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  از ی کیمختلف هستند،   یدر صنعت ها  یا هیسنسورها قطعات پا 
 کی با .مختلف کاربرد دارد  ع یاست که در صنا یآنها سنسور نور  نیترمهم

در   ی ول دیا یبه نظر م دهیچیپ ارینگاه به سنسورها، روش کار آن ها بس
 .ستندینحو ن نیباطن به ا

 

ها و انواع آن  ی ژگ یساختار، و  ،یکامل سنسور نور  ی مقاله به معرف نیا در
ورود به  مقاله فرض ما بر آن است که شما درسنامه نیا در .می پرداز ی م
با صنعت  یتا حدود  نکهیا ای دی اگذرانده را ی صنعت   ونیاتوماس یایدن

 .دیاها سر و کار داشتهدر کارخانه مرهای تا یو کاربردها ونیاتوماس

 نیو همچن ینور  یسنسورها ی اصل یمقاله در مورد عملکرد و اجزا نیا رد
نام برده  اریاز آنها بس ی صنعت  ونی که در اتوماس یی هاتیانواع حساس
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  یسنسورها یاز کاربردها  یی هامثال نی همچن .آموخت میخواه شود،ی م
 .میکنی روزمره مطرح م ی در صنعت و زندگ ینور 

 

 یساختار سنسور نور  1#

 یی توانا (Photo Electric Sensors) (PES) ینور  یسنسورها
درحال  یبطر  کی سنجش  از .را دارند ی مختلف  ی کیزیف  یهاجنبه صیتشخ

  یهانوار نقاله گرفته تا سنجش و مراقبت کردن از ربات  یحرکت بر رو
خودرو قرار   کیکه قطعات مختلف را بلند کرده و درون  یدالر  ونیلیم
 .دهندی م

  نیدشوار است؛ بدون ا اریبس ی نور  یسنسورها بدون ایکردن دن تصور
و کارخانجات  ی صنعت  ونیاتوماس یایدر دن نایسنسورها همچون افراد ناب

و   هاتی و مز ینور  یدرس ابتدا به سراغ ساختار سنسورها نیا در .میهست
  نی ا ی ساختار درون ی گذرا به طراح ی . سپس نگاهم یروی آنها م بی معا

 .م یانداز ی سنسورها م 
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 یسنسور نور  یهایژگی و 2#

انواع  گریبا د سهیدر مقا ینور  یسنسورها  ی اصل یها تی و مز های ژگ یو
چرا   ست؟یچ ی مجاورت یو سنسورها ی لمس  یسنسورها از جمله سنسورها

 شده است؟  ادیسنسورها ز نی به ا لیتما

 

 :کی فوتو الکتر یسنسورها

 .ندارند اءیبه تماس با اش یاز ین •
 .اجسام از فواصل دور را دارند صیتشخ  یی توانا  •
 .دارند ی خراب شده و دوام طوالن  رترید •
 (ه یثان ی ل یم کی)مثال کمتر از  دارند یی باال ی دهپاسخ سرعت •
 .و مواد مختلف را دارند اءیاش ی تشخص   یی توانا  •

است.  ینور  یسنسورها  ی اصل یها ی ژگیاز و  ی فقط بخش  چند مورد نیا
معتبر   یهادر شرکت ی صنعت زاتی تجه نی ترسنسورها از پرفروش نیا

 .هستند
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 یو ساختار سنسور نور  یطراح 3#

 ی داخل یطراح

برخوردار بوده و اساسا هر   یاساده ی از ساختار داخل ینور  یسنسورها
 :شودی م  لیتشک ی از سه جزء اصل یسنسور نور 

 (Emitter) فرستنده .1
 (Receiver) رندهیگ .2
 یخروج مدار .3

 

 (Light emitter) فرستنده

 = LED) کنند ی کار م یهادمهین یهاLED با ینور  یسنسورها امروزه
Light Emitting Diode .) از نوع  شودی که از سنسور فرستاده م  ینور

مشخص، به  یپالس  تمی الگور نیاست. استفاده از ا ی قطار پالس یهاداده
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 یاز سنسور و نورها ی نور ارسال نیب که دهدی امکان را م نیسنسور ا
 .قائل شود زی تما دیمانند نور خورش ی ط یمح

عبارتند   شودی که در صنعت و سنسورها به کار برده م یی ها LED  نیتر جیرا
  یبرا نیهمچن .یزر یل ودی( و د ی مادون قرمز )نور نامرئ  LEDقرمز،  LED از

 .شودی استفاده م  دیسف ایسبز  یهاLED  خاص از ی از کاربردها ی بعض

 

 (Receiver) رندهیگ

 واندتی م  رندهیاست. گ یستور یسنسور معموال از نوع ترانز  کی  یرندهیگ
 امروزه .کند لیآنالوگ کوچک تبد  گنالیس کیداده و به  صینور را تشخ

 Application Specificکه ی مدار مجتمع کیاز  ینور  یاغلب سنسورها
Integrated Circuit (ASIC )که   یی جا .کنندی استفاده م  شود،ی م  دهینام

پردازش و عملکرد سنسورها به صورت   ،ی گ کننده تیتقو از،یعناصر مورد ن
  یهاورژن نی آخر .اندقرار گرفته یهاد مهین IC کی  یمجتمع بر رو
  صیتشخ یبرا .شوندی م  دیتول وهیش  نیشرکت امرن به ا ینور  یسنسورها
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  یهاروش ،یعبور اجسام و احساس کردن اجسام توسط سنسور نور 
 .وجود دارد ی مختلف

و قطع شدن  میرا به صورت مستق ءی ش کیممکن است عبور  رندهیگ
  با نکهیا ایدو طرفه(  یدهد )سنسور نور  صیتشخ تریاز ام ی افتیدر گنالیس

طرفه(.  کی یدهد )سنسور نور  صیبازتاب نور از اجسام، عبور آنها را تشخ
 ی را بررس ینور  یسنسورها ی کار  یهاحالت یهمه یدر بخش بعد

 .کرد میخواه

 

 یخروج بخش

( رنده یدرون گ ASIC مدار)  رندهیاز گ ی افتیآنالوگ در گنالیس ی خروج مدار
 نی از ا میبتوان تا  کند،ی م  لیشده تبد تی تقو ON/OFF گنالیس کیرا به 
استفاده   گرید یکاربردها  ای  مرهایها و تا شده در شمارنده تی تقو گنالیس
 یهاو رله ه یکه با منبع تغذ  ،ی م یقد یهای هنوز هم طراح اگرچه .مینک

از  ینور  یدر سنسورها امروزه تر هستند اما جیرا شدند،ی ساخته م ی خروج
  نیهمچن .شودی استفاده م  شانی در خروج  PNP و NPN یستورهایترانز 
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 ی برخ یرا برا ی آنالوگ گنالیرا دارند که س تیقابل نی از سنسورها ا ی برخ
 .کنند دیتول مانیازهایکاربردها و ن

 

 

 یسنسور نور  یهاکننده میتنظ 4#

 :سنسور هستند یکننده میتنظ چیدو پ یدارا یاستاندارد نور  یسنسورها

سنسور  (Threshold adjuster) آستانه یکننده میتنظ چیسوئ -1
 ینور 

است که متناسب  گنالیاز ولتاژ س ی مقدار ترشولد )سطح  تواندی م اپراتور
  ی از آن، سنسور به خروج شتریب ایکمتر  ریمقاد  ی با نوع سنسور، برا

به  ای کند می( را تنظدهد ی را ارسال کرده و عبور جسم را اطالع م ی گنالیس
نور  اگر .شودی م  انینما ی که به خروج ینور  یماندگار  زانیم گریعبارت د

در عمل  شود،ی م  دیتول  ی روجخ کی از آستانه باشد،  شتریب ایبرابر  ی افت یدر
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اجسام را  توانی که م  یابرد و فاصله شی کاهش ترشولد در افزا ای  شیافزا
 .دارد ریاحساس کرد تاث

 ایکوچتر  اءیاش صیبه منظور تشخ توانی آستانه م  یکننده میتنظ از
محصوالت شرکت امرن   در .شفاف توسط سنسور استفاده کرد مهیاجسام ن

ترشولد و آستانه    رییمقسم ولتاژ( به منظور تغ چی)پ ومتریپتانس چ  یپ کیاز 
 .شود ی نور استفاده م 

 یسنسور نور  Light-On/Dark-On چیسوئ -2

 ی. در بخش بعدکندی سنسور را معکوس م ی خروج گنال یس چ،یسوئ نیا
 .کرد میصحبت خواه هاچیسوئ نیدر مور ا
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 یسنسور نور  یهاگر نشانه 5#

 .دارند کاتوریدو اند ،ینور  یسنسورها اکثر

 سبز  کاتوریاند -1

 به .قرار دارد، روشن است داریکه سنسور در حالت پا ی سبز مواقع  کاتوریاند
 .کندی م افتیمستقل را در OFF ای ON گنالیس کیمعنا که سنسور   نیا

 توانی کردن سنسور م  میتنظ ایدر هنگام نصب  کاتوری اند نی از ا نیهمچن
نصب درست و   یبه معنا کاتوریاند نی واقع روشن بودن ا در .استفاده کرد

 .فعال بودن سنسنور است

 یقرمز/نارنج  کاتوریاند -2

   .شودی را احساس کند، روشن م  ی که سنسور، جسم  ی مواقع  کاتوریاند نیا

 

را   (E3Z) شرکت امرن ینور  یسنسورها نیتر از معروف  ی کی ریشکل ز در
 .میکنی مشاهده م 
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• Light-On/Dark-On switch 
 کاتورها یاند •
 حس کردن  یکنندهمیتنظ •
 رنده یگ •
 فرستنده  •
 ه ی و کابل اتصال به منبع تغذ ی خروج •

 ۵ –  ۴ –  ۳ –  ۲ – ۶ – ۱ بیترت  به

 

 یسنسور نور  یکار  طی شرا 6#

 .میکنی تمرکز م  ینور  یسنسورها ی اصل یحالت کار  ۴ یبخش بر رو نیا در
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 Through-beam دو طرفه ینور  سنسور •
 Retro-reflective ی انهیآ ینور  سنسور •
 Diffuse-reflective طرفه کی ینور  سنسور •
-ackground طرفه کی ینور  یخاص از سنسورها ی نوع •

Suppression 

  چهار حالت پرداخته و نیا ی به بررس شتریب ات یبخش با جزئ نیا در
هر حالت و کاربرد هرحالت،   بیو معا  هاتی مز  رامونیپ یای اجمال  ی بررس
 .داشت میخواه
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 یانواع سنسور نور  7#

 دو طرفه  ینور  سنسور 

، Through-beam sensors به اصطالح ایدو طرفه  ی نور  یسنسورها در
را  ینور پرتو  فرستنده .مجزا هستند  گریکدیاز  رندهی بخش فرستنده و گ

  نیب ی جسم اگر .کندی م  افتیپرتو نور را در رندهیارسال کرده و قسمت گ
را  ی گنالیس  رندهیپرتو نور قطع شده و گ رد،یقرار بگ رندهیفرستنده و گ

 .کندی ارسال م

 :هایژگیو

-E3Z مثال مدل )  باال یو حافظه ادیدر فواصل ز صیتشخ  یی توانا  •
T82 ۳۰ یتا فاصله صیتشخ یی شرکت امرن، تواناm  را دارد). 

 اء یاش قیدق  تیموقع صیتشخ •
به   اءیاش ی تمام  صی)تشخ زیناچ اریبس یاعتماد بودن و خطا قابل •

 است( ریشفاف امکان پذ اریجز اجسام بس

 :بیمعا

 کردن و به کار انداختن  می تنظ  یبرا ادیز زمان •
 ( تر ی طوالن ی کشم یبه دو کابل اتصال ) نصب و س ازین •
 شتر یب نهیهز •

 کاربردها 
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  یخاکستر  یها شهیش یورود یهاتی . معموالً در گیورود یهاتیگ -1
  هاشهیش نیعبور افراد در ا صیتشخ یبرا .وجود دارد رنگی ب ای
 .باال استفاده کرد  صی با قدرت تشخ یاز سنسورها  ی ست یبا
با حافظه باال و  یکه به سنسورها یی سخت، جاها یهاطیمح -2

 .آلوده  یهاطی ها و محاست مانند کارواش ازین یقو یساز رهیذخ
  قیدق  یکه جاگذار  ی ها، به خصوص مواقعکارخانه ونیاتوماس در -3

 .است ازین اءیاش

 

 ی انهیآ  ینور  سنسور 

منشور )که   ک ی فرستنده به  قیطرفه، نور از طر کی ی نور  یسنسورها در
پرتو کوچک را دارد( فرستاده شده   ک یجمع کردن نور و انتشار در  یفهیوظ
و فرستنده در کنار   رندهی.) گگرددی باز م  رندهیاز منشور به سمت گ دوباره و

 هم هستند( 

 ( MSR عملکرد )  یقطب لتریف
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به منظور  ی قطب لتریف تیخاص از یا نهیآ ینور  یدر اغلب سنسورها امروزه
از بازتاب نور توسط اجسام براق  ی ناش  یاز خطا یر یو جلوگ  ی منی ا شیافزا

 .شودی و روشن، استفاده م 

  یی نور یها در واقع موج شودی که از فرستنده ارسال م  ینور  یوهاپرت 
به   میتوانی است که م نینور دارند ا یهاکه موج ی خاص تیقابل هستند و

تابش آنها را  یهیکه مطلوبمان است، جهت داده و زاو یاهیآنها در آن زاو
 .میده رییتغ

 :دیدقت کن ریز ری تصو به
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  کینور در فرستنده و از  یپرتو یهیزاو  میتنظ یبرا لتریف کیاز  جهینت در
استفاده  رندهیدرجه در گ ۰۰  یبه اندازه افتهی فتیش یهیبا زاو لتریف
 . چرا؟ میکنی م

 استفاده از منشور لیدل

 ۰۰  یرا به اندازه ی افت یعمل کرده که پرتو نور در یبه نحو منشور
 نیب داری نور پا ریمس کی داده و هیزاو ریی( تغی افق  ای  یدرجه)عمود
حالت چون   نیدرجه قرار دارد. در ا ۰۰  یبا اختالف فاز  رندهیفرستنده و گ

  در دهد،ی نم رییپرتو نور را تغ  یهیاجسام شفاف، زاو قی انعکاس پرتو از طر
 نور مربوط به منشور نبوده و اعالم نی که ا دهدی م صی تشخ  رندهیگ جهینت

sense کندی کردن م. 

 :را دارد ریز  یهاتی کار مز نیا

 در فواصل دورتر(  صیتشخ  یی )توانا شتریب برد •
 (MSR) ی قطب لتریاز ف یمندبهره امکان •
 کمتر نسبت به تک لنزها  دیتول  ینهیهز •

سنسور با  یکه فاصله ی دارد و آنهم مواقع  بیع کیاستفاده از دو لنز  اما
داده  بازگشت  ی کم  زانینور به م یپرتوها کم باشد؛ ی لیدهنده خبازتاب

خود دچار اشتباه شده و  صی در تشخ رندهیشده و ممکن است که گ
 .عبور کرده است یز ی احساس کند که چ
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دهنده و  بازتاب یهاکه مثال از سوخت شودی م  ی بحران ی اتفاق درموارد نیا
  ادیز  ی ستی دهنده نباسنسور با بازتاب فاصله و میکنی شفاف استفاده م 

 .متر باشد ی لیم ۱۵۰حداقل  ی ست یدهنده با سنسور و بازتاب یفاصله .باشد
  یکه فاصله ی مشکل و استفاده از سنسور در مواقع  نیبرطرف کردن ا  یبرا
منحصر به  یهامقدار باشد، مدل نی کمتر از ا ی ستیسنسور و منشور با نیب

 کی  یو فرستنده دارا رندهیها گمدل نیا در .از سنسورها وجود دارد یفرد
داده شده   یدرون سنسور جا شفاف مهین ینهیآ کیمشترک بوده که   لنز

کمتر از  تواندی سنسور و بازتاب دهند م  نیحالت فاصله ب نیا در .است
.  نامندی م co-axial sensor مدل لنز را نیبا ا یسنسورها .باشد زیصفر ن
 اریمدل سنسورها بس نیشفاف، ا  یاشهیش یهایبطر  صیتشخ یبرا

 .کاربرد دارند

 کاربردها 

هستند که در  ی اینور  یسنسورها نی پرکاربردتر ،یانهی آ ینور  یسنسورها
 یسنسورها انیسنسورها در م نی ا .شوندی کارخانه استفاده م  ونیاتوماس
  نیمناسب، بهتر  متیو ق صیبرد قابل تشخ ص،یقدرت تشخ از نظر ینور 

 .پرکاربردتر هستند گریخاطر از انواع د نیتوازن را دارند و به هم

 :اشاره کرد ریبه موارد ز توانی سنسورها م  نیا یجمله کاربردها از

 ها نقاله نوار •
 کارخانجات ونیاتوماس •
 و شفاف ی خال ی هایبطر  صیتشخ •
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 ( هایساز )در ساختمان یورود یو درها هاتیگ •

 طرفه   کی  ینور  سنسور 

.  کندی نور را از فرستنده ارسال م یطرفه، پرتو کی  ینور  یسنسورها
 ی قسمت  و خوردی سنسور عبور کرده، پرتو نور به آنها م یکه از جلو ی اجسام 

داده   صیتا عبور اجسام شتخ شودی سنسور باز تابانده م یرندهیاز نور به گ
 .بشود

 ا یمزا

 کردن  مینصب و تنظ ی راحت •
 نه یتکه بودن و کاهش هز کی •

 ب یمعا

  تاً ینها E3Z-D مثال-کم یهامسافت یبرا صیتشخ  یی توانا  ) کم برد •
 ( متر  ۱
 .اهیس ی لیخ ای دیسف ی لیخ یهارنگ صیدر تشخ خطا •
 اریاجسام است، بس صی که قادر به تشخ ی سنسور و مسافت  برد •

 .وابسته به رنگ، ابعاد و ساختار اجسام دارد
تفاوت رنگ سطح اجسام مختلف در سنس کردن   ری تاث ر،ینمودار ز در •

 د،یسف ی سه جسم با سطح جانب از .میکنی سنسور را مشاهده م
 .و فوالد ضد زنگ استفاده شده است ی مشک 

 یا نهیدوطرفه و آ یکمتر نسبت به سنسورها نانیو اطم دقت •
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براق و  ی سطح  م،یشمارش کن میخواهی که م ی پشت اجسام  اگر •
 .میاستفاده کن میتوانی سنسورها نم  نیروشن باشد، عمال از ا

 ها کاربرد

دهنده انعکاس  نصب که شودی استفاده م ی سنسورها معموال مواقع  نیا از
. میندار ازی ن صیتشخ یبرا یاد ی که به دقت ز ی مواقع ایدشوار است 
 ( اء ینسبتا اسان اش صیو تشخ راتیی)سرعت کم تغ

 :اشاره کرد ریبه موارد ز توانی سنسورها م  نیا یجمله کاربردها از

 حمل ینهیدر زم ی صنعت  ونیاتوماس •
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گسترده سر و کار  یکه با پرتوها ی) موارد کیسرام دیتول صنعت •
 ( میدار

و   ایو مزا  میآشنا شد ینور  یاز سنسورها ی کار با سه مدل اصل ینجایبه ا تا
 .میرا آموخت کی هر بی معا

 

 شرکت امرن ینور  یسنسورها نی پرکاربردتر  8#

  ینور  یسنسورها  یدکنندهیتول یهاشرکت نیتر معروف  ازی کیامرن  شرکت
 یسنسورها را برا  نیاز ا ی مختلف و متنوع  یهاشرکت، مدل نی ا .باشدی م

  ی درس به بررس نیا در  .دهدی ارائه م د،یکه تصور کن یهرکاربرد
  مانیازهایاز ن  ۰۰ پرداخته که بالغ بر  ینور  یسنسورها  ی اصل یهاخانواده

 .کنندی را برطرف م 
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مصارف  یاستاندارد برا ینور  یسنسورها  نیپرکاربردتر ) E3Z یخانواده
 ( مختلف 

 (M18 استاندارد در گروه ینور  یسنسورها)  E3F2 یخانواده

 ( کوچک  یفضاها یبرا یاتور ینیم ینور  یسنسورها)  E3T خانواده

ساخته شده با منبع  ینور  ی)سنسورها  E3JM و E3JK یهاخانواده
 ( یستور یو رله( )نه ترانز هیتغذ 

کوچک و    اریبس  اءیاش  صیتشخ  یبرا  ی نور   بریف  ی)سنسورها  E3X  خانواده
 باال( اریبس یبا بردها


