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ترانسمیترهاي فشار تفاضلی
ین اشد . ابی می یکی از رایج ترین و مفیدترین دستگاه هاي اندازه گیري فشار در صنعت ، فشار تفاضل

را شارالف فدستگاه اختالف فشار بین دو پورت ورودي را حس کرده و سیگنال نشان دهنده ي آن اخت
ر ن است بی ممکنسبت به رنج کالیبره شده ، در خروجی خود ظاهر می کند . ترانسمیترهاي فشار تفاضل

انسمیترین تراساس هر یک از تکنولوژي هاي سنجش فشار عمل کنند . در ادامه به معرفی و ساختار ا
پرداخته می شود .

DPرفتار و ساختمان ترانسمیتر 

کل از وال متشد معمکه براي کاربردهاي اندازه گیري صنعتی ساخته شده انترانسمیترهاي فشار تفاضلی اي
ر دته ، و ر گرفیک بدنه ي قوي ساخته شده از فوالد آهنگري شده می باشند که المان سنجش در آن قرا

گیري اندازهفشاريباال داراي یک محفظه می باشند که اجزاء مکانیکی و یا الکتریکی الزم براي ترجمه 
15-3به یک سیگنال استاندارد ابزار دقیق ( به عنوان مثال شده PSI،4-20 mA و کدهاي ،

دیجیتالی فیلد باس) را در خود جاي داده است . 
دو مدل از ترانسمیترهاي فشار تفاضلی الکتریکی در شکل زیر نشان  داده شده است .

(ساخته ر گرفتهه قراسنجش فشار در نیمه ي پایینی دستگادر همه ي این ترانسمیترهاي فشار تفاضلی المان
نگی ، اختار راه (سشده از فوالد آهنگري شده ) در حالی که مدارات الکترونیکی در نیمه ي باالیی دستگ

گرد ، آلومینیوم ریخته گري ) قرار داده شده اند .
) داراي دو پورت فشار براي ΔPیا DP ،d/pقطع نظر از سازنده یا مدل ، هر ترانسمیتر فشار تفاضلی (

اینچ مادگی رزوه دار NPTحس کردن فشارهاي سیال فرآیند می باشد . این پورت ها معموال از نوع 
Highاست که به آسانی می توان آنها را به پروسه متصل کرد. یکی از این پورت ها داراي برچسب 

Highین برچسب گذاري لزوما به این معنا نیست که پورتمی باشد . اLowدیگري داراي برچسب 

داشته باشد . این برچسب ها نشان می دهند که بر اثر Lowباید همیشه فشار بیشتري نسبت به پورت
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افزایش فشار سیال اعمال شده به آن پورت ، جهت تغییر سیگنال خروجی به چه صورت است براي مثال ، 
افزایش یابد ، سیگنال خروجی نیز افزایش خواهد Highروي پورت در صورتی که فشار اعمالی بر 

یافت. 
وده بFoxboroدر اصل عالمت تجاري شرکت DP   cellو D/Pجالب است بدانید که اصطالحات 

ي تمام مدل تقریبا براDP  cellاست . این مدل از ترانسمیترهاي خاص چنان محبوب شد که اصطالح 
-Viseضلی استفاده می شود . بسیار شبیه به عالمت تجاري هاي ترانسمیتر فشار تفا GRIPکه اغلب

د، یا ی گردمبراي توصیف هرگونه انبردست که به صورت خودکار قفل می شود (انبر قفلی ) استفاده 
Band- Aidبه کار برده می شود .(چسب زخم ) که براي توصیف هر گونه بانداژ خود چسب

ف این دیافراگم دیافراگم می باشد . یک طرDPستفاده شده در ترانسمیترهاي رایج ترین المان سنجش ا
را ار سیال فرآینددریافت می کند ، در حالی که دیگر دیافراگم فشHighفشار سیال فرآیند را از پورت

ت ز موقعیامی گیرد . هرگونه اختالف فشار بین دو پورت سبب می شود که دیافراگم Lowاز پورت 
ف و ي مختلخود (وسط ) خارج شده و خمیده شود . سپس این خمیدگی بواسطه ي تکنولوژي هاایستاي 

بسته به سازنده و مدل ترانسمیتر به یک سیگنال خروجی ترجمه می شود .

وس مفهوم برچسب هاي دو پورت ترانسمیتر فشار تفاضلی بسیار شبیه به به برچسب هاي معک
)Inverting و غیر معکوس ()Noninvertingلیاتی ) ترمینال هاي ورودي یک تقویت کننده ي عم

رودي یست که ونطعیت ولتاژهاي ورودي نمی باشد . در واقع اینطور به معناي ق-می باشد. نمادهاي +  و 
را ال خروجیبر روي سیگنباشد . این نمادها صرفا اثرات متفاوت هر ورودي-+ باید مثبت تر از ورودي

شود ، در میOpampهند . افزایش ولتاژ اعمال شده به ورودي + باعث مثبت شدن خروجی نشان می د
می گردد.Opampسبب منفی شدن خروجی-حالی که افزایش ولتاژ اعمال شده به ورودي 

به معناي مقدار و DPحک شده بر روي پورت هاي ترانسمیتر Lو Hدر روشی مشابه ، برچسب هاي 
حتما باید بزرگتر از فشار Hدي نمی باشد . در واقع این طور نیست که فشار پورت بزرگی فشارهاي ورو

باشد . این نمادها صرفا اثرات متفاوت ناشی از اعمال فشار روي هر پورت بر روي سیگنال Lپورت 
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سیگنال DPیک ترانسمیتر Highخروجی را نشان می دهند . افزایش فشار اعمال شده به پورت
یک سطح بزرگتر (باال) سوق می دهد، در حالی که افزایش فشار اعمال شده به پورت خروجی را به

Low یک ترانسمیترDP.سیگنال خروجی را به یک سطح کوچکتر (پایین ) سوق می دهد
) براي مشخص کردن پورت هاي فشارABB/Baileyدقت داشته باشید که برخی از سازندگان (مانند 

High وLowاستفاده می کنند . هرچند اکثر سازندگان محصوالت –اي+ و از بر چسب هDP از
بهره گیري می کنند .Lowو Highبراي مشخص کردن پورت هاي فشار Lو Hبرچسب هاي 

ی ) عملیاتيننده کدر دنیاي الکترونیک ، می توان به قابلیت هاي یک سنسور ولتاژ تفاضلی (مثل تقویت 
سبت به نشده کوچک ولتاژ اشاره کرد ، به طوري که پتانسیل بزرگ اندازه گیريدر سنجش تفاوت هاي

Commonزمین را توسط عبارت حذف مد مشترك ( - mode  rejection نادیده می گیرد. یک (
رودي رانال وتقویت کننده ي عملیاتی ایده آل ، یک مقدار مشترك ولتاژ اعمال شده به هر دو ترمی

همان ن دقیقاهد. ایدگیرد، و تنها به تفاوت در ولتاژ بین دو ترمینال واکنش نشان می کامال نادیده می 
ه جاي ولتاژ بانجام می دهد، با این تفاوت که باید DPکاري است که یک طراحی خوب از ترانسمیتر 

دو شده به هر فشار مشترك و یکسان اعمالDPالکتریکی فشار سیال را در نظر گرفت . یک ترانسمیتر 
یان دیگر . به بی دهدپورت را نادیده می گیرد، در حالی که تنها به اختالف در فشار بین دو پورت پاسخ م

هد ، در داسخ می ر ) پ، یک ترانسمیتر فشار تفاضلی (به طور ایده آل ) تنها به فشار تفاضلی (اختالف فشا
حالی که فشار مد مشترك را نادیده می گیرد.

یک ترانسمیتر فشار تفاضلی را Lowو Highمطلب ، ما می توانیم پورت هاي براي نشان دادن این
توسط لوله یا تیوب به یکدیگر متصل کرده ، و سپس هر دو پورت را  به طور همزمان در معرض یک 
منبع فشار سیال همچون هواي فشرده ي یک کمپرسور هوا قرار دهیم. اگر ترانسمیتر دایر و مشغول به کار 

باید به طور پیوسته و مداوم فشار تفاضلی صفر را ثبت و ارسال کند ، حتی اگر ما فشار استاتیک باشد ،
اعمال شده به هر دو پورت را تغییر دهیم .تا زمانی که فشارهاي اعمال شده به هر دو پورت با هم برابر 

واقع تمام نیروي اعمال شده هستند ، دیافراگم سنجش ترانسمیتر باید نیروي برآیند صفر را تجربه کند . در 
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باید دقیقا با نیروي اعمال شده به دیافراگم از طرف فشار Highبه دیافراگم از طرف فشار سیال پورت 
مقابله کرده و آن را خنثی کند .Lowسیال پورت

ي قطهنیک قیاس الکتریکی براي این مطلب اتصال دو سیم ارتباطی قرمز و مشکی ولتمتر به یک
هاز آنجایی کشد  .مشترك در یک مدار الکتریکی ، و سپس تغییر مقدار ولتاژ بین آن نقطه و زمین می با

ر اینجا سیم هاي د) را نشان می دهد ، و Test  leadsولتمتر فقط اختالف پتانسیل بین سیم هاي رابط (
ین آن بشترك مقدار ولتاژ مد رابط از لحاظ الکتریکی با هم به یک نقطه ي مشترك وصل شده اند ، م

نقطه از مدار و زمین از نظر ولتمتر بی ربط و غیر ضروري است .

ضل بین ر تفادر نتیجه یک دستگاه اندازه گیري تفاضلی مقدار مد مشترك را حذف کرده و تنها مقدا
نقاط سنجش را ثبت کرده و نشان می دهد .
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Commonهمین اصل حذف مد مشترك ( - mode  rejection ر سیاالت و مدارات د) خود را
ر یک مدار تقسیم دو یک ولتمتر را در نظر بگیرید که DPپیچیده تر نیز نشان می دهد . یک ترانسمیتر 

کننده از هر دو آنها براي اندازه گیري مقدار تفاضلی استفاده شده است .

خ داده یري پاسدازه گتفاضلی تنها به اختالف بین دو نقطه ي انهر کدام از این دستگاه هاي اندازه گیري 
97.5و مقدار مد مشترك را حذف می کنند ( PSI 97.5براي ترانسمیتر فشار ، و volts براي ولتمتر

ه گیري به نقطه اي هر دو دستگاه اندازHigh) . تنها نکته ي جالب توجه در این مثال این است که طرف 
. ی باشدمتصل شده است ، به طوري که تفاضل اندازه گیري شده یک مقدار منفی مبا ارزش کمتر 
ر منفی وختالف فشامدرن نیز همانند ولتمترهاي دیجیتال قادر به اندازه گیري دقیق اDPترانسمیترهاي 

همچنین اختالف فشار مثبت می باشند .
DPکاربردهاي ترانسمیتر 

ازه گیري ساخته می شود ، که یک دستگاه اندDPترانسمیتر از ترکیب دو پورت فشار تفاضلی یک 
فشار ، اختالفگیريفشار بسیار تطبیق پذیر و چند منظوره می باشد . این دستگاه ممکن است براي اندازه
رت هاي تصال پواا با فشار مثبت (فشار گیج یا فشار نسبی ) ، فشار منفی (خالء)، و حتی فشار مطلق ، تنه

با روش هاي مختلف مورد استفاده قرار گیرد.LowوHighسنجش
براي اتصال پورت هاي سنجش فشار ترانسمیتر به نقاط پروسه ، به DPدر همه ي کاربردهاي ترانسمیتر 

یک سري وسایل نیاز است . براي این منظور تیوب هاي (یا لوله هاي ) پالستیکی و فلزي به خوبی کار 
) ، Gauge  lines) ،یا خطوط اندازه گیري (Impulse   linesبه (می کنند ، که معموال خطوط ضر
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) نامیده می شوند . هر چند گاهی آنها را تیوب ضربه ، تیوب Sensing   linesیا خطوط سنجش (
اندازه گیر ، یا تیوب سنجش می نامند . در واقع این خطوط در حکم سیم هاي رابط استفاده شده براي 

نقطه از مدار به منظور اندازه گیري ولتاژ می باشد.به طور معمول ، این تیوب ها اتصال یک ولتمتر به دو
) به ترانسمیتر و پروسه متصل می شوند، به Compression  fittingsتوسط اتصاالت فشرده سازي (

طوري که اجازه ي قطع اتصال و اتصال مجدد نسبتا ساده اي را نیز فراهم می کنند .
رآیند سنجش گرفتگی مخزن ف

رآیند (همچنینبراي اندازه گیري اختالف فشار واقعی دو طرف یک مخزن فDPمی توان از ترانسمیتر 
هد که ن می دنشازیر یک فیلتر ، یک مبدل حرارتی ، یا یک راکتور شیمیایی ) استفاده کرد . شکل 

د .فاده کراستیلتر آبچگونه می توان از یک ترانسمیتر فشار تفاضلی براي اندازه گیري گرفتگی یک ف

) فیلتر متصل Upstreamبه طرف باالدست (DPترانسمیتر Highتوجه داشته باشید که چگونه طرف 
) فیلتر اتصال Downstreamترانسمیتر به طرف پایین دست (Lowشده است ، در حالی که طرف 

یافته است . با این روش ، افزایش گرفتگی فیلتر باعث افزایش خروجی ترانسمیتر خواهد شد . از آنجایی 
و Highکه دیافراگم سنجش فشار در داخل ترانسمیتر قرار داشته و تنها به اختالف فشار بین پورت هاي

Lowفر کامال ایزوله بوده و در نتیجه اتمسفر هیچ پاسخ می دهد ، فشار درون فیلتر و لوله نسبت به اتمس
10تاثیري بر سیگنال خروجی نخواهد داشت . فیلتر ممکن است در فشار خط  PSI 10000یا PSI

افت فشار روي فیلتر DPکار کند ، این در حالی است که تنها متغیر اندازه گیري شده توسط ترانسمیتر 
10است . اگر طرف باال دست  PSI9ف پایین دست و طر PSI باشد ، اختالف فشار یا همان فشار

1تفاضلی  PSIخواهد بود . گاهی اوقات براي نشان دادن فشار تفاضلی به جايPSI ازPSID

) بودن آن است . اگر فشار باالدست Differentialنشان دهنده ي تفاضلی( Dاستفاده می کنند که
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100000 PSI 9999و فشار پایین دست PSI باشد ، ترانسمیترDP هنوز هم تنها یک فشار
را درکارگاه و بر DPرا می بیند . به همین ترتیب ، تکنسینی که می خواهد ترانسمیتر PSIDتفاضلی 

1روي میز کار کالیبره کند ، می تواند با استفاده از یک فشار هواي دقیق تنها به میزان  PSI هر یک از
1یه سازي کند . در واقع تکنسین فشاري برابر با این شرایط واقعی را شب PSI را به پورتHigh

شده است . ترانسمیتر Ventترانسمیتر به اتمسفر Lowترانسمیتر اعمال می کند ، در حالی  که پورت 
DP نمی تواند به سادگی فرق بین این سه سناریو را تشخیص دهد، و اگر هدف منحصرا اندازه گیري

اضلی باشد اصال نیازي به تشخیص فرق بین آنها نمی باشد .فشار تف
اندازه گیري فشار گیج مثبت 

یج (فشار نسبی ) به عنوان یک دستگاه اندازه گیري فشار گDPممکن است  در صورت نیاز ، ترانسمیتر 
یک Highرفطساده و براي پاسخدهی به فشارهاي بیش از فشار اتمسفر به کار گرفته شود . اگر ما 

الی که یم ، در حرا با استفاده از ایمپالس تیوبها به یک مخزن فرآیند متصل گرده باشDPترانسمیتر 
مخزن را به شده باشد ، ترانسمیتر هر گونه فشار مثبت درونVentترانسمیتر به اتمسفر Lowطرف

عنوان یک اختالف مثبت بین مخزن و اتمسفر تعبیر می کند .

در ذهن شما این سوال پیش آمده باشد که چرا در این کاربرد از یک ترانسمیتر فشار نسبی ساده با شاید
تنها یک پورت استفاده نشده است ؟ اگر چه ممکن است این کار اتالف و هرزدادن قابلیت هاي 

د . اگر در می باشDPترانسمیتر به نظر برسد ، اما در واقع یکی از کاربردهاي بسیار رایج ترانسمیتر 
باشد ،  می توان گفت DPتاسیسات کارخانه کاربردهاي فشار تفاضلی وجود داشته و نیاز به ترانسمیتر 



ترانسمیترهاي فشار تفاضلی نادین طیف نگارشرکت مهندسی 

٨

که این استفاده از ترانسمیتر تفاضلی یک کار بیهوده نخواهد بود . چرا که با این کار به جاي دو ترانسمیتر 
) براي ذخیره در انبار کارخانه نیاز است .Spareیدکی (از هر نوع یکی ) تنها به یک ترانسمیتر یدکی (

ستگاه د) Gauge  pressureورژن هاي فشار گیج( DPاکثر سازندگان دستگاه هاي اندازه گیري 
براي اتصال Highهاي اندازه گیري تفاضلی خودشان را نیز ارائه می دهند ، به طوري که پورت طرف  

سته بشده ي خاص Ventمان سنجش توسط یک فلنج الLowباز بوده و طرف Impulse  lineبه 
شده است . 

) Measuring  absolute  pressureاندازه گیري فشار مطلق(
گاه ک دستیفشار مطلق را تفاوت بین فشار معلوم و یک خالء کامل تعریف می کنند . براي ساختن 

المان Lowر گرفت که طرفرا در نظDPاندازه گیري فشار مطلق می توان یک دستگاه اندازه گیري 
از یک زرگترسنجش آن به یک محفظه ي خالء متصل و مهر و موم شده است . با این روش ، هر فشار ب

خالء کامل به عنوان یک تفاضل مثبت ثبت می شود .

ند زگار کامل دارساDPاکثر ترانسمیترهاي فشار مطلق همچون ترانسمیترهاي فشار گیج با ترانسمیترهاي 
چند ، ست . هرترس ا. در هر دو نوع این ترانسمیترها تنها یک پورت براي اتصال به ایمپالس الین در دس

نه سوراخ خود هیچگوLowبرخالف ترانسمیترهاي فشارگیج ، ترانسمیترهاي فشار مطلق بر روي طرف 
Vent اي ندارند. به منظور اندازه گیري دقیق فشار سیال طرفHighرف طلق ، در شرایط مطLow

یک ترانسمیتر فشار مطلق باید به یک خال ء مهر و موم شده متصل شده باشد .

)Measuring  vacuumاندازه گیري خالء(
ورت دیگر پکردن Ventبه یک فرآیند و DPدر اینجا نیز همان اصول اتصال یک پورت از یک تجهیز 

اید باري که مه ي کزیر اتمسفر ) کار می کند . هبه خوبی به عنوان یک تجهیز اندازه گیري خالء (فشار 
به اتمسفر می باشد .Highبه فرآیند خالء و Lowانجام دهیم اتصال طرف 
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ه عنوان یک بDPدر این روش ، هرگاه فشار مخزن فرآیند کمتر از فشار اتمسفر شود ، توسط ترانسمیتر
ر در مخزن ت). به این ترتیب  ، خالء قوي Plowتر از بزرگPhighتفاضل مثبت ثبت می شود ( با 

فرآیند ، سیگنال بزرگتري را در خروجی ترانسمیتر ظاهر می کند .
ی شده یش طراحپسال در قدیم و با استفاده از ترانسمیترهاي الکترونیکی و نیوماتیکی آنالوگی که چندین

یگنال سن یک ا تنها روش براي بدست آوردبودند الزاما از همین روش بهره گیري می شد،و تا مدت ه
بوده Lowورت نسبت به فشار پHighو اطمینان از افزایش یافتن فشار پورتDPافزایشی از تجهیزات 

Highپورتنسبت به فشارLowاست (یا در بیان معکوس ، براي اطمینان از کاهش یافتن فشار پورت

.(
یک باDPر نسمیتترونیک دیجیتال ، کالیبره کردن یک ترابا این حال ، با ظهور و ورود تکنولوژي الک

0رنج منفی نیز مقدور شده و کار را نسبتا ساده کرده است (براي مثال  to-10 PSI اقع با و).در
روجی خگنال استفاده از ترانسمیترهاي دیجیتال این امکان وجود دارد که یک فشار کاهشی ، یک سی

اشد بی مشکل ود کمپیدا کردن ترانسمیتر فشاري که با این روش کالیبره شافزایشی را حاصل کند . شاید
، اما به یاد داشته باشید که شدنی و ممکن است .

خالء زه گیرياندااین روش امکان استفاده از یک ترانسمیتر فشار گیج دیجیتال را به عنوان یک دستگاه
زن پروسه متصل میتر فشار گیج دیجیتال به مخترانسHighمیسر می کند .در واقع براي این کار پورت 

میVentهمیشه به کمک یک فلنج خاص نصب شده بر روي تجهیز به اتمسفر Lowشده و پورت
شود .
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هش فشار در پورت (محدوده ) منفی کالیبره کنیم ، هرگونه کاSpanاگر یک ترانسمیتر فشار گیج را با 
High خواهد داشت .، افزایش سیگنال خروجی را به همراه

کاربردهاي اندازه گیري استنباطی
ند است ید و سودمعالوه براین که به عنوان یک دستگاه اندازه گیري فشار مستقیم مفDPیک ترانسمیتر 

می کنند ا تولیدوسی ر، می تواند براي استنباط (استنتاج) بسیاري از متغیرهاي فرآیند دیگر که فشار محس
ی دهد.نشان ملی رااین مطلب قابلیت باالي تطبیق پذیري ترانسمیتر فشار تفاضنیز به کار گرفته شود .

استنباط سطح مایع 
توسط هدشفشار ایجاد مایعات به دلیل وزنی که دارند متناسب با ارتفاع (عمق) خود ایجاد فشار می کنند .

،و شتاب ثقل )ρمایع () ، و جرم مخصوص یا همان چگالیhیک ستون عمودي از مایع با ارتفاع ستون (
زمین متناسب است .

=ρgh
ا ثابت یع نسبتلی مابا دانستن این موضوع ، و با توجه به ثابت بودن گرانش زمین ، و به شرط اینکه چگا

فاده کرد .به عنوان یک دستگاه سنجش سطح مایع استdpباقی بماند ، می توان از یک ترانسمیتر 

Highورت په به انچه سطح مایع درون مخزن افزایش پیدا کند ، مقدار فشار هیدرواستاتیک اعمال شدچن

عرض مخزن بهترانسمیتر را با یک نسبت مستقیم افزایش می دهد. همانطور که از فرمول مشخص است ،
) ، و ρ) ،چگالی(hیع(اممقدار فشار ایجاد شده هیچ ربطی ندارد . در واقع فشار ایجاد شده تنها به ارتفاع 

نال خزن سیگایع درون مم) وابسته است . بنابراین ، ترانسمیتر در پاسخ به افزایش ارتفاع gجاذبه ي زمین (
خروجی خود را افزایش می دهد، و اندازه یا شکل مخزن اهمیتی ندارد.
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=
ته نه ند (البمی کاشد ، این روش ساده به خوبی کارحتی اگر مخزن همواره تحت فشار یک گاز یا بخار ب

م اتصال ست انجایاز امانند مثال قبل ). براي جبران فشار گاز اعمالی بر روي سطح مایع همه ي کاري که ن
به باالي مخزن است به طوري که تنها فشار گاز را حس کند.DPترانسمیتر Lowپورت

ل د، و تنها دلیتنها به اختالف بین فشارهاي دو پورت سنجش پاسخ می دهDPاز آنجایی که ترانسمیتر 
ر رانسمیتنال تاختالف فشار در این کاربرد فشار تولید شده توسط ارتفاع ستون مایع می باشد ، سیگ

از درونشار گفمنحصرا سطح مایع درون مخزن را نمایش می دهد، و خالي اندازه گیري ناشی از تغییر 
یتر به رانسمتمی کند . هرگونه تغییر در فشار گاز درون مخزن توسط هر دو پورت روي مخزن را حذف

می یري نگطور مساوي حس می شود ، در نتیجه فشار گاز خنثی شده و هیچ تاثیري بر روي اندازه 
مستقل Highگذارد. در واقع تنها تغییرات سطح مایع درون مخزن است که باعث می شود فشار پورت 

تغییر کرده و متعاقبا سیگنال خروجی ترانسمیتر تغییر کند.Lowار پورتاز فش
استنباط فلو مایع و گاز 

، اندازه گیري فلو استفاده می شودDPیکی دیگر از اندازه گیري هاي استنباطی که در آن از ترانسمیتر 
) Constrictionگی ((جریان ) مایع عبوري از یک لوله می باشد. در صورتی که در مسیر لوله یک تن

) در رابطه است . pع () و چگالی مایQایجاد کنیم ، فشار کاهش یافته بر روي تنگی درون لوله با نرخ فلو(
ه و با نگی لولتروي به شرطی که چگالی مایع نسبتا ثابت باقی بماند، می توان با اندازه گیري افت فشار

ري از لوله را استنباط کرد .استفاده از مقادیر اندازه گیري شده نرخ فلو عبو
( صفحه ي Orifice  plateرایج ترین المانی که براي ایجاد تنگی در مسیر لوله استفاده می شود 

سوراخ دار) نام دارد. اریفیس پلیت چیزي بیش از یک صفحه ي فلزي با یک سوراخ دقیق در مرکز آن 
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سرعت آن تغییر کرده و باعث افت فشار آن می نمی باشد. چنانچه سیال از میان این سوراخ عبوري کند ، 
شود .

از آنجا ه است .ده شددر اینجا نیز براي بار دیگر عمال از توانایی حذف مد مشترك ترانسمیتر فشار استفا
ثیري بریچ تاکه هر دو پورت ترانسمیتر به یک خط پروسه متصل شده اند ، فشار استاتیک درون خط ه

پلیت ریفیسایري نخواهد داشت ، و تنها تفاضل بین فشار طرف باالدست و پایین دست روي اندازه گ
است که باعث می شود ترانسمیتر بتواند فلو عبوري را ثبت کند . 
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