
 ترانسدیوسر موضوع مقاله:

 

 ART-MTDA-006-01 :مقالهشماره 

 69 بهمن 81 تاریخ: گیریاندازه تست و واحد واحد:نام 

 5از  8 صفحه: اول ویرایش:

 

 GEN-FR-108-00شماره سند:  8 

 

 تعالی بسمه

 

 چیست؟ ترانسدیوسر

 

 
 

 :تهیه کننده

  حسینیعلیرضا علی 

 

 

 

 

 گزارشی از:

 آوران رادینشرکت پارس فن

 

 

 

 ویرایش اول

 69بهمن 
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 خلاصه -1

 ترانسدیوسر چیست؟ عنوان سند

 حسینیعلیعلیرضا  تهیه کننده

 ترانسدیوسر موضوع 

 متن و عکس نوع فایل

 مبدل، تراگردان، سنسور، ابزاردقیق، ترانسدیوسر، گیریاندازه، برداریداده کلید واژه

 تعریف ترانسدیوسر )مبدل( -2

گیری شدده در نهایدت باید به خاطر داشت که کمیت اندازه یبرداردادهدر صورت استفاده از یک سیستم 

سیگنال ولتاژ تبدیل شود. برای تبدیل کمیت فیزیکی مورد بحث نظیر دما، نیرو، صوت، شدت نیرو و باید به 

 شود.غیره به یک سیگنال الکتریکی، از تراگردان)مبدل( استفاده می

ای است که نوعی از انرژی را به هر وسیله )مبدل( تراگردان یا (Transducer) ترانسدیوسر در حالت کلی،

شدود. ی تراگردان به وسایل نسبتاً خاصی گفتده مدیکند. اما در کاربردهای خاص، واژهتبدیل مینوعی دیگر 

کنند و یا کمیت فیزیکی غیر الکتریکدی مانندد ها یا انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل میاغلب آن

 کنند. دما، صوت یا نور را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می

 تراگردان عبارت است از: سدیوسر یاتران وظایف یک

 گیریی مورد اندازهرکانس مشخصه( حس کردن وجود، بزرگی، تغییرات و ف8

-ی مدورد انددازهی مشخصههای کمّی و صحیحی درباره( فراهم آوردن یک خروجی الکتریکی که داده2

 بیند. گیری تدارک می
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 اي از یک تراگردان )ترانسدیوسر(وارهطرح: 1-2شکل 

 بندي ترانسدیوسرهادسته -3

هدا ، مبتنی بر اصل الکترونیکی به کار گرفته شده در طرز کار آنترانسدیوسربندی شاید بهترین راه دسته

توان طبق کاربردشان که اساساً مبتنی بر کمیت، خاصیت یا شدر  فیزیکدی مدورد را می ترانسدیوسر باشد. 

عمدومی ندام بدرده شدده  ترانسدیوسرهایبندی کرد. در جدول زیر تعدادی از باشد، نیز دستهگیری میاندازه

های قابل درک برای گیری یا سیگنالهای قابل اندازهها برای تبدیل کمیت فیزیکی به کمیتاست. این مبدل

 روند. رایانه به کار می

 تعدادي از ترانسدیوسرهاي عمومی: 1-3جدول 

 )ترانسديوسر( تراگردان پديده

 دما

 گرمايي(ترموکوپل )جفت

 دماسنج مقاومتي

 حسگر مداري يکپارچه

 مقاومت گرمايي

 نور

 ي نوريکنندههاي ضربلامپ

 (tube Photomultiplier ) 

 هاي نور رساناسلول

(Photoconductive cell) 
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 )ترانسديوسر( تراگردان پديده

 ميکروفن صدا

 نيرو و فشار

 سنجکرنش

 مبدل پيزوالکتريک

 نيروسنج

 موقعيت )جابجايي(

 پتانسيومتر

 مبدل تفاضلي ولتاژ خطي

 ( encoder Opticalرمزگذار نوري )

 جريان سيال

 سنج تفاضلي فشارجريان

 سنج چرخشيجريان

 سنج فراصوتجريان

PH  الکترودPH 

 

 : چند نمونه ترانسدیوسر فشار1-3شکل 
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 بنديجمع -4

 ها مطالب مختصری ارائه گردید.آن بندیا و دستهدر رابطه با ترانسدیوسره در این گزارش،

 مراجع -5

 8312نوشته فربد قابوسی، چاپ اول. تهران: نشر آفرنگ، « LabVIEWراهنمای جامع »کتاب  -8

گيري الکترونيکي، نوشته لاري دي، جونز؛ اي فاستر، چين، ترجمهه نهاييني، مدمدميهدي  کتاب ابزارها و اندازه -2

 2831چاپ اول  تيران: انتشارات دانشگاه شريف، 


