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ی دور تا امروز سنسور دما ) ماژول کنترل دما ( کاربردهای بسیار مختلفی داشته است.  هااز گذشته
واژه ی ناآشنایی نیست و بارها اسم آن را شنیده ایم. اما امروز تصمیم گرفتیم در این مطلب دقیقتر  

نحوه کارکرد سنسور  به بررسی آن بپردازیم و موضوع سنسور دمای محیطی را بشکافیم. اینجا با هم از 
گوییم  می ردیابکنیم. عالوه بر این از نقش سنسور دما در دما خواهیم خواند و انواع آن را بررسی می

 .کنیم خواندن این مقاله را از دست ندهیدو اینکه این سنسور چه دردی را دوا خواهد کرد. توصیه می

 چیست؟ سنسور 

ی فیزیکی مثل دما، رطوبت، فشار، نیرو و ... به  هاگیری کمیتسنسور یک وسیله است که برای اندازه 
را به یک خروجی قابل اندازه گیری    ها، آنهارود. در حقیقت سنسور با دریافت این کمیتکار می

وی آن تمرکز داریم سنسور  کند. اما چیزی که ما در این مقاله بر رمانند سیگنال الکتریکی تبدیل می
های دما، مشکالت زیادی را حل دمای محیطی )ماژول کنترل دما( است که با سنجش و اندازه گیری

 .کندمی

 کند؟ سنسور دما چیست و چگونه کار می

توان دما را در هر محیط و جسمی اندازه گیری  سنسور دما وسیله ای کاربردی است که به کمک آن می
نماید. به این صورت که تغییر دما مستقیما با  طریق مقاومت دیود دما را محاسبه می کرد. دماسنج از

مقاومت دیود وابسته است و با کم شدن دما مقاومت هم کاهش خواهد یافت. سپس مقدار  
ی )یکا(  هاشود. این ماژول در انواع و مقیاسمقاومت این دیود به واحدی قابل خواندن تبدیل می

  :شود عبارتند ازیی که برای اندازه گیری دما استفاده میهامقیاس  ده است.مختلف ساخته ش
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 انواع سنسور دمای محیط کدام است؟ 

اگر بخواهیم از انواع سنسور دمای محیط صحبت کنیم باید بگوییم که این نوع سنسورها از لحاظ  
 :شوندنحوه عملکرد به دو بخش تقسیم می

 : (Non-Contact Temperature sensor) سنسور غیر تماسی .1

ها به جسم نیست و بدون هیچ  به سنسورهایی که برای اندازه گیری دما نیازی به اتصال آن
شود. این وسیله توانند دما را اندازه گیری کنند، سنسور دما غیرتماسی گفته میبرخوردی می

کند و از اصل دازه گیری میزمانی که به جسمی نزدیک شود به کمک مادون قرمز دما را ان
 :تواند به محاسبه دما بپردازدکند. در حقیقت از دو روش میهمرفت و تشعشع استفاده می

 دریافت انرژی ساطع شده از اجسام  •
 دریافت انرژی ارسالی به صورت پرتو مادون قرمز  •

طرناک را اندازه  دماسنج غیرتماسی زمانی خیلی کاربردی خواهد بود که شما بخواهید دمای یک ماده خ
تواند  بگیرید و نزدیک شدن به آن ممکن نباشد. در چنین مواقعی استفاده از سنسور غیر تماسی می

 .مشکل را حل کند

 : (Contact Temperature Sensor) سنسور تماسی .2

این نوع سنسور دما بیشترین کاربرد را برای اندازه گیری دما دارد و برای اندازه گیری دما باید  
ی تماسی از اصل هدایت هاجسم مورد نظر در تماس باشد. ناگفته نماند که دماسنجبا 

 :کنند و شامل دو روش پرکاربرد استگرمایی استفاده می

 ترموکوپل  •
 (RTD) حسگر مقاومتی دما •

 اجزای سنسورهای تماسی 

 :اجزایی مثلسنسورهای تماسی اگر چه انواع مختلفی دارند اما یک ساختمان کلی دارند و از 

 المان حسگر  •
 بدنه •
 آداپتور پیچی  •
 .و سیم رابط تشکیل شده اند •

 دهد؟ترموکوپل چیست و چه کاری انجام می 



 5 radargps.org 
 

داستان این نوع از سنسور دمای تماسی به این صورت است که دو فلز غیر هم جنس در یک نقطه به  
ارد. اگر چه این نقطه گرم هم متصل شده اند که این نقطه اصطالحاً نقطه گرم یا المان حسگر نام د

نامیده شده است اما به معنی این نیست که ترموکوپل در دمای زیر صفر بدون کاربرد است. نحوه  
ی مختلفی مثل پیچاندن دو سیم به هاتواند به کمک روشاتصال دو فلز ناهمسان به یکدیگر می

یم به هم انجام شود. لحظه ای  و جوش دادن دو س ها، نزدیک کردن آنهایکدیگر، لحیم کردن سیم
که محل این اتصال حرارت ببیند، بارهای الکتریکی فلزات شروع به حرکت کرده و در دو سر دیگر آن  

شود، ولتاژ در  شود. در این پدیده که ترموالکتریک نامیده میکه به جایی متصل نیست ولتاژ ایجاد می
ته است. بنابراین با اندازه گیری این ولتاژ،  دو سر ترموکوپل بسیاراندک است و به نوع فلز وایس

 .توان دما را محاسبه کردمی

در این میان نقطه ای به اسم اتصال مرجع یا نقطه سرد وجود دارد که در دو سر آزاد ترموکوپل قرار  
دارد. برای اندازه گیری دمای نقطه ی مورد نظر باید بتوان سنسور را به دو سرآزاد ترموکوپل متصل 

ی بلندتر افزایش طول خواهند داشت و این نقطه  هابه همین جهت، سمت آزاد توسط سیم کرد
 . اتصال همان نقطه سرد است

 

 انواع ترموکوپل کدام است؟

دانید تعداد زیادی فلز وجود دارند که قابلیت ترکیب شدن با یکدیگر را دارند و این همانطور که می
توان ساخت. اما در عمل داستان به همین راحتی نیست و مشخصات  مییعنی بی نهایت توموکوپل 

 :خاصی برای استفاده از یک فلز در ساخت ترموکوپل وجود دارد. مثل

 نقطه ذوب فلز؛  •
 واکنش نسبت به تغییر شرایط اتمسفر؛  •
 میزان هدایت الکتریکی فلز، در مقابل مقاومت الکتریکی آن؛ •
 دیگر فلزات؛خروجی ترموالکتریکی در ترکیب با  •
 پایداری فلز؛ •



 6 radargps.org 
 

 تکرارپذیری؛ •
 هزینه فلز ؛ •
 .ساخت و به کارگیری راحت  •

توان به دو گروه  را می هایی که تا االن ساخته شده است. ترموکوپلهااما برسیم به انواع ترموکوپل
 :تقسیم کرد

ای طبیعی، اند و مقاومت باالیی در برابر اسیدهیی که از فلزهای نجیب ساخته شده هاترموکوپل  .1
 : شیمیایی و دمای باال دارند

، اولین ترموکوپل ساخته شده و  (alumel یا chromel مثل) ی نیکلترکیبی از سیمهای بر پایه :K نوع
 مخصوص اندازه گیری دما درتجهیزات صنعتی با حرارت بسیار باال 

 ترکیب آلیاژ نیکروسیل و نایسیل )نیکل، کروم و سیلیکون( ؛  :Nنوع 

 ترکیب دوفلز پالتین و رودیوم :B وS،R نوع

 :شوندگروه دوم که از فلزات دیگر تشکیل می  .2

 ترکیب دو فلز آهن و کنستانتان؛  : j نوع

 ترکیب آلیاز مس و کنستانتان  :T نوع

 کروم( و کنستانتان -ترکیب کرومل )نیکل :E نوع
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 هامزایا و معایب ترموکوپل

تواند مشکالت زیادی را حل کند و برای بسیار از مشکالت یک راهکار  میاگرچه استفاده از ترموکوپل 
توان معایب آن را نادیده گرفت. در این جدول برخی از معایب و مزایای ترموکوپل موثر باشد، اما نمی

 .جمع آوری شده است

 



 8 radargps.org 
 

 

RTD چیست؟ 

RTD مخفف Resistance Temperature Detector باشد. سنسور  می  و به معنی حسگر مقاومتی دما
ی اندازه گیری دما که بر پایه اثر مقاومت فلزات ساخته  هامقاومتی دما یکی از پرکاربردترین روش

ی دو  هادرجه محاسبه نماید. این سنسورها در مدل 600تا  300شده است و قادر است دما را در بازه 
دو سیم است و با توجه به اینکه   شوند که متداول ترین نوع آنو چهارسیم تولید می  سیم، سه سیم
ثانیه ممکن است طول بکشد در مواردی که نیاز به پاسخ فوری نیست کاربرد دارد.  5زمان حداکثر تا 

این نکته را هم بدانید که این سنسورهای تماسی از فلزاتی مثل پالتین، مس و نیکل با خلوص باال  
 .معروف است PRT ه با نامساخته شده و معروف ترین نوع آن جنس پالتین است ک

  RTD نگاهی بر نحوه عملکرد

گیرد، باید گفت با پیروی از یک  چگونه دما را اندازه می RTD اگر بخواهیم با زبانی ساده بیان کنیم که
در حقیقت   یابد."  اصل اساسی! "با افزایش دمای فلز، مقاومت در برابر جریان برق هم افزایش می

شود و در مرحله بعد مقاومت آن جریان اندازه مک سنسور عبور داده مییک جریان الکتریکی به ک
ی استاندارد تبدیل به دما خواهد شد. این را  هاشود. در نهایت این مقاومت به کمک روشگیری می

در یک مدار پل وستون قرار   RTDباید گفت که به منظور جلوگیری از خطا در این مدل از سنسورها، 
 .شودداده می
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  (RTD) بررسی معایب و مزایا سنسور دما مقاومتی

 

 کاربرد سنسور حساس به دما در ردیاب خودرو چیست؟ 

تواند نقش خب، رسیدیم به بحث اصلی، شاید متوجه شده باشید که سنسور حساس به دما می
رل  آید. کنتمهمی در خودروها داشته باشد. به خصوص زمانی که پای حمل و نقل و نگهداری وسط می

از راه دور و به صورت لحظه ای اتفاق خوبیست که به کمک ترکیب سنسور دما و   هاکردن یخچال
ردیاب محقق شده است. ناوگان حمل و نقلی را در نظر داشته باشید که حامل باری فاسد شدنیست  
و مسافت طوالنی را هم در پیش دارد. بدون شک سالم رسیدن چنین محموله ای شرط اول در جلب  

رضایت مشتری خواهد بود. پس باید قبل از هر اتفاقی و با وقوع هر تغییری در دما به مدیر اطالع  
 .داده شود تا بتوان به موقع جلوی خسارت را گرفت

به کارگیری سنسور دما و چک کردن دمای بار به کمک اپلیکیشن در هر فاصله و هر زمان راهکاریست  
رفت. به طور مثال اگر ناوگان توزیع و پخش یا خودرو مجهز به  توان در نظر گکه برای این مشکل می

سنسور حساس به دما باشد، کنترل و حفظ دمای بارهایی مثل موادغذایی، دارویی و دیگر  
 .هایی که نیازمند ماندن در بازه دمایی خاص دارند به صورت اتوماتیک انجام خواهد شدمحموله
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 پی اس چه مزایایی دارد؟ استفاده از ماژول کنترل دما در جی 

 ی حساس به دما هاکنترل و حفظ دمای مشخص در محموله .1
 پیشگیری از خسارات ناشی از فاسد و نیمه فاسد شدن بار .2
 ارائه خروجی دقیق و جزئی به جای جمع آوری اطالعات به حالت دستی  .3
 تحویل بار سالم و در نتیجه جلب رضایت مشتری  .4
 افزایش دمای یخچال دریافت هشدار هنگام کاهش یا  .5
 ی کولر و تغییر دما هامطلع شدن از خرابی فن .6
 :در نهایت باید گفت .7
سر   هابه قول معروف عصر، عصرِ تکنولوژیست. دیگر دوره ی کاغذ و دفتر و نگهداری آمار .8

توان منکر تاثیرات  آمده است. این روزها جهان به سمت تکنولوژی در حرکت است و نمی
شاید اگر همین سنسور دما نبود برای اندازه گیری و گزارش آمارهای دقیق،  مفید آن شد. 

 ...شد. اما حاالزمان زیادی باید صرف می
این مقاله را هم با هم خواندیم و یاد گرفتیم. از چیستی سنسور دما گفتیم و انواع آن را   .9

وری مزایای آن  بررسی کردیم. از نقش سنسور دمای محیط در ردیاب صحبت کردیم و به یادآ 
 را پرداختیم. امیدواریم این مطلب بتواند برای شما کمک کننده باشد. ارادت

 

 

 

 


