
 Capacitive sensor –سنسور خازنی 

 فلزات مقابل در که هستند الکتریکی کنتاکت بدون و تماس بدون سنسورهاي خازنی معرفی سنسور: سنسورهاي

این نوع سنسورها یکی از انواع سنسورهاي مجاورتی هستند. اساس کار آنهاا  نمایند.  می عمل غیر فلزات اغلب و

باشد. از این سنسورها بیشتر براي اجسام غیر فلزات استفاده می شود زیرا بهتر برمبناي تغییر ظرفیت خازن می 

 است براي فلزات از سنسور القائی استفاده شود.

  .شوند تولید متفاوتی هاي نوع در توانند می دیگر سنسورهاي مجاورتی همانند نیز سنسور نوع مشخصات: این

 .هستند (NC) بسته نرمال و (NO) باز نرمال مدل دو -

 چهاار  قابلیات  باا  سنسور یک) NC و NO عملکرد وNPN و PNP اتصال قابلیت داراي خروجی با دیگري نوع -

 (سنسور

 .شوند می تولید.. و مکعبی اي، استوانه جمله از متفاوت هاي شکل انواع در -

 .دارد وجود Non-Flush و Flush نوع دو در -

 اتصال هیچ ها آن در که معنی این به است آنها( Non-contact) بودن تماسی غیر سنسورها این هاي ویژگی از

 ها آن عمر طول افزایش به منجر خاصیت این. ندارد وجود ثابت هاي قسمت و متحرک هاي قسمت میان مکانیکی

 .شود می

 اساساای : قساامت اساات شااده تشااکیل قساامت چهااار از سنسااورها ایاان اصااول عملکاارد: ساااختمان  

طاوري   بها   نسبت فلزي قطعات این قرارگیري وضعیت ، شده تشکیل فلزي قطعه دو از (oscillator)اسیالتور

 نزدیاک باه صافحه اسااس     E الکتریکی ضریب با اي قطعه هرگاه.  شود می خازنی ظرفیت یک ایجاد باعث که

 خروجای  دامناه  تغییار  باعاث  خازنی ظرفیت تغییر این.  شود می صفحات بین خازنی ظرفیت تغییر باعث گردد

 ساط   باا  را مقادار  ایان  و کناد  می آشکار را اسیالتور دامنه ( Demodulator)دمدوالتور . شود می اسیالتور

 شاود  می تحریک سنسور خروجی ، باشد بیشتر مرجع دامنه از مقدار این دامنه هرگاه.  نماید می مقایسه مرجع

 و سنسور فعال می شود.



 

 در این سنسورها ظرفیت خازن و میزان دي الکتریک )ماده ي میان صفحات( با فرمول زیر تغییر می کند: 

 

 دسته بندي سنسورهاي خازنی :

 .شوند می تقسی  سی 4 و سی 3 ، سی 2 ي دسته سه به سنسورها این خروجی تعداد ازنظر -

 یاک  سنساورها  ایان  خروجی در یعنی. هستند ترانزیستور داراي خروجی در معموال سیمه سه سنسورهاي -

 .کند می ایجاد خروجی در 1 و 0 االت ترانزیستور این اشباع یا قطع االت که دارد وجود ترانزیستور

. باشند داشته نیز شبکه به اتصال براي دیگر سی  یک توانند می ترانزیستور بر عالوه چهارسیمه سنسورهاي -

(IOT )شوند استفاده مکملی صورت به ها خروجی توانند می همچنین. 

 :شوند می تقسی ( NC) بسته نرمال و( NO) باز نرمال دسته دو به خروجی نوع ازنظر -

 اماا  هساتند  بااز  االات  در رلاه  یاا  و ها کنتاکت کند نمی ااساس را اجسام سنسور که هنگامی: باز نرمال -

 .کنند می پیدا تغییر بسته االت به باز االت از ها کنتاکت کند، ااساس سنسور را آن وجود که هنگامی

 مای  فعاال  سنسور خروجی که هنگامی اما هستند بسته صورت به ها کنتاکت معمول دراالت: بسته نرمال -

 .شوند می باز صورت به رله یا و ها کنتاکت است، داده تشخیص را شیء سنسور و شود

 . شوند بندي تقسی  Non-flush و Flush صورت دو به توانند می عملکرد نوع نظر از همچنین -

 زیرا است محدودتر اشیاء تشخیص ازنظر نوع این.  شود می شناخته نیز Shielded اس  به کهFlush نوع -

 .بدهد تشخیص تواند می را بگیرد قرار آن مقابل در تنها که زمانی تنها

 از ه  و اطراف از ه  که است سنسوري است شده شناخته نیزUnshielded اس  به کهNon-flush نوع -

 ندارد. محدودیتی سنسور این. بدهد تشخیص را اجسام تواند می مقابل

 ضریب دی الکتریک

 ظرفیت خازن

 مساحت صفحه

 طول صفحه



 تولیاد .. و اي اساتوانه  مکعبی، هاي شکل در توانند می. دارند باالیی تنوع سنسورها نوع این ظاهري نظر از -

 یاا  فلز تواند می آنها ي بدنه جنس. هستند متنوع اي استوانه نوع در قطر ي اندازه نظر از همچنین و شوند

 .باشد متفاوت تواند می نیز آنها به متصل سی  طول همچنین و باشد پالستیک

 تقسای  ( AC) متناوب جریان با سنسور و( DC) مستقی  جریان با سنسور ي دسته دو به نیز جریان ازنظر -

 :شوند می بندي

 دو باه  سنساورها  مادل  این و گیرد می قرار سري صورت به سنسور با بار سنسورها این در: متناوب جریان -

 .شوند می ساخته بسته نرمال و باز نرمال صورت

 خروجای  اگار  کاه  شده ساخته بسته نرمال و باز نرمال صورت دو به نیز سنسورها نوع این: مستقی  جریان -

 .باشد می NPN نوع از باشد منفی خروجی واگر PNP نوع از باشد مثبت

 نحوه نصب سنسورهاي خازنی: 

 روي تاا  شاود  لحاا   خاصای  شارای   بایاد  یکادیگر  مقابل یا و کنار در خازنی سنسور چند یا دو دادن قرار براي

 ااسااس  ساط   قطار  از بیشاتر  سنساور  دو فاصاله  اداقل فلزي غالف با سنسورها مورد در. نگذارند اثر یکدیگر

 ااداقل  اسات  فلازي  غالف از خارج آنها تماس سط  که سنسورهایی مورد در اما شود می گرفته درنظر سنسور

  .شود گرفته درنظر سنسور اساس سط  دوبرابر از بیشتر باید سنسور فاصله

 ناامی  ساوئیچین   ي فاصاله  برابار  شش از بیشتر سنسور دو فاصله باید یکدیگر مقابل در سنسور دو نصب براي

 .شود گرفته درنظر

 سنسورها افاظت

 اشاتباه  تغذیاه  و خروجای  سی  اگر ولی هستند شده افاظت معکوس ولتاژ دربرابر صنعتی سنسورهاي خروجی

 یکای  که است شده داده قرار LED دو سنسورها برخی روي. دارد وجود سنسور دیدن آسیب امکان بشوند، وصل

 و اخطار منزله به تواند می LED شدن زن چشمک اوقات گاهی و است خروجی کوتاه اتصال کردن مشخص براي

 .باشد اشکال

 خروجی سنسور

 صاورت  باه  تواناد  مای    NC)و NO از ترکیبای ) مکمل اتی یا و بودن NC ویا NO بر عالوه سنسورها خروجی

 .باشد دیجیتال یا آنالوگ



 شیء، از سنسور فاصله تغییر با و است پیوسته جریان یا ولتاژ صورت به سنسورها این خروجی:آنالوگ خروجی -

 .کند می پیدا تغییر خروجی جریان یا ولتاژ

 درواقاع . کنیاد  کنتارل  کاامییوتر  یک توس  را ولتاژ که دهد می اجازه شما به خروجی این: دیجیتال خروجی -

 .کند می تبدیل یک و صفر کدهاي به را آن پس کند پردازش را آنالوگ یا و پیوسته خروجی تواند نمی کامییوتر

 .دارند آنالوگ خروجی بازار در موجود سنسورهاي اکثریت

 تفاوت این سنسورها با سنسورهاي القائی و مغناطیسی:

می باشند درااالی کاه سنساورهاي    )فارغ از جنس آنها(  همه ي اشیاءاین نوع سنسورها قادر به تشخیص  -

 فلازات و همچنین سنسورهاي القائی تنهاا قاادر باه تشاخیص      مگنت هامغناطیسی تنها قادر به تشخیص 

  هستند.

میلیمتار الای    1.1رنج تشخیص این نوع سنسورها با دو نوع دیگر متفاوت است. سنسورهاي مغناطیسی از  -

میلی متر الی  4میلیمتر و سنسورهاي خازنی از  120میلیمتر الی  0.2، سنسورهاي القائی از  میلیمتر 100

 میلیمتر . 00

 

 مزایاي سنسورهاي خازنی :

 هستند قیمت ارزان -

 باال پذیري نویز قابلیت و نویز ایجاد عدم -

  سخت محیطی عوامل برابر در مقابل -

 باال سوئیچین  فرکانس -

 مکانیکی هاي کنتاکت نداشتن دلیل به طوالنی عمر -

 دارد نیاز کمی بسیار خروجی توان به -



 کاربرد سنسورهاي خازنی:

 شمارش تولید -

 کنترل سط  مخازن  -

 کنترل ارکت پارچه -

 غیرفلزيجدا کردن قطعات فلزي از  -

 تشخیص ارتفاع قطعات -

 کنترل وجود محصول در بسته بندي -

 تشخیص پارگی در قرقره و یا نوار نقاله براي محصوالت مختلف  -

 تنظی  فاصله سوئیچین  :

 . گذارد می تاثیر سوئیچین  فاصله بر...  و غبار و گرد ، هوا رطوبت مانند عواملی خازنی سنسورهاي عملکرد در

 جادول  شار  ه با  مختلف قطعات براي تصحی  ضرایت مهمترین و دارد بستگی قطعه نوع به چین ئیسو فاصله

 است : زیر

 نوع قطعه ضریب تصحیح

 فلز 1

 آب 1

 چوب 2.0الی  2.0

2.0 PVC 

 شیشه 2.0

 روغن 2.1

 

 که قطعاه  هنگامی سنسورها این سوچین  فاصله که شود توجه نکته این به خازنی سنسورهاي تنظی  !! هنگام

اسات   شاده  ذکار  سنساور  مشخصات در که آن نامی مقدار از بیشتر نباید گیرد می قرار سنسور مقابل در فلزي

  . باشد

 . است تنظی  قابل پتانسیومتر توس  خازنی سنسورهاي ین سوئیچ فاصله


