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یکــی از سنســورهایی کــه بســیار در صنعــت پــر کاربــرد هســتند و نامــش را زیــاد مــی شــنویم، 
سنســور القایــی اســت. در ایــن مقالــه قصــد داریــم در مــورد سنســور القایــی و کاربردهــای آن 

ــت نماییم.  صحب

سنسور القایی چیست؟
ــی  ــی )inductive sensor( م ــن سنســورها در صنعــت، سنســورهای القای یکــی از پرکاربردتری
باشــند، سنســورهای القایــی، سنســورهایی هســتند کــه حرکــت، موقعیــت و یــا حضــور اجســام 
را بــدون هیچگونــه تمــاس فیزیکــی تشــخیص مــی دهنــد. ایــن سنســورها تنهــا در مقابــل فلزات 
عکــس العمــل نشــان مــی دهنــد و مــی تواننــد بــه رلــه هــا، شــیرهای برقــی هــا، سیســتم هــای 
انــدازه گیــری و مــدارات کنتــرل الکتریکــی، فرمــان هایــی را بــه طــور مســتقیم ارســال نماینــد.

 
عملکرد سنسور القایی

سنســورهای القایــی از جریــان هــای القــا شــده توســط میــدان هــای مغناطیســی بــرای تشــخیص 
اجســام فلــزی نزدیــک اســتفاده مــی کننــد. سنســور القایــی از یــک کویــل )ســلف( بــرای تولید 
میــدان مغناطیســی فرکانــس بــاال، اســتفاده مــی کنــد. همانطــور کــه در شــکل زیــر نشــان داده 
شــده اســت، اگــر در نزدیکــی میــدان مغناطیســی در حال تغییــر، یک جســم فلزی وجود داشــته 

باشــد، جریــان شــروع بــه گــردش در جســم مــی کنــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه حتــی در صــورت عــدم وجــود جســم نیــز سنســورهای القایــی همچنان 

در حال نوســان هســتند.
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کاربرد سنسورهای القایی
امــروزه تقریبــا نمــی تــوان اتوماســیون صنعتی را بــدون اســتفاده از سنســور القایی تصور کــرد. از 
سنســورهای القایــی بــرای تشــخیص موقعیت اجســام فلــزی، در صنایــع الکترونیــک، مکانیک، 

اتومبیــل، پالســتیک یــا مــواد غذایــی و دیگــر صنایــع، اســتفاده می شــود. 
سنســورهای القایــی اغلــب در کاربردهایــی کــه نیــاز بــه دقــت، ایمنــی و قابلیــت اطمینــان بــاال 
دارنــد، اســتفاده مــی شــوند و اغلــب در شــرایط محیطــی ســخت بــه کار مــی روند. سنســورهای 
القایــی کاربردهــای بســیاری فراوانــی در صنایــع مختلــف از جملــه اتوماســیون صنعتــی دارنــد. 

برخــی از کاربردهــای سنســورهای القایــی عبــارت انــد از: 

 خطوط تولید
 خطوط مونتاژ

 بسته بندی
 تشخیص موقعیت
 تشخیص حرکت

 کنترل حرکت
 تشخیص دور موتور

 قالب تزریق پالستیک
 کاربردهای دریایی

 صنعت خودرو
 تشخیص موقعیت و حرکت قطعات فلزی با سرعت حرکت باال

 MRI مورد استفاده در زمینه های پزشکی به عنوان مثال برای 
 مورد استفاده در سنسورهای راهنمایی و رانندگی



3

مزایای سنسورهای القایی
 تشخیص بدون تماس

مقاومت باال در برابر مواد خارجی
کیفیت باال

سرعت سوئیچینگ باال
خطی بودن باال

دقت باال
تکرار پذیری باال

نصب آسان
دریفت دمایی کم

تعمیر و نگهداری رایگان
قیمت مناسب
عمر طوالنی

سازگاری با محیط 
مقــاوم در برابــر شــرایط محیطــی ســخت و مناطق صنعتــی کــه دارای آلودگی، گــرد و غبار، 

خــاک و غیره هســتند.

جمع بندی
سنســور القایــی یکــی از پرکاربردترین سنســورها در صنعت، از جمله اتوماســیون صنعتی اســت 
کــه مــا در ایــن مقالــه، در مــورد سنســور القایــی، کاربردهــا و مزایــای آن صحبت نمودیــم. برای 
درک بهتــر سنســورهای القایــی در یکــی از کاربردهای خــاص، به مقاله ی » سنســورهای القایی  

بــرای تشــخیص دور موتور« مراجعــه نمایید.


