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Opto distance sensor  چیظت  ؟ 

در ایي طیظتن خِت اًذاسٍ گیزی فبصلَ یک 

ثبریکَ ی هذّلَ ػذٍ ی ًْر ارطبل هیؼْد ّ 

 ، ثب تْخَ ثَ ساّیَ ثبستبة ًْر ثبستبثی اس هبًغ

 .فبصلَ تب هبًغ را اًذاسٍ گیزی هی  کٌٌذ 

 

 

 

 

 

 :  Opto distance sensorاًْاع هختلف 

اًْاع هختلفی اس طٌظْر ُب ًْری تْلیذ کزدٍ اًذ ّلی ثب تْخَ ثَ تدزثیبت ّ ػزکت ُب ّ هزاکش هختلفی 

هحصْالت ایي ػزکت تْطؼَ ثیؼتزی پیذا کزدٍ  هحصْالت ػبرپ در ایي سهیٌَ ، طبثمَ ّ لیوت هٌبطت

 .اًذ 

یک طزی اس ایي هحصْل کَ پزکبرثزد تز ّ ارساى . طٌظْرُبی ػبرپ در طزی ُبی هختلفی تْلیذ ػذٍ اًذ 

ًوًَْ ُبی پزهصزف ایي  GP2D12 , GP2D15   ّGP2D120اطت کَ ًوًَْ ُبی  GP2DXXاطت طزی  تز

 .خبًْادٍ ُظتٌذ 

 : SHARPتبریخچَ کْتبُی اس طٌظْرُبی 

فلشی ػبرپ ُوزاٍ ثب  IRدر گذػتَ گیزًذٍ ُبی 

هبدّى لزهش  LEDیک هذار راٍ اًذاس ّ یک یب چٌذ 

 هٌطمیایي رّع ّرّدی ُبی . اطتفبدٍ هی ػذ 

( آى  BASEثب رطیذى ًْر ثَ )  LEDثزای ُز  ای

هٌظْر فتْتزاًشیظتْرُبی گیزًذٍ   ) هی فزطتبد

ایي رّع یک کلک رػتی ثْد کَ ثَ . ( اطت 

خْثی کبر هی کزد ّلی هحذّدیت ثبسٍ حظبطیت 

داػت ّ ًیش ًظجت ثَ تذاخل ًْر هحیط حظبص 

تؼذادی ّ  LEDثؼالٍّ ثَ هذار راٍ اًذاس ، . ثْد 

 . یزًذٍ ًیبس داػت گ
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 : خصْصیبت

 دلت ثبال در حذ هیلی هتز 

 کالک یب طیگٌبل خبرخی   راٍ اًذاسی آطبى ثذّى ًیبس ثَ کٌتزلز ّ 

  پْػغ دُی حفزٍ ُبی ططحی 

 طزػت ػکض الؼول ثبال 

  طبسگبر ثب طیظتن ُبیTTL 

  هیلی آهپز اطت 22خزیبى راٍ اًذاسی طٌظْر تٌِب 

  ثب هتذ خذیذ تؼخیص یک دیْار طیبٍ در ًْر ) ػیء ػذم حظبطیت ًظجت ثَ رًگ

 (درخؼٌذٍ خْرػیذ اهکبى پذیز ػذٍ اطت 

 :تئْری کبرکزد 

گیزًذٍ اطتفبدٍ کزدین  LEDدر آى تصْیز هب اس چٌذ . ثَ تصْیزی کَ در لظوت تبریخچَ گذاػتین ًگبٍ کٌیذ 

دلیك تز ، در پک طٌظْر ُبی در طٌظْرُبی ػبرپ دلیمب ً ُوبى اتفبق هی افتذ اهب ثَ ػکلی ثظیبر . 

ایذٍ اصلی تبثبًذى . اطتفبدٍ ػذٍ اطت کَ حکن گیزًذٍ را دارد  CCDاس یک آرایَ  LEDػبرپ ثَ خبی چٌذ 

ًْر هبدّى لزهش در هیذاى دیذ طٌظْر حزکت هی کٌذ تب ثَ یک هبًغ . تْطط فزطتٌذٍ اطت  IRیک پبلض 

کَ ػیء ّخْد ًذاػتَ ثبػذ ًْر ثَ هظیز خْد اداهَ  در صْرتی. ثزخْرد کٌذ یب ثَ هظیز خْد اداهَ دُذ 

هبًغ  َاگز ًْر اس ک. ی ػذم ّخْد هبًغ اطت ثی ًخْاُین داػت ّ خزّخی ثَ هؼٌبدادٍ ّ در ًتیدَ ُیچ ثبستب

گزدد ّ ثیي ًمطَ ثبستبة ، فزطتٌذٍ ّ آػکبرطبس ػبرپ یک هثلث  یثبستبثغ کٌذ ثَ آػکبرطبس ػبرپ ثزه

 . ایي هثلث ثظتَ ثَ فبصلَ هبًغ تب طٌظْر هتفبّت اطت ساّیَ  .تؼکیل هی دُذ 

 CDDثخغ گیزًذٍ طزی خذیذ ایي آػکبرطبسُب یک لٌش دلیك دارًذ کَ ًْر ثبستبثیذٍ را ثَ تکَ ُبی هختلف 

هی تْاًذ تؼخیص دُذ ًْر ثب چَ ساّیَ ای ثزگؼتَ اطت ،  CCDطپض آرایَ . خطی اًؼکبص هی دٌُذ 

 .ب هبًغ را اًذاسٍ گیزی کٌذ ثٌبثزایي هی تْاًذ فبصلَ ت

  RGBرًگی  CCDتصْیز ػوبتیک       ػبدی CCDتصْیز ػوبتیک صفحَ         ّالؼی  CCDتصْیز یک         

 

 

 

 

ػبیذ در ًگبٍ اّل طبختبر طٌظْر ػبرپ ثظیبر طبدٍ ثبػذ ّ در ّالغ ُن ُویي طْر اطت اهب یکی اس 

تزاع لٌش ّ هحبطجبت اپتیکی ، درصذ خطبی پک . اطت  CCDهِن تزیي ثخغ ُبی ایي طٌظْر لٌش ّ 

در تصبّیز صفحَ ثؼذ  .در طبخت ایي ًْع طٌظْر اُویت ثظشایی دارًذ ... هتٌبطت ثب هحبطجبت اپتیکی ّ 

دلت ػْد کَ هخزّط . دّر ّ ًشدیک ػذى یک هبًغ ّ چگًْگی ثبستبة هبدّى لزهش را هؼبُذٍ هی کٌیذ 
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ٌذٍ ُوْارٍ ثبثت اطت ّ ثب یک ساّیَ ارطبل هی ػْد ّ ایي ساّیَ ثبستبة هبدّى لزهش گظیل ػذٍ اس فزطت

 .اطت کَ ثب تْخَ ثَ تغییز فبصلَ هبًغ فزق هی کٌذ 
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 : کبرثزی

کَ ثَ صْرت دطتی تِیَ ػذٍ   GP2D12فبصلَ را ثزای  حظت تْاًیذ ًوْدار ّلتبژ خزّخی ثز در سیز هی

 .هؼبُذٍ کٌیذ 

 

هی تْاى طجك هذار خِت راٍ اًذاسی ایي فبصلَ طٌح ّ اتصبل آى ثَ کبهپیْتز یب هیکزّ کٌتزلز ثب دلت هٌبطت 

 .اطتفبدٍ کزد کَ هذار اتصبالت آى در سیز آهذٍ   ADC0831آی طی راٍ اًذاس  اس سیز
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آطبى ثَ ثَ یک خزّخی طٌکزّى خِت اتصبل هْثز ّ کَ آًبلْگ ُظت ایي هذار خزّخی ایي طٌظْر را 

خزّخی  .سیز هی ثبػذ  ّ اس آى ثَ ثؼذ کبرثزی طٌظْر هطبثك تجذیل هی کٌذ TTL (0 ّ5)هذارات دیدیتبل 

هب یک پبیَ کالک دارد ، ثَ  ADCآی طی . طٌکزّى یؼٌی دریبفت خزّخی تحت کٌتزل هذار هب لزار دارد 

ثزطذ اس طٌظْر یک خزّخی هی خْاًین ّلی طٌظْر ثَ ػکل هذاّم در  ADCاسای ُز پبلض کالک کَ ثَ 

هیکزّ خزّخی دیدیتبل اس  ADCحبل کبر کزدى اطت ، در هیکزّکٌتزلزُب ًیش ایٌچٌیي اطت ّ ثَ ّطیلَ 

 .ػبرپ خْاًذٍ هی ػْد 

 :خزّخی طٌظْر 

 .هی پزداسین هیلی هتز  1دّ طٌظْر در فْاصل ثب اختالف  اسًوًَْ خزّخی  2اثتذا ثَ ثزرطی 

 

ّاضح اطت کَ ایي ًوْدار احتوبال یک هؼبدلَ پیچیذٍ ی لگبریتوی اطت کَ ثب تْخَ ثَ پیچیذگی ایي ًوْدار 

ُب ثزای هحبطجبت در هیکزّ کٌتزلز ّ رػبیت لْاًیي هحبطجبت ػذدی ثِتزیي ًوْدار ثزای تمزیت سدى ایي 

حذف لظوت  ػذد هیزا هی ػْد ّ در صْرت اس ایي خِت کَ ایي هٌحٌی ثَ یک .ًوْدار هٌحٌی سیز اطت 

 .  X/1هثل . اّل ًوْدار ػکل ًوْدار ػجیَ ثَ یک هٌحٌی کظزی هی ػْد 

 

 :یؼٌی . دطت آّردى فبصلَ ثبیذ ایي تبثغ هؼکْص ػْد َ ثزای ث

 

همذار  Sکَ در آى ُوَ ی هتغییز ُب همبدیز ثبثت خِت خبثَ خبیی ًوْدار ثزای اًطجبق ثیؼتز ُظتٌذ ّ 

 . دریبفتی اس طٌظْر
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 .هحبطجَ ػذًذ ّ خزّخی آى ُب در سیز آهذٍ ّ در طیظتن اػوبل ػذٍ   Excelایي ثبثت ُب ثب ًزم افشار 

 

 :ثبثت ُبی فزهْل 

 A B C K سنسور

GP2D12 3 8 0 18500 

GP2D120X 3 5 -20 9500 

 

 .تْاًیذ در سیز هیشاى صحت خزّخی ایي طیظتن را هؼبُذٍ کٌیذ  کَ هی

 

 

 

 ADCثب داػتي ثبثت ُبی هؼبدلَ هی تْاى فزم هؼبدلَ را در کذًْیظی لزار داد ّ ثب داػتي ّلتبژ خزّخی 

 .فبصلَ را هحبطجَ ًوْد 
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 :چٌذ ًکتَ 

ًوْدار رفتبری طبًتی هتز  10طجك ًوْداری کَ در لظوت خزّخی طٌظْر درج ػذٍ ثزای فْاصل کوتز اس 

رفغ ایي ًبحیَ ّ خطبی پبطخ طٌظْر در ًصت طٌظْر رّی رثبت ثبیذ ثزای . دیگز اس خْد ثزّس هی دُذ 

 .طبًتی هتز خلْی طٌظْر خبلی ثبػذ  10دلت ػْد ثَ اًذاسٍ 

 

ػکل هْج طبطغ ػذٍ اس ایي طٌظْر ثَ ػکل هخزّط اطت ّ ُوبًطْر کَ هی ثیٌیذ در اثتذای گظیل 

حفبظت ثِتز اس خلْی رثبت در  هبدّى لزهش ططح همطغ کوی را تحت پْػغ هی دٌُذ ثٌبثزایي ثزای

 :طبًتی هتز ، ثِتز اطت دّ طٌظْر خلْیی ثَ ػکل سیز ًصت گزدًذ  11ثزخْرد ثب هْاًغ در رًح سیز 

 

 

  

 طیذ هحظي طجبطجبیی فز: ّیزایغ  -سُزٍ داراثیبى  : ًْیظٌذٍ 


