
سنسور ينگ



سنسور چيست ؟  



موارد استفاده سنسورها       
هر جا که نياز به تشخيص  
چيزی برای پردازش داشته  

باشيم از سنسور استفاده می 
کنيم   



انواع سنسورها   
مقاومتی
ولتاژی 

قطع و وصل    
خازنی
CCD



سنسورهای مقاومتی       

 اينگونه     مقاومتبا تغيير شرايط محيط        
سنسورها تغييـر خواهـد کرد وما بايد             
مداری طراحـی کنيــم تا بتوانـد اين                
تغييـرات را برای ما قابل فهم کند                



سنسورهای ولتاژی       

با تغيير شرايط محيطی که در آن قرار           
دارند ولتاژ خروجی آنها تغيير خواهـد         

اين ولتاژ در حد ميلی ولت بوده و       , کرد   
اين   , برای اتصال به قسمت پردازشگر         

ولتاژ بايد تقويت شود     



سنسورهای قطع و وصل        

,  اين سنسورها فقط دو حالت دارند              
و صفر و يک     ) قطع و يا وصل     (

منطقی را از تغيير حالت آنها می                      
توان استنباط کرد و معموال آنها را                         

می توان مستقيمًا به مدار                
. پردازشگر وصل کرد           



سنسورهای خازنی      

که در ( اين سنسورها از دو صفحه  
تشکيل    )فاصله کمی از هم قرار دارند    

شده اند با تغيير فاصله صفحات   
ظرفيت خازن تغيير خواهد کرد که    

پردازش   , اين تغييرات پس از تقويت   
. خواهند شد



CCDسنسورهای        

موارد استفاده اين سنسورها در     
, سی دی رام ها , دوربينهای ديجيتال   
اين . است ... موس های اپتيکال و   

سنسورها از سلولهای ريزی که کنار    
. هم چيده شده تشکيل شده اند     



سنسور نوری   

از  ,    يکـی از پرکـاربردتريـن سنسورهـا مي باشـد       
مــواد حسـاس به نـور ساختـه ميشوند با تابيده شدن     
نور راه عبور الکترون هـا متناسب با شدت نور     

. تغييرمی کند
تغيير مقاومت   : فتوسل   

تغيير ميزان گذردهی جريان     : فتوديود    
نور به عنوان پايه بيس عمل می کند       : فتوترانزيستور  



نمونه اي از سنسور نوری        



)اتصال خروجی گيت منطقی   (مدار نمونه فتوسل  



)  ولتی۱۲اتصال خروجی رله     (مدار نمونه فتوسل  



)اتصال خروجی گيت منطقی   (مدار نمونه فتوديود  



)  ولتی   ۱۲اتصال خروجی رله        ( مدار نمونه فتوديود          



موارد استفاده  سنسور نوری 

نوع نـــور 
دور سنجی 

شمارش 



دور سنجی



شمارش و تشخيص رنگ   



تشخيص نوع نور 

با استفاده از فيلترها  
با استفاده از تغيير نوع سنسور      

مادون قرمز  ١.

ماوراء بنفش ٢.

نور مرئی ٣.



چگونگی نصب سنسور نوری          

قوانين حاکم بر حرکت نور      
زاويه تابش و باز تابش 

سرعت نور   



بررسی سنسورصوتی    

, از اين سنسور جهت فاصله يابی می تـوان استفاده کرد   
  

برای . دارای دو قسمـت فرستنـده و گيرنده مـی باشد     
يافتن فاصله توسـط اين سنسـورها هماننـد خفـاش        

يک فرکانس صوتی فرستاده می شود     ( عمـل ميشـود  
و پس از برخورد با مانـع موج برگشتی دريافت می     
, شود با توجه به سرعـت صـوت و زمـان دريـافـت  

) .فاصله محاسبه می شود   



بررسی فرستنده سنسور صوتی       

طرز کار   
مدار فرستنده  



بررسی گيرنده سنسور صوتی       

طرز کار   
مدار تقويت کننده     

مدار تشخيص دهنده فاصله    

 تشخيص دهنده سطح        -١      
ولتاژ
   آنالوگ به ديجيتال -٢             



فرستنده و گيرنده صوتی      



فرستنده و گيرنده صوتی      



چگونگی نصب سنسور آلتراسونيک                

قوانين حاکم بر انتشار صوت در      
فضای اطراف 

برخورد صوت با موانع 
زاويه سنسورها 



نمونه هايي از سنسور گازی          

منواکسيد کربن   
دی اکسيد کربن    

متان  
دی اکسيد نيتروژن     



نمونه هايي از سنسور گازی          



نمونه هايي از سنسور گازی          



چگونگی نصب سنسور گازی          

انتشار گاز در فضای اطراف   
زمان رسيدن به تعادل    

بيشتر کردن برخورد مولکولها با        
سنسور 



نمونه ای از سنسور رطوبتی       



موارد استفاده سنسور وزنی    

باسکولها
ترازوهای ديجيتال  

چراغهای راهنمايي هوشمند   



سنسورهای  ولتاژی           

پيلهای نوری    
ترموکوپلها     



نمونه اي از سنسور حرارتی       

مخصوص نصب در فضای باز    



بررسی سنسورهای قطع و وصل           

ضربه ای    
ميکروسويچها 



موارد استفاده سنسورهای قطع و وصل            

دزدگيرها   
 بــازوهــا    

بی متال در   (حرارتی  
) اتو



 بررسی سنسور مغناطيسی        

طرز کار   
فلزياب   ,  دورسنج ها    (موارد استفاده   

.. .  )  ها و      



سنسور حساس به حرکت      



معرفی موتورها   

dcموتورهای  
Stepper motor

سروو موتور    



dc موتورهای   

اين موتورها ساده ترين روش       
با اعمال .   راه اندازی را دارند        

ولتاژی که معموال روی بدنه   
اين گونه موتورها حک شده      

. است روشن می شوند    
با تغيير جهت ولتاژ جهت    

چرخش موتور عوض می شود       
 .

با تغيير ولتاژ سرعت آنها تغيير    
.  می کند 



Stepper motor
نام اين موتورها بيانگر کار آنهاست 

راه , دقت بااليی دارند  ). پله ای(
اندازی آنها  با ساخت مدار جانبی  

. امکان پذير است 
سی دی رام ها , در پرينترها 

دستگاه های تـراش و ساير ,
دستگاههايي که بـه دقت باال نيـاز 

اسـت از ايـن نوع موتورهـا 
.استفـاده می شود

با تغيير فرکانس ورودی سرعت 
. چرخش تغيير می کند



سروو موتورها 

معموًال درون اين گونه   
موتورها  عالوه بر گيربکس      

مدار راه اندازی نيز وجود        
. دارد  

برای حرکت بال هواپيما های      
مدل و دستگاه های کنترلي از      
اين نوع موتورها  استفاده می       

. شود  



DCروشن و خاموش کردن موتور     

با استفاده از رله     
با استفاده از ترانزيستور    



با استفاده از       DCروشن و خاموش کردن موتور     
رله  



با استفاده از ترانزيستور        DCروشن و خاموش کردن موتور 



با استفاده از ترانزيستور        DCروشن و خاموش کردن موتور 



DCمقدمه ای بر چگونگي تغيير جهت موتور         



DCتغيير جهت چرخش  موتور     

با استفاده از رله 
با استفاده از ترانزيستور 

با استفاده از ترانزيستور و رله 



 با استفاده از رله    DCتغيير جهت موتور    



 با استفاده از رله    DCتغيير جهت موتور    



 با استفاده از رله    DCتغيير جهت موتور    



با استفاده از    DCتغيير جهت موتور       
ترانزيستور      



با استفاده از رله و ترانزيستور DCتغيير جهت موتور 



DCکنترل  دور موتور     

با استفاده از آی سی های رگوالتور ولتاژ     
با استفاده از ترانزيستور

تغيير باياس ١.

توسط تغيير فرکانس موج مربعی     ٢.



با استفاده از رگوالتور      DCکنترل  دور موتور      



با استفاده از ترانزيستور      DCکنترل  دور موتور    



Stepper motor controller



بلوک دياگرام تعقيب خط            



سنسورهای  ربات تعقيب خط     

نوع سنسور ١.
فتوسل 
فتوديود

فتوترانزيستور
آرايش سنسورها   . ٢
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مدار پردازشگر ساده برای ربات تعقيب خط         
سيستم چرخش تانکی        



نصب موتور بر روی  ربات تعقيب خط      

سيستم تانکی  
سه چرخ



نصب سنسور بر روی ربات البيرنت  

نيازها  
فاصله سنجی    ١.
تشخيص رفتن به خانه بعد ٢.
)طول مسير طی شده(دورسنجی٣.
اصالح مسير ۴.



نصب سنسور بر روی ربات جنگ   

استراتژی حرکت
بررسی نيازها  



چند نکته در مورد ساخت مدارات  

حفاظت در برابر ولتاژ معکوس 
رگوله کردن تمامي مدارت   

استفاده از سوکت    



اسامی تجاری 

موتورها  
سنسور ها   

رله ها 
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