اﺳﺎس آن ﺻورت ﮔرﻓت.
و اﻣروز
ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﮑﻧوﻟوژی و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣوﺟود در ﺻﻧﻌت ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ھر ﮐﻣﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﯾﺗوان آﻧرا ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑﮫ ﮐﻣﯾت
اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣود ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ھﯾﺗوان ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﯾروھﺎی طﺑﯾﻌﯽ را ﺑﮫ ﭼﻧد ﻋﺎﻣل ﻗﺎﺑل اﻧدازه ﮔﯾری ﺗﺑدﯾل ﻧﻣود.
 -٣ﮐﻣﯾت اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ
ھر ﭘدﯾده اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑل اﻧدازه ﮔﯾری را ﮐﻣﯾت اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﻣﯾﻧﺎﻣﻧد ﻣﺎﻧﻧد:
 ﻣﻘﺎوﻣت
 ﺟرﯾﺎن
 وﻟﺗﺎژ
 ﻓرﮐﺎﻧس و...
ﮐﻣﯾﺗﮭﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ دارای ﺣﺳن دﯾﮕری ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕرﻧد ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗر ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت در
ﺻورت ﻧﺑود اﻣﮑﺎن اﻧدازه ﮔﯾری ﯾﮏ واﺣد ﻣﺛﻼ" ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺎ ھرﯾﮏ از واﺣدھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﻣﯾﺗوان آﻧرا ﺑﮫ واﺣدی ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت
اﻧدازه ﮔﯾری آن وﺟود دارد ﺗﺑدﯾل ﻧﻣود ﻣﺛﺎل :

= .

در اﯾن ﻣﺳﯾر ﺑﺎ ﺑوﺟود آﻣدن ﻋﻠم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده از اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﻣﻌﻣول ﮔردﯾدو در ﭘﯽ ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﮑﻧوﻟوژی اﯾن ﻋﻠم ﺑﮫ دو
دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺷد اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ آﻧﺎﻟوگ واﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ دﯾﺟﯾﺗﺎل.
 -۴اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ آﻧﺎﻟوگ  /ﻣزﯾﺗﮭﺎ و ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎ
در اﺑﺗدا ﻋﻠم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ آﻧﺎﻟوگ ﮐﺷف ﺷد  ،واژه آﻧﺎﻟوگ از ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧﺳﺑﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت وﺑﮫ رواﺑط
ﻧﺳﺑﯽ ﻣﺎﺑﯾن ﯾﮏ ﺳﯾﮕﻧﺎل و ﯾﮏ وﻟﺗﺎژ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧد.
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در ﻋﻠم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ آﻧﺎﻟوگ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﻣﻘﺎدﯾرﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺑرﺧورد دارﯾم و اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ ﮐﮫ
ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﮭﺎی آﻧﺎﻟوگ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﮕﻧﺎل در زﻣﺎن ﺻﻔر وﻟﺗﺎژ آن ﺻﻔر اﺳت ودر زﻣﺎن ﯾﮏ وﻟﺗﺎژ آن
ﻣﯾﺷود ﯾﮏ و در زﻣﺎن دو وﻟﺗﺎژ آن ﻣﯾﺷود دو و در زﻣﺎن ﺳﮫ وﻟﺗﺎژ آن ﻣﯾﺷود ﺳﮫ و در زﻣﺎن ﭼﮭﺎرم وﻟﺗﺎژ آن ﯾﮏ وﻟت
ﮐﺎھش ﻣﯾﺎﺑد و در زﻣﺎن ﭘﻧﺟم ﺑﺎز ھم ﯾﮏ وﻟت ﮐﺎھش ﻣﯾﺎﺑد و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳوی ﻣﻘﺎدﯾر ﮐﻣﺗر ﯾﮏ ﺧط ﭘﯾوﺳﺗﮫ را طﯽ ﻣﯾﮑﻧد.
ﺳرو ﮐﺎر داﺷﺗن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾر داﻣﻧﮫ ﺳﯾﮕﻧﺎل و ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑودن آن ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣﺣدودﯾت زﯾﺎدی در طراﺣﯽ ﻣدارات اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ
ﻣﯾﺷود در اﯾن روش ﺑطور ﻣﺛﺎل اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﻋدد  ١٠وﻟت را ﻧﻣﺎﯾش دھﯾم ﺷﺎﯾد ﻣﺷﮑل ﻧﺑﺎﺷد ﻟﯾﮑن ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش وﻟﺗﺎژ ﯾﮏ
ﻣﯾﻠﯾون وﻟت ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت؟
ﻣﺷﮑل ﺑﻌدی در اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ آﻧﺎﻟوگ واﺑﺳﺗﮕﯽ وﻟﺗﺎژ ﺑﺎﺟرﯾﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻧﻣﯽ ﺗوان ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺗورھﺎ را ﻣﺳﺗﻘل از دﯾﮕری در
ﻧظر ﮔرﻓت و ﺗﻐﯾﯾری در آن اﯾﺟﺎد ﮐرد ﺑطور ﻣﺛﺎل ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣت در ﻣدار ﺟرﯾﺎن ﻣدار و وﻟﺗﺎژ آن ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾﮑﻧد و
اﯾن ﻣوﺿوع ﯾﮑﯽ از ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی ﺑزرگ ﻣدارات اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ آﻧﺎﻟوگ اﺳت.
 -۵اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ دﯾﺟﯾﺗﺎل
ﻣدارات دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﻓﺎرغ از ﻣﻘﺎدﯾر وﻟﺗﺎژ و ﺟرﯾﺎن ﻓﻘط ﺑﺎ ﻋدد ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد اﻟﺑﺗﮫ رﯾﺷﮫ ﻋﻠم دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﻠم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ
ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و رﯾﺷﮫ در ﯾﮏ ﺑﺣث ﻓﻠﺳﻔﯽ دارد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدارات آن ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﯾز ﻣﯾﮕوﯾﻧد.
 -۶ﻣﺑﻧﺎی دھدھﯽ
اوﻟﯾن ﻣﺑﻧﺎی ﺷﻣﺎرﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺷر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار داد ﺑر اﺳﺎس ﺗﻌداد اﻧﮕﺷﺗﺎن دﺳت ﺑود و ﻣﺎ در ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت روزﻣره ﺧود از
ﻣﺑﻧﺎی ﻋددی دھدھﯽ  Decimalاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾم اﻣﺎ اﮔر ﺑﺧواھﯾم از ھﻣﯾن روش ﺷﻣﺎرش در اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ دﯾﺟﯾﺗﺎل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم
دﭼﺎر ﻣﮑل ﺧواھﯾم ﺷد ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ ده ﺳطﺢ وﻟﺗﺎژ ﻧﯾﺎز ﺧواھﯾم داﺷت و اﯾن ﮐﺎر ھﻣﺎن ﻣﺷﮑﻼت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ آﻧﺎﻟوگ را ﺑﮫ
ھﻣراه ﺧواھد داﺷت.
 -٧ﻣﺑﻧﺎی دودوﯾﯽ
در ﻋﻠم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺎھﯾت دودوﯾﯽ ﮐﮫ دارد ﻓﻘط ﺑﺎ دو ﺳطﺢ وﻟﺗﺎژ ﺳرو ﮐﺎر دارد ﯾﻌﻧﯽ ﯾﺎ وﻟﺗﺎژو ﺟرﯾﺎن
وﺟود دارد و ﯾﺎ وﺟود ﻧدارد ﺑﮫ ﻋﺑﺎر ﺳﺎده ﺗر در ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ وﻟﺗﺎژ و ﺟرﯾﺎن وﺟود ﻧدارد ﺳطﺢ ﻣدار ﺻﻔر اﺳت و در
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ وﺗﺎژ و ﺟرﯾﺎن در ﻣدار وﺟود دارد ﺳطﺢ ﻣدار ﯾﮏ اﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ اﯾن ﺳﯾﺳﺗم دودوﯾﯽ ﻣﯾﮕوﯾﻧد.
 -٨ﺳﻧﺳور /ﺣﺳﮕر ﭼﯾﺳت؟
ﺑﮫ ھر اﻟﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺗﻐﯾﯾری ﻓﯾزﯾﮑﯽ وﯾﺎ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻧوری را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻼﻣت ﻓﯾزﯾﮑﯽ  /اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ  /اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺗﺑدﯾل
ﮐﻧد ﺣﺳﮕر ﯾﺎ ﺳﻧﺳور ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﭘس ﯾﮏ ﮐﻠﯾد ﺳﺎده ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣرﮐت ﯾﮏ اھرم ﺗﺣرﯾﮏ و ﺑﮫ واﺳطﮫ آن ﺣرﮐت ﯾﮏ ﻣدار
اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ را وﺻل ﻣﯾﮑﻧد ﻣﯾﺗواﻧد ﯾﮏ ﺳﻧﺳور ﺑﺎﺷد.
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ﺣﺴﮕﺮھﺎ ﮔﻮﻧﮫای ﻣﺒﺪل ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺴﮕﺮھﺎ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﮭﺎاﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﯿﻮه ای ﮐﮫ ﺣرارت را ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﻧﺑﺳﺎط ﺟﯾوه در درون ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ﺷﯾﺷﮫ ای ﮐﮫ درﺟﺎﺗﯽ ﺑروی آن ﺛﺑت
ﺷده ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯾدھد ،دﺳﺘﮫٔ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ ﮐﮫ ﺣرارت را ﺑﮫ ﺧروﺟﯽ وﻟﺗﺎژی

ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﮑﻧد  ،اﯾن ﺧروﺟﯽ را ﻣﯾﺗوان ﺑوﺳﯾﻠﮫ وﻟﺗﻣﺗر ﺧواﻧد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺴﮕﺮھﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﻮاع اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
از دﻗﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺣﺴﮕﺮھﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﺮاوان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻮاردی ﮐﮫ
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدرو ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ  ،ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻓﻀﺎﺋﯽ و ﺣﺘﯽ داروﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد  ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد دﻗﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﺴﻮر ھﺎ ﻧﯿﺎزﺑﮫ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ )  ( calibrationﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﻧﺳور اﯾده آل
ﯾﮏ ﺳﻧﺳور اﯾده آل ﻣﯾﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دارای ﺧروﺟﯽ ﺧطﯽ ﺑﺎﺷد وﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ دارای ﺧروﺟﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﺳﺎده ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﺑﺎﺷد،ﺑﮫ
ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺧروﺟﯽ ﺳﻧﺳور ﻣﯾﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دارای ارزش ﺧطﯽ ﺗﻧﺎﺳﺑﯽ وﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎده ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﺗﻧﺎﺳﺑﯽ
ﺑﺎﺷد.
 -٩ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺳﻧﺳور
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﻧﯾﺎز ﻣوﺟود درﺻﻧﻌت اﻧواع ﺳﻧﺳورھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ وﺑﮫ ﺑﺎزار ﻣﺻرف ﻋرﺿﮫ ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ھﺎی
ﻣﺗﻧوﻋﯽ را اﯾﺟﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ" ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻧواع ﺳﻧﺳورھﺎی ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد را ﻣﯾﺗوان در ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺎم آﻧرا
ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﯾﮕذارﯾم ﻗرار داد  ،ﻟذا ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ھﺎ ﻣﯾﭘردازﯾم.
اﻟف  :ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺑراﺳﺎس ﻧوع ﻋﻣﻠﮑرد
ب  :ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺑر اﺳﺎس ﻧوع ﮐﺎرﺑرد
ج  :ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺑر اﺳﺎس ﺧروﺟﯽ
د

 :ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺑر اﺳﺎس ﻣوادی ﮐﮫ ﺳﻧﺳور ھﺎ از آﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد

اﻟف  :ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻧوع ﻋﻣﻠﮑرد
ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻣﯾﺗوان اﻧواع ﺳﻧﺳور ھﺎ را ﺑر اﺳﺎس ﻧوع ﻋﻣﻠﮑرد اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗوان ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣود
 ﺳﻧﺳورھﺎی ﺗﻣﺎﺳﯽ
 ﺳﻧﺳورھﺎی ﺣرارﺗﯽ
 ﺳﻧﺳورھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ
 ﺳﻧﺳورھﺎی وﻟﺗﺎژی
 ﺳﻧﺳورھﺎی ﺟرﯾﺎﻧﯽ
 ﺳﻧﺳورھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ
 ﺳﻧﺳورھﺎی ﺣرارﺗﯽ
 ﺳﻧﺳورھﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ
 ﺳﻧﺳورھﺎی ﻧوری و ﻟﯾزری
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 ﺳﻧﺳورھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
 ﺳﻧﺳورھﺎی ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ
ب :ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺑر اﺳﺎس ﻧوع ﮐﺎرﺑرد اﻧواع ﺳﻧﺳورھﺎ
در اﯾن ﻧوع ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻣﯾﺗوان ﺑرای ﮐﺎرﺑردھﺎی ﯾﮑﺳﺎن اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﺳﻧﺳور ھﺎ را ﺑﮑﺎر ﺑرد.
 ﺷﻣﺎرش  :اﻟﻘﺎﯾﯽ  ،ﺧﺎزﻧﯽ  ،ﻧوری
 ﺣرﮐت  :ﻧوری  ،ﺧﺎزﻧﯽ
 ﺳطﺢ

 :ﻧوری ﺧﺎزﻧﯽ

 ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ  :ﻧوری
 اﻧﺣراف  :ﻧوری  ،ﺧﺎزﻧﯽ
 ﺗردد

 :ﻧوری  ،اﻟﻘﺎﯾﯽ

 ﺳرﻋت  :اﻟﻘﺎﯾﯽ  ،ﺧﺎزﻧﯽ
 ﻓﺎﺻﻠﮫ

 :اﻟﻘﺎﯾﯽ

 ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ  :ﺧﺎزﻧﯽ ،اﻟﻘﺎﯾﯽ
 ﺣرارت  :ﺑﯾﻣﺗﺎل  ،ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ
ج  :ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺑر اﺳﺎس ﻧوع ﺧروﺟﯽ
در اﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻣﯾﺗوان دو ﻧوع را ﺑر اﺳﺎس ﺧروﺟﯽ ﺳﻧﺳور ھﺎ ﻣﺷﺧص ﻧﻣود.
اﻟف  :ﺳﻧﺳور ﺑﺎ ﺧروﺟﯽ آﻧﺎﻟوگ
ب  :ﺳﻧﺳور ﺑﺎ ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل
 -١٠ﺳﻧﺳورھﺎی ﺗﻣﺎﺳﯽ
اﯾن ﮔوﻧﮫ از ﺳﻧﺳورھﺎ ﺣﺗﻣﺎ" ﻣﯾﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺳوژه ﻣورد ﻧظر در ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻗرار ﺑﮕﯾرد ﻧظﯾر:
 ﺗرﻣوﮐوﭘل ھﺎ
از ﺗرﻣوﮐوﭘﻠﮭﺎ ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﺣرارت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود و ﺑرای ﺻﺣت اﻧدازه ﮔﯾری ﺗرﻣوﮐوﭘل ﺣﺗﻣﺎ"ﻣﯾﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻘدار ﻣﻌﯾﻧﯽ
از ﺳﻧﺳور ﺑﺎ ﺣرارت در ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎﺷد.
 ﺳﻧﺳورھﺎی ﺳوﯾﭼﯾﻧﮓ
ﺳﻧﺳورھﺎﯾﯽ ﻧظﯾر ﮐﻠﯾدھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ ھﻣﺎن ﻣﯾﮑروﺳوﯾﭼﮭﺎ ﮐﮫ ﺑرای ﺳوﯾﭼﯾﻧﮓ ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ در ﺧطوط ﺗوﻟﯾد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد اﯾن ﻧوع ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص وﺟود وﯾﺎ ﻋدم وﺟود ﻓﺷﺎر ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد وﻧﯾز ﺣﺗﻣﺎ" ﻣﯾﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط ﻓﺷﺎر ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ
ﺗﺣرﯾﮏ ﮔردﻧد.
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 -١١ﺳﻧﺳور ھﺎی ﺑدون ﺗﻣﺎس
ﺳﻧﺳورھﺎی ﺑدون ﺗﻣﺎس ﺳﻧﺳور ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑدون ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺳوژه وﺟود آﻧرا ﺣس ﮐرده و ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺷوﻧد ودارای ﻣزاﯾﺎی
زﯾﺎدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﻠت اﯾن ﻣزاﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ روز ﺑﮫ روز در ﺻﻧﻌت اﻓزاﯾش ﻣﯾﺎﺑد.
اﻟف  :ﻣزاﯾﺎی ﺳﻧﺳور ھﺎی ﺑدون ﺗﻣﺎس
 ﺳرﻋت ﺳوﯾﭼﯾﻧﮓ زﯾﺎد:
ﺳﻧﺳور ھﺎی ﺑدون ﺗﻣﺎس در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﯾدھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ از ﺳرﻋت ﺳوﯾﭼﯾﻧﮓ ﺑﺎﺑﻼﯾﯽ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ طورﯾﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ
از آﻧﮭﺎ ) ﺳﻧﺳورھﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ ( ﺑﺎ ﺳرﻋت  ٢۵ﮐﯾﻠو ھرﺗز ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد.
 طول ﻋﻣر زﯾﺎد:
ﺳﻧﺳورھﺎی ﺑدون ﺗﻣﺎس ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧداﺷﺗن ﮐﻧﺗﺎﮐت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ و ﻣﺣﺎﻓظت درﻣﻘﺎﺑل ﻧﻔوذ آب  ،روﻏن  ،ﮔرد و ﻏﺑﺎر دارای طول
ﻋﻣر زﯾﺎدی ھﺳﺗﻧد.
 ﻋدم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﯾرو و ﻓﺷﺎر :
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺳوژه ﺑﮫ ﺳﻧﺳورﻧﯾرو و ﻓﺷﺎری ﺑﮫ ﺳﻧﺳور وارد ﻧﻣﯾﺷود.
 ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده در ﻣﺣﯾط ھﺎی ﮐﺎری ﺑﺎﺷراﯾط ﺳﺧت
ﺳﻧﺳورھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾزوﻟﮫ ﺑودن ﻗﺎدرﻧد در ﺷراﯾط ﮐﺎری ﺳﺧت ﻧظﯾر ﺣرارت ﺑﺎﻻ  ،ﻓﺷﺎر ﺑﺎﻻ  ،و ﻣﺣﯾطﮭﺎی ﻣرطوب  ،اﺳﯾدی
و روﻏﻧﯽ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﺎر ﮐﻧﻧﻧد.
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 -١٢ﺳﻧﺳور ﺳﺎده
از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯿﺘﻮان از ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد.
وظﯿﻔﮫ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ وﺻﻞ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎ در ﻣﺪارات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ از دوﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
 -١اھﺮم ﺗﺤﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺷﺎﺳﺘﯽ
 -٢ﺑﺪﻧﮫ
وظﯿﻔﮫ ﺷﺎﺳﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﻧﮫ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻘﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی ﺳﻨﺴﻮر
دوﮔﻮﻧﮫ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ در ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﭘﯾﺳﺗون

 -١ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﻧﺗﺎﮐت ﺛﺎﺑت

 -٢ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی ﻣﺘﺤﺮک
در ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺑﺮو ﻗﻄﻌﺎت ﺑﮑﺎر رﻓﺘﮫ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺗﻤﺎﺳﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮک ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه

ﮐﻧﺗﺎﮐت ﻣﺗﺣرک
ﻓﻧر ﺑرﮔﺷت

اﻧﺪ.
ھﻤﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه دو ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ در
ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .
 -١ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی اول وﺻﻞ (NC) Normally closed
 -٢ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی اول ﻗﻄﻊ (NO) Normally open
ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی اول وﺻﻞ ) ﺑﺴﺘﮫ ( (NC) Normally closed
ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی اول وﺻﻞ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﻟﺤﻈﮫ اول ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﮫ اھﺮم وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎ در ﺣﺎﻟﺖ وﺻﻞ
ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮده وﻧﯿﺮوی اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﮫ را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﯿﺪھﻨﺪ
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ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی اول ﻗﻄﻊ (NO) Normally open
ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی اول ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﻟﺤﻈﮫ اول ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﮫ اھﺮم وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ ﻗﺮار داﺷﺘﮫ و
ﻧﯿﺮوی اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﮫ را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯿﺪھﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺗﻤﺎﺳﯽ

ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺷﺎﺳﺘﯽ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی ﺷﺎﺳﺘﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﮫ را از طﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی ﺳﻨﺴﻮر ﺧﻮد ﻋﺒﻮد داده و ﺑﺎ ﻗﻄﻊ
اﻧﺮژی ﺧﺎرﺟﯽ  ،اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﮫ را ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ وﺻﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﮭﻢ واﺻﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻨﺴﻮر
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ھﺮ ﺳﻨﺴﻮر ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﺼﺐ ﺻﺤﯿﺢ آن
ﺳﻨﺴﻮر را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﺳﻨﺴﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه.
 :Aدراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ ﻧﯿﺮوی ﺧﺎرﺟﯽ ئ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺑﮫ
واﺳﻄﮫ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 :Bدراﯾﻦ زاوﯾﮫ ﺳﻨﺴﻮر ﯾﮏ آزادی را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮد ﺟﺴﻢ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺟﺴﻢ
در ﺟﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﯾﺰ ﭘﺬﯾﺮی
 :Cدراﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺴﻢ ﺑﮫ ﺳﻨﺴﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﯿﮫ داده و رﻟﮫ ھﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
وﺿﻌﯿﺖ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ NC-NO
 :Dاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟﮭﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﺮﯾﮏ از ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 :Eاﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ در ﻣﯿﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ و رھﺎ ﺷﺪن ﺳﻨﺴﻮر ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﻓﻨﺮ ای
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﺎده ﺑﺎش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 :Fﺟﮭﺖ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ .
 :Gاﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺮای آزادی ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﺑﮫ ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺸﻮد ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﺗﺤﺮﯾﮏ ھﺎی ﻟﺤﻈﮫ ای  /ﻓﻮری
ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ درزﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮد ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه وﺳﻮﺋﯿﭻ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﺶ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯿﮫ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔﺮدد.و در زﻣﺎن ﻗﻄﻊ اﺗﺼﺎل ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﮫ و اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﮫ را ﻗﻄﻊ وﯾﺎ وﺻﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
اھﺮم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﺮﺧﺶ درﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ دراﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺗﺤﺮﯾﮏ ھﺎی ﻟﺤﻈﮫ ایFORKSTYLE
ﺑﺴﺎری از ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻮع ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﮫ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﻧﺪ.و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ  .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻮع
ﺗﺤﺮﯾﮏ وﺟﮭﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺗﺼﺎل اھﺮم ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ .ﮐﮫ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺤﺮﯾﮏ  forkstyleﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ
درﺑﺮﺧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
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ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﮫ:
دراﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﺴﻮرھﺎ دوﻧﻮع دﺳﺘﮫ و ﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ دﺳﺘﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺎری و دﺳﺘﮫ دﯾﮕﺮی ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪه دارﻧﺪ ﮐﮫ در
دﺳﺘﮫ اول ﺑﺎدرﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎز وﯾﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.دراﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ درزﻣﺎن اﺗﺼﺎل ﺟﺴﻢ ﺑﮫ
ﺳﻨﺴﻮرﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﯿﻐﮫ ﺑﺴﺘﮫ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﻓﺸﺎر داده ﮐﮫ دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻨﺮ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و درھﻤﯿﻦ
ﻟﺤﻈﮫ ﺗﯿﻐﮫ ﺑﺎز را ﻣﯽ ﺑﻨﺪد اﻣﺎ در زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻓﻨﺮ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ﺗﯿﻐﮫ را ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدادﻧﮫ و ﺗﯿﻐﮫ ﺑﺴﺘﮫ را
ﺑﺎز و ﺗﯿﻐﮫ ﺑﺎز را ﻣﯽ ﺑﻨﺪد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪه:
اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ دارای ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎاﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ درزﻣﺎن اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺧﻮد ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن داده و در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ دراﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻗﻔﻞ
ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻗﻔﻞ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎی ﺑﺎز ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه و
ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎی ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎ در ﮐﺎر ﺑﺮدھﺎی ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

11

ﺟﺪاول ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﺗﻤﺎﺳﯽ

ﺳﻧﺳور اول ﻗطﻊ ﺑﻌد وﺻل

ﺳﻧﺳور اول وﺻل ﺑﻌد ﻗطﻊ

ﺳﻧﺳور ھﻣزﻣﺎن ﻗطﻊ و وﺻل

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ:
ﺗﯿﻐﮫ ھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻦ از وﻟﺘﺎژو ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﺑﺪھﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﮫ زﻣﺎن در ﻟﺤﻈﺎت اﺗﺼﺎل  ،ﺟﺮﯾﺎن داﺋﻤﯽ و ﻟﺤﻈﮫ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ
ﻟﺤﻈﺎت ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن و وﻟﺘﺎژ ﻋﺒﻮری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ :
 Make -١ﯾﺎ ﻟﺤﻈﮫ وﺻﻞ :
ﻣﻮﺗﻮر ھﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻟﺤﻈﮫ راه اﻧﺪازی ﺗﺎ ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ ﻟﺬا ﻟﺤﻈﮫ وﺻﻞ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺎدی ﮐﮫ از ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ واﯾﻦ ﺗﯿﻐﮫ ھﺎ درزﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺼﺎل ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺎدی را در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﮐﻮﺗﺎه از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر دھﻨﺪ .
 Anti Blocking -٢ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﻗﻔﻞ:
ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﻟﺤﻈﮫ ای ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺟﺮﻗﮫ و ذوب و ﺑﮭﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎ ﺷﻮد  ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﻗﻔﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﺪم اﯾﺠﺎد
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
 -٣ﺟﺮﯾﺎن داﺋﻤﯽ
ﻣﻮﻟﻔﮫ ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﺗﻤﺎﺳﯽ اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری دارد ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺮﯾﺎن داﺋﻤﯽ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی
ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
در ﺟﺪاوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯿﺸﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت داده ﻣﯿﺸﻮد.
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اﺗﺼﺎﻻت :
درزﻣﺎن اﺗﺼﺎﻻت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮری و وﻟﺘﺎژ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮاﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دراﺛﺮﻋﺒﻮر
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﯿﻐﮫ ھﺎی ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ و اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺑﺎﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن
ﻋﺒﻮری ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﻨﺴﻮر ﻗﺮارﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  ،اﯾﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺟﮭﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد.
ﺻﺤﯿﺢ

ﻏﻠﻂ.
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ﻣﺤﺮﮐﮭﺎ :
ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ روش ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از
اھﺮﻣﮭﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ اﺧﺘﻼف آﻧﮭﺎ دردﮔﺮ ﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ھﺮﮐﺪام ازاﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﮐﻨﻨﺪھﺎ از ﯾﮏ داﻧﺶ وﭘﺎﯾﮫ ﺑﺮﺧﻮرداروﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧﺎص از ﺧﻮد ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﮐﮫ ﻧﻮع اﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﻮع ﮐﺎر ﺑﺮد دارد.ﮐﮫ در٤ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

اھﺮم ھﺎی ﻏﻠﻄﮑﯽ:
اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ در ﻏﻠﻄﮑﮭﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع را ﻧﯿﺰ
دارﻧﺪ

اھﺮﻣﮭﺎی ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ :
اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎطﻊ ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ

اھﺮﻣﮭﺎی ﺣﻠﻘﮫ ای و ﻋﺼﺎﺋﯽ:
اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﺑﺸﺘﺮ در ﮐﻨﺘﺮل ﺟﮭﺖ دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ

اھﺮﻣﮭﺎی ﮐﻮﺗﺎه:
اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺨﺎطﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺑﻌﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

14

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺼﺐ:
ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺻﺤﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺼﻮرت ﻧﺮﻣﺎل
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﮑﺎن اﺟﺰا ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪھﺎ ﻣﻮﺟﺐ از آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﺳﻨﺴﻮر ﻧﺸﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ طﺮاﺣﯽ و ﺷﮑﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود.
ﻧﻮع اھﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ھﻤﯿﺸﮫ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﻮدی و ھﻢ ﺿﺮﺑﺎت وارده در
ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ ودر ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮑﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  fot ١٠٠در دﻗﯿﻘﮫ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ .و زواﯾﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻄﻌﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ  ٣٠درﺟﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻻزم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اھﺮم ﻣﺤﺮک
ﺳﻨﺴﻮر در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﻄﻌﮫ ﮐﺎر ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ دارای زاوﯾﮫ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و زاوﯾﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ را ﮐﻤﺘﺮ
ﮐﻨﺪ.
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ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اھﺮم را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮد ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺚ ﺷﮑﺴﺘﻦ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.

زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﭘﯿﺴﺘﻮن اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ از ﻓﺸﺎر وﺗﺤﺮﯾﮏ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد وﻣﻼﺣﻈﮫ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﺗﯿﻐﮫ ھﺎ ﻧﺸﻮد.
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اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎ
ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺣﻔﺎظﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﯾﮏ ﺧﻮاص ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﮫ در
اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﮫ ﻧﺎم IECاﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
International Electrotechnical Commission
NEMAﺣﻔﺎظﺖ ﻣﻠﯽ اﻧﺠﻤﻨﮭﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ
National Electrical ManufacturersAssociation
ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ را ﺗﻮﺳﻌﮫ داده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮ.ﺋﯿﭽﮭﺎی ﺧﻮد را طﺒﻖ ھﺮدو اﺳﺘﺎﻧﺪارد طﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد  UL-CSAﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮادھﺎی ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی و ﻏﯿﺮه از اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ در دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﺧﻮد ﺟﮭﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﻋﻼوه
ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﯿﺮ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎ .ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎظﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه در :ﺳﺮازﯾﺮﯾﮭﺎی ﺗﻨﺪ-روﻟﮭﺎی ﺗﻨﺪ-روﻟﮭﺎی ﮔﻮﺷﮫ دار-روﻟﮭﺎی اھﺮﻣﯽ -ﭘﮭﻦ-ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮ -روﻟﮭﺎی دراز-
ﭘﮭﻦ-ﻓﻨﺮی-ﺳﮫ ﺷﺎﺧﮫ -درﯾﺎﻓﺘﮭﺎی ﮐﺪی-
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دھﺎﻧﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﭽﺮﺧﺪ ﺟﮭﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ھﺪاﯾﺖ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮫ ﻏﻠﻄﮏ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪی آن ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده ﺗﺎ
ﻋﺼﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وادارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده در ﮔﺮدﺷﮭﺎی ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﺤﻮر ﺧﻮد.

ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎی ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪه
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺤﻮطﮫ ھﺎی وﺳﯿﻊ.وﯾﺎ ﻣﺤﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﺧﺎک و رطﻮﺑﺖ
ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ﮐﻮﭼﮏ آن در ﻣﺤﻮطﮫ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺑﮭﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
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ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎ
ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎ در ﻓﻀﺎھﺎی ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه ﻗﺮار دارد ﭼﺮا ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮﮐﮭﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ.و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻔﻮذ روﻏﻦ و ﺧﺎک و آب ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد

ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﻮﺳﺘﮫ ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎ
ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ ﺟﮭﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد دوﻧﻮع ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭻ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺎوت ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺳﺮی ﭼﺎر
دﯾﻮارﯾﺶ از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﻮده و دﯾﮕﺮی از ﻓﻠﺰ ﻓﺮم ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ )ﺷﻔﺎف( اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﮐﮫ درون ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﻧﻤﺎﯾﺶ دھﺪ.وﻓﺮم
ﻓﻠﺰی از ﻗﻄﻌﮫ رﯾﺨﺘﮕﺮی ﺷﺪه آﻟﻠﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮﮐﮭﺎی وارده از طﺮف ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد

ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ siguard
ﺣﺴﺎﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺟﮭﺖ ﻧﺼﺐ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻤﻨﯽ را در آن ﻣﺤﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .
ﺷﺒﯿﮫ ﺑﻮدن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎ و ﺳﻨﺴﻮر ھﺎی ﻧﻮری از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻼھﮏ آﻧﮭﺎ .در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﺎی
DIN-IEC
ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎی ﻣﺪل SIGUARDﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﻧﯾﺎزھﺎرا ﺟواب داده و اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﻧﯾز درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﺳت.اﯾن
ﻣدل دارای ﭼﻧدﯾن ﮐﻼھﮏ ﺟﮭت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﮐﻧﺗرل درﺑﮭﺎ-ﮔﺎردرﯾﻠﮭﺎی ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ-
درﯾﭼﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﺑﺎﻻ داﺷﺗﮫ ﮐﮫ اﯾن ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎ اﯾن ﻧﯾﺎزھﺎرا ﺑراورده ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
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ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎ دارای ﺷﮑﻠﮭﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻮدن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﮑﺎر رﻓﺘﮫ دراﯾﻦ ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﺎب ﻧﮕﮭﺪاری
.ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﮑﻞ ظﺎھﺮی وﻧﻮع ﺣﺲ ﻧﻤﻮدن .
اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎ دارای دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ULﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺋﯿﯿﺪﯾﮫ از ﻻﺑﺮاﺗﻮار آﻣﺮﯾﮑﺎUnderwriters Laboratoryو
ھﻤﭽﻨﯿﻦ CSAاﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎﻧﺎدا Standards Association Canadian
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ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪھﺎ
اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ اھﺮﻣﮭﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ در زﯾﺮ ﺑﺮﺧﯽ آﻧﮭﺎرا ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎی ﺿﺪ آب ﯾﺎ واﺗﺮ ﭘﺮوف NEMA 6P
اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭽﯽ را ﺑﮫ ﻧﺎم NEMA 6Pﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی در زﯾﺮ آب را داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ
از آن ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭽﯽ را ﺑﺎﻧﺎم P٦ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﺟﮭﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی در ﻣﺨﺎزن آب.
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ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎی دوراﻧﯽ CLASS 54
اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﻮژه ﭼﺮﺧﺸﯽ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد درﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰاﯾﻦ ﮐﻮﻧﮫ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان
داﺷﺘﮫ ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ در ﮐﻨﺘﺮل درﺑﮭﺎ-ﭼﺮﺧﮭﺎی ﻧﻘﺎﻟﮫ -ﺑﺎﻻﺑﺮھﺎ-و ﺷﺒﯿﮫ ﺳﺎزھﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دارد .
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ اھﺮم ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﺣﺪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﭼﺮﺧﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭻ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دﻧﺪه و ﯾﮏ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﮫ دﻧﺪه را
ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و دارای ﺷﻔﺘﮭﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ  ٣٦-١و  ٧٢-١و  ١٨٠-١ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در اﮐﺜﺮ ﺑﺎﻻﺑﺮ ھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺪاد دوررا ﻧﯿﺰ ﺟﮭﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﻗﯿﻖ دارد .

ﻣﺒﺪﻟﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﮭﺖ راﺣﺘﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺎﺑﮭﺎی ﻣﺒﺪل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﮐﮫ در  ٣ﻣﺪل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دھﯿﺪ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
ازMiniature, Prewired, Sealed.

ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎی ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر SE03٣
اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎ دارای درﺟﮫ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻠﮭﺎی آﻟﻮده و ﺧﻄﺮ ﻧﺎک ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻔﺠﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎﯾﯽ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﻄﻊ ووﺻﻞ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎ وﺟﻮد دارد ﻟﺬا ﺿﻤﻦ آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﻨﺴﻮر
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ھﺎ را رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﺎی ﻓﻮق ﻋﺎدی ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ ﺑﺪﻧﮫ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﺎرج دارای درﺟﮫ ﻋﺎﯾﻘﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮔﺎزی -ﻣﺤﯿﻄﮭﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در ﭘﻤﭙﮭﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ  -ﺑﺨﺎر آب  -آﻟﯿﺎژﻓﻠﺰات -ﮔﺮدوﺧﺎک و دارای ﻧﺎم ﺗﺠﺎری
 SE03-EX٣ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎ ﮐﮫ اﺑﺘﺪا در اﻣﺮﮐﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺤﻠﮭﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ -ﻣﺤﻠﮭﺎی ﺿﺮﺑﮫ ای-ﻧﻘﺎﻟﮫ ھﺎ -ﻧﻘﺎﻟﮫ
ھﺎی ﺿﺮﺑﮫ ای-اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد.
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 -١٣ﺳﻧﺳورھﺎی ﺣرارﺗﯽ
ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت از ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﺣﺳﮕرھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ و در ﺻﻧﻌت ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻓراواﻧﯽ روﺑرو ﺷد ﺳﻧﺳورھﺎی
ﺣرارﺗﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت ﺻرﯾﺢ ﺗر ﺗرﻣوﺳﺗﺎﺗﮭﺎ وﺗرﻣوﮐوﭘل ھﺎ ﺑودﻧد.
ﺗرﻣوﺳﺗﺎﺗﮭﺎ:
در ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﺣوه ﻋﻣﻠﮑرد ﺗرﻣوﺳﺗﺎﺗﮭﺎ ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﺗرﻣوﺳﺗﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎ درﯾﺎﻓت اﻧرژی ﺣرارﺗﯽ آﻧرا ﺑﮫ ﺣرﮐت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺗﺑدﯾل
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد  ،ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﺣرارت ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ اﻧﺟﺎم داده و ﺑﺎﻋث ﻗطﻊ ﮐﻧﺗﺎﮐت ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ھﯾﺗر ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺗرﻣوﺳﺗﺎﺗﮭﺎ در اﻧواع ﺑﯾﻣﺗﺎل و روﻏﻧﯽ و ﮔﺎزی در ﺻﻧﻌت ﮐﺎرﺑرد دارﻧد.
اﺻﻮل ﮐﺎر ﮐﺮد ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﮭﺎی ﺑﯿﻤﺘﺎل
 BI-METALاز دو ﮐﻠﻣﮫ  BIﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ دو و ﮐﻠﻣﮫ  METALﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻓﻠز ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت و ﻗطﻌﮫ ای ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود
ﮐﮫ از دو ﻓﻠز ﺑﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺣرارﺗﯽ ﻧﺎھﻣﮕون ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .
ﻓﻠزات در ﻣﻘﺎﺑل ﺣرارت دارای اﻧﺑﺳﺎط طوﻟﯽ ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ ﻣﻘدار اﻧﺑﺳﺎط ﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ آراﯾش ﻣوﻟﮑوﻟﯽ ﻓﻠز دارد  ،ﻟذا
ھر ﻓﻠز در ﻣﻘﺎﺑل ﺣرارت اﻧﺑﺳﺎط طوﻟﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را از ﺧود ﺑروز ﺧواھد داد.
اوﻟﯾن ورﻗﮫ ھﺎی ﺑﯾﻣﺗﺎل در ﻗرن  ١٨ﻣﯾﻼدی ﺗوﺳط ﺟﺎن ھرﯾﺳون ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد.
در ﺷﮑل زﯾر ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻧﺣوه ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻓﻠزات ﻣﺧﺗﻠف در ﻣﻘﺎﺑل ﺣرارت را ﺷﺎھد ﺑﺎﺷﯾم.

٢

١

۴

٣

 -١دو ﻓﻠز ﻣﺳﺎوی از ﻧظر ﻗطر وطول را ﮐﮫ ﻣﺗﻔﺎوت از ﻧظر ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﺣرارﺗﯽ ھﺳﺗﻧد را را ﺑروی ھم
ﻣﯾﮕذارﻧد.
 -٢ﺑﮫ اﯾن دو ﻓﻠز ﺣرارت ﻣﯾدھﻧد  ،ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯾﺷوﯾد ﮐﮫ طول ﯾﮑﯽ ﺑﯾش از طول دﯾﮕری ﺷده اﺳت.
 -٣دوﻓﻠز را ﺑﮫ ھم وﺻل ﻣﯾﮑﻧﻧد وﺑﯾﻣﺗﺎل ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾﺷود
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 -۴ﺑﯽ ﻣﺗﺎل را درﻣﻌرض ﺣرارت ﻗرار ﻣﯾدھﻧد  ،ﺑر اﺛر ازدﯾﺎد طول ﻓﻠز ﺑﺎﻻﯾﯽ وﭼﺳﺑﯾده ﺑودن دو ﻓﻠز ازدﯾﺎد طول ﻓﻠز
ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﺛﺎﺑت ﻣﺎﻧدن طول ﻓﻠز ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺧﻣش در ﺑﯾﻣﺗﺎل ﻣﯾﺷود  ،ﺧﻣش اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﮫ ﺟﮭت ﻓﻠزی اﺳت ﮐﮫ
درﻣﻘﺎﺑل ﺣرارت ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﮐﻣﺗری از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
اﻧواع ﺗرﻣوﺳﺗﺎت
ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗرﻣوﺳﺗﺎﺗﮭﺎ را در دو ﻧوع ﺛﺎﺑت و ﻣﺗﻐﯾر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد.
ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺛﺎﺑت Bimetal Thermostat /
اﯾ

نﻧ

از ﺑ ﺎلﯽﺳ
ﺗﺎت ﻣﺗ
وع ﺗرﻣوﺳ ھ ﺎ

ﺎﺧﺗﮫ ﻣ وﻧدﯽو ﺑ
ﺷ

ﻣﺧﺗﻠ
رایھﺣ ﺎیرارت

 Normaly openو اول وﺻل  Normaly closedوﺟود دارﻧد.
وظﺎﯾف ﻋﻣوﻣﯽ ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺛﺎﺑت Bimetal Thermostat /
 -١ﮐﻧﺗرل ﺣرارت آب ﺷﺳﺗﺷو
 -٢ﮐﻧﺗرل ﺣرارت ھوای ﺧﺷﮏ ﮐن
 -١ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗطﻌﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺣدود ﮐﻧﻧده ﺣرارت
ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ از ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺛﺎﺑت

ﺷرح ﺗﺻوﯾر ﺗرﻣوﺳﺗﺎت
 -١ﻗﺎب اﺳﺗﯾل
 -٢ﺻﻔﺣﺎت ﺑﯽﻣﺗﺎل
 -٣ﮐﻧﺗﺎﮐت
 -۴ﻓﻧرﮐﻧﺗﺎﮐت
 -۵اھرم ﺣرارت ﺑﺎﻻ
 -١اھرم ﺣرارت ﭘﺎﯾﯾن
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ف ﺗﻧظ

ﯾم ﻣ وﻧدﯽو در اﻧ
ﺷ

واع اول ﻗط

ﻊ

ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺑﯽﻣﺗﺎل اول وﺻل Normally closed /
ﮐﻧﺗﺎﮐ ﺎتدر ﺣﺎﻟ ت وﺻ ل ﺑ ﮫ
ﺻﻔر ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺣرارﺗ ﯽ ﺑ ﮫ ﺗرﻣوﺳ ﺗﺎت اﻋﻣ ﺎل ﻧﺷ ده ھ
ﺣﺎﻟت در
ﻣﻧظور از اول وﺻل اﯾن اﺳت:
ﯾﮏدﯾﮕر ھﺳﺗﻧد.
ﮐﻧﺗﺎﮐﺎیتآن وﺻ ل اﺳ ت و زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ
اﯾن ﻧوع ﺗرﻣوﺳﺗﺎت در ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣرارت ﻣﺣﯾط زﯾر ﺣ رارت ﻋﻣﻠﯾ ﺎﺗﯽ آن ﺑﺎﺷ د ھ
ﺣرارت ﺑﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫای ﮐﮫ ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺑرای آن ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت ﺑرﺳد ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﻋﻣل ﮐرده ﮐﻧﺗﺎﮐتھﺎی آن از ھم ﺟدا ﻣﯽﺷود.
ﭘس از ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن ﺣرارت ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اوﻟﯾﮫ ﺧود ﺑﺎز ﻣﯽﮔردد.
ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺳﯾﺳ ﺗم اﯾﻣﻧ ﯽ ﺣ رارت ﺑ ﺎ ھﯾﺗ ر ﺑ ﮫ ﺻ ورت ﺳ ری در
اﯾن ﺑﮫ ﻋﻧ وان
ھﺎ
ﻣدار ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
ﺷرح ﺗﺻوﯾر ﺗرﻣوﺳﺗﺎت اول وﺻل
 -١ﻗﺎب اﺳﺗﯾل
 -٢ورﻗﮫ ﺑﯾﻣﺗﺎل )دﯾﺳﮏ(
 -٣اھرم ﻓﺷﺎر
 -۴ﮐﻧﺗﺎﮐت ﻣﺗﺣرک
 -۵ﮐﻧﺗﺎﮐت ﺛﺎﺑت
ﺗرﻣوﺳﺗﺎت در ﺣﺎﻟﺗﯽ اﺳت ﮐ ﮫ ﺣ رارت آن ﺑ ﮫ آﺳ ﺗﺎﻧﮫ ای ﮐ ﮫ ﺑ رای آن ﺗﻧظ ﯾم ﺷ ده

رﺳ

ﯾده اﺳ

ت ،ﺑ

ﮫ ﻧﺣ

وه اﺗﺻ

ﺎل ﮐﻧﺗﺎﮐﺗﮭ

ﺎی ﺷ

ﺗوﺟ  ۵ﮫ ﮐﻧﯾ
ﻣﺎره  ۴و

د،

ﮐﻧﺗﺎﮐﺗﮭﺎ ﺑﮫ ھم ﻣﺗﺻل ھﺳﺗﻧد و زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺣ رارت ﺗرﻣوﺳ ﺗﺎت ﺑ ﮫ ﺣ رارت آﺳ ﺗﺎﻧﮫ
ﺑرﺳد دﯾﺳﮏ ﺑﯾﻣﺗﺎل ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل داده و ﻣوﺟب ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﮐﻧﺗﺎﮐت ﻣﺗﺣرک ﻣﯾﺷود ﭘس ﮐﻧﺗﺎﮐﺗﮭﺎ از ھم ﺟدا ﺧواھﻧد ﺷد.

ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺑﯽﻣﺗﺎل اول ﻗطﻊ Normally open /
ﺣﺎﻟت ﺻﻔر ﮐﮫ ھ ﯾﭻ ﺣرارﺗ ﯽ ﺑ ﮫ ﺗرﻣوﺳ ﺗﺎت اﻋﻣ ﺎل
ﻣﻧظور از اول ﻗطﻊ اﯾندراﺳت:
ﻧﺷده ﮐﻧﺗﺎﮐتھﺎ درﺣﺎﻟت ﻗطﻊ )ﺟدا( از ﯾﮏدﯾﮕر ھﺳﺗﻧد.
اﯾ

ﺗرﻣوﺳ
ن ﻧ ھﻧﮕوع ﺎﻣﯽ ﮐ

ﺗﺎت در رارت ﻣﺣ
ﮫﺣ

ﯾط زﯾ

رﺣ

رارت ﻋﻣﻠﯾ

ﺎﺗﯽ آن ﺑﺎﺷ

د

ﮐﻧﺗﺎﮐتﻗطﻊ اﺳ ت و زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺣ رارت ﺑ ﮫ آﺳ ایﺗﺎﻧﮫﮐ ﮫ ﺗرﻣوﺳ ﺗﺎت ﺑ رای آن
ھﺎی آن
ﮐﻧﺗﺎﮐتآن ﺑ ﮫ ھ م وﺻ ل و ﺟرﯾ ﺎن
ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت ﺑرﺳد ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﻋﻣل ﮐرده وھ ﺎی
اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑرﻗرار مﯾﺷود.
ﭘس از ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن ﺣرارت ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اوﻟﯾﮫ ﺧود ﺑﺎز ﻣﯽﮔردد.
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ﺷرح ﺗﺻوﯾر ﺗرﻣوﺳﺗﺎت اول ﻗطﻊ
 -١ﻗﺎب اﺳﺗﯾل
 -٢ورﻗﮫ ﺑﯾﻣﺗﺎل
 -٣اھرم ﻓﺷﺎر
 -۴ﮐﻧﺗﺎﮐت ﻣﺗﺣرک
 -۵ﮐﻧﺗﺎﮐت ﺛﺎﺑت

ﺗرﻣوﺳﺗﺎت در ﺣﺎﻟﺗﯽ اﺳ ت ﮐ ﮫ ﺣ رارت آن ﺑ ﮫ آﺳ ﺗﺎﻧﮫ ای ﮐ ﮫ ﺑ رای آن ﺗﻧظ ﯾم ﺷ ده اﺳ ت ﻧرﺳ ﯾده اﺳ ت ،ﺑ ﮫ ﻧﺣ وه اﺗﺻ ﺎل
اھرم ﺑروی ﮐﻧﺗﺎﮐت ﻣﺗﺣرک ﮐﻧﺗﺎﮐﺗﮭﺎ ازھم ﺟدا ھﺳ ﺗﻧد و زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ
ﮐﻧﺗﺎﮐﺗﮭﺎی ﺷﻣﺎره  ۴و  ۵ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد  ،ﺑﮫ ﻋﻠت ﻓﺷﺎر
ﺣرارت اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑ ﮫ ﺗرﻣوﺳ ﺗﺎت ﺑ ﮫ درﺟ ﮫ ﺣ رارت آﺳ ﺗﺎﻧﮫ ﻋﻣﻠﮑ رد ﺑرﺳ د دﯾﺳ ﮏ ﺑﯾﻣﺗ ﺎل ﺗﻐﯾﯾ ر ﺷ ﮑل داده و ﻣوﺟ ب
ﺑرداﺷﺗن ﻓﺷﺎراز روی ﮐﻧﺗﺎﮐت ﻣﺗﺣرک ﻣﯾﺷود ﭘس ﮐﻧﺗﺎﮐﺗﮭﺎ ﺑﮫ ھم ﺧواھﻧد ﭼﺳﺑﯾد.
ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺑﯽﻣﺗﺎل اول وﺻل ﺑﺎ ﺑرﮔﺷت دﺳﺗﯽ Manual reset
ﺗرﻣوﺳﺗﺎتﮫ ﻋﻧ وان ﺳﯾﺳ ﺗم اﯾﻣﻧ ﯽ در
ھﺎ ﺑ
اﯾن ﺗرﻣوﺳﺗﺎتھﺎ در ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺎﺷﯾنھﺎی ﺷﺳﺗﺷو  /ﺧﺷﮏﮐن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،اﯾن
دارد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ اﯾ رادی
ﻣدار ﺑﺎ ھﯾﺗر ﺑﮫ ﺻورت ﺳری ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و ﺑرروی آن دﮐﻣﮫ ﮐوﭼﮑﯽ ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت )(reset
آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺑ رای آن ﺗﻧظ ﯾم ﺷ ده اﺳ ت ﺑرﺳ د ﻣ دار را ﻗط ﻊ ﻣ ﮐﻧﯽ د و ﺗ ﺎ
ﺧطر ﮐﮫ
ﺣرارت ﺑﮫ
ای
در ﺳﯾﺳﺗم ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﮐﻣﮫ آن ﺗوﺳط ﺗﻌﻣﯾرﮐﺎر ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﯽ زده ﻧﺷود ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اوﻟﯾﮫ ﺑﺎز ﻧﻣﯽﮔردد.
ﺗرﻣوﺳﺗﺎﺗﮭﺎی ﺗرﮐﯾﺑﯽ
اﯾن ﺗرﻣوﺳﺗﺎتھﺎ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺗرﻣوﺳﺗﺎتھﺎی اول ﻗطﻊ و ﯾﺎ اول وﺻل ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد و
ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﻌداد درﺟﺎت ﺗﻧظﯾم ﺷده دارای ﮐﻧﺗﺎﮐت ﺧواھﻧد ﺑود.
ﭼﮭ ﺎر ﻓ ﯾش را ﮐ ﮫ در
در ﺗﺻوﯾر زﯾر ﻧﻣوﻧﮫای از ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺗرﮐﯾﺑﯽ ٣ﻓ وﯾش
ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی ظرﻓﺷوﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﻧﺗ رل آﻧﮭ ﺎ از ﺗ ﺎﯾﻣر اﻟﮑﺗروﻣﮑﺎﻧﯾ ﮏ اﺳ ﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷ ود
را ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد
در ﺗرﻣوﺳﺗﺎﺗﮭﺎی ﺳﮫ ﻓﯾش ﯾﮏ ﻓﯾش ﻣﺷﺗرک وﯾﺎ ﺑرق ورودی ﺑﮫ ﺗرﻣوﺳﺗﺎت و دو
ﻓﯾش دﯾﮕر ﺧروﺟﯽھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای دو درﺟﮫ ﻣﺗﻔﺎوت ﺗﻧظﯾم ﺷدهاﻧد.
اولرﻗط ﻊ و ﯾ ﺎ اول وﺻ ل و ﯾ ﺎ ﯾﮑ ﯽ اول وﺻ ل و
تھ
ﺧروﺟﯽﻣﻣﮑ ن اﺳ دو
ھ ﺎ
دﯾﮕری اول ﻗطﻊ ﺑﺎﺷد.
ﻓﯾﺷﮭﺎ ﺑﺻورت دوﺗﺎﯾﯽ ﺑ ﺎ ھ م ﮐ ﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧ د ﺑ ﮫ ط ور ﻣﺛ ﺎل در
ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ۴
در ﻓﯾش
ﺗرﻣوﺳﺗﺎﺗﮭﺎی  ۴ﻓﯾش ظرﻓﺷوﯾﯽ دو ﺗﺎ از ﻓﯾﺷﮭﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ودر ﺣرارت
ﺎط ﺑ ﺎ ﯾﮑدﯾﮕرﻧ د ودر
در ارﺗ
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧﻧد و دوﺗ ﺎی دﯾﮕ ر ﻧﯾ ز ﺑ
۶۵
ﺣرارت  ۵٠درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧﻧد.
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ﻧﻘش زﺑﺎن رﻧﮓ در ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ درﺟﺎت ﻋﻣﻠﮑرد ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺑﯽﻣﺗﺎل
ﺗﻔﺎده ﻣودﯽاﻟﺑﺗ ﮫ ﺑ ﺎ ﺗوﺟ ﮫ ﺑ ﮫ
رایﺑﯽﻧﻣ ﺎﯾش درﺟ ﮫ ﻋﻣﻠﮑ رد ﺗرﻣوﺳ ﺗﺎت از زﺑ ﺎن رﻧ ﮓ اﺳ ﺷ
ﺗرﻣوﺳﺗﺎتھﺎی
در اﻏﻠب ﻣﺗﺎل ﺑ
ﻣﺧﺗﺻﺎت ﺷرﮐت ﺳﺎزﻧده ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗطﺎﺑق درﺟﮫ ﺣرارت و ﺷدت رﻧﮓھﺎ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد ﻟﯾﮑن ﻗﺎﺋده ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت.
رﻧﮓ ﺳﺑز/ﺳﻔﯾد

 ٣٠درﺟﮫ
 ۴٠درﺟﮫ

رﻧﮓ زرد
رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺟﯽ
رﻧﮓ ﻗرﻣز

 ۶٠درﺟﮫ
 ٩٠-٨۶درﺟﮫ

ﻧﻣﺎﯾش رﻧﮓھﺎ در ﯾﮏ ﺗرﻣوﺳﺗﺎت ﺗرﮐﯾﺑﯽ
 ٣٠درﺟﮫ اول ﻗطﻊ رﻧﮓ ﺳﻔﯾد
 ٩٠-٨۶درﺟﮫ اول وﺻل رﻧﮓ ﻗرﻣز
ﺗرﻣوﮐوﭘﻠﮭﺎ
ﺗرﻣوﮐوﭘﻠﮭﺎ ﻗﺎدرﻧد ﺗﺎ اﻧرژی ﺣرارﺗﯽ را ﺑﮫ اﻧرژی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺣرارت درﯾﺎﻓت ﺷده اﻧرژی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ
ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﺗوﻟﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ از اﺟﺳﺎم دراﺛر ﺣرارت اﻟﮑﺗرون از دﺳت داده و ﺑﻌﺿﯽ اﻟﮑﺗرون ﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﮔر اﯾن دو ﻓﻠز ﺑﮫ ھم
ﻣﺗﺻل ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﻣﺣل اﺗﺻﺎل ﺣرارت داده ﺷود درﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﯾن دو ﺟﺳم اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗرون ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾردودرﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮑﯽ از
اﻟﮑﺗرون اﺿﺎﻓﯽ ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑطور ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎردار ﻣﯽ ﺷود و دﯾﮕری اﻟﮑﺗرون ھﺎی ﺧودرا از دﺳت داده و دارای ﺑﺎر ﻣﺛﺑت
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن روش روش ﺗوﻟﯾد اﻟﮑﺗرﯾﺳﯾﺗﮫ از طرﯾق ﺣرارت ﯾﺎ ﺗرﻣو اﻟﮑﺗرﯾﺳﯾﺗﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﮫ اﺗﺻﺎل اﯾن دو ﻓﻠز
ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗرﻣوﮐوﭘل ﮔﻔﺗﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺟﻧدﯾن ﺗر ﻣوﮐوﭘل ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﺻل ﺷوﻧد ﯾﮏ ﺗرﻣوﭘﯾل )ﺑﺎﺗری ﺣرارﺗﯽ(ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ
آﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﺗوان از دو ﻓﻠز روی و ﻣس اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﺣرارت ﺑﺎﻋث دادن اﻟﮑﺗرون از ﻣس ﺑﮫ روی ﻣﯽ ﺷود.

اﺛر ﺣرارت ﺑر ﻧﯾﻣﮫ ھﺎدی :
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﯾﻣﮫ ھﺎدی ھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ژرﻣﺎﻧﯾم.ﺳﻠﯾﮑون).ﺳﯾﻠﯾﺳﯾوم.ﺳﻠﻧﯾوم و اﮐﺳﯾﻣس ﯾﮏ ظر ﻓﯾﺗﯽ دراﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﺣرارﺗﯽ
ﺑﺎﻋث آزاد ﺷدن اﻟﮑﺗرون ھﺎی ﻻﯾﮫ واﻻﻧس اﻧﮭﺎ ﺷده و ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر درھداﯾت آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﺣرارت ﻣﯽ ﺗواﻧد
اﻟﮑﺗرون ھﺎی اﻧﮭﺎرا ﺑﮫ ﺣرﮐت در آورد.
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ﻣﺣﺎﺳن ﺗرﻣوﮐوﭘﻠﮭﺎ :
-١

ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ ھﺳﺗﻧد:ﺑﺎطری ﮔرﻣﺎﯾﯽ

-٢

ﺳﺎده ھﺳﺗﻧد

-٣

از ﻧظر ﺳﺧت اﻓزاری ﻣﺣﮑم ھﺳﺗﻧد

-٤

ارزان ھﺳﺗﻧد

-٥

ﻣﺗﻧوع ھﺳﺗﻧد و دراﻧواع و اﻗﺳﺎم ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

-٦

ﻣﺣدوده رﻧﺞ دﻣﺎﯾﯽ وﺳﯾﻌﯽ دارﻧد

ﻣﻌﺎﯾب ﺗرﻣوﮐوﭘل:
-١

ﻏﯾر ﺧطﯽ ھﺳﺗﻧد

-٢

وﻟﺗﺎژﺧروﺟﯽ ﮐﻣﯽ دارﻧد

-٣

ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرﺟﻊ دﻣﺎﯾﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ھﺳﺗﻧد

-٤

ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯽ ﺛﺑﺎت و ﻧﺎﭘﺎﯾدار

-٥

ﺣﺳﺎﺳﯾت ﮐﻣﯽ دارﻧد

ﺗرﻣوﮐوﭘل ھﺎ ﺑرﺣﺳب ﻣوارد ﮐﺎرﺑرد ﻣﺧﺗﻠف در اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.در ﺟدول زﯾر ﻣﺷﺧﺻﺎت ﭼﻧد ﻧوع
ﺗرﻣوﮐوﭘل و ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺗرﯾن ﻣواردی ﮐﮫ درﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗرﻣوﮐوﭘل ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧد ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﻣواد زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﺧروﺟﯽ ﺗرﻣوﮐوﭘل

ﺣوزه ﺗﻐﯾﯾرات درﺟﮫ

ﻧوع ﻓﻠزات ﺗرﻣوﮐوﭘل-

ﻧوع ﻓﻠزات ﺗرﻣوﮐوﭘل+

ﻧوع

ﺣرارت
٠/٠٧٢

١٠٠٠

٠

ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﺎن

ﮐروﻣل

E

٠/٠٣

١۴٠٠

٠

ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﺎن

آھن

J

٠/٠٢٣

٢٣٠٠

۵٠٠

اﻟوﻣل

ﮐروﻣل

K

٠/٠٠۵

٢١٠٠

١٠٠٠

رودﯾوم %١٣

ﭘﻼﺗﯾﻧوم

R

٠/٠١

١٨٠٠

٠

رودﯾوم %١٠

ﭘﻼﺗﯾﻧوم

S

٠/٠٢۵

٧٠٠

٣٠٠-

ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﺎن

ﻣس

T

و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺗرﻣوﮐوﭘل ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای آن ﯾﮏ وﻟﺗﺎژ ﻣﻧﺑﻊ ﺗﮭﯾﮫ ﮐرد ﺗﮭﯾﮫ وﻟﺗﺎژﻣﻧﺑﻊ ﺑرای ﺗرﻣوﮐوﭘل ھﺎ ﺑﮫ
ﺳﮫ طرﯾق اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت:
روش اول.
درﮐﺎرھﺎ ی ﺻﻧﻌﺗﯽ از دو ﺗرﻣوﮐوﭘل ھم ﺟﻧس وﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.ﻣﺛﻼ ھردو از ﻣس و ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﺎن ﺑﺎﺷﻧد .دراﯾن
روش ﯾﮑﯽ از ﺗرﻣوﮐوﭘل ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان دﻣﺎی ﻣرﺟﻊ ﻣﺛﻼ درﯾﺦ ﺷﻧﺎور ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻋﻧوان دﻣﺎ ﺻﻔر درﺟﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود
اﯾن ﺗرﻣوﮐوﭘل ھﺎ راطوری ﺑﮫ ھم وﺻل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧروﺟﯽ ھﺎ دارای ﯾﮏ ﺟﻧس ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دراﯾن ﺻورت ﺑﺎ اﻓزاﯾش
ﺣرارت وﻟﺗﺎژ ﺧروﺟﯽ ﺗرﻣوﮐوﭘل اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات وﻟﺗﺎژﺗوﺳط وﻟت ﻣﺗر ﻣﯽ ﺗوان اﺷﮑﺎر ﺷود.
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اﻧواع ﺳﻧﺳورھﺎی ﺣرارﺗﯽ:
-١

ﺗرﻣوﮐوﭘل

-٢

RTD

-٣

ﺗرﻣﺳﺗور

-٤

ﺳﻧﺳورھﺎی IC

RTD
RTDھﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣت PTCﺑﺎ ﺳرﻋت ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﺎﻻ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ درﺻورت اﻋﻣﺎل ﮔرﻣﺎ ﺑﮫ اﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎوﻣت اﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ﺧطﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ اﯾن ﻋﻧﺎﺻر درھﻣﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗوﻣﺎس ﺳﯽ ﺑﮏ ﺗرﻣو اﻟﮑﺗرﯾﺳﯾﺗﮫ را ﮐﺷف ﮐرد ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎل  ١٨٢١آﻗﺎی
ھﺎﻣﻔﺎری دﯾوی ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﺧﺎﺻﯾت دراﯾن ﻓﻠز ﺷده RTDﻣﺧﻔف ﮐﻠﻣﮫ ﻻﺗﯾن:
RESISTANCE TEMPERATAR DETECTOR
ﺣدود  ١۵ﺳﺎل ﺑﻌد آﻗﺎی وﯾﻠﯾﺎم زﯾﻣﻧس اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﻠز ﭘﻼﺗﯾﻧﯾوم را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ RTDﺗر ﺟﯾﻊ داد و از اﯾن ﻓﻠز ﺑرای اﯾن
ﺧﺎﺻﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد اﯾن ﻋﻧﺎﺻر RTDﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘﻼ ﺗﯾﻧﯾوم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد ﺑﮫ ﻧﺎم PRTDﻧﺎم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑود درﺟﮫ ﺣرارت
ھﺎی ﺑﯾن -182/96درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد را ﺗﺎ درﺟﮫ ﺣرارت630/74درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد را اﻧدازه ﮔﯾری ﮐﻧد .ﻣﺣدوده
رﻧﺞRTDھﺎ از 10ﺑﮫ ﺗوان ٨ﺗﺎ ﭼﻧدﯾن ھزارم اھم اﺳت
ﻣﺣﺎﺳنRTD
-١

ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣﮑم ھﺳﺗﻧد ازﻧظر ﺳﺧت اﻓزاری

-٢

ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ دﻗت و ﺻﺣﯾﺢ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ درﺻورت اﻓزاﯾش و ﮐﺎھش ﮔرﻣﺎ از T1ﺑﺎ رﺳﯾدن ﮔرﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﮫ
T1دوﺑﺎره ھﻣﺎن ﻣﻘداری را ﺧواھﻧد داﺷت ﮐﮫ ﻗﺑﻼ دراﺛر T1داﺷﺗﮫ اﺳت

-٣

از ﺗرﻣوﮐوﭘل ﺧطﯽ ﺗر ھﺳﺗﻧد

ﻣﻌﺎﯾب RTD
-١

ﮔران ﻗﯾﻣت ھﺳﺗﻧد

-٢

ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﻧﺑﻊ ﺟرﯾﺎن

-٣

Rﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ

-٤

ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻠﯽ ﮐوﭼﮏ

-٥

ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧودﺷﺎن ﮔرم ﺷوﻧد ﭘدﯾده ﺧود ﮔرﻣﺎﯾﺷﯽ دارﻧد.

RTDھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺗﺎ دﻣﺎی  ١٢٠درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ھﺳﺗﻧد و در دﻣﺎھﺎی ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺎﯾد PRTDاﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﮐﮫ
دراﯾن ﺻورت ﻗﯾﻣت ﻧﯾز ﺑﺎﻻ ﻣﯾرود.
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 -١۴ﺳﻧﺳورھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ
ﺳﻧﺳورھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﻧﺳورھﺎﯾﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺧروﺟﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺻورت اھﻣﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾﮑﻧد  ،ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﮐﺎرﺑرد اﯾن ﮔوﻧﮫ
ﺳﻧﺳورھﺎ در ﺧط ﮐﺷﮭﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺗﻌﯾﯾن ﺣرارت ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ در ﻣورد ﺳﻧﺳورھﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺣرارت وﮐﺎرﺑرد ﻋﻣﻠﯽ آﻧﮭﺎ در ﺻﻧﻌت
ﻟوازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯾﭘردازﯾم .
ﻧﺎم دﯾﮕر ﺳﻧﺳورھﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺣرارت ﺣﺳﮕر ﺣرارت  / PTC / NTC temperature sensorﺗرﻣﯾﺳﺗور /
Thermistorاﺳت.
در اﺛر ﺣرارت ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در ﻣﻘداراھم ﻣﻘﺎوﻣﺗﮭﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯾﺷود در داﺧل اﯾن ﺣﺳﮕرھﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣت ﺳراﻣﯾﮑﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﻐﯾﯾرات ﺣرارت ﻣﻘﺎوﻣت آن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾﮑﻧد.
 اﮔرﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺣرارت ﻣﻘﺎوﻣت داﺧﻠﯽ ﺗرﻣﯾﺳﺗوری ﮐم ﺷود ﭘس اﯾن ﺣﺳﮕراز ﻧوع ) (NTCﻣﯾﺑﺎﺷد.
 اﮔر ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺣرارت ﻣﻘﺎوﻣت داﺧﻠﯽ ﺗرﻣﯾﺳﺗوری زﯾﺎد ﺷود ﭘس اﯾن ﺣﺳﮕر از ﻧوع )  (PTCﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻘﺎوﻣت ﺗوﺳ ط ﯾ ﮏ ﻣ دار اﻟﮑﺗروﻧﯾ ﮏ ﮐﻧﺗ رل ﻣﯾﺷ ود وزﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺣ رارت ﺑ ﮫ ﻣﯾ زان ﺗﻧظ ﯾم ﺷ ده ﺑرﺳ د ودر ﻧﺗﯾﺟ ﮫ
ﻣﻘﺎوﻣت ﺳﻧﺳور ﺑﮫ ﺣد ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرﺳد  ،ﺑرق ھﯾﺗر ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن ﻣدار اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﻗطﻊ ﻣﯾﺷود.
ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ط رز ﻋﻣﻠﮑ رد آﻧﮭ ﺎ
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ظﺎھری دو ﺷﮑل ﻣﺗﻔﺎوت از اﯾن ﺣﺳﮕرھﺎ درﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی ظرﻓﺷوﯾﯽ و
ﯾﮑﺳﺎن اﺳت.
ﺷرح ﺗﺻوﯾر ﻧوع اول ﻣﻘﺎوﻣت NTC
) ﻗﺎﺑﻠﻣﮫ ای(
 -١ﻣﺣﻔظﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ
 -٢ﻗﺎب ﻓﻠزی
 -٣ﻣﻘﺎوﻣت NTC/PTC
 -۴ﻓﯾﺷﮭﺎی
ﺷرح ﺗﺻوﯾر ﻧوع دوم ﻣﻘﺎوﻣت NTC
) ﻣﯾﻠﮫ ای  /ﻣدادی (
 -١ﻣﻘﺎوﻣت NTC / PTC
 -٢ﻗﺎب ﻓﻠزی
 -٣ﻓﯾﺷﮭﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ
 -۴ﻣﺣﻔظﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ
ﺳﻧﺳور PTC
در ﺣﺳﮕر  PTCﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﺣرارت ﻣﻘﺎوﻣت داﺧﻠﯽ آن اﻓزاﯾش ﻣﯾﺎﺑد  ،ﺑﮫ ﺟدول زﯾر ﺗوﺟﮫ ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد.
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درﻣﻘﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾرات ﺣرارت PTCﺟدول ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣﻘﺎوﻣت

ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ در ﺟدول ﻣﺷﺧص اﺳت در ﺗرﻣﯾﺳﺗورھﺎی  PTCﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺣرارت ﻣﻘدار ﻣﻘﺎوﻣت داﺧﻠﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯾﺎﺑد.
در ﺟدول ﻓوق اﻟذﮐر ﺗﻐﯾﯾرات ﺣرارت ﺑﺎ واﺣد ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد و ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺎ واح اھم ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده اﺳت.

ﺳﻣﺑل اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺗرﻣﯾﺳﺗور PTC

در ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی ظرﻓﺷوﯾﯽ ﮐﮫ از ﺗﺎﯾﻣر ھﺎی ھﺎﯾﺑرﯾد در ﮐﻧﺗرل آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑود از اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗرﻣﯾﺳﺗورھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷد
وﻟﯽ ﺑﺳرﻋت ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد و اﺳﺗﻔﺎده از ﺗرﻣﯾﺳﺗورھﺎی  NTCﻣﻌﻣول ﺷد.
ﺳﻧﺳور NTC
در ﺣﺳﮕر  NTCﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﺣرارت ﻣﻘﺎوﻣت داﺧﻠﯽ آن ﮐم ﻣﯾﺷود ﺑﮫ
ﺟدول ﺗطﺎﺑق ﺗﻐﯾﯾرات ﺣرارت و ﻣﻘﺎوﻣت دﻗت ﮐﻧﯾد  ،در ﺳﺗون ﺣرارت
ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد و ﻣﻘﺎوﻣت اﺳﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾرات ﺣرارت ﺗﻐﯾﯾرات
ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﻧﯾز ﺛﺑت ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﺣرارت ﻣﻘﺎوﻣت
ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾﮑﻧد.
در ﮐﻧﺎر ﺑدﻧﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﺗرﻣﯾﺳﺗورھﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐﺎر آن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
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ﺟدول ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣﻘﺎوﻣت  NTCدرﻣﻘﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾرات ﺣرارت

ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ از ﺗﻐﯾﯾرات ﺛﺑت ﺷده در ﺟدول ﻣﺷﺧص اﺳت ﺑﺎ اﻓزاﯾش دﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﺎھش ﻣﯾﺎﺑد در اﯾن ﺟدول ﻧﯾز
ﺗﻐﯾﯾرات دﻣﺎ ﺑﺎ واﺣد ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد و ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺎ واﺣد اھم ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯾﺷود.
ﺟدول ﺗطﺎﺑق ﺗﻐﯾﯾرات ﺣرارت و ﻣﻘﺎوﻣت در ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺗﻐﯾر NTC
ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﮫ اھم

ﺣرارت ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد
ﻣﻘﺎوﻣت اﺳﻣﯽ

ﺣداﮐﺛر ﻣﻘﺎوﻣت

ﺣداﻗل ﻣﻘﺎوﻣت

 ٢٠درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد

 ۶٠۵٠اھم

 ۶٣٣۵اھم

 ۵٧۶۵اھم

 ۶٠درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد

 ١٢۵٠اھم

 ١٢٧٨اھم

 ١٢٢٢اھم

 ٨٠درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد

 ۶۴٠اھم

 ۶٢٠اھم

 ۶۶٠اھم



ﻣﻘﺎوﻣت اﺳﻣﯽ  :ﻣﻘدار ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗطﻌﮫ ﺑرای آن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑروی آن درج ﺷده اﺳت.



ﺣداﮐﺛر ﻣﻘﺎوﻣت  :ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺧطﺎی ﻗطﻌﮫ ﺣداﮐﺛرﻣﻘدارﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗطﻌﮫ ﺑﮫ آن ﺧواھد رﺳﯾد.



ﺣداﻗل ﻣﻘﺎوﻣت  :ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺧطﺎی ﻗطﻌﮫ ﺣداﻗل ﻣﻘدارﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗطﻌﮫ ﺑﮫ آن ﺧواھد رﺳﯾد.
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ﺳﻧﺳور ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﻓﺗو اﻟﮑﺗرﯾﮏ
ﺳﻧﺳورھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﻓﺗو رزﯾﺳﺗور ﺑر اﺳﺎس ﺟذب ﻧور ﮐﺎرﻣﯾﮑﻧﻧد ﺟذب ﻧور ﺑﺎﻋث ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻣﻘﺎوﻣت اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﻗطﻌﮫ
ﻣﯾﺷود.
از اﯾن ﺳﻧﺳور در ﮐﻧﺗرل ﭼراﻏﮭﺎی روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود.
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 -١۵ﺳﻧﺳورھﺎی ﻣﺟﺎورﺗﯽ
ﯾﮏ ﺣﺳﮕر ﻣﺟﺎورﺗﯽ ) (Proximity Sensorﻧوﻋﯽ از ﺣﺳﮕر ھﺎﺳت ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص وﺟود اﺟﺳﺎم ﻧزدﯾﮏ ﺑدون
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت .ﯾﮏ ﺣﺳﮕر ﻣﺟﺎورﺗﯽ اﻏﻠب ﯾﮏ ﻣﯾدان اﻟﮑﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺗرواﺳﺗﺎﺗﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﭘرﺗوﯾﯽ از
ﺗﺷﻌﺷﻌﺎت اﻟﮑﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﭘرﺗو ﻣﺎدون ﻗرﻣز( را از ﺧود ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﻐﯾﯾرات در ﻣﺣﯾط ﯾﺎ
ﺳﯾﮕﻧﺎل ھﺎی ﺑرﮔﺷﺗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.

ﺷﺋﯽ در ﺣﺎل ﺣس ﺷدن اﻏﻠب ﺑﮫ ﻋﻧوان ھدف ﺣﺳﮕر ) (Sensor Targetﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ھدف ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﺣﺳﮕر ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ دارﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑرای ﯾﮏ ھدف ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﺣﺳﮕر ﺧﺎزﻧﯽ ﯾﺎ ﻓوﺗواﻟﮑﺗرﯾﮏ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺎﺳب
ﺑﺎﺷد.
ﺑرای اھداف ﻓﻠزی از ﺣﺳﮕر ھﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ای را ﮐﮫ ﺣﺳﮕر ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺷﺧﯾص دھد داﻣﻧﮫ ﻧﺎﻣﯽ) (Nominal Rangeﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ از ﺣﺳﮕر ھﺎ دارای وﯾژﮔﯽ ﺗﻧظﯾم داﻣﻧﮫ ﻧﺎﻣﯽ ﯾﺎ وﺳﯾﻠﮫ ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﺷﺧﯾص درﺟﮫ ﺑﻧدی ﺷده ای را
ﮔزارش دھﻧد .ﺣﺳﮕر ھﺎی ﻣﺟﺎورﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻗﺎﺑﻠﯾت اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﺎﻻ و طول ﻋﻣر ﮐﺎرﮐرد زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد اﯾن اﻣر ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻋدم وﺟود ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ و ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﯾن ﺣﺳﮕر و ﺷﯽ ﺣس ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺳﻧﺳور ھﺎی ﻣﺟﺎورﺗﯽ ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣﺎﻧﯾﺗور ﮐردن ﻟرزش ﻣﺎﺷﯾن ﺟﮭت اﻧدازه ﮔﯾری ﻟرزش در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻣﯾل ﻟﻧﮓ و ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن
ھﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﯾن اﻣر در ﺗورﺑﯾن ھﺎی ﺑﺧﺎر ﺑزرگ ،ﮐﻣﭘرﺳورھﺎ ،و ﻣوﺗورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ھﺎی ﻧوع
 (sleeve-typeﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗداول اﺳت.
آﺳﺗﯾﻧِﯽ )type bearings
اﺳﺗﺎﻧدارد ﺷﻣﺎره  IEC 60947--5-2ﺟزﺋﯾﺎت ﻓﻧﯽ ﺣﺳﮕر ھﺎی ﻣﺟﺎورﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت.
ﺣﺳﮕر ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺎر در ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد اﻏﻠب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻠﯾدھﺎی ﻟﻣﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺣﺳﮕر ھﺎی ﻣﺟﺎورﺗﯽ دارای دو ﺑﺧش ھﺳﺗﻧد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دو ﻗﺳﻣت از ھم دور ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﯾﮏ ﺣﺳﮕر ﻣﺟﺎورﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﯾز ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد ،ﻣﺛﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﻧﺟره ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود
ﺳﯾﺳﺗم اﺧطﺎر آن ﻓﻌﺎل ﺷود.
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اﻧواع ﺣﺳﮕر ھﺎی ﻣﺟﺎورﺗﯽ:


ﺣﺳﮕرھﺎی ﻣﺟﺎورﺗﯽ اﻟﻘﺎﯾﯽ):(Inductive Proximity Sensors

اﯾن ﺣﺳﮕر ھﺎ دارای ﯾﮏ ﻧوﺳﺎن ﺳﺎز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﯾدان اﻟﮑﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﺎﻻ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﯾن ﻣﯾدان ﺗوﺳط
ﯾﮏ ﺳﯾم ﭘﯾﭻ ﮐﮫ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺳطﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺳﮕر ﻗرار داده ﻣﯽ ﺷود ،ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮔردد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﯽ وارد ﻣﯾدان
اﻟﮑﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود ،ﺟرﯾﺎن ھﺎی ادی درون ﺷﯽ اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﯾن ﺟرﯾﺎن ھﺎ ﻧوﻋﯽ ﻣﯾدان اﻟﮑﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ
ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﺟﮭت ﺧﻼف ﻣﯾدان ﺧود ﺣﺳﮕر ھﺳﺗﻧد ،ﻟذا داﻣﻧﮫ ﺳﯾﮕﻧﺎل ﻧوﺳﺎن ﺳﺎز ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻣدار ﺗرﯾﮕر اﯾن
ﮐﺎھش داﻣﻧﮫ را ﺗﺷﺧﯾص داده و ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺧروﺟﯽ ﺣﺳﮕر ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد.
o

ﺣﺳﮕر ھﺎی ﻣﺟﺎورﺗﯽ ﺧﺎزﻧﯽ):(Sensors Capacitive Proximity

ﺣﺳﮕر ھﺎی ﻣﺟﺎورﺗﯽ ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﮕرھﺎی ﻧوع اﻟﻘﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﺟﺎد ﻣﯾدان
اﻟﮑﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﻣﯾدان اﻟﮑﺗرواﺳﺗﺎﺗﯾﮑﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻧوع ﺣﺳﮕر ھﺎ ﻋﻼوه ﺑر اﺟﺳﺎم ﻓﻠزی ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣس اﺟﺳﺎم ﻏﯾر
ﻓﻠزی ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﻏذ ،ﺷﯾﺷﮫ ،ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﭘﺎرﭼﮫ ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﯽ ﻣورد ﻧظر ﻧزدﯾﮏ ﺳطﺢ ﺣﺳﺎس ﺣﺳﮕر ﻣﯽ ﺷود
درون ﻣﯾدان اﻟﮑﺗرواﺳﺗﺎﺗﯾﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دو اﻟﮑﺗرود ﺣﺳﮕر وارد ﻣﯽ ﺷود و ظرﻓﯾت ﺧﺎزن را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾدھد .ﺳﭘس ﻧوﺳﺎﻧﺳﺎز
ﺷروع ﺑﮫ ﻧوﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣدار ﺗرﯾﮕر داﻣﻧﮫ ی ﺳﯾﮕﻧﺎل ﻧوﺳﺎن ﺳﺎز را ﻣﯽ ﺧواﻧد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻘدار ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻣﯽ رﺳد
ﺧروﺟﯽ ﺣﺳﮕر ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ دور ﺷدن ﺷﯽ ﻣﻘدار داﻣﻧﮫ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺧروﺟﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اول ﺑر ﻣﯽ ﮔردد.
ﯾﮏ ﮐﺎرﺑرد ﺣﺳﮕر ھﺎی ﻣﺟﺎورﺗﯽ ﺧﺎزﻧﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان از آن در ﺗﺷﺧﯾص ﺳطﺢ آب در ﺑﺷﮑﮫ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ،ﺑﮫ
اﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ ﭼون ﻣﻘدار ﺛﺎﺑت دی اﻟﮑﺗرﯾﮏ آب ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ اﺳت ﻟذا ﺣﺳﮕر ﻣﯽ ﺗواﻧد از درون ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ آب را
ﺗﺷﺧﯾص دھد.
ﺣﺳﮕر ھﺎی ﻣﺟﺎورﺗﯽ ﻣﺎﻓوق ﺻوت ):(Sensors Ultrasound Proximity
ﺣﺳﮕر ھﺎی ﻣﺟﺎورﺗﯽ ﻣﺎﻓوق ﺻوت از ﯾﮏ ﻣﺑدل ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن و درﯾﺎﻓت ﺳﯾﮕﻧﺎل ھﺎی ﺻوﺗﯽ ﺑﺎ ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﺎﻻ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯽ وارد ﻣﺣﯾط ﻣﯽ ﺷود ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺻدا ﺑﮫ ﺧود ﺣﺳﮕر ﺑرﮔﺷت داده ﻣﯽ ﺷود و ﺧروﺟﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ آن
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﻌﻣوﻻ ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﭘﯾزواﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ درون ﺣﺳﮕر ﻗرار داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘﺎﻟس ھﺎی ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﺎﻻ را
ﺑﻔرﺳﺗد و درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .ﯾﮏ وﻟﺗﺎژ ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﺎﻻ ﺑﮫ دﯾﺳﮏ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﮫ دﯾﺳﮏ را وادار ﺑﮫ ﻧوﺳﺎن ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻓرﮐﺎﻧس ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﻟذا دﯾﺳﮏ ﻣوج ھﺎی ﺻوﺗﯽ ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﺎﻻ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﻟس ھﺎی ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﯽ ﺑرﺧورد ﮐﻧد
ﺑﺎزﺗﺎب ھﺎﯾﯽ از ﺷﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﮕر ﻣﯽ رﺳد .طول ﭘﺎﻟس ھﺎی ﺑرﮔﺷﺗﯽ ﺗوﺳط ﻣﺑدل ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘدار از
ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرﺳد ﺧروﺟﯽ ﺣﺳﮕر ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرﺑردھﺎ:


در ﺑﻌﺿﯽ از اﺗوﻣﺑﯾل ھﺎ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺗوﻣﺑﯾل ﺑﺎ اﺷﯾﺎء ھﻧﮕﺎم ﭘﺎرک ﮐردن از ﺣﺳﮕر ھﺎی ﻣﺟﺎورﺗﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.



ﺳﯾﺳﺗم ﮔرﻣﺎ ی زﻣﯾن ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺟﺎورت ﺑﮫ زﻣﯾن در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ھواﻧوردی.



اﻧدازه ﮔﯾری ﻣوﻗﻌﯾت و ﻟرزش ﻣﯾل ﻟﻧﮓ ھﺎی ﭼرﺧﺷﯽ در ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ.



ﺗﺷﺧﯾص ﭘﺎرﮔﯽ ﺻﻔﺣﺎت در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارای ﺻﻔﺣﮫ ھﺳﺗﻧد.



ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺿد ﻣوﺷﮏ



ﺗﻠﻔن ھﺎی ھﻣراه



ﺗرن ھﺎی ھواﯾﯽ
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 -١۶ﺳﻧﺳورھﺎی اﺛر ھﺎل
اﺛر ھﺎل ﺗوﺳط دﮐﺗر ادوﯾن ھﺎل ) (Dr. Edwin Hallدر ﺳﺎل  ١٨٧٩ﮐﺷف ﺷد.او ﭘﯽ ﺑرد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ
ﻋﻣودی ﯾﮏ آھﻧرﺑﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺿﻠﻊ ﻣﺳﺗطﯾل ﻧﺎزﮐﯽ از ﺟﻧس طﻼ ﮐﮫ دارای ﺟرﯾﺎن اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ اﺳت وارد ﻣﯽﺷود ﺑﺎﻋث
ﺑوﺟوداﻣدن اﺧﺗﻼف ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل در ﺿﻠﻊ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯽﮔردد .ھﻣﭼﻧﯾن او ﺑﺎ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﭘﯽ ﺑرد ﮐﮫ ﻣﯾزان وﻟﺗﺎژ ﺑﮫ اﻧدازه ﺟرﯾﺎن
ﻋﺑوری از رﺳﺎﻧﺎ و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺷﺎر ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﻋﻣود ﺑر ﺻﻔﺣﮫ ﻣﺳﺗطﯾل ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
ﻣﺎده ھﺎل ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﯾﻣﮫ رﺳﺎﻧﺎھﺎﯾﯽ از ﻧوع  Pﻣﺎﻧﻧد آرﺳﻧﺎﯾد ﮔﺎﻟﯾوم ﯾﺎ  ، GaAsآﻧﺗﯾﻣوﻧﺎﯾد اﯾﻧدﯾوم ﯾﺎ  InSbوآرﺳﻧﺎﯾد اﯾﻧدﯾوم
ﯾﺎ  InAsﺑﺎﺷد.
ﺣﺳﮕرھﺎی اﺛر ھﺎل در ﺑﺳﯾﺎری از اﺑزار اﻧدازه ﮔﯾری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷوﻧد .در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻐﯾر ﺣس ﺷوﻧده ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ
ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد ﯾﺎ آﻧرا از ﺧود ﻋﺑور دھد ﺣﺳﮕرھﺎی اﺛر ھﺎل ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ وظﯾﻔﮫ ﺧود را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد وﻟﺗﺎژ ھﺎل ﻣﺗﻧﺎﺳب اﺳت ﺑﺎ
ﺟرﯾﺎن اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ) (Iو ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ )(B
اﻧدازه اﯾن وﻟﺗﺎژ در ﻣﺣدوده ی ﻣﯾﮑرو وﻟت ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر در ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺣﺿور ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧدهھﺎ ﺿروری
ﻣﯽﺑﺎﺷد.
اﺳﺎس ﮐﺎر ﺣﺳﮕرھﺎی اﺛر ھﺎل
ﯾﮏ ﺣﺳﮕر اﺛر ھﺎل ﻣﺑدﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺧروﺟﯽ وﻟﺗﺎژ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯾدانھﺎی
ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑزرگ وﻟﺗﺎژ ﺧروﺟﯽ در ﻣﺣدوده ی ﭼﻧد ﻣﯾﮑرووﻟت ﻣﯽﺑﺎﺷد  .ﺑرای ارﺗﻘﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺣﺳﮕر و ﮔرﻓﺗن
ﺧروﺟﯽ ﻣطﻠوب ﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن دﻗت و ﺑﺎ ﺣداﻗل ﺧطﺎی ھﯾﺳﺗرزﯾس ﺑﺎﯾد از ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده  ،رﮔوﻻﺗور وﻟﺗﺎژ و ﻣدارھﺎی
ﺳوﯾﯾﭼﯾﻧﮓ ﻣﻧطﻘﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﺷﮑل
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ﺣﺳﮕرھﺎی اﺛر ھﺎل ﺑﮫ دو ﻧوع ﻋﻣده ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷوﻧد:
.١ﺣﺳﮕرھﺎی ﺧطﯽ ﯾﺎ آﻧﺎﻟوگ
وﻟﺗﺎژ ﺧروﺟﯽ اﯾن ﻧوع ﺣﺳﮕر ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ از ﺧروﺟﯽ ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب اﺳت ﺑﺎ اﻧدازه ﻣﯾدان
ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﻣﺎل ﺷده.

ﺷﮑل

ﮐﮫ در آن :

•  VHوﻟﺗﺎژ ھﺎل ﺑر ﺣﺳب وﻟت ﻣﯽﺑﺎﺷد.
•  RHﺿرﯾب اﺛر ھﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷد.
•  Iﺟرﯾﺎن اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﻋﺑوری از ﺣﺳﮕر ﺑر ﺣﺳب آﻣﭘر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
•  tﺿﺧﺎﻣت ﺻﻔﺣﮫ ﺣﺳﮕر ﺑر ﺣﺳب ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
•  Bﭼﮕﺎﻟﯽ ﺷﺎر ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺑر ﺣﺳب ﺗﺳﻼ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ اﺣﺳﺎس ﺷده ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد و از آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﺧروﺟﯽ ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧدهھﺎ ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ
ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺑﻊ وﻟﺗﺎژ ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﺑرای ﭘرھﯾز از دو ﻣﻧﺑﻊ وﻟﺗﺎژ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ از ﺗﻘوﯾت
ﮐﻧﻧده ی ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ﺑﺎ آﻓﺳت ﻣﻌﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ اﻋﻣﺎل ﻧﺷود ﻣﻘدار آﻓﺳت در ﺧروﺟﯽ ظﺎھر
ﻣﯽﺷود .اﮔر ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﻣﺛﺑت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﻘدار ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﺑزرﮔﺗر از آﻓﺳت و اﮔر ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ
اﻋﻣﺎﻟﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد ﺧروﺟﯽ ﻣﻘداری ﻣﺛﺑت و ﮐﻣﺗر از آﻓﺳت ﺧواھد ﺑود.
ﺧروﺟﯽ ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ﺣدود اﺷﺑﺎع ﺧﺎرج ﺷود.ﺑﺎﯾد ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﺷد ﮐﮫ در ﺻورت اﻋﻣﺎل ﻣﯾدان
ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺣﺳﮕر اﺛر ھﺎل آﺳﯾب ﻧدﯾده و ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده ﺑﮫ اﺷﺑﺎع ﻣﯽرود.
ﺣﺳﮕرھﺎی دارای ﺧروﺟﯽ آﻧﺎﻟوگ وﻟﺗﺎژ ﺧروﺟﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫای را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ اﻧدازه ﻣﯾدان
ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺗﺎ ﻣﺣدوده ی اﺷﺑﺎع ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺣدودهھﺎی ﻋﻣﻠﮑرد اﯾن ﻧوع ﺳﻧﺳورھﺎ ﻣﯽﺗواﻧد  ۴٫۵ﺗﺎ ١٠٫۵
وﻟت ۴٫۵،ﺗﺎ  ١٢وﻟت و ﯾﺎ  ۶٫۶ﺗﺎ  ١٢٫۶وﻟت ﺑﺎﺷد.
.٢ﺣﺳﮕرھﺎی اﺛر ھﺎل ﺑﺎ ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل
اﯾن ﻧوع ﺣﺳﮕرھﺎ دارای  schmitt-triggerھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺣﻠﻘﮫ ھﯾﺳﺗرزﯾس ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﺳت و ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت
ﮐﻧﻧده ﻣﺗﺻل ﻣﯽﺷود.ﺧروﺟﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎ دو وﺿﻌﯾت روﺷن ) ( ONو ﺧﺎﻣوش ) (OFFرا ﭘوﺷش ﻣﯽدھد.در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎر ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺑﺎ اﻧدازه ﺑزرﮔﺗر از ﯾﮏ ﻣﻘدار ﻣرﺟﻊ از ﻋﻧﺻر ھﺎل ﻋﺑور ﮐﻧد ﺧروﺟﯽ ﺳرﯾﻌﺎ از
ﺣﺎﻟت ﺧﺎﻣوش ) (OFFﺑﮫ ﺣﺎﻟت روﺷن )( ONﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت ﻣﯽدھد) .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘدار ﻣرﺟﻊ ﺗوﺳط
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ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزﻧده ﺣﺳﮕر ﻣﻌﯾن ﻣﯽﮔردد (.و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎر ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﮐﻣﺗر از ﻣﻘدار ﻣرﺟﻊ ﺷود ﺧروﺟﯽ ﺑﮫ
ﺣﺎﻟت  OFFﻣﯾرود.
دو ﻧوع ﺣﺳﮕر اﺛر ھﺎل ﺑﺎ ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل وﺟود دارد  :دو ﻗطﺑﯽ و ﺗﮏ ﻗطﺑﯽ.
ﺣﺳﮕرھﺎی دوﻗطﺑﯽ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص وﺟود ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت از  OFFﺑﮫ ON
ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﻣﺛﺑت ﻧﯾﺎزدارﻧد و ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﻋدم وﺟود ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر
وﺿﻌﯾت از ﺣﺎﻟت  ONﺑﮫ  OFFﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﻣﻧﻔﯽ اﺣﺗﯾﺎج دارد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﺳﮕرھﺎی ﺗﮏ ﻗطﺑﯽ ﺑرای
ﺗﺷﺧﯾص وﺟود و ﻋدم وﺟود ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ از ﻣﯾدان ﻣﺛﺑت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد.
ﮐﺎرﺑردھﺎی ﺣﺳﮕر ﺑﺎ ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل:
ﮐﻧﺗرل ﻣوﺗور)ﺗﺷﺧﯾص ﺳرﻋت (
ﺗﺟﮭﯾزات ﻋﮑﺎﺳﯽ )اﻧدازه ﮔﯾری زﻣﺎن(
زﻣﺎن اﺣﺗراق
ﺣﺳﮕر ﻣﮑﺎن
ﺷﻣﺎرﻧده ﭘﺎﻟس )ﭼﺎﭘﮕر و دراﯾو ﻣوﺗور(
ﺣﺳﮕرﺗﻌﯾﯾن ﻣﮑﺎن ﺳﺎﻗﮫ ﺷﯾر
Joy stick
ﻗﻔل ﺷدن در
ﻣﺷﺎھده ﺟرﯾﺎن )ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل ﻣوﺗور(
اﻧدازه ﮔﯾری ﺳرﻋت ﭼرﺧش
اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﻠو
رﻟﮫ
آﺷﮑﺎرﺳﺎزھﺎی ﻧزدﯾﮑﯽ
اﻣﻧﯾﺗﯽ )ﮐﺎرتھﺎی ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ (
ﻣﺎﺷﯾنھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﮔوﯾﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮑﯽ(
ارﺗﺑﺎطﺎت راه دور
ﻓﺷﺎرﺳﻧﺞھﺎ
ﺳوﯾﯾﭻھﺎی ﻣﺣدود ﮐﻧﻧده
ﺳﻧﺳور ﺗﻌﯾﯾن ﻣﮑﺎن ﻟﻧز
ﺗﺳت ﺗﺟﮭﯾزات
ﺳﻧﺳور ﺗﻌﯾﯾن ﻣﮑﺎن ﺷﻔت
دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺳﮑﮫای
ﮐﺎرﺑردھﺎی ﺳﻧﺳور ﺑﺎ ﺧروﺟﯽ ﺧطﯽ :
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ﻣﺷﺎھده ﺟرﯾﺎن
دراﯾو دﯾﺳﮏ
دراﯾو ﻓرﮐﺎﻧس ﻣﺗﻐﯾر
ﮐﻧﺗرل ﺣﻔﺎظت ﻣوﺗور
ﺣﻔﺎظت ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ
اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﮑﺎن
دﯾﺎﻓراﮔم ﻓﺷﺎر
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾوﻣﺗرھﺎی ﻏﯾر ﺗﻣﺎﺳﯽ
ﺳوﯾﯾﭻھﺎی اﻧﮑودر
اﻧﮑودرھﺎی ﭼرﺧﺷﯽ
ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده وﻟﺗﺎژ
ردﯾﺎب ﻓﻠزات آھن دار
در زﯾر ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﭼﻧد ﯾﮏ از ﮐﺎرﺑردھﺎی ذﮐر ﺷده در ﺑﺎﻻ ﻣﯽﭘردازﯾم
ﺑﺳﺗن در) ( door interlockو زﻣﺎن اﺣﺗراق :
در اﯾن روش ﺳﻧﺳور طوری ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﯾد داﺧل ﻗﻔل ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﻣﯾدان
ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺑﭼرﺧد.از ﻣزاﯾﺎی اﯾن روش ﯾﺦ  ،آب و دﯾﮕر ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺷراﯾط طﺑﯾﻌﯽ ھﺳﺗﻧد ﺣذف ﺷدهاﻧد.
اﯾن روش ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗﻔل اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر رود.
ﺣﺳﮕر : RPM
ﺣﺳﮕر  RPMﯾﮑﯽ ازﻋﻣوﻣﯽ ﺗرﯾن ﮐﺎرﺑردھﺎ ﺑرای ﺣﺳﮕر اﺛر ھﺎل اﺳت.
ﺷﺎر ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﻋﻣﻠﮑرد ﺣﺳﮕر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ آھن رﺑﺎی ﺟدا ﮐﮫ ﺑر روی ﺷﻔت ﯾﺎ ﭼرخ ﺗﺻب
ﺷدهاﺳت ﯾﺎ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻠﻘﮫ ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﺷود.
ﺣﺳﮕر دﻣﺎ و ﻓﺷﺎر :
ﺣﺳﮕرﺑﺎ ﺧروﺟﯽ ﺧطﯽ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی دﯾﮕری ﺑﮫ ﺟز ﻣﮑﺎن و ﺟرﯾﺎن را اﻧدازه ﮔرﻓت.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻧﺳور ﺧطﯽ ﺑﺎ ﻧﯾروی ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺗرﮐﯾب ﻣﯽﺷود ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری دﻣﺎ ﯾﺎ ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر رود.
ﮐﺎرت ﺧوان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ :
ﺳﯾﺳﺗم اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻗﻔل در ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﻧﺳور ﺧروﺟﯽ ﺧطﯽ  ιﮐﺎرتھﺎی ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ و ﻣدارات
ﻣﯾﮑروﭘروﺳﺳورھﺎی ﺧطﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺷﮑل زﯾر طراﺣﯽ ﺷود.
در اﯾن ﻣﺛﺎل ﺑﺎ ﻟﻐزش ﮐﺎرت ﺧروﺟﯽ ﺳﻧﺳور ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﺳﯾﮕﻧﺎل آﻧﺎﻟوگ ﺑﮫ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﺑرای
ﻋﻣﻠﮑرد رﻟﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد.زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﻟﺳﯽ ﺑﮫ رﻟﮫھﺎی ﺳﻠﻧوﺋﯾدی ﻣﯽرﺳد در ﺑﺎز ﻣﯽﺷود.
ﺳﻧﺳورھﺎی ﻟرزﺷﯽ
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 -١٧ﺳﻧﺳور ھﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ
ﺳﻧﺳورھﺎﯾﯽ ﺑدون ﺗﻣﺎس ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻠزات ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد ،از ﺳﻧﺳور ھﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ در اﻧدازه ﮔﯾری
ﺳرﻋت ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود.
اﯾن ﻧوع ﺳﻧﺳور ھﺎ در اﻧدازه ﮔﯾری ﺳرﻋت ﻣوﺗور  ،اﻟﮑﺗروﻣوﺗور  ،ﭼرخ دﻧده ھﺎ وﭘﻣپ ﺗوﺑﯾن ﮐﺎر ﺑرد دارﻧد.
ﺧروﺟﯽ اﯾن ﻧوع ﺳﻧﺳورھﺎ از ﻧوع وﻟﺗﺎژی ﺑوده و ﺳﻧﺳور وﻟﺗﺎژ ﺧروﺟﯽ ﺧود را ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﻋﻣود ﺑر
ﺳطﺢ ﺧود ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﮑﻧد.
وﻟﺗﺎژ ﺗﻐذﯾﮫ اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ ﺑﺎ وﻟﺗﺎژ  ٢٢٠وﻟت و ﯾﺎ  ٢۴وﻟت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﯾﺑﺎﺷد .

اﺻﻮل ﻧﻈﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد
دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ طﺮﯾﻘﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻨﺴﻮرھﺎی اﻟﻘﺎﺋﯽ BEROور ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﯿﺎء ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﻠﮭﺎ ﺳﺎﯾﺰھﺎ واﻧﺪازھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺻﻮل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
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ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی اﻟﮑﺘﺮو ﻣﮕﻨﺘﯿﮏ و ﻓﻠﺰات
دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی اﻟﮑﺘﺮو ﻣﮕﻨﺘﯿﮏ و ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن ﺷﯿﺌﯽ رﺳﺎﻧﺎ ﺟﮭﺖ ﻋﺒﻮر اﯾﻦ ﻣﯿﺪان از داﺧﻞ آن و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ از ھﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﮫ رﺳﺎﻧﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﻓﻠﺰات ﺑﮫ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﯽ دھﺪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺪان
ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﮫ ﻧﺎم BEROاز ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﮔﺮداﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.وﯾﺎ اﺻﻞ اﺻﻠﯽ
ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ از ﭼﮭﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻓﻨﺮ-ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ-ﻣﺪار راه اﻧﺪاز-و رﻟﮫ
ﺧﺮوﺟﯽ.
ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯿﺪان ﺑﮫ ﻣﺤﺰ ﻋﺒﻮر از)ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮو ﻣﮕﻨﺘﯿﮏ( ﻓﺎز ﯾﺎ رﺳﺎﻧﺎ
ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﻮدرا ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪﯾﻌﻨﯽ دراﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮدش ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﯿﺪﺑﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.

ھﺮﮔﺎه ﻓﻠﺰی ﺑﮫ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ﺳﻨﺴﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻠﻘﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ داﻣﻨﮫ
اﻟﮑﺘﺮو ﻣﮕﻨﺘﯿﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯿﺸﻮد .
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از زﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺳﻨﺴﻮرﺟﺮﯾﺎن ﻓﻮﮐﻮو ﻓﺸﺎر ﻧﻮﺳﺎن زﯾﺎد ﺷﺪه و داﻣﻨﮫ ﻣﯿﺪان را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ.ﻣﺪار راه اﻧﺪاز داﻣﻨﮫ
ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ ﮐﮫ ﻗﺒﺎﻻ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺧﺮوﺟﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دھﺪ.و زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺟﺴﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺳﻨﺴﻮر داﻣﻨﮫ ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ
را زﯾﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.و ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی وﻟﺘﺎژی
ﻣﺪﻟﮭﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﻨﺴﻮرھﺎی اﻟﻘﺎﺋﯽ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ دردو ﻧﻮع AC-DCﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﮫ درﺑﺎزھﺎی وﻟﺘﺎژی  ١٠ﺗﺎ  ٣٠وﻟﺖ
DCو ١٥ﺗﺎ  ٤٣وﻟﺖ  DC-10ﺗﺎ  ٦٥وﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ٢٠ﺗﺎ  ٢٣٠وﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ-و  ٢٠ﺗﺎ  ٢٦٥وﻟﺖ  ACﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
روﺷﮭﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
روﺷﮭﺎی ارﺳﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮﻧﺎﻧﺪ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ  ٣ﺳﯿﻢ و درﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ  ٢ﺳﯿﻢ ارﺳﺎل ﺷﻮدﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﺰو اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.و اﯾﻦ
ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﻣﯽ ﺗﻨﻮاﻧﻨﺪ درورودﯾﮭﺎﯾﺸﺎن ﺑﺼﻮرت وﻟﺘﺎژ ﻣﻨﻔﯽ وﯾﺎ ﻣﺜﺒﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺷﺘﮫ د .ﮐﮫ ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻗﻄﺒﮭﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﻮع
ﺳﻨﺴﻮر دارد.

ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺧﺮوﺟﯿﮭﺎ
ﺳﻨﺴﻮرھﺎی اﻟﻘﺎﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ه ﺑﺼﻮرت ٣ﺳﯿﻤﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت PNPﯾﺎ NPNﺑﺎﺷﻨﺪ.ﮐﮫ درﺧﺮوﺟﯿﮭﺎی اﯾﻦ
ﺳﻨﺴﻮرھﺎ از ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﮫ دراﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺧﺮوﺟﯽ PNPﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
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دراﯾﻨﺠﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ Aﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ و وردی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﮫ -Lﺑﻮده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺜﺒﺖ
ﺧﻮدرا از +Lﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر از ﺧﻮد ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ ﺟﺮﯾﺎن راھﯽ را از +Lﺑﮫ
ﺳﻤﺖ -Lﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده ﮐﮫ طﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﮑﺮ ﺑﻨﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻮن ﯾﮏ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﺟﻮد دارد ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ +از ﻧﻘﻄﮫ Aﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد.

درﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر NPNﻧﯿﺰ روار ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ وﻟﺘﺎژ +ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎل
ﺷﺪن ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﻨﺘﻮر ﯾﮏ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژی ﺟﮭﺖ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن از +ﺑﮫ ﺳﻤﺖ _ و ﻋﺒﻮر از ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر دور ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﮫ
ﻗﻈﺐ ﻣﻨﻔﯽ در ﭘﺎﯾﮫ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﭼﻮن ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر از ﻟﺤﺎظ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ  -ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺧﺮوﺟﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎ
وﻟﺘﺎژ -اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺗﯿﻐﮫ ھﺎی درﺣﺎل ﻋﺎدی ﺑﺎز و درﺣﺎل ﻋﺎدی ﺑﺴﺘﮫ:
دراﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی رﻟﮫ ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪPNPدراﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ درزﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﺳﻨﺴﻮر زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﯿﻐﮫ ھﺎی ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺗﯿﻐﮫ ھﺎی
ﺑﺎز ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﺴﻮرھﺎی  ٤ﺳﯿﻤﮫ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮫ و ﺟﻮددارد.
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اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺮی و ﻣﻮازی ﺳﻨﺴﻮرھﺎ:
درﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺎرا ﺗﺮﻗﯿﺐ ﺑﺮآن دارد ﮐﮫ از ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎص ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دھﯿﻢ .
ﭼﺮاﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮی وﯾﺎ ﻣﻮازی درﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.وﻗﺘﯽ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮی
درﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ واﮐﻨﺶ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ .اﻣﺎ درزﻣﺎن
اﺗﺼﺎل ﻣﻮازی ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺴﻮرھﺎ از ﺧﻮد واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دھﺪ.اﻣﺎ درزﻣﺎن اﺗﺼﺎﻟﺖ ﺳﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻮع
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮاﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻟﺘﮭﺎ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﻮﯾﺪ.ﭼﺮاﮐﮫ ﻣﯿﺰان وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﯽ و
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﮭﻢ اﺳﺖ

ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ:
ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ از ھﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ آھﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .و ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دارای ﭘﻮﺷﺶ وﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﭘﻮﺷﺶ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ ھﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ آھﻦ اﮔﺮ ﺑﮫ اطﺮاف ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎﭘﻮﺷﺸﻮﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ اطﺮاف ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﻮر
ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ

ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻮک ﺳﻨﺴﻮر:
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ھﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ آھﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮدن ﺧﻄﻮط ﻣﯿﺪان ﺑﮫ داﺧﻞ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﮫ در ﮔﺮداﮔﺮد ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ درﻧﻮک.ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻮک ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮار ﺷﺪن ﻓﻠﺰات ﺑﮫ ﻧﻮک ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.ﭼﺮاﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﻓﻠﺰات اطﺮاف
ﺳﻨﺴﻮر در ھﻮاﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ھﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ آھﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﮫ در ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﮔﮭﺎی ﺳﻨﺴﻮرھﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﮫ درﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻓﻠﺰات ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮ د
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ درﺻﺪ دﻗﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺬ ﻟﺬا ﭼﮏ ﻧﻤﻮدن و ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﻮدن ﺳﻨﺴﻮرھﺎ در ﺿﺮﯾﺐ دﻗﺖ آﻧﮭﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد.

ﻧﺒﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻮک ﺳﻨﺴﻮر:
دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻠﺰات دراطﺮاف ﺳﻨﺴﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯽ اطﺮاف را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ازاﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮاﺣﯽ
اطﺮاف اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر از ﻓﻠﺰات دورﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ اطﺮاف ﺳﻨﺴﻮر از ﻓﻠﺰات ﭘﺎک ﺷﻮد.اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ درﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻌﺪی را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ.و ﺑﺮای ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ

ﻧﺼﺐ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ:
درزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ازاﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ درزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺪاه ازدوﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮردرﻣﺠﺎورت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﯾﺎ روﺑﺮوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮدراﺛﺮ ﺗﺪاﺧﻞ
اﻣﻮاج وﺗﺪاﺧﻞ اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﯽ دراﺛﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺪاﺧﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.اﺳﺘﻔﺎده از راھﻨﻤﺎی زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺗﺪاﺧﻞ را
ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
-١درﺣﺎﻟﺖ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﺑﺮار ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪه راﻓﺎﺻﻠﮫ ای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
-٢درﺳﻨﺴﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﮐﻼھﮏ ﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ  ٦ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪه را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
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-٣در ﺳﻨﺴﻮرھﺎی دارای ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﻼھﮑﯽ ﮐﮫ درﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ  ٢ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺲ را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
 -٤در ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﺑﺪون ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﻼھﮏ درﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ ٣ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺲ را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﺪﻓﮭﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ:
در ﻣﻮرد ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ھﺪف ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ روﯾﮫ ﺻﺎف از ﻓﻮﻻد ﻧﺮم ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ودارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ ١ﻣﯿﻠﯽ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﻮﻻدھﺎی ﻧﺮم دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ درﺟﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده .ﻓﻮﻻد ﻧﺮم ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اھﺪاف ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ
آھﻦ و ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اھﺪاف ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﻗﻄﺮ ﺳﻨﺴﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﭼﮫ ﺳﻨﺴﻮرھﺎی دارای ﺣﻔﺎظﺖ وﭼﮫ
ﺑﺪون ﺣﻔﺎظﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﺑﺪون ﺣﻔﺎظﺖ ﺑﺎﯾﺪ اھﺪاف از زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﻋﺘﺸﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ واﮔﺮ ھﺪف
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﻄﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻨﺴﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد درھﺮ ﺻﻮرت اھﺪاف ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪه از ﺿﺮﯾﺐ دﻗﺖ ﺳﻨﺴﻮر
ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ واﮔﺮ ﺟﺴﻢ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ھﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺴﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای آن طﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد.

ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺳﺎﯾﺰ اھﺪاف:
ازاﯾﻦ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﺑﻌﺪاد ھﺪف ﮐﻮﭼﮑﺘﺮاز ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﺟﮭﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺣﺲ
ﺳﻨﺴﻮرﺑﺮای اھﺪاف ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ازاﺳﺘﺎﻧﺪارد SNEWﮐﮫ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﻮط ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮده و ھﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای ﺟﺪوﻟﯽ
ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﺟﺪول زﯾﺮا دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ١ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ھﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ٠.٨٣ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﻄﺢ آن ﺑﺎﺷﺪ
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ﺿﺨﺎﻣﺖ اھﺪاف
ﺿﺨﺎﻣﺖ اھﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ طﺒﻖ ﺟﺪول ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣﺲ ﺳﻨﻮر ﻣﻨﻮط ﺑﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن اھﺪاف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای اھﺪاﻓﯽ از ﺟﻨﺲ .ﺑﺮﻧﺞ .اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮ.ﻣﺲ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ
روخ ﻧﻤﯿﺪھﺪ و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﮫ ﻗﻄﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ اھﺪاف ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ اھﺪاف ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاص اھﺪاف و ﻧﻮع ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه اھﺪاف:
ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه اھﺪاف ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﺲ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﮭﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯿﺰان و ...ﻧﯿﺰ دراﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار
ھﺴﺘﻨﺪ
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﻧﻮع  :SNارزش ﻧﻈﺮی ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ در اھﻤﯿﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻟﺤﺎظ.دﻣﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت.وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﯾﮫ.در ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن ھﺪف ﻏﯿﺮ از ارزاﺑﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻧﻮع :SR
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ وﻟﺘﺎز و درﻣﺎی ﮐﺎر ﮐﺮد اﻧﮭﺎ
C ± 0.5°°٢٣ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اھﻣﯾت ﺳﺎﺧت ﺗﺣﻣل ﻣدار.و ﻣﯾزان ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺳﺎﻓت درﺑﺎزه  %١٠-+ﻣﯾزان ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.و
ﻣﯾزان ﻣﺟﺎز ﻣﺳﺎﻓت ﺑراﺳﺎس اھداف ﺑﯾن  ٠ﺗﺎ % ٩٠ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھرﭼﻧد در رده %١١٠ﻗدرت ﺗﺷﺧﯾص درﻣﺳﺎﻓت
ﻣورد ﻧظر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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ﻧﻮع :SU
درﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﺴﻮر دراﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺪ ﻣﺠﺎز درﺟﮫ ﮔﺮﻣﺎ و وﻟﺘﺎژﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮاز ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو درﺟﮫ ﺳﻨﺲ ﻧﻤﻮرد
ھﺪف ﻧﯿﺰ  %١٠_+ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻮع :SA
دراﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﯿﺰان درﺟﮫ و وﻟﺘﺎژ ﻧﺰذﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﺧﻠﯽ ﺳﻨﺴﻮردراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ ازاﯾﻦ رو در ﺣﺪود %٨١ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻣﺸﺨﺼﺎت واﮐﻨﺸﯽ:
ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ اھﺪاف درزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ درﻣﺤﺪوده ﮐﻨﺘﺮﻟﺮی ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮک ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﮭﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ اھﺪاف ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و درزﻣﺎن ﻋﺒﻮر ﺟﺴﻢ ﺧﻄﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﮫ رھﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ودرﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﭘﺴﻤﺎﻧﺪھﺎی ﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯽ دراﺛﺮ ﻋﺒﻮر
ﺟﺴﻢ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.
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ﻣﻨﺤﻨﯽ واﮐﻨﺶ:
ﺳﺎﯾﺰ وﺷﮑﻞ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺤﻨﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺴﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻣﻨﺤﻨﯽ زﯾﺮ اﻟﮕﻮ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد.

ﻗﯿﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺳﻨﺴﻮرھﺎ:
دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﺎﺳﯽ دو ﺳﻨﺴﻮر  RG4٣و  RG04٣ﺑﺎﺷﺪ
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ﻣﺜﺎﻟﮭﺎﺋﯽ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎر ﺑﺮد ﺳﻨﺴﻮرھﺎ:

ﺧروﺟﯽ ﺳﻧﺳورھﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ آﻧﺎﻟوگ ﺑوده و ﺑرﺣﺳب ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر
از ﺳﻧﺳور ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾﮑﻧد.
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﻧﺳورھﺎ دارای ﯾﮏ دﯾﺎﮔرام ﺟواﺑﮕوﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اﯾن

ﺣداﻗل و ﺣد اﮐﺛر
ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺳﺗﺎﻧدارد

دﯾﺎﮔرام
ﻣﺷﺧص ﻣﯾﮕردد ﺣد اﮐﺛر و ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ ھدف از ﺳﻧﺳور ﻣﺷﺧص
ﻣﯾﮕردد

ﺳﻧﺳور اﻟﻘﺎﯾﯽ
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ھﻣراه ھر ﺳﻧﺳور ﯾﮏ ﺟدول راھﻧﻣﺎ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ آن ﻣﯾﺗوان ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﺎرﺑردی ﺳﻧﺳور را ﺑدﺳت آورد.
راھﻧﻣﺎی ﺗﺷﺧﯾص ﺳﻧﺳور ھﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ
× A

××

××

×× 3

IPS
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ mm
ﻧوع ﺧروﺟﯽ AV :وﻟﺗﺎژی
 AIﺟرﯾﺎﻧﯽ
ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺑدﻧﮫ ﺳﻧﺳور
Pﺧروﺟﯽ ﻣﺛﺑت
Nﺧروﺟﯽ ﻣﻧﻔﯽ
ﺑﺻورت دوﺗﮑﮫ ﺑﺎ آﻣﭘﻠﯽ ﻓﺎﯾر
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 -١٨ﺳﻧﺳور ھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ
ﺳﻧﺳور ھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻠز و ﻏﯾر ﻓﻠز ﺣﺳﺎس ﺑوده و در ﻣﻘﺎﺑل ﻋواﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد رطوﺑت ھوا  ،ﮔردو ﻏﺑﺎر ﺑروی
ﻋﻣﻠﮑرد آن ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯾﮕذارد و در ﻣوارد زﯾر ﮐﺎرﺑرد دارﻧد.
ﮐﻧﺗرل ﺳطوح ﻣﺧﺎزن  ،ﺷﻣﺎرش در ﺧطوط ﺗوﻟﯾد  ،ﺟدا ﮐردن ﻗطﻌﺎت ﻓﻠزی از ﻏﯾر ﻓﻠزی .
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ از  ۴ﻗﺳﻣت ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت

آﻣﭘﻠﯽ ﻓﺎﯾر

اﺷﻣﯾت ﺗرﯾﮓر

دﻣدوﻻﺗور

اﺳﯾﻼﺗور

ﻗﺳﻣت اﺳﺎﺳﯽ اﺳﯾﻼﺗور از دو ﻗطﻌﮫ ﻓﻠزی ﺗﺷﮑﯾل ﺷده  ،وﺿﻌﯾت ﻗرار ﮔﯾری اﯾن ﻗطﻌﺎت ﻓﻠزی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھم
طوری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋت اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ظرﻓﯾت ﺧﺎزﻧﯽ ﻣﯾﺷود .
ھرﮔﺎه ﻗطﻌﮫ ای ﺑﺎﺿرﯾب اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ  Eﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺣﺳﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺷود ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر ظرﻓﯾت ﺧزﻧﯽ ﺑﯾن ﺻﻔﺣﺎت
ﻣﯾﺷود  ،اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر داﻣﻧﮫ ﺧروﺟﯽ اﺳﯾﻼﺗور ﻣﯾﺷود دﻣودوﻻﺗور داﻣﻧﮫ اﺳﯾﻼﺗور را آﺷﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧد و
اﯾن ﻣﻘدار را ﺑﺎﺳطﺢ ﻣرﺟﻊ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯾﮑﻧد  ،ھر ﮔﺎه داﻣﻧﮫ اﯾن ﻣﻘدار از ﺳطﺢ ﻣرﺟﻊ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ﺧروﺟﯽ ﺳﻧﺳور
ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯾﺷود .
 -١٩ﺳﻧﺳورھﺎی ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ
اﯾن ﻧوع ﺳﻧﺳورھﺎ ﺑرای ﺑﯾش از  ٢٠٠٠ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ در ﺧدﻣت ﺑﺷر ﻣﯾﺑﺎﺷد اﯾن ﺳﻧﺳور ھﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾس ﻋﻣل
ﻣﯾﮑﻧﻧد و وﯾژﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾﮑﻧد آﯾن ﺳﻧﺳور ھﺎ از اﻧواع ﺳﻧﺳورھﺎی ﺑدون ﺗﻣﺎس ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
از اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ در اﺗوﻣﺑﯾﻠﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده زﯾﺎدی ﻣﯾﺷود.
 -٢٠ﺳﻧﺳورھﺎی ﻧوری
اﯾن ﮔروه ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻧﺳورھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺣﺳﺎس ﻣﯾﺑﺎﺷد ودر اﻧواع ﯾﮏ طرﻓﮫ و دو طرﻓﮫ ورﻓﻠﮑﺗوری ﺗوﻟﯾد
ﻣﯾﺷوﻧد .
ﺳﻧﺳور ﻧوری ﯾﮏ طرﻓﮫ  :اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ ﺑر اﺳﺎس ارﺳﺎل اﻣواج ﻣﺎدون ﻗرﻣز ﻣدوﻟﮫ ﺷده و درﯾﺎﻓت ﺑﺎزﺗﺎﺑش اﻣواج از
ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد.
ﺳﻧﺳور ﻧوری دو طرﻓﮫ  :اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ ﺑراﺳﺎس ارﺳﺎل اﻣواج ﻣدوﻟﮫ ﺷده در ﻗﺳﻣت ﻓرﺳﺗﻧد و درﯾﺎﻓت آن در در ﻗﺳﻣت
ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻓرﺳﺗﻧده ﻧﺻب ﻣﯾﺷود ﻋﻣل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﮐﺎرﺑرد آن در :
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ﮐﻧﺗرل ﺗردد  ،ﮐﻧﺗرل دور  ،ﺷﻣﺎرش ﺧط ﺗوﻟﯾد  ،ﮐﻧﺗرل ﺳطﺢ  ،ﮐﻧﺗرل ﺣرﮐت ﭘﺎرﭼﮫ و...
 -٢١ﺳﻧﺳورھﺎی ﻣﺎﻓوق ﺻوت
اﺳﺎس ﮐﺎر ﺣﺳﮕرھﺎی ﻓراﺻوت ﻣﺷﺎﺑﮫ رادار ﯾﺎ ردﯾﺎب ﺻوﺗﯽ ،ﺗﺷﺧﯾص وﯾژﮔﯽھﺎی ھدف از طرﯾق ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎزﺗﺎب اﻣواج
رادﯾوﯾﯽ ﯾﺎ ﺻوﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺣﺳﮕرھﺎی ﻓراﺻوت اﻣواج ﺻوﺗﯽ ﺑﺎ ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﺎﻻ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣوج ﺑﺎزﺗﺎب ﺷده را درﯾﺎﻓت
و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن ﺣﺳﮕرھﺎ ﺑﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑ ٔﮫ زﻣﺎن ﺑﯾن ﻓرﺳﺗﺎدن ﺳﯾﮕﻧﺎل و ﮔرﻓﺗن ﺑﺎزﺗﺎب ،ﻓﺎﺻﻠ ٔﮫ ﺟﺳم را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد .از
اﯾن ﻓﻧﺎوری ﻣﯽﺗوان در اﻧدازهﮔﯾری ﺳرﻋت و ﺟﮭت ﺑﺎد ﯾﺎ ﻣﯾزان ﭘر ﺑودن ﯾﮏ ﻣﺧزن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﺑرای اﻧدازهﮔﯾری
ﺳرﻋت و ﺟﮭت ،ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه از ﭼﻧدﯾن ﮔﯾرﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد و از روی ﻓﺎﺻﻠ ٔﮫ ﻧﺳﺑﯽ آﻧﮭﺎ ﺳرﻋت را اﻧدازه ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑرای
اﻧدازهﮔﯾری ﻣﯾزان ﻣﺎﯾﻊ داﺧل ﯾﮏ ﻣﺧزن ﻧﯾز ﮐﺎﻓﯾﺳت ﻓﺎﺻﻠﮫ از ﺳطﺢ ﻣﺎﯾﻊ اﻧدازه ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﮐﺎرﺑردھﺎی دﯾﮕر ﺷﺎﻣل
ردﯾﺎﺑﮭﺎی ﺻوﺗﯽ) ،(sonarﺑﺧورھﺎ ) ،(Humidifierﻓراواﻧﮕﺎری )ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ ﻓراﺻوت( ،دزدﮔﯾرھﺎ و آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﻏﯾر
ﻣﺧرب) (Nondestructive testingﻣﯽﺷود .ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول از ﻓرﺳﺗﻧده و ﮔﯾرﻧدهھﺎﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺑدﯾل
اﻧرژی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺻوﺗﯽ اﻣواج ﺻوﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗر از  ٢٠ﮐﯾﻠوھرﺗز اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﺑﺎزﺗﺎب اﻣواج ﺻوت را ﺑﺎر
دﯾﮕر ﺑﮫ اﻧرژی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻗﺎﺑل اﻧدازهﮔﯾری و ﻧﻣﺎﯾش ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣد ٔه اﯾن ﻓﻧﺎوری ﺷﮑﻠﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
ﺳطوح اﺟﺳﺎم و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻏﻠظت ﻣواد اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل وﺟود ﮐف در ﺳطﺢ ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻊ اﯾن ﻋﻣل را ﻣﺧﺗل ﻣﯽﮐﻧد.
ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎ ﻓﻮق ﺻﻮت رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺲ دﯾﻮﺳﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺻﻮت را ارﺳﺎل وﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
ﺑﺎﻻ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ
و زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﺪه و از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی وارد ﯾﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﻦ ﺳﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد داده و ﺧﺮوﺟﯽ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺧﺘﻼﻓﺎت

آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی  /دﯾﺴﻚ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﺸﺎر اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻰ
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐرﯾﺳﺗﺎﻟﮭﺎی ﭘﯾزواﻟﮑﺗرﯾﮏ ھﻧﮕﺎم اﻋﻣﺎل ﻧﯾرو ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ،وﻟﺗﺎژ ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد در آﺷﮑﺎر ﺳﺎز ﻓراﺻوت
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرﻧد .ﺑرﺧﯽ ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎ از اﺟزا ﻓرﺳﺗﻧده و ﮔﯾرﻧده ﺟدا اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳﯾﺳﺗمھﺎی دﯾﮕر ﺗﻧﮭﺎ از
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ﯾﮏ ﻓرﺳﺗﻧده -ﮔﯾرﻧده ﭘﯾزواﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد .راهھﺎی دﯾﮕر ﺑرای اﯾﺟﺎد ﮐردن و ردﯾﺎﺑﯽ ﮐردن ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل ﺑر
اﺛرﻣﻐﻧﺎطﯾس)(magnetostrictionو ﺗﺣرﯾﮏ ﺧﺎزﻧﯽ ) actuation capacitiveﻣﯽﺑﺎﺷد

ﭘﺎﻟﺲ ﮔﺴﯿﻞﯾﺎﻓﺘﮫ
ﭘﺎﻟﺲ ﮔﺴﯿﻞﯾﺎﻓﺘﮫ در واﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ  ٣٠ﻧﺒﺾ در ﯾﻚ ﺷﻨﺎﺳﮫ ][200 stlovK
اﺳﺖ .اﻧﻌﻜﺎس در ﻣﯿﻜﺮووﻟﺖھﺎ ﻣ ﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ..

ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻛﻮر
ً
ﯾﻚ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻛﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺟﻠﻮى ﺣﺴﺎﺳﮕﺮ وﺟﻮد دارد.ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ  6ﺗﺎ ٨٠ﺻﺪم ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻮر ﺣﺴﺎﺳﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﮫ
اﮔﺮ ﺷﯿﺌﯽ وﺟﻮدداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزده ﻧﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﮫ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ
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داﻣﻨﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮدی:
داﻣﻨﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮدی در ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﮫ ﺑﯿﻦ دﯾﺪن و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺣﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ )ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻮر( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﮫ وﺟﻮدﯾﮏ ﺷﯿﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ داﻣﻨﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺷﻮد.ﮐﮫ درﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﮑﻨﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ

زاوﯾﮫ ﺗﺎﺑﺶ
ﺷﻜﻠﻮاره ﺗﺎﺑﺶ ﯾﻚ ﺣﺴﺎﺳﮕﺮ ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت از ﯾﻚ ﻣﺨﺮوط ﺷﺎهﻟﻮﻟﮫ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣ ﺸﻮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺨﺮوط ﻣﺠﺎور .ﺗﻘﺮﯾﺐ زاوﯾﮫ
ﻣﺨﺮوط ﺷﺎهﻟﻮﻟﮫ  ٥اﺳﺖ..
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ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮھﺎ ﻣﻮازى
در ﻣﺜﺎل زﯾﺮ دو ﺣﺴﺎﺳﮕﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﮫ درﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻧﺰدﯾﮑﯽ دو ﺳﻨﺴﻮر درﮐﻨﺎره ﻣﺒﺎﻋﺚ اﺷﮑﺎل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ اﮔﺮ داﻣﻨﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮدی دو ﺳﻨﺴﻮر  ٦ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
اﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ  ٢ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻌﻨﯽ  ١٦ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ

.
ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
اﮔﺮ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ دو ﺳﻨﺴﻮر را ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻌﯿﻦ درﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﯽ درھﻢ ﺗﺪاﺧﻞ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﮫ درﺻﺪ دﻗﺖ ﺑﮫ ﺷﺪت اﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاﺧﻞ اﻣﻮاج ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ

59

ﺣﺴﮕﺮ ھﺎی درروﺑﺮوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ ﺑﺎھﻢ داﻣﻨﮫ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دوﺣﺴﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺪاﺧﻞ
اﻣﻮاج ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ

ﺳﻄﻮح ﭘﮭﻦ وﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪه
دراﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺎﻟﺖ ھﺎﻧﯿﺰ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺳﻨﺴﻮر در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ اﻣﻮاج و ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻟﺰا ﻻزم
اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺳﻄﻮح ﺻﺎف و ﻣﻮج داررا اﮔﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﺳﻨﺴﻮر را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻌﯿﻦ درﮐﻨﺎر آن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ

ﻣﺴﯿﺮ ھﺎی زاوﯾﮫ دار
ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﮫ  ٣درﺟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ زاوﯾﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮ ﮐﮫ

ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﺪ ودر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ زاوﯾﮫ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
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ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﻣﻮاد درﺷﺖداﻧﮫ
ﻣﺎﯾﻌﺎت ،از ﻗﺒﯿﻞ آب ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﯾﻚ ﻣﺴﯿﺮ زاوﯾﮫدار اﺳﺖ .ﻣﻮاد درﺷﺖداﻧﮫ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎﺳﮫ ،ﯾﻚ اﻧﺤﺮاف زاوﯾﮫدار ﺑﮫ
اﻧﺪازه ٤٥ﻣ ﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺻﺪا ﺑﮫ ﯾﻚ زاوﯾﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﻮاد درﺷﺖداﻧﮫ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ..

ﺑﺮﯾﺪن ورق ﻓﻠﺰى اھﺪاف ﺑﯿﺮون
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اھﺪاف ﻣﺰاﺣﻢ درﮐﻨﺎر ﺷﯿﺌﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﻠﻮی ﺷﯿﺌﯽ ﻣﺰاﺣﻢ را ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺻﻮت
را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﻢ ﺷﯿﺸﮫ وﯾﺎ ...از ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺷﯿﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﻓﺮﮐﺎﻧﺶ ﺑﺼﻮرت ﺿﻌﯿﻒ
ﺗﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد
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روش ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ:
دراﯾﻦ روش ﮐﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﯿﺎء ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﺒﻮری ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و رﻟﮫ ھﺎرا در ﺣﺎﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻨﺴﻮر از ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ

روش ﻧﻤﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﺘﯽ:
دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ
دراﺛﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺴﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﺮوﺟﯽ رﻟﮫ ای ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻧﻤﺎ از ﻣﯿﺎن
دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﻘﺶ ارﺳﺎل و دﯾﮕﺮی ﻧﻘﺶ درﯾﺎﻓﺖ را اﯾﻔﺎئ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت دراﺛﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺴﻤﯽ اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد درﺧﺮوﺟﯽ رﻟﮫ ای ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﻰ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻮا و وﺟﻮد ذرات ﻣﻮﺟﻮد درآن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺣﺲ ﺳﻨﺴﻮر ﮔﺬاﺷﺘﮫ و در زﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب رﻟﮫ
ﻓﻌﺎل ﻧﺸﻮد ﮐﮫ درﺟﺪول زﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت
طرﻓﮫ و ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓت ﺗوﻟﯾدﺷده اﺳت ﻣﺎﻧﻧد دراﯾن ﺧﺎﻧواده ﺑر اﺳﺎس ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓت اﻣواج ﺻوﺗﯽ درﻣودﻟﮭﺎی ﯾﮏ
ﻣدﻟﮭﺎی ١و٢وm18.٣

ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ
اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎی از دو طرف ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧده ﻓرﮐﺎﻧس و دﯾﮕری درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﻓرﮐﺎﻧس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ھرﮔﺎه دراﺛر ﻋﺑور ﭼﯾزی وﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ اﯾن ﻓرﮐﺎﻧس ﻗطﻊ ﺷود ﺳﻧﺳور از ﺧود ﺗﻐﯾﯾرات رﻟﮫ ای ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ وﻟﺗﺎژﮐﺎری
hzاﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ ﺑﯾن ٢٠ﺗﺎ ٣٠وﻟت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑوده ﻓرﮐﺎﻧس ﺗوﻟﯾدی  ٢٠٠وﺣداﻗل  ٤٠ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺧودرا ﭼﮏ ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دوﺳﻨﺴﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺟﺴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ دوﺳﻨﺴﻮر ﺣﺪاﻗﻞ  ٤٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﭘﮭﻨﺎی ﺑﯿﻦ دو ﺳﻨﺴﻮر  ٣ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺴﻢ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ٢ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.و در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﮫ
درﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﭘﮭﻨﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ٤ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮدھﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﺮی0
اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﮕﺮھﺎ دارای ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﺮدھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﮭﺎی
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و رﻧﺞ ﮐﺎری آﻧﮭﺎ ﺑﯿﻦ  ١٨ﺗﺎ  ٣٠وﻟﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ  ١٠٠ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺟﺮﯾﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده
ﺧﺮوﺟﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺼﻮرت رﻟﮫ ای وﯾﺎ ﺧﺮوﺟﯽ آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ درﻣﺪﻟﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺪود ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ  ٦ﺗﺎ  ٣٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﮫ از ﺗﺮاﻧﺲ دﯾﻮﺳﺮ ﺟﺪا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده وﯾﺎ ﺑﯿﻦ  ٢٠ﺗﺎ  ١٠٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﮫ ازﺗﺮاﻧﺲ
دﯾﻮﺳﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ ٥ﺗﺎ  ٧ھﺮﺗﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮ اﯾﻦ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ را ﺗﻐﯿﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮدھﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﺮی ١
اﯾن ﻣدل ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت ﺧروﺟﯽ ﮐﻧﺗﺎﮐﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳری ﺗﯾﻐﮫ ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت و درﺿﻣن ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت از
ﯾﮏ ﺗراﻧس دﯾوﺳر ﺟدا و ﯾﮏ ﻧوک ﻣﺗﻐﯾﯾری و وﻟﺗﺎژﮐﺎری ﺑﯾن  ٢٠ﺗﺎ  ٣٠وﻟت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑوده وﺗﺎ  ٢٠٠ﻣﯾﻠﯽ آﻣﭘر ﺟرﯾﺎن
درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣدود ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﯾن ٦ﺗﺎ  ٣٠ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ٢٠ﺗﺎ ١٣٠ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ٤٠ﺗﺎ  ٣٠٠ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ٦٠ﺗﺎ  ٦٠٠ﺳﺎﻧﺗﯽ
ﻣﺗرﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻓرﮐﺎﻧس را ﻗطﻊ و وﺻل ﻣﯽ ﺷود و ﺣرود ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﯾن ١ﺗﺎ  ٨ھرﺗز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت و اھداﻓﯽ
ﮐﮫ ازاﯾن ﺣدود ﮐﻣﺗر وﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷﻧد آﺷﮑﺎر ﻧﺧواھﻧد ﺷد.
ﺣﺳﺎﺳﮕر ھﺎرا ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون آﺷﻧﺎ ﺷده اﯾم را ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺗوﺳط ﺗﻐﯾﯾزات ﻓﺎﺻﻠﮫ ای وﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﭘﺗﺎﻧﺳﯾوﻣﺗری
ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﺋﯾم اﻣﺎ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری ﺑﮫ ﻧﺎم GORPNOSﺑرای ﺷرﮐت زﯾﻣﻧس وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﮐﺎرا ﺑﮫ
راﺣﺗﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم دھد.
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ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ GORPNOSﺑﺎ
اﯾﻧﺗر ﻓﯾس و ﭘرت راﺑط ﺑﯾن ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و ﺳﻧﺳور ﺑﮫ ﻧﺎم rs 232ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت را درﯾﺎﻓت و ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﺳﻧﺳور را
ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﺋﯾد
 -١ﮔزﯾﻧش ﺣدود اول و اﺧر
 -٢ﮔزﯾﻧش اول و آﺧر ﮐﯾﻠد آﻧﺎﻟوگ
 -٣ﻣﺷﺧﺻﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﮐور
 -٤ﻣﺷﺧﺻﮫ اطﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﻧظر ﺣدود
 -٥ﮐﻧﺗﺎﮐت ھﺎی ﻗطﻊ و وﺻل ﺳﻧﺳور درزﻣﺎن ﻋﻣﻠﮑردن
اﯾن ارزﺷﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎده ﻗﺎﺑل ذﺧﯾره درﻓﺎﯾﻠﮭﺎ ﺑوده ودر زﻣﺎن ﺗﻌوﯾض ﯾﮏ ﺳﻧﺳور ﺑﺎ اﺗﺻﺎل آن ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر
ﺗﻐﯾﯾرات را ﻣﯽ ﺗوان درآن ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﻧﻣود.
رﻧﺞ اول ﺧروﺟﯽ آﻧﺎﻟوگ
اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻗﺳﻣت اﻧﺎﻟوگ ﺧود ﭘﺎﻟﺳﮭﺎﺋﯽ را ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل اﮔر ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﮐﻧﺗرﻟری
ﺟوداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﭘﺎﻟﺳﮭﺎی اﯾن ﺳﻧﺳور را ﺑﺧواﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑراﺳﺎس ﻓرﮐﺎﻧس ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣود.
رﻧﺞ دوم
ﺣﺳﺎﺳﮕرھﺎرا ﻣﯽ ﺗوان ھم ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات دﺳﺗﯽ و ھم ﺑﺎ اﺳﺗﻔده از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺑردی  GORPNOSﺗﻧظﯾم ﻧﻣودوھﻣﭼﻧﯾن دارای
ﮐﻧﺗﺎﮐﺗﮭﺎی ﺑﺎز وﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ودر ﺿﻣن دارای دو ﺧروﺟﯽ آﻧﺎﻟوگ ﮐﮫ ﺑﯾن ٠ﺗﺎ  ٢٠ﻣﯾﻠﯽ آﻣﭘر و ﺧروﺟﯽ ٠ﺗﺎ  ١٠وﻟت دی
ﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وﻟﺗﺎزﮐﺎری ﺑﯾن ﻧﯾز ﺑﯾن  ٢٠ﺗﺎ  ٣٠وﻟت دی ﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.و ﺗﺎ  ٣٠٠ﻣﯾﻠﯽ آﻣﭘرﺟرﯾﺎن ﻧﯾز ﻣﺻرف ﻣﯽ
ﮐﻧد.اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درﮐﻧﺗرل ﺳطﺢ ﻣﺎﯾﻌﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﺷوﻧد و ..
ﺣدود ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺑل ﯾﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﻓرﮐﺎﻧس ﺗﻐﯾﯾری ﺑﯾن  ٠.٥ﺗﺎ  5ھرﺗز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
رﻧﺞm18
اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ درﻓﺿﺎھﺎی ﮐوﭼﮏ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و دارای ﮐﻧﺗﺎﮐﺗﮭﺎی ﻋﻣﻠﮑردی و ﺧروﺟﯽ اﻧﺎﻟوگ ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﺑﯾن
٤ﺗﺎ  ٢٠ﻣﯾﻠﯽ آﻣﭘر و ھﻣﭼﻧﯾن  ٠ﺗﺎ ٢٠ﻣﯾﻠﯽ اﻣﭘر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و درﺿﻣن ﺧروﺟﯽ آﻧﺎﻟوگ وﻟﺗﺎزی ﻧﯾز ﺑﯾم  ٠ﺗﺎ  ١٠وﻟت دی
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ﺳﯽ دارد وﻟﺗﺎزﮐﺎری  ٢٠ﺗﺎ  ٣٠وﻟت دﯾﺳﯽ و ﺟرﯾﺎن  ١٠٠ﻣﯾﻠﯽ آﻣﭘر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺣدود ﮐﺎری ﺑﯾن ٥ﺗﺎ  ٣٠ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر و  ١٥ﺗﺎ
 ١٠٠ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و و ﻓرﮐﺎﻧس را ﻣﯽ ﺗوان ٤ﯾﺎ  ٥ھرﺗز اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣود.
رﻧﺞ AS-i
اﯾن رﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﺻوﻻت ﺷرﮐت زﯾﻣﻧس ﺑوده و ﺣدود ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﯾن ٦ﺗﺎ  ٣٠ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ٢٠ﺗﺎ ١٣٠ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ٤٠ﺗﺎ ٣٠٠
ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ٦٠ﺗﺎ  ٦٠٠ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗرﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻓرﮐﺎﻧس را ﻗطﻊ و وﺻل ﻣﯽ ﺷود و ﺣرود ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﯾن ١ﺗﺎ  ٨ھرﺗز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت و اھداﻓﯽ ﮐﮫ ازاﯾن ﺣدود ﮐﻣﺗر وﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷﻧد آﺷﮑﺎر ﻧﺧواھﻧد ﺷد

ﮐﺎرﺑرد در ﭘزﺷﮑﯽ
ﻣﺑدلھﺎی ﻓراﺻوت ﭘزﺷﮑﯽ ،در ﺷﮑﻠﮭﺎ و اﻧدازهھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻋﮑس ﺑرداری از ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑدن
ﮐﺎرﺑرد دارﻧد .ﻣﺑدل ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر روی ﺳطﺢ ﺑدن ﻗرار ﮔﯾرد ﯾﺎ در ﻣﺧرﺟﮭﺎی ﺑدن ﻣﺛل ﻣﻘﻌد و ﻣﮭﺑل ﻗرار ﮔﯾرد .ﭘزﺷﮑﺎﻧﯽ
ﮐﮫ از روﺷﮭﺎی ﻓراﺻوﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد ،اﻏﻠب از ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﮑﺎن ﯾﺎب) (positioning system Probeﺑرای ﻧﮕﮫ
داﺷﺗن ﻣﺑدل ﻓراﺻوت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﮐﺎرﺑرد در ﺻﻧﻌت
ﺳﻧﺳورھﺎی ﻓراﺻوت ﺑرای ردﯾﺎﺑﯽ و آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ھدﻓﮭﺎ و اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺎﺻﻠﮫ آﻧﮭﺎ در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺧودﮐﺎر ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽروﻧد .ﺳﻧﺳورھﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧروﺟﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل )روﺷن ﯾﺎ ﺧﺎﻣوش( ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن وﺟود ھدف و ﺳﻧﺳورھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧروﺟﯽ
دﯾﺟﯾﺗﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺗﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑر ﺣﺳب ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﻧﺳور ﺗﺎ ھدف ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻧﺳورھﺎی
ﻓراﺻوت ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧور از ﺻدا ﺑرای آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد ،در ﮐﺎرﺑردھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﻧﺳورھﺎی
ﻓوﺗواﻟﮑﺗرﯾﮏ)ﺳﻧﺳورھﺎی ﻓوﺗواﻟﮑﺗرﯾﮏ( ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧد .اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ راه ﺣل ﺧوﺑﯽ ﺑرای
آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﺟﺳﺎم ﺷﻔﺎف و اﻧدازه ﮔﯾری ﺳطﺢ ﻣﺎﯾﻊ ھﺳﺗﻧد؛ ﮐﺎرﺑردھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﻧﺳورھﺎی ﻓوﺗواﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم ﺑﺎزﺗﺎب
ﻧور از ﺳطﺢ ھدف دﭼﺎر اﺧﻼل ﻣﯽ ﺷوﻧد .رﻧﮓ ھدف و/ﯾﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﺑر ﺳﻧﺳورھﺎی ﻓراﺻوت ﺗﺎﺛﯾر ﻧﻣﯾﮕذارد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﻧور زﯾﺎد ﻋﻣل ﮐﻧﻧد .اﻧواع دﯾﮕر ﻣﺑدﻟﮭﺎ در دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده دارای ﺳﻧﺳور ﻓراﺻوت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯾروﻧد .ﯾﮏ
ﻣﺑدل ﻓراﺻوت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓوﻻد ﺿد زﻧﮓ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻼل)ﻣﻌﻣوﻻً آب ﯾﺎ اﯾزو ﭘروﭘﺎﻧول( ﭘر ﺷده اﺳت ،اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﺷود و ﺑﻌد
ﻣوج ﻣرﺑﻌﯽ ﺑﮫ آن اﻋﻣﺎل ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﻧرژی ﻟرزﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯽ دھد.
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ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
اﯾن ﺳﻧﺳور ﻧﯾز ﯾﮏ ﺳﻧﺳور اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻓﺗو اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد

ﮐﮫ از ﯾﮏ ﭘرﺗوی ﻧور ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺷﮑﺳت ﯾﺎ ﺑﺎز ﺗﺎﺑش از ﺧود ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھدﮐﮫ ﻣدار ﮐﻧﺗرل از ﯾﮏ اﻣﯾﺗر
ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼﺷﻣﮫ ﻧورﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺗﻘوﯾت ﺷده درﯾﺎﻓت ﺷده و ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ ودر ﺻوزت ﺗﻐﯾﯾرات ازﺧود ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮐﺎرﺑرد ﻓرواﻧﯽ دارد ﻣﺎﻧﻧد ﺷﮑل زﯾر ﮐﮫ وﺟود ﯾﮏ
ﻣﺷﺗری را درورودی ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻧﻮر ﻣﺪوﻟﮫﺷﺪه
ﻧور ﻣدوﻟﮫﺷده ﺣدود ﺗﻐﯾﯾرات درﯾﺎﻓتﻛﻧﻧده را ھﻧﮕﺎم ﺗﻘﻠﯾل اﺛر ﻧور ﻣﺣﯾط اﻓزاﯾش ﻣﯨدھد ﻧور ﻣدوﻟﮫﺷده در ﯾك ﻓرﻛﺎﻧس وﯾژه
ﭘﺎﻟﺳﻰ ﺑﯾن  ٥و  ٣٠ﻛﯾﻠوھرﺗز اﺳت.
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ﺳﻧﺳور ﻓﺗواﻟﻛﺗرﯾﻛﻰ از ﻧور ﻣدوﻟﮫﺷده ﻧور ﻣﺣﯾط ﻗﺎدر اﺳت ﺗﺷﺧﯾص ﺑدھد.
ﺣدود ﺗﻐﯾﯾرات در طﯾف ﻧور از ﺳﺑز ﻗﺎﺑلدﯾدن ﺗﺎ ﻣﺎدون ﻗرﻣز ﻧﺎﻣرﺋﻰ

ﻓﺎﺻﻠﮫ
درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺳﻨﺴﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ روش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دراﺛﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮫ و ﺑﺮطﺮف ﻧﻤﻮدن ﺧﻄﺎھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻌﯿﯿﻦ را
از دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
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ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻨﻄﻘﯽ:
اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﮕﺮھﺎ دارای ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻨﻄﻘﺲ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻗﻄﺮ ﻧﻮر ﻋﺒﻮری و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻣﯿﺘﺮ ﻣﻤﻮﺟﻮد
درﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و ﺗﻐﯿﯿﺮی درﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﺧﻮد دررﻟﮫ ھﺎﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﮑﻧﯾﮑﮭﺎی اﺳﮑن ﻧور
اﯾن ﺗﮑﻧﯾﮑﮭﺎ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺳﻧﺳور ﻓﺗو اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟﮭت آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺷﯾﺊ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧد.و ﺗﮑﻧﯾﮑﮭﺎی ﻓوق ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧوع
ﻋﻣﻠﮑرد دارد ﺗﺎ ﺑﮭﻧرﯾن ﺟواب داده ﺷود.ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ﺑﻌﺿﯽ ﻣواﻗﻊ ﮐﮫ ھوا ﮐدر اﺳت ﺑﺎﯾد ﻧور اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷد.و
درﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ ﺑﺎﯾد ﺳﻧﺳور آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾد.ﮐﮫ روﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ وﺟوددارد و درﺑﮭﺗرﯾن ﻣواﻗﻊ زﻣﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ھدف ﺑﮫ ﺳﻧﺳور اﻧﻌﮑﺎس دھﻧده ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﺷد.

ﭘرﺗو ﻣﯾﺎﻧﯽ
ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﺋل ﻣﮭم ﻣدار اﻣﯾﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﺷﯾﺋﯽ در ﻣﯾﺎن ﻓرﺳﺗﻧده و ﮔﯾرﻧده اﺷﺎره دارد ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن
ﭘﺎﻟس ﺑزرگ ﺑﺎﺷد.و زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﺷﯾﺋﯽ درﻣﯾﺎن ﭘرﺗو ﻧور ﻗرار ﺑﮕﯾرد ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳﻧﺳور ﻋﻣﻠﮑرد ﺧروﺟﯽ ﺧودرا
ﺗﻐﯾﯾﯾر دھد.ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻋﺎﻣل ﺟﮭت ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﯾﺋﯽ ﮐد ﻓرﮐﺎﻧس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.و ﯾﮑﮏ ﻣﺷﮑل ﺑزرگ دراﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ
اھداف ﺷﻔﺎف را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧد.ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎ ﺿرﯾب ﺗﻘوﯾت اﯾن اﻣرا ﮐﻧﺗرل ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ﻓﺎﺻﻠﮫ
 ٣٠٠ﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻣﻮﺛﺮ
ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﮫ طﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺘﻮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﭘﮭﻨﺎی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﻄﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻗﻄﺮ
ﻋﺪﺳﯽ و اﻣﯿﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داردﮐﮫ ازاﯾﻦ رو اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ھﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﻋﺪﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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روش اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ
اﯾﻦ روش ﮐﮫ دارای دو ﻧﺎم اﺳﮑﻦ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ و و ﭘﺸﺖ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮوف ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.ﮐﮫ اﻣﯿﺘﺮ
و ﮔﯿﺮﻧﺪه درﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.ﮐﮫ اﮔﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺮوع ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﻧﻌﮑﺎس ﺑﮫ اﻣﯿﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﻮری و ﯾﮏ ﺷﯿﺊ اﻧﻌﮑﺎس دھﻨﺪه ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻣﮑﻌﺒﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر آﻏﺎز ﺷﻮد.ﮐﮫ درﺻﻮرت ﻣﺴﺪود ﺷﺪن اﻧﻌﮑﺎس
ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ  ٣۵ﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ
ﻧﮕﺘﮫ ﻣﮭﻢ دراﯾﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﯿﺊ ﻋﺒﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰﮔﺘﺮ از ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ

70

ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧدﮔﺎه
ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧدھﺎ ﺑﮫ ﺻورﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف و دراﻧدازه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﯾﻠد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﺛﻼ ﺑﮫ ﺻورت داﯾره ﯾﺎ ﻣﺳﺗطﯾﻠﯽ وﯾﺎ ﺑﺻورت
ﻧوارھﺎی ﭼﺳﺑﺎن ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻧده ﺑﺎﯾﮏ ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧده ﻣﺧﺻوص ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧوار اﺳﺗﻔﺎده ﺷده در ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧدھﺎ
ﻧﺑﺎﯾد ﭘوﻻرﯾزه ﺷده ﺑﺎﺷﻧد

ﻧﻮرھﺎی اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ اﺷﺘﺒﺎه
ﮔﺎه درﻣﻮاردی ﺷﯿﺌﯽ ﮐﮫ درﻣﯿﺎن ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﺳﻨﺴﻮر از ﺧﻮد ﻋﮑﺴﺎﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪه ﺳﻨﺴﻮرھﺎﯾﺌﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﻮده وﻟﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽ دھﺪ.

اﺳﮑﻦ ﭘﻮﻻرﯾﺰه ﺷﺪه
دراﯾﻦ روش اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر را ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﭘﻮﻻرﯾﺰه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﯾﺎ از ﯾﮏ ﺻﺎﻓﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﻔﺎف ﯾﺎ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ دراﯾﻦ روش ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﺻﺎﻓﯽ ﻋﺪﺳﯽ و اﻣﯿﺘﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﯽ ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ از ﺷﯿﺌﯽ
ﺷﻔﺎف ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﮫ دھﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮج ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
دراﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮردﺑﺎﯾﮑﯽ ﺷﯿﺌﯽ ﺷﻔﺎف وﯾﺎ ﻓﻄﻊ ﺷﻮد ﺳﻨﺴﻮر از ﺧﻮد ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ.
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اﻧﻌﮑﺎس اﺳﮑﻦ
دراﯾﻦ روش اﻣﯿﺘﺮ و ﮔﯿﺮﻧﺪه درﯾﮏ طﺮف ﻗﺮار دارﻧﺪ.دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎروﺷﻦ ﺷﺪن اﻣﯿﺘﺮ ﻧﻮر ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎز ﺗﺎﺑﺶ آن ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﮔﺮ دارای ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﮫ ای ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺌﯽ دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﺮار دارد.
واﮔﺮ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺌﯽ دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﺮار ﻧﺪارد .وﺷﺎﯾﺪ دراﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ازاﯾﻦ روش ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﮫ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮر
ﺑﺎﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه از طﯿﻒ ﺧﻮد ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ درﺑﺮدھﺎی اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ

اﺳﮑﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﮫ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎری ﺑﻮده و زواﯾﺎر ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ رﻧﮕﮭﺎی دﯾﮕﺮ ازاﺑﻦ ﻣﺒﻨﺎ
ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪول زﯾﺮ
100%

)Test Card (Matte White

80%

White Paper

57%

Gray PVC

60%

Printed Newspaper

73%

Lightly Colored Wood

65%

Cork

70%

White Plastic

22%

Black Plastic

20%

Neoprene, Black
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15%

Automobile Tires

200%

Aluminum, Untreated

150%

Aluminum, Black Anodized

120%

Aluminum, Matte (Brushed
)Finish

230%

Stainless Steel, Polished

ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ
دراﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ اﻣﯿﺘﺮ و دﺗﮑﺘﻮر ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر از ﻟﺤﺎظ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺴﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ازاﯾﻦ رو ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ و زواﯾﺎی آن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﯾﻌﻨﯽ ھﺮﭼﮫ ﺟﺴﻢ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ زاوﯾﮫ اﻧﻌﮑﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮ و ھﺮﭼﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ زاوﯾﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد

ﻧﮑﺘﮫ ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ درآن ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه وﯾﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﮫ ﻋﻠﺖ وﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﺟﻠﻮی ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﮏ ﺳﺮی اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ازاﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺑﮫ دو ﺳﻨﺴﻮر ﯾﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺎدر ﺷﻮد
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ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺴﺎﺳﮕﺮھﺎی ﻓﺘﻮاﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺳﻨﺴﻮرھﺎی دوطﺮﻓﮫ ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﻨﻨﺪه و ...اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﻮع وﻟﺘﺎژﮐﺎرو و ﺟﺮﯾﺎن .

درس دادن ﺳﻨﺴﻮرھﺎ
درﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺪ lc٤٠ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﯿﺎء ﺑﮫ آن درﺳﯽ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎز ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای آن ﺷﯿﺌﮫ ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺴﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮدﻣﺎﻧﻨﺪ درس دادن ﺑﮫ رﻧﮓ ﺧﺎص وﯾﺎ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﺑﮫ
اﺟﺰاءﺷﻔﺎف وﯾﺎ اﺷﯿﺎء ﺧﺎص و....
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ﻓﯾﺑر ﻧوری
اوﻟﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻗرون اﺧﯾر ﺑﮫ ﻓﮑر اﺳﺗﻔﺎده از ﻧور اﻓﺗﺎدﻧد  ،اﻧﺗﺷﺎر ﻧور را در ﺟو زﻣﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردﻧد .اﻣﺎ وﺟود ﻣواﻧﻊ
ﻣﺧﺗﻠف ﻧظﯾر ﮔردوﺧﺎک ،دود ،ﺑرف  ،ﺑﺎران  ،ﻣﮫ و  ...اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﻧوری در ﺟو را ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ﺳﺎﺧت  .ﺑﻌدھﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﻟوﻟﮫ و ﮐﺎﻧﺎل ﺑرای ھداﯾت ﻧور ﻣطرح ﮔردﯾد  .ﻧور در داﺧل اﯾن ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎ ﺑوﺳﯾﮫ آﯾﻧﮫھﺎ و ﻋدﺳﯽھﺎ ھداﯾت ﻣﯽﺷد ،
اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﻧظﯾم اﯾن آﯾﻧﮫھﺎ و ﻋدﺳﯽھﺎ ﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑود اﯾن ﮐﺎرھﺎ ھم ﻏﯾر ﻋﻣﻠﯽ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷد و ﻣطرود ﻣﺎﻧد.
ﮐﺎﮐو و ﮐوﮐﮭﺎم اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﯾﺷﮫ را ﺑﻌﻧوان ﻣﺣﯾط اﻧﺗﺷﺎر ﻣطرح ﺳﺎﺧﺗﻧد .آﻧﺎن ﻣﺑﻧﺎی ﮐﺎر ﺧود را ﺑر
آن ﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋﺗﯽ ﺣدود  ١٠٠ﻣﮕﺎﺑﯾت ﺑر ﺛﺎﻧﯾﮫ و ﺑﯾﺷﺗر ﺑر روی ﻣﺣﯾطھﺎی اﻧﺗﺷﺎر ﺷﯾﺷﮫ دﺳت ﯾﺎﺑﻧد .اﯾن ﺳرﻋت
اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺎ ﺗﺿﻌﯾف زﯾﺎد اﻧرژی ھﻣراه ﺑود .اﯾن دو ﻣﺣﻘق اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ  ،ﮐﺎھش اﻧرژی را ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﻣﯽﭘذﯾرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از  ٢٠ﺳﯽ
ﺑل ﻧﺑﺎﺷد  .اﮔر ﭼﮫ آﻧﺎن در رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدف ﺧود ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧدﻧد  ،اﻣﺎ ﺷرﮐت آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ) ﮐورﻧﯾﻧﮓ ﮔﻠس ( ﺑﮫ اﯾن ھدف دﺳت
ﯾﺎﻓت .در اواﯾل ﺳﺎل  ١٩۶٠ﻣﯾﻼدی ﺑﺎ اﺧﺗراع اﺷﻌﮫ ﻟﯾزر ارﺗﺑﺎطﺎت ﻓﯾﺑرﻧوری ﻣﻣﮑن ﮔردﯾد .در ﺳﺎل  ١٩۶۶ﻣﯾﻼدی ،
داﻧﺷﻣﻧدان در اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﮐﮫ ﻧور در اﻟﯾﺎف ﺷﯾﺷﮫای ھداﯾت ﻣﯽﺷود ﭘﯾﺷرﻓت ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل آن از ﮐﺎﺑﻠﮭﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر
ﺳودﻣﻧدﺗر ﺑود  .ﭼرا ﮐﮫ ﻓﯾﺑرﻧوری ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺑﮑﺗر و ارزاﻧﺗر از ﮐﺎﺑل ﻣﺳﯽ اﺳت و در ﻋﯾن ﺣﺎل ظرﻓﯾت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﭼﻧدﯾن
ھزار ﺑراﺑر ﮐﺎﺑل ﻣﺳﯽ دارد.
ﺗوﺳﻌﮫ ﻓﻧﺎوری ﻓﯾﺑرﻧوری از ﺳﺎل  ١٩٨٠ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ ﺑﻌد ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ھﻣواره ﻣﺧﺎﺑرات ﻧوری ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻧﺎﺳب
ﻣطرح ﺑﺎﺷد .ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٨۵ﻣﯾﻼدی در دﻧﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٢ﻣﯾﻠﯾون ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﮐﺎﺑل ﻧوری ﻧﺻب ﺷده و ﻣورد ﺑﮭره ﺑرداری ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫاﺳت.
ﻓﯾﺑر ﻧوری از ﭘﺎﻟسھﺎی ﻧور ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل دادهھﺎ از طرﯾق ﺗﺎرھﺎی ﺳﯾﻠﮑون ﺑﮭره ﻣﯽﮔﯾرد .ﯾﮏ ﮐﺎﺑل ﻓﯾﺑر ﻧوری ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از
ﯾﮏ اﯾﻧﭻ ﻗطر دارد ﻣﯽﺗواﻧد ﺻدھﺎ ھزار ﻣﮑﺎﻟﻣ ٔﮫ ﺻوﺗﯽ را ﺣﻣل ﮐﻧد .ﻓﯾﺑرھﺎی ﻧوری ﺗﺟﺎری ظرﻓﯾت  ٢٫۵ﮔﯾﮕﺎﺑﺎﯾت در
ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎ  ١٠ﮔﯾﮕﺎﺑﺎﯾت در ﺛﺎﻧﯾﮫ را ﻓراھم ﻣﯽﺳﺎزﻧد .ﻓﯾﺑر ﻧوری از ﭼﻧدﯾن ﻻﯾﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود .دروﻧﯽﺗرﯾن ﻻﯾﮫ را ھﺳﺗﮫ
ﻣﯽﻧﺎﻣﻧد .ھﺳﺗﮫ ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﺗﺎر ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎزﺗﺎب ﮐﻧﻧده از ﺷﯾﺷﮫ ﺧﺎﻟص )ﻣﻌﻣوﻻً( اﺳت .ھﺳﺗﮫ در ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺎﺑلھﺎ از ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ
ﮐﺎ ﻣﻼً ﺑﺎزﺗﺎﺑﻧده ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺳﺎﺧت را ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽآورد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﯾﮏ ھﺳﺗﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﮐﯾﻔﯾت ﺷﯾﺷﮫ را
ﻧدارد و ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺣﻣل دادهھﺎ در ﻓواﺻل ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﺣول ھﺳﺗﮫ ﺑﺧش ﭘوﺳﺗﮫ ﻗرار دارد ،ﮐﮫ از ﺷﯾﺷﮫ ﯾﺎ
ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ھﺳﺗﮫ و ﭘوﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھﻣراه ھم ﯾﮏ راﺑط ﺑﺎزﺗﺎﺑﻧده را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋث ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻧور در
ھﺳﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﯾده ﺷود ﺗﺎ از ﺳطﺣﯽ ﺑﮫ طرف ﻣرﮐز ھﺳﺗﮫ ﺑﺎز ﺗﺎﺑﯾده ﺷود ﮐﮫ در آن دو ﻣﺎده ﺑﮫ ھم ﻣﯽرﺳﻧد .اﯾن ﻋﻣل ﺑﺎزﺗﺎب ﻧور
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ﺑﮫ ﻣرﮐز ھﺳﺗﮫ را )ﺑﺎزﺗﺎب داﺧﻠﯽ ﮐﻠﯽ( ﻣﯽﻧﺎﻣﻧد.

ﻗطر ھﺳﺗﮫ و ﭘوﺳﺗﮫ ﺑﺎ ھم ﺣدود  ١٢۵ﻣﯾﮑرون اﺳت )ھر ﻣﯾﮑرون ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾوﻧﯾم ﻣﺗر اﺳت( ،ﮐﮫ در ﺣدود اﻧدازه ﯾﮏ
ﺗﺎر ﻣوی اﻧﺳﺎن اﺳت .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻧده ،ﺣول ﭘوﺳﺗﮫ ﭼﻧد ﻻﯾﮫ ﻣﺣﺎﻓظ ،ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
ﯾﮏ ﭘوﺷش ﻣﺣﺎﻓظ ﭘﻼﺳﺗﮑﯽ ﺳﺧت ﻻﯾﮫ ﺑﯾروﻧﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد .اﯾن ﻻﯾﮫ ﮐل ﮐﺎﺑل را در ﺧود ﻧﮕﮫ ﻣﯽدارد ،ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد
ﺻدھﺎ ﻓﯾﺑر ﻧوری ﻣﺧﺗﻠف را در ﺑر ﺑﮕﯾرد .ﻗطر ﯾﮏ ﮐﺎﺑل ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ اﯾﻧﭻ اﺳت.
از ﻟﺣﺎظ ﮐﻠﯽ دو ﻧوع ﻓﯾﺑر وﺟود دارد :ﺗﮏ ﺣﺎﻟﺗﯽ و ﭼﻧد ﺣﺎﻟﺗﯽ .ﻓﯾﺑر ﺗﮏ ﺣﺎﻟﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﯾﮕﻧﺎل ﻧوری را در ھر زﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر
ﻣﯽدھد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﯾﺑر ﭼﻧد ﺣﺎﻟﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺻدھﺎ ﺣﺎﻟت ﻧور را ﺑﮫ طور ھمزﻣﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﺑدھد.
ﻓﯾﺑر ﻧوری ﯾﮏ ﺗﮑﻧﯾﮏ دﮐﻣﮫ ای ﺑراﺳﺎس ارﺳﺎل ﻧور ﻧﯾﺳت اﻣﺎ روﺷﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﺟزاءﻓﯾﺑر ﻧوری ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺗﺷﮑﯾل ﺷوﻧد از اﻣﯾﺗر ھﺎ وﯾﺎ ﮐﺎﺑﻠﮭﺎی ﻗﺎﺑل اﻧﻌطﺎﻓﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت ذﺧﯾره ﺳﺎزی ﻧوررا درﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ودرﺑرﺧﯽ ﻣواﻗﻊ
ﻣﻣﮑن اﺳت از ﮔﯾرﻧده ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﻧده ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻧﯾز ﮐﺷﯾده ﺷود ﯾﺎ دورﺷﺗﮫ وﯾﺎ ﺗﮏ رﺷﺗﮫ درزﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑرای ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓت از ﯾﮏ
ﮐﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود روﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﯾن اﻣﯾﺗر و ﮔﯾرﻧده وﺟود دارد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑرای ﻧور ﻣﺎدون ﻗر ﻣز اﻟﯾﺎف ﺷﯾﺷﮫ
ای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧدوﻟﯽ ﺑرای ﻧور ﻣرﺋﯽ از ﯾﮏ ﺟﻧس ﺧﻣﯾری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
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ﮐﮫ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻧﻮرا درﺧﻮد ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﻧﻌﮑﺎس درﺧﻮد ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽ آورد و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ازاﯾﻦ رو
ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﮫ وﺟﻮددارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ زاوﯾﮫ ای ﺑﺪ وﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮدداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺳﺪ ﻧﻮرﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ زاوﯾﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.

دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺴﻮر ﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮﺗﺮاز ﮐﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری زاوﯾﮫ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ
ﻧﻮررا ﺑﮫ ﻣﻨﺒﻊ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
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ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻓﯾﺑر ﻧوری
 .١ﮐﺎرﺑرد در ﺣﺳﮕرھﺎ :اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﺳﮕرھﺎی ﻓﯾﺑر ﻧوری ﺑرای اﻧدازهﮔﯾری ﮐﻣﯾتھﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺟرﯾﺎن
اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ،ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ،ﻓﺷﺎر ،ﺣرارت ،ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ،آﻟودﮔﯽ آبھﺎی درﯾﺎ ،ﺳطﺢ ﻣﺎﯾﻌﺎت ،ﺗﺷﻌﺷﻌﺎت ﭘرﺗوھﺎی
ﮔﺎﻣﺎ و اﯾﮑس در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر ﺷروع ﺷدهاﺳت .در اﯾن ﻧوع ﺣﺳﮕرھﺎ ،از ﻓﯾﺑر ﻧوری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻧﺻر اﺻﻠﯽ
ﺣﺳﮕر ﺑﮭرهﮔﯾری ﻣﯽﺷود ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ وﯾژﮔﯽھﺎی ﻓﯾﺑر ﺗﺣت ﻣﯾدان ﮐﻣﯾت ﻣورد اﻧدازهﮔﯾری ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﺎ
اﻧدازه ﺷدت ﮐﻣﯾت ﺗﺄﺛﯾرﭘذﯾر ﻣﯽﺷود.
 .٢ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ :ﻓﯾﺑر ﻧوری ﮐﺎرﺑردھﺎی ﺑﯽﺷﻣﺎری در ﺻﻧﺎﯾﻊ دﻓﺎع دارد ﮐﮫ از آن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑرﻗراری
ارﺗﺑﺎط و ﮐﻧﺗرل ﺑﺎ آﻧﺗن رادار ،ﮐﻧﺗرل و ھداﯾت ﻣوﺷﮏھﺎ ،ارﺗﺑﺎط زﯾردرﯾﺎﯾﯾﮭﺎ )ھﯾدروﻓون( را ﻧﺎم ﺑرد.
 .٣ﮐﺎرﺑردھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ :ﻓﯾﺑرﻧوری در ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾﻣﺎریھﺎ و آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون در ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﺎرﺑرد ﻓراوان دارد ﮐﮫ
از آن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽﺗوان ُدزﯾﻣﺗری ﻏدد ﺳرطﺎﻧﯽ ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑدن ،ﺟراﺣﯽ ﻟﯾزری ،اﺳﺗﻔﺎده در
دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ و اﻧدازهﮔﯾری ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﺧون ﻧﺎم ﺑرد.
 .۴ﮐﺎرﺑرد ﻓﯾﺑرﻧوری درروﺷﻧﺎﺑﯽ :از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻓﯾﺑر ﻧوری ﮐﮫ در اواﺧر ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻓﻧﺎوری
روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣﺗداول ﺷده ودر ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗرن اﺧﯾر ﺗوﺳﻌﮫ ورﺷد ﻓراواﻧﯽ ﭘﯾدا ﮐردهاﺳت ﮐﺎرﺑرد آن درﺳﯾﺳﺗمھﺎی
روﺷﻧﺎﯾﯽ اﺳت .دراﯾن ﻓﻧﺎوری ﻧور از ﻣﻧﺑﻊ ﻧوری ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻧور ﻣﺻﻧوﻋﯽ )ﻧورﻻﻣﭘﮭﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ(وﯾﺎ ﻧور
طﺑﯾﻌﯽ )ﻧور ﺧورﺷﯾد(ﺑﺎﺷد وارد ﻓﯾﺑر ﻧوری ﺷده وازاﯾن طرﯾق ﺑﮫ ﻣﺣل ﻣﺻرف ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود.ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب
ﻧورﺑﮫ ھرﻧﻘطﮫای ﮐﮫ درﺟﮭت ﺗﺎﺑش ﻣﺳﺗﻘﯾم آن ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود.اﻣﺗﯾﺎز اﯾن ﻧور ﮐﮫ ﻣوﺟﺑﺎت رﺷد ﺳرﯾﻊ
ﺑﮑﺎرﮔﯾری وﺗوﺟﮫ زﯾﺎد ﺑﮫ اﯾن ﻓﻧﺎوری ﺷدهاﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﺎﻗد اﻟﮑﺗرﯾﺳﯾﺗﮫ ﮔرﻣﺎ وﺗﺷﻌﺷﻌﺎت ﺧطرﻧﺎک ﻣﺎورائ
ﺑﻧﻔش ﺑوده)ﻧور ﺧﺎﻟص وﺑﯽ ﺧطر(و دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎاﯾن ﻓﻧﺎوری ﻣﯽﺷود ﻧور روز)ﺑدون ﮔرﻣﺎ واﺷﻌﮫھﺎی ﻣﺎورائ
ﺑﻧﻔش(راھم ﺑﮫ داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎو ﻧﻘﺎط ﻏﯾر ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻧور ﺧورﺷﯾد ﻣﻧﺗﻘل ﮐرد.
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ﻟﯾزرھﺎ
ﻟﯾزرھﺎ درﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .و ﻟﯾزرھﺎ دارای ﻗدرت ﺗﺷﻌﺷﺋﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯽ وات را دارﻧد.و روال
ﮐﺎرﮐرد اﻧﮭﺎ ﺑﮫ واﺳطﮫ اﺳﮑن و ﺗطﺑﯾق ﺑﺎ ﺣﺎﻟت ﻗﺑل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﻟﯾزرھﺎ از ﯾﮏ ﻧور ﻣرﺋﯽ ﺑﻠﻧد ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی
ﺟﮭت ﭘﯾدا ﻧﻣودن اھداف ﮐوﭼﮏ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.ﻣﺛﺎل ﺳﻧﺳور  ١٨ﯾﮏ ﺳﻧﺳور اﺳت ﮐﮫ ﺟﺳﻣﯽ ﺑﮫ
ﮐوﭼﮑﯽ  ٠/٠٣را درﻓﺎﺻﻠﮫ  ٨٠ﺻدم ﻣﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺷﺧﯾص دھد.ﻣﺛﺎل زﯾر ﮐﮫ ﮐﻼف ﯾﮏ ﻧﺦ ﺑﺎ ﺿﺧﺎﻣت  ٠/١را ﭼﮏ ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد.

اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﻧﻮر ﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ودر ﺧﺮوﺟﯽ آﻧﺎﻟﻮگ ﺧﻮد ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻼ
دﻗﯿﻖ و ﺧﻄﯽ اطﻼﻋﺎت را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﻮر اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﻨﺴﻮرoreb
اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻧﮓ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ آن آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ دھﯿﺪ ﮐﮫ طﯿﻒ ﻧﻮر ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﻘﺪر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ٣طﯿﻒ ﻧﻮری ﺳﺒﺰ –ﻗﺮﻣﺰ -آﺑﯽ و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺟﮭﺖ ﭼﮏ ﻧﻤﻮدن رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و رﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و اﻣﯿﺘﺮ و ﮐﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮی
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و درﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻟﮫ ھﺎی آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮط ﺑﺮش ﮐﺎﻏﺬ وﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻨﺪی
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ﺳﻧﺳور ال – ای – دی
دﯾود ﻧوراﻓﺷﺎن )ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ (Light-Emitting Diode :ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر الﺋﯽدی ) ( LEDﮐﮫ در ﺗرﺟﻣ ٔﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﺟزوهھﺎ،
ﮐﺗﺎبھﺎ و رﺳﺎﻟﮫھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ دﯾود ﻧوراﻧﯽ ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت ،ﯾﮏ ﻗطﻌ ٔﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ از ﺧﺎﻧواد ٔه دﯾودھﺎ اﺳت .در زﺑﺎن
ﻣﺣﺎور ٔه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﮔﺎھﯽ آﻧرا ﻟِد )ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ (Led :ﻧﯾز ﮔوﯾﻧد .الﺋﯽدیھﺎی ﺗﮏ رﻧﮓ ھﻣﺎﻧﻧد ﺑﻘﯾﮫ دﯾودھﺎ دارای دو ﭘﺎﯾ ٔﮫ
آ ُﻧد و ﮐﺎ ُﺗد ھﺳﺗﻧد .الﺋﯽدیھﺎی دو رﻧﮓ )ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر( دارای ﯾﮏ ﭘﺎﯾ ٔﮫ ﻣﺷﺗرک )ﻣﻌﻣوﻻً ﮐﺎﺗد ،ﻣﻌروف ﺑﮫ »ﮐﺎ ُﺗد-ﻣﺷﺗرک«( و
ﺑﮫ ازای ھر رﻧﮓ ﯾﮏ ﭘﺎﯾ ٔﮫ دﯾﮕر )ﻣﻌﻣوﻻً آﻧد( ھﺳﺗﻧد.
 LEDﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺴﻮر ﻧﻮری
از  LEDﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان دﯾود ﻧوری ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﻧور و اﻧﺗﺷﺎر آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت  LEDﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﻧور
ﻣﺣﯾط و ارﺗﺑﺎطﺎت دو ﺳوﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی اﯾن ﭼﻧﯾن از  LEDﺑرای ﻣﺎ اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎری دارد زﯾرا ﻣﯽ ﺗوان
ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر زﯾﺎد و ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﮐم از آن در ﻣدارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
 LEDدﯾودی اﺳت ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای اﻧﺗﺷﺎر ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻧور  dopeﺷده اﺳت و ﻻﯾﮫ ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﯽ رﻧﮕﯽ دارد در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﮔر از آن
ھﻣﺎﻧﻧد دﯾود ﻧوری ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺳﺎﺧﺗﺎر ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ دارد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود led ،ﮐﺎرﺑرد ﻣداری ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺧواھد داﺷت.

دﯾﻮدھﺎی ﻧﻮری  ۵ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی در ﺳﮫ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ،ﺳﺒﺰ و آﺑﯽ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دﯾود ﻧوری LED ،ﺑﮫ طول ﻣوج ھﺎی ﻣﺳﺎوی ﯾﺎ ﮐوﺗﺎه ﺗر از طول ﻣوج ذاﺗﯽ اش )طول ﻣوﺟﯽ ﮐﮫ ﺳﺎطﻊ ﻣﯽ
ﮐﻧد(ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﺣﺳﺎﺳﯾت  LEDﺑﮫ ﻧورﺧﺎص و طول ﻣوج ﺳﺎطﻊ ﺷده اش ،در اﺻل ﺑﮫ ﺟذب ﻣﺎده ی ﺑدﻧﮫ ی
 LEDو ﻋﻣق ﭘﯾوﻧد ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .ﺑرای LEDھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟذب ﺑدﻧﮫ ای ﭘﺎﯾﯾن ،ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻧوری در ﺑﯾﺷﺗرﯾن طول ﻣوج ،ﭘﺎﯾﯾن
اﺳت در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗوﻟﯾد ﺟﻔت ھﺎی اﻟﮑﺗرون-ﺣﻔره ﻧﯾز ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻣﺛﺎل  LEDﺳﺑز ﺑﮫ ﻧور آﺑﯽ و ﮐﻣﯽ ﻧور
ﺳﺑز،ﺣﺳﺎس اﺳت اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧور زرد و ﻗرﻣز ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﯽ ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھد ،ﻋﻼوه ﺑر اﯾن  LEDرا ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺻورت ﺗرﮐﯾﺑﯽ،
در ﻣدار ﺑﮫ ﮐﺎرﺑرد ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ از آن ھم ﺑرای اﻧﺗﺷﺎر ﻧور و ھم ﺗﺷﺧﯾص ﻧور ﺑﮫ ﺻورت ھم زﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
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ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑرای اﯾن ﻧوع ﮐﺎرﮐرد دﯾود ﻧوری ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و ھم ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ﺷده اﺳت از ﺗﺷﺧﯾص ﺳﺎده ﻧور در
ﻣﺣﯾط ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐﺎﻣل دو طرﻓﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ  .LEDاﮐﺛر اﯾن ﮐﺎرﺑردھﺎ از ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺧوﺑﯽ ﺑرﺧوردارﻧد
زﯾرا در ﻋﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﭼﻧدﮐﺎره دارای ﻗﯾﻣت ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﺳﻧﺳور ھﺎی ﻧور ﻣﺣﯾط
LEDھﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑرای ﺳﻧﺳور ﻧور ﻣﺣﯾطﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل backlight ،ﮐﻧﺗرل از راه دور
ھوﺷﻣﻧد ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻣدار  LEDدوطرﻓﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.اﯾده ی اﯾن ﻣدار،روﺷن ﮐردن  backlightﻗﺑل از ﻓﺷﺎر دﮐﻣﮫ
ﺗوﺳط ﮐﺎرﺑر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ھم ﭼﻧﯾن ﺑرای ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ ﻧﯾرو ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧداره ی ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺣﯾط ﺗﺎرﯾﮏ ﺑوده
و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ روﺷﻧﺎﯾﯽ اﺳت backlight،ﻣرﺑوطﮫ روﺷن ﺷود.اﯾن  backlightﺗوﺳط ﺳﻧﺳور ﺧﺎزﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ در ﻏﯾﺎب ﻧور ﻣﺣﯾط
روﺷن ﻣﯽ ﺷود LED .ﻧورﮔﯾر ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻧﺳور ﻧور ﻣﺣﯾط ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯾرود .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧوع اﺳﺗﻔﺎده
ھﺎی ﭼﻧد ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑرای  LEDھزﯾﻧﮫ ﭼﻧداﻧﯽ در ﺑر ﻧدارد.
ﮐﺎرﺑرد دﯾﮕر ﺳﻧﺳورھﺎی ﻧور ﻣﺣﯾط در ﻟپ ﺗﺎپ ھﺎ و ﻣوﺑﺎﯾل ھﺎ ﺟﮭت ﺗﺷﺧﯾص ﺷراﯾط ﻧوری ﻣﺣﯾط و ﺗﻧظﯾم backlight
ﺻﻔﺣﮫ ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﺳطوح ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺑﯾﻧﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺣدوده )ﺳطوح ﻣﻧﺎﺳب(ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧور اﺗﺎق دارد.ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﻣﺷﺧص اﺳت ﻧور ﺻﻔﺣﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻧور ﻣﺣﯾط ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.در ﻣوﺑﺎﯾل،ﺳﻧﺳور ﻧور ﻣﺣﯾط زﯾر ﺷﯾﺷﮫ ی
ﭘوﺷش ﺣﻔﺎظﺗﯽ واﻗﻊ ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﺣﻔﺎظت ﺑﯾﺷﺗر،ﻧور ﻣﺣﯾط ﺗﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﺷود،اﯾن ﺗﺿﻌﯾف،ﻣﯾزان ﻧور اﻧدازه
ﮔﯾری ﺷده را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ راه ﺣل در ﻧور ﮐم اﺳت،ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد ﺑﮭﺗرﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﺑرای ﺳﻧﺳور
ﻣرﺑوط photodiode،ﺑﺎ ﯾﮏ  ADCﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ارﺗﺑﺎطﺎت دو ﺳوﯾﮫ
از  LEDﻣﯾﺗوان ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﻧده و ھم ﮔﯾرﻧده ﻧور اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ادواﺗﯽ ﮐﮫ از ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ
 LEDاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ادوات ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺧود ارﺗﺑﺎط دو ﺳوﯾﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی ،ﻣﯾﺗوان از
 LEDھﺎی ﭼﻧد ﻣﻧظوره ﮐﮫ در دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺑرﻗﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و وﺳﻼﯾل ﺑرﻗﯽ دﯾﮕر ﺟﺎ ﺳﺎزی ﺷده اﻧد در ارﺗﺑﺎطﺎت
دو ﺳوﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﯾﮏ ﮐﺎرﺑرد LEDﺗﮑﯽ ﺑرای ﺑرﻗرار ﮐردن ارﺗﺑﺎط دو ﺳوﯾﮫ در ﻣﺧﺎﺑرات ﻓﯾﺑر ﻧوری اﺳت .در ﻣﺧﺎﺑرات ﻓﯾﺑر ﻧوری
ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﻣﺗداول ،از ﻓﯾﺑر ﻧوری ﺗﮑﯽ ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﯾﮏ ﺳوﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود .اﯾن ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ  LEDﻓرﺳﺗﻧده
در ﯾﮏ طرف ﻓﯾﺑر ،و دﯾود ﻧوری ﮔﯾرﻧده در طرف دﯾﮕر آن ﺟﺎﺳﺎزی ﻣﯾﺷود .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت از دو ﻓﯾﺑر ﺑرای ﺑرﻗرار ﮐردن
ارﺗﺑﺎط دو ﺳوﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود .اﻣﺎ اﮔر  LEDﺗﮑﯽ در ھر دو طرف ﻓﯾﺑر ﻗرار ﮔﯾرد ،ﻗﺎﺑﻠﯾت اﯾن را دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردن
ﻧﺻف ﺗﻌداد ﻗطﻌﺎت ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻌﻣوﻟﯽ ،اطﻼﻋﺎت را دو طرﻓﮫ ﻣﺧﺎﺑره ﮐﻧد .اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود وزن ،ﻗﯾﻣت و
ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد.
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ﮐﺎرﺑرد دﯾﮕر  LEDدر ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐردن ﺗﮓ ھﺎی )RFIDﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎزﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻣواج رادﯾوﯾﯽ(ﻣوﺳوم ﺑﮫ  iDropperﮐﮫ
ﺗوﺳط آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑرق ﻣﯾﺗﺳوﺑﯾﺷﯽ در ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷد iDropper .دﺳﺗﮕﺎه ﮐوﭼﮑﯽ ﺳت ﮐﮫ از
ﯾﮏ ﻣﯾﮑروﮐﻧﺗرﻟر ،ﯾﮏ ﺑﺎﺗری ،ﯾﮏ  LEDو ﯾﮏ ﮐﻠﯾد ﻓﺷﺎری ﺗﮑﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن دﺳﺗور از
ﮐﺎرﺑر ،ﺣﺟم ﮐوﭼﮑﯽ داده را ﺿﺑط و ﯾﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯾﮑﻧد .در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺗﮓ ھﺎی  iDropper,RFIDاز اﻣﻧﯾت ﺑﺎﻻﺗری
ﺑرﺧوردار اﺳت زﯾرا ﮐﺎرﺑر ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﺷﺎھده اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود دﮐﻣﮫ ای را ﻓﺷﺎر دھد .ھر دو دﺳﺗﮕﺎه از ﻟﺣﺎظ ﻗﯾﻣت
ﻣﺷﺎﺑﮭﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی اﯾن طرح اﯾن اﺳت ﮐﮫ  LEDﺗﮑﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮔﯾرﻧده-ﻓرﺳﺗﻧده ﯾﮏ طرﻓﮫ ﻋﻣل ﮐﻧد.
 LEDﺗﮑﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺎدر اﺳت در آن واﺣد ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت را درﯾﺎﻓت و ﯾﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧد و ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ھم زﻣﺎن اﯾن دو ﻧﯾﺳت .ﺑرای
روﺷن ﮐردن اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﻣﯾﺗوان  LEDﮔﯾرﻧده-ﻓرﺳﺗﻧده را ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺧﺎﺑره ﺳﺎده ﺑﯽ ﺳﯾم  Walkie-talkieﺗﺷﺑﯾﮫ ﮐرد ﮐﮫ
ﺑر ﺧﻼف ﺗﻠﻔن ،ﯾﮏ طرﻓﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺑرای دو دﺳﺗﮕﺎه ﻣدت زﻣﺎن زﯾﺎدی طول ﻣﯾﮑﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر
'ﺻﺣﺑت' ﮐﻧﻧد.

83

ﺳﻧﺳور ﻧوری ﻟﯾدار
 :Lidarﺗﺷﺧﯾص ﻧور و ﻣﺳﺎﻓت ﯾﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ روش ﺗﺷﺧﯾص از راه دور ﻧوری اﺳت ﮐﮫ وﯾژﮔﯽھﺎی ﻧور ﭘراﮐﻧده ﺷده را
ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﺎ دﯾﮕر اطﻼﻋﺎت ھدف دور اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧد .روش ﻣﺗداول ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﮐردن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﺎ ﯾﮏ
ﺟﺳم ﯾﺎ ﺳطﺢ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺎﻟسھﺎی ﻟﯾزری اﺳت .ﻣﺎﻧﻧد ﺗﮑﻧوﻟوژی رادار ﮐﮫ از اﻣواج رادﯾوﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﺎ ﺟﺳم
ﺑﺎ اﻧدازه ﮔﯾری اﺧﺗﻼف زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾن ارﺳﺎل ﭘﺎﻟس و درﯾﺎﻓت ﭘﺎﻟس ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺗﮑﻧوﻟوژی Lidarدر زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ،
ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺟﻐراﻓﯽ زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ ،زﻟزﻟﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺟﻧﮕل داری ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ دور و ﻓﯾزﯾﮏ ھواﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑرد دارد،
ﮐﺎرﺑرد Lidarﺷﺎﻣل )ALSMﻟﯾزر ھواﺑرد ﻧﮕﺎﺷت ردﭘﺎ( ،ارﺗﻔﺎع ﺳﻧﺟﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻟﯾزر ﯾﺎ  Lidarﺑرای ﺗﮭﯾﮫﻧﻘﺷﮫ ﻋوارض
ﻧﻣﺎ اﺳت .اﺳم ﻣﺧﻔف  )LADARآﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﻟﯾزر و ﻣﺳﺎﻓت ﯾﺎﺑﯽ( ﻣﻌﻣوﻻ در زﻣﯾﻧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود .واژه رادار
ﻟﯾزری ،ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود اﮔرﭼﮫ  Lidarاز ﻣﺎﯾﮑرووﯾو ﺑﺎ اﻣواج رادﯾوﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای رادار ﺗﻌرﯾف
ﺷدهاﺳت.
ﺗﻔﺎوت اوﻟﯾﮫ ﺑﯾن  Lidarو  radarاﯾن اﺳت  Lidarﮐﮫ از اﻣواج ﺑﺎ طول ﻣوج ﮐوﺗﺎه ﺗر از طﯾف اﻟﮑﺗرو ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ طور وﯾژه در ﻣﺣدوده ﻓراﺑﻧﻔش ،ﻣرﺋﯽ ﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ ﻓروﺳرخ در ﮐل اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﺟﺳﻣﯽ ﺑﺎ اﻧدازهای
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑراﺑر طول ﻣوج ﯾﺎ ﺑزرﮔﺗر از آن را ﻣﺟﺳم ﮐرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن Lidarﺑﮫ ذرات ﮐﻠوﺋﯾدی ﻣوﺟود در ھوا ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ و ذرات
اﺑر ﺣﺳﺎس اﺳت و ﮐﺎرﺑردھﺎی زﯾﺎدی در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ھواﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺟوﺷﻧﺎﺳﯽ دارد.
ﯾﮏ ﺟﺳم ﺑرای ﻣﻧﻌﮑس ﮐردن ﻣوج ارﺳﺎل ﺷده ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﺎﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ دی اﻟﮑﺗرﯾﮏ دارد .در ﻓرﮐﺎﻧسھﺎی ﮐﺎر رادار )رادﯾو ﯾﺎ
ﻣﺎﯾﮑرووﯾو( ﯾﮏ ﺟﺳم ﻣﺗﺎﻟﯾﮏ و ﺑراق ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد .وﻟﯽ اﺟﺳﺎم ﻏﯾر ﻣﺗﺎﻟﯾﮏ ،ﻣﺛل ﺑﺎران و ﺳﻧﮓھﺎ
ﺑﺎزﺗﺎب ﺿﻌﯾف ﺗری و ﺑﻌﺿﯽ از اﺟﺳﺎم ﻣﻣﮑن اﺳت ھﯾﭻ ﺑﺎزﺗﺎب ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص اﯾﺟﺎد ﻧﮑﻧﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ اﺟﺳﺎم ﯾﺎ
ﺗرﮐﯾﺑﺎت از ﻓرﮐﺎﻧس ﮐﺎر رادار ﻧﺎﻣرﺋﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص  .اﯾن ﺑﮫ وﯾژه ﺑرای اﺟﺳﺎم ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ درﺳت اﺳت.
ﻟﯾزر ﯾﮏ راه ﺣل ﺑرای اﯾن ﻣﺷﮑل ﻓراھم ﮐردهاﺳت .ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘرﺗد و واﺑﺳﺗﮕﯽ ) (Coherencyآن ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳت .ﺑﮫ
ﻋﻼوه طول ﻣوجھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﮐوﭼﮏ ﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺳﯾﺳﺗمھﺎی رادﯾوﯾﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷد ،در رﻧﺞ ﺣدودا ١٠mm
ﺗﺎ ﻓراﺑﻧﻔش ) .(nm٢۵٠در ﭼﻧﯾن طول ﻣوﺟﯽ از اﺟﺳﺎم ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن ﻧوع ﺑﺎزﺗﺎب ﭘﺧش ﻣﻌﮑوس
اﻣواج رادﯾوﯾﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود .اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﺑرای ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻣﺧﺗﻠف Lidarاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود.ﮐﮫ ﻣﻌﻣول آن ،ﺗﻔرق
ﻋﺎدی ﺗﺎﺑﺷﮭﺎ  Raman scattering; mie scatteringھم ﭼﻧﯾن ﻓﻠوﺋورﺳﻧت اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﭘﺧش
ﻣﻌﮑوس اﻣواج رادﯾوﯾﯽ  Lidar،را ﻣﯽﺗوان  Lidar mieﯾﺎ  Lidar Raylingو  raman Lidarو
Nalfelkﻓﻠوﺋورﺳﻧت Lidarﻧﺎﻣﯾد .طول ﻣوجھﺎ ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری دود ،ﻣﮫ ،و ﺑﻘﯾﮫ ذرات ھواﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب و اﯾده آل ھﺳﺗﻧد.
ﻟﯾزر ﺑﮫ طور وﯾژه ﯾﮏ ﭘرﺗو ﺑﺎرﯾﮏ دارد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻧﻘﺷﮫ ﺑرداری ﮐردن از اﺟزای ﻓﯾزﯾﮑﯽ را ﺑﺎ وﺿوح ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ
رادار در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽدھد ،ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑﺳﯾﺎری از ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ در ﺑراﺑر طول ﻣوج ﻣرﺋﯽ ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎل ﺑﯾﺷﺗری
از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑروﯾو در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺻوﯾر ﻗوی ﺗری از اﯾن اﺟﺳﺎم ﺑدﺳت ﻣﯽآﯾد .ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ از
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ﻟﯾزر اﻣﮑﺎن ﻧﮕﺎﺷت راه دور اﺟزای اﺗﻣﺳﻔری را ﺑﺎ ﺟﺳﺗﺟوی ﺗﻐﯾﯾرات ﺷدت ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺑﺎزﮔﺷت در طول ﻣوج واﺑﺳﺗﮫ ﻓراھم
ﻣﯽﮐﻧد Lidar .ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺗﻣﺳﻔری وھواﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش GPSدر دھﮫ
١۴٨٠ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ دﻗﯾق ھواﭘﯾﻣﺎھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت GPS .ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧﻘﺷﮫ ﺑرداری اﺳت  .ﻧﻘﺷﮫ ﺑرداری ھواﯾﯽ و
ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻧﻘﺷﮫ ﺑرداری راﻣﻣﮑن و اﺟراﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫاﺳت .اﺳﺗﻔﺎده ازLidarدر ھواﭘﯾﻣﺎھﺎ و ﻣﺎھوارهھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﺷرﻓت
ﮐردهاﺳت.
ﻟﯾزر:
ﻟﯾزرھﺎیnm۶٠٠-١٠٠٠ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻌﻣول ھﺳﺗﻧد درﮐﺎرﺑردھﺎی ﻏﯾرﻋﻠﻣﯽ  .اﯾن ﻟﯾزرھﺎ ارزان ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﭼون ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺗﻣرﮐز ﺷوﻧد ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗوﺳط ﭼﺷم ﺟذب ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑﯾﺷﺗری ﻗدرت ﻣﺣدود ﻣﯽﺷودﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﭼﺷم
اﯾﻣن ﮐﻧﯾم .اﯾﻣﻧﯽ ﭼﺷم ﻣﻌﻣوﻻ ﯾﮏ ﺷرط ﺑرای ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎرﺑردھﺎ اﺳت .ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﻌﻣول ﻟﯾزرھﺎی nm١۵۵٠اﺳت ﮐﮫ
ﺑرای ﭼﺷم اﯾﻣن ھﺳﺗﻧد در ﺳطﺢ ﺗوان ﺑﺎﻻﺗری ﭼون اﯾن طول ﻣوج ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﭼﺷم ﻣﺗﻣرﮐز ﻧﻣﯽﺷود وﻟﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی آﺷﮑﺎرﺳﺎز
ﮐﻣﺗر ﭘﯾﺷرﻓت ﮐردهاﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾن طول ﻣوج در رﻧﺞھﺎی طوﻻﻧﯽ ﺗر و دﻗت ﮐﻣﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول .ھم
ﭼﻧﯾن در ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود  .ﭼون nm١۵۵٠در ﻋﯾﻧﮏ دﯾد ﺷب ﻗﺎﺑل دﯾد ﻧﯾﺳت ﺑرﻋﮑس ﻟﯾزرھﺎی
nm١٠٠٠ﻓروﺳرخlidar .ﮐﮫ در ﻧﻘﺷﮫ ﺑرداری ﺗوﭘوﮔراﻓﯽ ھواﯾﯽ ﮐﺎرﺑرد دارﻧد ﻣﻌﻣوﻻ از دﯾودھﺎی nm١٠۶۴ﮐﮫ ﻟﯾزر
 yagارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﻋﻣق ﻧﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ازدﯾودھﺎی ﻓرﮐﺎﻧس دوﮔﺎﻧﮫ  nm۵٣٢ﮐﮫ ﻟﯾزر
 yagارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد،ﭼون  nm۵٣٢در آب ﺑﺎ ﺗﺿﻌﯾف ﮐﻣﺗری ﻧﻔود ﻣﯽﮐﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ.nm١٠۶۴طول ﭘﺎﻟس
ﻣﻌﻣوﻻ اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره وﯾژﮔﯽ ﻟﯾزر در اﺧﺗﯾﺎر ﻗرار ﻣﯽدھد .وﺿوح ﺑﮭﺗر ھدف ﺑﺎ ﭘﺎﻟسھﺎی ﮐوﺗﺎه ﺗر ﺑدﺳت ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ
ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﮔﯾرﻧده  lidarو آﺷﮑﺎرﺳﺎز و اﺑزارھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﮭﻧﺎی ﺑﺎﻧد ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺷود.
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ﺣﺴﮕﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺣﺳﮕر ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺗﮕر ﺷﯾﻣﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺗﮕر ﺣﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﮕﻧﺎل ھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻋﻣل ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﮑﻧد .ﯾﺎ ﺑﮫ
طور ﮐﻠﯽﺗر ،ﺣﺳﮕر ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻣﺣرﮐﮭﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻣﺣﯾط ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽدھد.
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ﺳﻧﺳور ﻓﺷﺎر
ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺷﺎر ﮔﺎز ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ را اﻧدازه ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻓﺷﺎر ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻧﯾروی ﻻزم ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﭘﺧش ﺷدن ﻣﺎﯾﻊ اﺳت و
ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﺻورت ﻧﯾرو ﺑر ﺳطﺢ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود .ﺳﻧﺳور ﻓﺷﺎر ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺑدل ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﯽ ﺗﺎﺑﻊ اﺛر
ﻓﺷﺎر ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﻣﯽ ﺗوان ﺳﯾﮕﻧﺎل اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ در ﻧظر ﮔرﻓت .ﺳﻧﺳورھﺎی ﻓﺷﺎر روزاﻧﮫ ﺑرای ﮐﻧﺗرل و
ﻣﺎﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ ھزاران ﮐﺎرﺑرد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳﻧﺳورھﺎی ﻓﺷﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ طور ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﺳﺎﯾر
ﻣﺗﻐﯾرھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷوﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل :دﺑﯽ ﺳﯾﺎل /ﮔﺎز  ،ﺳرﻋت  ،ﺳطﺢ ﻣﺎﯾﻊ و ارﺗﻔﺎع از اﯾن ﻣﺗﻐﯾرھﺎ ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﺳﻧﺳورھﺎی
ﻓﺷﺎر  ،ﻣﺑدﻟﮭﺎی ﻓﺷﺎر  ،ﺗرﻧﺳﻣﯾﺗر ﻓﺷﺎر  ،ﻓرﺳﺗﻧده ی ﻓﺷﺎر ،ﻧﺷﺎﻧدھﻧده ی ﻓﺷﺎر  ،ﭘﯾزوﻣﺗر و ﻣﺎﻧوﻣﺗر و  ...ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﺳﻧﺳورھﺎی ﻓﺷﺎر از ﻧظر ﺗﮑﻧوﻟوژی  ،طراﺣﯽ  ،ﻋﻣﻠﮑرد ،ﮐﺎرﺑرد و ﻗﯾﻣت ﺑﺎھم ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺧﻣﯾن ﻣﺣﺎﻓظﮫ
ﮐﺎراﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﺑﯾش از  ۵٠ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺣداﻗل  ٣٠٠ﺷرﮐت در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺳﺎزﻧده ی ﺳﻧﺳور ﻓﺷﺎر ھﺳﺗﻧد .ھم
ﭼﻧﯾن طﺑﻘﮫ ای از ﺳﻧﺳورھﺎی ﻓﺷﺎر وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﺣﺎﻟت ﭘوﯾﺎی ﺗﻐﯾﯾرات ﺳرﯾﻊ در ﻓﺷﺎر طراﺣﯽ ﺷده
اﻧد .ﻣﺛﺎﻟﯽ از ﮐﺎرﺑرد اﯾن ﻧوع ﺳﻧﺳور را ﻣﯽ ﺗوان در اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر اﺣﺗراق ﺳﯾﻠﻧدر ﻣوﺗور و ﯾﺎ ﮔﺎز ﺗورﺑﯾن ﻣﺷﺎھده
ﮐرد .اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ ﺑﮫ طور ﻋﻣده از ﻣواد ﭘﯾزواﻟﮑﺗرﯾﮏ ﻣﺎﻧﻧد ﮐوارﺗز ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از ﺳﻧﺳورھﺎی ﻓﺷﺎر ﻣﺎﻧﻧد
آﻧﭼﮫ در دورﺑﯾن ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺗراﻓﯾﮏ دﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ ﺻورت ﺑﺎﯾﻧری )دودوﯾﯽ( و ﺧﺎﻣوش /روﺷن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای
ﻣﺛﺎل وﻗﺗﯽ ﻓﺷﺎری ﺑﮫ ﺳﻧﺳور ﻓﺷﺎر اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ،ﺳﻧﺳور ﯾﮏ ﻣدار اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ را ﻗطﻊ ﯾﺎ وﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎ ﺑﮫ
ﺳوﺋﯾﭻ ﻓﺷﺎر ﻣﻌروف ھﺳﺗﻧد.
اﻧواع اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر
ﺳﻧﺳورھﺎی ﻓﺷﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑراﺳﺎس ﺑﺎزه ی اﻧدازه ﮔﯾری ،ﺑﺎزه ی دﻣﺎی ﻋﻣﻠﮑرد و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر ﻧوع ﻓﺷﺎر اﻧدازه ﮔﯾری
طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺷوﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﻓﺷﺎر ،ﻓﺷﺎر ﺳﻧﺞ ھﺎ ،ﺑﮫ  ۵دﺳﺗﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﯽ ﺷوﻧد:


ﺳﻧﺳور ﻓﺷﺎر ﻣطﻠق

اﯾن ﺳﻧﺳور ﻓﺷﺎر ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﻼ ﮐﺎﻣل ) (psi ٠را اﻧدازه ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻓﺷﺎر اﺗﻣﺳﻔرﯾﮏ ) KPa ١٠١.٣٢۵ﯾﺎ
 (psi١۴.٧در ﺳطﺢ درﯾﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﻼ اﺳت.


ﺳﻧﺳور ﻓﺷﺎر ﮔﯾﺞ Gauge

اﯾن ﺳﻧﺳور در ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﺷﺎر
اﺗﻣﺳﻔرﯾﮏ در ﻧﻘطﮫ ی دﯾﮕر ﮐﺎﻟﯾﺑره ﺷود .ﮔﯾﺞ ﻓﺷﺎر ﺗﺎﯾر ﻣﺛﺎﻟﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻓﺷﺎر ﮔﯾﺞ اﺳت .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮔﯾﺞ ﻓﺷﺎر ﺗﺎﯾر ﻣﻘدار
 psi ٠را ﻣﯽ ﺧواﻧد ﻓﺷﺎر داﺧل ﺗﺎﯾر  psi ١۴.٧اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ ﻓﺷﺎر اﺗﻣﺳﻔر.
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ﺳﻧﺳور ﻓﺷﺎر ﺧﻼ

اﯾن ﺳﻧﺳور ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر ﮐﻣﺗر از ﻓﺷﺎر اﺗﻣﺳﻔر در ﻧﻘطﮫ ای ﻣﺷﺧص اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﻣرﺟﻊ ﺳﻧﺳور ﺧﻼ در
ﺻﻧﻌت ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺟب اﺷﺗﺑﺎه ﺷود ؛ ﻓﺷﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﺷﺎر اﺗﻣﺳﻔر ) ﻣﺎﻧﻧد اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر ﮔﯾﺞ ﻣﻧﻔﯽ(
و ﻧﯾز ﻓﺷﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﺷﺎر ﺧﻼ .


ﺳﻧﺳور ﻓﺷﺎر ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ

اﯾن ﺳﻧﺳور ﺗﻔﺎﺿل ﺑﯾن ﻓﺷﺎر  ٢ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻘطﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ورودی ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد اﻧدازه ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑرای ﻣﺛﺎل اﻧدازه
ﮔﯾری اﻓت ﻓﺷﺎر در ﻓﯾﻠﺗر روﻏن .ﻓﺷﺎر ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ھم ﭼﻧﯾن ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری دﺑﯽ ﯾﺎ ﺳطﺢ در ﻣﺧﺎزن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.


ﺳﻧﺳور ﻓﺷﺎر ﻣﮭرﺷده)(sealed

اﯾن ﺳﻧﺳور ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﻧﺳور ﻓﺷﺎر ﮔﯾﺞ اﺳت ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ از ﻗﺑل ﺗوﺳط ﺳﺎزﻧده ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﺷﺎر
ﺳطﺢ درﯾﺎ ﮐﺎﻟﯾﺑره ﺷده اﺳت.

ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺣس ﮐردن ﻓﺷﺎر
 ٢دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﺳﻧﺳورھﺎی آﻧﺎﻟوگ ﻓﺷﺎر وﺟود دارد:
اﻧواع ﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧده ﻧﯾرو :اﯾن ﻧوع از ﺳﻧﺳورھﺎی ﻓﺷﺎر اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻋﻣوﻣﺎ از ﯾﮏ ﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧده ﻧﯾرو اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ).ﻣﺎﻧﻧد
دﯾﺎﻓراﮔم ،ﭘﯾﺳﺗون ،ﻟوﻟﮫ ی ﺑوردوﻧﯽ( ﺗﺎ ﮐﺷش را ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾروی اﻋﻣﺎﻟﯽ و ﻓﺷﺎر ﺑر ﺳطﺢ اﻧدازه ﺑﮕﯾرد.


ﮔﯾﺞ ھﺎی ﮐﺷش ﭘﯾزو رزﯾﺳﺗور

از اﺛر ﭘﯾزو رزﯾﺳﺗور ﮔﯾﺞ ھﺎی ﮐﺷش ﻗرارداده ﺷده ﺑر روی ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﮐﺷش ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺷﺎر اﻋﻣﺎﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧد .اﻧواع ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی ﻣﻌﻣول ﺳﯾﻠﯾﮑن )ﻣوﻧو ﮐرﯾﺳﺗﺎﻟﯽ(  ،ﭘوﺳﺗﮫ ﻧﺎزک ﭘﻠﯽ ﺳﯾﻠﯾﮑن ،ورق ﻓﻠز ﻗرار داده ﺷده ﺑر روی
ﺗﮑﯾﮫ ،ورق ﺿﺧﯾم  .ﻋﻣوﻣﺎ ﮔﯾﺞ ھﺎی ﮐﺷش در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣدار ﭘل وﺗﺳﺗون اﺗﺻﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺗﺎ ﺧروﺟﯽ ﺳﻧﺳور را ﺣداﮐﺛر
ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﻌﻣول ﺗرﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑرای اھداف ﻋﻣوﻣﯽ اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر اﺳت .اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎ ﺑﺎ
اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر ﻣطﻠق ،ﮔﯾﺞ ،ﺧﻼ و ﻓﺷﺎر ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ وﻓق داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
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ﺧﺎزﻧﯽ

از دﯾﺎﻓراﮔم و ﮐﺎواک ﻓﺷﺎر ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺧﺎزن ﻣﺗﻐﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﮐﺷش ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺷﺎر اﻋﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد.
ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ از ﻓﻠز ،ﺳراﻣﯾﮏ و دﯾﺎﻓراﮔم ھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎ ﺑرای ﻓﺷﺎرھﺎی ﮐم
ﮐﺎرﺑرد دارﻧد ) .ﻣطﻠق ،ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ و ﮔﯾﺞ( در ﺳﻧﺳور ﻓﺷﺎر ﻧوع ﺧﺎزﻧﯽ ﻓﺷﺎر ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ﺑﮫ دﯾﺎﻓراﮔم اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
ﻣﯽ ﺷود دﯾﺎﻓراﮔم ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺣﺎت ﺧﺎزن ﻧزدﯾﮏ ﺷده و از دﯾﮕری دور ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ظرﻓﯾت ﺧﺎزن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻓﺷﺎر اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﮫ دﯾﺎﻓراﮔم اﺳت .ﺗﻐﯾﯾر ظرﻓﯾت ﺧﺎزن ﺗوﺳط ﻣدار اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ و ﺗرﻧﺳﻣﯾﺗر ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﺳﯾﮕﻧﺎل اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در واﺣدھﺎی ﻓﺷﺎر ﮐﺎﻟﯾﺑره ﺷده اﺳت.


اﻟﮑﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ

ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ دﯾﺎﻓراﮔم از طرﯾق ﺗﻐﯾﯾر در اﻧدوﮐﺗﺎﻧس )رﻟوﮐﺗﺎﻧس( ، LVDT ،اﺛر ھﺎل و ﯾﺎ ﻗﺎﻧون ﺟرﯾﺎن ادی اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯽ
ﺷود .ﺳﻧﺳور ﻓﺷﺎر اﻟﻘﺎﯾﯽ ﻧﺷﺎن داده ﺷده در ﺷﮑل  ۵-١٢دارای دو ﺳﯾم ﭘﯾﭼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ھﺳﺗﮫ ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﮐوﭘل ﺷده
اﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﺷﺎر اﻋﻣﺎل ﺷده دﯾﺎﻓراﮔم را ﺣرﮐت دھد  ،اﯾن ھﺳﺗﮫ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯽ ﺷود .ﺧﺎﺻﯾت اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺗوﺳط ﻣدارھﺎی
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣدارھﺎی رزوﻧﺎﻧس اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯽ ﺷود.


ﭘﯾزو اﻟﮑﺗرﯾﮏ

از اﺛر ﭘﯾزو اﻟﮑﺗرﯾﮏ در ﻣواد ﻣﻌﯾن ھﻣﺎﻧﻧد ﮐوارﺗز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﮐﺷش ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺷﺎر را اﻧدازه ﺑﮕﯾرد .اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی
ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎرھﺎی ﭘوﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﻧواﻋﯽ از ﮐرﯾﺳﺗﺎل ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﯾزواﻟﮑﺗرﯾﮏ در اﺛر ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ
ﺳﯾﮕﻧﺎل اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺳطﺢ وﻟﺗﺎژ اﯾن ﺳﯾﮕﻧﺎل ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﯾزان ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل اﺳت .ﮐرﯾﺳﺗﺎل ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾﺎﻓراﮔم
ﻓﻠزی ﻣﺗﺻل اﺳت  .ﯾﮏ ﺳﻣت دﯾﺎﻓراﮔم ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر  ،در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺳﯾﺎل ﻓراﯾﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺳﻣت دﯾﮕر دﯾﺎﻓراﮔم
ﺑﮫ طور ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﮐرﯾﺳﺗﺎل ﻣﺗﺻل اﺳت .ﺳﯾﮕﻧﺎل وﻟﺗﺎژ ﺧروﺟﯽ ﮐرﯾﺳﺗﺎل داﻣﻧﮫ ﮐوﭼﮑﯽ دارد) در ﻣﺣدوده ﻣﯾﮑرو وﻟت (
ﭘس ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده ﺑﺎ اﻣﭘداﻧس ورودی ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود  .ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از اﺗﻼف ﺳﯾﮕﻧﺎل  ،ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده
ﺑﺎﯾد در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺳﻧﺳور ﻧﺻب ﺷود .ﮐرﯾﺳﺗﺎل ﺗﺎ دﻣﺎی  F°۴٠٠را ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﻐﯾﯾرات دﻣﺎ ﮐرﯾﺳﺗﺎل را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار
ﻣﯽ دھد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺟﺑران ﺳﺎزی دﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺻورت ﮔﯾرد.


ﻧوری

از ﺗﻐﯾﯾر ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻓﯾﺑر ﻧوری ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﮐﺷش ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺷﺎر اﻋﻣﺎﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در Fiber Bragg
 Gratingاز اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی در ﮐﺎرﺑردھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ھﻣراه ھﺳﺗﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
ﺑرای ﻣﺛﺎل در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ،دﻣﺎھﺎی ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ در ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی ذاﺗﺎ ﻣﺻون از ﺗداﺧﻼت اﻟﮑﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾس
و اﻧدازه ﮔﯾری ھﺎی راه دور.
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ﭘﺗﺎﻧﺳﯾوﻣﺗری

از ﺣرﮐت ﺟﺎروﺑﮏ در طﯽ ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﮐﺷش ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺷﺎر اﻋﻣﺎﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧواع دﯾﮕر
اﯾن اﻧواع ﺳﻧﺳورھﺎی ﻓﺷﺎر اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ از ﺧواص دﯾﮕر ) ﻣﺎﻧﻧد ﭼﮕﺎﻟﯽ( ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻓﺷﺎر ﮔﺎز ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.


رزوﻧﺎﻧس

اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾر در ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮔﺎز ﻣﯽ ﺷود و آن ﻧﯾز ﻣوﺟب ﺗﻐﯾﯾر ﻓرﮐﺎﻧس رزوﻧﺎﻧس ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از
اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣﯽ ﺗوان از اﺑزار "ﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧده ﻧﯾرو" ﻣﺎﻧﻧد ﻣوارد ذﮐر ﺷده در ﺑﺎﻻ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ھم ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗوان ﻋﻧﺻر
رزوﻧﺎﻧس ﮐﻧﻧده را ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﻣﻌرض ﻣﺎده ﻗرار داد  .در اﯾن ﺻورت ﻧﯾز ﻓرﮐﺎﻧس ﻧوﺳﺎن واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﺎده
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺳﻧﺳورھﺎ از ﺳﯾم ھﺎی ﻧوﺳﺎن ﮐﻧﻧده ،ﺗﯾوب ھﺎی ﻧوﺳﺎن ﮐﻧﻧده ،ﮐوارﺗز ،و ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣﯾﮑرو اﻟﮑﺗرو_ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ
) (MEMSﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.در ﮐل ﻣﺷﺧﺻﮫ اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی ،ﺧروﺟﯽ ﭘﺎﯾدار آن اﺳت.


دﻣﺎ

ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﮔﺎز  ،ﭼﮕﺎﻟﯽ آن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن  ،ﮔذردھﯽ ﮔرﻣﺎﯾﯽ آن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧﻣوﻧﮫ راﯾﺞ اﯾن
ﺳﻧﺳورھﺎ  ،ﮔﯾﺞ ھﺎی "ﭘﯾراﻧﯽ" ھﺳﺗﻧد.


ﯾوﻧﯾزاﺳﯾون

ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﮔﺎز ،ﭼﮕﺎﻟﯽ آن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ،ﺟرﯾﺎن ﯾون ھﺎی ﻣوﺟود در آن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد.ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی
راﯾﺞ اﯾن ﻧوع ﺳﻧﺳور ،ﮔﯾﺞ ھﺎی ﮐﺎﺗد ﺳرد و ﮐﺎﺗد ﮔرم اﺳت.


دﯾﮕر

راه ھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑرای اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻓﺷﺎر از طرﯾق ﭼﮕﺎﻟﯽ وﺟود دارد).ﺳرﻋت ﺻوت ،ﺟرم ،ﺿرﯾب ﺷﮑﺳت(
ﮐﺎرﺑردھﺎ
ﺳﻧﺳورھﺎی ﻓﺷﺎر ﮐﺎرﺑردھﺎی زﯾﺎدی دارﻧد از ﺟﻣﻠﮫ:


اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر
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اﯾن ﮐﺎرﺑرد ،ﮐﺎرﺑرد ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺳﻧﺳورھﺎی ﻓﺷﺎر اﺳت ﮐﮫ در ﻣواردی از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ھواﺷﻧﺎﺳﯽ ،ھواﭘﯾﻣﺎ ،اﺗوﻣﺑﯾل و ﺳﺎﯾر
وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ در آن ھﺎ ﻓﺷﺎر ﮐﺎراﯾﯽ دارد ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.


اﻧدازه ﮔﯾری ارﺗﻔﺎع از ﺳطﺢ درﯾﺎ

ﮐﺎرﺑرد آن در ھواﭘﯾﻣﺎ ،ﻣوﺷﮏ ،ﻣﺎھواره ،ﺑﺎﻟن ھﺎی ھواﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻏﯾره ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﮐﺎرﺑردھﺎ از راﺑطﮫ ﺑﯾن
ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﺷﺎر ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳطﺢ درﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺻورت زﯾر اﺳت:
h=(1-(P⁄P_ref )^0.19028 )*145366.45ft
اﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ ،ﺑرای ارﺗﻔﺎع ﺳﻧﺟﯽ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  ٣۶.٠٩٠ﻓوت ) ١١.٠٠٠ﻣﺗر( ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت .در ﺧﺎرج از اﯾن ﺑﺎزه ،ﺷﺎھد
ﺧطﺎ ﺧواھﯾم ﺑود .اﯾن ﺧطﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﺳﻧﺳورھﺎی ﻓﺷﺎر ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐرد .ﻋﺎﻣل اﯾن ﺧطﺎ ،ﺗﻐﯾﯾرات ﻧﺎﺷﯽ از دﻣﺎ
درارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ارﺗﻔﺎع ﺳﻧﺞ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻧﺳور ﻓﺷﺎر ﺗﻔﮑﯾﮏ ﭘذﯾری ﮐﻣﺗر از  ١ﻣﺗر دارﻧد و ﺗﻔﮑﯾﮏ ﭘذﯾری آن ھﺎ
ﺑﮭﺗر از ﻧوع ارﺗﻔﺎع ﺳﻧﺟﯽ ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم  ) GPSﮐﮫ دارای ﺗﻔﮑﯾﮏ ﭘذﯾری ارﺗﻔﺎع  ٢٠ﻣﺗرﻣﯽ ﺑﺎﺷد( اﺳت .در ﮐﺎرﺑردھﺎی
ﻣوﻗﻌﯾت ﯾﺎﺑﯽ ،ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﺟﺎده ھﺎی ﺗﭘﮫ ای) ﺑرای ﻣوﻗﻌﯾت ﯾﺎﺑﯽ اﺗوﻣﺑﯾل( و ﯾﺎ ارﺗﻔﺎع طﺑﻘﺎت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ ) ﺑرای
ﻣوﻗﻌﯾت ﯾﺎﺑﯽ ﻓرد ﭘﯾﺎده( اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.


اﻧدازه ﮔﯾری ﺟرﯾﺎن

ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﮐﻣﮏ اﺛر وﻧﺗوری و راﺑطﮫ اش ﺑﺎ ﻓﺷﺎر  ،ﺟرﯾﺎ ن را اﻧدازه ﮔرﻓت .اﺧﺗﻼف ﻓﺷﺎر ﺑﯾن دو ﺑﺧش ﯾﮏ ﺗﯾوب
ﻧﺗوری )ﺑﺎ ﻗطرھﺎی دھﺎﻧﮫ ﻣﺧﺗﻠف( اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯽ ﺷود .اﯾن اﺧﺗﻼف ﻓﺷﺎر ،ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺟرﯾﺎن ﮔذرﻧده از ﺗﯾوب راﺑطﮫ
ﻣﺳﺗﻘﯾم دارد.از اﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن اﺧﺗﻼف ﻓﺷﺎر ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮐوﭼﮏ اﺳت از ﺳﻧﺳور ﻓﺷﺎر ﺑﺎ ﺑﺎزه ﮐم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.


اﻧدازه ﮔﯾری ارﺗﻔﺎع  /ﻋﻣق

ﻣﯽ ﺗوان از ﺳﻧﺳور ﻓﺷﺎر ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ارﺗﻔﺎع ﺳطﺢ ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.ﻣﻌﻣوﻻ از اﯾن ﺗﮑﻧﯾﮏ ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﮑﺎن
ﺟﺳم ﻏوطﮫ ور در آب ) ﻣﺎﻧﻧد ﻏواص ھﺎ ،زﯾر درﯾﺎﯾﯽ ھﺎ( و ﯾﺎ ارﺗﻔﺎع ﺳطﺢ ﻣﺎﯾﻊ درون ﯾﮏ ﻣﺧزن )ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﯾﻊ داﺧل ﺑرج
آب( اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ،ﺳطﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻓﺷﺎر اﺳت .در ﻣواردی ﻣﺎﻧﻧد "آب ﺷﯾرﯾن" ﮐﮫ
زﯾر ﻓﺷﺎر اﺗﻣﺳﻔر ﻣﯽ ﺑﺎﺷددارﯾم:
psi =27.7 in H2O١
pa = 9.81 mm H2O١
ﻣﻌﺎدﻟﮫ اﺻﻠﯽ ﺑرای اﯾن اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﻌﺎدﻟﮫ زﯾر اﺳت:
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P=ρ*g*h
 =pﻓﺷﺎر
=ρﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﺎﯾﻊ
=gﮔراﻧش
=hﻓﺷﺎر ﺳﻧﺳور ﺑﺎﻻی ﻣﺎﯾﻊ ﺳﺗون ارﺗﻔﺎع


آزﻣﺎﯾش ﻧﺷﺗﯽ

ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اﻧدازه ﮔﯾری اﻓت ﻓﺷﺎر ،ﻧﺷﺗﯽ ﺳﯾﺳﺗم را ﺑﮫ دﺳت آورد .روش ھﺎی ﻣﺗداول ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ،دو روش ھﺳﺗﻧد:
 .١ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻓﺷﺎر ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺷﺗﯽ ﻣﻌﻠوم و اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن اﺧﺗﻼف ﻓﺷﺎر
 .٢اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر و ﺑررﺳﯽ ﺗﻐﯾﯾرات آن در طول ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ.
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ﺳﻧﺳور ﮔﺷﺗﺎور
ﺳﻧﺳور ﯾﺎ ﺗراﻧﺳدﯾوﺳر ﮔﺷﺗﺎور ،وﺳﯾﻠﮫ اﯾﺳت ﺑرای ﺗﺑدﯾل ،اﻧدازه ﮔﯾری و ﺛﺑت ﮔﺷﺗﺎور ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮔردﻧده ،ﻣﺛل ﻣﯾل ﻟﻧﮓ
ﻣوﺗور ﯾﺎ ﺷﻔت ژﻧراﺗور و...دو ﻣدل ﮔﺷﺗﺎور ﺑﮫ ﻧﺎم ﮔﺷﺗﺎور اﺳﺗﺎﺗﯾﮑﯽ و ﮔﺷﺗﺎور دﯾﻧﺎﻣﯾﮑﯽ وﺟود دارد.اﻧدازه ﮔﯾری ﮔﺷﺗﺎور
اﺳﺗﺎﺗﯾﮑﯽ ﺑﮫ طور ﻧﺳﺑﯽ ﺳﺎده اﺳت اﻣﺎ اﻧدازه ﮔﯾری ﮔﺷﺗﺎور دﯾﻧﺎﻣﯾﮑﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل اﺛراﺗﯽ ﻣﺛل اﻟﮑﺗرﯾﺳﯾﺗﮫ و
ﻣﻐﻧﺎطﯾس از ﺷﻔت ﺗﺣت اﻧدازه ﮔﯾری ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم اﺳﺗﺎﺗﯾﮏ دارد ﺑﻣراﺗب ﻣﺷﮑل ﺗر اﺳت .ﻣﻌﻣوﻻ ﺳﻧﺳورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺳﻧﺳورﮔﺷﺗﺎور ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧد از ﻧوع  strain gaugesھﺳﺗﻧد ﮐﮫ روی ﺷﻔت در ﺣﺎل ﭼرﺧش ﺳوار ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻧﺳور ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻐذﯾﮫ دارد و در ﺿﻣن ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺧروﺟﯽ ھم ﺑﺎﯾد ﻗراﺋت ﺷود ،اﻧدازه ﮔﯾری ﮔﺷﺗﺎور دﯾﻧﺎﻣﯾﮑﯽ
ﮐﻣﯽ ﻣﺷﮑﻠﺗر ﻣﯽ ﺷود.ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﻣﻌﻣوﻻ در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﺗر از رﯾﻧﮓ ھﺎی ﻟﻐزﻧﻧده ی ﺣﻠﻘوی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷد ﮐﮫ در
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻧو از ﺳﻧﺳورھﺎی واﯾرﻟس  ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘﯾزواﻟﮑﺗرﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود.ﺑﻌﻼوه ﺑﺎ ﮐﻣﮏ روش ھﺎی
ارﺳﺎل واﯾرﻟس اﮐﻧون ﺣﺗﯽ converter A/Dو رﮐوردرھﺎراھم ﻣﯾﺗوان روی ﺷﻔت ﻗرار داد و دﻗت اﻧدازه ﮔﯾری را ﺑﮫ
ﻣﯾزان زﯾﺎدی اﻓزاﯾش داد .ﺳﻧﺟش ﮔﺷﺗﺎور ﺑﺎ ﺗﮑﻧﯾﮏ ]ﭘﯾزواﻟﮑﺗرﯾﮏ [http://en.wikipedia.org/wiki/Pizoelectric
ﺑر اﺳﺎس  SAWو BAWﻗرار دارد)ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﮫ ﮐﺎﺗﺎﻟوگ  SAW torque sensorاز ﺷرﮐت ھﺎﻧﯽ ول در ﯾﮑﯽ
از ﮐﺎرﺑرد ھﺎی ﺳﻧﺳور ﮔﺷﺗﺎور در ﻣوﺗور اﺗوﻣﺑﯾل ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺎھش ﻣﺻرف ﺳوﺧت ﻣﯽ ﺷود .ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را د راﯾن
ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ در ﻣورد ﺳﻧﺳورھﺎی ﺑر اﺳﺎس اﺛر  SAWﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد ،ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾد ﮐﻣﯽ در ﻣورد ﺗﺋوری
اﻣواج  Rayleighﯾﺎ ﺗﺋوری  Surface Acoustic Waveﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﻓرض ﮐﻧﯾد دو ﻋدد ﺷﺎﻧﮫ ﺳر را طوری در ھم
ﻓرو ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دﻧداﻧﮫ ھﺎی آن ھﺎ ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﺳﯽ ﺑﺎ ھم ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺷﻣﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎری را درﺳت ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ آن
اﺻطﻼﺣﺎ ﻣﺑدل اﯾﻧﺗردﯾﺟﯾﺗﺎل ﯾﺎ  IDTﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .اﮐﻧون اﮔر اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر را ﺑﺎ ﻣﺎده ای ﻣﻧﺎﺳب روی ﯾﮏ زﯾر ﻻﯾﮫ از ﺟﻧس
ﭘﯾزواﻟﮑﺗرﯾﮏ )ﻣﺛﻼ ﮐوارﺗز( ﭘﯾﺎده ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ دو ﺳر آن ﯾﮏ وﻟﺗﺎژ  ACﺑﺎ ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ ﻣﺷﺧص اﻋﻣﺎل ﮐﻧﯾد در ﺳطﺢ ﻣﺎده زﯾر
ﻻﯾﮫ ﻣوﺟﯽ ﺳطﺣﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ آن  SAWﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .اﮔر در طرف دﯾﮕر زﯾر ﻻﯾﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﺎر  IDTدﯾﮕر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﭘس از ﺗوﻟﯾد ﻣوج ﺳطﺣﯽ ﺗوﺳط  IDTاول )ﮐﮫ ﺑﮫ آن  input IDTﻣﯽ ﮔوﯾﻧد (.دو ﺳر  IDTدوم وﻟﺗﺎژی اﯾﺟﺎد
ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﻓرﮐﺎﻧس آن ﺑﺎ ﻓرﮐﺎﻧس ﻣوج ورودی در ﺷراﯾط ﻧرﻣﺎل ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺛر ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ از ﺧﺎرج ﺑر زﯾر ﻻﯾﮫ وارد ﻧﺷده
اﺳت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﯾﮑﯽ اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﮐﻣﯾﺗﯽ ﻧظﯾر ﻓﺷﺎر ﯾﺎ ﮐﺷش ﯾﺎ دﻣﺎ و ...ﺑر زﯾر ﻻﯾﮫ ﻓرﮐﺎﻧس ﻣوج ﺳطﺣﯽ دو ﺳر IDT
ﺧروﺟﯽ ﺑﺎ ﻓرﮐﺎﻧس ﺗوﻟﯾدی در  IDTاول ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ اﻋﻣﺎل ﺷده )ﮐﮫ آن را در ﻗﺎﻟب ﺗﻐﯾﯾرات ﺟرم ﯾﺎ mass
 loadingﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم( ﺗﻐﯾﯾر ﺧواھد ﮐرد .ﻓرﮐﺎﻧس ﺗوﻟﯾدی در  IDTاول ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ دﻧداﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎﻧﮫ ای ﺷﮑل آن از
ﯾﮑدﯾﮕر ،ﺷﮑل و طول آن ھﺎ در راﺳﺗﺎی ﻋﻣود ﺑر ﺳطﺢ دﻧداﻧﮫ ھﺎ در ﺳطﺢ زﯾر ﻻﯾﮫ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری
ﮔﺷﺗﺎور ﯾﮏ ﺷﻔت ﺑﺎ  SAWدو ﻋدد رزوﻧﺎﺗور  SAWرا ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺻف ﭘل ) (Half-Bridgeﺑﮫ ھم ﻣﺗﺻل و روی
ﺷﻔت ﺑﺎ زاوﯾﮫ  ۴۵درﺟﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺣور ﺷﻔت ﻣﺣﮑم ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد .اﮐﻧون ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﯾﮏ ﻣوج ) RFﻣﻌﻣوﻻ  ٢٠٠ﻣﮕﺎھرﺗزی( ﺑﮫ
ﺻورت واﯾرﻟس ﺑﮫ  ،SAWدر طرف دﯾﮕر آن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان دوران و ﮔﺷﺗﺎور اﻋﻣﺎل ﺷده از ﺷﻔت ﺑﮫ  SAWﺑﮫ ﻋﻧوان
اﺛر ﺑﺎر ،ﻓرﮐﺎﻧس ﻣوج درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﮕﺎھرﺗز ﺗﻐﯾﯾر ﺧواھد ﮐرد .ﺑر اﯾن ﻣﺑﻧﺎ ،ﮔﺷﺗﺎور اﻧدازه ﮔﯾری ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎ دﻗﺗﯽ

93

ﻣﻌﺎدل  rpm١داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺗﮑﻧﯾﮏ ﺗوﺳط ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﺳﻧﺳور ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد iاﺳت .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
درﺑﺎره ﻋﻣﻠﮑرد اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت ﺷرﮐت ﺳﻧﺳور ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
اﻧدازه ﮔﯾری ﮔﺷﺗﺎور
ﮔﺷﺗﺎور ﺑﺎ ﺣس ﮐردن اﻧﺣراف ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﺣور اﯾﺟﺎد ﺷده ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻧﯾروی ﭘﯾﭼﺷﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﮐردن آﺛﺎر اﯾن اﻧﺣراف اﻧدازه
ﮔﯾری ﻣﯽ ﺷود .ﺳطﺢ ﯾﮏ ﻣﺣور ﺗﺣت ﮔﺷﺗﺎور دﭼﺎر ﺗراﮐم و ﮐﺷش ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﮔﺷﺗﺎور ,ﻣﻌﻣوﻻ ﻋﻧﺎ ﺻر
اﺳﺗرﯾن ﮔﯾﺞ ﺑﮫ ﺻورت ﺟﻔت روی ﻣﺣور ﻧﺻب ﺷده اﻧد .ﯾﮏ ﮔﯾﺞ اﻓزاﯾش در طول را اﻧدازه ﻣﯽ ﮔﯾرد ) در ﺟﮭﺗﯽ ﮐﮫ ﺳطﺢ
ﺗﺣت ﮐﺷش اﺳت( و ﮔﯾﺞ د ﯾﮕر ﮐﺎھش طول را در ﺟﮭت دﯾﮕر اﻧدازه ﻣﯽ ﮔﯾرد.ﺳﻧﺳورھﺎی ﮔﺷﺗﺎور اوﻟﯾﮫ ,از ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎی
ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ اﺳﺗرﯾن ﮔﯾﺞ ھﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺷدﻧد .ھزﯾﻧﮫ ی ﺑﺎﻻ وﻗﺎﺑﻠﯾت اطﻣﯾﻧﺎن ﮐم آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ ﻣورد ﭘذﯾرش ﺻﻧﻌﺗﯽ
ﻗرار ﻧﮕﯾرﻧد.اﮔر ﭼﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣدرن ھزﯾﻧﮫ ی ﺳﺎﺧت ﺳﻧﺳورھﺎی ﮔﺷﺗﺎور را ﮐم ﮐرده اﺳت  ,ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﮐﻧﺗرل ﮐﯾﻔﯾت
روی ﻣﺣﺻول  ,ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧدازه ﮔﯾری دﻗﯾق ﮔﺷﺗﺎور را اﻓزاﯾش داده اﺳت.
ﮐﺎرﺑرد ھﺎی ﮔﺷﺗﺎور
ﮐﺎرﺑرد ھﺎی ﻣوﺟود ﺑرای ﺳﻧﺳور ﮔﺷﺗﺎور ﺷﺎﻣل ﺗﻌﯾﯾن ا ﻧدازه ی ﺗوان ﯾﮏ ﻣوﺗور ﻏﯾر اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ,ﺗورﺑﯾن ﯾﺎ
دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﭼرﺧﻧده ی دﯾﮕراﺳت .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در دﻧﯾﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ,ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﮐﯾﻔﯾت ﺑﮫ ﺷرﮐت ھﺎﯾﯽ ﺑرای
اﻧدازه ﮔﯾری ﮔﺷﺗﺎور در زﻣﺎن ﺗوﻟﯾد  ,ﺑﮫ ﺧﺻوص زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﺗﺻﺎﻻت ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ ﺷده ,ﻧﯾﺎزﻣﻧد ھﺳﺗﻧد .اﻧدازه ﮔﯾری ﮔﺷﺗﺎور
ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺻورت اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ روی ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﭘﯾﭻ وﻣوﻧﺗﺎژ ﻗرار داده ﺷده وﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﺑزار ھﺎی دﺳﺗﯽ اﺿﺎﻓﮫ
ﺷوﻧد .در ھر دو ﻣورد ,اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد روی  databloggerھﺎ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﮐﯾﻔﯾت اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده و
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﮔزارش داده ﻣﯽ ﺷود .ﮐﺎرﺑرد ھﺎ ی ﺻﻧﻌﺗﯽ دﯾﮕرﺳﻧﺳور ھﺎی ﮔﺷﺗﺎور ﺷﺎﻣل اﻧدازه ﮔﯾری ﻧرخ ﺑرداﺷت ﺑراده ,
ﮐﺎﻟﯾﺑره ﮐردن اﺑزار ھﺎی ﮔﺷﺗﺎور ,اﻧدازه ﮔﯾری ﻧﯾروھﺎی ﺳﺎﯾش,آزﻣﺎﯾش ﮐردن ﻓﻧرھﺎ و اﻧدازه ﮔﯾری ھﺎی ﺑﯾودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ ﻣﯽ
ﺷود.
ﭘﯾﮑر ﺑﻧدی ھﺎی ﺳﻧﺳور
ﮔﺷﺗﺎور ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﭼرﺧش اﺳﺗرﯾن ﮔﯾﺞ ھﺎ ,ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺧﻣﯾن ﺛﺎﺑت,ﺳﻧﺳورھﺎی  magnetoelasticو
 magnetostrictiveاﻧدازه ﮔﯾری ﺷود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺣﺳﺎس ﺑﮫ دﻣﺎ ھﺳﺗﻧد .ﺳﻧﺳورھﺎی ﭼرﺧﺷﯽ ﺑﺎﯾد روی ﻣﺣور ﻗرار داده
ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻓﺿﺎ ھﻣﯾﺷﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت.
ﯾﮏ  Strain gaugeﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ روی ﯾﮏ ﻣﯾﻠﮫ ﻧﺻب ﺷود .ﺑﮫ دﻟﯾل ﭼرﺧش ﻣﯾﻠﮫ ،اﺗﺻﺎل ﺳﻧﺳور ﮔﺷﺗﺎور ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ
ﺗﻐذﯾﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن اﻧﺗﻘﺎل ﺳﯾﮕﻧﺎل اطﻼﻋﺎﺗش ﺗوﺳط ﯾﮏ رﯾﻧﮓ ﻟﻐزان ﮐﮫ روی ﻣﯾﻠﮫ ﻧﺻب ﺷده اﺳت ،اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن
 Strain gaugeﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾق ﯾﮏ ﻣﺑدل ھم ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ وﺻل ﺷود ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﮕﮭداری و ﻣراﻗﺑت از
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رﯾﻧﮓ ﻟﻐزان از ﺑﯾن ﻣﯽ رود .وﻟﺗﺎژ ﺗﺣرﯾﮏ ﺑرای ﯾﮏ  Strain gaugeﺑﮫ ﺻورت اﻟﻘﺎﯾﯽ ﮐوﭘل ﻣﯽ ﺷود و ﺧروﺟﯽ
 Strain gaugeﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﻟس ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود .ﺑﯾﺷﯾﻧﮫ ﺳرﻋت ﺑرای ﭼﻧﯾن ﺗرﮐﯾﺑﯽ  rpm١۵٠٠ﻣﯽ ﺑﺎﺷدStrain gauge .
ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان روی ﺑﺧش ھﺎی ﺛﺎﺑت ﻧﯾز ﻧﺻب ﮐرد .اﯾن ﺳﻧﺳورھﺎی ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ،ﮔﺷﺗﺎوری را ﮐﮫ از ﻣﯾﻠﮫ ﺑﮫ ﻗطﻌﺎت
ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت را اﻧدازه ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﻣﺎ اﯾن اﻧدازه ﮔﯾری دﻗﯾق ﻧﯾﺳت زﯾرا اﯾﻧرﺳﯽ ﻣوﺗور را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾردStrain .
 gaugeھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﮔﺷﺗﺎور اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺷﺎﻣل ﻓوﯾل ،ﻧﯾﻣﮫ ھﺎدی ﻣﻧﺗﺷر ﺷده و اﻧواع ﻻﯾﮫ ﻧﺎزک ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .اﯾن ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﻟﺣﯾم ﮐﺎری ﯾﺎ ﭼﺳب ﺑﮫ ﻣﯾﻠﮫ وﺻل ﺷوﻧد .اﮔر ﻧﯾروھﺎی وارده ﺑزرگ ﻧﺑﺎﺷﻧد و
ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﺎ ﻣﺗﻌﺎدل را ﺑﺗواﻧد ﻣﺗﺣﻣل ﺷود ،در اﯾن ﺻورت ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣل ﺑﺎﺗری ،ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده و ﻓرﺳﺗﻧده
رادﯾوﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗوان روی ﻣﯾﻠﮫ ﻧﺻب ﮐرد .ﺳﻧﺳورھﺎی  proximityو ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮔﺷﺗﺎور را ﺑﺎ اﻧدازه ﮔرﻓﺗن
ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ زاوﯾﮫ ای ﺑﯾن دو اﻧﺗﮭﺎی ﯾﮏ ﻣﯾﻠﮫ ﺑﮫ دﺳت آورﻧد .ﺑﺎ وﺻل ﮐردن دو ﭼرخ دﻧداﻧﮫ دار ﯾﮑﺳﺎن ﺑﮫ دو اﻧﺗﮭﺎی ﻣﯾﻠﮫ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﺎص ،ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ زاوﯾﮫ ای اﯾﺟﺎد ﺷده ﺗوﺳط ﮔﺷﺗﺎور را ﻣﯽ ﺗوان اﻧدازه ﮔرﻓت .ﺳﻧﺳورھﺎی  proximityﯾﺎ
ﻓوﺗوﺳل ﮐﮫ روی ھر ﭼرخ دﻧداﻧﮫ دار ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،دو وﻟﺗﺎژ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺧﺗﻼف ﻓﺎزﺷﺎن ﺑﺎاﻓزاﯾش ﮔﺷﺗﺎور وارد ﺑر
ﻣﯾﻠﮫ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .روش دﯾﮕری ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﮔﺷﺗﺎور اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓوﺗوﺳل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺳﻣت طوری
ﻗرار داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھرﭼﮫ ﮔﺷﺗﺎور اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﭼرخ ھﺎی دﻧداﻧﮫ دار ﺑﯾﺷﺗر روی ھم ﺑﯾﻔﺗﻧد و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧور ﮐﻣﺗری ﺑﮫ ﺳﻣت دﯾﮕر ﻣﯽ رﺳد .ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺷﺗﺎور را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﺳﻧﺳورھﺎی دﯾﮕری از ﺟﻣﻠﮫ
ﺳﻧﺳورھﺎی ﻧوری ،اﻟﻘﺎﯾﯽ ،ﺧﺎزﻧﯽ و ﭘﺗﺎﻧﺳﯾوﻣﺗری اﻧدازه ﮔرﻓت .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﯾﮏ ﮔﺷﺗﺎور ﺳﻧﺞ از ﻧوع ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺻورت
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﮔﺷﺗﺎور ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن دو ﺻﻔﺣﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ظرﻓﯾت ﺧﺎزﻧﯽ آن ھﺎ ﻋوض ﻣﯽ ﺷود .ﺳﻧﺳور ﺑﺎ
اﻧدازه ﮔرﻓﺗن اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﺧﺎزﻧﯽ ﻣﻘدار ﮔﺷﺗﺎور را اﻧدازه ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﮔﺷﺗﺎور ،ﺿرﯾب ﻧﻔوذ ﭘذﯾری ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺑرای
ﻣﯾﻠﮫ ﻋوض ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آن را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ  magnetostrictive sensorاﻧدازه ﮔرﻓت .وﻗﺗﯽ ﻣﯾﻠﮫ ﺑدون ﺑﺎر
اﺳت ،ﺿرﯾب ﻧﻔوذﭘذﯾری آن در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﯾﮑﻧواﺧت اﺳت .اﻣﺎ ﺗﺣت ﮔﺷﺗﺎور ﺗﻌداد ﺧطوط ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ و ﺿرﯾب
ﻧﻔوذﭘذﯾری ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﮔﺷﺗﺎور ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻧوع ﺳﻧﺳور از دو ﺳﯾم ﭘﯾﭻ اوﻟﯾﮫ و دو ﺳﯾم ﭘﯾﭻ ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺳﻣت ﻣﯾﻠﮫ
ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت .ﺳﻧﺳور ﮔﺷﺗﺎور  ، magnetoelasticﺑﺎ اﻧدازه ﮔﯾری ﺗﻐﯾﯾرات در ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ
ﺧود ،ﺗﻐﯾﯾرات ﻧﻔوذﭘذﯾری ﺧود را اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻧوع ﺳﻧﺳور از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﮫ ﺑﺎرﯾﮏ ﻓوﻻدی ﮐﮫ ﻣﺣﮑم ﺑﮫ ﻣﯾﻠﮫ
ﭼرﺧﺎن ﮐوﭘل ﺷده اﺳت ،ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺗرﮐﯾب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ آھﻧرﺑﺎی ﺛﺎﺑت ﮐﮫ ﺷدت ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ اش ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ
ﮔﺷﺗﺎور اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑﮫ ﻣﯾﻠﮫ اﺳت ،ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣﯾﻠﮫ ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﯾﺎن ﻣوﺗور و ﺑﺎر ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ ﺳﻧﺳور ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ
ﻣﯾدان ﺗوﻟﯾد ﺷده را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﮕﻧﺎل اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺧروﺟﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎوب ﺑﺎ ﮔﺷﺗﺎور اﻋﻣﺎل ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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ﻣﻧﺎﺑﻊ وﻣﺎﺧذ :
ﺟزوه ﺳﻧﺳورھﺎ اﺛر ﻣﮭﻧدس ﯾﺎرﻧدﭘور
ﮐﺗﺎب ﺧود آﻣوز اﺗوﻣﺎﺳﯾون ﺻﻧﻌﺗﯽ
ﮐﺗﺎب اﺻول ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗﻌﻣﯾر ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ
ﺳﺎﯾت ﺗﺑرﯾز ﭘژوه
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده  :ﻣﺣﺳن ﺟوﯾﻧﯽ
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