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 ی و خانگ  ی مختلف صنعت زات یاست که در تجه ی از قطعات ی ک یسنسور گاز 
قطعه آشنا   نی با ا ی گرام نیتکنس ایشما مهندس  ایآ .دارد یدیکاربرد کل

 د؟ یهست

گاز، ساخت آن ها، انواع آن ها،  یمقاله، ما در مورد سنسورها نیا در
نوع و غلظت مورد   یر یاندازه گ  ینحوه کار و نحوه استفاده از آن ها برا

 .آموخت میگاز در جو خواه ازین

 .دیقطعه با ما همراه باش  نیبا ا یی آشنا یبرا

 

 سنسور گاز  یتخصص یبررس 1#

دهد   ی ما امکان م به است که حهیرا رندهینوع گ 400 یانسان دارا ی نیب
  تیانسان قابل ی نیهم چنان ب اما م؛ ییمختلف را ببو یبو  ونیلیتر  1حدود 

جا  نیا در .خود را ندارد طیغلظت گاز موجود در مح اینوع  صیتشخ
 یبرا ی مختلف یسنسورها .کنند ی ار یتوانند به ما کمک بس ی سنسورها م 

 .دمختلف وجود دار یپارامترها یر یاندازه گ

 یکه برا یی برنامه ها در حسگرها، سنسور گاز است که نی از ا ی کی
و   ی منتظره طراح ریغ دی از هرگونه تهد یر یو جلوگ ستمی س ی منی ا یی شناسا

 .شوند ی ساخته شده اند، استفاده م

 :انواع گاز ها وجود دارند. مانند یی شناسا یبرا ی مختلف یگاز  یسنسورها
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 ژنیاکس •
 کربن  دیاکس ید •
 تروژنین •
 متان  •

 ...و

نشت   صیتشخ یکه برا یی توان آن ها را در دستگاه ها ی م  نیچن هم
  ی استفاده م  رهیو ادارات و غ  ع یهوا در صنا تیفیمضر، نظارت بر ک یگازها

 .شود به کار برد
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 (Gas Sensor) ست؟یسنسور گاز چ 2#

و غلظت گاز را به   بیمانند ترک ی است که اطالعات یا  لهیگاز وس سنسور
ها و... قابل   انهیپرسنل، ابزارها، را توسط کند که یم  لیتبد ی اطالعات

 .استفاده باشد

 یی ایمیش یاز سنسورها  یبه عنوان دسته ا ی گاز به طور کل یسنسورها
  سنسور .ستین ی لزومًا علم  یطبقه بند نیا اگرچه شوند؛ ی م یطبقه بند
 ی ک یالکتر گنال یاز حجم خاص گاز را به س یاست که کسر  ی گاز مبدل

سنسور گاز  قیآشکارساز نمونه گاز را از طر سر .کند ی م  لیمربوطه تبد
مزاحم،   یها و گازها ی کردن ناخالص لتریشامل ف معمولً  کند که ی م  میتنظ

 .دستگاه است شگریبخش نما یخنک ساز  ایخشک کردن 
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 نحوه ساز و کار سنسور گاز 3#

 .غلظت گاز موجود در جو را دارد ایحضور  صیتشخ یی گاز توانا سنسور
خود، اختالف    ی مقاومت ماده داخل  رییبر اساس غلظت گاز، با تغ سنسور
 یر یاندازه گ یعنوان ولتاژ خروج   به کند که ی م  جادیمتناظر را ا لیپتانس

 .زد نیتوان نوع و غلظت گاز را تخم  ی مقدار ولتاژ م  نیا براساس .شود ی م

دهد، به ماده حسگر موجود در  ص یتواند تشخ ی که سنسور م یگاز  نوع
 سهی سنسورها به صورت ماژول مقا  نی ا معمول .دارد ی داخل سنسور بستگ

مقدار  کی یتوان برا  ی کننده ها را م سهیمقا  نیا .در دسترس هستند یا
 .کرد میآستانه خاص از غلظت گاز تنظ

 از .شود ی م ادیز تالی جید نیآستانه فراتر رود، پ نیغلظت گاز از ا  ی وقت
 کی  یی توانا  .غلظت گاز استفاده کرد یر یاندازه گ یتوان برا  ی م نیپ

  ی بستگ انیانتقال جر  یبرا یی ایمیش ستمیبه س صیسنسور گاز در تشخ
 .ردیگ یمعمولً مورد استفاده قرار م  (SnO2) قلع  دیاکس ید .دارد

طور  به .آزاد است یالکترون ها یاست که دارا n نوع  یهاد مهین کی
قابل احتراق خواهد   ینسبت به گازها یشتر یب ژنیاکس یمعمول جو حاو

کنند   ی را جذب م  SnO2 آزاد موجود در یالکترون ها ژنیاکس ذرات  .بود
 .دهد ی هل م SnO2 که آن ها را به سطح

صفر خواهد   یخروج انیوجود ندارد جر  یالکترون آزاد چیآن جا که ه از
  رد،یگ ی قابل احتراق قرار م ای ی سم  یگازها  طیسنسور در مح ی وقت .بود
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جذب شده واکنش نشان  ژنی( با ذرات اکسی گاز کاهنده )رنگ نارنج نیا
 .شکند ی آزاد را م یو الکترون ها ژنیاکس نیب یی ایمیش  وندیپ دهد و ی م

 .شوند ی آزاد رها م یالکترون ها جهینت در

خود برگشته اند، اکنون  هیاول تی آزاد به موقع یآن جا که الکترون ها از
  یباشد، الکترون ها ی سم اریگاز بس اگر .کنند تیرا هدا انیتوانند جر  ی م

متناسب با مقدار  یی رسانا نی ا .در دسترس خواهد بود یشتر یآزاد ب
 .خواهد بود SnO2 آزاد موجود در یالکترون ها
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 سنسور گاز یها یژگی و 4#

اصل  از .هستند یی ایمیش یاز حسگرها یگاز دسته گسترده ا یسنسورها
از مواد مورد  ،یر یاندازه گ یمشخصه تا فن آور  لیو تحل هی کار، تجز

 یکاربرد، هر کدام دارا نهیتا زم  شی آزما ی از ش د،یتول  ندیاستفاده تا فرآ
در  یگاز  یسنسورها ی تمام اما باشند؛ ی م  ی مستقل یاستاندارد طبقه بند

در  ریز یها مشخصه  هستند و کسانیسنسور گاز  ی اصل یها ی ژگیمورد و 
 :آن ها مشترک است ی تمام

 

 ی دار یپا 1-4#

 به شود که  ی گفته م یدار یسنسور در کل زمان کار، پا ی اسپاسخ اس به
در پاسخ  ر ییصفر به تغ رانش .دارد ی رانش صفر و رانش فاصله بستگ

 .سنسور در کل زمان کار و عدم وجود گاز هدف اشاره دارد ی خروج
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طور مداوم   به سنسور است که ی پاسخ خروج رییاز رانش فاصله، تغ  منظور
سنسور در  ی خروج گنالیکه به صورت کاهش س ردیگ یدر گاز هدف قرار م 

کار  طیسنسور در شرا کی آل،  دهیحالت ا در .شود ی طول زمان کار ظاهر م
 .رانش سالنه خواهد داشت 10مداوم کم تر از ٪ 

 تی حساس 2-4#

شده اشاره  ی ر یاندازه گ یورود ر یی سنسور به تغ ی خروج ریینسبت تغ به
 .دارد ی به کار رفته در ساختار سنسور بستگ یبه فناور  عمدتا دارد که

 :است ریگاز از مباحث ز یسنسورها شتر یب ی طراح  اصول

 یمیوشیب •
 یم یالکتروش •
 ک یزیف •
 ک یاپت •

  یدارا حساس است که یدر نظر گرفت انتخاب فناور  د ی که با یز یچ نیاول
حد انفجار   نیکمتر ایگاز هدف  چهی حد در صیتشخ یبرا  ی کاف  تیحساس

 .باشد
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 ی ر یانتخاب پذ 3-4#

  ی م  نیا .ندیگو ی م  زیمتقابل ن تیانتخاب را حساس ،یگاز  یسنسور ها در
از گاز   ی شده توسط غلظت خاص د یپاسخ سنسور تول ی ر یتواند با اندازه گ

 .شود  نییتع ریتداخل پذ

از گاز   ی شده توسط غلظت خاص دیپاسخ معادل پاسخ سنسور تول نیا
  رایز مهم است؛ اریچند گاز بس ی ابیدر کاربرد رد ی ژگ یو  نیهم .هدف است

اندازه  نانیاطم تیو قابل یر یمتقاطع باعث کاهش تکرارپذ  تیحساس
  یر یبال و انتخاب پذ تیحساس یدارا دیآل با دهیا سنسور .شود ی م یر یگ

 .بال باشد
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 یمقاومت در برابر خوردگ 4-4#

  ادیبا حجم ز یحسگر در معرض کسر  یی به توانا ی در برابر خوردگ مقاومت
کند، پروب   یگاز نشت م  یادیکه مقدار ز ی هنگام .گاز هدف اشاره دارد 

 طیشرا در .برابر کسر حجم گاز مورد انتظار مقاومت کند 20- 10بتواند   دیبا
تا حد ممکن    دینقطه صفر با حی کار، رانش سنسور و مقدار تصح یعاد

 .کوچک باشد

 

 انواع سنسور گاز  5#

گاز به طور معمول بر اساس نوع عنصر سنجش ساخته شده در  یسنسورها
 یانواع سنسورها یطبقه بند ریز در .شوند ی م یانواع مختلف طبقه بند

  یدر کاربردها ی طور کل به گاز بر اساس عنصر سنجش وجود دارد که
 :شود یمختلف استفاده م

 فلز  دیبر اکس ی مبتن •
 ینور  •
 ییا یمیالکتروش •
 ت یبر ظرف ی مبتن •
 ی متر  یکالر  •
 بر صوت ی مبتن •
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 سنسور گاز یای کاربرد و مزا 6#

 :دارند ریمواد ز یی اربردها را در شناسااز ک ی ع یوس فی گاز ط یحسگرها

 سموم  •
 قابل اشتعال  مواد •
 منفجره   مواد •
 گازها  ریکربن و سا دیاکس ید •

موضوعات در کشور و    نیاز مهم تر  ی کی شهیهم ی طیمح ستیز مسائل
 بیکه بشر به آن وابسته است به شدت آس ی طیمح .جهان بوده است

نظارت بر   سمیمکان جادیا ست،یز طی حفاظت از مح یبرا  .باشد ی م  دهید
  سنسور است و یضرور  ایاش نترنتیساختن ا نیو هم چن  ستی ز طیمح

  نترنتیبه ساخت ا طیمح صیتشخ یبرا یسنسور ضرور  کیگاز به عنوان 
 .کند ی کمک م ایاش ی ط یمح
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 نیب ی و پل ایاش نترنتیارتباط ا نیتر  ی و اساس  ی هسته اصل حسگرها
از دسته   ی کیگاز،  یسنسورها .هستند ی اطالعات مختلف و هوش مصنوع 

 :ندیآ ی به شمار م  ریز یها  نهیمهم در زم یها

 یفن •
 یکیالکترون کیسرام •
 یکیالکترون یاجزا •
 MEMS یفناور  •
 نانو یفناور  •
 یآل مریو پل یفناور  •

اطالعات و   ی توانند سطح جمع آور   ی با عملکرد بال م نی بنز یسنسورها
بالدرنگ  ی نیب شیپ دقت بهبود بخشند، یادیرا تا حد ز قیش عمپرداز

حد  تا بردن حوادث پنهان ادامه دهند و نیحوادث را بالتر برده و به از ب
 حوادث بزرگ، کاسته شوند.  ژهیاز حوادث، به و یادیز

 


