
 Magnetic sensor –سنسور مغناطیسی 

 میداان  به دادن نشان واکنش مغناطیسی سنسور کار اساس. است مجاورتی سنسور انواع از یکیمعرفی سنسور: 

هرگاه یک آهنربا در مقابل این سنسور قرار گیرد کنتاکت آن  .است الکتریکی یا دائم آهنربای اطراف مغناطیسی

. دهندا  تشخیص را ها آن موقعیت تواننا می قطعات، با تماسی هیچگونه انجام باون حقیقت در عمل خواها کرد.

 نحوه. کننا می استفاده DC یا و AC های جریان از که باشا می دائمی آهنربای از( Magnetic sensor) جنس

 .کنا می تغییر شان ویژگی و گیرنا می قرار تاثیر تحت مغناطیسی میاان توسط که است ای گونه به ها آن عملکرد

 مشخصات: این نوع سنسور نیز هماننا سنسورهای القایی می تواننا در نوع های متفاوتی تولیا شونا. 

 .هستنا( NC) بسته نرمال و( NO) باز نرمال مال دو -

 قابلیدت  با سنسور یک) NC و NO عملکرد وNPN و PNP اتصال قابلیت دارای خروجی با دیگری نوع -

 (سنسور چهار

 .شونا می تولیا.. و مکعبی ای، استوانه جمله از متفاوت های شکل انواع در -

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

 هدا  آن در کده  معندی  این به آنها است( Non-contact) بودن تماسی غیر هاسنسور این های ویژگی از

 بده  منجدر  خاصدیت  این. ناارد وجود ثابت های قسمت و متحرک های قسمت میان مکانیکی اتصال هیچ

 .شود می ها آن عمر طول افزایش

عملکرد این سنسورها مشابه سنسورهای القایی اسدت. درون آنهدا یدک اسیرتور)نوسدان کننداه(       اصول عملکرد:

این سیم پیچ بدا دریافدت جریدان     وجود داشته که این نوسان کنناه جریان به سیم پیچ موجود در آن می دها.

شود. حال زمانی که یک آهنربا )مگنت( به میاان ایدن سدیم پدیچ وارد شدود ) بده       دارای میاان مغناطیسی می

باعث تغییر در دامنه ی اسیرتور می شود. از طرفی این اسیرتور به یک مداار آشدکار سداز     سنسور نزدیک شود(

تیجه خروجدی  و زمانی که در دامنه ی آن تغییری به وجود آیا، این ماار تغییر را ثبت کرده و در نمتصل است 

 سنسور را فعال می کنا.



 

  در این سنسورها میاان مغناطیسی وجود دارد که این میاان از رابطه مقابل تبعیت می کنا: 

 

 

 دسته بنای سنسورهای مغناطیسی:

 سیم تقسیم می شونا.4سیم و 3سیم ، 2این سنسورها به سه دسته ی  تعااد خروجیازنظر 

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

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

 داشدته  نیدز  شدبکه  به اتصال برای دیگر سیم یک تواننا می ترانزیستور بر عروه چهارسیمه سنسورهای -

 .شونا استفاده مکملی صورت به ها خروجی تواننا می همچنین( IOT. )باشنا

 ( تقسیم می شونا:NC( و نرمال بسته )NOبه دو دسته نرمال باز ) نوع خروجیازنظر 

 هنگدامی  اما هستنا باز حالت در رله یا و ها کنتاکت کنا نمی احساس را آهنربا سنسور که هنگامی: باز نرمال -

 .کننا می پیاا تغییر بسته حالت به باز حالت از ها کنتاکت کنا، احساس سنسور را آن وجود که

 شود می فعال سنسور خروجی که هنگامی اما هستنا بسته صورت به ها کنتاکت معمول درحالت: بسته نرمال -

 .شونا می باز صورت به رله یا و ها کنتاکت است، داده تشخیص را مگنت سنسور و

  .شونا بنای تقسیم Non-flush و Flush صورت دو به تواننا می عملکرد نوع نظر از همچنین

 زیدرا  اسدت  محداودتر  آهنربا تشخیص ازنظر نوع این.  شود می شناخته نیز Shielded اسم به کهFlush نوع -

 .باها تشخیص توانا می را بگیرد قرار آن مقابل درتنها  که زمانی تنها
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 از هدم  و اطدراف  از هدم  که است سنسوری است شاه شناخته نیزUnshielded اسم به کهNon-flush نوع -

 سدیم  مغناطیسدی  میداان  به بسته و نااشته محاودیتی سنسور این. باها تشخیص را مگنت ها توانا می مقابل

 تشخیص را انجام می دها. آن، پیچ

 و شونا تولیا.. و ای استوانه مکعبی، های شکل در تواننا می. دارنا باالیی تنوع سنسورها نوع این ظاهری نظر از

 پرسدتیک  یدا  فلدز  تواندا  می آنها ی بانه جنس. هستنا متنوع ای استوانه نوع در قطر ی اناازه نظر از همچنین

 .باشا متفاوت توانا می نیز آنها به متصل سیم طول همچنین و باشا

( تقسیم بندای  ACو سنسور با جریان متناوب ) (DCنیز به دو دسته ی سنسور با جریان مستقیم ) جریان ازنظر

 می شونا:

: در این سنسورها بار با سنسور به صورت سری قرار می گیرد و این مال سنسورها به دو تناوبجریان م -

 صورت نرمال باز و نرمال بسته ساخته می شونا.

سنسورها نیز به دو صورت نرمال باز و نرمال بسته ساخته شاه که اگر خروجی  این نوع: ستقیمجریان م -

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

 سنسورهای مغناطیسی به دو دسته برگشت پذیر و خودنگهاار تقسیم می شونا. برگشت به حالت عادیاز نظر 

 ت پذیر با فاصله گرفتن میاان ویا قطع شان آن، پرتین به حالت اولیه خود برخواهاگشتدرمال برگش -

 درحالی که در مال خودنگهاار با قطع میاان مغناطیسی، پرتین آخرین وضعیت خود را حفظ می کنا.

 از نظر میاان اعمالی نیز به سه دسته تقسیم می شونا:

- Low field  میلی گوس )گوس: یکی از واحاهای میاان مغناطیسی( 1: کمتر از 

- Medium field  گوس 10میلی گوس و  1: بین 

- High field  گوس 10: باالتر از 

 به سه دسته تقسیم می شونا:  نوع عملکردهمچنین از نظر 

- AMR     کده ایدن    : در این نوع سنسورها مقاومتشان با توجه به جهت یا قارت میداان تغییدر مدی کندا

( و همچندین قطدن نماهدای مغناطیسدی     Position sensorسنسور بیشتر در سنسورهای موقعیدت ) 

 کاربرد دارد.



- GMRمغناطیس هستنا : این نوع سنسورها از سه الیه مواد ساخته شاه انا که دو الیه بیرونی مواد فرو

اسدت. زمدانی کده میداان     که خاصیت مغناطیسی ناارد( قرار گرفتده  و در الیه ی میانی مس )ماده ای 

مغناطیسی وجود ناارد این الیه ها جهت های مختلف داشته و بنابراین مقاومت باالیی برقرار اسدت امدا   

وجود داشته باشا الیه های طرفین با یکایگر هم جهت شداه و بده همدین     زمانی که میاان مغناطیسی

اسدتفاده مدی    GMRناطیسی نوع در سنسورهای مغ دلیل مقاومت کاهش پیاا می کنا. از این عملکرد

 شود.

 
- Reed :    هدا حساسدیت بده میداان     یک نوعی سنسور دیجیتال و مجاورتی اسدت کده مبندای عملکدرد آن

دو تیغه ی پرتین بسته  گامی که آهنربا )میاان مغناطیسی( به آن نزدیک می شودن. همغناطیسی است

 از آن دور می شود ، دو تیغه پرتین از یکایگر جاا شداه  شاه و هنگامی که آهنربا )میاان مغناطیسی(

 ( بازمی گردد.NOو این سنسور به حالت طبیعی خود )نرمال باز 

 

 نحوه نصن سنسورهای مغناطیسی:

 روی تدا  شدود  لحاظ خاصی شرایط بایا یکایگر مقابل یا و کنار در مغناطیسی سنسور چنا یا دو دادن قرار برای

 احسداس  سدط   قطدر  از بیشدتر  سنسدور  دو فاصدله  حااقل فلزی غرف با سنسورها مورد در. نگذارنا اثر یکایگر



 حدااقل  اسدت  فلدزی  غرف از خارج آنها تماس سط  که سنسورهایی مورد در اما شود می گرفته درنظر سنسور

  .شود گرفته درنظر سنسور حساس سط  دوبرابر از بیشتر بایا سنسور فاصله

 ندامی  سدوئیچین   ی فاصدله  برابدر  شش از بیشتر سنسور دو فاصله بایا یکایگر مقابل در سنسور دو نصن برای

 .شود گرفته درنظر

 حفاظت سنسورها

 اشدتباه  تغذیده  و خروجدی  سیم اگر ولی هستنا شاه حفاظت معکوس ولتاژ دربرابر صنعتی سنسورهای خروجی

 یکدی  که است شاه داده قرار LED دو سنسورها برخی روی. دارد وجود سنسور دیان آسین امکان بشونا، وصل

 و اخطار منزله به توانا می LED شان زن چشمک اوقات گاهی و است خروجی کوتاه اتصال کردن مشخص برای

 .باشا اشکال

 خروجی سنسورها

 صدورت  بده  تواندا  مدی    NC)و NO از ترکیبدی ) مکمل حتی یا و بودن NC ویا NO بر عروه سنسورها خروجی

 .باشا دیجیتال یا آنالوگ

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

 .کنا می پیاا تغییر خروجی جریان یا ولتاژ

 درواقدع . کنیدا  کنتدرل  کدامییوتر  یک توسط را ولتاژ که دها می اجازه شما به خروجی این: دیجیتال خروجی -

 .کنا می تبایل یک و صفر کاهای به را آن پس کنا پردازش را آنالوگ یا و پیوسته خروجی توانا نمی کامییوتر

 .دارنا آنالوگ خروجی بازار در موجود سنسورهای اکثریت

 تفاوت این سنسورها با سنسور القایی:

مغناطیسدی قدادر بده    سنسورهای القایی تنها قادر به تشخیص فلزات هستنا درحدالی کده سنسدورهای     -

. همچنین این سنسورها می تواننا آهنربا را اگر پشت دیوار و یا مانعی از جدنس  تشخیص آهنربا هستنا

 استیل ضازن ، آلومینیوم و چوب باشا را نیز تشخیص دهنا. 



در مقایسه با سنسورهای القایی فاصدله سدوئیچین  بداالتری دارندا و از قدارت       سنسورهای مغناطیسی -

میلدی متدر   1.1)رنج تشخیص سنسورهای مغناطیسدی : از   . تشخیص با فاصله باالتری برخوردار هستنا

 میلی متر( 120میلی متر الی  0.2رنج تشخیص سنسورهای القایی: از  –میلی متر  100الی 

رسا که چطور رنج سنسورهای القایی بیشتر است اما بدازهم در مقایسده بدا سنسدورهای     شایا عجین به نظر ب! !

سنسورهایی ضعیف تر می داننا؟! پاسخ اینجاست که این اعااد گفته شاه دربداره سنسدورهای    آنهارا مغناطیسی

موردهدای  مغناطیسی به صورت کلی و عموما سنسورها می باشا اما برای سنسورهای القایی همراه بدا احتسداب   

یدا   میلی متر باشا و تنها دو یدا سده   00الی  2خاص نیز گفته شاه است. ممکن است رنج سنسورهای القایی از 

خته شداه باشدا امدا    میلی متر سا 2و یا کمتر از  میلی متر 00سنسور خاص برای محاوده ی بیش از  حتی یک

درحدالی کده عمومیدت آنهدا تنهدا محداود بده بدازه ای کمتدر از           اعااد آن  در معرفی سنسور آورده شاه اسدت 

امدا بده طدور کلدی      سنسورهای القایی در معرفی دارای رنج بیشتری هستنا می باشا بنابراینسنسورهای القایی 

 نسبت به سنسورهای مغناطیسی رنج کمتری دارنا !!

اه است و یک میداان مغناطیسدی   هسته اسیرتور( را پوشان در سنسورهای القایی هسته نیمی از بوبین) -

به بیرون هاایت می شود درحالی که هسته ی فریت اسیرتور سنسور مغناطیسدی تمدام آن را پوشدش    

ا نزدیک شان یک آهن ربا به این سنسور، هسته ی بوبین اسیرتور اشدباع شداه و ایدن اشدباع     داده و ب

سبن تشخیص آهنربا توسط حسگر می  هسته منجر به تغییر در نوسان اسیرتور می شود که این تغییر

 شود.

 مزایای سنسورهای مغناطیسی:

 ارزان قیمت هستنا -

 عام ایجاد نویز و قابلیت نویز پذیری باال -

 مقابل در برابر عوامل محیطی سخت  -

 فرکانس سوئیچین  باال -

 عمر طوالنی به دلیل نااشتن کنتاکت های مکانیکی -

 کاربردهای سنسورهای مغناطیسی:

 های هوشمناپارکین   -



 تعیین سط  مخازن  -

 جرثقیل و یا باالبرهای مغناطیسی -

 سیستم های ضاسرقت -

 قطن نما در گوشی های هوشمنا -

 تشخیص فاصله و یا سرعت در اتومبیل ها -

 کنترل حرکت سیلنارها -

 شمارش وسایل -

 کنترل موقعیت تجهیزات -

 تشخیص باز یا بسته بودن درب ها -

 آسانسور )از نوع خودنگهاار( -

 

 

 

 


