
 Inductive sensor –سنسور القایی )سلفی( 

سنسورهای القایی سوییچ های بدون تماسی هستند که در اثر نزدیک شدن فلزات عمل سووییچ  معرفی سنسور: 

برخی از این سنسورها می توانند در خروجی ولتاژ و یا جریان آنالوگ متناسب با فاصله قطعه را انجام می دهند. 

 آورند. این سنسورها جایگزین مناسبی برای سوییچ های مکانیکی هستند.از سنسور به وجود 

 به طور کلی این سنسورها دارای مشخصات زیر هستند :  مشخصات: 

 ( هستند.NC( و نرمال بسته )NOدو مدل نرمال باز ) -

)یک سنسور با قابلیوت   NCو  NO و عملکردNPNو  PNPنوع دیگری با خروجی دارای قابلیت اتصال  -

 چهار سنسور(

 در انواع شکل های متفاوت از جمله استوانه ای، مکعبی و.. تولید می شوند. -

 وجود دارد. Non-Flushو  Flushدر دو نوع  -

 که است سلف یا پیچ سیم یک سلفی، سنسورهای اصلی قسمت

 .کند می حس را یفلز قطعات وجود الکترومغناطیسی، خاصیّت با

 قسمت اصلی تشکیل شده است : 4عملکرد: ساختمان این سنسورها از اصول 

 

 یوا  اسویرتور  .(Oscillator-قسمت اصلی این سنسور یک نوسان ساز فرکانس باال است ) معورو  بوه اسویرتور   

 میودان  پویچ  سویم  ایون  .شوود  می داده پیچ سیم شدن،به تنظیم از پس و کرده تولید متناوب ولتاژ ساز، نوسان

این فلز در میدان مغناطیسی سیم پیچ وارد شده و  با نزدیک کردن فلز، . کند می تولید را الزم الکترومغناطیسی



باعث تاثیر در دامنه نوسان ساز می شود. این تغییر در دامنه ی نوسان ساز )اسویرتور( توسوم مودار آشکارسواز     

 و خروجی سنسور را فعال می کند.  )دمدوالتور(، آشکار شده

 : موجود در سنسور القایی از فرمول زیر تبعیت می کند میدان مغناطیسی

 

 سنسورهای القایی )سلفی( :  دسته بندی

 سیم تقسیم می شوند.4سیم ، 3سیم ، 2این سنسورها به سه دسته  تعداد خروجیاز نظر 

سیمه معموال در خروجی دارای ترانزیستور هستند. یعنی در خروجی این سنسورها یک سنسورهای سه  -

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

عروه بر ترانزیستور می توانند یک سیم دیگر برای اتصال به شوبکه نیوز داشوته    سنسورهای چهارسیمه  -

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

 تقسیم می شود. (NC( و نرمال بسته )NOبه دو دسته نرمال باز ) نوع خروجیاز نظر 

در حالوت بواز هسوتند اموا      هنرمال باز: هنگامی که سنسور اشیاء را احساس نمی کند کنتاکت ها و یا رل -

کنتاکت ها از حالت باز به حالت بسته تغییر پیودا موی   هنگامی که وجود شیء را سنسور احساس کند، 

 کنند.

ها به صورت بسته هستند اما هنگامی که خروجی سنسوور فعوال    درحالت معمول کنتاکتنرمال بسته:  -

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

 تقسیم بندی شوند.  Non-flushو  Flushمی توانند به دو صورت  نوع عملکردهمچنین از نظر 

. این نوع ازنظر تشخیص اجسام فلزی محدودتر نیز شناخته می شود  Shieldedکه به اسم Flushنوع  -

 تشخیص بدهد.است زیرا تنها اجسامی که در مقابل آن قرار بگیرد را می تواند 

 طول

 ضریب گذردهی

 میدان مغناطیسی
 مساحت

 جریان



سنسوری است کوه هوم از اطورا  و     نیز شناخته شده استUnshieldedکه به اسم Non-flushنوع  -

هم از مقابل می تواند اجسام را تشخیص بدهود. ایون سنسوور محودودیتی نداشوته و بسوته بوه میودان         

 مغناطیسی سیم پیچ آن، اجسام فلزی را حس می کند.

 

این نوع سنسورها تنوع باالیی دارند. می توانند در شکل های مکعبی، استوانه ای و.. تولید شوند و  ظاهریاز نظر 

. جنس بدنه ی آنها می توانود فلوز یوا پرسوتیک     هستند نوعهمچنین از نظر اندازه ی قطر در نوع استوانه ای مت

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

 نحوه نصب سنسورهای القایی: 

برای قرار دادن دو یا چند سنسور القایی در کنار و یا مقابل یکودیگر بایود شورایم خاصوی لحوا  شوود توا روی        

بیشوتر از قطور سوطح احسواس      یکدیگر اثر نگذارند. در مورد سنسورها با غر  فلزی حداقل فاصوله دو سنسوور  

سنسور درنظر گرفته می شود اما در مورد سنسورهایی که سطح تماس آنها خارج از غر  فلوزی اسوت حوداقل    

 فاصله سنسور باید بیشتر از دوبرابر سطح حساس سنسور درنظر گرفته شود.

صوله ی سووییچینن نوامی    باید فاصله دو سنسور بیشتر از شش برابور فا  برای نصب دو سنسور در مقابل یکدیگر

 درنظر گرفته شود.

 

 حفاظت سنسورها:

Flush 

Non-flush 



خروجی سنسورهای صنعتی دربرابر ولتاژ معکوس حفاظت شده هستند ولی اگر سیم خروجوی و تغذیوه اشوتباه    

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

می تواند به منزله اخطار و  LEDل کوتاه خروجی است و گاهی اوقات چشمک زن شدن برای مشخص کردن اتصا

 اشکال باشد.

 خروجی سنسورها:

موی توانود بوه صوورت      ( NCو NO و یا حتی مکمل) ترکیبوی از  بودن NCویا  NOخروجی سنسورها عروه بر 

 آنالوگ یا دیجیتال باشد.

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

 شیء، ولتاژ یا جریان خروجی تغییر پیدا می کند.

این خروجی به شما اجازه می دهد که ولتاژ را توسم یوک کوامویوتر کنتورل کنیود.      خروجی دیجیتال: -

به کدهای صفر و یک  خروجی پیوسته و یا آنالوگ را پردازش کند پس آن رادرواقع کامویوتر نمی تواند 

 تبدیل می کند.

 دارند. خروجی آنالوگاکثریت سنسورهای موجود در بازار 

 مزایای سنسورهای القایی:

 ارزان قیمت هستند -

 نحوه ی نصب راحت دارند -

 گرد وغبار و سایر آلودگی های محیطی روی عملکرد آنها تاثیری ندارد -

 هستندعمر باالیی دارند و درمقابل عوامل محیطی مقاوم  -

 فرکانس سوییچینن باالیی دارند -

 در بازار موجود هستند  و در تنوع باال همیشه -

 :سنسور القایی هایکاربرد

 تشخیص وجود و یا عدم وجود شیء -

 شمارش قطعات -



 تشخیص جهت چرخش و یا حتی کنترل سرعت -

 حتی ضخامت آناندازه گیری فاصله قطعه و یا  -

 (Sortingدسته بندی کردن اشیاء ) -

 قطعات متحرک در ماشین آالتتشخیص  -

 چراغ های راهنمایی رانندگی -

 MRIدستگاه های  -

 ردیاب های فلزی و یا حتی گنج یاب ها -

 


