
 مفاهیم اولیه سنسورها

  اتوماسیون Automation :  به کارگیری کامپیوتر به جای انسان برای کنترل اتوماسیون صنعتی به معنای

     دستگاه ها و فرآیندهای صنعتی است.

 مکانیزاسیون Mechanization    مکانیزاسیون به معنای فراهم کردن ابزار مناسب بررای انسران در ج رت :

  و سریع تر کارها می باشد.انجام آسان تر 

 
   :مزایای اتوماسیون صنعتی 

 . تکرارپذیری فرآیندها و فعالیت ها1

 . افزایش کیفیت محصوالت تولیدی2

 . افزایش سرعت تولید3

 . کنترل دقیق تر و سریع تر کیفیت4

 . کاهش پسماندهای تولید 5

 . افزایش ب ره وری6

 . افزایش ضریب ایمنی 7



 سنسورSensor عکس خود از کمیت آن برابر در یا و باشد می حساس خاصی کمیت به که است : عنصری 

درواقع المان حس کننده ای است که کمیت های فیزیکی را به کمیت هرای پیوسرته    .دهد می نشان العمل

 متحرر   اجزای وضعیت از مختلف اطالعات سنسورها )آنالوگ( و یا غیرپیوسته ) دیجیتال( تبدیل می کند.

  شوند می دستگاه عملکرد وضعیت تغییر باعث و ارسال نموده کنترل واحد به را سیستم

 ترانسدیوسرTransducer :برر  بنرا . کنرد  مری  تبردیل  دیگرری  نوع به را انرژی از نوع یك که است عنصری 

 انررژی  ترموکوپرل  مرلال  .باشرد  نیرز  ترانسدیوسر حال عین در تواند می اوقات گاهی سنسور یك فوق تعریف

 .شود می تبدیل( ولتاژ) الکتریکی انرژی به را گرمایی

 در مرلال . باشرد  مری  گیرری  انردازه  تحرت  کمیرت  از ناشی انرژی کل شود، انجام انرژی تبدیل اگر سنسورها در 

 .است گیری اندازه مورد جسم دمای گرمایی انرژی از ناشی تماما خروجی الکتریکی انرژی ترموکوپل،

 ترانسدیوسرر  یك ملال. کند استفاده نیز خارجی منبع از است ممکن انرژی تبدیل برای صنعتی ترانسدیوسر یك 

 بزرگترری  مقیاس با را( فشار) مکانیکی انرژی تا باشد، می الکتریکی تغذیه منبع یك دارای معموال ولتاژ به فشار

 .کند تبدیل (ولتاژ) الکتریکی انرژی به

 تر میترانسTransmitter : گاهی و تقویت معموال را شده گیری اندازه کمیت از ناشی سیگنال ترانسمیترها 

 یرك  نتروان  اسرت  ممکرن  انررژی  تبردیل  و کننردگی  تقویرت  دیردگاه  از. کننرد  می دیگر کمیتی به تبدیل

 .ساخت متمایز ترانسمیتر از را ترانسدیوسر

 . دارند مستقیم تماس آن با گاهی و نزدیکترند گیری اندازه تحت کمیت به ترانسدیوسرها معموال

 از بیشرتر  ترانسرمیترها  تروان  و انررژی  میرزان  بعرالوه  و ندارنرد  تمراس  گیرری  اندازه مورد کمیت با ترانسمیترها

 .ترانسدیوسرهاست

 : اصطالحات رایج در اندازه گیری 

 انردازه  عنصرر  کره  اسرت  گیرری  اندازه مورد کمیت تغییرات دامنه از ای ( : محدودهRangeحوزه اندازه گیری )

 .گویند می هم( span) اسپن یا بازه آن به  .است کمیت آن اندازه گیری به قادر گیری

 مرورد  کمیرت  احتمرالی  تغییررات  دامنره  آن، گیرری  اندازه حوزه که نمود انتخاب سنسوری باید همواره -

 دهد. قرار پوشش تحت را کنترل



 انردازه  مورد کمیت احتمالی تغییرات دامنه از بزرگتر را گیری اندازه حوزه بیشتر، اطمینان برای معموال -

  می کنند. انتخاب گیری

 .باشد گیری اندازه مورد کمیت احتمالی تغییرات از فراتر خیلی سسنور گیری اندازه محدوده نباید البته -

  .شود می گرفته درنظر صفر نقطه عنوان به که گیری اندازه حوزه در مشخصی (: نقطهZeroصفر اندازه گیری )

 .باشد آب زدن یخ دمای تواند می صفر نقطه دما، گیری اندازه در ملال -

 .باشد مقدار دارای است ممکن و باشد نمی صفر سنسور یجخرو لزوما گیری، اندازه صفر نقطه در -

 باشد. صفر نیز گیر اندازه خروجی صفر، نقطه در گیری اندازه در که است ب تر -

( است صفر معموال که) شده مشخص مقدار از صفر نقطه در خروجی اندازه انحراف(: Zero Driftانحراف صفر )

 صفر می گویند. از انحراف را

 یرا  و دمرا  اثرر  برر  دسرتگاه  سراخت  در رفتره  به کار عناصر تغییرات تواند می صفر از انحراف پدیده علت -

 .باشد زمان گذشت

 گردد کنترل حلقه در جدی خطاهای ایجاد به منجر است ممکن صفر از انحراف -

( تقسریم بنردی مری    Long term( و ذاتری ) Short termسرطحی )  دسته دو به را صفر از انحراف- -

 کنیم.

  .باشد می غیره و تغذیه دما، ملل محیطی و ناشی استکه انحرافی سطحی انحراف -

 می زمان گذشت با گیر اندازه عنصر خواص تغییر یا و فرسودگی از ناشی که است انحرافی انحراف ذاتی، -

 باشد.

 یا و گیری اندازه مورد کمیتدر تغییرات واحد به گیر اندازه خروجی تغییرات نسبت ( :Sensitivityحساسیت )

 .حساسیت نامند را گیر اندازه عنصر مشخصه شیب دیگر بیان به

  .نامند را خطی گیر اندازه باشد، ثابت گیری اندازه حوزه در سنسور مشخصه شیب اگر -

 .نامند غیرخطی را گیر اندازه نباشد، ثابت مشخصه شیب اگر -

 مقردار  دارای zeroنقطره   در آن خروجی مقدار که باشیم کرده تنظیم طور را خطی گیر اندازه یك اگر -

 .گذشت خواهد مبداء از مشخصه باشد، صفر



بوده، شریب زیرادی داشرته و از مبردا      خطی که شود می استفاده سنسورهایی از االمکان حتی عمل در -

  بگذرد.

 مری  گیرر  انردازه  خروجری  – ورودی مشخصه شیب بودن ثابت معنای به بودن ( : خطیLinearity)بودنخطی 

 .باشد خطی خود گیری اندازه بازه تمام در گیر اندازه که آن است آل ایده .باشد

 انرژی اتالف هیسترزیس، ایجاد علت .گیرهاست اندازه در غیرخطی رفتار نوعی ( : پسماندHysteresisپسماند )

 .باشد اصطکا  ملال از ناشی تواند می که است

 عنصرر  توسط تواند می که موردنظر کمیت تغییرات اندازه کوچکترین از (: عبارتستResolutionحد تفکیك )

 گیرر  اندازه عنصر ساخت در رفته بکار اجزای و طراحی به زیادی حد تا تفکیك حد .شود اندازه گیری گیر، اندازه

 .است مربوط

 ن ائی و پایدار مقدار به گیری اندازه خروجی تا کشد می طول که (: زمانی Response timeزمان پاسخ دهی) 

 کروچکتر  بسریار  کنتررل  حلقه در موجود زمانی ثابت کوچکترین از باید گیر اندازه عنصر زمانی ثابت .برسد خود

 .است موثر بسیار کنترل حلقه رفتار و پایداری بر آن خالص و احتماال تاخیر زمانی ثابت .باشد

 می گیری اندازه مورد کمیت واقعی مقدار با شده گیری اندازه مقدار تطابق معنای به (: دقت Accuracyدقت )

 .شود می بیان گیری اندازه محدوده تمام خطای درصد برحسب معموال گیر اندازه دقت .باشد

 ثابرت  آزمرایش  شرایط در کمیت یك گیری اندازه در یکسان نتیجه معنای به( : Repeatabilityتکرارپذیری )

 .باشد می

 گیرر  انردازه  یرك  کره  چررا  دارد دقت به نسبت بیشتری اهمیت تکرارپذیری کنترل، های حلقه طرح در -

 .گردد می نوسان همچون مشکالتی بروز سبب ناپذیر تکرار گیر انداه است، اما اصالح قابل غیردقیق

 آسرتانه  قردر  چه هر .باشد نمی خروجی دارای گیر اندازه که ورودی از ای محدوده ( :Dead bandباند مرده )

 .بود خواهد کوچکتری مرده ناحیه یا باند دارای باشد، کمتر گیر اندازه یك تحریك

 .کراری  مشرخص  شرایط تحت صحیح گیری اندازه انجام برای گیر اندازه (: قابلیتReliabilityقابلیت اطمینان )

 .گردد می بیان آماری کمیت های برحسب معموال اطمینان قابلیت

  :برخی پارامترها در سنسورها 



حداکلر تعداد قطع و وصل یك سنسور در یك ثانیه می باشد. این واحد برحسرب هرترز   : S سوئیچینگ رکانسف

HZ .بیان می شود 

 عمل سوئیچینگ می باشد.ئیچینگ: فاصله ی بین قطعه استاندارد و سطح حساس سنسور به هنگام فاصله سو

فاصله ای است که در حالت متعارف و بردون درنظرر گررفتن پارامترهرای متغیرر از      : Snسوئیچینگ نامی  فاصله

 جمله حرارت و.. تعریف شده است.

در این حالت  درجه می باشد.22فاصله سوئیچینگ تحت شرایط ولتاژ نامی و حرارت : Srفاصله سوئیچینگ موثر 

 Sr < 1.1 Sn > 0.9تلرانس ها و پارامترهای متغیر نیز درنظرگرفته شده اند. 

: فاصله ای است که در رنج حرارت و ولتاژ مجاز، عمل سوئیچینگ انجام مری شرود.   Suفاصله سوئیچینگ مفید 

Sn0.81 < Su <1.21 Sn 

 > 0 ، عملکرد سنسور گارانتی شده است.: فاصله ای است که تحت شرایط مجازSaفاصله سوئیچینگ عملیاتی 

Sa < 0.81 

 دسته بندی سنسورها 

 به طور کلی سنسورهای صنعتی به دو دسته تقسیم می شوند: 

 . سنسورهای مجاورتی)بدون تماس(2. لیمیت سوییچ ها  1

 


