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واژه هاى كليدى :
اندازه گيرى جريان سيال،

امواج فراصوت،
اثر داپلر
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.4. اندازه گيـرى جريـان سـيال بـه كمك  6
امواج فراصوت

امواج ماوراءصوت يا امواج فراصوت شامل امواجى 
مى شــود كــه از محــدوده ى فركانس قابل شــنيدن 
بشــر (KHz18) بيشــتر اســت. و اين در حالي است 
كــه در كاربرد ويــژه ي اندازه گيري جريــان، حتى 
امواجــي با فركانــس فراصوتى در حــد مگاهرتز نيز 
اســتفاده مى شــود. براى مثال در اندازه گيرى جريان 
گازهــا از امواج صوتــى با فركانــس  KHz 100و 
در اندازه گيــرى جريــان مايعات از امــواج صوتى با 

فركانس چند مگاهرتز استفاده شده است.
دســتگاه هاى اندازه گيــرى جريان ســياالت مبتنى بر 
امواج فراصوتى از نظر ســاختمان شــامل نمونه هاى 
متعددى مى شــود و عبارت فراصوتى براي تمام اين 
دســتگاه ها، بيان گــر يگانگى كامل فنــاورى به كار 
بــرده شــده و هم ســانى در نحــوه ى عمل كــرد اين 
دســتگاه ها نخواهد بود. اما آن چه مســلم است، تمام 
اين دســتگاه ها و روش ها را مى توان در دو دســته ي 

كلي تقسيم بندى نمود:
. دســتگاه هاى اندازه گيــرى فراصوتــى مبتنى بر «اثر 

داپلر»1
. دســتگاه هاى اندازه گيرى فراصوتى مبتنى بر «اصل 

اختالف زمان گذر»2
با تشــريح دو روش بيان شــده، مالحظه خواهد شــد 
كه اصول و شــرايط اندازه گيــرى در دو روش فوق، 

تاحدودى با هم متفاوت است.

.4. 1. دسـتگاه هاى اندازه گيـرى فراصوتى  6
مبتنى بر «اثر داپلر»

پديده ى داپلر- ايــن اصل بيان مى دارد زمانى كه 
يك جســم متحــرك به عنــوان هدف به يــك ناظر 
نزديــك مى شــود داراى صداى بــم و زمانى كه در 
جهت مخالف و از هدف دور مى شود داراى صداى 
زير اســت (مبنــاى مقايســه ى صــدا در اين جا بروز 

تغييرات در فركانس صوتى است).
در اندازه گيرى جريان سياالت به كمك اين پديده ى 
فيريكى، تعداد و ابعاد ذرات موجود در سيال نيز نقش 
پيدا مى كنند. به طوري كــه، اندازه گيرى به اين روش 
امكان پذير نخواهد بود مگر آن كه سيال داراى ذرات 

1-Doppler Method
2-Transit Time Differential Method (Time-of-flight)

.10. سرعت صوت در  شكل 6
هادى هاى مختلف صوتى

لد
ــ

ــ
ــ

في

 اندازه  گيرى جريان
 به كمك شاخص

سرعت سيال (ادامه)

.11. اصول كار  شكل 6
اندازه گيرى جريان

به روش فراصوتى مبتنى بر 
«اثر داپلر»

f2 – f = f1∆
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معلق و يا حباب هوا باشد. با برخورد امواج فراصوتى 
بــه ذرات معلق فوق، فركانِس امواِج بازگشــت داده 
شده نسبت به امواج ارسال شده ى اوليه داراى تفاوت 
خواهد بود. كاهــش يا افزايش فركانس بســتگى به 
فاصلــه ى منبع صوت (فرســتنده3) بــا ذره و فاصله ى 
گيرنده ى صوت4 بــا ذره دارد؛ به طورى كه در رفت 
و برگشــت امواج فوق، محــل فيزيكى ذره تغيير پيدا 

كرده است.

اصول كار:
:(f1) با فركانس ارسالى (λ) رابطه ى طول موج

λ = c / f1

كه در آن c سرعت صوت است.
با در نظر داشــتن α به عنوان زاويه ى امواج ارسالى و 
برگشــتى (كه خود به موقعيت ذره و نحوه ى بازتاب 
امواج بستگى دارد)، آن گاه و به طور كلى vp سرعت 
ســيال بر مبناي طول موج برگشتي، اين گونه محاسبه 

خواهد شد:
λp = ( c – vp . Cos α ) / f1

براى مثال:
 λ2 = ( c – v2 . Cos α ) / f1

بــراى مقادير vp<<c كه احتمــال آن هم به راحتى 
متصور و محتمل است، داريم:

f2 = f1.c / ( c – 2vp . Cos α )

و به اين ترتيب با اندازه گيرى اختالف فركانس رفت 
و برگشت، سرعت ذرات عبورى (و در نتيجه سرعت 

سيال) قابل اندازه گيرى خواهد بود:

f2 – f1 = ∆f = 2vp . f1. Cos α / c

پس با داشــتن اختالف فركانس، امكان محاســبه ى 
سرعت سيال يا در حقيقت ميزان سيال عبورى فراهم 

خواهد شد. چون:
Q = K.∆f

كــه در آن ميــزان K در يك اندازه گيــرى خاص، 
عــددى ثابت بــوده و بيــش از هر چيز، بــه عواملى 
هم چون زاويه ى انتشار و بازتاب موج و موقعيت قرار 

گرفتن ذرات معلق در سيال بستگى دارد.

محدوديت هاى روش داپلر:
• سيال مورد اندازه گيرى بايد به اندازه ى كافى داراى 

ذرات معلق باشد.
• ذرات بايد به اندازه ي كافى بزرگ باشــند تا امكان 

3- Emitter
4- Reciever

برگرداندن موج را ايجاد كنند.
• صوت ايجاد شده در اثر سرعت سيال مى تواند به طور 

مخرب و نامطلوب، روى اندازه گيرى تأثيرگذار  باشد.
• ســرعت ذرات معموالً با ميانگين ســرعت ســيال 
متفاوت اســت، از اين رو ممكن است تاحدودي در 

اندازه گيرى ايجاد خطا كند.
• بســته به نوع پروفايل جريان، اندازه گيرى جريان با 

دقت هاى متفاوت امكان پذير خواهد بود.
• نياز به ادواتي جهت آرام سازي سيال مى باشد. 

.4. 2.  دستگاه هاى اندازه گيرى فراصوتى  6
مبتنى بر «اصل اختالف زمان گذر»

اســاس اين روش متناسب اســت با ميزان نفوذ امواج 
فراصوتى ارسالى در سيال كه اين نفوذ خود به سرعت 
ســيال و جهت ارســال امواج بســتگى دارد. به بيانى، 
امواجى كه در جهت جريان ســيال ارســال مى گردند 
در مقايســه با امواج ارسالى در جهت مخالف جريان 

سيال، به مراتب انرژى كم ترى نياز دارند.
حسگر هاى تعبيه شده روى لوله به طور پيوسته و هم زمان 
امواج فراصوتى را به طرف حســگر مقابل ارسال نموده 
و امواج ارســالى را از حســگر مقابــل دريافت مى كنند. 
زمانى كه ميزان جريان ســيال صفر است، هر دو حسگر 
در زمان يكســان و بدون اختالف زمان امواج ارسالى را 
دريافت مى كنند. اما زمانى كه ســيال داراي جريان باشد، 
چون يكــى از امواج در جهت حركت ســيال حركت 
مى كند و موج ديگر در جهت مخالف آن، دو موج فوق 
با اختالف زمانى متناسب با سرعت سيال و فاصله ى بين 
حســگرها به گيرنده ى مقابل مى رسند. فاصله ى بين دو 
حسگر مشخص و ثابت است، از اين رو مى توان مدعى 
شــد اختالف زمان محاسبه شــده صرفاً متناسب است با 

سرعت سيال.

لد
ــ

ــ
ــ

في

.12. دستگاه  شكل 6
اندازه گيرى جريان فراصوتى 

مبتنى بر اصل اختالف زمان
الف : چگونگي چيدمان 

حسگرها مقابل هم 
ب : نمايش يك آشكارساز

الف

ب

انــدازه گيــــــرى 
جريــان ســــياالت 
در صنــــــــــعت
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اصول كار:
:B  به حسگر A با مراجعه به شكل 6-12-الف، زمان عبور موج از حسگر

)cos.(
1

αvc +
 . 

αsin
D

 = TA       TB

:A  به حسگر B و همين طور، زمان عبور موج از حسگر

TB       TA = 
αsin

D
 . 

)cos.(
1

αvc −

در نتيجه، اختالف زمان ارسال و دريافت امواج اين گونه محاسبه خواهد شد:

∆T = (TB      TA) – (TA      TB) = v. 
D

TT BAAB )2sin(.. α→→

كه در آن: D قطر لوله، v ســرعت ســيال و α زاويه ى ارســال امواج فراصوتى يا همان زاويه ى قرار گرفتن 
حسگر روى لوله است.

با داشتن سطح مقطع لوله (A) ميزان جريان سيال اين گونه محاسبه خواهد شد:

q = v . A = v . π . D4 / 2

 

تقسيم بندى هاى گوناگون روش اندازه گيرى جريان 
سياالت به كمك امواج فراصوتى:

ضمــن بيان اين كه روش هــاى اندازه گيرى فراصوتى 
داراى كاربــرد در اندازه گيرى جريان ســيال با دماى 
200- تا 500+ درجه ى سليســيوس اســت، اين گونه 

دستگاه ها به چهار روش دسته بندى مى شوند:

1. از نظر جنس يا نوع ســيال مورد اندازه گيرى (مايع 
يا گاز)،

2. از نظــر تعــداد كانــال، تعــداد پرتوها5 يــا تعداد 
آشكارسازهاى  اندازه گيرى، 

3. از نظــر پيكربندى يا نحوه ى چيدمان آشكارســاز 
(پرتوها)،

4. از نظر ســاختمان دســتگاه و نحوه ى قرار دادن آن 
روى لوله:

•  كمربندى يا دستگاه اندازه گيرى خشك 
• In Line يا دســتگاه اندازه گيرى تر (حسگرها به 

نحوى با سيال در تماس هستند) 

بيشــترين كاربرد روش هاى فراصوتــى در اندازه گيرى 
جريان مايعات و به ويژه اندازه گيرى جريان سياالت به 
قصد فروش است، اما اين فناوري در اندازه گيرى جريان 
گازها نيز كاربرد دارد. از نظر ساختمان دستگاه، متناسب 
با كاربرد آن و اين كه دستگاه فوق در اندازه گيرى هاى 
موقت اســتفاده مي شــود يا اندازه گيــرى دايم، ممكن 
است ساختمان دستگاه هاى انتخاب شده با هم متفاوت 
باشــند. در اندازه گيرى هاى موقــت از نوع كمربندي6 
استفاده خواهد شــد كه معموالً دستگاه تنها دو حسگر 

5- Beam
6-Clamp-On

لد
ــ

ــ
ــ

في

.13. دستگاه اندازه گيرى جريان سيال با يك دسته پرتو شكل 6

.14. دستگاه  شكل 6
اندازه گيرى جريان سيال با دو 

دسته پرتو

.15. دستگاه  شكل 6
اندازه گيرى جريان سيال با 

تعداد پرتوهاى متعدد

اصول كار:انــدازه گيــــــرى اصول كار:انــدازه گيــــــرى 
:

انــدازه گيــــــرى 
:B

انــدازه گيــــــرى 
B  به حسگر 

انــدازه گيــــــرى 
A به حسگر  

انــدازه گيــــــرى 
A الف، زمان عبور موج از حسگر-

انــدازه گيــــــرى 
12-الف، زمان عبور موج از حسگر 

انــدازه گيــــــرى 
12-

انــدازه گيــــــرى 
-6

انــدازه گيــــــرى 
با مراجعه به شكل 6

انــدازه گيــــــرى 
با مراجعه به شكل 

1

انــدازه گيــــــرى 
1 D

انــدازه گيــــــرى 
D جريــان ســــياالت (جريــان ســــياالت جريــان ســــياالت)cos جريــان ســــياالتcos. جريــان ســــياالت ).جريــان ســــياالت( α جريــان ســــياالتαv جريــان ســــياالتvc جريــان ســــياالتc +جريــان ســــياالت +

sinجريــان ســــياالت αsinجريــان ســــياالت αجريــان ســــياالت  . جريــان ســــياالت  . 
Bجريــان ســــياالت TBجريــان ســــياالت T       جريــان ســــياالت        Aجريــان ســــياالت TAجريــان ســــياالت T = جريــان ســــياالت  = 

و همين طور، زمان عبور موج از حسگر جريــان ســــياالت و همين طور، زمان عبور موج از حسگر Bجريــان ســــياالت B به حسگر  جريــان ســــياالت  به حسگر  Aجريــان ســــياالت A:جريــان ســــياالت :

T جريــان ســــياالتTB جريــان ســــياالتB        جريــان ســــياالت       T جريــان ســــياالتTA جريــان ســــياالتA =  جريــان ســــياالت  = جريــان ســــياالتα جريــان ســــياالتαsin جريــان ســــياالتsin
D جريــان ســــياالتD

)جريــان ســــياالت ).جريــان ســــياالت .cosجريــان ســــياالت cos(جريــان ســــياالت (جريــان ســــياالت  . جريــان ســــياالت  . 
1جريــان ســــياالت 1

α جريــان ســــياالتαv جريــان ســــياالتvc جريــان ســــياالتc −جريــان ســــياالت −

در نتيجه، اختالف زمان ارسال و دريافت امواج اين گونه محاسبه خواهد شد:

جريــان ســــياالت 
در نتيجه، اختالف زمان ارسال و دريافت امواج اين گونه محاسبه خواهد شد:

(در صنــــــــــعت(Aدر صنــــــــــعتTAدر صنــــــــــعتT      در صنــــــــــعت      Bدر صنــــــــــعتTBدر صنــــــــــعتT) =در صنــــــــــعت) = T∆در صنــــــــــعت T∆در صنــــــــــعت Dدر صنــــــــــعتDدر صنــــــــــعت .در صنــــــــــعت .vدر صنــــــــــعتv = (در صنــــــــــعت = (Bدر صنــــــــــعتTBدر صنــــــــــعتT      در صنــــــــــعت      Aدر صنــــــــــعتTAدر صنــــــــــعتT)در صنــــــــــعت) –در صنــــــــــعت –
Tدر صنــــــــــعتTTدر صنــــــــــعتT Bدر صنــــــــــعتBAدر صنــــــــــعتATATدر صنــــــــــعتTATAدر صنــــــــــعتABدر صنــــــــــعتBTBTدر صنــــــــــعتTBT .در صنــــــــــعت..در صنــــــــــعت.)sinدر صنــــــــــعت)2sinدر صنــــــــــعت2(در صنــــــــــعت( αدر صنــــــــــعتα→در صنــــــــــعت→→در صنــــــــــعت→

α ســرعت ســيال و αدر صنــــــــــعتα ســرعت ســيال و α ســرعت ســيال و در صنــــــــــعت ســرعت ســيال و αدر صنــــــــــعتα زاويه ى ارســال امواج فراصوتى يا همان زاويه ى قرار گرفتن در صنــــــــــعت زاويه ى ارســال امواج فراصوتى يا همان زاويه ى قرار گرفتن  vدر صنــــــــــعتv ،قطر لوله، در صنــــــــــعت قطر لوله v ،قطر لوله vدر صنــــــــــعتv ،قطر لوله v Dدر صنــــــــــعتD :كه در آن: در صنــــــــــعتكه در آن
حسگر روى لوله است.

در صنــــــــــعت
حسگر روى لوله است.

يا:



90
ن 

هم
و ب

ى 
/ د

12
8 

1 و
27

ى 
ـاپ

 پي
/10

 و 
9 

اره
شم

 /1
4 

ال
سـ

52

خواهد داشــت و حسگرها در هر اندازه گيرى در محل 
مربوطه روى لوله قرار خواهند گرفت. بديهى است اين 
دســتگاه ها داراى دقت بسيار بااليى نخواهند بود. اما در 
اندازه گيرى هاى دايم، تعداد حســگرها و متناسب با آن 
تعداد پرتوها بسيار باالتر خواهد بود و چون اندازه گيرى 
دايم اســت دستگاه نيز به حالت كمربندى نبوده و براى 
نصب دايم طراحى شده است. در ادامه خواهيم پرداخت 
به تقسيم بندى دستگاه از نظر تعداد و چگونگى چيدمان 
حســگر ها كه فقــط در دســتگاه هاى با كاربــرد دايم 
موضوعيت پيدا مى كند. به طور كلى اين گونه دستگاه ها 

به سه دسته تقسيم مى شوند:
1. دستگاه هاى تك پرتو

2. دستگاه هاى دو پرتو
3. دستگاه هاى با تعداد پرتوهاى متعدد7

ارتباط بين هر فرســتنده و گيرنده توســط يك دسته 
پرتو برقرار مى شود. با توجه به انواع متفاوت پروفايل 
ســيال داخل لوله، به نظر مى رســد نمى توان براى هر 
نــوع اندازه گيرى تنها يك نســخه پيچيــد و از يك 
نوع چيدمان يا يك معمارى براى ســاخت دســتگاه 
اندازه گيرى استفاده نمود. در ادامه ى بحث سه تقسيم 

بندى باال تشريح مى شود:

دسـتگاه هاى اندازه گيرى با يك پرتو: در اين 
نوع چيدمان، حســگرهاى A و B به صورت قرينه در 
دو طرف لوله قرار گرفته و ســرعت متوســط ســيال 
توسط اين دو اندازه گيرى مى شود. براى داشتن دقت 
قابل قبول، الزم است دو حســگر به طور كامًال قرينه 
مقابل هم قرار گرفته و سيال داراى پروفايل قابل قبول 

و بدون اعوجاج باشد. 
اما چون امكان نصب دو حسگر به طور كامًال متقارن 
باعث بروز خطا خواهد شد، از طرفي وجود اعوجاج 
و اغتشــاش در پروفايل سيال نيز اجتناب ناپذير است، 
براى جبران و كاهش خطا به جاى يك دسته پرتو از 

دو دسته پرتو استفاده مى شود.

دسـتگاه هاى اندازه گيرى بـا دو پرتو: در اين 
حالت ميانگين حســابى مقدار خوانده شده توسط دو 

حسگر محاسبه و در خروجى دستگاه قرار مى گيرد.
چنان چه در انتخاب محل نصب حســگرها دقت الزم 
داشــته باشــيم مى توان مدعى شــد تا حدودى دقت و 
صحت مورد نظر در اندازه گيرى حاصل شــده است. 
اما با توجه به شــكل، مى توان به اين نكته اشاره داشت 
كــه در اغلب اندازه گيرى ها خروجى هر دو حســگر 
تقريباً با هم معادل اســت و اين امــر به لحاظ موقعيت 
جاگيرى كامًال قرينه ى حسگرها است. از طرف ديگر، 
پروفايل جريان ســيال داخل لوله همــواره به صورت 
ماليم و بدون تالطم نيســت، از اين رو به نظر مى رسد 
استفاده از اين نوع چيدمان و معمارى حسگرها هميشه 

7-Multi Beam

موفقيت آميز نخواهد بود. شايد يكى از راه هاى مقابله با 
اين نقص، افزايش تعداد دسته هاى پرتو باشد.

دسـتگاه هاى اندازه گيرى با تعداد پرتوهاى 
متعدد: مى دانيــم در كاربردهاى اندازه گيرى جريان 
ســيال به قصد فروش، دقت و صحــت باالترى مورد 
نياز كاربر اســت. با اضافه كردن تعداد حســگرها به 
10 يا بيشــتر (معادل پنج پرتو يا بيشتر) به طور موازى 
تمام زواياى پروفايل ســيال با دقــت قابل قبول ديده 
شــده و در نهايت ســرعت ســيال كه با محاســبه ى 
ميانگين حســابى از تعداد ارقام به دست خواهد آمد، 
قابل قبول تر اســت. هم چنين با نصب شكل دهنده ى 
جريان8 قبل از دســتگاه اندازه گيرى و كاهش تالطم 
ســيال در لوله، تــا حدودى دقت و صحت دســتگاه 

اندازه گيرى جبران مى شود.

8- Straightener

سؤال: آيا هرچه تعداد پرتوها بيشتر باشد، صحت و 
دقت اندازه گيرى نيز ارتقاء مى يابد؟

متناســب بــا اين كه كدام ســازنده بخواهد دســتگاه 
خود را براى فروش تبليغ كند، اين ســؤال پاسخ هاى 

گوناگونى مى تواند داشته باشد:
1. برخــى ســازندگان كه فناورى ســاخت دســتگاه 
اندازه گيــري با تعــداد زيادى آشكارســاز يا پرتو را 
به كار مى برند پاســخ مى دهند هر چــه تعداد پرتوها 

بيشتر باشد، دقت دستگاه نيز باالتر خواهد بود.
2. در مقابل رقباى اين سازندگان مدعى هستند كه تعداد 
زيادى از اين پرتوها يكديگر را هم پوشانى كرده و در 
عمل تعداد بهينه (هم از نظر دقت و هم با لحاظ كردن 

عوامل اقتصادى) براي مثال تعداد پنج پرتو است. 
از ايــن رو، كاربــر بايد هنگام انتخاب دســتگاه تمام 

جوانب را در نظر داشته باشد. 
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.16. دستگاه اندازه گيرى جريان سيال با تعداد پرتوهاى متعدد شكل 6

.17. دستگاه  شكل 6
اندازه گيرى جريان سيال با 

تعداد پرتوهاى متعدد
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مزاياى دستگاه هاى اندازه گيرى فراصوتى
صــرف نظــر از دســت بندى هاى انجام شــده از نظر 
ساخت اين نوع دســتگاه ها، به طور كلى مزاياى زير 

منسوب به اين نوع دستگاه ها است:
• داراى تأييديه ى مؤسسات معتبر بين المللى از جمله 
و   OIML، METRO، NPD، NMI، PTB
API Aproval جهت استفاده از اين نوع دستگاه، 
بــه ويــژه در اندازه گيــرى جريان ســياالت به قصد 

فروش
• دقت باال (٪0/15 ±)

• قابليت اطمينان بسيار خوب
• دسترسى و قابليت نصب دستگاه در تمام اندازه ها

اندازه گيــرى دوجهتــه ى ســياالت (در  قابليــت   •
كاربردهاي خاص)

• سادگى نصب
• هزينــه ي كم تعميرات و عدم نياز به قطعات يدكى 

متنوع و متعدد
• قابليت اندازه گيرى با دقت بســيار باال در جريانات 
كــم (عمــًال داراى Turn Down معــادل 100:1، 
يعنــى جريانــات بيشــتر از 1٪ را با دقــت قابل قبول 

اندازه گيرى مى كند). 

معايب دسـتگاه هاى اندازه گيرى فراصوتى
• تغييــر احتمالي رژيم ســيال از دقــت اندازه گيرى 
مى كاهد، از اين رو نياز به حالت دهنده ى جريان در 

ورودى دستگاه مى باشد.
• در اندازه گيرى سياالت دوغابى و كثيف نوع مبتنى 

بر اصل اختالف زمان گذر كاربرد ندارد.
• قيمت دستگاه نسبتاً گران است.

• اندازه ى 4 اينچ يا كوچك تر از اين نوع دستگاه در 
دسترس نمى باشد.
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