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 چکیده :

در صنعت برای تشخیص ورود و خروج تولیدات , شمارش قطعات تولید شده , حضور یا عدم حضور وسیله و اتوماسیون های 

مختلف از سنسور ها استفاده میشود. شناخت این سنسور ها برای یک مهندس برق برای طراحی مدار فرمان مورد نیاز بسیار 

 سنسوری که بسیار کاربردی می باشند را معرفی کنیم . 6ضروری می باشد. در این مقاله سعی کردیم تا 

  ( Magnetic Proximity switch Sensors ). سنسور های مجاورتی مغناطیس 1
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القایی نسبت به حضور این سنسور ها معموال برای تشخیص باز یا بسته بودن در ها پنجره ها استفاده میشود. سنسور های مجاورتی 

یا عدم حضور وسیله های فلزی در نزدیکی خود واکنش نشان میدهند. مثال در یک خط تولید با ظروف فلزی این سنسور ها توانایی 

تشخخخیص بودن یا نبودن این ظرف فلزی می تواند با سخخیینالی که به مدار فرمان ارسخخاد میکند ااازه یا عدم ااازه ی اارای مدار 

ها و  ارسخخاد خواهد کرد در حالی که سخخنسخخورهای مجاورتی خازنی میتوانند وسخخایز  یر فلزی مانند پالسخختیک ها و چو  فرمان را

سایز  یر فلزی شخیص دهند و در خطوط تولید  تمامی و سور های مجاورتی را نیز ت سن شوند.  با حضور این نوع مواد به کار گرفته 

مخخختخخخر را تشخخخخخخخخخیخخخص دهخخخنخخخد. 10تخخخا  0,2مخخخیخخختخخخوانخخخنخخخد فخخخاصخخخخخلخخخه هخخخایخخخی در حخخخدود 

 

 

 ( shutter sensor ). سنسور های دری 2

این سنسور ها برای باز یا بسته بودن در ها مورد استفاده قرار میییرند . و محز استفاده ی این سنسور ها در مکان هایی حساس 

و در صورت باز یا بسته شدن در فرمان مورد  مانند دیتا سنتر ها , اتاق های فرمان , اتاق های نظارتی و... مورد استفاده قرار میییرد

نظر را ارساد میکند. این سنسور ها در سه نوع مغناطیسی , مکانیکی و مادون قرمز ساخته میشود. در نوع مغناطیسی فرمان زمانی 
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دارای یک ورق  صادر میشود که دو قطعه ی سنسور از هم ادا شوند. در نوع مادون قرمز دو بخش فرستنده و گیرنده واود دارد و

 منعکس کننده نیز هست که در صورتی گیرنده از ورق منعکس کننده نوری را دریافت نکند سنسور عمز میکند.
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 IR ( Infrared sensor ) . سنسور های مادون قرمز3

همانطور که در بخش قبز گفتیم این سنسور ها دارای یک بخش فرستنده و یک بخش گیرنده میباشد. بخش فرستنده نور مادون 

قرمز را ارساد کرده و گیرنده با دریافت و عدم دریافت این نور فرمان مورد نظر را ارساد میکند. تنها مشکز این سنسور عدم تشخیص 

و می بایست در فواصز مجازی نصب از دقت و عملکرد بسیار حساس و دقیقی برخوردار میباشد وسایز شفاف میباشد ولی در کز 

شده تا عملکردی مناسب داشته باشد. و از این سنسور نیز میتوان برای کنترد عبور و مرور , حضور یا عدم حضور و از این دست که 

مسیری را دنباد کند , مانند ربات دنباد کننده ی خط یا مسیر یا  عملکرد به گونه ای باشد که ارتباط بین این سنسور قطع شود یا 

 که از این سنسور استفاده میشود.
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 ( Glass Break Sensors ). سنسور های حساس به شکستیی شیشه 4

ید یا این سنسور ها به سنسورهای صوتی و لرزشی نیز معروف هستند. در سنسور لرزشی هنیامی که ضربه ای به شیشه وارد می آ

شخصی اقدام به برش قسمتی از شیشه میکند واکنش نشان میدهد و این سنسور قابلیت تنظیم داشته و میتوان آن را برای ارتعاشی 

 که مورد نظر است تنظیم و استفاده نمود. این سنسور ها را میبایست حتما بر روی خود شیشه نصب کرد.

موج صوت میباشد بر خالف سنسور های لرزشی میتوان آن ها را در اطراف  در سنسور های صوتی چون عملیر این سنسور ها طود

شیشه نصب نمود و نیازی نیست که حتما بر روی شیشه قرار گیرند . این سنسور نیز از قابلیت تنظیم برای صدا هایی با بلندی خاص 

 را دارا بوده و با تنظیم بهینه میتوان از آن بهره برد.

در مکان هایی حساس می باشد که اگر افرادی یا سارقانی بخواهند با شکستن یا برش زدن شیشه وارد ور ها موارد کاربردی این سنس

 شوند تشخیص داده و با آشکار ساز هایی مانند آژیر ها اخطار می دهند.
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 ( Passive sensors ). سنسور های  یر فعاد مادون قرمز 5

 را در مکان هایی که تحت نظارت بوده و امنیتی حفاظتی میباشد تشخیص میدهد. این سنسور ها ورود یا عبور افراد  یر مجاز

عملکرد این سنسور اینیونه میباشد که از تغییراتی که در دما یا ارساد اشعه ی مادون قرمز ایجاد میشود را تشخیص داده و فرمان 

و این گرما که هر مواود زنده ای از خود گرما ساطع میکند های اخطاری را که برای آن در نظر گرفتیم را ارساد میکند. به این گونه 

دارای اشعه ی مادون قرمز است این اشعه توسط این نوع سنسور ها تشخیص داده می شود. اشعه ی مادون قرمز نمیتواند از دیوار ها 

زیاد شدن مقدار آن را بر اثر تغییر یا سقف عبور کند ولی این سنسور توانایی تشخیص آن را از منبع تولیدی دارد و میتواند کم و 

 فاصله تشخیص دهد. این سنسور ها در دو نوع معمولی و ضد آ  هستند.
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استفاده از این سنسور ها در فضای باز ممکن است این سنسور را دچار تشخیص های اشتباه و خطا کند. زیرا وزش باد می تواند در 

 ملکرد صحیح این سنسور را باز دارد.جاد کند و از ععملکرد این سنسور اخالد ای

 ( Ultrasonic sensors ). سنسور های اولتراسونیک 6

این سنسور با ارساد امواج ما فوق صوت یا همان امواای که در محدوده ی شنوایی ما نیستند میتواند فاصله را تشخیص دهد. فرکانس 

و در این سنسور ها هر چه فرکانس باالتری را هرتز متغیر می باشد. کیلو هرتز تا چندین گییا  40مورد استفاده در این سنسور از 

داشته باشیم سنسور ما از دقت باالتری برخوردار می باشد. و در نوع صنعتی این سنسور ها که قیمت بیشتری نیز دارند چون کار 

د. این کار برد ها عبارتند از : اندازه این سنسور کاربرد بسیار زیادی در صنعت دارحساس میشود فرکانس آن ها نیز بیشتر است. 

تعیین فشار خون برای تشخیص بیماری و درمان , برای کنترد کیفیت قطعات صنعتی به منظور اینکه این گیری فاصله و عمق , 

مذا  قطعات دارای خوردگی , شکاف و یا سوراخ , استفاده در دریز ها برای ایجاد ضربه و چکشی کردن دریز و همین کردن مواد 

 و... به کار میرود.
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