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  چكيده مطالب

  

فاصله خودرو از اجسام اطراف، به منظور كم گيري ازهياب براي اندهدف از اين پروژه ساخت دستگاه فاصله

  .باشدبا استفاده از امواج آلتراسونيك مي كردن خطرات ناشي از بي دقتي در زمان پارك خودرو،

كند، يـك  فرستد وپژواك بازگشتي را آشكار ميطرف مياي را به ي آلتراسونيك پالس آلتراسونيكفرستنده

،  كندمي را اندازه گيري جسمو ي ميان فرستنده زمان رفت وبرگشت موج فاصلهبا تحليل ميكروپروسسور 

ي و با توجه بـه  پژواك بازگشت موج فرستاده شده وميكروپروسسور با استفاده از اختالف زماني موجود بين 

با ( را به صورت عددي  فاصلهكند؛ و را محاسبه مي محيط، فاصله خودرو از اجسام اطراف سرعت صوت در

  .درمي آوردنمايش  به)  1cmدقت 

  

  

  

  

  
  شماتيك كلي پروژه ):0-1(شكل

  



 ه 
 

تواند براي نمـايش سـاير اطالعـات    دهد؛ همچنين ميگيري شده را نشان مينمايشگر دستگاه متغير اندازه

روي  ميزان فاصله خودرو از اجسام اطـراف  براي مثال شكل هندسي  .ريزي شودبرنامهعملي قابل استفاده 

  .شود نمايشگر نشان داده

  

  

  

  
  نحوه قرار گرفتن سنسورها در اطراف خودرو ):0-2(شكل
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  مقدمه

  

هـدف   .استهاي بسياري در موارد مختلف داشتهكنون كاربرداي است كه تاياب ايدهساخت دستگاه فاصله

-باشد؛ اين دستگاه را به شكلهايش، كشف مانع و اعالم فاصله تا آن ميايي اين دستگاه در اكثر كاربردنه

  .توان طراحي كردهاي مختلفي مي

  :هاي اين ايدهبرخي از كاربرد

  سيستم كشف مانع براي نابينايان

  ياب براي پارك كردن ماشين در پاركينگسيستم فاصله

  گيري ارتفاع مايع درون مخزنازهاندياب براي فاصلهسيستم 

گو، آژير و يا نمايشگر هاي سخنسيتوان از آيمي آيي مورد نيازدر هر كدام از اين موارد با توجه كار

- ي محاسبه شده استفاده كرد؛ براي مثال در سيستمفاصلهي براي اعالن وجود مانع و ارايه 1سگمنتسون

ها قابليت سياين آي. شوداستفاده مي 2گوهاي سخنسييان از آيياب طراحي شده براي نابيناهاي فاصله

توانند يك پيغام ثابت و مشخص را با يك بار ضبط كردن تا ضبط و پخش صدا را دارند، همچنين مي

ها اين است كه پيغام ضبط شده تا چندين سيهاي اين آيها نگهداري و پخش كنند؛ يكي از مزيتمدت

  .بار قابل تغيير است

گيري شده، بايد تشخيص دهد كـه كلمـات   سي با دريافت مسافت اندازهي مورد نظر، آيبراي اعالم فاصله

  .ها قرار دارندي پيغام معادل، در كدام آدرستشكيل دهنده

  
  
  
  
 

                                                 
1 Seven segment 
2 Voice processor 
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  : فصل اول 

  سنسور چيست؟

-كميـت بـه   را ...مانند فشار، حرارت، رطوبت، دمـاو  هاي فيزيكياي است كه كميتكننده المان حسسنسور

در واقع سنسور وسـيله اي الكتريكـي اسـت كـه تغييـرات      . كندمي ديجيتال تبديليا هاي الكتريكي آنالوگ 

  .فيزيكي يا شيميايي را اندازه گيري ميكند و ان را به سيگنال الكتريكي تبديل مي نمايد

مـورد   PLCال ماننـد  سنسور ها در انواع دستگاههاي اندازه گيـري، سيسـتمهاي كنتـرل آنـالوگ و ديجيتـ     

باعـث   PLCعملكرد سنسورها و قابليت اتصال آنها به دستگاههاي مختلـف از جملـه   . استفاده قرار ميگيرند

  .شده است سنسور بخش جدا ناشدني از دستگاه كنترل اتوماتيك و رباتيك باشد

  
  سنسور آلتراسونيك، سنسور رطوبت، سنسور حركت ):1-1(شكل

 

  .  ي فيدبك در سيستم هاي حلقه بسته استسنسور جزء الينفك حلقه: لسي كنتراز منظر مهند

گيري است كه مستقيماً با كميـت مـورد   اولين بخش از وسيله ي اندازه سنسور: از منظرمهندسي ابزار دقيق 

  .دهدنظر در ارتباط است و هرلحظه تغييرات آن را اندازه گرفته و پاسخ مناسب مي
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  بندي سنسورهادسته

  :سنسور هاي گرمايي

  .باشند،  مانند ترمومترمي سنسورهاي هستند كه نسبت به درجه حرارت حساس

  :سنسور هاي الكتريكي 

  .سنسورهاي  فلزياب و رادار ،)مترولت(ولتاژ سنسور ، )مترآمپر(سنسور جريان،) متراهم( سنسور مقاومت

  :سنسورهاي مكانيكي

  ...)متر و متر ،  باروآلتي(سنسورهاي  فشار 

  سنسورهاي اندازه گيري چگالي، چسبندگي و سيالي گازها و مايعات

  سنسورهاي مكانيكي براي تشخيص موقعيت، شتاب واستحكام اجسام 

  .سنسورهاي رطوبت

  :سنسورهاي شيميايي

  .كربن و سنسورهاي تشخيص بوازهايي مانند اكسيژن ، منو اكسيدسنسورهاي تشخيص گ

  :سنسورهاي نوري

، سنسـورهاي مـادون قرمـز    هاي نوري ، فوتو ديود، فوتوهايي چون سلولي نوري شامل نيمه هاديسنسورها

  .باشندمي ...سنسورهاي فيبر نوري و 

  :سنسورهاي اكوستيك

-كار رفته در ميكروفون، هدفون و همچنين كاربرد در ساخت روبات در ايـن دسـته قـرار مـي    سنسورهاي به

  .گيرند

  :سنسورهاي بيولوژيكي

  حركـت،   نـور، ،  هاي خاص بـه دمـا  بسياري از اين سلول، انيزمي شبيه به سنسورهاي مكانيكي دارندمك

  .اندارتعاشات،  فشار و كميت هاي مختلف فيزيكي حساس،  ميدانهاي مغناطيسي

  انداي مصنوعي زيستي از اين دستهبيوسنسورها و سنسوره
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  .باشدهاي درون اتمي ميبه پديدهسنسورهاي وابسته  ها، و يكي ديگر از انواع سنسور

  معرفي پارامترهاي مهم در سنسورها

  :فركانس سوئيچينگ 

   .باشدحداكثر تعداد قطع و وصل يك سنسور در ثانيه فركانس سوئيچينگ مي 

  : )S(فاصله سوئيچينگ 

ميـده  نا سوئيچينگ سوئيچينگ، فاصله لو سطح حساس سنسور به هنگام عم بين قطعه استاندارد يفاصله 

  .شودمي

 : )Sn(فاصله سوئيچينگ نامي 

... و  ولتـاژ تغذيـه  ،  درجـه حـرارت   گرفتن پارامترهاي متغير از قبيـل نظرت متعارف و  بدون درالفاصله در ح

  .شودفاصله سوئيچينگ نامي ناميده مي

  : )Sr(فاصله سوئيچينگ موثر 

در .  شـود  سوئيچينگ موثر  ناميـده مـي  فاصله   C 20 فاصله سوئيچينگ تحت شرايط ولتاژ نامي و حرارت

  )sn)1.1 <  sn <sr0.9 .اين حالت تلرانس ها و پارامترهاي متغير نيز در نظر گرفته شده است

  : )H(هيسترزيس 

هنگـام دور شـدن از   (و  نقطعـه قطـع شـدن    ) هنگام نزديك شدن به سنسـور (فاصله بين نقطه وصل شدن 

  .مي باشد فاصله نامي%  10حداكثر اين مقدار . باشدمي) سنسور

 دسته بندي كلي سنسورها برحسب تماس

  1تماسي سنسورهاي .1

  2يا بدون تماس همجواريسنسورهاي  .2

 

                                                 
1 contact 
2 proximity 
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  سنسورهاي بدون تماس 

  .شوندميسنسورهائي هستند كه با نزديك شدن يك قطعه وجود آن را حس كرده و فعال 

ر و يا ارسـال سـيگنال الكتريكـي بـه     تواند باعث جذب يك رله، كنتاكتواين عمل به نحوي است كه مي

  .طبقه ورودي يك سيستم گردد

  :مزاياي سنسورهاي بدون تماس

  :سرعت سوئيچينگ زياد •

   .كنندكارمي KHz 25 سرعت سوئيچينگ تا با)  سنسور القائي سرعت(ها برخي از آن

  :طول عمر زياد •

  ... ر و دليل نداشتن كنتاكت مكانيكي و عدم نفوذ آب،  روغن،  گرد و غباهب

  :عدم نياز به نيرو و فشار •

   .هنگام نزديك شدن قطعه، به نيرو و فشار نيازي نيستسنسور  با توجه به عملكرد

  :قابل استفاده در محيطهاي مختلف با شرايط سخت كاري •

 . قابل استفاده مي باشند... در محيطهاي با فشار زياد، دماي باال،  اسيدي،  روغني،  آب و  

  :يز در هنگام سوئيچينگيجاد نوعدم ا •

  .شودايجاد نمي ها در طبقه خروجي، نويزهاي مزاحمفاده از نيمه هاديدليل استبه

  انواع سنسورهاي بدون تماس

 :ها عبارتند ازانواع مختلفي از سنسورهاي بدون تماس وجود دارد كه مهمترين آن

 القايي -1    

  خازني  -2    

  اثر هال -3    

   كآلتراسوني -4    

 .باشندهاي آلتراسونيك ميسنسور پردازيم،ها ميها كه در ادامه به آنآن دسته از سنسور
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  :مثال هايي از كاربرد سنسور

 سنسورهاي القايي، خازني و نوري:شمارش توليد •

 سنسور نوري و خازني....:كنترل حركت پارچه و •

 سنسور نوري و خازني و خازني كنترل سطح:كنترل سطح مخازن •

 سنسور نوري: پارگي ورق تشخيص •

 سنسور نوري: كنترل تردد •

 آلتراسونيكسنسور : پارك خودرو •

  

  
  كاربردهاي سنسور آلتراسونيك):1-2(شكل

  

  

  

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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