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سیستم های اندازه گیری در نیروگاه ها اصواًل شامل یک حسگر هستند که وضعیت و یا کمیت مورد اندازه گیری 
که در شــکل 1 نشــان داده شــده اســت.  )موردســنجش( را به ســیگنال الکتریکی تبدیل می نمایند، همان طور 
حسگر جزئی از سیستم اندازه گیری است. البته اصطالحات مبدل و حسگر غالبًا و اصواًل در رشته ابزار دقیق 
و کنتــرل بــا هــم تعویــض می شــوند، امــا از نظر تخصصی مبدل یک وســیله کلی اســت و حســگر یــک جزئی از 
مبدل اســت. لذا مبدل ها یا فقط از یک حســگر تشکیل شــده و یا شــامل حســگر و اجزاء دیگر هستند. بندرت 
که هســتند مورداســتفاده قرار می گیرند و غالبًا  ســیگنال های خروجی حســگرها و یا مبدل ها به همان صورتی 
ســیگنال های خروجی مبدل، توسط مدارهای آماده سازی ســیگنال پردازش شده و به صورت قابل استفاده ای 
درمی آیند. حســگرها قلب مبدل ها هســتند که به ما توانایی اندازه گیری و کنترل پارامترهای مختلف محیطی 

مانند دما، فشار و ... را می دهند ]1[. 

حســگر المــان حــس کننــده ای اســت که کمیت هــای فیزیکــی مانند فشــار، حــرارت، رطوبــت، دمــا و ... را به 
کمیت هــای الکتریکــی تبدیــل می کنــد. عملکــرد حســگرها و قابلیت اتصــال آن ها به دســتگاه های مختلف 
ازجمله PLC باعث شده است که حسگر بخشی از اجزای جدانشدنی دستگاه کنترل خودکار باشد. حسگرها 
اطالعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث کنترل وضعیت 

عملکرد دستگاه ها می شوند ]2[. 

انرژی الکتریکی 

حسگرسیستم کنترل آماده سازی 
سیگنال

کمیت فیزیکی کمیت الکتریکی کمیت الکتریکی مناسب

تقسیمبندیحسگر
انــواع  نیــاز موجــود در صنعــت  نــوع  بــه  توجــه  بــا 
حسگرها ساخته و به بازار مصرف عرضه می شوند 
که تقســیم بندی های متنوعی را ایجــاد می نماید، 
که ســاخته  تقریبًا تمامی انواع حســگرهای جدید 
می شــوند را می توان در تقســیم بندی زیر قرارداد ]4 

و 3[.
 تقسیم بندی بر اساس نوع عملکرد

 تقسیم بندی بر اساس نوع کاربرد
 تقسیم بندی بر اساس خروجی

 تقسیم بندی بر اساس موادی که حسگرها از آن ها ساخته می شوند.

در ادامه و در جدول 1 این تقسیم بندی به همراه معرفی حسگرهایی که در هر دسته قرار می گیرند، آمده است.
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تقسیم بندی بر اساس 
نوع عملکرد

تقسیم بندی بر اساس نوع 
برد کار

تقسیم بندی بر اساس 
خروجی

تقسیم بندی بر 
که  اساس موادی 
حسگرها از آن ها 
ساخته می شوند

حسگرهای تماسی
حسگرهای حرارتی

حسگرهای مقاومتی
حسگرهای ولتاژی
حسگرهای جریانی
حسگرهای خازنی

حسگرهای حرارتی
حسگرهای القایی

حسگرهای نوری و لیزری
حسگرهای شیمیایی

حسگرهای مغناطیسی

شمارش: القایی، خازنی، نوری
حرکت: نوری، خازنی

سطح: نوری خازنی
پیوستگی: نوری

انحراف: نوری، خازنی
تردد: نوری، القایی

سرعت: القایی، خازنی
فاصله: القایی

شیمیایی: خازنی، القایی
حرارت: بی متال، مقاومتی

حسگر با خروجی آنالوگ
حسگر با خروجی 

دیجیتال

سیلیکون
فلزات

گالیوم آرسناید
کوارتز

سرامیک
پالستیک

پلیمرها

 جدول 1. انواع تقسیم بندی حسگرها

کاربردهایحسگردرصنعتبرق
ماننــد  مهــم  اجــزای  از  متشــکل  قــدرت  سیســتم  امــروزه 
اطمینــان  قابلیــت  تضمیــن  بــرای  اســت.  ترانســفورماتورها 
تغذیه این سیســتم، استفاده از سیستم نگهداری قوی برای 
اجــزا مختلــف سیســتم قــدرت، امــری ضــروری محســوب 
می شــود. بــرای تحلیل و ارزیابی ســالمت ترانســفورماتورها از 
راه دور، کامپیوتــر در نقــاط مختلــف شــبکه قرارگرفته اســت 
که یکی از روش های اصلی  گازهای حل شده در روغن  آنالیز 
گازهای حل شــده در  پایــش ترانســفورماتور اســت، با بررســی 
روغــن و شــناخت ارتباط انــواع عیوب با گازهــای تولیدی در 
اثر آن ها، می توان عیب احتمالی ترانسفورماتور را تخمین زد. 

خطاهــای مختلــف در صــورت وقوع در اطراف و درون ترانســفورماتور قابل پیش بینی خواهند بود. تشــخیص خطا 
با تحلیل گازهای محلول )1DGA( انجام می گیرد که یکی از روش های اثبات شده در دهه های اخیر است] 5[.

 اندازه گیــری pH در نیروگاه هــای بــرق بســیار اهمیــت دارد به عنــوان مثــل در برج هــای خنک کننــده کندانســورها و 
پســاب ها و قســمت های دیگر نیروگاه مقدار pH آب باید اندازه گیری و کنترل شــود. برای این منظور از حســگرهای 

اندازه گیری pH استفاده می شود] 7 و 6[.
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از کاربردهای نیروگاهی حســگرهای پیزوالکتریک می توان به ســطح ســنج های مخازن، فلومترهای خطوط انتقال 
ســیال، ارتفاع ســنج های مخازن، شتاب سنج ها و ارتعاش سنج های ســامانه های دینامیکی، عیب یابی و بررسی 
نشــتی قطعات با حســگرهای اولتراســونیک اشــاره کرد که با اســتفاده از نانوذرات PZT می توان به عملکرد با دقت 

باالتر دست پیدا کرد] 8[.
کربــن در خروجــی دودکــش بویلــر  گازی بــرای آنالیــز دود، میــزان اکســیژن و منواکســید   بــا اســتفاده از حســگرهای 
اندازه گیــری می شــود. در ایــن حالــت می توان تنظیمات هوا و ســوخت را انجام داد و سیســتم را در بهترین حالت و 

باالترین راندمان تنظیم کرد. نتیجه این عملیات کاهش مصرف سوخت خواهد بود] 9[.
عیب یابــی ماشــین های دوار یکــی از چالش هــای مهم بخــش نگهداری و تعمیــرات کارخانه ها تولیدی اســت. در 
کردن هزینه تولید  کم  کارایی و  که عیب یابی و نگهداری از آن در  نیروگاه ها نیز توربین ها ماشــین های دوار هســتند 
بــرق تأثیــر بســزایی دارد. حســگرهای لرزشــی زمانی که ارتعاشــات شــفت مخصوصــًا در یاتاقــان در مرحله تحریک 
کند، دستور توقف ماشین را صادر می کند. با اندازه گیری و  گاهی از حدود هشدار و خطر تجاوز  بشدت باال رفته و 
آنالیز ارتعاشات شفت از طریق حسگرهای نصب شده روی قطعه مشکل توربین تشخیص داده می شود. می توان 

با تشخیص درست عیب جلوی هزینه های گزاف ناشی از انجام تعمیرات بی مورد و توقف تولید را گرفت] 10[.
کاربردهای حسگر در نیروگاه ها و هدف استفاده از آن ها در زیر آورده شده است] 11[: برخی از 

 اندازه گیری سطح آب کندانس در کندانسور اصلی
 اندازه گیری دبی حجمی با استفاده از فلومترهای ویژه بر روی خطوط گاز ورودی به نیروگاه

 اندازه گیری سطح آب در پیش گرم کن های فشار کم و زیاد و نیز بویلر درام
 اندازه گیری جریان عبوری در خطوط Unloading و جبران سازی حرارتی
Ultrasonic اندازه گیری سطح آب ذخیره شده در مخازن نیروگاه به روش 

 فلومترهای ویژه اندازه گیری دبی بخار

چالشهایموجوددرسیستمهایقدرتوکاربردحسگرهاینانوساختاردرحلآنها
کنترل و مراقبت از تجهیزات ایفا می کنند و موجب افزایش طول  کلیدی در  حسگرها در نیروگاه های حرارتی نقش 

عمر قطعات می شوند. به طورکلی چالش های حسگرها در نیروگاه را می توان تحت موارد زیر برشمرد:
 دقت پایین حسگرها

 سرعت پاسخ دهی کم حسگرها
 مقاومت کم حسگرها در شرایط مختلف

 حساسیت کم حسگرها
 پاسخ دهی به عوامل مزاحم محیطی مانند دما، قدرت یونی محیط و …

 تکرارپذیری و صحت کم حسگرها

حســگرهای موجــود در صنعت برق هرچه مشــکالت کمتری داشــته باشــند کنترل و بررســی بهتــری روی قطعات 
صورت می گیرد و طول عمر قطعات افزایش می یابد. یک حسگر ایدئال باید خصوصیات زیر را داشته باشد] 12[:

 سیگنال خروجی باید متناسب با نوع و میزان گونه هدف باشد.
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 بسیار اختصاصی نسبت به گونه موردنظر عمل کند.

 قدرت تفکیک و گزینش پذیری باالیی داشته باشد.
 تکرارپذیری و صحت باالیی داشته باشد.

 سرعت پاسخ دهی باالیی داشته باشد. )درحد میلی ثانیه(
 عدم پاسخ دهی به عوامل مزاحم محیطی مانند دما، قدرت یونی محیط و … داشته باشد.

راهکارفناورینانوبرایرفعچالشها
کردن مواد و رســاندن آن ها به  گســترده ای را پوشــش می دهد. ریز  که زمینه های  کاربردی اســت  فناوری نانو، دانش 
مقیاس نانو منجر به ایجاد خواص و ویژگی های جدید در آن ها می شود. استفاده از مواد نانومتری در صنایع مختلف 
باعث بهبود کیفیت و افزایش طول عمر قطعات خواهد شــد. به طورمعمول به موادی نانوســاختار گفته می شود که 

حداقل یکی از ابعاد آن ها کوچک تر از 100 نانومتر باشد ]13[.
بــا پیشــرفت علــم در دنیا و پیدایش تجهیزات الکترونیکی و تحــوالت عظیمی که در چند دهه اخیــر و در خالل قرن 
بیستم به وقوع پیوست، نیاز به ساخت حسگرهای دقیق تر، کوچک تر و دارای قابلیت های بیشتر احساس شد. امروزه از 
حسگرهایی با حساسیت باال استفاده می شود. به طوری که در برابر مقادیر ناچیزی از گاز، گرما و یا تشعشع حساس اند. 
بــاال بــردن درجــه حساســیت، بهــره و دقت این حســگرها به کشــف مــواد و ابزارهــای جدید نیــاز دارد. نانوحســگرها، 
حسگرهایی در ابعاد نانومتری هستند که به خاطر کوچکی و نانومتری بودن ابعادشان از دقت و واکنش پذیری بسیار 
باالیــی برخوردارنــد. به طوری که حتی نســبت به حضور چند اتم از یک گاز هم عکس العمل نشــان می دهند ]14[.در 
شکل 2 نمونه ای از سنسور ساخته شده به کمک نانوساختارها مشاهده می شود. در این حسگر از نانولوله های کربنی 

استفاده شده است که در تصاویر میکروسکوپ الکترونی آورده شده در شکل 2 مشخص است.

به طــور صریــح این قبیل مزایای نانوحســگرها باعث شــده اســت که به عنوان فرصتی وسوســه انگیز بــرای بازار تلقی 
شــوند. نانوحســگرها به طور ذاتی کوچک تر و حســاس تر از سایر حسگرها هستند. همچنین این ظرفیت را دارند که 

قیمت تمام شده آن ها کمتر از قیمت تمام شده حسگرهای موجود در بازار باشد ]15[.
گر قیمت حسگرهای صنعتی متداول امروزی، چند 10 هزار دالر باشند، برای نانوحسگرهایی که بتوانند   برای مثال ا
همــان کار را انجــام دهنــد به صورت نظــری چند 10 دالر برآورد می شــود. نانوحســگرها همچنین هزینه جــاری را نیز 

کاهش می دهند؛ زیرا به طور ذاتی برق کمتری مصرف می کنند ]16[.
درنهایــت ازآنجایی کــه نانوحســگرها هزینه هــای خریــد و اجــرا را کاهــش می دهنــد؛ ممکن اســت به کارگیــری آن ها 

 شکل 2. حسگر ساخته شده با استفاده از فناوری نانو
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شکل 3. استفاده از نانوساختارها در ساخت حسگرهای مختلف در سال های اخیر ]20 [.

کاربرد  به صورت آرایه ها و توده ها مقرون به صرفه باشد و همچنین بتوانند به شکل فراگیر و حتی اضافی در قطعات 
گــر یک نانوحســگر از کار بیفتــد و از مدار خارج شــود، بتوان از آن صرف نظــر کرد و ضریب  پیــدا کننــد؛ به طوری کــه ا
امنیت در حد مطلوبی باقی بماند، زیرا تعداد زیادی نانوحسگر دیگر در سیستم می توانند کار آن را به عهده بگیرند. 
در مورد نانوحسگرها نیز، تفاوت چشمگیر در خواص نوری، مغناطیسی و الکتریکی نانومواد نسبت به حالت توده 
کیفیت باال و بی نهایت حساس  خود مشاهده می شود. نانوحسگرها می توانند برای ساخت و توسعه حسگرهای با
کار گرفته شوند. حسگرهای نوین ازنظر اندازه کوچک بوده  برای محاسبه دما، فشار و لرزش در شرایط نامساعد، به 

و همچنین این قابلیت رادارند که در دماها و فشارهای باال نیز کار کنند.
در همین راستا، سامانه های تشخیص آنالین و پیشرفتهای ساخته شده است که میتوانند دادههای مربوط به دما و 
مقدار تجمع برخی از گازهای حالل در روغن ترانسفورماتور را با کمک حسگرهای غیر مهاجم فناوری نانو ثبت کنند. 
بعد از شناســایی و موقعیت یابی این ســیگنال ها، داده ها به نزدیک ترین ایســتگاه برای ذخیره در ابرکامپیوترها ارسال 
خواهند شد. برای تحلیل و ارزیابی سالمت ترانسفورماتورها از راه دور، کامپیوتر در نقاط مختلف شبکه قرارگرفته است.

نانوحسگرها
کنش پذیری بـــاالیی  نانوحســگرها در ابعــاد نانومتــری به دلیل کوچکی و نســبت ســطح بــزرگ از دقــت و میزان وا

گاز هم عکس العمل نشان می دهند. برخوردارنـد. به طوری که حتی نسبت به حضور چند اتم از یک 
کربنی ماننــد نانولوله ها و  یاد اســتفاده شــده اند، نانوســاختارهای  دو نمونــه از مــواد نانوســاختار که در حســگرها ز
که به شکل اسـتوانه  کرد  گرافیت فرض  کربنـی را می توان به صورت یک صفحه  نانوذرات پاالدیم هستند. نانولولـه 
کار حسگرها است  که اساس  گاز در نانولوله بر هدایت الکتریکی آن اثر می گذارد  درآمده اســت. جذب ســطحی 

]18[.در شکل 3 روند ورود فناوری نانو به فناوری ساخت سنسور مشاهده می شود.
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کــه عــالوه بر  بــا اســتفاده از فناوری نانــو و لیتوگرافــی نســل جدیــدی از حســگرها بــه صنعــت عرضــه شــده اســت 
کارایی باال دارای صحت و دقت بهتری نســبت به حســگرهای قدیمی تر اســت. این حسگرها بخشی از فناوری 

نانوالکترومکانیک و میکرو الکترومکانیک هستند.
ســامانه های نانو الکترومکانیکیNEMS 2 فناوری ســامانه های بســیار کوچک در ابعاد نانومتر است.NEMS یک 
گام جلوتر از ســامانه های میکرو الکترومکانیکیMEMS 3 اســت. NEMS معمواًل شــامل ترکیبی از ترانزیســتورها 
)الکتریکــی( و حســگرها و موتورهــا )مکانیکــی( اســت. نانوحســگرها و میکرو حســگرها دارای فناوری ســاخت 

مشابهی هستند و از فناوری نانو در ساخت ماسک لیتوگرافی آن ها استفاده می شود ]19[.
یم و ســپس  در ادامــه بــه ابتــدا به معرفی ســامانه های میکرو و نانــو الکترومکانیکی و روش ســاخت آن ها می پرداز
کاربردهای فناوری نانو و سیســتم های میکرو و نانو الکترومکانیکی در ســاخت حســگرهای اندازه گیری  برخی از 

کتورهای مختلف پرداخته شده است. پارامترها و فا

)MEMS & NEMS(سامانههاینانوالکترومکانیکیوسامانههایمیکروالکترومکانیکی
ســامانه های نانــو الکترومکانیکــی و میکروالکترومکانیــکال دارای روش ســاخت مشــابهی هســتند و سیلیســیوم 
یــک مــاده مناســب برای ســاخت این قطعات اســت. زیــرا این مــاده خواص فیزیکــی و مکانیکی مناســب برای 
ی  ماشــین کاری دارد. همچنیــن Si ارزان قیمــت و به وفــور در معــادن یافــت می شــود. معمــواًل این حســگرها بر رو
یفرها تک کریستال هستند. ســپس الیه هایی که حسگر از آن ها  یفرهای ســیلیکونی ســاخته می شــوند که این و و

یفر ســیلیکونی نشــانده می شود  ی و ســاخته می شــود بر رو
بــا اســتفاده از پوشــش دهی چرخشــی الیــه  ی آن هــا  و رو
یســت ماده ای  یســت4 را الیــه نشــانی می کنیم. فتورز فتورز
که با برخورد پرتو می تواند در برابر اچ شــدن  پلیمری اســت 
مقاوم تــر یــا ضعیف تــر شــود و این مســئله بســتگی بــه نوع 
یســت دارد. به وســیله یک ماسک با الگو مشخص و  فتورز
ی  ی بر رو یــک منبــع پرتو می توانیم الگــوی خاصی را بــر رو
یســت  کنیــم و قســمت هایی از فتورز یســت منتقــل  فتورز
کــردن از بیــن ببریــم و بــا اســتفاده از مــاده ویژه اچ  را بــا اچ 
کنیــم و بعــد از  یســت، آن هــا را هــم اچ  الیه هــای زیــر فتورز
یســت الگویی از الیه اصلی داشــته باشیم. با  حذف فتورز
کار و ایجاد الیه های با جنس های  چند مرحله انجام این 
ی هم با الگوهای مشــخص حســگر ساخته  مختلف بر رو
می شــود. در شــکل 4 مراحــل ســاخت حســگر به صــورت 

شماتیک مشاهده می شود ]21[.
یفر ســیلیکونی و الیه نشــانی  ی و  الیــه نشــانی رو

یست فتورز
یست ی فتورز  تاباندن نور جهت لیتوگرافی و انتقال الگو خاص با استفاده از ماسک رو

 شــکل 4.روش ساخت حســگرهای میکرو و نانو 
الکترومکانیکی ]21[.
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 شکل 5.مراحل ساخت یک حسگر ]22[.

الیه بــرداری  و  یســت  فتورز کــردن  اچ   
قسمت های اضافی

ی  یســت رو کــه فتورز کــردن زیــر الیه   اچ 
گرفته آن قرار 

یست کردن فتورز  اچ 

برای ســاخت یک حســگر ممکن اســت چندین 
الیه هــای  نشــانی  الیــه  جهــت  بــاال  مراحــل  بــار 
به عنــوان نمونــه شــکل 5  انجــام شــود  مختلــف 

ساخت یک حسگر مشاهده می شود ]21[.

نانوحسگرهایگازی
ســاخت نانوحســگرهای گازی یکــی از موضوعات قابل توجه در دهه های اخیر به جهــت کاربردهای فراوان آن ها 
در صنایع مختلف غذایی، شــیمیایی، بهداشــتی، نظامی و حتی تحقیقات فضایی بوده است. نشت گازهای 
مهلــک یکــی از خطــرات روزمــره زندگی صنعتی اســت. متأســفانه هشــداردهنده های موجــود در صنعت اغلب 
گازهای نشــتی می شــوند. نمونه هایی از این نوع حســگرها از نانولوله های  بســیار دیر موفق به شناســایی این گونه 
کنند.  گازهای ســمی را جذب  تک الیه به ضخامت حدود یک نانومتر ساخته شــده اند و می توانند مولکول های 
آن هــا همچنیــن قــادر به شناســایی تعداد معــدودی از مولکول های گازهــای مهلک در محیط هســتند. این گونه 
گازهای ســمی به شــمار  که ازجمله  کســید نیتــروژن  ک و دی ا گازهــای آمونیا گازی بــرای شناســایی  حســگرهای 

می روند، با موفقیت آزمایش شده اند.
کاربردی به  یادی را در حوزه علوم پایــه و  کســیدهای فلزی توجــه ز همچنین طی ســال های اخیر نانوحســگرهای ا
کســید  کســید قلع، نانو ا کســید فلزی همچون نانو ا کرده اند. این حســگرها عمدتًا از نیمه هادی های ا خود جلب 
کســید مــس ســاخته می شــوند. نمونــٔه آزمایشــی ایــن حســگرها قادر بــه شناســایی آنــی مولکول های  ی و نانــو ا رو
کســید نیتــروژن در غلظت ppm 20 )یعنی 20 قســمت در یک میلیون قســمت( اســت. محققان  ک و دی ا آمونیــا
که این حســگرها برای شناســایی به هنــگام آالینده های هــوا و حتی مولکول های آلــِی موجود در فضا  مدعی انــد 

کاربرد خواهند داشت ]23[.
یکی از ســازوکارهای حســگر گازی شناســایی بر اســاس جذب و تغییر جرم است. به این صورت که از یک تیرک 
کــه با اعمال جریان متناوب با فرکانس مشــخص در حال نوســان اســت، ســاخته  باضخامــت کمتــر 150 نانومتــر 
شده اند، سطح این تیرک توانایی جذب یک یا چند گاز مشخص را دارد. با جذب گازها وزن تیرک تغییر می کند 
و موجــب تغییــر فرکانس نوســان تیرک می شــود. بــا اندازه گیری تغییر فرکانس نوســان توســط دو قطعــه اندازه گیری 
گاز موجود در محیط دســت  یســتیو5 دارند می توان بــه غلظت  متصــل بــه تیــرک با ابعــاد نانو که خاصیــت پیزو رز

یافت. در شکل 6 نمونه این حسگر مشاهده می شود ]24[.
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گاز ]24[.  شکل ۶. نانوحسگر تشخیص 

 شکل 7. تصویر 
میکروسکوپ الکترونی از یک 

حسگر گازی نانوذرات پاالدیم 
بر روی یک سطح دی الکتریک 

] 25[

در ســال 2004 شــرکت Applied Nanotech یک حســگر تشــخیص هیدروژن درونی ترانســفورماتور با اســتفاده 
ی یک زیرالیه دی الکتریک ســاخت. شــکل 7 تصویر میکروســکوپ الکترونی از این  از نانوذرات آلیاژ پاالدیم رو

حسگر را نشان می دهد ]25[.

نتایج تجربی نشــان می دهد که حســگرهای مبتنی بر نانوذرات آلیاژ پاالدیم توانایی تشخیص هیدروژن در روغن 
کمتر از 10 ثانیه تشــخیص دهد. این فّناوری  گاز H2 را  ترانســفورماتور را از 20 تا ppm 4000 دارند و می تواند ســطح 
بســیار کوچک اســت و مانند یک مربع کوچک چند میلی متری اســت که می توان به راحتی در کنار ترانسفورماتور 

کرد. کنترل  آن را جا داد و به طور مداوم و مستمر شرایط ترانسفورماتور را 
گازهــای متــان، CO و H2 داخــل روغــن ترانســفورماتور اخیرًا توســط محققان  کــه برای تشــخیص  دیگــر حســگری 
ساخته شــده اســت، به صــورت یک الیــه نــازک از جنــس منگنز دوپ شــده با نانوذرات ZnO اســت. این سنســور 
کرنــا، قــوس الکتریکــی و  توانایــی تشــخیص CH4 و H و CO را در دماهایــی مختلــف دارد و می توانــد پدیده هــای 

کند ]26[. دمای بیش ازحد عایق های سلولزی را پیش بینی 
گاز H2 را با  حســگر گازی دیگــری بــا اســتفاده از نانــو میله های ZnO ساخته شــده اســت که توانایــی تشــخیصی 
غلظت 5 تا ppm 100 در روغن ترانســفورماتور دارد. اخیرًا حســگری با اســتفاده از CNT و نیکل دوپ شــده با آن 
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ک فشار برای ایجاد خازن متغیر ]30[. کاوا گم و   شکل 8. دیافرا

 SnO2 را دارد. حسگرهای دیگری نیز با نانوذرات C2H6 و C2H2، C2H4 گازهای که توانایی تشخیص  ساخته شده 
کربنی )CNT( ساخته شده است ]27[. و نانولوله های 

نانوحسگرهایفشار
کار می کند و  گاز یا مایع را اندازه می گیرند. حســگر فشــار معمواًل به صورت مبدل  حســگرهای فشــار عمومًا فشــار 
کاربرد استفاده می شود و  ســیگنالی تابع اثر فشــار تولید می کند. از این حسگرها روزانه برای کنترل و پایش هزاران 
گاز، سرعت،  می توانند به طور غیرمستقیم برای اندازه گیری سایر متغیرها استفاده شوند. برای مثال: دبی سیال/ 

سطح مایع و ارتفاع از این متغیرها هستند. چند روش اندازه گیری فشار در زیر معرفی شده است ]28[: 

یستور کشش پیزو رز  گیج های 
کنند. این  کثر  کشش در یک ساختار مدار پل وتستون اتصال می یابند تا خروجی حسگر را حدا گیج های  عمومًا 
معمول ترین فّناوری به کار گرفته شــده برای اهداف عمومی اندازه گیری فشــار است. این فّناوری ها با اندازه گیری 
یســتور در فشارســنج ها به این  گیــج، خــأ و فشــار تفاضلی وفــق داده می شــوند ]29[. از اثر پیــزو رز فشــار مطلــق، 
که الیهای از ماده پیزوالکتریک در برابر فشار قرار می گیرد و با وارد شدن فشار به این الیه  صورت استفاده می شود 
یستســو می توان به مقدار فشــار رســید. معمواًل  مقاومت تغییر میکند، با اندازه گیری تغییرات مقاومت الیه پیزو رز

کریستالی( و پوسته نازک پلی سیلیکون ساخته می شوند. این نوع فشارسنج ها از سیلیکون )مونو 

 خازنی
ک فشــار بــرای ایجــاد خازن متغیر اســتفاده می شــود تا کشــش ناشــی از فشــار اعمالــی را تعیین  گــم و کاوا از دیافرا
گم های ســیلیکون اســتفاده می کنند. این فّناوری ها برای  کند. در فّناوری های معمولی از فلز، ســرامیک و دیافرا
که باعث می شود  گم اعمال می شود  کم کاربرد دارند. در حسگر فشار نوع خازنی فشار تفاضلی به دیافرا فشارهای 
گــم بــه یکی از صفحات خازن نزدیک شــده و از دیگری دور شــود؛ بنابراین ظرفیت خــازن تغییر می کند که  دیافرا
گم اســت. تغییر ظرفیت خازن توســط مدار الکتریکی و مبدل  این تغییر متناســب با فشــار اعمال شــده به دیافرا

کالیبره شده است ]29[. که در واحدهای فشار  تبدیل به سیگنال الکتریکی می شود 
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 پیزوالکتریک
کریستالی در اثر اعمال فشار مکانیکی( در برخی مواد خاص  از اثر پیزوالکتریک )تغییر ولتاژ خروجی یک ساختار 
کوارتز برای اندازه گیری فشار استفاده می شود. این فّناوری برای اندازه گیری فشارهای پویا استفاده  مانند کریستال 
می شود. کریستال پیزوالکتریک به یک دیافراگم فلزی متصل می شود. یک سمت دیافراگم برای اندازه گیری فشار، 
کریســتال متصل اســت. در شــکل 9  در تماس با ســیال فرایند اســت و ســمت دیگر دیافراگم به طور مکانیکی به 
نمونه ای از این دیافراگم مشاهده می شود. سیگنال ولتاژ خروجی کریستال دامنه کوچکی دارد )در محدوده میکرو 
گرفته شود. به منظور جلوگیری از اتالف سیگنال،  کار  ولت( پس باید یک تقویت کننده با امپدانس ورودی باال به 
تقویت کننده باید در نزدیکی حسگر نصب شود. کریستال تا دمای F ° 400را تحمل می کند. تغییرات دما کریستال 

گیرد ]30[. را تحت تأثیر قرار می دهد بنابراین جبران سازی دما باید صورت 

 رزونانس
اعمــال فشــار باعث ایجــاد تغییر در چگالی گاز می شــود و آن نیز موجب تغییر فرکانس رزونانس می شــود. برای 
کــرد. هم چنین  اســتفاده از ایــن فّنــاوری می تــوان از ابــزار »جمع کننــده نیرو« مانند موارد ذکرشــده در باال اســتفاده 
می توان عنصر رزونانس کننده را به طور مســتقیم در معرض ماده قرارداد. در این صورت نیز فرکانس نوســان وابســته 
کوارتز، و  بــه چگالــی مــاده اســت. این حســگرها معمواًل از ســیم های نوســان کننــده، تیوب هــای نوســان کننــده، 
ســامانه های میکرو الکترومکانیکی )MEMS( ساخته می شــوند. در کل مشخصه این فّناوری، خروجی پایدار آن 

است ]31[.

 حسگر لرزه نگار
در نیروگاه ها با نصب حسگرهای لرزه نگار بر روی شفت و یاتاقان قطعات نیروگاه می توان لرزش های غیرعادی 
را قبــل از ایجــاد هــر مشــکلی شناســایی کرد و قطعــات را تعمیر کرد، این مســئله باعث افزایش طــول عمر قطعات 
نیروگاهی می شود. به نظر می رسد با کاربرد فناوری نانو در ایجاد حسگرهای جدید می توان ثبت لرزه ها را به صورت 
دقیق تــر انجــام داد. زیــرا امــکان واردکردن نانوحســگرها در الیه های مختلــف زمین و ثبت لرزه هــا از موقعیت های 

متنوع تر وجود دارد.
در این بخش نوعی حسگر صوتی مورداستفاده قرار می گیرد، که ژئوفون نام دارد. این حسگرها با ثبت اطالعات 
یابی آن ها پس از عملیات لرزه نگاری مورداستفاده قرار می گیرند. فناوری نانو می تواند عالوه  به صورت صوتی و باز

گردد. کردن ژئوفون ها به عملکرد سریع و ثبت اطالعات صوتی دقیق تر منجر  بر پیشرفت فوق با نانوساختار 
یکــی از انــواع حســگرهای میکــرو الکترومکانیکی کربنی کارایی مناســبی در گســتره وســیعی از بیومــواد و مواد 
کربنــی میکــرو الکترومکانیکی با  شــیمیایی دارد. بــا اســتفاده از روش تولیــد ایــن حســگرها می توان ســاختارهای 

کرد ]32[. "ضریب طول "بزرگ تر از 10 تولید 
که قابلیت شارژ /  گستره وسیعی از MEMSها و NEMSها با "ضریب طول" باال  کمک فناوری نانو می توان   با 
دشارژ شدن توسط یون Li را دارند، تولید کرد. این سیستم ها پتانسیل تولید آرایه باتری هایی از مواد هوشمند قابل 

سوئیچ را خواهند داشت.
در دانشــگاه تگزاس "شــناوری مغناطیســی با دقــت باال "را که در بســیاری از زمینه های تحقیقاتــی فناوری نانو 
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 شکل 10. حسگر اندازه گیری pH با استفاده از نانوسیم ]34[.

کــه بــر اســاس اندازه گیــری دقیق حــرکات و نیروهــا کار می کنند، موردبررســی قرار داده شــده  و ســایر فّناوری هایــی 
اســت. این فّناوری ها شــامل ســاختن ســاختارهای نانومقیاس، کاربری در مقیاس اتمی، مونتاژ میکرو قطعات و 
کاربرد  کاربرد گسترده فّناوری موردنظر در علوم و مهندسی نانو،  آشکارسازهای حرکات لرزه ای هستند. با توجه به 
آن در فعالیت های باالدســتی نفت ازجمله لرزه نگاری نیز محتمل اســت. همچنین شــرکت های BP و Shell نیز 
بــرای کشــف و اســتخراج میدان هــای جدید نفــت و گاز از فّناوری های نانــو در تصویربرداری لــرزه ای و لرزه نگاری 
چهاربعــدی اســتفاده می کننــد. شــرکت  Texas –Based Input / Output Incاز MEMS بــرای تهیــه داده های 
لرزه نگاری چاه های نفت و گاز استفاده خواهد نمود. این ابزار، داده را به صورت دقیق تر و کم حجم تر از ژئوفون های 

معمولی ثبت می کند ]33[.

pH حسگرهای اندازه گیری 
در حســگرهای اندازه گیری pH از عواملی اســتفاده می شــود که تغییر pH روی آن ها تأثیر داشته باشد و با تغییر 
pH یــک ویژگــی در مــاده تغییــر کنــد که بــا اندازه گیری تغییــرات آن ویژگــی مقدار pH به دســت آید. با اســتفاده از 

کــرد و ســازوکار عملکــرد آن بــه این صورت اســت که با تغییــر pH مقدار بار  نانوســیم ها می تــوان pH را اندازه گیــری 
مثبت و منفی روی سیم تغییر می کند. در شکل 10 ساختار این نانوحسگر مشاهده می شود.

می تــوان حســگر را به صــورت یک ترانزیســتور در نظــر گرفت که الکترود گیت نانوســیم اســت و دو الکترود دیگر 
هــم در دوســر ســیم وجــود دارد. با تغییر بار روی ســیم الکترود گیت ولتــاژ مثبت یا منفی اعمال می کنــد و ولتاژ در 
کرد و می توان با اندازه گیری این ولتاژ در الکترودها مقدار تغییر pH را به دســت آورد  دو الکترود دیگر تغییر خواهد 

.]34[

محصوالتصنعتی
گرفته است و سنسورهای  در داخل کشور تحقیقات بسیار زیادی در مورد ساخت و بهینه سازی حسگرها صورت 
مختلف با کارایی های متنوع ساخته شده است ولی تابه حال شرکتی درزمینٔه ساخت سنسورها به کمک فناوری 
نانو وجود نداشته است و در ایران نانوحسگر به صورت تجاری تولید نشده است. در جهان محصوالت مختلفی از 
حسگرها وجود دارد که در ساخت آن ها از فناوری نانو بهره گرفته اند، در جدول 2 به معرفی برخی از این محصوالت 

پرداخته شده است.
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شرکتنام محصولتصویر محصول

  NPR-101فشارسنج محیطی بر پایه سیلیکون
مدل

NovaSensor

حسگر فشار مطلق با خروجی دیجیتال مدل 
NPA 201

NovaSensor

NPA حسگر فشار مدلNovaSensor

حسگر گاز برای بررسی کیفیت هوا مدل 
CCS811

 Hong Kong feng tai co.,
LTD

Applied Nanotech, Incحسگر متان و هیدروژن

حسگر گازهای مختلف NO2 H2 O3 مدل 
MiCS-2714

 Fast&Efficient
 Electronical Components

Co.,Ltd

Liyuan Electronicبدون حساسیت به دما

 جدول 2. نمونه ای از محصوالت صنعتی در جهان
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حسگر فشار مدلPCB11  با محدوده 100 کیلو 
پاسگال تا 2 مگا پاسگال و توانایی کار در 

دماهای باال

Liyuan Electronic

سنسور دیجیتالی کنترل کیفیت هوا مدل 
iAQ-core

Red Yellow Store

Applied Nanotech, Incسنسور هیدروژن بر پایه نانوذرات پاالدیوم

تحقیقــات و نــوآوری در ســاخت سنســورهای مختلف با اســتفاده از فناوری نانــو به صورت روزافزونی در حال رشــد 
اســت. در جهان پتنت های مختلفی در مورد حســگرها به ثبت رســیده است که در ادامه در جدول 3 برخی از این 

ثبت پتنت های آورده شده است.

 جدول 3. نمونه ای از پتنت ها در مورد نانوحسگرها

خالصهمخترعصاحب امتیازعنوان شماره پتنت

US 20120065534 A1

ساخت نانوحسگر 
گازی و استفاده از 
آن برای ساخت 

دستگاه پرتابل آنالیز

Anastasia RigasAMDT Inc.

ساخت 
نانوسنسورهای 
آنالیز گازهای 

مختلف

US 20110169704 A1
ساخت حسگر با 
آرایه های نانولوله 

کربنی

 Rensselaer
 Polytechnic

Institute

 Pulickel
 Ajayan, Emer

 Lahiff, Paul
 Stryjek, Chang
Y. Ryu, Seamus

ساخت 
نانوکامپوزیت 

نانولوله های کربنی 
و پلیمر جهت 
ساخت حسگر
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خالصهمخترعصاحب امتیازعنوان شماره پتنت

WO 2004086044 A1
ساخت سنسورهای 
تشخیص و آنالیز با 

نانوذرات نقره

 The Provost,
 Fellows And
 Scholars Of
 The College
 Of The Holy

 And Undivided
 Trinity Of Queen
 Elizabeth Near

Dublin

 
 Margaret
 Elizabeth
 Brennan,

 Gordon James
 Armstrong,
 John Moffat
 Kelly, Aine

Marie

ساخت حسگر 
با نانوذرات نقره 

جهت شناسایی 
مواد مختلف

WO 2007057906 A2 نانوسنسورهای
پلیمری

 Physical Logic
Ag

 Eran Ofek,
 Amir

 Lichtenstein,
 Noel Axelrod,
Vered Pardo-

Yissar

ساخت 
سنسورهای 

پلیمری همراه با 
نانوذرات فلزی

US 20070048181 A1

نانوسنسور 
دی اکسید کربن 
و پایش لحظه ای 
دی اکسید کربن

 Chang Daniel
M,et al

 Daniel
Chang,et al

ساخت حسگر 
تشخیص گاز 

دی اکسید کربن

US 7911009 B2نانوسنسورها
 President And

 Fellows Of
Harvard College

 Charles
 M. Lieber,

 Hongkun Park,
 Qingqiao Wei,
 Yi Cui, Wenjie

Liang

ساخت 
نانوسنسورهای 

مختلف با 
استفاده از 

نانوسیم ها و 
نانولوله ها

US 20100087013 A1
نانوسنسورها و 

فناوری های وابسته 
آن

 President And
 Fellows Of

Harvard College

 Charles
 M. Lieber,
 Ying Fang,
 Fernando

Patolsky

معرفی روشی 
برای ساخت 
نانوسنسورها 
یا استفاده از 

نانوساختارهای 
مختلف
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خالصهمخترعصاحب امتیازعنوان شماره پتنت

US 11/501466 سنسورهای مقیاس
نانو

 President and
 Fellows of

 Harvard College
 (Cambridge,

MA, US)

 Lieber, Charles
 M. Patolsky,
 Fernando

 Zheng,
Gengfeng

ساخت 
نانوسنسورهایی 
با عوامل زیستی 

DNA مانند

US 14/124816

نانو سنسورهای 
ترانزیستوری با 

استفاده از نانوسیم و 
نانولوله کربنی برای 
ساخت حسگرها و 

کاربردهای دیگر

 President and
 Fellows of

 Harvard College
 (Cambridge,

MA, US)

 Lieber, Charles
M.at al

ساخت 
سنسورهایی 
با استفاده از 
نانوسیم ها و 

ساختارهای شبیه 
به ترانزیستور

US 14/030170
سنسورهای 

نانومقیاس با 
حساسیت باال

 President and
 Fellows of

 Harvard College
 (Cambridge,

MA, US)

 Lieber, Charles
 M. Patolsky,

Fernando
 Zheng,

Gengfeng

 با استفاده 
از نانوسیم ها 
FET ساخت 

نانوسنسور 
حساس

US 13/209442 نانوسنسورهای
شیمیایی و زیستی

Novotny, Vlad Novotny, Vlad
Joseph

ساخت حسگر 
شیمیایی و 

زیستی با استفاده 
از یک تیرک 

نانومقیاس

US 15/373096
نانوسنسورهای 

کامپوزیتی و روش 
استفاده از آن

 Northeastern
 University

 (Boston, MA,
US)

 Clark, Heather
 A. (Lexington,

 MA, US)
 Luo, Yi

 (Malden, MA,
US

ساخت معرفی 
مواد برای استفاده 

در نانوسنسور ها
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خالصهمخترعصاحب امتیازعنوان شماره پتنت

US 14/224770

نانوسنسورها 
و روساخت 

عملگرهای مشابه 
آن

 SAMSUNG
 ELECTRONICS

 CO., LTD.
(Suwon-si, KR)

Shim, Jeo-
 young

 Jeon, Tae-han
 Lee, Dong-ho

Jeong, Hee-
 jeong

Cho, Seong-ho

معرفی روشی 
برای ساخت 

نانوسنسورهای 
مختلف

US 20160277847 A1

سیستم های 
میکرو و 

نانوالکترومکانیکال 
برای حسگر فشار و 

بهبود عملکرد آن

 Commissariat
 A L'energie

 Atomique Et
 Aux Energies
Alternatives

Loic Joet
ساخت نانو 

سنسورهای فشار 
NEMS و MEMS

US 8316718 B2
روش ساخت 

سنسورهای میکرو
الکترومکانیکال

 Freescale
 Semiconductor,

Inc.

 Yizhen Lin,
 Woo Tae

 Park, Mark E.
 Schlarmann,
 Hemant D.

Desai

ساخت حسگر 
فشار با استفاده از 
MEMS فناوری

US 9383285 B2 سنسورهای فشار
مبتنی بر رزونانس

 Ams
International Ag

 Kim Phan
 Le, Willem
 Frederik
 Adrianus

Besling

ساختار حسگر 
فشار با استفاده از 

رزونانس

US 9352955 B2

حسگر 
فشارسنج میکرو 

الکترومکانیکال با 
دقت باال که نسبت 

به گرما و تنش 
حساس نیست

 Maxim
 Integrated

Products, Inc.

 Antonio
 Molfese, Luca

 Coronato,
Gabriele

ساخت حسگر 
MEMS فشار یا 

حساسیت کم در 
مقابل فشار

US9550668 B1

ترکیب سنسورهای 
فشار و اینرسی 

در سیستم میکرو 
الکترومکانیکال

 Globalfoundries
 Singapore Pte.

Ltd.
Jia Jie Xia, et al

ساخت حسگر 
MEMS با قابلیت 
این مسئله که هم 
حسگر فشار و هم 

حسگر اینرسی 
باشد
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خالصهمدیریتی
که در  کــه در آینــده بــا ترکیب محرک هــا و نانوحســگرها بتــوان مواد هوشــمندی ســاخت  می تــوان انتظــار داشــت 
کنند.  کــرده و فناوری جدیــد دیگــری را پایه ریزی  فرایندهــای تولیــد سیســتم های پیچیــده نقش های مهمی ایفا 
گرچــه موانعــی مانند افزایــش قیمت، اطمینان پذیری از تأثیر و نیز اطمینان از کاربرد آن ها در زمینه های صلح آمیز 
یابی سالمت نیروگاه های تولید برق می توان از حسگرها استفاده  نیز باید از سر راه برداشته شود. برای تحلیل و ارز
یابی را انجام داد. با اســتفاده  کرد و با اســتفاده از نانوحســگرها می توان با دقت و صحت و قیمت کمتری این ارز
کرد  از نانوحســگرها در نیروگاه هــا می تــوان قبل از وقوع مشــکالت جدی در سیســتم تولید برق آن هــا را پیش بینی 
ینگ قســمت های مختلــف عمر تجهیــزات را افزایش داد و  کرد و با مانیتور و از متوقــف شــدن نیــروگاه جلوگیــری 
کاهــش هزینه تولید  کرد، تمامی این مســائل بــه افزایش عمر قطعات و  یاد  فاصلــه بررســی و تعمیــرات دوره ای را ز

برق منجر می شود.

پینوشتها
1  Dissolved gas analysis (DGA)
2  Nanoelectromechanical systems
3  Microelectromechanical systems
4  Photoresist
5  Piezoresistive

6 معیاری برای اندازه گیری انعطاف پذیری یکشی یا ستون در برابر فشار است.
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