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 مقدمه

زمانيردیپذيمدوصورتانجامفاصلهسنجيبه بگیریمیعنيکهنیازداریم، بهصورتدقیقاندازه فاصلهرا

مامهمنیستوفقطبهیکمرزدیدنیازداریمیبرازمانينیزدقترابهمتریاسانتيمترنمایشدهیمعددی

ازیکجفتمطلعشویم.درموردروشاولشدترزمانيکهفاصلهازحدموردنظرکمتریابیشمیخواهيمو

هنگاميفرستديمکیلوهرتز95يصوت،فرستندهیکفرکانسمیکنيمفرستندهگیرندهآلتراسونیکاستفاده

زمانارسالوزماندریافتوسرعتصوتراداریمکنديموگیرندهدریافتکنديمکهصوتبهمانعبرخورد

رتباطاهمچنیندونمایشداتوانيم lcdونتیجهراروییکمیسنجيمادهفاصلهراحالبایکمحاسبهس

یکبرنامهکامپیوتریجهتتشخیصزمانارسالودریافتومحاسبهفاصلهنیازاست.بینمیکرووسنسورو

آنرابهصورتآنالوگتوانيموشوديمسیارسادهبچنانچهمرزدیدمدنظرماباشدوفاصلهرانخواهیممدار

اینموردفرستندهموجيرا.دراستفادهکردتوانيمدرفواصلکمازسنسورنوریهماینموردی،براهمبست

دریافتفرستديمبهصورتدایم بهطوردایمبازتابرا مهماستدامنهکنديموگیرنده چیزیکهبرایما

 .میسنجيمیکتشخیصدهندهسطحولتاژفاصلهرا.توسطولتاژگیرندهاست

میپردازيممذکورصورتگرفتهاست،مادراینپروژهبهساختفاصلهسنجيهردوروشتحقیقاتوسیعيدر

هوشمنداخطارتصادفکاربردیخودروهاوامروزهدردهديمدقیقنمایشکهفاصلهتامانعرابهصورتعددی

.میریگيمورازنتایجتحقیقاتيکهدراینزمینهانجامشدهاستکمک،برایاینمنظدارد
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  فصل اول: مفاهيم و کليات 1
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دراینفصلابتدامفاهیمکليازحسگرها،بیانخواهدشد.

حسگرها 1.1

اندازهگیریکیحسگریاسنسور بهکنديموسیلهالکتریکياستکهتغییراتفیزیکيوشیمیایيرا وآنرا

.دینمايمسیگنالالکتریکيتبدیل

.باشديمدرواقعابزارارتباطرباتبادنیایخارجوکسباطالعاتمحیطيونیزداخليحسگرها

ستهبهنوعاطالعاتيکهرباتنیازداردمیزانکارایيرباتدارد،بانتخابدرستحسگرهاتاثیربسیارزیادیدر

استفادهنمود:توانيمازحسگرهایمختلفي

 فاصله

 رنگ

 نور

 صدا

 حرکتولرزش

 دما

 دود

دراختیارآن اطالعاتموردنیازرباترا بهیهاتیکموگذارنديمحسگرها فیزیکيوشیمیایيموردنظررا

بهصورتزیردستهبندیکرد:توانيمسیگنالهایالکتریکيرایای.مزاکننديمسیگنالهایالکتریکيتبدبل

 ترارزانپردازشراحترو

 انتقالآسان

 دقتباال

 سرعتباال



9 

 

کیلوهرتزتاچندین95بینتوانيماینمحدودهرایها.فرکانسآلتراسونیکبهمعنایمافوقصوتاستمهکل

میزانعمق،سنجشمانندسنجشمیزانفاصلهیيکاربردهاکههافرکانسباایني.امواجمگاهرتزدرنظرگرفت

تعیکمخزن خوننیی، همگنبیماریکفشار مذاب، استفادهکردنمواد و، ضربه جهتایجاد دریلها در

ریزو...اشارهکرد.یهاسوراخوهاشکافقطعاتصنعتيازنظرکیفيجهتتشخیص،تستکارایيبیشتردریل

اینامواجیکسریسنسورهایمخصوصطراحيشدهک از بهدوتوانيمهجهتاستفاده را اینسنسورها

غیرصنعتيتقسیمبندیکرد سنسوردستهصنعتيو . کیلو95درحدودیيهافرکانسهایغیرصنعتيدر

پاییندردسترسهستند.یهامتیقودربازارباکننديمهرتزکار

 فقطدر و باالنبوده دقتکار ها اینسنسور عمقیکدر یا توانيممایعحدتشخیصیکفاصله هاآناز

کرد امااستفاده ؛ در که صنعتي سنسورهای یهافرکانسدر کار هرتز مگا حد همینکننديمدر دلیل به

واهیمداشت.نسباالمادقتزیادیراخافرک

 و سنسورها بدون صنعتامروز نیست.پروسههیچهاچییسودر اجرا قابل دستهصنعتي هایاولین سوییچ

انواعهکاربردوسیعينیزدرصنعتدارند.هستندک1حسگر بهاینموارداشارهتوانيمحسگریهاچییسواز

کرد.

2سوییچحسگرسونار
 

اساسپالسهایمافوقصوتعمل بر حسگرها از ارسالیکپالسوکننديمایندسته با اینصورتکه به

ایننوعحسگرهاایناستکهدرتی.مزشونديمسپسدریافتپژواکآنازوضعیتیکجسمیاسطحمطلع

درکاربردهایتواننديمحسگرهانی.اکنديمصنعتيکثیفیادرونیکمایعیاجامدبهخوبيکاریهاطیمح

گیرییکضخامتواندازهگیرییکارتفاع،اندازهیکسطحنیی،تعوسیعيهمچوناندازهگیرییکفاصله

.مورداستفادهقرارگیرند

                                           

1Proximity Switches 

2Sonar Proximity Switches 
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1سوییچحسگرفوتوالکتریک

حسگرهابایدبهگونهاینصبشوندنی.اکننديمنوریهرشيراصرفنظرازجنسشآشکاریحسگرهااین

کهکمتردچارآلودگيوگردوخاکشوند.

.دهنديمنیزهستکهتشخیصرنگنیزحسگرهانوعنوعخاصيازاین

دو(وروشانعکاس)یسنسورشمارشبهصورتتک،عملبهسنجشارتفاعتوانيماینحسگریکاربردهااز

سنسوریاشارهکرد.

2سوییچحسگرالقایي

گستردهاییکاربردهادارایوکننديمایننوعحسگرهاکهبراساستغییرجریانالقایيدریکسیمپیچکار

قطعاتشکستهشدهبرروییکماشینصنعتيمثلسرتمهصی،تشخمثلتشخیصوضعیتشیرهایصنعتي

.ازفلزیگردانیمحورهافلزیوتشخیصمیزانسرعتبرروییهابستهبستهشدندرستدربصی،تشخها

یهامشخصه زیادتوانيمخوباینحسگرها صحتبهطولعمر کردباالسوییچ، پاسخسریعاشاره او نی.

.کننديمتفلزیکارفقطبررویقطعاهاچییسو

3سوییچحسگرخازني

.اندشدهخازنوتغییراتظرفیتاینخازنساختهکیبراساستغییراتعایقبیندوورقه

و...به،چوبکی،سراممانندشیشهکننديمومایععمل،پودراینحسگرهابررویهرنوعمادهاعمازجامد

دلیلعدمتماسشانباجسمموردنظردارایطولعمرزیادیهستند.

                                           

1Photoelectric Proximity Switches 

2Inductive Proximity Switches 

3Proximity Switches capacitive 
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وعملشمارشاجسامهابستهوجودمایعدر،کنترلبهکنترلسطحتوانيماینحسگرهایکاربردهاازجمله

عایقاشارهکرد.

 حسگرهای مورد استفاده در رباتيک 1.1.1

دریکدستهخالصهکرد:توانيمرباتیکرادریکدستهبندیکليحسگرهایمورداستفادهدر

 حسگرهایتماسي 

کاربردهایاینحسگرهابهشرحزیراست:نیترمهم

آشکارسازیتماسدوجسم .1

 .شوديمبیناجزایمختلفآنایجاداندازهگیرینیروهاوگشتاورهایيکهحینحرکتربات .2

انواعمختلفاینحسگرهابهصورتمواردزیرهستند.

 جواری هم حسگرهای 1.1.1.1

مختلفيازحسگرهایهمجواری.انواعباشديمکاربرداینحسگرهانیترمهمآشکارسازیاشیاینزدیکربات

بهمواردزیراشارهنمود:توانيمدربازارموجوداستازجمله

 القایي

 اثرهال

 خازني

 لتراسونیکا

 نوری 

 برد دور حسگرهای 1.1.1.1

:باشديمکاربرداصلياینحسگرهابهشرحزیر



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 جمع بندی و نتيجه گيری: فصل هفتم 5
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 جمعبندیونتیجهگیری 1.1

وفاصلهتاموانعرادردوجهتباشديمقابلاستفادهخودروهادستگاهفاصلهسنجساختهشدهدراینپروژهدر

دهديمایندستگاهبهرانندههشدارتامانعخودروودرصورتکمشدنفاصلهدهديمنمایش

بهخوبينشانوفاصلهازدوسماینپروژهرویبردبردساختهشده باخروجيدستگاهودهديمتبردبردرا

اندازهگیریشدهتوسطخودمانهمخوانيداشتهوبسیاربههمنزدیکبودند.مقدار

پیشنهاداتآتي 1.2

ایدهجدیدتریبرایاستفادهبهترازایندستگاهارایهدهیم.میخواهيمدراینقسمت

براینمایشفاصلهوجلوگیریازتصادفاتاحتماليکاربردخوبيروهاخودکهایننوعفاصلهسنجدرمیدانيم

دارد.

اینصورتفاصلهخودرو،درازچهارسنسورفاصلهیابدرچهارطرفخودرواستفادهنمودخودروهادرتوانيم

ledودرصورتکمشدنفاصلهخودروباموانعازطریقبازروشوديمنمایشدادهlcdدرچهارجهتروی

اینصورتاحتمالتصادفباخودروهایجانبينیزکاهشمیابد..درشوديمهایرنگيبهرانندههشدارداده
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