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 چکیده:

آالینده ها و گازهای بسیاری وجود داشته باشد که در نهایت منجرب به تخریب در محیط زندگی ما ممکن است 

محیط زیست ، ایجاد باران های اسیدی ، اثرات گلخانه ای ، تخریب الیه ی ازن و مسمومیت های خطرناک در 

م . که با دهی افراد شود. برای تشخیص این گازها و مواد شیمیایی به ابزاری نیازمندیم که بتوانیم آنها را تشخیص

سنسورهای جدید مورد توجه قرار گرفتند و  0791ظهور و تکامل تکنولوژی میکروالکترونیک در دهه 

سنسورهای مختلفی با قیمت ارزان و کاربرد آسان تولید شد. این سنسورها با توجه به ویژگی ها و مشخصه های 

حی یک مدار ساده و دقیق با رعایت کامل منحصر به فرد خود برای استفاده صحیح و بدون خطا نیازمند طرا

 نکات ایمنی برای مراقبت از سنسور و حفظ ان است.

سنسورها عموما رابط بین سیستم کنترلی از یک طرف و محیط ، عملیات رشته کارها یا ماشین از طرف دیگر 

ل به یک سیگنال هستند. سنسور اطالعات راجع به محیط از قبیل درجه حرارت، فشار، نیرو و غیره را تبدی

 الکتریکی می نماید.

اگرچه سنسورها به همراه علم میکروالکترونیک در پردازش اطالعات یک گام مهم و رو به جلو را عرضه می دارد 

لیکن این تنها اولین قدم است. در این مرحله سنسورها از تعدادی از عناصر میکروالکترونیک موجود برای مثال 

ه ها، مبدل های آنالوگ به دیجیتال یا تقویت کننده ها برای آماده نمودن سیگنال به شکل پردازشگرها، حافظ

 خروجی استفاده میکنند. دومین گام نیز اتصال سنسور به بخش مکانیکی می باشد.

را اندازه گیری کرده و با مقدار مجاز تعریف شده  co2و  coدر این پروژه ما قصد داریم غلظت دو گاز آالینده ی 

 ن مقایسه کنیم که در صورت بیشتر شدن از مقدار مجاز به ما اطالع دهد.برایشا

( داده و پس atmega32) avrکه اطالعات محیط را به یک  mq7و  mq9برای این کار از دو سنسور 

 گرافیکی نمایش می دهد. lcdپردازش های الزم اطالعات بدست آمده را روی یک 
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 فصل اول

 سنسورهای گاز-1

 MQ آشنایی با سنسور های گاز-1-1

 

        انواع سنسور گاز : 1-1شکل

میباشد این سنسور ها شیمیایی هستند که کاربرد فراوانی  MQاز سری سنسور های تشخیص گاز سنسور های 

 موجود میباشند.دارند و با قیمت ها ومدل های مختلفی 

و  2COمی خواهیم گاز شهری و دود و گازهای خطرناک  MQ-9و  MQ-7ما در این پروژه با استفاده از سنسور 

CO .را آشکارسازی کنیم 

 

 MQنمونه ای از سنسور  : 2-1شکل
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 تصویری از نوع پالستیکی سنسور : 3-1شکل

با توجه به شکل، یک هیتر برای گرم شدن سنسور است وجود این هیتر بخاطر شیمیایی بودن سنسور است که 

 ولت متصل شود. 5مربوطه به آن می باشد و باید به ولتاژ   VHپایه 

که با  . ولت متصل میشود 24الی  5نام دارد که به ان ولتاژ  VCدر این صورت سنسور گرم میشود. پایه دیگر 

 0ADCتغییر میکند و زیاد میشود. که با وصل ان به یک  VRLافزایش گاز ولتاژ خروجی در پایه  ه به میزانتوج

 می توان مقدار ولتاژ خروجی را اندازه گرفت.

 البته در صورت قرار نگرفتن در معرض گرد وخاک و رطوبت. ,سال است 5عمر این سنسور ها 

 سنسور های ای سری اشاره شده است در ذیل به انواع-1-2

 حساس به کلیه گازهای مشتعل و دود. MQ-2سنسور  .0

 متان.-حساس به گازهای طبیعی MQ-3سنسور  .2

 متان.-حساس به گازهای طبیعی MQ-4سنسور  .3

 گازهای ایجاد شده از سوختن -گازهای طبیعی LPG–حساس به گازهای  MQ-5سنسور  .4

 LPG -پروپان -حساس به گازهای بوتان MQ-6سنسور  .5

 حساس به منواکسید کربن MQ-7سنسور  .6

                                                           
1 Analog Digital Convertor 
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 حساس به هیدروژن و گازهای ایجاد شده از سوختن MQ-8سنسور  .9

  COی گازهای مشتعل و حساس به کلیه MQ-9سنسور  .8

 طریقه راه اندازی این سنسورها-1-3

که از هرکدام دوتا در این سنسورها  A,Bبرای راه اندازی این سنسور فقط نیاز به چهار پایه آن داریم. پایه های 

موجود است و نکته دیگر این است که این پایه ها جهت ندارند و به لوله سنسور متصل هستند. یکی از پایه های 

A  یاB  ی دیگر با استفاده از یک پتانسیومتر که در شکل می بینید به زمین ولتی متصل شده و پایه 5را به منبع

 از پتانسومتر می توان برای تنظیم کردن حساسیت سنسور استفاده کرد.متصل می شود. در کل 

 

 چگونگی راه اندازی سنسور : 4-1شکل 

 نکات مهم در مورد استفاده از سنسور-1-4

 سنسور نباید در معرض بخار سیلیکن ارگانیک قرار بگیرد.-0

 (H2Sz, SOX，Cl2，HClسنسور در معرض گاز های خورنده نباید قرار بگیرد )-2

 اگر سنسنور در معرض نمک قلیایی یا فلزات قلیایی قرار بگیرد باعث تغیییرات در ساختار قطعات خواهد شد.-3

 سنسور نباید در معرض اب و انجماد قرار بگیرد-4

 سنسور نباید در معرض ولتاژ باال باشد-5

 دادن واتاژ اشتباه به پین ها-6

گاز با غلظت باال قرار بگیرد.زیرا عمر مفید سنسور را کم میکند و سنسنور نباید برای مدت طوالنی در معرض -9

 باعث رانش در حساسیت میشود.در چنین مواقعی باید سنسور در هوای پاک قرار داده شود.
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1-5-M Q-7  

 خصوصیات-1-5-1

 می باشد. LPGو  4CHکربن منو اکسید و گازهای دارای باالترین حساسیت نسبت به این سنسور 

 عملکرد-1-5-2

و خوردروها مورد استفاده  صنعتدر خانه،  LPGو  4CH و COدر تجهیزات شناسایی گازهایی نظیر  این سنسور

 قرار می گیرد.

 مشخصات فنی-1-5-3

 سمبل نام پارامتر شرایط فنی

0.1±5v ولتاژ مدار Vc 

0.1±5v )ولتاژ هیتینگ )باال (H)HV 

0.1±1.4v )ولتاژ هیتینگ )پایین (l)HV 

 LR مقاومت بار قابل تنظیم

5%±33Ω مقاومت هیتینگ HR 

حداکثر مدت زمان گرم شدن  

 سنسور

(H)HT 

حداقل مدت زمان گرم شدن  90

 سنسور

(L)HT 

 SP مصزف هیتینگ 350mW در حدود

 شرایط کاری استاندارد : 1جدول 
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 سمبل پارامتر شرایط صنعتی

 Tao دمای مورد استفاده - ℃ 50- ℃ 20

 Tas دمای انبار - ℃ 50- ℃ 20

 RH رطوبت نسبی RH 75%کمتر از 

 )شرایط استاندارد(20%

شدت اکسیژن ویژگی حساسیت 

 سنسور را تحت تاثیر قرار می دهد

 2O شدت اکسیژن

 شرایط محیطی : 2جدول 

 سمبل پارامترها شرایط فنی نکته

کربن منو  ppm 011در 

 اکسید

k2-21 مقاومت سطحی بدنه Rs 

Rs 
(300ppm)/Rs(100ppm) 

شدت تغییرات منحنی  1.5کمتر از 

 شیب

a (300/100ppm) 

 شرایط استاندارد کاری RL:10KΩ±5%   %95 ±%5رطوبت نسبی     -21℃±2℃دما 

Vc:5V±0.1V      VH:5V±0.1V      VH:1.4V±0.1V 
 محدوده شناسایی

 ppm  2111 ppm -21کربن منو اکسید:

ساعت کمتر  48از 

 نباشد

مدت زمان از قبل گرم 

 کردن
 مشخصه حساسیت : 3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 خروجی نهایی سیستم

پس از پردازش سیگنال خروجی سنسور و پشت سر گذاشتن تمامی مراحل، روی ال سی دی تصویر زیر نمایش 

داده می شود. همانطور که در شکل می بینید مقدار غلظت تشخیص داده شده توسط هر سنسور در مقابلش نوشته 

 شده است.

 

 

 خروجی نهایی سیستم : 3-2شکل 

 




