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 What Is an RTD? 

(Resistance Temperature Detector) RTD دمای مقاومت آشکارساز( حساسیت دمایی مقاومت می (-

شود. و در این تابع در تابع مقاومت نسبت به متغیر دما اعمال میکه به صورت یک ضریب دمایی مثبت ، باشد

 یابد.خروجی مقاومت با افزایش دما افزایش می

مقاومتی فلز نسبت به شرایط  ویژگی ی آن افزایش خواهد یافت که اینترتیب مقاومت فلز با افزایش دمابه این 

و مقاومت ویژه فلز تعیین کننده طول و سطح مقطع مورد نیاز در ساخت یک  شود.دمایی مقاومت ویژه فلز نامیده می

RTD باشد.می 

RTD که است شده استفاده ایده این از. کند می تغییر دما تغییر با فلز مقاومت که کند می کار مشخصه این اساس بر 

نسبت  باالتری حساسیت که شود استفاده فلزاتی از بنابر این اصل باید. شود تبدیل مقاومت تغییر به تغییردما، مقدار

ه طمقاومت با حاصل ضرب مقاومت ویژه در طول نمونه راب، طبق رابطه مقاومت اهمی فلزات ، باشند داشتهبه دما 

 وس دارد.کمستقیم و با سطح مقطع آن رابطه مع

 

                                                                                                                                   R =  
𝒓 ×𝒍

𝑨
 

R مقاومت اهمی : 

:r  مقاومت ویژه 

 :𝒍طول نمونه 

Aسطح مقطع نمونه : 
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RTD Materials:  

 : RTDمعیار انتخاب مواد برای یک 

  .ماده باید قابل انعطاف باشد تا قابلیت فرم دادن به شکل یک سیم نازک را داشته باشد 

 .دارای شیب یا منحنی تکرارپذیر و پایدار باشد 

 .مواد به کار رفته باید مقاوم در برابر خوردگی باشد 

  باشد.)داشتن صرفه اقتصادی(مواد به کار رفته باید ارزان 

 .منحنی تابع مقاومت نسبت به دمای خطی داشته باشد 

 پالتین، چون بافلزاتی را آن عموماً. باشند داشته باالتری حساسیت که شود استفاده فلزاتی از بنابر این اصل باید

 .شوند می استفاده کاربردی برای کدام هر که سازند می مس و آهن آلیاژنیکل نیکل،

 در پالتین و اند خطی کمتری دمایی بازه درپالتین به نسبت ، آهن نیکل آلیاژ و نیکل است آمده نموار در که همانطور

 و محدود مصارف در آهن نیکل وآلیاژ است سانتیگراد درجه 044 تا 04 نیکل دمایی بازه که است خطی بیشتری بازه

 دقت بودن، پایدار )فلزات دیگر به نسبت تر خطی ( بودن خطی چون خصوصیاتی جهت به شود می استفاده خاصی

 شود. می استفاده پالتین از صنعت در ...و

                                                                                                                                                                                                   

 تقسیم شده است.  Bو A کالس دو به(DIN:Deutsches Institut fur Normung)  استاندارد اساس بر پالتین

-می ±0.06Ωدارای کوچکترین عدم قطعیت یا به عبارتی بهترین سطح اطمینان و تلرانس نقطه یخ آن  Aکالس 

 شود.باشد که در اکثرصنایع به کار برده میمی ±0.12Ωکه دارای تلرانس نقطه یخ  Bباشد و پالتینیوم کالس 

 یابد.قطعیت نیز کاهش می و میزان عدم قطعیت نیز تابع دما بوده و با کاهش رنج کار دمایی سنسور عدم

 باشد.می C° 1.45±یا به عبارتی  ± Ω 0.43دارای عدم قطعیت C° 600در دمای  Aبه عنوان مثال سنسور کالس 
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 باشد.می  C° 3.3±عبارتی  هیا ب ± Ω 1.06دارای عدم قطعیت C° 600در دمای  Bکالس و سنسور پالتینیوم 

 می استفاده B درجه پالتین از عموماً صنعت در و شود می استفاده آزمایشگاهی کارهای در بیشتر A درجه پالتین از

 .کنند

                                                      

  Response Time زمان پاسخگویی :  

توانایی پیگیری تغییرات فرایند زمان پاسخ عبارت است از توانایی سنسور در واکنش به تغییرات دمایی فرایند است.

سریعترین معموالً دارای ور مستقیم باشد. سنسورهای غوطهوابسته به جرم حرارتی سنسور و نزدیکی به فرایند می

 باشند.دهی میپاسخ زمان

شود که فرایند در حین نیاز به تعویض سنسور در می ی به کاربردهترمول ، های کاربردیدر بسیاری از برنامهاما 

 نباشد.وقت گیر ،صورت نیاز
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سنسور ترمولهای باشند.سنسورها در ترمول به دلیل جرم حرارتی اضافی و فاصله شعاعی با افت سرعت مواجه می

 توانند با استفاده از اتصال دقیق سنسور مناسب و یا استفاده از مواد پر کننده از قبیل روغنهای حرارتیمجتمع می

  .زمان پاسخ کمتری داشته باشند

                                                  گذارد عبارتند از:ثیر مییستم که برروی سرعت پاسخ سنسور تأتعدادی از عوامل دیگر در س

 خیر حرارتی سنسور همراه با ترمولتأ 

  ابر طول حسگر غوطهبر 1.5عمق غوطه وری )طبق قانون انگشت شست که باید سنسور حداقل-

 ورباشد.(

 سرعت جریان مایع فرایند 

 فرایند انتقال مایعات 

 مرز سیال یا فیلم در حسگر سطح 

 ثیرات از دیواره یا عروقتأ 

 خیر حرارتی روی دیوار یا عروقتأ 

 جایی و هدایت (ثیرات ناشی از محیط بیرون )جابهسایر تأ 

تغییرات درجه حرارت تعریف میکند که این آزمایش  از یک گام % 63.2زمان پاسخ را به عنوان  ، مشخصات صنعتی

وری مستقیم از محیط به داخل آب شود و این یک آزمایش غوطهمعموالً در آبی با جریان سه فوت در ثانیه انجام می

 باشد.گراد میسانتیC°90 تا  C° 70با دمای 

 باشد :باشد به شرح زیر میدر برابر زمان میرابطه تقریبی به درصد ، که ناشی از تغییرات درجه حرارت 
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 چیست؟ از RTD جنس

 نوع سه. باشد می متفاوت شده، ساخته آن از که آلیاژی یا فلز به بسته ،RTD حسگر المان مقاومتی ترمو های ویژگی

 نیکل و( Copper) مس ،(Platinum) پالتین از عبارتند شود می استفاده RTD ساخت برای غالبا که مقاومتی فلز

(Nickel .) 

 برای فلز بهترین پالتین. باشد مقاوم خوردگی مقابل در و باشد داشته باالیی ذوب نقطه باید استفاده مورد فلز

 خطی نسبتاً رابطه این نیز مس در. میباشد خطی کامالً دما و مقاومت بین رابطه چون باشد می RTD در استفاده

 .میباشد پالتین از کمتر آن گیری اندازه دامنه ولی میباشد

 شدت به رابطه درجه 044 از بیشتر دماهای برای ولی بود خواهد بیشتر RTD حساسیت نیکل، از استفاده صورت در

 و ساخت مشکالت دلیل به اما نمود، استفاده باال خیلی دماهای گیری اندازه برای میتوان تنگستن از. است غیرخطی

 .میگیرد قرار استفاده مورد کمتر آن، ویژگیهای ناپایداری

 RTD انواع 

 اساساً سه نوع عنصرحسگر پالتینیوم وجود دارد.

 باشد.ویژگیها و مزایای منحصر به فردی میهر سبک دارای  که

Wire wound Element: 

حسگر در اطراف یک مهره یا هسته شود که سیم محسوب می RTDترین نوع سنسور پیچی شده سادهسنسور سیم

 عایق شده پیچیده شده است.

ضریب گسترش  تطابق الکتریکی باشد. تواند گرد یا تخت باشد ولی در هر صورت باید عایقهسته می سیم پیچ

 حسگر سیم و مواد هسته پیچ خورده هر گونه فشار مکانیکی را کاهش خواهد داد.حرارتی
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گیری دما خواهد بود در نتیجه هسته سیم پیچی شده باید مطابق وجود فشار بر روی سیم باعث ایجاد خطا در اندازه 

 با دمای سرویس مورد نظر و شرایط محیطی انتخاب شود.

با ، م رابط انتخاب شده یکه این س شودشود که معموالً سیم رابط نامیده میمتصل می سیم حسگر به یک سیم بزرگتر

و  گیری شود.اندازه از بین رفتن دادهکند تا باعث نمی emfسیم سنسور سازگار بوده و ترکیب این دونوع سیم تولید 

 باشد.گیری دمای سیم سنسور را دارا میسیم رابط انتخاب شده توانایی تحمل حرارت گستره اندازه

RTD مواد ذکر شده قبلی ساخته شود.تواند با انواع است که می یسنسور پیچی شده تنهانوع سیم 

نسخه منحصر به فردی از سنسور سیم پیچی شده با طراحی حلقه توخالی وجود دارد که از این طرح در کارهای 

 شود.ای استفاده میاجرایی صنعت هوا فضا و  هسته

که این هسته با یک الیه از اکسید آلومینیوم  عنصر حسگر دور یک هسته فوالدی ضدزنگ توخال پیچیده شده است

 عایق شده است.

 باشد.محافظت سیم حسگر پالتینیوم از انتشار حرارت و عدم تخریب سنسور می دلیل کاربرد فوالد ضد زنگ

صر شود که این روند عنپوشش عنصر حسگر با یک غالف نازکی از فوالد ضد زنگ محصور می بعد از فرایند انیلینگ ،

 تواند آماده غوطه ورشدن در داخل مایع باشد.کند در نتیجه سنسور می موم می و حسگر را کامالً مهر

در محل نصب ترمول  11secور مستقیم تا حدود برای سنسورهای غوطه ms 50زمان پاسخ این نوع سنسورها از 

 باشد.می

 باشد.ها میهزینه باالی آنWire wound Element درکل نقطه ضعف اساسی سنسورهای

Coiled Element 

 شوند. محسوب میسنسورهای چرخشی روشی برای ساخت سنسورهای بدون تنش 

طراحی بدون تنش اجازه میدهد تا سیم حسگر در گسترش و قرار دادن سایر مواد در ساختار سنسور تاثیر پذیری 

 نداشته باشد.

به کار گرفته شده که در  (SPRT)ترمومترهای مقاومتی پالتینیومتکنیکهای مشابه این طرح مذکور در استانداردهای 

 شود.استانداردهای آزمایشگاهی نیز استفاده می

تغییرات به کار رفته در این نوع سنسورها بستگی به سازنده دارد و اساس این نوع سنسورها کویل سیم سنسور 

 .میباشداین سیم پیچ شبیه رشته موجود در المپ باشد.پالتینیوم می
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میک شن و ماسه بسته بندی شده است و این های مهر و موم شده قرار داده شده که با پودر سراکویل در سوراخ

قرار  شوندهگیری دهد که سیم سنسور متحرک باشد درحالی که هنوز در تماس مناسب با فرایند اندازهاجازه می

 داشته باشد.

 

Thin Film Element 

 قرار دادن یک الیه نازک از پالتینیوم روی سطح سرامیک ساخته میشوند. سنسور فیلم نازک با

شیشه پوشش  شد ، فیلم پالتینیوم با اپوکسی یابامی (cm 8-10انگسترو) 10-100ضخامت این الیه نازک معموالً

 شود.داده می

 .رابط خارجی عمل کندهنده فشار سیمهای ااین پوشش کمک میکند تا فیلم پالتینیوم محافظت شده و به عنوان ک

 وقتی سنسورهای فیلم نازک چندین سال پیش معرفی شدند،به عنوان سنسورهای غیرقابل اعتماد شناخته شدند.

فیلمهای نازک امروزی بسیار بهترند فیلمهای نازک  ، آنها ناپایدار و شکننده بودند مانند شکستن سیمهای رابط

 قابل اعتماد هستند. اند،آنها خیلی سخت وامروزی خیلی بهتر شده

آنهاست ، جرم حرارتی پایین آنها را نسبت به کم هزینه بودن و جرم حرارتی کم  RTDمزیت فیلم نازک پالتینیوم 

 پاسخ زمانی سریعتر کرده و ابعاد کوچک آنها حجم بسته بندی را پایین آورده است.

 DIN استاندارد به آنها رسیو تنها مرجع دست پیچی شده های سیم RTDمعایب آنها پایداری کم نسبت به 

(0.00385W/W/°C)  باشد.می 
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Leadwire Configurations 

RTD باشند ، انتخاب پیکربندی سیمهای رابط اساسها با چهار نوع پیکربندی سیم رابط قابل دسترس می 

 باشد.گیری میعدم قطعیت و دقت مورد نظر در اندازه

Two wire RTD 

باشد،یک سیم که به هر طرف عنصر ترین نوع ساختار را بین این سنسورها دارا میدوسیمه سادهRTD سیم 

ازجمله  گیری شودتواند اندازهسنجی میلیت اهمابگیری توسط هر دستگاه با قمتصل شده و اندازهمورد نظر 

                (VOMمبدلهای اهم ولت سنجی )

گیری دما را دارد ، با توجه به این واقعیت مقاومت سیم رابط با مقاومت سنسور هاین روش کمترین دقت انداز

 دارد.به صورت سری در مدار قرار 

دمایی  –در مقایسه با سنسور در دماهای مختلفی قرار دارد از این رو جدول مشخصات مقاومت  سیم رابط

 متفاوتی دارد.

 گیری زیادی را به همراه دارد.خطای اندازهسیم رابط طویل به این ترتیب 

 باشد:سیمه معمولی مطابق شکل زیر می یک مدار پل دو
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Three Wire RTD: 

RTD ،وقتی که فاصله زیادی بین سنسور  سه سیمه پرکاربردترین نوع ساختار را به ویژه در کاربردهای صنعتی دارد

 تواند صرفه اقتصادی خوبی داشته باشد.و ابزار کنترل وجود دارد استفاده از کابل سه سیمه به جای چهار سیم می

مقاومت سری را از مدار حذف میکند که این امر اجازه سنسور سه سیمه هنگام استفاده از این سنسور ، به درستی 

 گیری دقیق سنسور را فراهم میکند.اندازه

 و L1مقاومتهای  باشدمسیر به یک طرف سنسور و رابط سوم به طرف دیگر سنسور متصل می یدوتا  از این رابطها

L3  که ممکن است با همدیگر یکنواخت باشند تا اثر خطای ناشی از مقاومت خودشان را درمدار پل باید تا جایی

 سنسور خود مقاومت از را مسیر  سیم مقاومت میانگین که کندمی ایجاد را شرایطی سیمه سه سنسور ) کهخنثی کنند.

 کند.(می حذف

 RTDباشد ، یک پل های سه سیمه به ترتیب دو سیم رابط به رنگ قرمز و دیگری سفید می RTDبندی در رنگ کد

  باشد:سه سیمه معمول مطابق شکل زیر می

                                  

و  L2,L3فاضل آن با مجموع مقاومتهای مسیر تو L1,L2 گیری مقاومت بین مسیر طرز کار مدار سه سیمه با اندازه

 باشد البته در این متد فرض بر برابری مقاومت های مقاومت خود سنسور می Rbنتیجه آن باقی ماندن مقاومت 

RL1,RL3 باشد.می 
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Four Wire RTD: 

RTD باشد ، این نوع از سنسور عمدتاً در گیری در خانواده سنسورها میترین روش اندازهچهار سیمه دقیق

 و به ندرت کاربرد صنعتی دارد. رودبه کار می باشدیت کوچکی میکه نیاز به عدم قطع آزمایشگاه

کند در این مدار یک ر ناسازگاری ناشی از مقاومت سیمهای رابط را کامالً حذف میچهارسیمه اث RTDیک مدار 

، در  کند گیری میرا اندازه RTDولتاژ دوسر سنسور  L2,L3عبور کرده و مسیر  ,L4  L1جریان ثابت از مسیر

ثیر خطای مسیر در مقاومت سنسور را اومت مسیر متفاوتی را به عنوان تأنتیجه این پل مقاومت واقعی هر نوع مق

 کند.  حذف می

 باشد.های چهار سیمه دو سیم رابط به رنگ قرمز و دو رابط سفید رنگ می RTDبندی برای کد رنگ

 دهد:می نمودار زیر یک پل مدار سنسور چهارسیمه معمول را نشان

 

                                  

    

 :ی سیم رابطخطاها
مقاومت کابل دو نوع خطا ایجاد میکند ، یکی خطای آفست که به خاطر مقاومت داخلی کابل است )که ناچیز 

)که نمیتوان نادیده گرفت(. هر دو این خطاها را میتوان  ییدما اتاست( و دیگری تغییر در مقاومت کابل در تغییر

 یا به حداقل رساند. سیمه از بین برد 0سیمه و  0ساز  با استفاده از مدار جبران

 

 PT100  چیست؟چرا این نام را برای آن انتخاب کرده اند؟ 

 می موجود...  و PT50 و PT100 و PT500 و PT1000سنسور های مدل در RTD دی تی آر های سنسور

 به RTD های سنسور کارکرد نحوه.باشد می RTD سنسورهای نوع در سنسور ترین رایج PT100 های سنسور.باشد

 مقاومت میزان دما رفتن باالتر اثر در شده کارگذاشته آن داخل در که مقاومتی از استفاده با که باشد می شکل این

 این در دما های نمایشگر و شود می کاسته مقاومت میزان از دما رفتن پایین با و کند می پیدا افزایش هم سنسور

 های سنسور تشخیص نحوه .دهند می را دما تشخیص مقاومت رفتن پایین و باال وسیله به دما های سنسور تیپ

RTD دوسر مقاومت تر اهم از استفاده با باشد سانتیگراد درجه صفر نقطه در محیط دمای اگر که است صورت این به 

 .باشد می پالتینیوم مخفف هم pt باشد می PT100 سنسور یعنی باشد اهم 044 سنسور اهم اگر و گرفته را سنسور

PT100 یعنی باشد اهم 04 اگر و .باشد می صنعت و بازار داخل ییدما سنسورهای پرکاربردترین و معروفترین از 

 .باشد می صورت این به هم ها رنج دیگر در و باشد می PT50 سنسور
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 خروجی لحاظ از فلز ترین مناسب .دارد مستقیمی رابطه سنسور خروجی مقاومت با دما مقدار RTD سنسورهای در

 480.0 دما افزایش درجه هر در  PT100.باشد می خوردگی،پالتین برابر در مقاوم و باال ذوب نقطه همچنین و خطی

 شود. می افزوده مقاومتش به اهم

 :دهد می نشان PT نوع ییدما سنسورهای در را دما تغییرات ازای به مقاومت تغییرات رابطه زیر فرمول

                                                    )2α∆T+β∆T(1+0R=R 
 دلیل به .باشد می 0..484444440 و 480.0 بترتیب بتا و آلفا مقدار ،PT100 سنسور در مثال عنوان به

 درجه 044 باالی دماهای در باید اما نمود حذف فرمول داخل از توان می است ناچیزی ضریب بتا مقدار اینکه

 .شود لحاظ فرمول داخل در خروجی نشدن غیرخطی جهت به سانتیگراد

                                          

 RTDبازه اندازه گیری 
 تولید مختلفی های دقت و ها کالس در که میباشد درجه+ ۰44 الی درجه -۰44 از ها RTD در دما گیری اندازه بازه

 .شود می
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 : PT100 دمایی نمودار            
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 چیست؟ ترموکوپل به نسبت RTD معایب و مزایا

 .هست باال بسیار  گراد سانتی درجه+ ۰44 تا -۰44 پایین دماهای در ها RTD گیری اندازه دقت

  .است کمتر ترموکوپل از آنها دمایی بازه و است گرانتر ها ترموکوپل به نسبت ها RTD قیمت

RTD ًخوبی به. باشد داشته اهمیت ما برای بودن خطی و پذیری تکرار که شود می استفاده هایی جا در معموال 

 درجه فارنهایت0۰44 آن کاری دمای ماکزیمم. نیست مقاوم مکانیکی شوکهای و شدید تکانهای به نسبت ترموکوپل

 RTD برای ضعفی این که کند گیری اندازه نیز را فارنهایت درجه 0044 دمای تا است قادر ترموکوپل که است

 .است

 

                        

 

 


