
خدابنام   

 PIRبا سىسًر  تشخیص حزکت اوسان

 تشای داّ٘ٛد ٔماالت ٚ پشٚطٜ ٞای خذیذ تٝ ٚتؼایت ٔا ٔشاخٔٝ وٙیذ :
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 ممذمٍ
ایٗ  ؿٛدفشدی ٚاسد یه ٔحیي  یٔٙی تٝ كٛستی وٝ اٌش ایٗ پشٚطٜ دس ساتٌٝ تا وٙتشَ یه ٔحیي تٝ كٛست اتٛٔاتیه تٛدٜ 

دػتٍاٜ تـخیق دادٜ ٚ ٔحیي سا سٚؿٗ ٍ٘ٝ داسد ٚ دس كٛستی وٝ دس یه ٔحیي حشوتی اص فشدی ٘ثٛد پغ اص ٌزؿت یه 

ػتٍاٜ تا حشوت ا٘ؼاٖ ٔیثاؿذ ٚ ٔحیي سا اص سٚی حشوت ا٘ؼاٖ سٚؿٗ ّ٘ٛ واس ایٗ دٔذت صٔاٖ خاكی ٔحیي خأٛؽ ؿٛد .

پغ ٔا تایذ ٌّٛیشی اص تیٗ سفتٗ ا٘شطی ٔیـٛد.ایٗ دػتٍاٜ واستشد صیادی دس كٙایْ داسد صیشا تآث خ ٚیا خأٛؽ لشاس ٔیذٞذ.

تٛس سٚؿٗ ؿذٖ ٚ یا  خأٛؽ تٝ وٕه ػٙؼٛسی حشوت ا٘ؼاٖ سا دس ِ٘ش ٌشفتٝ وٝ تٔذ اص اٖ  تٝ وٕه  یه ٔیىشٚ تتٛا٘یٓ دػ

 ؿذٖ یه ٔحیي سا كادس وٙیٓ.

pir سىسًر َای

ایٗ ػٙؼٛس تٝ ًٛسی ُٕٓ ٔیىٙذ وٝ اٌش ؿخلی ٚاسد یه ٔحیي ؿٛد دس خشٚخی خٛد یه ٔیذٞذ ٚ ٔیتٛا٘یٓ اص اٖ اػتفادٜ 

 وشد ٚ دػتٛس خأٛؽ ٚ سٚؿٗ ؿذٖ ٔحیي سا تذٞیٓ.

 . ٙتشَ اتٛٔاتیه یه ٔحیي ٔیتٛاٖ اػتفادٜ وشداص ایٗ ػٙؼٛس تشای ٔٛاسدی ٔثُ دصدٌیش ٞا یا و

ٔحیي  Infraredػٙؼٛسٞایی ٞؼتٙذ وٝ ًَٛ ٔٛج Pyroelectric Infrared Detectorsیا PIRػٙؼٛس ٞای

یا ٔادٖٚ لشٔض  Infraredٞش خؼٕی وٝ دٔایؾ تاالتش اص كفش دسخٝ ٌّٔك تاؿذ داسای تـٔـٔات .وٙٙذاًشاف سا دسیافت ٔی

واسی وٝ ایٗ ػٙؼٛس ا٘داْ ٔی دٞذ دس .ٔتفاٚت اػتٛج داسای ًَٛ ٔٛج ٞای ٔختّف تشای دسخٝ حشاستٟایاػت . أا ایٗ ٔ

تذیٗ ٚػیّٝ ؿٕا یه آؿىاسػاص حشوت داسیذ وٝ فمي تٝ.تذٖ ا٘ؼاٖ ٚ تـخیق آٖ اػتٚالْ دسیافت ایٗ أٛاج دس س٘ح

اػت ٚ دس ٔؼائُ ٔشتٛى تٝ حشوت دصدٌیشٞا ٔفیذ دس ٔؼائُ أٙیتی ، ٔثُ ػٙؼٛسٞای.حشوات تذٖ ا٘ؼاٖ حؼاع اػت

تٝ ٞش  PIRػٙؼٛس ٚخٛد ا٘ؼاٖ دس ٔحیي واستشد داسد.ٚخٛد/ٓذْ تٟیٙٝ ػاصی ٔلشف ا٘شطی دس تخؾ وٙتشَ سٚؿٙایی دس اثش

 اٖ ٔی دٞذ.ایٗ خؼٓ ٔتحشن ٔی تٛا٘ذ ا٘ؼاٖ یا حیٛاٖ تاؿذ.خؼٓ ٔتحشوی وٝ داسی حشاست تاؿذ.ٚاوٙؾ ٘ـ
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حذٚد ٘یٓ ٔتش ٔیثاؿذ وٝ تشای ٖ فمي دس آشد وٝ ت ٔی تاؿذ. ((RE200Bٚخٛد داسد ٝ دس تاصاس و PIRػٙؼٛس  یه ٔذَ

. دس حاِت ٖ  صاٚیٝ دیذ ػٙؼٛس سا ٘یض ٔیتٛاٖ صیاد وشدآشد ٔتش ٚ ٓالٜٚ تش ت 6.5یـٛد وٝ تا افضایؾ اٖ اص ِٙضٞایی اػتفادٜ ٔ

 دس خٝ سا تـخیق ٔیذٞذ. 95ٚیٝ ٓادی ٚ تذٖٚ اػتفادٜ اص ِٙض ایٗ ػٙؼٛس صا
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دسیٗ ٔیٍٛیٙذ وٝ دس ؿىُ  آٖ پایٝ ٔیثاؿذ وٝ وٝ دس ٘ضدیىی یىی اص پایٝ ٞا صایذٞای ٚخٛد داسد وٝ تٝ  3ایٗ ػٙؼٛس داسای 

 ٔیتٛاٖ ٔـاٞذٜ وشد آٖ  ٌشفتٗ ًشیمٝ لشاس صیش

 

ٚ ایٗ ٘ماى سا تا وٕه ِٙض تٝ دس صٔاٖ اػتفادٜ اص ایٗ ػٙؼٛس تایذ تٝ ٘ماى وٛس وٝ دس دیذ صاٚیٝ ایٗ ػٙؼٛس ٘یؼت دلت وشد.اِث

 ٔٛسد ِ٘ش ٚ یا تا اػتفادٜ اص چٙذ ػٙؼٛس تش ًشف ٕ٘ٛد اِثتٝ ایٗ ػٙؼٛس داسای ا٘ٛاّ ٔختّفی ٔیثاؿذ.

یه  ٘ذپایٝ داس 3ق اٟ٘ا وا٘اِٟای ٔٛسد اػتفادٜ ؿذٜ دس اٟ٘ا اػت وٝ پایٝ تٛدٜ وٝ دس فش 3پایٝ ٚ 4داسای   PIRػٙؼٛس ٞای 

پٙدشٜ  8پایٝ تیـتش اػت .اِثتٝ ایٗ ػٙؼٛس ٞا داسای  3پایٝ اص  4وا٘اَ تٛدٜ ٚ تٔذاد پٙدشٜ ٞای ػٙؼٛس  2پایٝ داسای  4وا٘اَ ٚ 

 تِٛیذ ًثیٔی ٔٙثْ یه اص وٝ لشٔض ٔادٖٚ  شاتش تـٔـٔاتایٗ ػیؼتٓ ٞا دس ت.ٚ داسای حؼاػیت خاكی ٔیثاؿٙذ٘یض ٔیثاؿٙذ 

 .دٞٙذ ٔی ٘ـاٖ ٚاوٙؾ ، ا٘ؼاٖ تذٖ حشاست اص ٘اؿی تـٔـْ ٔثُ ا٘ذ ؿذٜ
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ٚػایُ اِىتشٚ٘یىی ٞؼتٙذ وٝ تـٔـٔات ایٙفشاسد اص اخؼاْ ٚ اٞذاف سا دس ٔیذاٖ دیذؽ ا٘ذاصٜ  "ػٙؼٛسٞای ٔادٖٚ لشٔض پؼیٛ"

 Passive InfraRed sensorsٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ اص ٔخفف  "PIRػٙؼٛسٞای "وٙذ. تٝ ایٗ ػٙؼٛسٞا  ٌیشی ٔی

 "ٌشفتٝ ؿذٜ اػت.

ٔٔٙی اػت وٝ ایٗ ػٙؼٛس اص خٛد ٞیچ ّ٘ٛ ا٘شطی ػاتْ ٕ٘ی وٙذ، ٚ فمي تـٔـٔات دس ایٗ ػٙؼٛس تٝ ایٗ  "پؼیٛ"ٓثاست 

یه یا دػتٝ ای اص  PIR( دسیافت ٔی وٙذ. دس ٞؼتٝ یا ٔشوض Sensor Faceایٙفشاسد سا اص لؼٕت خّٛئی ػٙؼٛس )

ٛاد ٌشٔا تشلی ػٙؼٛسٞای ٘یٕٝ ٞادی ٚخٛد داسد، وٝ ٔؼاحت تمشیثی آٖ یه چٟاسْ ایٙچ ٔشتْ اػت. ایٗ ٘احیٝ اص ٔ

(pyroelectric.ػاختٝ ؿذٜ اػت )  

ػٙؼٛسٞای فّٔی سٚی چیپ ٞا اص ٔٛاد ٌشٔا تشلی ًثیٔی یا ٔلٙٛٓی ٚ ٕٔٔٛال تٝ كٛست یه غـا یا الیٝ ٘اصن ػاختٝ ٔی 

ُ (، پّى ٚیٙیُ فّٛسایذ، ٔـتمات فٙیCsNO3(، واػیٓ ٘یتشات )GaNؿٛ٘ذ. تٔوی اص تشویثات ٓثاستٙذ اص: ٌاِیْٛ ٘یتشیذ )

ٚیظٌى تشخى -وٝ ٔا٘ٙذ وشیؼتاَ اػت ٚ خٛاف پیشٚ اِىتشیه ٚ پیضٚ اِىتشیه  (LiTaO3پیشاصیٗ ٚ ِیتیْٛ تا٘تاِیه )

وشیؼتاِٟا وٝ تٝ ٍٞٙاْ إٓاَ ِٚتاط تٝ اٟ٘ا تحت فـاس لشاس ٔى ٌیش٘ذ یا تٝ ٍٞٙاْ لشاس ٌشفتٗ دس ٔٔشم فـاس ٔىا٘یىى یه ِٚتاط 

  سا تا ٞٓ داسد. -تِٛیذ ٔى وٙٙذ

، پیىؼُ"اغّة تٝ ٓٙٛاٖ لؼٕتی اص ٔذاسات ٔدتْٕ ػاختٝ ٔی ؿٛد ٚ ٕٔىٗ اػت ؿأُ یه، دٚ، ػٝ یا چٟاس " PIRؼٛس ػٙ

ؿأُ ٔؼاحتٟای ٔؼاٚی اص ٔٛاد ٌشٔا تشلی تاؿذ. ٕٔىٗ اػت ػٙؼٛسٞا سا تٝ كٛست خفتٟائی تٝ ٚسٚدیٟای ٔخاِف تمٛیت 

ٞا یىذیٍش سا خٙثی وشدٜ ٚ دس ٘تیدٝ ا٘ذاصٜ ٔتٛػي  یشیٟای PIRوٙٙذٜ ٞای تفاهّی ٔتلُ وٙٙذ. دس چٙیٗ تشویثی ا٘ذاصٜ ٌ

دٔای ٔیذاٖ دیذ اص ػیٍٙاَ اِىتشیىی تشداؿتٝ ٔی ؿٛد. ایٗ تٝ ػٙؼٛس اخاصٜ ٔی دٞذ تا دس ٔماتُ آؿىاسػاصی خٌا وٝ ٘اؿی 

ٛس سا اؿثاّ وشدٜ ٚ اص تـٔـٔات ٘ٛسی یا سٚؿٙائی ٞای تضسي اػت، ٔماٚٔت وٙذ. ٘ٛسٞای سٚؿٗ پیٛػتٝ ٔی تٛا٘ذ ایٗ ػٙؼ

تآث ٔی ؿٛد تا ػٙؼٛس ٘تٛا٘ذ اًالٓات تیـتشی سا ثثت وٙذ. دس ٓیٗ حاَ ایٗ تشویة تفاهّی، تذاخُ ٔذ ٔـتشن سا ٔیٙیٕٓ 

ٔی وٙذ وٝ ٔاْ٘ اص ساٜ ا٘ذاصی ٘اؿی اص ٔیذاٟ٘ای اِىتشیىی ٘ضدیه تٝ ٚػیّٝ ٔی ؿٛد. تٝ ٞش حاَ ایٗ تشویة ٕ٘ی تٛا٘ذ دٔا سا 

 ٙذ ٚ ٔختق آؿىاس ػاصی اؿیاء ٔتحشن اػت.ا٘ذاصٜ ٌیشی و

 ایٗ آؿىاس ػاصٞا دس اغّة ػیؼتٓ ٞای أٙیتی ٔذسٖ تٝ واس تشدٜ ٔی ؿٛ٘ذ.
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تٝ ٌٛ٘ٝ ای ًشح ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ٚلتی یه ا٘ؼاٖ یا یه حیٛاٖ خٖٛ ٌشْ تضسي دس  PIRاغّة ػیؼتٓ ٞای حفاُتی ٔثتٙی تش 

خٌش یا ٘ٛسافىٗ سٚؿٗ ؿٛد ٚ یا یه دسب تاص ؿذٜ ٚ یا ػایش ا٘ٛاّ حشوت ٕ٘ایذ یه صً٘  PIRحٛصٜ ی ّٕٓىشد آؿىاس ػاص 

ػیؼتٓ آؿىاس ػاص حشوت دس تاصاس تا ٘اْ چـٕی ؿٙاختٝ ٔی ؿٛ٘ذ تٝ ٓٙٛاٖ دصدٌیش ػیؼتٓ ٞای اِىتشٚ ٔىا٘یىی فٔاَ ؿٛد.

 دستاسٜ اتتذا دس دٜ ٔی ؿٛد.اػتفادٜ ٔی ؿٛد. دس ایٗ ػیؼتٓ ٞا اص آؿىاس ػاص پیشٚ اِىتشیه تٝ ٓٙٛاٖ حؼٍش ٔادٖٚ لشٔض اػتفا

 .ؿٛد ٔی دادٜ تٛهیحاتی اِىتشیه پیشٚ لشٔض ٔادٖٚ آؿىاسػاصٞای

 (:PIR) پیزيالکتزیک لزمش مادين ساسَای آشکار 

تشخی اص وشیؼتاَ ٞا ٚ ػشأیه ٞای خاف تا لشاس ٌشفتٗ دس ٔٔشم تغییشات حشاستی ، تاس اِىتشیىی تِٛیذ ٔی وٙٙذ وٝ تٝ ایٗ 

)اِف( ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت آؿىاس ػاصٞای ٔادٖٚ لشٔض  1ٕٞاٖ ٌٛ٘ٝ وٝ دس ؿىُ ٌفتٝ ٔی ؿٛد. "ٚ اِىتشیهپیش"پذیذٜ اثش 

آؿىاس ػاصٞای .ٞؼتٙذ   FETپیشٚ اِىتشیه ٔتـىُ اص یه یا دٚ وشیؼتاَ پیشٚ اِىتشیه, یه فیّتش ٘ٛسی ٚ یه تشا٘ضیؼتٛس 

اص اتلاَ ػشی دٚ ػشأیه وٛچه پیشٚ  PIS201S  ٚE600STOٔذسٖ پیشٚ اِىتشیه ٔادٖٚ لشٔض ٔثُ ا٘ٛاّ ٔتذاَٚ 

وٝ تا آسایؾ ػٛسع فاِٛٚس تؼتٝ  JFETاِىتشیه تا پالسیتٝ ٞای ٔٔىٛع تـىیُ ؿذٜ ا٘ذ ٚ خشٚخی ایٗ ٔدٕٛٓٝ تٛػي یه 

 ؿذٜ اػت تافش ؿذٜ. 

شاس داسد حشوت ٕ٘ایذ، ل اِىتشیه پیشٚ وشیؼتاَ دیذ ٔیاٖ دس وٝ ؿخلی تذٖ اٌش وٝ اػت ٌٛ٘ٝ تذیٗ ػاص آؿىاس ایٗ ّٕٓىشد 

لؼٕتی اص ا٘شطی ٔادٖٚ لشٔض تـٔـْ وشدٜ اص تذٖ آٖ فشد سٚی ػٌح وشیؼتاَ پیشٚ اِىتشیه تاتیذٜ ؿذٜ وٝ ٔٛخة تغییشات 

)ب( دس ٔذاس 1خضیی حشاست ػٌح وشیؼتاَ ٔی ؿٛد دس ٘تیدٝ ِٚتاط خشٚخی تغییش ٔی وٙذ. اٌش ایٗ آؿىاس ػاص سا ٔـاتٝ ؿىُ 

تمٛیت ؿذٜ ٚ اص  شات ِٚتاط خشٚخی آؿىاس ػاص وٝ ٘اؿی اص خاتٝ خایی ٔٙثْ ٌشٔایی ٔی تاؿذ تٛػي JFETلشاس داد آٍ٘اٜ تغیی

c1 دس اختیاس ػایش تخؾ ٞای ٔذاس لشاس ٔی ٌیشد وٝ پغ اص تمٛیت ٚ فیّتش ؿذٖ ٔی تٛا٘ذ یه آالسْ یا صً٘ خٌش سا  ًشیك

 فٔاَ وٙذ.

 

 : ػاختاس اػاػی ٚ ٘حٜٛ اػتفادٜ آؿىاسػاص ٔادٖٚ لشٔضپیشٚاِىتشیه1ؿىُ
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 سا ٔحذٚدٜ ایٗ  دس ٔذاس فٛق تٝ دِیُ وٛچه تٛدٖ ٓذػی آؿىاس ػاص حذ اوثش تشد ٔٛثش آؿىاس ػاصی آٖ یه ٔتش ٔی تاؿذ ِٚی

ٔٛسد اػتفادٜ لشاس  ٕشوض وٙٙذٜ ی تضسٌتش وٝ دس ػیؼتٓ ٞای ٔذسٖ آؿىاس ػاصی ٔادٖٚ لشٔض PIRٔت ٞای ٓذػی اص اػتفادٜ تا

ٔیّی  2000ٔتش افضایؾ داد.ایٗ ٓذػی ٞا, ٓذػی ٞایی پالػتیىی چٙذ ٚخٟی تا ػٌح صیاد )حذٚد  10ٔی ٌیش٘ذ تا ٔیضاٖ 

اصی تمؼیٓ وشدٜ ٚ سٚی ٞش دٚ ػٌح حغ وٙٙذٜ ٞای ٔی تاؿذ ، ایٗ ٓذػی ٞا وُ ٔیذاٖ دیذ سا تٝ تٔذادی ٘ٛاس ٔٛٔتش ٔشتْ( 

PIR .ٔتٕشوض ٔی وٙٙذ   

  :(PIR) حزکت ساس آشکار عملکزد 

تذیٗ ٌٛ٘ٝ اػت وٝ ٚلتی تذٖ ؿخلی دس ٔیذاٖ دیذ ٓٙاكش پیشٚ  2٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ دس ؿىُ  PIRّٕٓىشد آؿىاس ػاص 

ٔٙتـش ؿذٜ اػت ٚ سٚی ػٌح ٓٙاكش حؼاع تاتیذٜ اػت, اِىتشیه لشاس ٌیشد لؼٕتی اص ا٘شطی تـٔـْ ٔادٖٚ لشٔض وٝ اص تذٖ 

تٝ تغییشات حشاستی تؼیاس خضیی ِٚی لاتُ آؿىاس ػاصی تثذیُ ٔی ؿٛد ٚ ایٗ تغییشات ٘یض تٝ ٘ٛتٝ خٛد ٔٛخة تشٚص تغییشاتی دس 

 ِٚتاط خشٚخی ٔی ؿٛد.

 

 PIR: ٔذاس واستشد آؿىاسػاص 2ؿىُ

در يضعیتی کٍ شخص یا َز مىبع تشعشعات مادين لزمش بٍ صًرت ساکه در بزابز عذسی آشکار ساس لزار گیزد 

يلتاص تًلیذ شذٌ تًسط َز یک اس دي سزامیک پیزي الکتزیک متشابٍ بًدٌ ي يلتاص تفاضلی ایه مجمًعٍ صفز 

يلی اگز ایه مىبع حزارتی در ممابل عذسی آشکار ساس شزيع بٍ حزکت کىذ آوگاٌ َز یک اس دي عىاصز خًاَذ شذ 

 پیزي الکتزیک يلتاصَای متفايتی ایجاد خًاَىذ کزد ي در وتیجٍ در خزيجی يلتاص متغیزی ایجاد خًاَذ شذ.

PIR حشاست دس خّٛی ایٗ آؿىاسػاص تغییش دس ٔذاس لشاس ٌیشد آٍ٘اٜ حشوت ٔٙث 2ٌٔاتك ؿىُ  تٙاتشایٗ ٞشٌاٜ یه ٚاحذ ْ

آٖ تٛػي خاصٖ  DC تافش ؿذٜ ٚ خشیاٖ آٖ تمٛیت ٔی ؿٛد ٚ ِٚتاط JFETِٚتاطی سا اِما ٔی وٙذ وٝ ایٗ ِٚتاط تٛػي یه 

C1  حزف ٔی ؿٛد ٚ اٌش سٚی ایٗ ِٚتاط تمٛیت ٔٙاػة ٚ فیّتش وشدٖ كحیح ا٘داْ ؿٛد آٍ٘اٜ اص آٖ ٔی تٛاٖ تشای ساٜ ا٘ذاصی

 ٌش ٚ یا ٞش ٔىا٘یضْ حفاُتی دیٍش اػتفادٜ وشد. صً٘ خ
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تداسی سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ تٝ ٓٙٛاٖ آؿىاس ػاص حوٛس غیشٔداص تٝ واس  PIRٕ٘ٛ٘ٝ ای اص اٍِٛی حغ وٙٙذٌی یه  3ؿىُ 

ٔتشی  2ٔی سٚد ٚ تشای ٔحافِت اص یه اتاق تا اتٔاد ِٕٔٔٛی ًشح ؿذٜ اػت. دس ایٗ ٔثاَ دػتٍاٜ تایذ سٚی دیٛاس ٚدس استفاّ 

٘لة ؿٛد ٚ تا صاٚیٝ ی وٕی ٘یض تٝ ػٕت پاییٗ ٔتٕایُ ٌشدد, ٓذػی پالػتیىی چٙذ ٚخٟی ٔیذاٖ دیذ سا تٝ تٔذاد صیادی 

PIR لٌٔات افمی ٚ ٕٓٛدی تمؼیٓ ٔی وٙذ. ٓثٛس ؿخلی اص یىی اص لٌٔات ٔٛخة تٝ ٚخٛد آٔذٖ یه ػیٍٙاَ دس حؼٍش 

ایداد ػیٍٙاَ ٞای ٔتٔذد ٔی ؿٛد ِٚی یه ٔٙثْ ٔادٖٚ لشٔض ػاوٗ ٔی ؿٛد ٚ ٓثٛس ؿخق اص وُ لٌٔات ٔیذاٖ دیذ ٔٛخة 

ػیٍٙاَ ٚ یا  3ٞیچ ػیٍٙاِی سا تِٛیذ ٕ٘ی وٙذ. اغّة ایٗ ّ٘ٛ آؿىاس ػاصٞا اص یه ٔذاس ؿٕاس٘ذٜ ٘یض وٕه ٔی ٌیش٘ذ تا اٌش

ػتفادٜ اص ایٗ سٚؽ ٔٛخة تیؾ اص آٖ دسٓشم چٙذ ثا٘یٝ ایداد ؿذ خشٚخی سا فٔاَ وٙذ تا ػیؼتٓ آالٖ خٌش تٝ واس تیفتذ, ا

واٞؾ احتٕاَ تشٚص خٌا دستشاتشتغییشات ٘اٌٟا٘ی حشاست ٔی ٌشدد, تٝ ٓٙٛاٖ ٔثاَ تغییشات ٘اٌٟا٘ی ٔی تٛا٘ذ ٘اؿی اص سٚؿٗ 

 ؿذٖ چشإ ٞای حفاُتی تاؿذ.

PIR ُاتاق تا اتٔاد  یه اص حفاُت تشای دصدٌیش ٞای ػیؼتٓ دس ا٘ذ ؿذٜ ػاختٝ 3  ٞایی وٝ تا اٍِٛی ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ دس ؿى

ٔتٛػي تٝ واستشدٜ ٔی ؿٛ٘ذ. ا٘ٛاّ ٓذػی ٞای ٔختّف دیٍشی تا ٔحذٚدٜ ی ّٕٓىشد ٔتفاٚت ٚ اٍِٛٞای ٔختّف ٚخٛد داس٘ذ 

 ٕٔٔٛال لاتُ تٔٛین ٔی تاؿٙذ. وٝ تشای واستشدٞای خاكی ػاختٝ ؿذٜ ا٘ذ ٚ

صٞا, ػاخت آٟ٘ا تٛػي خٛد ؿخق ٞٓ تٝ ِحاٍ تٝ دِیُ ویفیت تاال ٚ لیٕت ٘ؼثتا پاییٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای تداسی ایٗ ّ٘ٛ آؿىاس ػا

 لیٕت ٚ ٞٓ تٝ دِیُ ُشافت واس, أىاٖ پزیش ٕ٘ی تاؿذ.

 

 

 تداسی وٝ تشای ٔلاسف ٓادی خاٍ٘ی ًشح ؿذٜ اػت. : اٍِٛی حغ وٙٙذٌی یه ّ٘ٛ 3PIRؿىُ

 

 

 



Melec.ir 

8 

 PIRآشکارساسَای مبتىی بز سىسًرَای 

سٚی تشد ٔذاس چاپی ػٛاس اػت وٝ داسای تدٟیضاتی تشای تفؼیش ػیٍٙاَ دسیافتی ٔی  PIRس ایٗ آؿىاس ػاصٞا ٕٔٔٛال ػٙؼٛس د

تاؿذ. ٔذاس اكّی دس ٔحفِٝ ای لشاس داسد وٝ دس ٔىا٘ی لشاس ٔی ٌیشد وٝ دس ٔیذاٖ دیذ ػٙؼٛس لشاس ٍ٘یشد. ایٙفشاسد ٔی تٛا٘ذ اص 

یه تىاس سفتٝ دس آٖ اص دیذ ایٙفشاسد ؿفاف اػت ٚ تشای حفاُت ػٙؼٛس اص ٌشد ٚ غثاس ٚ پٙدشٜ تٝ ػٙؼٛس تشػذ چٖٛ پالػت

صیشا ؿشایي ٔحیي تش ّٕٓىشد ایٗ ػٙؼٛس تاثیش ٌزاؿتٝ ٚ اص ٔیذاٖ دیذ ٔی ؿٛ٘ذ، تىاس ٔی سٚد.حـشات وٝ تآث پٛؿا٘ذٖ 

ی تشای ٔتٕشوض وشدٖ ا٘شطی ایٙفشاسد دٚس ٔىا٘یؼٓ وٛچىغ تایذ دس یه ٔحفِٝ لشاس تٍیش٘ذ.حؼاػیت اٖ سا واٞؾ ٔیذٞذ پ

 اٚلات ٌاٞی ٚ  دػت تٝ ػٌح ػٙؼٛس تىاس ٔی سٚد. تٝ ایٗ كٛست وٝ پٙدشٜ فٛق اِزوش سا اص ِٙضٞای فـشدٜ ؿذٜ ای ٔی ػاص٘ذ

-14 تیٗ ٚسٚدی ٔٛج ًَٛ وشدٖ ٔحذٚد تشای فیّتش پٙدشٜ یه ٕٞچٙیٗ. وٙٙذ ٔی اػتفادٜ واس ایٗ تشای ػٟٕٛی ٞای آیٙٝ اص

 ٔیىشٚٔتش اػت. 9/4ٔیىشٚٔتش لشاس ٔی ٌیشد وٝ ٟٕٔتشیٗ تـٔـٔات ایٙفشاسد ا٘ؼاٖ دس آٖ لشاس داسد ٚ لٛیتشیٗ آٟ٘ا  8

ٔی تٛا٘ذ تٝ ٓٙٛاٖ یه دٚستیٗ تىاس سٚد وٝ ٔی تٛا٘ذ ٔمذاس ا٘شطی ٔتٕشوض ؿذٜ ایٙفشاسد سا تٝ ػٌح خٛد دس خٛد  PIRٚػیّٝ 

إٓاَ ؿذ، ا٘شطی تشای چٙذ ِحِٝ دس حاِت ػىٖٛ ٔی ٔا٘ذ ٚ ٔی تٛا٘ذ  تٝ PIR تشای چٙذ ِحِٝ ٍ٘ٝ داسد. یه تاس وٝ تٛاٖ

یه سِٝ وٛچه سا تحشیه وٙذ. ایٗ سِٝ ٔی تٛا٘ذ دػتٝ ای اص اتلاالت اِىتشیىی سا وٙتشَ وٙذ وٝ تٝ ٚسٚدی ٞـذاس یه آؿىاس 

س سا تغییش ٔی دٞذ. ایٗ سِٝ ٕٔٔٛال یه ػاص ٔتلُ اػت. اٌش ا٘شطی تٕشوض ؿذٜ دس ًَٛ صٔاٖ تغییش وٙذ ایٗ ٚػیّٝ حاِت ٞـذا

NC( ٝیا فشْ سِٝ ٘شٔاَ تؼت )B اػت . 

یک شخص کٍ يارد میذان دیذ سىسًر شذٌ آشکار می شًد در صًرتیکٍ اوزصی ایىفزارد ارسالی بذن متجايس با 

لسمتی اس مذار کٍ اوزصی محیط لبلی دیذٌ شذٌ تًسط سىسًر را اس محیط حفاظت شذٌ را دارد، تذاخل پیذا کىذ. 

ت. حال اگز متجايس حزکت کىذ یک حاال ایه بخش اس چیپ وسبت بٍ يلتیکٍ شخص يجًد وذاشت گزمتز شذٌ اس

ومطٍ داغ را ريی سطح سىسًر تًسط آیىٍ متمزکش کىىذٌ جابجا می کىذ. ایه حزکت اوزصی رلٍ را تخلیٍ ي اتصال 

َشذار را بزلزار می کىذ. بٍ طًر عکس اگز شخص سعی کىذ با گزفته یک عایك حزارتی اس ريبزيی سىسًر عبًر 

ًر جابجا کزدٌ ي اوزصی رلٍ را تخلیٍ ي َشذار را فعال می کىذ. تىُا راٌ ایه کىذ، یک ومطٍ سزد را ريی سطح سىس

 است کٍ عایك َمذما با میذان دیذ لبلی سىسًر باشذ.
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ػاص٘ذٌاٖ ایٗ ػٙؼٛس پیـٟٙادات صیادی تشای ٔىاٖ ٘لة دسػت، تشای خٌّٛیشی اص ٞـذاس اؿتثاٜ داس٘ذ. آٟ٘ا پیـٟٙاد ٔی 

وٝ اص ؿیـٝ دیذٜ ؿٛد لشاس ٘ذٞیذ. اٌش چٝ ًَٛ ٔٛخٟای حؼاع دػتٍاٜ اص ؿیـٝ تٝ  سا دس ٔؼیشی PIRدٞٙذ وٝ ػٙؼٛس 

ساحتی ٘فٛر ٕ٘ی وٙٙذ، ِٚی ٔٙاتْ ایٙفشاسد لٛی ٔا٘ٙذ ٔٛتٛس ٔاؿیٟٙا یا تاصتاب ٘ٛس آفتاب ٔی تٛا٘ٙذ تا ٌَٛ صدٖ دػتٍاٜ، ٞـذاس 

ٕٞچٙیٗ ػٙؼٛس ٓثٛس وٙذ ٘یض ٕ٘ی تٛا٘ذ آؿىاس ؿٛد.اؿتثاٜ )تذٖٚ ٔتداٚص( سا فٔاَ وٙٙذ. اِثتٝ ؿخلی وٝ تتٛا٘ذ اص پـت 

دس ٘ضدیىی وا٘اِٟای ٞٛا لشاس ٍ٘یشد. صیشا تا ایٙىٝ تـٔـْ ایٙفشاسد ٞٛا تؼیاس وٓ اػت ِٚی تا  PIRتٛكیٝ ؿذٜ وٝ ػٙؼٛس 

 خٙه ؿذٖ پالػتیه ٔحافَ ٚ یا ِٙض ٔی تٛا٘ٙذ تٝ ٓٙٛاٖ ٞذف خٙه تّمی ؿذٜ ٚ ٞـذاس سا اؿتثاٞا فٔاَ ٕ٘ایٙذ.

تا تشویثات ٔختّف واستشدٞای فشاٚا٘ی داسد. اوثش واستشد ایٗ ػٙؼٛس دس ػیؼتٕٟای حفاُتی خا٘ٝ اػت ٚ  PIRػٙؼٛسٞای 

ٔتشی یا تیـتش حغ  30ٞای تضسٌتش تا یه آیٙٝ ٔی تٛا٘ٙذ تغییشات ایٙفشاسد سا دس  PIRٔتش داس٘ذ. تٔوی  10س٘دی دس حذٚد 

دسخٝ یا  110آیٙٝ ٞای چٙذ خٟتی ٔی تٛا٘ٙذ ٔیذاٖ دیذ ٓشین تشی دس حذٚد  ٞائی ٚخٛد داس٘ذ وٝ تا PIRوٙٙذ. ٕٞچٙیٗ 

تشٓىغ تا٘ذ تاسیه سا حغ وٙٙذ.

تذیٗ ٚػیّٝ ؿٕا یه آؿىاسػاص حشوت داسیذ وٝ فمي تٝ حشوات تذٖ ا٘ؼاٖ حؼاع اػت یىی اص ایٗ ػٙؼٛس ٞا ػٙؼٛس 

SPS241EA تٝ كٛست صیش ٔی تاؿذٔی تاؿذ وٝ ٓىغ آٖ سا دس تاال ٔی تیٙیذ خذَٚ ٔـخلات آ ٖ.

  PIRکىتزل کىىذٌ َای اس راٌ دير حزارتی مبتىی بز سىسًرَای 

ػٙؼٛس تشای  "غیش تفاهّی"ػتفادٜ اص خشٚخی اػتفادٜ وشدٜ ٚ تا ا PIRًشاحاٖ اص خاكیت ا٘ذاصٜ ٌیشی اص ساٜ دٚس ػٙؼٛسٞای 

وٙتشَ حشاست اػتفادٜ ٔی وٙٙذ. ػیٍٙاَ خشٚخی تا ػیٍٙاَ واِیثشٜ ؿذٜ تش اػاع خٙغ ٚ حشاست دیذٜ ؿذٜ تٛػي ػٙؼٛس، 

ٝ فمي ٔی تٛا٘ذ تغییشات دٔائی سا تٝ ٔا ٘ـاٖ دٞذ ٚ ٕ٘ی تٛا٘ذ دٔای حمیمی آٖ سا ت PIRٔمایؼٝ ٔی ؿٛد. تذٖٚ واِیثشاػیٖٛ 

 .ٔا تذٞذ

ػٙؼٛس ٞای تـخیق حشوت تٝ سٚؽ اِتشاػٙیه تذیٗ ٌٛ٘ٝ ُٕٓ ٔی وٙٙذ وpirٝتا ػٙؼٛس  سىسًر التزاسًویکفزق

.آ٘شا اص تاصٌـت ٔحیي ٔی ٌیشدویّٛٞشتض ٔی فشػتذ ٚ ٌیش٘ذٜ 40فضػتٙذٜ دائٕاً یه ٔٛج دس فشوا٘غ اِتشاػٛ٘یه ، ٔثالً 

خاسخی ٔتحشن دس فوا تحت تشسػی ٔی ؿٛیٓ . وٝ ایٗ یٔٙی ٞش چیض س خؼٓتا تغییشات دس فشوا٘غ دسیافتی ٔتٛخٝ حوٛ

دائٕاً آ٘شا داؿتٝ تاؿذ ػٙؼٛس ُٕٓ ٔی وٙذ . ٔثالً اٌش یه پٙىٝ دس حاِت ٌشداٖ دس ٔحیي تاؿذٔتحشوی دس ٔحیي ٚخٛد
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ٔی وٙٙذ وٝ أٛاج پٙدشٜ ٔی تاؿٙذ  ٚ تٝ ایٗ كٛست ُٕٓ  2داسای حذالُ PIRٚ أا ػٙؼٛس ٞای.تـخیق خٛاٞذ داد

تٝ ًَٛ ٔٛج حشاست تذٖ ا٘ؼاٖ حؼاع ٞؼتٙذ ٚ سٚی آٖ ًَٛ ٔٛج تِٙیٓ ؿذٜ ا٘ذ . اٌش ایٙفشاسد ٔحیي سا ٔیٍیش٘ذ ِٚی فمي

حیٛاٖ ، ا٘ؼاٖ سا تِٙیٓ ؿٛ٘ذ حتی تٝ حشاست تذٖ حیٛاٖ ٞٓ حؼاػیت ٘خٛاٞٙذ داؿت یٔٙی ٔیـٛد تیٗ ا٘ؼاٖ ٚدسػت

.ٓیة وّی ٞؼتٙذ 2ایٗ ػٙؼٛسٞا داسای أا).ٔائی صیادی ٘ذاؿتٝ تاؿٙذتـخیق داد ) اِثتٝ اٌش ؿثاٞت د

ٔتش ( یٔٙی فاكّٝ اص خؼٓ تایذ صیاد تاؿذ ٚ دْٚ ایٙىٝ اٌش خؼٓ اص  3تاال  (اَٚ ایٙىٝ دس فٛاكُ صیاد دسػت واس ٔی وٙٙذ

 ٔحؼٛع اكالً حؼاع ٘یؼتٚ ٘اپٙدشٜ ٓثٛس ٘ىٙذ آ٘شا تـخیق ٘خٛاٞذ داد ایٗ یٔٙی تٝ حشوات خیّی وٙذ  2حذالُ خّٛی

هٕٙاً تٝ ایٗ ٘ىتٝ دلت وٗ وٝ الصْ ٘یؼت دائٕاً ایٗ ػٙؼٛس ٞا تـخیق ..)) اِثتٝ اٌش دس حؼاػیت ِٕٔٔٛی تِٙیٓ ؿذٜ تاؿذ

ٔحیي ٔی تٛا٘ذ چشإ سا تذیٗ كٛست وٝ تٔذ اص تـخیق اِٚیٗ حشوت ٚ یا حوٛس دس!وؼی دس ٔحیي ٞؼت یا ٘ٝدٞٙذ وٝ

دلیمٝ ٞیچ  5اٌش تٔذ اص ایٗ صٔاٖ ، یٔٙی .دلیمٝ 5ٔثالً س ٕٞیٗ حاَ یه تایٕش سا تشای ٔذتی فٔاَ وٙذ ،سٚؿٗ وٙذ ٚ د

ًَٛ ایٗ ٔذت ، یٔٙی ٕٞاٖ أا اٌش دسٔـخق اػت یا خؼٓ اص ٔحیي خاسج ؿذٜ ٚ یا خٛاتیذٜ اػت حشوتی ٘ذاؿتٝ تاؿذ وٝ

 یمٝ دیٍش صٔاٖ تذٞذ ٚ تٝ ایٗ ؿىُدل 5ؿٛد ٚ دٚتاسٜ اص اَٚ یؼتدلیمٝ ، ػٙؼٛسٞا حشوتی سا تـخیق داد٘ذ ایٗ تایٕش س 5

اِثتٝ ٘لة چٙذ ػٙؼٛس تشای پٛؿؾ یه ٔحیي ٞٓ وٕه خٛاٞذ.ایٗ ػٙؼٛسٞا سا تشًشف وشدٔی ؿٛد تٟتش ٓیة حؼاػیت

ایٗ صٔاٖ سا لاتُ  یه كفحٝ وّیذ ػادٜدلیمٝ یه صٔاٖ فشهی اػت ٚ ٔی تٛا٘ی تا یه پتا٘ؼیٛٔتش ػادٜ یا 5اِثتٝ صٔاٖ .وشد

 .تِٙیٓ وٙیذ

 :(تشای یه ّ٘ٛ ِٕٔٔٛی)خصًصیات سىسًر

ِٚت اػت  12تا  5ٔیثاؿذ . ٔحذٚدٜ ِٚتاط تغزیٝ ٞٓ تیٗ  70اِی  -30ٔحذٚدٜ دٔایی وٝ ػٙؼٛس ٔیتٛا٘ذ دس اٖ واس وٙذ 

 ِٚت ؿشّٚ ٔیـٛد.( 3.5)تشخی وٝ تٝ كٛست أادٜ ػاختٝ ٔیـٛ٘ذ ٔحذٚدٜ تغزیٝ اص 

 خٝ ٔیثاؿذ.دس 95حغ ( تٛػي ػٙؼٛس صاٚیٝ دیذ )صاٚیٝ ٔٛسد 

 ٔیىشٚ أپش ( 50ٜ ٔیىشٚ أپش اػت)حذٚد خشیاٖ ٔلشفی دس حذٚد

 سٚؽ واسػٙؼٛس:

اكَٛ واسی ایٗ ػٙؼٛس ٚ اؿىاس ػاصی حشوت اٖ تش اػاع ا٘شطی ٌشٔایی دسیافتی اص ٔحیي ٔیثاؿذ ٚ اثش پیشٚ اِىتشیه ٔیثاؿذ 

اكشی ٚخٛد داسد وٝ دس اثش پیشٚ اِىتشیه دس ٓٙؿذٜ ا٘ذ وٝ ایٗ خاكیت سا داس٘ذ. .دسٖٚ ایٗ ػٙؼٛس وشیؼتاِٟایی تٝ واس تشدٜ

 ٔٔشم تغییشات ٌشٔایی ِٚتاطی سا تِٛیذ وٙٙذ.دس ؿىُ صیش ٕ٘ای دسٚ٘ی ایٗ ػٙؼٛس أذٜ اػت:
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dc ییه گذر در خزيجی استفادٌ میشًد.اس یک فیلتز پا بزای داشته يلتاص تا حذ ممکه ثابت ي 

اػتفادٜ  Fresnelیف اػت اص یه ِیض یا ٓذػی تا ٘اْ تٝ ّٓت ایٙىٝ أٛاج حشاستی دسیافتی اص فاكّٝ دٚس تؼیاس هٔ

ُٚیفٝ ایٗ ِٙض ٔتٕشوض وشدٖ أٛاج دسیافتی دس ٔشوض ػٙؼٛس اػت )ٕٞا٘ٙذ ّٕٓىشد دیؾ دس ٔاٞٛاسٜ ٞا(.ٕٞچٙیٗ ایٗ .ٔیـٛد

 ِٙض ٔیتٛا٘ذ تٝ كٛست فیّتش ٞٓ ُٕٓ وٙذ ٚ أٛاج ٔضاحٓ سا حزف وٙذ.

.فاكّٝ ِیض تا ػٙؼٛس حذٚد تتٛاٖ خشٚخی لاتُ لثِٛی سا داؿت تٝ كٛست كحیح (تااِثتٝ  ایٗ ِٙض یا ٓذػی تایذ ٘لة ؿٛد)

ٔتٕشوض وشدٖ ػیٍٙاِٟا دسیافتی ایٙٙچ ٔیثاؿذ.ایٗ ّ٘ٛ ِیض داسای ؿیاس ٞایی تش سٚی خٛد اػت وٝ تشای ٞش چٝ تٟتش  0.65

 ٔیثاؿذ.

 اسفی وٝ ٌشٔا دس اٖ ٘مؾ داسد ٘یض ٔیتٛاٖ تٝ واس تشدٜ ؿٛد.تٝ ّٓت ایٙىٝ ایٗ ػٙؼٛس تش اػاع ٌشٔا واس ٔیىٙذ دس دیٍش ٔل
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 اؿىاس ػاصی حشوت :

تٝ  1ٚ3دس حاِتی وٝ ٔیخٛاٞیٓ ػٙؼٛس تشای اؿىاس ػاصی حشوت اػتفادٜ ؿٛد تایذ ػٙؼٛس ًٛسی ٘لة ؿٛد وٝ پایٝ ٞای 

 .ػٛست افمی لشاس ٌیشد

تـخیق حشوت تٝ كٛست صیش ٔیثاؿذ. دس ایٗ حاِت

 :تاؿذش ػیٍٙاِٟا ٌشٔایی دس یافتی تٝ كٛست اٌ

 

 

 :ٔیثاؿذ اٍ٘اٜ خشٚخی ػٙؼٛس تٝ كٛست  

 

 

 خزيجی اشکار شذٌ:يردن آبٍ دست 

 داؿتٗ تشای

ٟ٘ا ٔتلُ ٔیـٛد . ػپغ تٝ اٟ٘ا آٛس تٝ خشٚخی  تایذ اص دٚ ًثمٝ تمٛیت وٙٙذٜ ٚ ٔمایؼٝ وٙٙذٜ اػتفادٜ وشد وٝ خشٚخی ػٙؼ

 ٔتلُ ٔیـٛد .ػپغ تٔذ اص ایٗ دٚ ًثمٝ ٔیتٛاٖ خشٚخی اؿىاس ؿذٜ ػٙؼٛس سا تذػت اٚسد.

 



Melec.ir 

13 

 : ٔٙاتْ 

 ٞای فشٚؿٍاٞی ػایت 

 ٞا ٚتالي 

 ػٙؼٛسدیتاؿیت 

 

 

 


