
 Photoelectric sensor -سنسور نوری

سد   تو امدواج  ایدن عمل می کنندد    شده مدوله قرمز مادون امواج ارسال اساس بر سنسورها اینمعرفی سنسور: 

این سنسورها از انواع سنسورهای مجاورتی هستند کده بددون داشدتن      دنگرد می قطع ویا شده منعكس یا شیء

 تماس فیزیكی عمل می کنند 

 برای الكترونیكی مدارات و ارسالی نور کشف برای گیرنده یك نور، انتشار منبع شاملر این نوع سنسومشخصات: 

 نصبا ج آن در سنسور که محیطی هوای  باشد می کنترلی مدارات اندازی راه جهت شده کشف سیگنال تقویت

 شدرای   ایدن  در .باشدد  رطوبدت  و دود گردوخدا،،  حداوی  است ممكن( صنعتی های محی  اصمخصو) شود می

   دارد بیشتر نور تشعشع به نیاز سنسور

 می تقسیم زیاد بسیار و باال متوس ، پایین، سبك، پا،، آلودگی گروه شش به را محی  هوایضریب تقویت: 

 به قادر گیرنده که محیطی در  شود می انتخاب یك از باالتر یا یك با برابر ، تقویت ضریب پا، هوای در  گردد

  باشد می کافی سنسور مناسب کار برای دو ضریب لداقح باشد شده منتشر نور از%  ۰۵ دریافت

 

 این نوع سنسورهای به دو صورت نرمال باز و نرمال بسته و یا مكملی )ترکیبی از هردو حالت( هستند   -

 باشد  Light onویا  Dark onعملكرد این دو سنسور می تواند به دو صورت  -

 داشته باشند  Io-Linkین نوع سنسورها می توانند همچنین ا -

و یا حتی ترکیبی از هر دو داشته  NPN مثبتو یا خروجی  PNP منفی از نوع خروجی می توانند خروجی -

  باشند

و بددا ولتددا  متندداوب  DC( یددا اصددط حا Direct current همچنددین مددی تواننددد بددا ولتددا  مسددتقیم )  -

(Alternating current یا اصط حا )AC  عمل کنند 

 سیمه باشند  3سیمه و یا 2به صورت این سنسورها می توانند  -



 از نظر ظاهری این نوع سنسورها می توانند به صورت مكعبی و یا رزوه دار باشند  -

می تواند به رنگ های قرمز، سبز و یا آبی باشد و یا حتی مدی   نوری که از قسمت فرستنده ساطع می شود -

 تواند به صورت مادون قرمز باشد 

 میلی متر است  3۰۵۵الی  5۰به طور کلی رنج تشخیص این سنسورها از  -

 اتصال هیچ ها آن در که معنی این به است آنها( Non-contact) بودن تماسی غیر سنسورها این های ویژگی از

 ها آن عمر طول افزایش به منجر خاصیت این  ندارد وجود ثابت های قسمت و متحر، های قسمت میان مكانیكی

  شود می

اصول عملكرد: این نوع سنسورها از نظر عملكردی به سه دسته تقسیم می شوند که هرکددا  عملكدرد متفداوتی    

 دارد: 

نوع سنسورها از یك گیرنده : این (Through-beam photoelectric sensor)سنسور نوری دو طرفه   5

و فرستنده مجزا تشكیل شده اند که این دو در مقابل یكدیگر قرار می گیرند  نور مدادون قرمدز از فرسدتنده    

  هنگامی که جسمی میان گیرنده و فرستنده قرار بگیرد، نور ساطه ساطع شده و درمقابل به گیرنده می رسد

سیدن آن بده گیرندده را نمدی دهدد، در ایدن حالدت خروجدی        شده از فرستنده را قطع می کند و اجازه ی ر

 این نوع سنسور بیشترین رنج تشدخیص را درمیدان  سنسور فعال شده و وجود شیء تشخیص داده می شود  

به علت آن که نیاز است نور تنها یك مسیر  متر(3۰۵) تا رنج  دیگر نوع های سنسورهای فوتوالكتریك دارد 

  ابش و انعكاس آن نیست را طی کند و نیازی به بازت

 
 باشد  Light onو یا  Dark onعملكرد این نوع سنسور می تواند به صورت 

Dark on :در غیر  درحالت معمول که مانعی مقابل سنسور )گیرنده( قرار ندارد خروجی سنسور فعال بوده

) درواقع زمانی که نور  این صورت )وجود مانع( خروجی سنسور از حالت فعال به غیرفعال تغییر می کند 

 توس  گیرنده دریافت شود خروجی سنسور غیرفعال می گردد(



Light on : درحالت معمول که جسم و یا مانعی در مقابل سنسور وجود ندارد خروجی سنسور به صورت

رنده قرار گیرد، خروجی سنسور از حالت غیرفعال به یغیرفعال است ولی درصورتی که مانعی در مقابل گ

، خروجی سنسور فعال می  ل تغییر پیدا می کند  ) درواقع زمانی که نور توس  گیرنده دریافت گرددفعا

 شود( 

ارائه شوند که  فور،نوع سنسورها می توانند تحت عنوان سنسورهای نوری این ( : FORKسنسور فور، )

شده اند  برای گیرنده و فرستنده در مقایل یكدیگر اما روی یك اهر  سوار بدین صورت است که 

کاربردهایی که نیازمند این سنسور اما در فاصله ی کوتاه هستیم و یا زمانی که محل کافی برای نصب 

( Fork) رهای دو طرفه که با نا  فور،گیرنده و فرستنده به صورت جداگانه وجود ندارد، این نوع سنسو

  مناسب ترین انتخاب هستند

 

  مزایای سنسورهای نوری دو طرفه:

 بیشترین رنج تشخیص را در میان دیگر سنسورهای نوری دارد  -

 ندارد و شیب شیء بستگی به جنس ، رنگ عملكرد این سنسور -

 اثیر تغییرات مسیر قرار نمی گیرد موقعیت این سنسور تحت ت -

 دقت باال -

 حافظه ی باال -

 معایب سنسورهای نوری دوطرفه: 

 هزینه ی باال -

 سخت و طوالنینصب و تنظیمات برای راه اندازی  -

 نیاز به کابل کشی طوالنی -



شفاف ممكن است نور را از خود عبور دهند و این نور به گیرنده برسد که در این خیلی درخصوص اجسا   -

 صورت خطا ایجاد می شود 

 کاربرد سنسورهای نوری دوطرفه: 

 اطراف گیت ها -

 ماشینتشخیص اجسامی که در نوع های دیگر محدودیت دارد مانند الستیك  -

 شمارش تولید -

 کنترل سطح مخازن -

 کنترل حرکت ورقتشخیص پارگی و یا  -

 درب پارکینگ و یا کارواش اتومبیل -

 

 
 ارسال اساس بر سنسورها این(: Retro-reflective photoelectric sensorسنسور نوری بازتابی )  2

کنند  در واقع در این  می عمل رفلكتور از امواج این انعكاس دریافت و شده مدوله قرمز مادون امواج

رند و در مقابل آنها یك رفلكتور قرار داده می شود  سنسورها فرستنده و گیرنده هردو در یك محفظه قرار دا

نور از فرستنده ساطع شده و به رفلكتور برخورد می کند، رفلكتور نور را به طرف گیرنده منعكس می کند   

د ، نور از فرستنده به جسم برخورد کرده و این نور از طرف هنگامی که جسمی در مقابل سنسور قرار گیر

و هنگامی که گیرنده این انعكاس را دریافت می کند متوجه تفاوت  جسم به طرف گیرنده منعكس می شود

این سنسور  آن با نور اصلی که فرستنده ساطع کرده است، می شود بنابراین خروجی سنسور فعال می شود 

) رنج رخوردار است که در مقایسه با نوع اول )سنسور نوری دوطرفه( کمتر است از رنج تشخیص خوبی ب

 متر(۰۰تشخیص تا 



 
 است: Light onو یا  Dark onصورت  2عملكرد این سنسورها به 

Dark on :غیر در بوده فعال سنسور خروجی ندارد قرار( گیرنده) سنسور مقابل مانعی که معمول درحالت 

   کند می تغییر غیرفعال به فعال حالت از سنسور خروجی( مانع وجود) صورت این

Light on :صورت به سنسور خروجی ندارد وجود سنسور مقابل در مانعی یا و جسم که معمول درحالت 

 به غیرفعال حالت از سنسور خروجی گیرد، قرار گیرنده مقابل در مانعی که درصورتی ولی است غیرفعال

   کند می پیدا تغییر فعال

 مزایای سنسورهای نوری بازتابی :

 نسبت به نوع سنسورهای نوری یك طرفه رنج تشخیص باالتری دارند -

 عملكرد سنسور تحت تاثیر رنگ و یا زاویه ی جسم قرار نمی گیرد -

 هزینه ای کمتر از سنسورهای نوری دوطرفه -

 راه اندازی و تنظیماتی آسان تر از سنسورهای نوری دوطرفه -

 نوری بازتابی :معایب سنسورهای 

 نسبت به سنسورهای نوری دوطرفه رنج تشخیص کمتری دارند -

 اجسا  آینه ای که به خوبی نور را از خود منعكس می کنند را با آنها نمی توان تشخیص داد -

 کاربرد سنسورهای نوری بازتابی:

 تشخیص و شناسایی موقعیت اجسا  -

 ه جاتتشخیص و شناسایی بطری های خالی در خ  تولید کارخان -

 درب آسانسور -

 تشخیص پارگی و یا کنترل حرکت ورق -

 شمارش تولید -



  

 

 ت سنسورهای نوری بازتابی و سنسورهای نوری دوطرفه : وتفا

  رنج تشخیص سنسورهای نوری دوطرفه بیشتر از سنسورهای نوری بازتابی است -

سنسورهای نوری یك سنسورهای نوری دوطرفه اجسا  شفاف را نمی توانند تشخیص بدهند درحالی که  -

سنسورهای نوری بازتابی قادر به تشخیص اجسا   و بالعكس طرفه قادر به تشخیص این نوع اشیاء هستند

 توانا هستند  آینه ای نیستند درحالی که سنسورهای دوطرفه نسبت به این اجسا 

الز  است که هردو گیرنده و فرستنده در سنسورهای نوری دو طرفه مجزا هستند و برای راه اندازی سنسور  -

سنسورهای نوری بازتابی هردو در یك خریداری شده و به دستی و به صورت تراز نصب شوند درحالی که 

 محفظه هستند و هنگا  خریداری تنها یك قطعه برای فرستنده و گیرنده خریداری می شود 

  دقت سنسورهای نوری دوطرفه نسیت به نوع بازتابی بیشتر است -

 اساس بر سنسورها این(: Diffused reflective photoelectric sensorطرفه )سنسور نوری یك   3

 این می کند  در مختلف عمل سطوح از امواج بازتابش دریافت و شده مدوله قرمز مادون امواج ارسال

 این هرگاه   شود می پخش فضا در مستقیم طور به فرستنده توس  شده مدوله قرمز مادون امواج سنسورها

 دارد مانع سطح جنس و رنگ به بستگی آن انعكاس مقدار که شوند می منعكس کند برخورد مانعی به امواج

 بوده غیرصیقلی و تیره سطوح از بیش صیقلی و روشن سطوح انعكاس   باشد نمی مستقیم خ  صورته ب و

 قرار مانعی سنسور جلوی در هرگاه   دارد نور انعكاس میزان به بستگی سنسورها این چینگئیسو فاصله و

   یافت خواهد حالت تغییر خروجی و شود می منتقل سنسور این گیرنده به یافته انعكاس امواج و گیرد



 

 است: Light onو یا  Dark onصورت  2عملكرد این سنسورها به 

Dark on :غیر در بوده فعال سنسور خروجی ندارد قرار( گیرنده) سنسور مقابل مانعی که معمول درحالت 

   کند می تغییر غیرفعال به فعال حالت از سنسور خروجی( مانع وجود) صورت این

Light on :صورت به سنسور خروجی ندارد وجود سنسور مقابل در مانعی یا و جسم که معمول درحالت 

 به غیرفعال حالت از سنسور خروجی گیرد، قرار گیرنده مقابل در مانعی که درصورتی ولی است غیرفعال

   کند می پیدا تغییر فعال

 مزایای سنسورهای نوری یك طرفه:

 ارزان ترین و ساده ترین نوع سنسورهای نوری -

 قابلیت نصب آسان -

 معایب سنسورهای نوری یك طرفه:

 برد کمی دارد) در واقع کمترین رنج تشخیص در میان سنسورهای نوری متعلق به این مدل است(  -

 



سیاه و یا اجسا  بسیار شفاف نمی باشد و ممكن است دچار خطا قادر به تشخیص اجسا  با رنگ بسیار  -

 شود

 دقت کمتری نسبت به دیگر انواع سنسورهای نوری دارد -

 آن تناسب دارد میزان تشخیص این سنسور با چگونگی شكل اشیاء ، رنگ و ابعاد -

 کاربرد سنسورهای نوری یك طرفه:

و یا رفلكتور در مقابل فرستنده نمی باشد این نوع استفاده در محل هایی که جای کافی برای نصب گیرنده  -

 سنسور مناسب ترین انتخاب است

 تشخیص وجود شی و یا شمارش تولید -

 تشخیص پر بودن بسته بندی -

 کنترل عمق و درستی میزان شكاف -

 کنترل انحراف و یا پارگی ورق -

 

 تفاوت سنسورهای نوری یك طرفه با دیگر انواع سنسورهای نوری :

 سنسور کمترین رنج تشخیص را نسبت به دو نوع قبلی دارداین نوع  -

 سنسورهای نوری یك طرفه دقت کمتری نسبت به دیگر نوع های سنسورهای نوری دارد -

 آسان ترین تنظیمات و نصب و راه اندازی را دارا هستند  -

و نیازی به ارزان تر هستند زیرا فرستنده و گیرنده هردو در یك محفظه هستند  نسبت به مدل های دیگر -

 به صورت مجزا ، نمی باشدخریداری یك رفلكتور همراه محفظه و یا خرید فرستنده و گیرنده 

 نور  ( شناخته شده اندLaser sensorنوع دیگری از سنسورهای نوری هستند که با نا  سنسورهای لیزری )

 منتشر منبع از موازی، صورت به دلیل همین به و است شده تشكیل یكسان موج طول با نوری امواج از لیزر

 متفاوتی های شكل لیزری سنسور  کند طی را بیشتری مسافت لیزر نور تا شده سبب ویژگی این  شوند می

 لیزری حسگرهای  کنند می گیری اندازه را فاصله برخی و دهند می تشخیص را حضور عد  یا حضور برخی دارند؛



 جسم یك حضور تشخیص در استفاده برای اند، معروف نیز فوتوالكتریك لیزری حسگرهای به که مجاورتی

 باریك نور پرتو یك از استفاده با شوند، می استفاده فاصله گیری اندازه برای که لیزری سنسور  دارند کاربرد

 تشخیص هب قادر لیزری، حسگرهای از قبیل این  کنند می گیری اندازه نظر مورد هدف تا را فاصله شده، متمرکز

 خروجی سیگنال  کنند می تولید هدف، فاصله با متناسب خروجی سیگنال و دارند را جامد جسم هر ی فاصله

  بخشد می بهبود را پایداری حرارتی، ساز جبران توس  و است دقیق بسیار

 را فاصله پالسی، یا CMOS های تكنولو ی از استفاده با لیزری حسگرهایاصول عملكردی سنسورهای لیزری: 

  کند می گیری اندازه دقیق صورت به

 فاصله شده بازتاب و شده تابیده نور بین زاویه از استفاده با ،CMOS تكنولو ی بر مبتنی لیزری سنسورهای

 برگشت و رفت زمان گیری اندازه با پالسی، تكنولو ی بر مبتنی لیزری حسگرهای اما کنند می تعیین را جسم

   کنند می مشخص را جسم فاصله شده، تابیده نور

 

 گرد میان از عبور به قادر شده متمرکز نور زیرا هستند؛ استفاده قابل نیز آلوده های محی  در لیزری سنسورهای

  هستند نیز کوچك اشیا و دور فواصل گیری اندازه به قادر متمرکزشان، نور خاطر به همچنین  است غبار و

سنسور لیزری   3 ،  سنسور لیزری بازتابی 2دوطرفه ،  لیزری  سنسور 5این نوع سنسورها خود به سه دسته ی 

 تقسیم می شوند که شیوه ی عملكردی آنها کام  مشابه با سنسورهای نوری است  یك طرفه

 سنسورهای لیزری: مزایای

 نیازی به محافظت ندارند -

مبتنی بر تکنولوژی 

CMOS 
مبتنی بر تکنولوژی 

 پالسی



 راحت است تنظیم کردن این نوع سنسورها -

 شدت نور آنها بیشتر است -

 قابل استفاده در شرای  بد محیطی -

 کاربرد سنسورهای لیزری:

 تعیین فاصله و یا جابه جایی -

 تراز کردن اجزاء -

 اندازه گیری ارتفاع -

 موقعیت ربات -

 موقعیت سر دستگاه جوش -

 اندازه گیری ضخامت -

 سرعت سنجی -

 یا( سیلیكا) شیشه مثل شفافماده ای  یك از بلندی و باریك ی رشته نوری فیبر یا نوری تار فیبر نوری:

  کند خارج دیگر سر از شده، وارد آن به سر یك از که را نوری تواند می که است پ ستیك

 از نوری فیبر سنسورهای  است نور فرستادن برای ای شیوه واقع در نیست، تشخیص روش یك نوری فیبر 

 به بسته  است شده تشكیل دهند می انتقال را نور که ریزی فیبرهای با منعطف کابل یك از گیرنده به فرستنده

 های وضعیت شود، استفاده منفرد کابل یك یا و باشد داشته گیرنده و فرستنده برای مجزا کابل سنسور، اینكه

 های روش از گیرنده و فرستنده شود، می استفاده منفرد کابل یك از که زمانی  داشت خواهیم را مختلفی

 و قرمز مادون نور برای ای شیشه فیبرهای  کند می استفاده کابل در موجود فیبرهای در پخش برای متنوعی

 دوطرفه سنسور نوع سه هر در توانند می نوری فیبرهای  روند می بكار مرئی نور برای پ ستیكی فیبرهای

 های کابل از هریك گیرنده و فرستنده تابشی طرفه دو روش در  شوند استفاده پراکندگی و انعكاسی تابشی،

 کابل یك از گیرنده و فرستنده پراکندگی، و انعكاسی های روش در که حالی در کنند، می استفاده جداگانه

  کنند می استفاده



 

   هستند مناسب بسیار کوچك های ناحیه و اجسا  تشخیص برای نوری فیبرهای -

  هستند تری کوتاه گیری اندازه محدوده دارای کابل، در نور تضعیف سبب به نوری فیبرهای -

 کاربرد فیبر نوری: 

 مغناطیسی، میدان الكتریكی، جریان مانند فیزیكی های کمیت گیری اندازه برای نوری فیبر هایسنسور از استفاده

 درمرسو  است   ایكس و گاما پرتوهای تشعشعات مایعات، سطح دریا، های آب آلودگی جابجایی، حرارت، فشار،

 فیبر های ویژگی که ترتیب بدین شود می گیری بهره سنسور اصلی عنصر عنوان به نوری فیبر از حسگرها، نوع این

  شود می تأثیرپذیر کمیت شدت اندازه با و یافته تغییر گیری اندازه مورد کمیت میدان تحت

 


