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همانطــور کــه در مقالــه ی »سنســور القایــی چیســت و چــه کاربــردی دارد« توضیــح داده شــد، 
یکــی از سنســورهای فــوق العــاده پرکاربــرد در صنعــت، سنســور القایــی اســت. در ایــن مقالــه 
قصــد داریــم در مــورد سنســور القایــی منتهــا بــرای یــک کاربــرد خــاص در صنعــت صحبــت 

 . کنیم

 

همانطــور کــه مــی دانیــم، سنســور القایــی )inductive sensor( بــرای تشــخیص فلــز از غیرفلــز 
اســتفاده مــی شــود، کــه در ایــن مقالــه نکاتــی در مــورد کاربــرد سنســور القایــی بــرای تعییــن و 

تشــخیص دور موتــور بیــان شــده اســت. 

سنسور القایی برای تعیین و تشخیص دور موتور
زمانــی کــه موتــور شــروع بــه چرخیــدن مــی کنــد، یــک flywheel  را مــی چرخانــد. روی ایــن 
flywheel، 10 عــدد حفــره ایجــاد شــده اســت کــه فاصلــه ی آن هــا نســبت بــه یکدیگــر کامــا 
یکســان اســت. فاصلــه ی حــس ایــن سنســور 1 ســانتی متــر اســت، یعنــی هــر قطعــه ی فلــزی که 

در فاصلــه ی یــک ســانتی متــری ایــن سنســور قــرار گیــرد را حــس مــی کنــد. 
ــذا ایــن سنســور در فاصلــه ی 1 ســانتی متــری ســطح صــاف flywheel قــرار گرفتــه و فعــال  ل
اســت. زمانــی کــه  flywheel شــروع بــه چرخیــدن مــی کنــد و ســوراخ هــا روبــه روی سنســور 

قــرار مــی گیــرد، فاصلــه از 1 ســانتی متــر بیشــتر شــده و سنســور غیــر فعــال مــی شــود. 
بنابرایــن بــا چرخــش ایــن flywheel، سنســور مــدام فعــال و غیرفعــال مــی شــود، کــه اگــر آن را 
بــه یــک منبــع 24 ولتــی وصــل نماییــم بــا قطــع و وصــل شــدن ایــن 24 ولــت، در خروجــی بــه ما 
پالــس میدهــد. پــس کافــی اســت کــه بیاییم تعــداد پالــس هــا را بشــماریم و تشــخیص دهیم که 

ایــن flywheel بــا چــه دوری بــر دقیقــه مــی چرخــد.
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مثال: 
بــرای مثــال بــا چرخــش ایــن flywheel، 1000 پالــس در دقیقــه بــرای مــا ایجــاد شــده اســت، لــذا 
کافــی اســت کــه 1000 پالــس را تقســیم بــر 10 عــدد حفــره کنیم، کــه حاصل برابــر بــا 100 دور 

در دقیقــه می شــود.
rpm 100=10/1000

ــرای ایــن کــه  ــد، ب ــر دقیقــه حرکــت مــی کن ــا ســرعت  900 دور ب ــم flywheel، ب فــرض کنی
بتوانیــم فرکانــس را بــه دســت آوریــم و متوجــه شــویم کــه ایــن flywheel، در یــک ثانیــه چنــد 

دور میزنــد بایــد بــه روش زیــر عمــل کنیــم:
60/900=15 ثانیه در دور

 15*10=150 فرکانس سوئیچینگ
ــد، ایــن سنســور 150 عــدد  ــا ســرعت 900 دور در دقیقــه حرکنــد کن یعنــی اگــر flywheel، ب
پالــس تولیــد مــی کنــد، که اگــر فرکانس ســوئیچینگ سنســور کمتــر از 150 هرتز باشــد، عما 
نمــی توانــد ســرعت 900 دور در دقیقــه را تشــخیص دهــد، بنابرایــن، بایــد بدانیــم کــه بیشــترین 

دور موتــور چقــدر اســت و چنــد عــدد حفــره روی fly wheel، ایجــاد شــده اســت.
نکتــه: همیشــه فرکانــس ســوئیچینگ سنســور را یــک یــا دو رنــج باالتــر از فرکانــس ماکزیمم 

ــاب کنید. انتخ


