
خواص پراب هال

 خروجی خطی و تکرار پذیر

متناسب با شدت میدان 

مغناطیسی

 ولتاژخروجی با تناسب

معکوس نسبت به فاصله از 

آهن ربای دائم

 20-0اندازه گیریmm

نیاز به حفاظت مغناطیسی

آهن : کاربرد در شتاب سنج

جسم مرتعش= ربا
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ترانسدیوسر های سرعت و شتاب
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ارتباط بین پیک شتاب، سرعت و جابجایی

وسیله ای واحد برای محاسبه این کمیت ها: شتاب سنج

 u=A cos(ωt)               /u/=A

 v=-A ω cos (ωt) /v/=Aω

 a=-   A ω2 cos (ωt) /a/=Aω2

 Exam. If /a/= 15.8 m/s2 and fn=200Hz then:

/v/= /a/ / ω = 15.8/(2π . 200) = 0.0126m/s

/u/= /a/ / ω2= 15.8/(2π . 200)2= 0.1mm
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لرزه سنج یا شتاب سنج؟
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لرزه سنج

وقتی فرکانس طبیعی خیلی کوچکتر از فرکانس اندازه گیری باشد:Z 
محفظه همراه جسم ارتعاش : ثابت میماند mجرم :میل میکندAبسمت 

لرزه سنجی: میکند

 تبدیل حرکتz سیم پیچ متصل به محفظه : به ولتاژ القایی

 ولتاژ خروجی متناسب با  سرعت قطع خطوط میدان مغناطیسی  :

عدم وابستگی به جابجایی: وابستگی به سرعت ارتعاش

 5-1فرکانس رزونانسHz

 10پهنای باندHz-1kHz

کاربرد در مهندسی سازه: ابعاد بزرگ
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شتاب سنج

 وقتی فرکانس طبیعی خیلی بزرگتر از فرکانس اندازه

.گیری باشد جمله زیر رادیکال بسمت یک میل میکند

 تناسب شتاب اندازه گیری شده باz( دامنه جابجایی جرم

(لرزان نسبت به محفظه

76



خطای اندازه گیری نسبت به فرکانس

 0.7در میرایی 

فاصله مفید کاری به 

فرکانس  20%

:  رزونانس می رسد

خطای ماکزیمم کمتر 

%0.01از 

 در این میرایی

تفاوت )اعوجاج فاز

تاخیر زمانی در 

(  فرکانس های مختلف

.حذف می گردد
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فرکانس تشدید
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سنسور  سرعت خطی

 سیم پیچ معلق در داخل آهن

ربای دائم 

Du/dt  سرعت حرکت سیم

شدت میدان  Bپیچ، 

طول قسمتی از  Lمغناطیسی، 

هادی که توسط فلو قطع می 

.  گردد
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ترانسدیوسر سرعت با هسته مغناطیس 

متحرک

خروجی به طور قابل مالحظه غیر خطی
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تاکومتر: سنسور سرعت دورانی

از نوع سیم پیچ متحرک

 در نوعDC :القای ولتاژ : چرخش کویل بین قطب های آهن ربا

DCاخذ ولتاژ توسط حلقه های لغزان: متناسب با سرعت کویل

نویز ناشی از عدم اتصال کامل حلقه های لغزان
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ACتاکومتر 
 استوانه چرخان هادی عمود

بریک جفت سیم پیچ 

 تحریک سینوسی یک کویل و

درکویل  ACالقای ولتاژ

دیگرناشی از جریان ادی در 

هسته گردان

 نویز : عدم نیاز به حلقه لغزان

کمتر
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پیزوالکتریک

 ایجاد اختالف پتانسیل روی دو

سطح مقابل در نتیجه تغییر 

ابعاد ناشی از اعمال نیرو

تغییر ابعاد : برگشت پذیری اثر

در اثر اعمال ولتاژ به دوسطح 

مقابل

 در شکل طبیعی در دو ماده

کوارتز و نمک روشل
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شتاب سنج پیزو الکتریک

 جرم لرزان بر روی دیسک

های پیزو

 بار گذاری جرم و دیسک ها

توسطتوسط فنر

 جمع : نوسان جرم روی پیزو

شدن بار الکتریکی متغییر 

متناسب با نیرو

 در فرکانس های زیر

رزونانس ترانسدیوسر، شتاب 

شتاب کل شتاب سنج= جرم
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اقسام شتاب سنج ها

:   (centre-mounted compression)تراکم نصب مرکزی -1

تحمل ارتعاشات پیوسته و ضربات شدید: حساسیت متوسط

حساس به حرارت و تنش وارد به پایه

 250قابل استفاده تا’ C

حسلسیت و فرکانس تشدید باال: برش مثلثی -2

مقاوم به کج شدن پایه و اثرات حرارتی

در دو گونه برش مثلثی(DS)و برش حلقوی(AS)

  گونهAS  دارای ابعاد بسیار کوچک،سبک و فرکانس تشدید خیلی

  C’100حداکثردمای  :استفاده از چسب در آن :باالست 
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پیزو ریستیو

سیلیکن ها: تغییر مقاومت تحت تغییر در فشار مکانیکی

امکان ساخت شتاب سنج های بسیار کوچک

انتقال فشار ناشی از شتاب : اتصال به بازوی لرزان دارای اینرسی

به پیزو

خروجی متناسب با شتاب: استفاده از مدار پل برای آشکار سازی

50-ساختمان ساده، فاصله حرارتی – 150’C  و امکان پردازش و

مخابره سیگنال در داخل محفظه سنسور

پایین بودن سطح سیگنال خروجی: ضعف عمده
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تحلیل پیزورزیستانس

 اگرρمقاومت واحد طول باشد:

 R= ρl/wt
 dR/R = dρ/ρ +dl/l + dA/A

تحت تاثیر فشار وارده:
dA/A=-2טε

kحساسیت کرنش
K= (dR/R)/ε

 K= (dρ/ρ)/ε (ט1+2)+
 ضریب پواسون مقداری ثابت بین

 Kمیباشد، بنابراین  0.3و 0.2
.تابعی از کرنش است

87



شتاب سنج های پیزورزیستیو سیلیکونی
 میله های نگه : تک پایه

دارنده جرم لرزان در طول 
بهره : یک لبه قرار گرفته اند

زیاد

پایه چهار گوش: دو پایه

دو پایه با فنر های استوانه ای  :
برای جابجایی زیاد

 گونه های دو و سه گانه
تواناییحذف مولفه های خارج 

استحکام: از مرکز را دارند

5000-500فرکانس تشدیدHz
88



شتاب سنجهای پیزورزیستیو الیه ضخیم

روی ( مرکب خاص)ته نشین شدن الیه خمیری : مدار الیه ضخیم

یک ماده عایق

هیبرید الیه ضخیم: شامل محل های قرارگیری قطعات سیلیکونی

اقسام مرکب الیه ضخیم :

سیم بندی: اتصال بین قطعات: هادی

 پوشش سطوح هادی قبل از پیاده سازی الیه نقشه : دی الکتریک

ضخیم، ساخت خازن ها و عایق کاری نقاط تالقی اتصال ها  

پیزورزیستیو: مقاومتی

قابلیت تولیدتوسط چاپ سیلک اسکرین
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شتاب سنج خازنی

استفاده از تغییر ظرفیت

 کاربرد در اندازه گیری شتاب

های با دامنه و فرکانس پایین

 استفاده از سیلیکون تک

کریستال به روش میکرو 

ماشین

 رسوب الیه هادی در یک

سطح سیلیکون

 استفاده از یک بلوک بعنوان

جرم لرزنده
90



مقایسه انواع شتاب سنج ها
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نکاتی در مورد شتاب سنج ها

تغییر در خواص پیزو و تغییر فشار بر روی : حساسیت حرارتی

عنصر حسگر

محفظه جوش کاری شده و پوشیده با چسب اپوکسی: رطوبت

تاثیر در اندازه گیری شتاب : تحریک صوتی : حساسیت اکوستیک

های کم

استفاده از پایه محکم و ضخیم: حساسیت کرنش پایه

پوشش مناسب : نصب در محفظه فوالدی: تداخل الکترو مغناطیسی

مشکل تداخل میدان ها . در مقابل میدان های الکتریکی و مغناطیسی

.روی سیم رابط  باقی است
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نصب شتاب سنج

بر روی سطح صاف و هموار

 استفاده از ژل سیلیکون در

محل اتصال
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کابل های اتصال

 امپدانس باال درسنسورهای

: پیزو الکتریک و خازنی

حساسیت به نویز الکتریکی 

ناشی از اصطکاک کابلهای 

مرتعش

 جدایی لحظه ای شیلد کابل از

تخییر در ظرفیت : عایق

خازنی کل

 چسباندن کابل به جسم مرتعش

94



اندازه گیری کرنش
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تاریخچه

اندازه گیری مکانیکی: کرنش سنج های قدیمی

 تقویت دامنه کرنش توسط اهرمبندی تا قابل مشاهده در گیج عقربه ای

.گردد

عدم نیاز به منبع تغذیه

ابعاد بزرگ

 تکه سیم چسبیده به : 1930ابداع کرنش سنج های مقاومتی در دهه

تغییر مقاومت ناشی : اندازه گیری کرنش طولی: شیء مورد آزمایش

از تغییر طول تحت اثر کرنش

استفاده از الیه فلزی بجای سیم

افزایش حساسیت: تکنیک های الیه ضخیم و مواد نیمه هادی
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کرنش سنج های الیه فلزی و سیمی

 استفاده از طول سیم زیاد در

تغییر مقاومت : سطح کوچک

زیاد برای اندازه گیری کرنش 

موضعی کرنش موضعی
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اقسام کرنش سنج های الیه فلزی
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مشخصات کرنش سنج های الیه فلزی و 

سیمی
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کرنش سنج های نیمه هادی و الیه ضخیم

نوع نیمه هادی

سیلیکون یا ژرمانیم با تزریق ناخالصی کنترل شده-

اندازه گیری کرنش های کوچک:  60تا50:فاکتور گیج باال-

ظریف و حساس به حرارت-

نوع الیه ضخیم

حساسیت بیش از الیه فلزی و کمتر از نوع نیمه هادی -
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مشخصه کرنش سنج های نیمه هادی
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مشخصه کرنش سنج های الیه ضخیم
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ترانسدیسر های کرنش سنج

استفاده از سنجش کرنش در سنسور های نیرو وفشار

کشیده شدن کرنش سنج های داخل : تغییر شکل بیضوی حلقه تحت بار

حلقه و فشرده شدن کرنش سنج های خارج حلقه

 برابر گیج تکی 4حساسیت : اتصال گیج ها به مدار پل
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لود سل

 دوکرنش سنج برای سنجش

کرنش طولی و دو کرنش سنج 

برای سنجش کرنش جانبی 

ناشی از نسبت پواسون

 0.3برای ضریب پواسون 

برابر گیج واحد 2.6حساسیت 
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ترانسدیوسر فشار

 استفاده از یک دیافراگم

دایره ای

 یک جفت کرنش سنج در

مرکز و یک جفت در دو 

تحت فشار “ که نسبتا) لبه

(نیستند

قرار گیری در مدار پل  :

گیج های وسط خروجی 

خطی متناسب با فشار
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مدار های پل

تغییر ات مقاومتی در گیج های کرنش ناچیز است.

 120در یک کرنش سنج الیه فلزی با مقاومتkΩ  تغییر مقاومت

.است 0.001Ωتنها  1000μεتحت کرنش 

مدارهای پل مناسب ترین شکل برای اندازه گیری این تغییرات

قابلیت راه اندازی با جریان مستقیم یا متناوب

 نوعDC  ولی نوع ( پل مقاومتی)تنها متشکل از مقاوت استAC 

(پل امپدانسی)شامل سلف و خازن نیز می باشد
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پل وتستون

 عبارتست از یک جفت تقسیم

کننده ولتاژ موازی که به دو 

.طرف منبع ولتاژ متصل اند

پل در : برابری  چهار مقاومت

ولتمتر ولتاژ : وضعیت تعادل

صفر نشان می دهد

شرط تعادل:

Ra/Rc = Rb/Rd
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متعادل ساختن پل

 هنگام قرارگیری مقاومت متغییر

برای اندازه گیری، قبل از عمل 

اندازه گیری بایستی پل در تعادل 

.ولتمتر صفر را نشان دهد: باشد

 روش ساده تر تعویض یکی از

: مقاومت ها با پتانسیومتر است

امکان استفاده از چهارسنسور 

نیست

 شکل دیگر برای به تعادل

رساندن پل 
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پل یک چهارم 

اگر فقط یکی از مقاومت ها سنسور باشد

 اگرR  مقاومت اولیه کرنش سنجRa باشد با اعمال کرنش: R+∆R
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∆R مقداری کوچک است، پس:

 اگر ضریب انبساط حرارتی کرنش سنج و شیء مورد اندازه گیری

متفاوت باشد، معلوم نیست که کرنش تحت اثر بار است یا تحت تاثیر 

حرارت

  استفاده از جبران ساز روی بازوی مجاورسنسور با مشخصه حرارتی

استفاده از گیج دیگر در جایی که تحت فشار نیست: شبیه به سنسور
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نیم پل

دو سنسور در مجاورت هم:

افزایش حساسیت با افزایش ولتاژ -

خروج از تعادل

حذف تغییرات حرارتی سنسورها -
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اندازه گیری خمش: مثال

 کرنش کششی در سطح باال و فشاری

در سطح پایین

 افزایشRa  بهRa+∆R  وکاهشRc به

R-∆R

112  حساسیت دو برابر یک چهارم پل



 حذف اثر نیروی کششی توسط

فقط کرنش : دو کرنش سنج 

خمشی اندازه گیری می شود
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اندازه گیری کرنش در کشش

یک جفت کرنش سنج عمود بر هم

 پل1/4برابر  1.3افزایش حساسیت به
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پل کامل در خمش

بیشترین حساسیت ممکن

 نیاز به متعادل سازی با

مقاومت متغییر اضافه
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پل کامل در کشش

  دو کرنش سنج در راستای طولی

:و دو عدد در جهت متقاطع

 2.6حساسیت  ט0.3=برای 

116برابر پل یک چهارم



ACپل های 
 کاربرد در سنسور های سلفی

و خازنی

 حذف اثرات راکتیو خازنی و

استفاده : سلفی سیم های رابط

از مقاومت

صفر بودن : شرط تعادل پل

قسمت حقیقی و موهومی ولتاژ 

خارج از تعادل
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مدار های پوش پول

Vout وVs  ولتاژ متناوب با

.مقادیر حقیقی و موهومی اند
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پل بلوملین

 مصونیت بیشتر در مقابل

اغتشاش و نویز
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اندازه گیری فشار 
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نیروی وارد بر واحد سطح: فشار

اندازه گیری های فشار  :

ارتفاع ستون جیوه مبین اختالف : فشار سنج جیوه ای: فشار مطلق -1

فشار اتمسفر نسبت به فشار صفر خال باالی ستون

گیج فشار روی : اختالف بین فشار مجهول و اتمسفر محلی: فشار گیج -2

دیگ های بخار

اختالف بین دو فشار غیر اتمسفر: فشار دیفرانسیلی -3
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اقسام اندازه گیری فشار
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اندازه گیری فشار با وزن جسم ساکن

 برای کالیبره کردن سایر

سنسور ها

 پرس پیچی بای تنظیم صفر

فشار

 قرار دادن وزنه های معلوم

برای ایجاد فشار معیین

 باز شدن شیر برای ایجاد

فشاری که بتواند وزنه را باال 

ببرد
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سنسور های فشار ارتجاعی

استفاده از سازه های کشسان

دیافراگم -1

فانوسی -2

لوله های بوردن -3

المانهای اساسی

حس کننده: عنصر ارتجاعی -

کرنش سنج: ترانسدیوسر -
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لوله های بوردن

فشار سنج های عقربه ای

 لوله با سطح مقطع غیر دایره

ای

 تمایل رسیدن به مقطع دایره

تمایل به : ای تحت اعمال فشار

رساندن لوله به حالت مستقیم

حساسیت دمایی ناخواسته

رفتار غیر خطی محسوس
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فانوسی

خطی تر از لوله بوردن

هیسترزیس کم

 کاربرد در فشار سنج های

ارزان

 درجه فنریت متناسب با توان

سوم ضخامت دیواره
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دیافراگم ها

 متداول ترین سازه کشسان در

سنسور های فشار

اندازه گیری : جداره نازک

ترانسدیوسر های : فشار پایین

میکروفن : خازنی و سلفی

خازنی

دیافراگم های ضخیم :

ترانسدیوسر مقاومتی یا 

پیزوالکتریک

انحراف مرکز متناسب با فشار
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 برای خطی بودن، انحراف مرکز صفحه باید کمتر از نصف ضخامت

.آن باشد

Smبیشترین فشار محیطی

foپایین ترین فرکانس تشدید دیافراگم
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توزیع تنش شعاعی و مماسی

وجود تنش های مثبت و منفی :

سنسور فعال 4استفاده از پل با 
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 اندازه گیری کرنش های مماسی

در  4و2کششی توسط گیج های 

مرکز

 اندازه گیری تغییرات : 3و1گیج های

شعاعی فشاری

نقش تنش های : فشار دو محوری

شعاعی و مماسی در ایجاد کرنش 

های شعاعی و مماسی در هر نقطه
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ترانسدیوسر فشار مینیاتوری

دیافراگم چهار پره

 مزیت تنش های شعاعی در

لبه و تنش های مماسی در 

مرکز
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CPSسنسور های فشار خازنی 
سیلیکون پیزورزیستیو

کمتر دچار خطا می شوند

 تغییر ظرفیت تحت تغییر شکل

تغییر در فرکانس یا : ناشی از فشار

ولتاژ

قطر :  نوع زیرستونی و حلقه

610μm 10و ضخامت μm 

کاربرد پزشکی

تکنولوژی : نوع دیافراگم کالف شده

سنسور فشار فورد: الیه ضخیم

روش : نوع پوسته نازک

میکروماشین
132



مکانیزم تغییرظرفیت و فراوری سیگنال

حساسیت کلی:
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کندانسوری یا )میکروفن های خازنی

(الکترواستاتیکی

 تغییر ولتاژ تحت تاثیر تغییر

ظرفیت ناشی از تغییر فشار 

بین صفحات خازن

Cs  ناشی از ظرفیت های

پراکنده خازنی
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قطعات میکروفن خازنی

دیافراگم از الیه نازک آلومینیوم

100: حداکثر حساسیتmV/ Pa

 لزوم باال بودن فرکانس طبیعی

نسبت به فرکتنس های اندازه 

مستقل بودن تغییر : گیری

از ( انحراف صفصه) ظرفیت

پاسخ : فرکانس برای هر فشار

هموار
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سویچ های فشار

 عملکرد با افزایش فشار از حد

معیین

 ،سنسور فشارروغن موتور

سنسور های هیدرولیکی و 

نیوماتیکی

 انتخاب فشار آستانه با انتخاب

غیر : شکل هندسی دیافراگم

قابل تنظیم
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مالحظات کارکردی سنسور های فشار

 درجه سانتیگراد در کاربردهای خودرویی 140تا  -40محدوده دمایی

ارتعاشات فیزیکی

پردازش و فراوری سیگنال در محفظه : تداخل الکترو مغناطیسی

سنسور

 اثر سیال روی دیافراگم: عوامل شیمیایی
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اثرات مخرب شیمیایی

استفاده از فوالد زنگ نزن

 امکان ساخت با قطر کمتر از

میلیمتر 3

 استفاده از روغن سیلیکون

: بعنوان عامل انتقال فشار

امکان قرار دادن دیافراگم 

سیلیکونیخارج از معرض 

عوامل شیمیایی
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استفاده از : روش دیگر

درپوش الستیکی برای 

جلوگیری از نفوذ روغن
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