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Корисна модель належить до вимірювальної техніки та може бути використана для 
вимірювання переміщень, зусиль, тиску. 

Відомий диференціальний перетворювач переміщення, що містить якір, розташований у 
котушках, та пружину [Индуктивные преобразователи для автоматизации металлорежущих 
станков / М.П. Рашкович, П.М. Рашкович, Б.И. Шкловский. - М.: Машиностроение, 969. - С. 53-5 

54, рис. 17]. Цей перетворювач вибрано за прототип. 
Недоліком відомого диференціального перетворювача переміщення є те, що він має 

недостатню чутливість та низький енергетичний показник, а пружина через механічний 
гістерезис не забезпечує високої точності перетворювача. 

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення диференціального 10 

перетворювача переміщення шляхом того, що як якір застосовано перший та другий 
циліндричні постійні магніти, притиснені один до одного протилежними полюсами та прикріплені 
до штока, як пружину застосовано перший та другий кільцеві постійні магніти, прикріплені до 
корпусу та різнойменними полюсами направлені на полюси першого та другого циліндричних 
постійних магнітів, а як котушки застосовано перший та другий ферозонди, що дозволить 15 

підвищити чутливість та точність перетворювача, а також знизити енерговитрати. 
Поставлена задача вирішується тим, що у диференціальному перетворювачі переміщення, 

що містить якір, розташований у котушках, та пружину, згідно з корисною моделлю, як якір 
застосовано перший та другий циліндричні постійні магніти, притиснені один до одного 
протилежними полюсами та прикріплені до штока, як пружину застосовано перший та другий 20 

кільцеві постійні магніти, прикріплені до корпусу та різнойменними полюсами направлені на 
полюси першого та другого циліндричних постійних магнітів, а як котушки застосовано перший 
та другий ферозонди. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображено диференціальний 
перетворювач переміщення, що містить корпус 1, перший 2 та другий 3 циліндричні постійні 25 

магніти, притиснені один до одного протилежними полюсами та прикріплені до штока 4, перший 
5 та другий 6 кільцеві постійні магніти, прикріплені перемичками 7, 8 до корпусу 1 через отвори 
штока 4 та різнойменними полюсами направлені на полюси першого 2 та другого 3 
циліндричних постійних магнітів, перший 9 та другий 10 ферозонди, закріплені відповідно в 
отворах першого 5 та другого 6 кільцевих постійних магнітів пробками 11, 12. 30 

Перетворювач переміщення працює наступним чином. При переміщенні z=0 
відштовхуючими силами, які виникають між різнойменними полюсами постійних магнітів 2, 3, 5, 
6, перший 2 та другий 3 циліндричні постійні магніти установлюються у вихідне середнє 
положення, при цьому перший 9 та другий 10 ферозонди знаходяться у середині діапазонів 

лінійності перетворювача, а його вихідний сигнал дорівнює нулю. При переміщенні z0 штока 4 35 

разом з першим 2 та другим 3 циліндричними постійними магнітами у різних напрямках на 
вихідній обмотці першого 9 та другого 10 ферозондів виникає приріст сигналу, пропорційний 
цьому переміщенню, а вихідний сигнал перетворювача при підключенні першого 9 та другого 10 
ферозондів за диференціальною схемою подвоюється. 

Пропонована корисна модель забезпечить підвищення чутливості, точності та швидкодії 40 

перетворювача.  
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Диференціальний перетворювач переміщення, що містить якір, розташований у котушках, та 45 

пружину, який відрізняється тим, що як якір застосовано перший та другий циліндричні постійні 
магніти, притиснені один до одного протилежними полюсами та прикріплені до штока, як 
пружину застосовано перший та другий кільцеві постійні магніти, прикріплені до корпусу та 
різнойменними полюсами направлені на полюси першого та другого циліндричних постійних 
магнітів, а як котушки застосовано перший та другий ферозонди. 50 
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