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سور  سن د،یمورد استفاده در خطوط تول یسنسورها ن ی از متداول تر ی کی
سنسور  با انواع یمقاله، به صورت فوق العاده ا نیا  در .است ی مجاورت
 ی کش  میمورد نحوه س در آشنا شده و (ی و خازن یی )القا ی مجاورت

دستگاه ها  ریو روش اتصال آن ها به سا PNP و NPN نوع یسنسورها
 .دیریگ ی م  ادی

 نی از ا ی بکند که درک مناس ی مقاله به شما کمک م  نیا  ریو تصاو  وهای دیو
 .دیمقاله با ما همراه باش ن ی ا یتا انتها پس .دیکن دایقطعه مهم پ

 

 ست؟یچ یسنسور مجاورت 1#

خاص  یها تی موقع  ل،یوسا ا،یاش صیتشخ یبرا لهیحسگر وس  ای سنسور
 ی استفاده م  ی متفاوت یکار از ساز و کارها نیا یبرا افراد است و  ی و حت
از موارد الزم است که حسگر بتواند از فاصله دورتر و   ی در برخ اما .کند

 در دهد که صیبا جسم آن را تشخ ی ک یزیتماس و برخورد ف  جادیبدون ا
 .شود ی مشخص م  ی مجاورت یسنسورها  تیاهم طیشرا نیا

هم  ی ت یمیپراکس چیکه سوئ (Proximity Sensor) ی سنسور مجاورت کی
تماس  جادی اطراف را بدون ا یا یاش صیتشخ یی توانا شود، ی م  دهینام

 .با آن ها دارد ی کیزیف

 :است نگونهیا یسنسور مجاورت  کی واقع نحوه کار  در
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هر پرتو   ای)مثل مادون قرمز  ی س یپرتو الکترومغناط دان،یم  جادیا •
 ی(، پالس صوت ینور 

 به سمت اجسام گنالیو تابش س انتشار •
 گنالیدر س رییتغ جاد ی به جسم هدف و ا گنالیس برخورد •
 از برخورد پرتو  ی ناش ی بازگشت  گنالیس افتیدر •
 یبازگشت  گنالیس ای دانیدر م رات ییو محاسبه تغ  ی بررس •
 اهداف با توجه به ساختار و نوع سنسور  صیتشخ •

خودش   ی ک یبه سنسور و حضور آن در نزد ی ش کیشدن  کی به نزد سنسور
تواند از  ی م  ی که ش یدر اکثر موارد حداکثر فاصله ا البته .دهد ی پاسخ م

دهد، در   صیبتواند آن را تشخ سنسور  داشته باشد تا ی سنسور مجاورت
 ی شده در واقع هدف امواج ارسال  دایپ مجس .متر است ی لیم ۲۰تا  ۰حدود 

 .است ی از طرف سنسور مجاورت
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 یسنسور مجاورت یای مزا 2#

 صیتشخ  ینداشته و برا  ی کیقطعات مکان ی مجاورت یسنسورها •
مسئله  نیهم با آن ها ندارند که ی ک یزیبه ارتباط ف یاز یاهداف خود ن

  ی مجاورت  یسنسورها نانیاطم بیو ضر دیعمر مف شی باعث افزا
 .شود ی سنسورها م  گرینسبت به د

سخت و خشن )مثال   اریبس یها طیدر مح ی اعتماد بودن حت قابل •
 آزاد( یو فضا  یی صحرا یها طیمح ای ینفت یها طیدر مح

 آسان یو راه انداز  نصب •
 یمناسب و جذاب )مثال ارزان تر از سنسورها اریبس یها متیق •

 (ینور 

 

 یکاربرد سنسور مجاورت 3#

از   غالبا .دارد یی ا ی و چه مزا ستیچ یسنسور مجاورت  مید یبخش فهم نیا تا
  ی انی قسمت پا سنسور هشود ک ی استفاده م  نطوریا ی سنسور مجاورت کی
را به  ی گنالیس سپس داده و ص یدستگاه را تشخ  کی ای  نیماش کی

  کی ای لهیوس کی  ،ی ارسال گنالیواسطه س به .کند ی ارسال م  ی خروج
کرده  میآن تنظ یرا که ما برا یا برنامه  به حرکت در آمده و گرید نیماش

 .شود ی اجرا م  م،یا
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  ی سنسورها آشنا م نی ا یکاربردها نیاز مهمتر ی رابطه با برخ نیهم در
 :میشو

کوتاه، به   یشده در محدوده ها میتنظ  ی از سنسور مجاورت  استفاده •
 یلمس چیسوئ یجا

  ،یخودروساز  ع ی مثل: کارخانه ها، صنا  ی صنعت یدر کاربردها  استفاده •
 افت یو باز یی غذا ع ی صنا ،ی دیتول

خودروها و  گریفاصله از د صیتشخ یبرا هینقل  لیدر وسا کاربرد •
 پارک خودکار  ستمیاستفاده در س تیاجسام و قابل

تلفن همراه به منظور خاموش کردن  یها ی استفاده در گوش مورد •
به   ی کردن گوش کی تماس و نزد یموقع برقرار  شیصفحه نما 
 .از لمس اشتباه صفحه یر یجلوگ یصورت، برا

 ما ی هواپ ی منی ا یبرا نیبه زم ی کی هشدار نزد  ستمیس •
 یضد حمالت موشک  ینظام  یها ستمیس •
 دوار  یچرخش شفت در موتورها  زانیم یر یگ اندازه •
 و ...(  یدیتول ینقاله )مورد استفاده در کارخانه ها  نوار •
 (Automatic faucets) کیاتومات  یرهایش •
 کارواش یها نیماش •
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 یمجاورت یانواع سنسورها 4#

  میخواه ی حاال م  ست،ی چ ی مطلب که سنسور مجاورت  نیا دنیفهم با
سنسورها که بسته به نوع اهدافشان، در صنعت   نیدرباره انواع مختلف ا
 .می ریبگ ادی رندیگ ی مورد استفاده قرار م

القا 4#- 1  Inductive Proximity)  ییسنسور 
Sensor) 

 یمناسب اهداف فلز  فقط •
 دانیم کی  دیتول ی)نوسان ساز( برا چیپ م یس کیاز  استفاده •

 فرکانس باال  ی س یالکترومغناط
 و برخورد آن با اجسام اطراف دانیو انتشار م سالار •
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 دان یگرفتن جسم هدف در م قرار •
از  ی حسگر ناش دانیخالف جهت م ی س یالکترومغناط دانیم  جادیا •

 شده در هدف جادیا یها انیجر
نوسان  گنالی)سنسور و هدف( و کاهش دامنه س دانیدو م تداخل •

 ساز
 هدف صیتشخ جهیدر سنسور و در نت رات ییتغ  زانی م صیتشخ •

مجاورت 4#- 2  Capacitive)  یخازن  یسنسور 
Proximity Sensor) 

مثل:  یفلز  ریو غ یاز اهداف فلز  یگسترده ا  فیط یبرا مناسب •
 عاتیپارچه و ما  شه،یکاغذ، ش ک،یپالست

 دانیو با تفاوت در نوع م یی القا یمشابه حسگرها یعملکرد یدارا •
 توسط دو الکترود(  ی ک یستات الکتروا دانیم جادی)ا

بودن هدف به سطح حساس حسگر و قرار گرفتن آن در   کی نزد •
 دان یم

 خازن  تیظرف  رییتغ •
 نوسان توسط نوسان ساز جادیا •
 نوسان ساز گنالیشدن دامنه س خوانده •
 هدف صیحسگر و تشخ ی در خروج رییتغ •
حسگر به  ی شدن هدف و کاهش مقدار دامنه و بازگشت خروج  دور •

 حالت اول 
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مجاورت 4#- 3  Ultrasound)  کیالتراسون  یسنسور 
Proximity Sensor) 

متناسب با ولتاژ  سکی نوسان کردن د سک،ید کی ولتاژ باال به  اعمال •
 فرکانس باال  ی صوت یموج ها جادیو ا

 یها گنال یس افتیدرارسال و  یبرا ی ک یزوالکتر یاز مبدل پ استفاده •
 با فرکانس باال ی صوت

 یو برخورد پالس ها گنالیس طیگرفتن جسم هدف در مح قرار •
 به آن ی صوت

 کرده به سنسور  رییتغ  گنالیس برگشت •
 نیی تع شیبا مقدار از پ سهیو مقا  ی برگشت  یطول پالس ها محاسبه •

 شده
 هدف صیحسگر و تشخ ی در خروج رییتغ •

مجاورت 4#- 4  Photoelectric)  ینور   یسنسور 
Proximity Sensor) 

و ...   کیمثل: پالست یفلز  ری اهداف غ یبرا ینور  یها سنسور •
 .مناسب اند

تا    ی نور مرئ فیهرتز و در ط لویک 5-30با فرکانس  یپالس نور  جادیا •
 مادون قرمز 
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  لیمتر( به دل ی لیم 880استفاده از نور مادون قرمز )طول موج  غالبا •
 ط یکاهش تداخل با نور مح

 سنسور  تی حساس زانیم می تنظ یبرا ومتریپتانس کیاز  استفاده •
 مجدد آن پس از برخورد با اجسام افتیو در یپالس نور  ارسال •
 هدف صیو تشخ  رات ییو محاسبه تغ  ی بررس •

 

به  ی دهند ول   ی م  صیرا تشخ یفقط اجسام فلز  یی القا یسنسورها اگرچه
  دارند و یتر  نییپا  یر ی( اثر پذز ی)نو  ی نسبت به اختالالت خارج نکهیا لیدل

 .در صنعت دارند یادیز یهستند، کاربردها زیتر ن ارزان

 .پرداخت میخواه یی القا ی سنسورها ات یجزئ  ی ادامه به بررس در
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 ییالقا یعملکرد سنسور مجاورت 5#

 :متشکل است از  یی القا  ی ور مجاورتسنس کی

 دهیچیآهن( پ دی)اکس ی ت یهسته فر کی( که اطراف چیپ می)س لیکو  کی
 دانیم .سنسور قرار دارد (head) یی شده و در قسمت ابتدا

 ی مدار داخل کی  شده و دیتول لیکو  نی ا اطراف  ی نوسان ی س یالکترومغناط
(electrical circuit) با .گذارد ی آن اثر م ینظاره گر و کنترل کننده بر رو 

درون   ی ک یالکتر  انیجر کی در اطراف سنسور،  یجسم فلز  کی یی جا به جا
  یاثر ترانسفورمر  کی  جادیمنجر به ا انیجر نیا .شود ی م  جادیجسم ا

  ی کاهش م  لیکو  ی درون  یاثر آن، انرژ  بر شود که ی( م یکنندگ لی)تبد
 .ابدی
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  دانیقدرت م ،یسی الکترومغناط دانیم نوسانات  کاهش با
مدار نظاره گر و کنترل کننده   سپس .شود ی کم م  زین ی س یالکترومغناط

 ی م چیخود را سوئ ی خروج کاهش نوسانات را احساس کرده و نیا  ل،یکو
جسم  کیارسال شده و مشاهده شدن  ی به خروج ی گنالیس تینها در .کند

  یکه بر سنسورها یعلت قواعد کار  به .دهد ی توسط سنسور را اطالع م
سخت،   یها طیمح  در حاکم است، یسی الکترومغناط یها  دانیو م یی القا

مناسب تر و پرکاربردتر  ،ینور  ینسبت سنسورها یی القا یسنسورها
پر از گرد و   یها طیمح ای  ی نفت یها طیعنوان مثال در مح به .هستند

 .سنسورها ندارد نیعملکرد ا ی بر رو ی چندان  ریتاث  ی غبار، عوامل خارج

 

 یی القا یسنسورها  یخروج 1-5#

بهره   (PNP  ای NPN) یستور یترانز  ی خروج از یی القا یسنسورها امروزه
و احتماال آن ها را  پرکاربرد هستند اریمدل سنسورها بس ابن .مند هستند

  نیاز ا ی برخ در .دیشناس ی ( ممه یسه س ی س ی)د DC-3 wire با اسم
 ی اتصال میس ۲ یدارا است که یبه گونه ا ی کربندیسنسورها، پ
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(connections)  است و ی مثبت و منف DC-2 wire (  مه یدو س ی س ی)د
 میتوان ی م  میمدل، بار )مصرف کننده( را به هر دو س نیا در .نام دارد

به  ر،یز ری مطابق با تصو  ی ستیبار را با مه،یدر مدل سه س ی ول  م،یمتصل کن
 .میسنسور وصل کن
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 NC و NO سنسور 2-5#

  .کنند ی م یبند میبه دو گروه تقس یکار  طیرا از نظر شرا ی مجاورت سنسور
سنسور در هنگام   ی خروج لگنای س طیکننده شرا فی دو دسته توص نیا

در  ای)ولتاژ باال( باشد  High حالت در است که ی ش کی احساس کردن 
  گنالیمعنا که در کدام حالت، س نیا به .وجود ندارد ی ئیش چیکه ه ی حالت

 .است ON ی خروج

• Normally open (NO) :صیسطح باال، در هنگام تشخ گنالیس 
  چیو بدون ه یعاد طیدر شرا نیی سطح پا گنالیدادن اجسام و س

 .ی جسم
• Normally closed (NC): و  یعاد  طیسطح باال، در شرا گنالیس

دادن  صیدر هنگام تشخ  ن،ییسطح پا گنالیو س ی جسم چیبدون ه
 .اجسام

 (sensing distance) برد سنسور 5#- 3

  ی ت یمیسنسور پراکس کی مشخصات در انتخاب  نیسنسور از مهمتر  برد
  جهت از نظر محورها و یی القا  ی توجه داشت که سنسور مجاورت دیبا .است

 می تقس یسه بعد ی و حت  یدو بعد ،یبعد کیبه  ص یقابل تشخ یها
در بخش مشخصات   ی مجاورت یسنسورها یکه برا یبرد  .شوند ی م یبند

 جسم استاندارد کیحرکت دادن  هیپا بر شود، ی سنسور نقل م 
(standard target) استاندارد،   ی ش  ایهدف  نیا .در مقابل سنسور است
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  ی کی معموال است که  mm 1از جنس فوالد با ضخامت  ی ورق مربع کی
 با توجه به استاندارد) .مانند است یو خاکستر  اهیو س دیبا رنگ سف ی ش

EN 60947-5-2  شود  ی مشخص م ) 

  میبرد بر اساس حرکت اجسام به صورت مستق نیکه ا دیداشته باش توجه
که به  ی اجسام  یسنسور برا برد عکس آن بوده و ایبه طرف سطح سنسور 

 .شوند، متفاوت است ی حرکت داده م ی صورت شعاع 

 

 عوامل کاهش دهنده برد سنسور  (1

توسط سنسور  صیشود، رنج قابل تشخ ی که استفاده م  یفلز  با متناسب
برد   ر،یبا نمودار شکل ز مطابق .تواند کمتر از مقدار داده شده باشد  ی م

 و  افتهیکاهش  بایفلزات مختلف تقر یتوسط سنسور، برا صیقابل تشخ
باشد. ممکن است اطالعات  ی فوالد م یاز مقدار محاسبه شده برا کمتر
توسط سنسور،  صیقابل تشخ برد نوع فلز و ی وابستگ   رامونیپ یتر  ی جزئ

 تی تاشیدر د (technical information) ی در قسمت مشخصات فن
 .وجود داشته باشد  ،یی القا یسنسورها
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 اجسام در برد سنسور زی اندازه و سا ریتاث (2

وابسته   زیجسم مورد نظر ن  زیتوسط سنسور، به سا صیقابل تشخ برد
 در( باشد  یکمتر م ص،یاجسام کوچکتر، فاصله قابل تشخ یبرا) است،

  نیهمچن .جسم راحت تر است صی واقع هرچه ابعاد جسم بزرگتر، تشخ
  بر جسم انتخاب شده است، ی سطح جانب یکه برا ی نوع و ضخامت روکش

داشته باشم، اثر   میتوان  ی آن جسم م صیتشخ یکه برا ی حداکثر مسافت
 .گذار است
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 در برد سنسور  (Hysteresis) سی سترزیه ریتاث (3

  نیا د،یبرخورده باش سزیستریسنسور ممکن است به عبارت ه تیتاشید در
است که در برد سنسور ممکن است وجود   یی حداکثر خطا یعبارت به معنا

 %۱۰-۵ نیب یی القا  یسنسورها یبرا سزیستریمقدار ه معموال  .داشته باشد
 .است

برد  یکه برا یاز مقدار  شتریب %۱۰-۵بدان معناست که اگر به اندازه  نیا
شده   ستیسنسور ر م،یریسطح سنسور فاصله بگ از سنسور ذکر شده است،

سنسور کمتر   سزی ستر یچه مقدار ه هر .دهد ی نم صیو عمال جسم را تشخ
 .تر بودن برد سنسور است قیدق یباشد، به معنا
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در برد  (Response Frequency) یی فرکانس پاسخ گو ریتاث (4
 سنسور 

کننده   ی مشخص   یی ، فرکانس پاسخ گو EN60947-5-2 با استاندارد مطابق
را درمقابل سنسور  ی توان جسم   ی م  هیثان کی در است که ی تعداد دفعات 

 .دهد صیآن جسم را تشخ سنسور آورده و

 یبرا دیکن ی همان طور که مشاهده م  د،یتوجه کن ریو نمودار ز  ری تصو به
نصف( نسبت به ) %۵۰سنسور را در فاصله  ،یمحاسبه فرکانس پاسخ ده

محاسبه فرکانس   نیهمچن و میده ی که سنسور دارد، قرار م  یحداکثر برد
در مقابل سنسور قرار   ی که هم جسم یی زمان ها ی از تمام یر یگ انیبا م

 .شود ی انجام م م،ی آور ی را م یبعد ی که ش  یا ی فاصله زمان هم و ردیگ ی م
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 ییالقا یانواع سنسورها 4-5#

 :شوند ی م  میتقس ری از نظر ساختار به دو دسته ز یی القا یسنسورها

 (Shielded Inductive Sensors) محافظت شده یی سنسور القا (1

شوند که اطراف هسته   ی ساخته م یبه گونه ا لدد،یش ی مجاورت سنسور
شود که   ی کار منجر م  نیا .صفحه محافظ فراگرفته است کیرا  ی ت یفر
 جادیسنسور ا یی و سطح جلو میمستق یفقط در راستا ی سیمغناط دانیم

اجسام در جهت  صیبدان معناست که سنسور فقط امکان تشخ نیا .شود
 .را دارد میمستق
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سطوح   یبر رو ی ت فلشتواند به صور ی م لددیش ی سنسور مجاورت کی
 .محدود( ینصب شود )به خصوص در فضاها یفلز 

  یبرا زیرا ن یگر ید یو پروتکشن ها ی ک یحفاظت مکان یها تی کار مز نیا
 ی کار باعث کاهش برد سنسور م  نی ا اگرچه .سنسور فراهم خواهد کرد

نصب نموده  ی مختلف  یدر جاها ی توان سنسور را به آسان  ی م  کنیشود، ول
 .سنسور ندارند یی کارا یبر رو یاثر  چیکه در اطراف قرار دارند، ه ی فلزات و

 

 Non-shielded Inductive) محافظت نشده یی القا یسنسورها (2
Sensors ) 
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هسته   یبر رو ی حفاظت  چی)محافظت نشده( ه لددینان ش یسنسورها
 ی انبپوشش ج چیسنسور ندارند و بخش احساس کننده سنسور ه ی ت یفر
  ی را به وضوح م  لددیو نان ش لددیش یسنسورها نیب تفاوت  .ندارد یا

 .توان مشاهده کرد

را نسبت  یشتر یب صیسبک، رنج تشخ نیبه ا یی القا  یسنسورها ی طراح 
مشابه،   یقطر  یزهایسا یبرا .کند ی فراهم م لدد،یش یبه سنسورها

بهره  تیقابل نی عموما از ا (Non-shielded) محافظت نشده یسنسورها
  یدر دو جهت را دارند، حال آنکه سنسورها صیتشخ ییتوانا  مند بوده که

  یی توانا  لدد،ینان ش یسنسورها تی واقع مز در .را ندارند ی ژگ یو نیا لددیش
 .جهت است ن یدر چند  صیتشخ

 

نصب نمود،   ی توان به صورت فلش  ی را نم لددینان ش ی مجاورت سنسور
هم  ریطور که در تصو همان .آن ها کمتر است ی کیحفاظت مکان جهیدرنت

 چی( سوئیجهت ها ی که در اطراف )تمام  ی دان یواضح است، به علت م
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  یممکن است توسط اجسام فلز  دانیم نی ا شود، ی م  جادیا ی مجاورت
 .رد یقرار گ ریتحت تاث

 و دیداشته باش یی حتما دقت عمل باال لدد،ینان ش ینصب سنسورها  در
آن ها  تیتاشیسنسورها در د نینصب ا  یی راهنما یکه برا  ی دستورالعمل

 .دییذکر شده را حتما مطالعه نما

 

 (Mutual Interference) تداخل متقابل 5#- 5

نصب شوند، ممکن است بر  گر یکدیدر کنار  ی مجاورت یسنسورها اگر
  نیا .ندیگو ی اثر را تداخل متقابل م نیا .بگذارند ر یتاث  گریکدیلکرد عم

آنکه  ای گریکدیکه سنسورها در مقابل  یی اتفاق ممکن است در حالت ها
  افتنیتداخل و  نیاز ا یر یجلوگ یبرا  .رخ بدهد رند،یگ ی در کنار هم قرار م

  گریکدیسنسورها باشد تا سنسورها بر  نیب ی ست یکه با یحداقل فاصله ا
 .دیسنسور مراجعه کن تیتاشینگذارند، به د  ریتاث
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توان به اثر تداخل متقابل اشاره  ی م لدد،ینان ش یسنسورها  بیمعا از
کمتر   اریبس لددیش یسنسورها یمشکل برا  نیاحتمال رخ دادن ا البته .کرد

 .است

 

 

 ی تیمیسنسور پراکس کیانتخاب  6#

کاربرد   کی یمناسب برا   ی سنسور مجاورت  کیکه قصد انتخاب  ی هنگام
 :دییاز نکات توجه نما یکسر یبه  ی ستیبا د،یخاص را دار

 روکش(  ز،یجسم مورد نظر )نوع فلز، سا یها ی ژگ یو •
 حرکت جسم مورد نظر  جهت •
 جسم مورد نظر  سرعت •
 یطیفلزات مح اثر •
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، اغتشاشات، شوک، رطوبت، پودرها، مواد  EMCدما، ولتاژ،  اثر •
 نده یو شو یی ایمیش

 از یمورد ن برد •

 

 

 یسنسور مجاورت یکش مینحوه س 7#

  یی و چه انواع و کاربردها ستیچ یسوال که سنسور مجاورت  نیبه ا اگرچه
  میدر مورد س  دیاز آن ها با حیاستفاده صح یبرا ی ول  می دارد پاسخ داد

 .میداشته باش ی اطالعات کاف  زیمختلف آن ن یو مدل ها  ی کش

 solid state)  از نوع حالت جامد ی مجاورت یهمه انواع سنسورها معموال
sensors )حالت جامد در واقع به نوع  ممفهو .هستند میس 3  یو دارا
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حالت   ی ک یجمله قطعات الکترون از .اجزا مورد استفاده در سنسور اشاره دارد
 نیا .را نام برد ستوری ترانز توانیسنسورها، م  نیجامد مورد استفاده در ا

  .کند چیسوئ یش کی  صیسنسور را پس از تشخ ی تواند خروج ی قطعه م
دو نوع مدل خاص وجود دارد   مه،یس  3حالت جامد  یسنسورها  نیا یبرا
رسانا( مورد  مهی)نوع ن ستوریو نوع ترانز ی مدار داخل ی نظر طراح  از که

  ریدر دو حالت ز لیدل نیهم به استفاده در آن ها با هم متفاوت اند و
 :شوند ی م یدسته بند

  رایز شودیهم گفته م (sourcing sensor) که به آن PNP مدل •
سمت   تواندی م نیهمچن .کند ی به توان مثبت وصل م را  ی خروج

 . (Switched Positive) کند چیی مثبت مدار را سو 
  رایز شودیهم گفته م (sinking sensor) که به آن NPN مدل •

  ی سمت منف تواندیم نیهمچن .کند ی وصل م   نیرا به زم ی خروج
 .(Switched Negative)  کند چییمدار را سو
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شده اند  ی طراح  PNP ای NPN متناسب با مه،یسه س ی از سنسورها ی لیخ
مدار  کی ی کش میکننده نحوه عملکرد سنسور در س نیی مسئله تع نیهم و

 به انواع بارها از،یدارند و متناسب با ن میسنسورها سه س نیا .است
(loads)  شوند یمتصل م. 

دهد و آن را   ی م رویاست که سنسور به آن ن ی از بار، هر دستگاه منظور
 :کند مثل ی م  روشن

 (relay) رله •
 (contactor) کنتاکتور •
 (drive) ویدرا •
 (indicator) کاتوریاند •
 (pneumatic valve) کی ومات ین ولو •
• PLC 
 المپ  •

 

 دستگاه ها گری به د یاتصال سنسور مجاورت 8#

  ی متصل م  هیبه منبع تغذ  میوجود دارد که دو س میس 3هر دو حالت   در
مشخص  ریز ری اتصال دارند که در تصو یبرا ی مشخص   یبند رنگ شوند و

 :است

 ( وصل شود  نیزم  هی ی آب می+ ولت و س24 ای+ 12معموال به  یقهوه ا میس) 
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 PNP سنسور

 ه یبه سر مثبت منبع تغذ ی قهوه ا میس اتصال •
 هی منبع تغذ  ی به سر منف ی آب میس اتصال •
 (load) مثبت بار هی ( به پای )خروج ی مشک  میس اتصال •
 مشترک  میس –بار  ی منف  هیبه پا ی آب  میکردن س وصل •

 NPN سنسور

 ه یبه سر مثبت منبع تغذ ی قهوه ا میس اتصال •
 هی منبع تغذ  ی به سر منف ی آب میس اتصال •
 (load) بار ی منف هی ( به پای )خروج ی مشک  میس اتصال •
 مشترک میس –مثبت بار  هیبه پا یقهوه ا میکردن س وصل •



 

26 www.namatek.com 

 

  ی سمت بار کنترل  کی  ی ک یالکتر چییسو  ی کردن در سنسورها به معن  چییسو
و   ی کردن خروج چییبه کار رفته در سنسور مسئول سو  ستوریترانز .است

 .است ان یجهت جر نیی تع

 .(PNP) شودیم چییوصل شود، سمت مثبت سو  ی بار به منف اگر

 .(NPN) شودیم چییسو  ی بار به مثبت وصل شود، سمت منف  اگر
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نوع گفته  4از  کی و کدام  ستی چ ی نوع سنسور مجاورت نکهیبه ا توجه
 نیب نکهیکاربرد مورد نظرمان وابسته است اما ا به شده انتخاب شود،

PNP و NPN مدار مورد  تیتوجه به ماه با م،یکدام مدل را انتخاب کن
 .شود ی م  نیی استفاده در دستگاه تع

 رله ایبه کنتاکتور  یتیم یاتصال سنسور پراکس  1-8#

 NPN ای PNP امکان استفاده از هر دو نوع ،یرله ا  ی مدار کنترل کی در
 .کاربرد متداول تر است نیدر ا PNP از سنسور استفاده ی وجود دارد ول

 .مینیب  ی در هر دو حالت م  نحوه اتصال به رله را ریز یشکل ها در



 

28 www.namatek.com 

 

 PLC به یتیمی اتصال سنسور پراکس 2-8#

به   دیاستفاده شود، با PLC که قرار است به همراه یانتخاب سنسور  یبرا
هماهنگ   PLC یبا نوع کارت ورود  دیبا سنسور نکته توجه کرد که نیا

 .باشد

 :وجود دارد ی نوع کارت ورود دو

 positive) که به عنوان منطق مثبت (sink) نکیس انیجر نوع •
logic) شود ی هم شناخته م. 

 negative) ی که به عنوان منطق منف (source) سورس انیجر نوع •
logic )شود ی هم شناخته م. 

از   ی ، در برخPLC یورود یکارت ها یبرا نی اصطالحات و عناو نیا اگرچه
ز آن ها متداول  استفاده ا ی ول شناخته شده هستند، ی به خوب  ع یصنا

  بر که PLC انتخاب نوع سنسور مورد استفاده با کارت نیبنابرا .ستین
 .مهم است اریباشد، بس ی کش میو نقشه س  PLC اساس اطالعات سازنده
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با کدام نوع  PLC یورود یاز انواع کارت ها کیکه هر  میاست بدان خوب
 :شود ی از سنسورها استفاده م

 sourcing ای PNP از سنسور نوع (sinking) نکیس یورود یبرا •
 (.تر است  جی مدل کارت در اروپا را نیاستفاده از ا) شود ی استفاده م 

 sinking ای NPN از سنسور نوع (sourcing) سورس یورود یبرا •
امروزه   ی بوده ول  جیرا ایمدل کارت در آس نیا) شود ی استفاده م 

 (. شود  ی کمتر از آن استفاده م

 

به سنسورها و بر اساس جهت  PLC دو نوع نیاتصال ا شی نما گرید وهیش
 .شود ی م  دهید ریز  ریدر تصو  چ،ییسو
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 ینکات مهم سنسور مجاورت 9#

نوع مختلف است   4 یو دارا ی تماس  ریغ یحسگر  ،یمجاورت سورسن .1
 .روند ی مختلف به کار م  ع یکه در صنا

 .شود ی حالت جامد استفاده م  یستورهایآن از ترانز در .2
فقط در  انی تفاوت که جر  نیدارد، با ا چییسو کی هیشب یعملکرد .3

 .کند  ی جهت عبور م کی
 ریبه کار رفته در آن و نحوه اتصال به سا ستورینظر نوع ترانز  از .4

 است که  PNP و NPN یدو دسته بند یدارا ل،یوسا

 .دارند  ی متفاوت  ی کش میکار مشابه و س  نحوه

 کیبه بار و  میس کی  ه،یبه منبع تغذ میس کیدارند که  میس سه .5
 .به طور مشترک به منبع و بار وصل شود میس

هم نام   یها هیبه پا دیمشترک با می، سNPN و PNP هر دو نوع در .6
 .منبع و بار متصل شود

بهم وصل شوند و فقط  می که منبع و بار، به طور مستق ستین الزم .7
 .به سنسور متصل باشند دیبا

 و PLCرله، ) مدار و نوع بار یکش میدو مدل، به س نی ا نیب انتخاب .8
 .وابسته است( ...

سوال که سنسور   نیپست به طور کامل شما را به جواب ا نیا می دواریام
و   NPNنوع  ی کش میدر نحوه اتصال و س ی تفاوت چه  و ستیچ ی مجاورت
PNP .وجود دارد، رسانده باشد 


