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مقاله آموزش طراحی مدار های آلتراسونیک و فراصوت

امروزه سنسورها نقش بسيار مهمي را در بسياري از جنبههاي زندگي روزانه ما دارد. سنسورها در كارخانجات، صنايع، اتومبيلها، رباتها ،

تجهيزات پزشكي و ... به كار برده ميشوند. نظـارت و كنترل عمليات مختلف در زمينههاي بسيار بدون بكارگيري انواع زيادي از سنـسورهـا

تحقـق نمييابد. سنسور اطالعات راجع به محيط از قبيل درجه حرارت، فشار، نيرو و غيـره را بـه يـك سيگنال الكتريكي ميكند. وظيفه

پردازش سيگنالهاي خروجي سنسورها را مـدارات هوشـمند انجام ميدهند. سنسور مورد بحث ما سنسور يا مبدلهاي (ترانـسديوسر)

آلتراسـونيك هـستند. كه كاربردهاي بسياري در صنعت، پزشكي، نظامي و الكترونيك دارنـد. كـه در فـصل مهندسـي آلتراسونيك به

طـور مفصـل توضيـح داده شـده اسـت. در فــصل دوم اصــول عملكــرد سنـسورهــاي آلتراسونيـك و ساختمـان داخلـي آنهـا و مبـدلهاي

پيزوالكتريك توضيح داده شده است. فصل سوم به شرح مشخصات الكتريكي و سـاختماني سنـسورهـاي اسـتفاده شـده مـدل بـاز

پرداخته شده است. يكي از كاربردهاي سنسور آلتراسونيك استفاده جهت فاصلهياب است. مـدار ساخته شده يك فاصلهياب آلتراسونيك

است. در فصل چهارم تمام بخشهاي اين مدار توضـيح داده شده است. و در اين مدار از ميكروكنترلر PIC جهت پردازش اطالعات و

نمايش بـروي Seg -7 استفاده كرديم. كه در بخش پاياني فصل چهارم برنامـه مـورد اسـتفاده ميكـرو را بررسـي كرديم.

سنسورهاي آلتراسونيك و اصول كار پيزوالكتريك

طبيعت روشهاي مختلفي براي ايجاد و دريافت امواج مافوق صوت فراهم كرده است. توسـعه تكنولوژي به انسان اجازه افزايش روشهاي جديدي را بر روشهاي طبيعي داده اسـت. در ايـن بين اثر
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پيزوالكتريك نقش قطعي را ايفا كرده است. اگر برخي كريستالهاي خاص در معرض فشار مكانيكي قرار گيرند، بارهـاي الكتريكـي توليـد ميشوند و اين پديده به عنوان اثر مستقيم
پيزوالكتريك شناخته شده است. كريستالها با حضور يك محور قطبي يا با عدم وجود يك مركـز تقـارن مـشخص مـيشـوند. كوارتز بهترين نمونه شناخته شده اين طبقه است  . اثر
مـستقيم پيـزو الكتريـك قابـل برگشت است و بنابراين در توليد صدا بكار ميرود. اگر يك ميدان الكتريكي متناوب بـه كـوارتز اعمال شود، نوسانات مكانيكي متناظر توليد ميشود و به

صورت امواج صوتي منتشر ميشوند. سنسورهاي مافوق صوت به عنوان سنسورهاي مسافت يا تفكيـككننـده در ابتـدا بـه صـورت انتشار پالس صوتي و دريافت انعكاس آن در هوا به كار گرفته
ميشدند. پالس صوتي بـه وسـيله فرستندهاي منتشر ميشد و توسط جسمي كه مورد نظر اندازهگيري بود منعكس مـيگرديـد و با مبدل ديگري دريافت ميشد. زمان انتقال براي تعيين

مسافت بكار ميرفت: L = c.t همين اصول ميتواند براي اندازهگيـري ارتفـاع از سـطح بكـار رود. انـواع زيـادي از ايـن نـوع سنسورهاي مسافت به صورت تجاري در دسـترس هـستند. به طور
كلي، حدود اندازهگيري، تحليل و دقت اين نوع سنسور مسافت بستگي بـه فركـانس و شكل هندسي مبدل صوتي دارد. مبدلهاي با فركانس باال پرتو صوتي را بهتر متمركـز كـرده و بدين
ترتيب دقت بيشتري را بدست ميآورند و در عين حال مقدار تـضعيف آن بيـشتر بـوده و فاصلههاي قابل اندازهگيري كوتاهتر ميشود. عموماً اين نوع مبـدل در فركـانس حـدود 20 الـي 400

كيلو هرتز به كار ميرود. در زمان كاربرد الزم است كه اطالعات پايه از پـارامترهـا محـيط نظير درجهحرارت، فشار، رطوبت و يا آلودگي هوا كه در اندازهگيري موثرند، در نظر گرفته شود.

برای اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
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