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(57) Індуктивний негасенсор, що містить генератор
напруги, перший вивід якого з'єднаний з першим
виводом баластної індуктивності, а другий - з за-

гальною шиною, другий вивід баластної індуктив-
ності з'єднаний з першою клемою вимірювального
блока, друга клема якого з'єднана з загальною
шиною, паралельно вимірювальному блоку під'єд-
нана індуктивність первинного індуктивного вимі-
рювального перетворювача, який відрізняється
тим, що послідовно з індуктивністю первинного
індуктивного вимірювального перетворювача під'-
єднано від'ємну індуктивність L-негатрона, причо-
му перший вивід від'ємної індуктивності L-
негатрона з'єднаний з індуктивністю первинного
індуктивного вимірювального перетворювача, а
другий - з загальною шиною.

Корисна модель відноситься до вимірювальної
техніки, в тому числі до перетворювачів неелект-
ричних вимірюваних параметрів в електричні.

Відомий індуктивний сенсор, який являє собою
котушку індуктивності з механічним керуванням
індуктивності [А.М. Туричин, П.В. Новицкий, Е.С.
Левшина, В.С. Гутников, С.А. Спектор, И.А. Зо-
граф, Б.Э. Аршанский, В.Г. Кнорринг, П.Д. Пресня-
ков. Электрические измерения неэлектричесикх
величин. - Ленинград: Энергия, 1975, вып.5, ст.
308-313].

Недоліком такого індуктивного сенсора є ве-
ликі масогабаритні розміри, обумовлені великими
розмірами індуктивності при їх інтегральному ви-
конанні, та низька чутливість.

Найбільш близьким до запропонованого при-
строю є індуктивний сенсор з вимірювальним ко-
лом у вигляді подільника напруги, що містить ге-
нератор напруги, перший вивід якого з'єднаний з
першим виводом баластної індуктивності, а другий
- з загальною шиною, другий вивід баластної інду-
ктивності з'єднаний з першою клемою вимірюва-
льного блоку, друга клема якого з'єднана з загаль-
ною шиною, паралельно вимірювальному блоку
під'єднана індуктивність первинного індуктивного
вимірювального перетворювача [Левшина Е.С.,
Новицкий П.В. Электрические измерения физиче-
ских величин: Измерительные преобразователи. -
Л.: Энергоатомиздат, 1983, С. 53, 54, 184].

Недоліком такого індуктивного сенсора є низь-
ка чутливість.

В основу корисної моделі поставлено задачу

розробки індуктивного негасенсора, в якому за
рахунок введення нових елементів і зв'язків між
ними досягається підвищення точності вимірюван-
ня за рахунок підвищення чутливості індуктивного
негасенсора.

Поставлена задача вирішується тим, що в ін-
дуктивному негасенсорі, що містить генератор
напруги, перший вивід якого з'єднаний з першим
виводом баластної індуктивності, а другий - з за-
гальною шиною, другий вивід баластної індуктив-
ності з'єднаний з першою клемою вимірювального
блоку, друга клема якого з'єднана з загальною
шиною, паралельно вимірювальному блоку під'єд-
нана індуктивність первинного індуктивного вимі-
рювального перетворювача, послідовно з індукти-
вністю первинного індуктивного вимірювального
перетворювача під'єднано від'ємну індуктивність
L-негатрона, причому перший вивід від'ємної інду-
ктивності L-негатрона з'єднаний з індуктивністю
первинного індуктивного вимірювального перетво-
рювача, а другий - з загальною шиною.

В якості L-негатрона можна використати фізи-
чний прилад, в якому спостерігається ефект від'є-
мної індуктивності або схемотехнічну реалізацію
на біполярних, польових транзисторах або опера-
ційному підсилювачі.

На кресленні наведена схема індуктивного не-
гасенсора.

Пристрій містить генератор напруги 1, перший
вивід якого з'єднаний з першим виводом баластної
індуктивності 2,  а другий -  з загальною шиною 3,
другий вивід баластної індуктивності 2 з'єднаний з
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першою клемою вимірювального блоку 4, друга
клема якого з'єднана з загальною шиною 3, пара-
лельно вимірювальному блоку 4 під'єднана індук-
тивність первинного індуктивного вимірювального
перетворювача 5, послідовно з індуктивністю пер-
винного індуктивного вимірювального перетворю-
вача 5 під'єднано від'ємну індуктивність L-
негатрона 6, причому перший вивід від'ємної інду-
ктивності L-негатрона 6 з'єднаний з індуктивністю
первинного індуктивного вимірювального перетво-
рювача 5, а другий - з загальною шиною 3.

Пристрій працює наступним чином. Сигнал від
генератора напруги 1 подається на подільник на-
пруги, утворений баластною індуктивністю 2 та
індуктивністю первинного індуктивного вимірюва-
льного перетворювача 5. Вихідний сигнал зніма-
ється на вимірювальному блоці 4, друга клема
якого з'єднана з загальною шиною 3. Від'ємна ін-
дуктивність L-негатрона 6, під'єднана послідовно
до індуктивності первинного індуктивного вимірю-
вального перетворювача 5, підвищує чутливість
індуктивного сенсора. Це можна показати наступ-
ним чином. Сумарна індуктивність кола:

LS=Lx+L(-)

де L(-) - від'ємна індуктивність L-негатрона 6;
Lx - індуктивність первинного індуктивного ви-

мірювального перетворювача 5.
Абсолютна чутливість:
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Крутизна перетворення в схемі прототипу:
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де Zб - комплексний опір баластної індуктивно-
сті 2;

Zх - комплексний опір індуктивності первинного
індуктивного вимірювального перетворювача 5.

Крутизна перетворення в схемі з L-
негатроном:
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де Z(-) - імпеданс від'ємної індуктивності L-
негатрона 6.

Розділивши (1.2) на (1.1), отримаємо формулу
збільшення коефіцієнта перетворення в порівнянні
з прототипом:
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З (1.3) видно, що використання від'ємної індук-
тивності L-негатрона дозволяє збільшити крутизну
перетворення (чутливість) індуктивного негасен-
сора.
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