
    Επαγωγικοί αισθητήρες στροφών
               και Hall Effect αισθητήρες
Οι αισθητήρες RPM στα σημερινά οχήματα
χρησιμοποιούν κυρίως για τη μέτρηση των στροφών
και τον προσδιορισμό της θέσης του στροφαλοφόρου
άξονα ή του εκκεντροφόρου άξονα στα συστήματα
διαχείρισης του κινητήρα καθώς και τη μέτρηση της
ταχύτητας (σ.α.λ.) των τροχών σε συστήματα ABS,
συστήματα ESP κ.λπ. Οι αισθητήρες RPM μπορεί
τυπικά να είναι Hall ή επαγωγικού τύπου.Η λειτουργία
αυτών των αισθητήρων είναι βασικά παρόμοια σε
όλες τις περιπτώσεις, αν και η κατασκευή μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον τύπο 
του αισθητήρα, την προοριζόμενη χρήση του ή την εφαρμογή του κατασκευαστή.

Επαγωγικός αισθητήρας - Αρχές λειτουργίας και 
προδιαγραφές

Ο επαγωγικός αισθητήρας, επίσης γνωστός ως αισθητήρας μαγνητικής ανάκτησης,
κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής του εργασίας, ως αποτέλεσμα επαγωγικής 
επίδρασης, στο πηνίο του αισθητήρα παράγει την ταλαντευόμενη τάση, δηλ. Ένα 
είδος σήματος ημιτονοειδούς κυματομορφής (τάση εναλλασσόμενου ρεύματος).

Όταν ο τροχός σκανδάλης με τα δόντια περνά σε αρκετά κοντινή απόσταση (G) 
στον πείρο πόλου του αισθητήρα, αλλάζει το μαγνητικό πεδίο που περιβάλλει το 
πηνίο.Καθώς το μαγνητικό πεδίο μεταβάλλεται, στο πηνίο προκαλείται τάση, η 
οποία είναι ανάλογη με τη δύναμη και το ρυθμό μεταβολής του μαγνητικού 
πεδίου.Μια ολοκληρωμένη ταλάντωση παράγεται για κάθε δόντι που περνάει δίπλα
στον πείρο του αισθητήρα.Τα βασικά ολοκληρωμένα εξαρτήματα και το σχήμα του 
παραγόμενου σήματος φαίνονται στο σχήμα 2.

Εικόνα 2. 
Επαγωγικός 
αισθητήρας:

1. Περίβλημα 
αισθητήρα
2. Καλώδια 



σήματος εξόδου
3. Προστασία με ομοαξονική επικάλυψη
4. Μόνιμος μαγνήτης
5. Επαγωγικό πηνίο
6. Πείρος πόλων
7. Τροχός ενεργοποίησης
G. Διάκενο αέρα

Ανάλογα με την εφαρμογή του κατασκευαστή και τον τύπο του αισθητήρα, η 
ηλεκτρική αντίσταση του πηνίου είναι τυπικά στην περιοχή μεταξύ 500 ohm και 
1.500 ohms.Σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις, η χαμηλότερη τιμή μπορεί να είναι 
περίπου 200 ohms, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις, η υψηλότερη τιμή μπορεί
να φθάσει τα 2.500 ohms.

Το σήμα τάσης που παράγεται από τον αισθητήρα εξαρτάται από την ταχύτητα του 
τροχού σκανδάλης και τον αριθμό των σπειρών στο πηνίο, οπότε μπορεί να 
αναμένεται τάση εξόδου μεταξύ 1 V και 2 V κατά τη διάρκεια της περιστροφής του 
κινητήρα, για παράδειγμα, αλλά σε περιπτώσεις υψηλότερων στροφών , μπορεί να 
αναμένεται περισσότερο.Το σήμα τάσης εξόδου που παράγεται από τον αισθητήρα 
είναι ασθενές, δηλαδή χαμηλό επίπεδο ενέργειας, ώστε να μπορεί εύκολα να 
υποβαθμιστεί από άλλα εξωτερικά ισχυρότερα σήματα, όπως για παράδειγμα το 
σύστημα ανάφλεξης.Για το λόγο αυτό, για να εξαλειφθούν οι εξωτερικές επιδράσεις,
τα καλώδια σήματος από τον αισθητήρα στη μονάδα ελέγχου είναι συνήθως 
θωρακισμένα με προστασία τύπου ομοαξονικού καλωδίου.

Αισθητήρας Hall Effect - Αρχές Λειτουργίας και Προδιαγραφές

Σε αντίθεση με τους επαγωγικούς αισθητήρες, το σήμα εξόδου από αισθητήρα Hall 
δεν επηρεάζεται από το ρυθμό αλλαγής του μαγνητικού πεδίου.Η παραγόμενη 
τάση εξόδου είναι τυπικά στην περιοχή των milli volts (mV) και ενισχύεται 
επιπρόσθετα από ενσωματωμένα ηλεκτρονικά, τοποθετημένα μέσα στο περίβλημα 
του αισθητήρα.Στο σχήμα 3 φαίνεται η τυπική κατασκευή ενός αισθητήρα Hall 
Effect.Το τελικό σήμα τάσης εξόδου είναι συνήθως σε ψηφιακούς παλμούς 
κυματομορφής (τετραγωνική μορφή).Ανάλογα με τα εσωτερικά ηλεκτρονικά 
στοιχεία του αισθητήρα, το σήμα εξόδου του αισθητήρα μπορεί να είναι είτε θετικό 
είτε αρνητικό, με μέγιστη τάση συνήθως μέχρι 5 V ανάλογα με τον τύπο των 
ενσωματωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων και τις απαιτήσεις του 
χρησιμοποιούμενου συστήματος.Το πλάτος του σήματος εξόδου παραμένει 
σταθερό,μόνο η συχνότητα αυξάνεται αναλογικά με rpm.Σε αντίθεση με τους 
επαγωγικούς αισθητήρες οι οποίοι παράγουν σήμα τάσης από μόνο του, οι 
αισθητήρες Hall Effect πρέπει να τροφοδοτούνται επιπλέον από εξωτερική τάση 



που απαιτείται για ενσωματωμένα ηλεκτρονικά.Η συνηθισμένη τάση τροφοδοσίας 
(+ Vcc) είναι κυρίως 5 V αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι 12 V.

Σχήμα 3. 
Αισθητήρας Hall
Effect:

1.
Κάλυμμα 
αισθητήρα 2. 
Καλώδια εξόδου 
(+ Vcc, Vcc και 
σήμα)
3. 
Ενσωματωμένα 

ηλεκτρονικά συστήματα
4. Μόνιμος μαγνήτης
5. Διάταξη Hall Effect
6. Τροχός ενεργοποίησης
G. Διάκενο αέρα

Διαγνωστικές και δοκιμαστικές διαδικασίες

Επαγωγικός αισθητήρας

• Αποσυνδέστε τον αισθητήρα και ελέγξτε αν η ηλεκτρική αντίσταση του επαγωγικού
πηνίου είναι περίπου 500 ohm και 1.500 ohms.Αν η τιμή ανάγνωσης είναι δραστικά
διαφορετική, συμπεριλαμβανομένου του μηδενός ή του άπειρου, αντικαταστήστε 
τον αισθητήρα.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε μερικές ακραίες περιπτώσεις, η χαμηλότερη 
αντίσταση μπορεί να είναι περίπου 200 ohms, καθώς σε μερικές περιπτώσεις η 
μέγιστη αντίσταση μπορεί να φθάσει τα 2.500 ohms.



• Ελέγξτε το μέγεθος του διακένου
αέρα (G) μεταξύ του αισθητήρα και
του τροχού σκανδάλης, G ≈ 0,8 - 1,5
mm (0,03 - 0,06 ίντσες).

• Ελέγξτε την καθαριότητα του
πείρου αισθητήρα (μερικές φορές
μπορεί να έχουν συσσωρευμένες
μεταλλικές ρινίσματα).

• Ελέγξτε τη συνέχεια και την
κατάσταση των καλωδίων, των
συνδετήρων, των ακροδεκτών και
της κατάστασης της θωράκισης.

• Αποσυνδέστε τον αισθητήρα και
ελέγξτε ότι υπάρχει τάση
εναλλασσόμενου ρεύματος κατά την εκκίνηση του κινητήρα (για αισθητήρες 
στροφών κινητήρα) ή όταν περιστρέφεται ένας τροχός (για αισθητήρες τροχών 
ABS).Το σήμα τάσης εξόδου μπορεί να αναμένεται μεταξύ 1 V και 2 V (~ AC τάσης)
κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του κινητήρα για παράδειγμα, αλλά σε περιπτώσεις 
με υψηλότερες στροφές ανά λεπτό, μπορεί να αναμένεται περισσότερο.Επίσης, 
αυτή η λειτουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί και όταν συνδεθεί το βύσμα του 
αισθητήρα.

Αισθητήρας Hall Effect

• Ελέγξτε την τροφοδοσία του
αισθητήρα. Η συνηθισμένη τάση
τροφοδοσίας είναι 5 V (σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί να είναι 12 V).

• Ελέγξτε το μέγεθος του διακένου
αέρα (G) μεταξύ του αισθητήρα και
του τροχού σκανδάλης, G ≈ 0,8 - 1,5
mm (0,03 - 0,06 ίντσες).

• Ελέγξτε τη συνέχεια και την
κατάσταση των καλωδίων, των
ακροδεκτών και των ακροδεκτών.



• Ελέγξτε την καθαριότητα του πείρου αισθητήρα (μερικές φορές μπορεί να έχουν 
συσσωρευμένες μεταλλικές ρινίσματα).

• Ελέγξτε ότι υπάρχει σήμα εξόδου κατά την εκκίνηση του κινητήρα (για τους 
αισθητήρες στροφών κινητήρα) ή όταν περιστρέφεται ένας τροχός (για αισθητήρες 
τροχών ABS).ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αντίθεση με τους επαγωγικούς αισθητήρες, στους 
αισθητήρες Hall ο συνδετήρας πρέπει να είναι συνδεδεμένος, επειδή χρειάζεται 
τροφοδοσία για ενσωματωμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, τα οποία βρίσκονται μέσα 
στον αισθητήρα.

Για τη δοκιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί: δοκιμαστική 
λυχνία LED, ηλεκτρικό πολύμετρο ή παλμογράφο. Όταν
χρησιμοποιείται δοκιμαστική λυχνία LED κατά τη 
διάρκεια της εκκίνησης του κινητήρα, η ενδεικτική 
λυχνία πρέπει να αναβοσβήνει γρήγορα ανάλογα με τις
στροφές του κινητήρα, αλλά σε περιπτώσεις 
υψηλότερων στροφών ανά λεπτό, είναι δύσκολο να 
ακολουθήσει η αναβοσβήνει.Στη συνέχεια, είναι 
καλύτερο να χρησιμοποιήσετε πολύμετρο ή 
παλμογράφο για να ελέγξετε τη συχνότητα καθώς και 
την τάση του σήματος.

Σημαντικές συμβουλές:Κατά τη δοκιμή του σήματος 
ενός αισθητήρα, μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια 
δοκιμαστική λυχνία με νήμα βολφραμίου, μπορεί να 

προκαλέσει υπερφόρτιση επιπλέον ρεύματος και να προκαλέσει βλάβη στον 
αισθητήρα.Συνιστάται πάντα να χρησιμοποιείτε μερικά από τα πιο ευαίσθητα 
εργαλεία, όπως για παράδειγμα η δοκιμαστική λυχνία με λυχνία LED ή ηλεκτρικό 
πολύμετρο.
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