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 ترنسمیتر 

 

قبل از   در این ویدیو قصد داریم ترنسمیتر را که یکی از تجهیزات بسیار مهم در پروسه های کنترلی است را معرفی کنیم. 

 هر چیز شما را با انواع تعریف آن آشنا می کنیم چرا که تعریف های مختلفی برای آن وجود دارد. 

 کند.ارتباطات، ترنسمیتر تجهیزی است که امواج رادیویی را برای آنتن های رادیویی تولید می در دنیای مخابرات و  •

 

در دنیای پروسه های کنترلی، ترنسمیتر تجهیزی است که می تواند سیگنال تولید شده توسط سنسور و یا   •

 دازهگیری و کنترل تبدیل کند. ترنسدیوسر را به سیگنال استاندارد ابزار دقیق برای نمایش در کنترل کننده، یا ان

 

در دهه های پیش سیگنال های ابزار دقیق معموال از جنس نیوماتیکی ) پنوماتیک( بوده اند، در حالی که امروز  

 بیشتر شبیه به سیگنال های الکتریکی شده اند. 

-4و   5v-0بین  الکتریکی است و استاندارد سیگنال های PSI 15-3استاندارد سیگنال های نیوماتیکی بین 

20mA  .است 

سر درگمی و ابهامات در رابطه با ترنسمیتر باعث می شود برخی از افراد فعال در زمینه صنعت تصور کنند ترنسدیوسرها 

 همان ترنسمیتر ها هستند. و بنابراین قابل تعویض با یکدیگر باشند.
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میلی آمپر    20-4ولت و یا جنس جریان بین  5-1ل خروجی ترنسمتر معموال از جنس ولتاژ بین  سیگنا طبق تحقیقات اخیر

اومت قابل  قاست. همانطور که از تصویر مشخص است سنسورها و یا ترنسدیوسرها سیگنال های فیزیکی مانند دما را به م 

های جریان و ولتاژ برای ورودی کنترل   خواندن برای ترنسمیتر ها تبدیل میکنند و سپس ترنسمیتر آنها را به سیگنال

میلی آمپر، همان تغییرات فیزیکی    20- 4قابل درک است که تغییرات خروجی ترنمسیتر به ازای کننده تبدیل میسازد. 

 درصد توسط سنسور می باشد. 100تا  0اندازهگیری شده به ازای 

 درجه فارنهایت تولید میکند.   150 –  0دمای بین میلی آمپر را به ازای تغییرات   20-4برای مثال ترنسمیتر سیگنال 

 حال به بررسی نقش ترنسمیتر و ترنسدیوسر در حلقه کنترلی خواهیم پرداخت.  •

 

اندازه گیری   (PV)مشخص است ترنسمیتر سیگنال دریافتی از ترنسدیوسر را به سیگنال تغییرات همان طور که 

که نمایش دهنده تغییرات فیزیکی اندازهگیری شده   تبدیل خواهد کرد    process variableیا همان  شده 

 ود.  توسط ترنسدویسر خواهد بود. این سیگنال به کنترل کننده ارسال می ش 

از طریق  را  pv و   set point یا همان   (SP)تجهیزی است که تفاوت های بین اندازه تعیین شده  کنترل کننده 

مقایسه این دو مقدار تشخیص می دهد.  سپس کنترل کننده تصمیم خواهد گرفت که در خروجی چه عملیاتی  

است را تولید خواهد کرد. عموما کنترل   sp و   pvل خروجی که نتیجه مقایسه دو مقدار ااتفاق بیفتد و سیگن

 در حلقه های کنترلی شناخته می شوند. PLCو یا   DCSکننده ها به عنوان  

نهایتا عملگر تجهیزی است که مانند یک شیر برقی و امثال آن ، که تاثیر پذیر از پروسه کنترلی می باشد و از  

 با یکدیگر برابر شوند(  pvو   spگنال طریق کنترل کننده فرماندهی میشوند. ) به نحوی که دو سی

 خالصه مطالب:
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 در دنیای مخابرات، ترنسمیتر تولید کننده امواج رادیویی برای آنتن های رادیویی است. -1

  20-4در دنیای صنعت، ترنسنیمتر سیگنال تولید شده توسط سنسور و یا ترنسدیوسر را به سیگنال جریان) -2

 لت( تبدیل میکند.و  5- 0میلی آمپر( و یا سیگنال ولتاژ) 

 است  PSI 15 –  3سیگنال استاندارد نیوماتیک بین  -3

 با کاربرد یکسانی نام میبرند.   به اشتباه در صنعت ابزار دقیق ترنسدیوسر و ترنسمیتر را  -4

 انواع ترنسمیتر: فشار، سطح، دما و فلو هستند  -5

 سیم استفاده شوند.  4ترنسمیترها می توانند به صورت دوسیم و یا   -6
 

 ترجمه و گردآوری:   •

 آزیتا شریفی   •

 راه های ارتباطی:  •

 : آپارات         •

• http://www.aparat.com/sivancarno 

 02133989001- 02133989002:  تلفن     •

 09199849400 - 09102109628: موبایل         •

 12واحد   – 5طبقه  –مرکز تجارت جهانی فردوسی   –خیابان فردوسی  – آدرس: تهران  •

 :  تلگرام کانال          •

• https://telegram.me/sivan_carno 

 : اینستاگرام         •

• https://www.instagram.com/sivancarno.co / 
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