
 Ultrasonic sensor – سنسور آلتراسونیک

 اجسام فاصله سنجش به اقدام صوت مافوق امواج ارسال با که است سنسوری التراسونیک سنسورمعرفی سنسور: 

 محیدود   از بیاترر  هیا   فرکیانس  ایی   و کنید  میی  کار ها فرکانس با التراسونیک سنسور. نماید  می دیگر موارد یا

 اسیت  صیورت  ای  به سنسورها نوع ای  کار باشد. طرز  می هررز گیگا چند را هررز کیلو ۰۴ بی  و انسان شنوایی

 آن در صیوت  سیرتت  به روجه با و گیرند می انداز  را اکو سیگنال دریافت را امواج ارسال مابی  زمانی فاصله که

 سنسور که داشت اذغان روان می .دهد می نشان و داد  رشخیص را آن و کنند می برآورد را مانع را فاصله محیط

 کند می پیدا را هدف را فاصله ، جسم با رماس بدون و نداشته بو یا نور ، رنگ به حساسیتی هیچ التراسونیک

  : هستند زیر مشخصات دارای سنسورها ای  کلی طور مشخصات: به

 .هستند (NC) بسته نرمال و (NO) باز نرمال مدل دو -

 چهیار  قابلییت  با سنسور یک) NC و NO تملکرد وNPN و PNP ارصال قابلیت دارای خروجی با دیگری نوع -

 نیز باشد. IO-Link، همچنی  می رواند همرا  با  (سنسور

ای  سنسور به امواج صوری حساس بود  و ساختار آن از یک منبع ارسال کنند  ی صوت و گیرند  رشکیل شید   

 است.

 ییک  همچنیی   و فرسیتند   ییک  دارای معمول طور به التراسونیک سنسور یک که شود بیان اصول تملکرد: باید

 بیاز  سنسور طرف به و  شد  منعکس مانع یک با برخورد از بعد امواج ای  که باشد می التراسونیک امواج گیرند 

 زییر  میوارد  ماننید  فاکتورهیایی  بیه  شد  بازرابش امواج کیفیت همچنی  و بازگشت زمان به روجه با و گردند می

 : کنیم پیدا دست

 مانع را فاصله -

 مانع نوع -

 مانع سرتت -

 طیور  بیه  سنسیورها  ای  در که است ذکر به تزم و دارند اهمیت بسیار سنسورها ای  در ها گیرند  و ها فرستند 

 از بیاترر  صیوری  امواج صوری به الکتریکی انرژی ربدیل با که شود می استفاد  هایی  گیرند  و فرستند  از معمول

 ریا  کننید  می ربدیل الکتریکی انرژی به دیگر بار را صوت امواج بازراب دریافت با و کنند  می ایجاد هررز کیلو ۰۴



قابل ذکر است که هر جسم به یک کیفیت خاص امیواج الکترومننیاطیس را از    .باشند نمایش و گیری انداز  قابل

 مقداری از آن را بازرابش می کند. خود تبور داد  و

 

التراسونیک پالسی کار می کنند. به تنوان مثال هرچندثانیه یکبار یک پالس ارسال کرد  و فاصله را سنسورهای 

 انداز  گیری می کنند.

 میی  محاسبه را سیال سطح را فاصله زیر فرمول از استفاد  با اولتراسونیک سطح ررانسمیتر برد روی ریزپردازند 

 :کند

 ۰( / زمانی رأخیر x هوا در صوت سرتت= ) فاصله

 ریزپردازنید   روسط مایعات سطح ، شود می ریزی برنامه (مخزن پایی  معموتً) مرجع یک با سنسور که هنگامی

 :از است تبارت مخزن سطح محاسبه برای اساسی معادله. شود می محاسبه

 فاصله – مخزن اررفاع=  سطح

 دسته بندی سنسورهای التراسونیک: 

سنسورهای التراسونیک به دو دسته رقسیم می شوند: فرکانس بات و فرکانس پایی . از  فرکانس کاریاز نظر  -

فرکانس پایی  معموت برای فاصله سنجی و مانع یابی استفاد  می شود. سنسورهای فرکانس بات درحد مگیا  

 فرکیانس  رجهییزات  از . هررز کار کرد  و در رجهیزات پزشکی مانند دستگا  سونوگرافی اسیتفاد  میی شیود   

 طیوتنی  هیای  مسافت و جامدات سطح گیری انداز  مانند شود می استفاد  دشواررر های کاربرد برای پایی 

 میی  استفاد  رر کورا  های مسافت و مایعات سطح گیری انداز  برای دارند بیشتری فرکانس که آنهایی و رر

 امواج فرکانس کاهش با بلعکس، و شوند می منتقل کمتری فواصل به صوری امواج فرکانس، افزایش با. شود



 پیایی   های فرکانس در دوربرد التراسونیک سنسورهای بنابرای ،. شوند می منتقل بیشتری فواصل به صوری

 .دارند را تملکرد بهتری  باترر های فرکانس در برد کورا  سنسورهای و بهتر

به دسته های متفاوری رقسیم می شوند . درواقع سنسورهای فرکیانس پیایی     قطر فرستند  و گیرند از نظر  -

 .میلیمتر رقسیم می شوند 01و  01، 0۰،  0۴برحسب قطرشان به چند دسته ی 

 packرقسیم می شیوند. برخیی از سنسیورها بیه صیورت دو       2packو  1packبه دو دسته  packاز نظر  -

 شامل هردو دارند. packمجزای گیرند  و فرستند  است ولی برخی رنها یک 

 می روانند به سه دسته رقسیم شوند :  نحو  تملکرداز نظر  -

0. Ultrasonic diffuse reflection sensor       ای  معمیول ریری  و پراسیتفاد  ریری  نیوع سنسیورهای :

صوری کار می کند. هنگامی که جسم درمقابیل  التراسونیک است. به ای  صورت که برمبنای بازگشت امواج 

سنسور قرار می گیرد بازراب پالس ارسال شد  را به سنسور برمیگرداند که ای  باتث می شود سنسور وجود 

 شیء را رشخیص بدهد.

۰. Ultrasonic retro-reflection sensor :  .ای  نوع سنسور از یک صفحه ی بازرابند  کمک می گییرد

با قطع شدن سیگنال و یا رفاوت آن، سنسیور فعیال میی     قابل سنسور قرار می گیردهنگامی که شیء در م

 شود.

3. Ultrasonic through-beam sensor :      ای  سنسور از ییک گیرنید  و فرسیتند  در دو طیرف مقابیل

یکدیگر رشکیل شد  که هنگامی که شیء درمیان ای  دو قرار می گیرد باتث قطع شدن سییگنال گیرنید    

 استفاد  از ای  نوع درفاصله های زاید روصیه می شود که نیاز به بازگشت امواج صوری نباشد.می شود. 

 سنسورها می روانند به صورت استوانه ای و یا به صورت رزو  دار موجود باشند. ای  ظاهریازنظر  -

 نحو  نصب سنسورهای التراسونیک: 

ای  سنسور درشرایطی که موجیب رسیوب    یز نگهدارای  سنسورها معموت درهرموقعیتی استفاد  می شوند اما ا

گذاری سخت روی سنسور می شود، اجتناب کنید زیرا وجود قطرات آب و رسوبات سیخت روی سیطح گیرنید     

سنسور اثرمنفیی نخواهید    گرد و غبار و ررشحات رنگ روی موجب اختالل در تملکرد سنسور شود.ممک  است 

اید تمود برجسم مورد کنترل باشد. اختالف زاویه باتث تدم تملکرد داشت. سنسور مافوق صوت )التراسونیک( ب

 می شود. 

 خروجی سنسورها: 



ای  نوع سنسورها دارای دو نوع خروجی آنالوگ و دیجیتال هستند. اگر خروجی آنها دیجیتال باشد می رواند یک 

 دارد.یا دو خروجی داشته باشد اما اگر خروجی آنها آنالوگ باشد رنها یک خروجی 

 از سنسیور  فاصیله  رنیییر  بیا  و است پیوسته جریان یا ولتاژ صورت به سنسورها ای  خروجی:آنالوگ خروجی -

 .کند می پیدا رنییر خروجی جریان یا ولتاژ شیء،

 درواقیع . کنید کنترل کامپیورر یک روسط را ولتاژ که دهد می اجاز  شما به خروجی ای : دیجیتال خروجی -

 می ربدیل یک و صفر کدهای به را آن پس کند پردازش را آنالوگ یا و پیوسته خروجی رواند نمی کامپیورر

 .کند

 نکات قابل اهمیت در سنسورهای آلتراسونیک:

 اسیت  ممک  ررانسدیوسر. بود خواهد متفاوت محیط دمای با متناسب( هوا معموتً) محیط در صوت سرتت .0

 رو ایی   از و صیوت  سیرتت  رنیییر  باتیث  که باشد کاری دمای رنییرات جبران برای دما سنسور یک دارای

 نظیر  در بیرای  دمیا  سازی جبران. کند ارائه سطح برای رری دقیق گیری انداز  که می شود فاصله محاسبه

 در دمیا  سنسیور . شود می ارائه کند می تبور آن از صوت که محیطی دمای یکنواخت های واریانس گرفت 

 میی  ارسال فرستند  به ررانسدیوسر کشی سیم طریق از سیگنال و گیرد می قرار التراسونیک سنسور داخل

 داخلیی  دمیای  سنسیور  از اسیتفاد   جیای  بیه  جداگانه دمایی سنسور از روان می ، اختیاری صورت به. شود

 جیای  به بماند، ثابت صوت محیط دمای باشد قرار اگر. کرد استفاد  ورودی دمای خوانش برای ررانسدیوسر

 وارد نظر مورد دمای فرستند  بندی پیکر  هنگام در است ممک  دما، سازی جبران برای سنسور از استفاد 

 .شود

 ، میوارد  بعضیی  در. کنید  تمیل  صیوت  جاذب تنوان به رواند می مواد سطح روی سنگی  غبار/  کف وجود .۰

 در تملکیرد  افیزایش  بیرای . باشید  کیافی  لتراسونیکآ روش از استفاد  از جلوگیری برای است ممک  جذب

 برخیی  ، گذارد می رأثیر مایع سطح به/  از موج حرکت روی بر دیگر توامل یا غبار و گرد/  کف که مواردی

 .کنند استفاد  ررانسدیوسر از ارسالی پرروی مسیر در راهنما یک از روانند می ها مدل

 ییک  یا ابزار در میرایی رنظیم یک از استفاد . شود خوانش در نوسانات باتث رواند می مایعات شدید رالطم .3

 حیداکثر  کنتیرل  بیرای  را میراییی  فرسیتند  . کنید  کمک مشکل ای  بر غلبه به رواند می پاسخگویی راخیر

 همچنیی   میراییی . کنید  می فراهم را خروجی سیگنال نوسان و شد  داد  نمایش ماد  سطح رنییر سرتت

 روسیط  آشیفتگی  حال در مایع سطح که هنگامی خصوص به ، کند می کند را نمایش صفحه پاسخ سرتت

 .گیرند می قرار صوت مسیر در مخزن به شدن وارد هنگام مواد یا و هستند ها همزن



 مشیکی  میواد  ییا  خورشید نور از سنسور پذیری رأثیر تدم(  التراسونیک)  سنسور ای  مثبت های ویژگی از .۰

 اسیت  ممکی   پییراه   مانند نرم سطح با اجسام مورد در مسافت رشخیص اوقات از برخی در اما است رنگ

 .نباشد دقیق

 مزایای سنسورهای آلتراسونیک:

 و راریکی خورشید نور به حساسیت تدم -

 بات بسیار پاسخ دهی سرتت و دقت با -

 مختلف های فاصله گیری انداز  برای حل را  بهتری  -

 مناسب قیمت -

 پایی  نگهداری هزینه -

 است صفر خوردگی و ساییدگی احتمال ، جسم با رماس بدون -

 در رواننید  میی  دارنید  صیفحه  روی نویسیی  برنامه قابلیت دارای که هایی دستگا  و دارند ساد  ای رنظیمات -

 شوند کانفیگ دقیقه چند ترض

 .گذارد نمی رأثیر گیری انداز  بر فرآیند فشار در رنییرات -

 رنج رشخیص باترر نسبت به نوع القایی ، خازنی و منناطیسی -

 قابل استفاد  در شرایط خش  و نامناسب  -

 قابلیت خود رمیز شوندگی دارند -

 محدودیت های سنسور آلتراسونیک:

 دارنید ( سنسیور  به نزدیک) شد  مسدود فاصله یک ، فیزیکی محدودیت تنوان به ، التراسونیک های سنسور -

 .  باشند داشته اتتماد قابل گیری انداز  روانند نمی که

 درسیتی  و قطعییت  تیدم  است ممک  بیشتر فشار. باشد کمتر یا بار 5.0 رقریباً باید مخزن فشار محدودیت -

 .کند ایجاد سطح گیری انداز  در را تزم

 شود نادرست گیری انداز  باتث نتیجه در و بگذارد رأثیر صوت سرتت بر رواند می دما یا خأل ، بخار گرادیان -

 اطمینان قابل غیر گیری انداز  باتث رواند می شد  گیری انداز  ماد  سطح روی سنگی  رالطم یا کف وجود -

 .شود

 کاربرد سنسورهای آلتراسونیک: 



 دزدگیر ماشی  -

 ثبت دقیق رری  زمان ممکنه در دو میدانی -

 باک هواپیما برای فهمیدن میزان سوخت -

 کنترل از را  دور ماشی  های صنعتی -

 میزان فاصله را یک جسم -

 جود در یک مخزنتمق و یا میزان ماد  مو -

 و.. رست کیفی قطعات صنعتی مانند رشخیص شکاف ها -

 رشخیص قطر یک جسم لوله شد  -

 انداز  گیری جریان  -

 رادارهای آموزشی، سونار و نقشه برداری های دریایی -

 اروماسیون انبار -

 اروپایلوت جهت رشخیص مسیر حرکت ماشی  آتت کشاورزی -

 فویل در دستگا  های بسته بندیکنترل کشش نخ و یا مانیتورینگ فیلم و  -

 انداز  گیری حجم و یا کنترل اررفاع مواد -

 رعیی  فشار خون در پزشکی -


