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سٙسٛر چیست ؟

  ، حزارت ، فطار ٔا٘ٙذ فیشیىی وٕیتٟای وٝ است ای وٙٙذٜ حس إِاٖ ، سٙسٛر
  غیزپیٛستٝ یا (آ٘اِٛي) پیٛستٝ اِىتزیىی وٕیتٟای تٝ را ... ٚ ، دٔا ، رعٛتت

  ٌیزی، ا٘ذاسٜ دستٍاٟٞای ا٘ٛاع در سٙسٛرٞا ایٗ .وٙذ ٔی تثذیُ (دیدیتاَ)
  .ٌیز٘ذ ٔی لزار استفادٜ ٔٛرد PLC ٔا٘ٙذ دیدیتاَ ٚ آ٘اِٛي وٙتزَ سیستٕٟای

  تاػث PLC خّٕٝ اس ٔختّف دستٍاٟٞای تٝ آٟ٘ا اتصاَ لاتّیت ٚ سٙسٛرٞا ػّٕىزد
 .تاضذ اتٛٔاتیه وٙتزَ دستٍاٜ ٘طذ٘ی خذا اخشای اس تخطی سٙسٛر وٝ است ضذٜ

  وٙتزَ ٚاحذ تٝ را سیستٓ ٔتحزن اخشای ٚضؼیت اس ٔختّف اعالػات سٙسٛرٞا
.ضٛ٘ذ ٔی دستٍاٟٞا ػّٕىزد ٚضؼیت تغییز تاػث ٚ ٕ٘ٛدٜ ارساَ
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ٔایغسٙسٛرٞای ا٘ذاسٜ ٌیزی سغح 

LIQUID LEVEL SENSORS
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  تمسیٓ دستٝ دٚ تٝ ٚ ٔیٍیز٘ذ ا٘ذاسٜ را ظزف یه درٖٚ ٔایغ سغح سٙسٛرٞا ایٗ 

 ضذٜ تؼییٗ پیص اس ٔؼیٗ سغح تٝ ٔایغ وٝ ٔیذٞٙذ تطخیص تٟٙا اَٚ دستٝ ٔیطٛ٘ذ

  سیٍٙاِی ٚ ٌزفتٝ ا٘ذاسٜ را ظزف درٖٚ ٔایغ سغح دْٚ دستٝ ٚ ٘ٝ یا رسیذٜ ای

.دٞٙذ ٔی خزٚخی در را ظزف درٖٚ ٔایغ سغح تا ٔتٙاسة
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ٌسستٝا٘ذاسٜ ٌیزی سغح ٔایغ سٙسٛرٞای : اِف 

  ٚ ٔیىٙٙذ ٔطخص را ای ضذٜ تؼییٗ پیص اس سغح تٝ ٔایغ رسیذٖ سٙسٛرٞا ایٗ
.پزداسیٓ ٔی ٞا آٖ ٔؼزفی تٝ تؼذی ٞای اسالیذ در وٝ دار٘ذ ٔختّفی ا٘ٛاع
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  ٔایغ ٞزٌاٜ است ٔتصُ سٛیچ ِیٕیت یه تٝ وٝ دارد ٚخٛد ضٙاٚر یهa ضىُ در
.ٔیىٙذ تحزیه را وّیذ رسیذ ٔؼیٗ سغح تٝ

ضٙاٚر

6-35



سٙسٛر فٛتٛدیٛد ٚخٛد دارد ٞزٌااٜ ٔاایغ تاٝ ساغح ٔؼایٗ رسایذ       یه bدر ضىُ
.٘ٛری لغغ ٔیٍزددارتثاط 

سٙسٛر ٘ٛری
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   تٝ ٔایغ ٞزٌاٜ ٔیذٞذ ٘طاٖ  را آب رٚی ضٙاٚر اِىتزیىی إِٙت یهC ضىُ در
.یاتذ ٔی واٞص إِٙت ٔذار اِىتزیىی ٔماٚٔت ٔیزسذ إِٙت

ٔماٚٔتی
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پیٛستٝسٙسٛرٞای ا٘ذاسٜ ٌیزی سغح ٔایغ : ب 

  ا٘ٛاع .ٔیذٞٙذ خزٚخی در را ٔایغ سغح تا ٔتٙاسة سیٍٙاَ یه سٙسٛرٞا ایٗ
 تؼذی صفحٝ ٞای ضىُ در را ٔایغ سغح ٌیزی ا٘ذاسٜ تزای ٔختّف رٚضٟای
.ٔیىٙیذ ٔالحظٝ
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a  : سٙسٛر تؼییٗ یه ضٙاٚر را ٘طاٖ ٔیذٞذ وٝ تٝ یه
.ٔىاٖ ٔتصُ است

ضٙاٚر
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b  : سغح ٔایغ  سیزا . ٔیذٞذتٛسیّٝ ا٘ذاسٜ ٌیزی فطار تاالی ظزف سغح ٔایغ را تطخیص
:  فطار ٞٛای تاالی ظزف ارتثاط ٔستمیٕی دارد عثك فزَٔٛ سیز ظزف تا داخُ یه 

Pressure=P=dH
ارتفاع ٔایغ داخُ   Hدٞٙذٜ چٍاِی ٔایغ در ٚاحذ سغح ٚ٘طاٖ dوٝ در ایٗ فزَٔٛ  

.ٔی تاضذظزف 

ا٘ذاسٜ ٌیزی فطار
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: c ٔایغ تٛسیّٝ ٚسٖ ٔایغ وٝ تٛسظ سٙسٛرٞای ا٘ذاسٜ ٌیزی تار تؼییٗ  ارتفاع
.ٔیٍزددٔیطٛ٘ذ ٔطخص 

ٚسٖ ٔخشٖ
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d : ٚاِىتزٚد دٚ ایٗ تیٗ ٔماٚٔت وٝ ٔیذٞذ ٘طاٖ را آب در ضٙاٚر ٚدزاِىت د  
.ٔیىٙذ تغییز ظزف داخُ ٔایغ سغح تا ٔتٙاسة

ا٘ذاسٜ ٌیزی ٔماٚٔت یا ظزفیت خاسٖ
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 تذیٗ .است اِىتزیىی ٔماٚٔت تصٛرت سٙسٛر ایٗ خزٚخی .است ٔایؼات سغح ٌیزی ا٘ذاسٜ تزای ٔٙاسة رٚضی سٙسٛر ایٗ ٔثاَ تزای
 ضٙاٚرٞای اس استفادٜ دردسز دیٍز سٙسٛر ایٗ اس استفادٜ تا .ٔی وٙذ تغییز سٙسٛر اِىتزیىی ٔماٚٔت ٔایغ سغح تغییز تا وٝ ٔؼٙا

.وٙیذ ٔتصُ اِىتزٚ٘یه ٔیىزٚوٙتزِز یه تٝ را سٙسٛر خزٚخی ٔی تٛا٘یذ راحتی تٝ ٚ داضت ٘خٛاٞیذ را ٔىا٘یىی

 ارتفاع تا ٔؼىٛس صٛرت تٝ سٙسٛر خزٚخی ٔماٚٔت .است سٙسٛر سغح رٚی ٔایغ، ٞیذرٚاستاتیه فطار پایٝ تز سٙسٛر ػّٕىزد اساس
.است وٕتز خزٚخی ٔماٚٔت تاضذ تز پاییٗ ٔایغ سغح ٞزچٝ .است ٔتٙاسة ٔایغ

.ضذٜ ا٘ذ ساختٝ پیٗ چٟار تا ػٕالً ِٚی تاضٙذ خزٚخی پیٗ سٝ دارای تایذ سٙسٛرٞا ایٗ حمیمت در
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استفادٜ اس سٙسٛر خاس٘ی تزای ا٘ذاسٜ ٌیزی سغح ٔایغ
 یه ٞز تغییز تا تٙاتزایٗ.تاضذ ٔی خاسٖ اِىتزیه دی خٙس ٚ ،ٞا اِىتزٚد فاصّٝ اِىتزٚدٞا، ٔٛثز ٔمغغ سغح اس تاتؼی خاسٖ ٞز ظزفیت

 خاسٖ ظزفیت تغییز ٔایغ یه سغح ٌیزی ا٘ذاسٜ تزای خاس٘ی سٙسٛر وارٌیزی تٝ اساس ، ٔیىٙذ تغییز خاسٖ ظزفیت ، پارأتزٞا ایٗ اس
.تاضذ ٔی آٖ اِىتزیه دی خٙس تغییز اثز تز

 صٛرت تٝ ای استٛا٘ٝ خاسٖ.ٔیطٛد استفادٜ خاسٖ تزای ای استٛا٘ٝ ساختار اس ، خاس٘ی سٙسٛر تٛسظ ٔایغ یه سغح ٌیزی ا٘ذاسٜ تزای
.ٔیطٛد تؼثیٝ ٔایغ ٔخشٖ درٖٚ سیز ضىُ در ضذٜ دادٜ ٘طاٖ
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در ایٗ  .دی اِىتزیه خاسٖ اس دٚ لسٕت ٞٛا ٚ ٔایغ تطىیُ ٔی ضٛد.ٚلتی درٖٚ ٔخشٖ ٔایغ ٚخٛد داضتٝ تاضذ
ِىتزیه دیٍزی اس خٙس ٔایغ حاِت ٔی تٛاٖ فزض وزد دٚ خاسٖ وٝ دی اِىتزیه یىی اس خٙس ٞٛا ٚ دی ا

.تٙاتزایٗ ظزفیت خاسٖ اس فزَٔٛ سیز ٔحاسثٝ ٔیطٛد ،تا ٞٓ ٔٛاسی ضذٜ ا٘ذ  ،است 
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e  :سغح ٔایغ درٖٚ ظزف تٛسیّٝ ر٘ح سٙسٛرٞای آِتزاسٛ٘یه تؼییٗ ٔیٍزدد.

سٙسٛر آِتزاسٛ٘یه
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.است  …ٚ فّٛ ٌیزی ا٘ذاسٜ ٚ ٔخاسٖ سغح اضىارساسی ٚ ٞا سٙح سزػت در آٖ استفادٜ

 ارساَ تیٗ سٔاٖ اختالف ٚ ٔٛج سزػت ٔحاسثات تا وٝ است صٛرت ایٗ تٝ آٖ وار ٘حٜٛ

 ٔثال ٔیىٙٙذ وار پاِسی صٛرت تٝ سٙسٛرٞا ایٗ.وٙٙذ ٔی ٌیزی ا٘ذاسٜ را فاصّٝ دریافت ٚ

.وٙذ ٔی ویزی ا٘ذاسٜ را فاصّٝ ٚ ارساَ پاِس یه یىثار ثا٘یٝ 2 ٞز در

آِتزاسٛ٘یه
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.ٌیزد ٔی تٟزٜ ( ٕٞاٖ یا صٛت فزا ) صٛت ٔافٛق أٛاج اس فاصّٝ تزآٚرد تزای آِتزاسٛ٘یه سٙسٛر
  سیٍٙاَ دریافت تا أٛاج ارساَ ٔاتیٗ سٔا٘ی فاصّٝ وٝ است صٛرت ایٗ تٝ سٙسٛرٞا ٘ٛع ایٗ وار عزس
.وٙٙذ ٔی تزآٚرد را ٔا٘غ تا فاصّٝ ، ٔحیظ آٖ در صٛت سزػت تٝ تٛخٝ تا ٚ ٌیز٘ذ ٔی ا٘ذاسٜ را اوٛ

.دار٘ذ ٚسیؼی وارتزدٞای صٙؼت در وٝ تاضٙذ ٔی ٔٛخٛد ٔختّفی ا٘ٛاع در آِتزاسٛ٘یه ٞای سٙسٛر
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  اس خارج وٝ تاضذ ٔی ٞزتش ویّٛ 60 -40 ٔؼٕٛال آِتزاسٛ٘یه سٙسٛر در استفادٜ ٔٛرد فزوا٘س
 رً٘ اس ٘ظز صزف اخساْ تطخیص ، سٙسٛرٞا ایٗ اصّی ٔشیت.تاضذ ٔی ا٘ساٖ ضٙٛایی تاسٜ

  اس یىی آِتزاسٛ٘یه سٙسٛرٞای أزٚسٜ.است صٛت ٔافٛق أٛاج ٚسیّٝ تٝ آٟ٘ا سغح ٚ ،ضىُ
  ٔختّف صٙایغ در ٌٛ٘اٌٛ٘ی ٚ ٚسیغ وارتزدٞای ٚ رفتٝ تطٕار صٙؼتی اتٛٔاسیٖٛ ٟٔٓ ارواٖ
  تىار اس تایذ ِٚی ضٛ٘ذ ٌزفتٝ وار تٝ ٔٛلؼیتی ٞز در تٛا٘ٙذ ٔی ػٕٛٔا آِتزاسٛ٘یه سٙسٛر.دار٘ذ

  اختٙاب ضٛد ٔی سٙسٛر سغح رٚی تز سخت ٌذاری رسٛب تاػث وٝ ضزایغی در آٟ٘ا ٌزفتٗ
 در اختالَ ٔٛخة تٛا٘ذ ٔی ٌیز٘ذٜ سغح رٚی تز سخت رسٛتات ٚ آب لغزات ٚخٛد.وزد

  واروزد رٚی تز رً٘ تزضحات ٚ غثار ٚ ٌزد ، ٚخٛد ایٗ تا.ضٛد آِتزاسٛ٘یه سٙسٛر واروزد
.ٌذاضت ٘خٛاٞٙذ ٔٙفی اثز آِتزاسٛ٘یه سٙسٛر
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.درجه باشد 3درجه با تلورانس  90با سطح جسم باید آلتراسونیک برای شناسایی اجسام با سطح صاف و ناصاف، زاویه سنسور 

جسم ناصاف به جسمی اطالق می شود که آلتراسونیک برای سنسور .از سوی دیگر جسم ناصاف می تواند انحراف زاویه بیشتری داشته باشد

این حالت امواج منعکس شده در گستره بیشتری منعکس می شوند در .باشدارتفاع پستی و بلندی آن بزرگتر یا مساوی طول موج سیگنال ارسالی 

محدوده شناسایی ممکن بیشترین وکه جسم مورد نظر ناصاف باشد ماکزیمم انحراف زاویه قابل قبول درحالتی .شودبنابراین رنج کاری کمتر می 

.باید با آزمون و خطا مشخص شود

آلتراسونیکمجاز نصب سنسور فاصله 

نباید در سنسورهای آلتراسونیک .استغیر سنکرون در مجاورت هم آمده آلتراسونیک جدول زیر مینیمم فاصله مجاز برای نصب چند سنسور در 

.های ذکر شده در جدول باید دقیقا رعایت شوندفاصله .گذارندمی فاصله کمتر از فاصله مجاز نصب شوند زیرا بر روی کارکرد یکدیگر اثر 

خذَٚ فاصّٝ ٘صة سٙسٛرٞای آِتزاسٛ٘یه
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قرارگیرد ، ممکن است موج منعکس شده از سنسور مجاور دریافت  ULTRASONICدر حالتی که جسم به صورت مورب با سنسور 

.فاصله مناسب برای نصب در این حالت باید با آزمون و خطا مشخص شود.شود و موجب خطا شود

خسٓ ٔٛرب در ٔماتُ سٙسٛر آِتزاسٛ٘یه

 ٘صة تزای ٔداس فاصّٝ حذالُ حاِت ایٗ در وٝ است ٚاضح ٚ ضٛ٘ذ سٙىزٖٚ تاٞٓ وٝ دار٘ذ را لاتّیت ایٗ آِتزاسٛ٘یه سٙسٛر ٔذِٟای اس تؼضی
 ٔٛضٛع ایٗ ٌزچٝ .وٙیذ ٔزاخؼٝ سٙسٛرٞا رإٞٙای تزي تٝ تیطتز اعالػات تزای.یاتذ ٔی واٞص آٔذٜ خذَٚ در وٝ اػذادی تا ٔمایسٝ در سٙسٛرٞا

.٘ذارد ػٕٛٔیت آِتزاسٛ٘یه سٙسٛرٞای ٕٞٝ تا راتغٝ در

سٙسٛر ٞای سٙىزٖٚ ضذٜ
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ا٘ذاسٜ ٌیزی ارتفاع سغح ٔایؼات
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ٔایؼات تٝ ٚسیّٝ سٙسٛرٞای آِتزاسٛ٘یها٘ذاسٜ ٌیزی ارتفاع سغح 

24-35



25-35



تیٙاییسٙسٛرٞای 

Vision Sensors 

  ٚ خشئیات ارائٝ خٟت وٝ است وأپیٛتز تٝ ٔتصُ دٚرتیٗ یه تیٙایی سٙسٛر یه
  لذرت ٘یاسٔٙذ تیٙایی سیستٓ یه .ٔیطٛد استفادٜ ٔاضیٟٙا ػّٕىزد رإٞٙایی

  یه تٝ رسیذٖ خٟت پیٛستٝ اعالػات اس پیىسُ ٞا ٔیّیٖٛ پزداسش تزای ٔحاسثاتی
.تاضذ ٔی است دیذٜ آ٘چٝ درٔٛرد ٘زفتٗ یا رفتٗ تصٕیٓ
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  ایٙىٝ تزای وٙذ استفادٜ ٔاضیٗ تیٙایی اس سیستٓ یه است ٕٔىٗ ٔثاَ ػٙٛاٖ تٝ

  ٕٔىٗ یا ٘ٝ یا ا٘ذ ضذٜ اسٕثُ یا ساختٝ ٔٙاسة عٛر تٝ لغؼات آیا دٞذ تطخیص

  خظ یه در ٔؼیٛب ٞای پزتغاَ تطخیص تزای ٔاضیٗ تیٙایی سیستٓ یه اس است

  پاِت رٚی اس ٞا خؼثٝ تزداضتٗ تزای رتاط یه در یا ضٛد استفادٜ ٔیٜٛ تٙذی تستٝ

.ضٛد استفادٜ تِٛیذ خظ رٚی ای لغؼٝ ٌذاضتٗ یا
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  ارتما دٚ أا تٛد پذیز أىاٖ خذاٌا٘ٝ لیٕت ٌزاٖ افشار سخت تٛسیّٝ فمظ وار ایٗ ٌذضتٝ در

  تا  ٔیىزٚپزٚسسٛرٞای اس خذیذی ٘سُ اِٚی.داد تغییز را ٚضیؼت ایٗ PC درتىِٙٛٛصی

  وزد٘ذ ٔی استفادٜ MMX تىِٙٛٛصی تا پٙتیْٛ اس وٝ آٟ٘ایی ٘ظیز تٛد٘ذ لذرتی ٚ سزػت

 ضخصی وأپیٛتزٞای تزای PCIتاس ظزفیت افشایص اس استفادٜ پیطزفت دٚٔیٗ.

وارتٟای اس تیطتز حتی دادٜ ٘زخ اس تیطتزی حدٓ در تٛا٘ستٙذ ٔی PCIوارتٟای.است

ISAتٛا٘ستٙذ ضخصی وأپیٛتزٞای تٙاتزایٗ وٙٙذ تزلزار ارتثاط ٔیىزٚپزٚسسٛرٞا تا لذیٕی 

 ٞای سیستٓ .دٞٙذ ا٘داْ ٔٛثز عٛر تٝ را ٚیذیٛیی اعالػات پزداسش وار وٕتز ٞشیٙٝ تا

  ا٘ؼغاف غیز پیچیذٜ سٙسٛری ٞای سیستٓ یا دستی وارٞای خایٍشیٗ وٖٙٛا تیٙا رإٞٙایی

.ضٛ٘ذ ٔی پذیز
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 ٔتصُ اِىتزٚ٘یىی دٚرتیٗ یه ضأُ وٝ ٔیذٞذ ٘طاٖ را تیٙایی سیستٓ یه افشار سخت b ضىُ
Frame ٘اْ تا ) .تاضذ ٔیPCIتصٛیز پزداسش وارت یه تٝ Grabber ) 

30-35



 ٞا دٚرتیٗ ٔؼٕٛال ضٛد ٔی ٔتصُ تصٛیز پزداسش افشار ٘زْ دارای پٙتیْٛ یه تٝ وارت ایٗ ٚ

 تٝ دٚرتیٗ اس تصٛیزی اعالػات.وٙٙذ ٘ظزٍ٘اٜ ٔٛرد ضئ تٝ تاال اس وٝ ٔیطٛ٘ذ ٌذاضتٝ وار عٛری

  ٔی در ( یه ٚ صفز) رلٕی فزْ تٝ را ٌزافیىی اعالػات وارت .ٔیطٛد ٔٙتمُ ٌزافیىی وارت

    ػذد یه دٞٙذٜ ٘طاٖ ٞزپیىسُ. است پیىسُ 480 × 640 دارای لاب یه ٔؼٕٛال وٝ آٚرد

  یا سفیذی ٔیشاٖ دٞٙذٜ ٘طاٖ ػذد ایٗ .تاضذ ٔی ٔیٍٛیٙذ رً٘ لذرت آٖ تٝ وٝ تیتی ٞطت

 ثا٘یٝ در تار 300 تا ٘زخی تا وار ایٗ. تاضذ ٔی رً٘ دٚ ایٗ تیٗ ٔختّف سایٝ 255 تیٗ سیاٞی

  اعالػات پزداسش وار وأپیٛتز سپس .تزسٙذ پایاٖ یٝ فزیٓ یه ٞای پیىسُ وُ تا ٔیٍیزد ا٘داْ

  ٔثال ٔیتٛا٘ذ سیٍٙاَ ایٗ ٔیفزستذ پس واری ٘احیٝ تٝ را ٔٙاسة سیٍٙاَ یه ٔیذٞذ ا٘داْ را

.تاضذ خؼثٝ یه تزاضتٗ تزای رتات یه فزٔاٖ
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  ضایذ ٔیطٛ٘ذ ٔتفاٚت دار٘ذ وٝ وارتزدی تٝ تستٝ وٝ ، دارد ٚخٛد تصزی اعالػات پزداسش تزای ٔختّفی ٞای راٜ

  را ضئ یه ٞای ِثٝ ٔیىٙذ تالش وأپیٛتز ِثٝ تطخیص رٚش یه در .تاضذ ِثٝ تطخیص رٚش پزوارتزتزیٗ

.دٞذ تطخیص

.ٔیىٙذ اسىٗ ، ِثٝ یافتٗ تزای را فزیٓ وُ وأپیٛتز .ٔیذٞذ ٘طاٖ را ِثٝ تطخیص پزداسش یه ٘تیدٝ سیز ضىُ
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یظ  ِثٝ ٞا را تٝ ٚسیّٝ ٔطاٞذٜ تغییزات اساسی در لذرت رً٘ تیٗ ِثٝ ٚ ٔحسیستٓ ایٗ 

.اعزافص ضٙاسایی ٔیىٙذ

٘طاٖ  سیز ػزض ٚ ضیة وٝ در ٕ٘ٛدار  ،وُٙتزاست : ایٗ تغییزات اساسی تٝ سٝ چیش تستٍی دارد 

.  ٔیذٞذ
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  ٔیشاٖ ضیة .ٞست فزیٓ اس ٔحیظ دٚ تیٗ رً٘ لذرت ػذدی تفاٚت وُٙتزاست

  تغییز ٘احیٝ سایش حذالُ ٘یش ػزض ٚ است ٔحیظ دٚ تیٗ رً٘ لذرت تغییز سزػت

  تٝ دارد را ضیة تیطتزیٗ ٕ٘ٛدار در وٝ ای ٘احیٝ .ٔیثاضذ ِثٝ عزف دٚ ٞز در رً٘

  وٝ ػزض ٚ ضیة وُٙتزاست ی آستا٘ٝ ٔمادیز .ٔیطٛد ٌزفتٝ ٘ظز در ٚالؼی ِثٝ ػٙٛاٖ

  وارایی اٚردٖ تذست تزای وارتزدی ٞز در ٔیتٛا٘ذ ٔیطٛد استفادٜ وأپیٛتز تٛسظ

.تاضذ ٔتفاٚت تاالتز

  تٝ ِثٝ تطخیص ػٙٛاٖ تٝ ٔیتٛاٖ سٔیٙٝ پس وُٙتزاست ٚ رٚضٙایی درخٝ اس ٕٞچٙیٗ

.وزد استفادٜ تاضذ پذیز أىاٖ وٝ ٔیشاٖ ٞز
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با تشکر و سپاس
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