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در بسياری از واحدهای صنعتی، به جای اين كه حجم سيال 
اندازه گيری شود جرم آن اندازه گيری می  شود. از جمله 
صنايعی كه جرم سيال اندازه گيری می شود، می توان به 
صنايع توليد مواد غذايی و بسته بندی محصوالت جهت 
ارايه به مش��تری نام برد. اما اين تنها كاربرد اندازه گيری 
جرم نيست، چون يكی از كاربردهای بسيار مهم اين گونه 
ادوات اندازه گيری اس��تفاده از آن در صنايع وابس��ته به 
نفت است. در صنايع نفت و به  ويژه زمانی كه هدف ما 
از اندازه گيری جريان س��يال به قصد فروش آن باشد، يا 
در زمان محاسبات مربوط به موازنه ی جرم در واحدهای 
توليدی، اندازه گيری و بيان ميزان س��يال برحسب جرم 
امری متداول است. بديهی ترين دليل اين امر، تأثير عوامل 
فيزيكی از جمله دما و فشار در حجم واقعی سيال منتقل 
شده عنوان می شود كه اين تغييرات فيزيكی روي جرم 
واقعی س��يال تأثير نمی  گذارد.رابطه ی بين جرم و حجم 

سيال به  صورت زير بيان می شود:
جرم سيال = حجم سيال × چگالي

در اين شيوه ی اندازه گيری جريان سياالت، دو نوع دستگاه 
معرفی خواهد شد كه روش اول بر مبنای گرمای ويژه ی 
سيال و فناوري دوم نيز بر مبنای نيروی گريز از مركز كار 
می كند. مبنای كار هر كدام از اين روش ها در معرفی نوع 
دستگاه بيان خواهد شد. قبل از معرفی روش های فوق، ابتدا 
اصول اندازه گيری و كاربرد اندازه گيری جريان سياالت به 

كمك شاخص جرم سياالت بيان خواهد شد.

7. اصـول اندازه گیری جريان به كمك 
شاخص جرم

همان گونه كه بيان شد، با دانستن يا اندازه گيری ميزان 
حجم عبوری و مش��خص بودن چگالي سيال، امكان 

محاسبه ی جرم سيال خواهد بود:
QM = QV × ρ

به طوری كه:
QM  جريان جرمی سيال

QV جريان حجمی سيال

ρ  چگالي سيال
پس در اين روش اندازه گيری، هم سرعت سيال و 

هم دانسيته نيز بايد اندازه گيری شود.
كارب��رد اندازه گيری– از عمده تري��ن كاربردهای 
اندازه گي��ری جريان س��ياالت به كمك ش��اخص 

جرم، می توان به موارد زير اشاره داشت:
• اندازه گيری ه��ای بس��يار حس��اس و دقيق )مانند 

كنترل تركيبات شيميايی در يك راكتور(
• اندازه گيری در ميزان كم و دقت باال

• اندازه گيری گازها و مايعات
 Pilot( پژوهش��ي  و  آزمايش��گاهي  واحده��اي   •

)Plant
• صدور فرآورده های نفتی

• اندازه گيری بخارات برگشتی )در صدور مايعات 
و فراورده های نفتی(

اندازه  گیری جريان به  كمك شاخص 
جرم سیال

-----------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------
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1.7.  اندازه گیری جرم سیاالت 
به روش حرارتی

اي��ن روش اندازه گي��ری جريان س��يال دارای طيف 
وس��يعی از كاربردها از جمله اندازه گيری جريان كم 
اكسيژن خالص در كاربردهای پزشكی تا اندازه گيری 
دامنه ی وس��يع جريان س��يال در صنعت را نام برد. به 
طور كلی، كاربرد عمده ی اين روش در اندازه گيری 
جرم بخار و گازها می باشد. اس��اس اندازه گيری اين 
روش ني��ز بر مبنای گرمای ويژه، رس��انايی حرارتی و 
تراكم پذيری گازها می باشد. از اين رو، قبل از تشريح 

روش فوق، می پردازيم به تعريف گرمای ويژه.
گرمای وي��ژه1 اين ويژگ��ی در اندازه گي��ری جريان 
س��ياالت به روش حرارتی )به وي��ژه در گازها( مطرح 
بوده و معموالً به صورت نس��بت نمايش داده می شود. 
اين نس��بت در گازه��اِی با فش��ار ثابت، ب��ا Cp و در 
گازهاِی ب��ا حجم ثابت، با Cv نمايش داده می ش��ود. 
ش��كل 7.1 منحنی نس��بت گرمای وي��ژه در بعضی از 
گازها را نمايش می دهد. مالحظه می ش��ود به جز هوا 
و برخ��ي گازهای ديگ��ر )همچون ازت، اكس��يژن و 
Co( در بقيه ی گازها گرمای ويژه نس��بت به تغييرات 
دما متغير می باش��د. نكته ی ديگر اين كه چون مايعات 
دارای قابليت تراكم پذيری2 نيس��تند، پس در مايعات 
فق��ط بحث گرمای ويژه با فش��ار ثاب��ت )Cp( مطرح 
است. اندازه گيری در اين دستگاه بر مبنای ميزان گرم 

شدن سيال توس��ط عنصر حرارتی و سنجش تغييرات 
حرارت اس��ت. دقت در اين گونه دستگاه ها بستگی به 
ويژگی های )فيزيكی( س��يال دارد. كارت الكترونيك 
دستگاه شامل جبران كننده ی حرارت، فشار و گرانروی 
سيال، خطی ساز و آماده سازی3 سيگنال است. دو نوع 

1.Specific Heat / Specific Heat Ratio
2.Compressiblity
3.Conditioner

2.1.7. اندازه گیری جريان سیال 
به روش حرارتی به كمك بادسنج

مطاب��ق با اص��ل توزيع حرارت��ی4 زمانی كه يك منبع 
حرارتی در مس��ير جريان س��يال قرار می گيرد، ميزان 
و شيب سرد شدن سيال بعد از حرارت ديدن متناسب 
با س��رعت س��يال يا جريان س��يال است. ش��كل 4.7 
چگونگ��ي چيدمان عناصر اندازه گيری دما را نمايش 

می دهد.
اختالف دما كه متناس��ب با چيدمان باال اندازه گيری 
می شود، توسط پل وتستون اندازه گيری و به صورت 
جريان نمايش داده می شود. رابطه ی بين اختالف دما 

و سرعت سيال به صورت زير خواهد بود:
QL = ∆T. {K + )2π .K.cv.ρ.v.d(}0.5

كه در آن:
QL  افت حرارت سيم

T∆ اختالف بين دمای سيم و دمای سيال
K ضريب هدايت حرارتی سيال

cv ظرفيت حرارت ويژه ی سيال در حجم ثابت

ρ گرانروی سيال
v سرعت سيال

d قطر سيم حرارت داده شده

رابط��ه ی غير خطی ب��اال به راحتی قابل خطی س��ازی 
اس��ت. در بعضی طراحی ها از س��يم حرارتی تكی و 
بادس��نج كالسيك استفاده می ش��ود و در نمونه های 
ديگر از دو ترميستور مبنا و حرارتی استفاده می شود.

2.7. اندازه گیری جرم سـیاالت براسـاس 
پديده  ی پیچشی يا كوريولیس

اولين ايده برای ساخت دستگاه اندازه گيری جريان بر 
مبنای پديده ی پيچشی منسوب به فيزيكدان و شيميدان 
فرانس��وی به نام گاسپر گوستاو دی كوريوليس5 بوده 
اس��ت. اين پديده كه فقط در سامانه  های دوار )مانند 

4.Thermal Dispersion
5.Gasper Gustave de Coriolis (1792 – 1843)

شكل 1.7. منحنی نسبت گرمای ويژه در بعضی گازهای پركاربرد
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شكل 3.7. نمايش پروفايل حرارتی در يك دماسنج حرارتی 
)اختالف دما(

شكل 4.7. چگونگي چيدمان عناصر اندازه  گيری دما در يك 
جريان سنج حرارتی

شكل 7. 5. نمايش انواع بادسنج ها

 شكل 2.7. ساختمان دستگاه اندازه  گيری جريان سيال به روش
حرارتی با لوله  ی فرعی

جريان سنج حرارتی ساخته شده است:
• اندازه گيری جريان سيال به روش حرارتی با لوله ی 

فرعی
• اندازه گي��ری جري��ان س��يال ب��ه روش حرارتی به 

كمك باد سنج

بـه  سـیال  جريـان  اندازه گیـری   .1.1.7
روش حرارتی با لوله ی فرعی

در اين روش، به موازات مسير اصلی جريان سيال يك 
مسير فرعی ايجاد كرده و توسط عنصر حرارتی دمای 

سيال مسير فرعی را تغيير داده می شود )شكل 7.2(.
چنان چه بتوان در مس��ير فرعی دمای دو طرف عنصر 

حرارت��ی را اندازه گي��ری كرد، به وض��وح می توان 
مدعی ش��د كه اختالف دما نس��بت عك��س با ميزان 
جري��ان س��يال دارد. می دانيم چنانچه س��يال جريان 
نداش��ته باشد، اختالف دما نيز صفر خواهد بود. با اين 
توضيح كه بعضی س��ازنده ها برای افزايش دقت اين 
دس��تگاه را با س��ه عنصر اندازه گيری دما می سازند، 
توج��ه خواننده را به رابطه ی زير ك��ه بيان گر ارتباط 
اختالف دمای اندازه گيری ش��ده با ميزان جرم سيال 

عبوری از لوله را نمايش می دهد، جلب می نماييم:
Qm = H / ]A.cp.∆T[

كه در آن:
Qm  ميزان جريان جرمی سيال

H  حرارت اعمال شده به سيال
A  ثابت )مجموعه ثابت های مرتبط از جمله ضريب 

هدايت و چسبندگی سيال(
cp  حرارت ويژه ی سيال در فشار ثابت

∆T اختالف دمای اندازه گيری شده
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س��ياره های منظومه ی شمسی( به وجود می آيد از نظر 
ماهيت با نيروی گريز از مرك��ز متفاوت بوده و نبايد 
با هم اش��تباه گرفته شوند. از طرفی، پديده ی پيچشی 
يك مفهوم فراگير بوده و دارای يك كاربرد منحصر 
به فرد نيس��ت. اين پدي��ده زمانی اتف��اق می افتد كه 
جسمی با حركت مس��تقيم، در يك حركت دورانی 
مضاعف قرار گيرد. برای روش��ن ش��دن موضوع به 

شكل 6.7 دقت شود.
همان گون��ه كه ش��كل 6.7 نماي��ش می دهد، فردی 
به صورت ايس��تاده روی صفح��ه ی دوار قصد دارد 
با حركت مس��تقيم از مركز صفح��ه به طرف محيط 
آن حرك��ت كن��د. اين فرد عالوه ب��ر صرف انرژی 
در حركت مس��تقيم، مجبور اس��ت نيرويی هم برای 
غلبه با حرك��ت دوار صفحه ص��رف نمايد. نيرويی 
كه هن��گام حركت فرد از ط��رف صفحه ی دوار به 
او وارد می ش��ود هم��ان نيروی حاص��ل از پديده ی 
پيچش��ی اس��ت. چنان چه فرد هيچ نيروي��ی را برای 
غلب��ه بر پدي��ده ی ف��وق وارد ننماي��د  حركت وی 
به طور مس��تقيم نبوده و حاصل اي��ن جدل، انحراف 
از مس��ير مس��تقيم و انحنايی ش��دن مس��ير وی است 
كه اي��ن انحراف در جهت حرك��ت صفحه ی دوار 
و متناسب با برآيند دو بردار حركت فرد و صفحه ی 
دوار خواهد بود. وزن و س��نگينی ش��خص، سرعت 
چرخش صفحه ی دوار، س��رعت حركت فرد روی 
صفح��ه هر ك��دام ب��ا دامنه و مي��زان اث��ر پديده ی 
پيچش��ی ايجاد شده نسبت مستقيم خواهد داشت. در 
رياضيات، پديده ی پيچش��ی )FC( با سه عامل جرم 
(، س��رعت چرخش صفحه ی  در ح��ال حركت )
دوار )ω( و س��رعت محوری )vr( ب��ه صورت زير 

نسبت مستقيم دارد:
FC = 2.  . ω . vr

در يك دس��تگاه اندازه گيری جريان س��يال بر مبنای 
پدي��ده ی پيچش��ی، از مفهوم تش��ريح ش��ده در مثال 
حركت شخص روی صفحه ی دوار ايده گرفته شده 
است. حركت چرخشی كه مولد پديده ی پيچشی بود 
با ايجاد نوسان توسط مولدی خاص در لوله ي حامل 

جريان شبيه سازی می شود )شكل 7.7(.
زمانی كه جريان س��يال در لوله صفر باش��د، حركت 
خطی در لوله به وجود نيامده و پديده ی پيچشی توليد 
نمی ش��ود. اما به محض عب��ور جريان از لوله و در اثر 
بروز پديده ی پيچش��ی، تمايل به حركت نوسانی در 
لوله ايجاد می ش��ود كه با جابجايی خطی )يا سرعت( 
سيال و همچنين جرم سيال نسبت مستقيم دارد )شكل 
8.7(. بديهی اس��ت كه هرچه جرم س��يال بيشتر باشد 

زاويه ی پيچش لوله نيز بيشتر خواهد بود.
حال اگ��ر بتوانيم زاوي��ه ی پيچش لول��ه را به نحوی 
اندازه گيری كنيم، به واقع توانس��ته ايم جرم س��يال را 
به دس��ت آوريم. به اين منظور نياز به حسگرهای ويژه 
داريم )ش��كل 9.7(. حسگرها ش��امل سيم پيچ و يك 
مغناطيس می شود كه با نوسان كردن لوله، در حقيقت 
س��يم پيچ در ميدان مغناطيسی به طور منظم به حركت 
در می آي��د كه اي��ن عمل باع��ث القاء س��يگنال در 

سيم پيچ خواهد شد.
همان گونه كه ش��كل 9.7 نمايش می دهد، نوس��انات 
ايجاد ش��ده در دو طرف لول��ه در جهت مخالف هم 
می باش��د، از اين رو مطاب��ق با ش��كل 9.7 مجبور به 
اس��تفاده از دو حسگر در دو طرف لوله هستيم. شكل 
10.7 نح��وه ی چيدم��ان اجزای دس��تگاه و س��يگنال 

خروجی يكی از حسگرها را نمايش می دهد.
حال اگر بتوانيم س��يگنال خروجی هر دو حس��گر را 
اندازه گي��ری و با هم مقايس��ه كنيم، ميزان نوس��انات 
ايجاد شده در اثر پديده ی پيچشی )كه متناظر و متأثر 
از مي��زان جرم س��يال عبوری اس��ت( را اندازه گيری 
كرده اي��م. ب��رای روش��ن ش��دن موضوع به ش��كل 
11.7رجوع شود. در اين شكل دو حالت بدون جريان 

و با جريان با هم مقايسه شده اند.
زمانی كه سيال داخل لوله جريان داشته باشد، لوله هاي 
فرعي به ط��ور منظ��م در مقابل هم ل��رزش نخواهند 
داشت. اما، اثر پيچشی كه به علت عبور سيال از داخل 
لوله ايجاد می ش��ود، عاملی است برای غيرمنظم شدن 
لرزش لوله ها نسبت به يكديگر. و در نهايت، اختالف 
فاز بين دو س��يگنال خروجی )T∆( مع��ادل با ميزان 

جرم عبوری از دستگاه است.
با توجه به  اين كه در اندازه هاي باال، حجم و وزن دس��تگاه 
افزايش مي يابد يكي از راه حل هاي پيشنهادي موازي كردن 
دو دستگاه و كاهش حجم اشغال شده مي باشد. گرچه با اين 
اقدام، مشكل اشغال فضا، ازدياد وزن و قيمت را تا حدودي 
حذف كرده ايم، اما چنان چه به هر دليل از دو يا چند دستگاه 

موازی استفاده شود آنگاه:
• در كِل مجموع��ه كاهش دق��ت داريم )دقت كل 
س��امانه معادل جذر مجموع مجذور دقت دستگاه ها 

خواهد بود(.

شكل 6.7 .نمايش پديده ی پيچشی

شكل 7.7. نمايش نمونه ای از يك دستگاه اندازه  گيری جريان

شكل 8.7 . نمای از روبروی لوله ی حامل جريان

ب: جزييات حسگرها الف: محل قرار گرفتن حسگرها

شكل 9.7 . نحوه  ی شناسايی و خواندن ميزان انحراف ايجاد شده 
در لوله  ها
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• به فضای زيادي برای نصب نياز است.
• افزاي��ش بي رويه ي نويزپذيری )ب��ا توجه به امكان 
 Cross انتقال فركانس بين دس��تگاه ها ي��ا پديده ي

)Talking

جن��س لوله ها- جنس كه انتخاب آن بس��تگی به نوع 
س��يال و ش��رايط فرآيند )به ويژه دمای س��يال( دارد 

معموالً به صورت زير خواهد بود:
• فوالد )استيل( )شكل لوله: خميده(

• آلياژی از آهن)شكل لوله: خميده(
• تيتانيوم )شكل لوله: مستقيم(

• زيركونيوم)شكل لوله: مستقيم(
بديهی است ذوق و سليقه ی سازنده و يا خواسته های 
خريدار نيز به ش��رطی كه مغايرتی با الزامات ناشي از 
تأثير س��يال بر بدنه ی دستگاه نداشته باشد در انتخاب 

جنس لوله دستگاه بی تأثير نيست.
شكل لوله ها - با توجه به نوع سيال و جنس لوله، فناوري 
ساخت انتخاب شده توسط سازنده و همچنين سليقه ي 
س��ازنده در طراحي به منظور بهينه كردن ابعاد دستگاه، 
شكل لوله ها به طرق مختلف طراحی و ساخته می شود. 

شكل 13.7 برخی از اين حالت ها را نمايش می دهد.

مزايای دستگاه
• داراي كاربرد استفاده در اندازه گيري جريان گازها 

و مايعات و مايعات دوغابی
• چون بدون واس��طه و به طور مس��تقيم جرم س��يال 

اندازه گيری می شود:
• ني��از به اندازه گيري دما و فش��ار براي محاس��بات 

جبران سازي نيست.
• با تغيير نوع س��يال يا خصوصيات آن نيازی به تغيير 

در ويژه گي های دستگاه نيست.
• عالوه بر اندازه گيری جرم سيال، دما، گران روی و 

حجم عبوری سيال را نيز اندازه می گيرد.
• دقت بسيار خوب )±2/0 % ( و اندازه گيری مستقيم 

جرم
• درستی بسيار مناسب دستگاه، در حد %0.1± يا بهتر

• در دس��ترس بودن دس��تگاه با ان��دازه ي 2mm تا 
10inch

• نصب راحت و عدم نياز به وس��ايل اضافه از جمله 
حالت دهنده ي جريان

شكل 10.7. نمايش چيدمان اجزای دستگاه

شكل 11.7. نمايش اختالف فاز بين دو سيگنال حسگرها

)ب()الف(

شكل 13.7 . اشكال مختلف لوله  ي دستگاه اندازه  گيری جريان سيال بر مبنای اثر پديده ی پيچشی  شكل 12.7. استفاده از دو دستگاه به  طور موازي
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• تعميرات ساده، به علت نداشتن بخش های متحرك
• عدم تأثيرپذي��ری اندازه گي��ری از پروفايل جريان 

سيال و عدم نياز به طول مستقيم لوله قبل از دستگاه
• دارای گواهينامه های معتبر )به ويژه دارای تأييديه ي 
API( جهت اس��تفاده به عن��وان اندازه گيري جريان 

به قصد فروش 
• قاب��ل اس��تفاده در اندازه گيری جريان س��ياالت با 

چسبندگي متفاوت
• دقت دستگاه با تغييرات چسبندگي، ميزان جريان، 

چگالي، دما و فشار سيال تغييری نمی كند.
• عدم نياز به حالت دهنده ی جريان6

• هزينه ي تعميرات پايين و قيمت متوسط دستگاه )با 
توجه به قابليت هاي ويژه(

معايب دستگاه
• هزينه ي س��رمايه گذاري اوليه ي دستگاه زياد است. 
ميزان مبلغ فوق به س��ازنده، نوع طراحي و كاربرد آن 

نيز بستگي دارد.
• محدودي��ت در كارب��رد، اين دس��تگاه ت��ا اندازه ي 
10inch و گاهي inch 12)به سفارش مشتري( ساخته 
شده است. در بعضي طراحي ها، وزن دستگاه با افزايش 
اندازه ي دستگاه به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد. 

• محدوديت از نظر فش��ار قابل تحمل دس��تگاه، اين 
دس��تگاه براي حداكثر فشار تا rating =600 ساخته 

شده است.
• محدوديت دس��تگاه از نظر كاربرد در محدوده ي 

oC  350+ تا oC 50- دمايي از
• ني��از ب��ه تمهيدات ويژه بع��د از نصب ب��ا توجه به 

حساس بودن دستگاه به لرزش
• ني��از ب��ه نص��ب ادوات خاصی برای مه��ار كردن 
دستگاه )با توجه به وزن زياد و حجيم بودن دستگاه(

• عدم امكان تعمير يا تعويض دستگاه نصب در محل 
)الزام به خارج نمودن از خدمت(

8 . انتخاب تكنیك اندازه گیری 
و نوع دستگاه

عوام��ل زي��ادی در انتخاب نوع روش و ب��ه دنبال آن 

6.Flow Conditioner

نوع دستگاه اندازه گيری جريان نقش دارد. با توجه به 
هدف اندازه گيری و كاربرد آن، نوع سيال و پروفايل 
جريان، مشخصات فيزيكی و شيميايی سيال، بيشينه و 
كمينه ی جريان، اندازه ی لوله، محل نصب دس��تگاه، 
نوع تغذيه ی در دس��ترس، ايمنی م��ورد نظر )عنايت 
ب��ه گزارش طبقه بندی مناطق مس��تعد خطر7( و بعضی 
عوام��ل ديگر و مطاب��ق با يك فرآيند مش��خص اين 
انتخاب انجام می ش��ود. بس��ياری از اطالعات فوق در 
داده برگ8 اوليه درج ش��ده اس��ت كه طراح براساس 
آن دستگاه را انتخاب و داده برگ را تكميل می نمايد. 
در نهايت سازنده نيز بعد از تأمين دستگاه داده برگ را 
تكميل )و شايد در مواردی اصالح( نموده و در اختيار 

كاربر قرار می دهد.
قبل از ورود به بحث انتخاب و ارايه ی روش، ابتدا به 
معرفی برخی از عوامل مؤث��ر درانتخاب نوع فناوری 
و نوع دس��تگاه اندازه گيری جريان پرداخته می شود. 
زمانی ك��ه تمام عوامل تأثيرگ��ذار و جزييات كاربرد 
دستگاه مش��خص ش��د، آن گاه زماِن آن است كه با 
لحاظ كردن هر كدام از اصول فوق دستگاه ايده آلی 

برای اندازه گيری جريان سيال انتخاب شود.

اندازه گیـری  دسـتگاه  انتخـاب   .1.  8
براساس ويژگی های سیال

اغلب دستگاه های اندازه گيری صرفاً برای اندازه گيری 
مايع يا گاز كاربرد دارد و نه برای جريان های چند فاز. 
به عالوه، آن چه در اين جا مهم اس��ت بيشتر عنايت به 
پروفايل جريان و امكان دوفاز شدن جريان های تك 
فاز در حين عمليات عادی يك فرآيند اس��ت. از اين 
رو، طراحی و انتخاب دس��تگاه نيز براساس نوع سيال 
و ش��رايط كاربرد آن خواهد بود ك��ه با توجه به نوع 

سيال، فناوری مناسب انتخاب می گردد[1].
میـزان دما و فشـار عملیـات: تغييرات در فش��ار 
سيال سبب ايجاد تغيير در چگالی و به دنبال آن تغيير 
در ديگر ويژگی های آن ش��ده و شرايط اندازه گيری 
را دش��وار خواهد نمود. به طريق مشابه، دما )يا برخی 
ديگر از ويژگی های س��يال( نيز ممكن اس��ت باعث 
ايجاد تغييرات در چگالی و چس��بندگی س��يال شود. 
اي��ن تغييرات به طور هم زمان ب��وده و برخی از آن ها 
ممكن است نتايج متأثر از عامل ديگر را تشديد نموده 
يا حتی اثری را حذف نماي��د. برای مثال افزايش دما 
س��بب كاهش چس��بندگی س��يال و در نتيجه كاهش 
تغيير گس��تره ی اندازه گيری در دستگاه اندازه گيری 
ب��ه روش حجمی می گ��ردد. به طور ع��ام، در زمان 
عمليات، اين پديده س��بب تحميل هرگونه تغييری در 

حركت قطعات مكانيكی خواهد شد.
وجـود گاز در مايـع: در اندازه گي��ری جري��ان 
مايع��ات، درص��د وج��ود گاز در ماي��ع بس��يار مهم 
اس��ت. برای مثال، در اين گونه موارد و در زمانی كه 

7.Hazardous Area Classification
8.Data Sheet
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درص��د وج��ود گاز در ماي��ع زي��اد نباش��د، انتخاب 
ونچ��وری گزينه ی مناس��بی خواهد بود مش��روط بر 
آن كه انش��عاب های9 نمونه برداری ب��ه صورت افقی 
و در وس��ط اين عنصر تعبيه ش��ده باش��د. حباب های 
گاز باعث متراكم شدن س��يال شده و هم چنين روی 
س��رعت آن تأثير خواهد گذاش��ت. اگ��ر ميزان گاز 
موج��ود در مايع در حدود دو الی پنج درصد باش��د، 
دس��تگاه های اندازه گيری از نوع پيچشی، فراصوتی، 
توربينی و حتی حجمی گزينه ی مناس��بی خواهد بود. 
در اين راستا، زمانی مش��كالت اندازه گيری افزايش 

خواهد يافت كه چسبندگی سيال افزايش بيابد.
سـايیدگی: اين پديده بيش��تر در سيال های دوفاز و 
دوغاب��ی به وج��ود خواهد آم��د. ذرات ريز از جمله 
زن��گ آه��ن يا ديگ��ر ذرات معل��ق در ماي��ع باعث 
س��اييدگی و در نتيجه افزايش خط��ا در اندازه گيری 
شده و معموالً امكان شناسايی سريع و جبران به موقع 
آن فراهم نخواهد بود. برای مثال، در ارفيس ها اين اثر 
باعث ساييدگی لبه ی روزنه ي ارفيس، در دستگاه های 
توربينی و حجمی باعث آس��يب دي��دن ياتاقان ها يا 

9.Tapping



91
ن 

ردی
فرو

 و 
 9

0 
ند

سف
 / ا

13
و0

 1
29

ی 
یاپ

 / پ
12

 و 
11

ره 
شما

 / 1
ل 4

سا

55

لد
ــ

ــ
ــ

فی

در نتيجه ويژگی های دس��تگاه، كاهش دقت و صحت 
آن خواهد گذاش��ت. امر سبب شده است كه طراح در 
پايين دس��تی دس��تگاه هم نياز به لوله ی مستقيم را حس 
كند. از طرفی صرف نظر از نوع فناوری انتخاب ش��ده، 
در نظر گرفتن لوله ی مس��تقيم در دو طرف دس��تگاه تا 
حدودی مسايل تعميرات و دسترسی به دستگاه را آسان 
خواهد نمود. ضمن وجود دستورالعمل های استانداردی، 
س��ازنده های مختلف توصيه ه��ای الزم را در اين مورد 
دارند. هنگام طراحی، با عنايت به توصيه های فوق و با در 
نظر داشتن محدوديت های فضای نصب می توان نسبت 

به انتخاب دستگاه اقدام نمود.

8 .3. انتخـاب دسـتگاه بـا لحـاظ كـردن 
شرايط محیطی

مي��زان كارايی و نح��وه ی عمل كرد ان��واع مختلف 
دس��تگاه های اندازه گي��ری )به طور ع��ام( می تواند 
متأثر از ش��رايط محيطی محل نصب باش��د. شرايط 
محيطی می تواند ش��امل عواملی هم چ��ون فاصله ی 
محل نصب ادواتی كه ب��ه عنوان منبع توليدكننده ی 
امواج مزاحم تا دستگاه مورد نظر، دما و فشار بيرون 
لوله، رعد و برق، تداخل امواج الكتريكی و رطوبت 
هوا باش��د. برخی از اين عوام��ل می تواند تأثير منفی 
جبران ناپذي��ری روی صح��ت و دق��ت دس��تگاه و 

سنجش ما داشته باشد.
دمـای محیط: در انتخاب دس��تگاه بايد به گونه ای 
عمل ش��ود كه دم��ای محيط كم تري��ن تأثير را روی 
عمل كرد دس��تگاه اندازه گيری داش��ته باشد. معموالً 
اندازه گيری  به طوری ك��ه  دامنه ی حرارتی دس��تگاه 
هيچ گون��ه تأثيرپذيری از دما نداش��ته باش��د توس��ط 
س��ازنده در داده برگ دس��تگاه قيد می گردد. برخی 
ديگر از اين عوامل روی دقت و صحت اندازه گيری 

توسط تجهيز مورد نظر به شرح زير است:
• تأثير دما روی قطعات الكترونيكی و عمل كرد آن

اعم��ال تغيي��رات ناخواس��ته روی وزن مخصوص،   •
گران روی و چگالی سيال موجود در لوله

و  مش��خصات  در  مكانيك��ی  تغيي��رات  ايج��اد   •
ويژگی های فنرها و غشاء10 دستگاه

• ايجاد آس��يب های جدی روی دستگاه در اثر بروز 
يخ زدگی ناشی از كاهش دمای سيال

• ايجاد تغييرات در حد مجاِز روی لقی11 بين اجزای 
مكانيكی دس��تگاه در طول شبانه روز و در فصل های 

متفاوت
البته امروزه اس��تفاده از فناوری های پيش��رفته و طراحی 
دستگاه های اندازه گيری به گونه ای است كه عمل كرد 
 -20oC ~ +60oC دس��تگاه در دامنه ی تغييرات دمايی
هيچ گون��ه تأثيرپذي��ری از دم��ای محيط را ن��دارد. از 
طرفی در دمای زير صفر درجه ی س��انتی گراد كاركرد 
صفحه ی نمايشگر )LCD( دستگاه دچار اختالل شده، 

10. Membrane
11. Clearance
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را باعث خواهد ش��د. از جان��ب ديگر، در طراحی ها 
ب��رای اجتن��اب از ب��روز افت فش��ار س��يال و جهت 
اندازه ی دس��تگاه بزرگ تر  حصول اطمينان، معموالً 
از حداقل مقدار محاس��به ش��ده انتخاب می گردد. در 
س��يال های با عدد رينولدز پايين )رژيم آرام( استفاده 
از دس��تگاه های حجمی، الكترومغناطيس��ی و پيچشی 
توصي��ه می ش��ود. از طرفی اگر ع��دد رينولدز خيلی 
پايين باش��د، س��يگنال خروجی تا حدودی غير خطی 

شده و تخريب می گردد.

8 .2. انتخـاب دسـتگاه براسـاس شـرايط 
نصب

بعد از بررس��ی ويژگی های س��يال و ب��رای محدود 
شدن نوع دستگاه های انتخابی، بايد در انتخاب خود 
ش��رايط نصب را نيز لحاظ كرد. برخی از اين شرايط 

عبارتند از:
محل و موقعيت نصب- فضای موجود و در دس��ترس 
جه��ت نصب، امكان دسترس��ی بع��د از نصب به اين 
فضا جه��ت بهره برداری و نگه��داری و برخی ديگر 
مالحظ��ات نص��ب در طراحی می توان��د در انتخاب 
دس��تگاه نقش داشته باش��د. برای مثال، گرچه اغلب 
دس��تگاه های اندازه گيری جريان دارای قابليت نصب 
به صورت افقی و عمودی را دارند، اما تغيير ش��رايط 
نص��ب از لحاظ افق��ی يا عم��ودی می تواند برخی از 

گزينه ها را حذف نمايد.
جهت جريان: در بين تمام روش ها و دس��تگاه های 
اندازه گيری جريان، تع��داد كمی را می توان يافت كه 
تواناي��ی اندازه گيری جري��ان در دو جهت را داش��ته 
باش��د بدون اين كه آسيبی به دستگاه يا دقت و صحت 
اندازه گيری برس��د. ب��رای اغلب روش ه��ای مبتنی بر 
اختالف فش��ار تنها در يك جهت امكان اندازه گيری 
اس��ت. اما يك نوع ارفيس و پيتوت تيوب ويژه وجود 
دارد كه از اين قاعده اس��تثناء ش��ده اس��ت. هم چنين 
فناوری های مدرن و متفاوتی از دستگاه های فراصوتی، 
توربينی، الكترومغناطيسی و پيچشی می توان يافت كه 
به صورت دو جهته طراحی و ساخته شده است. هنگام 
انتخاب دستگاه بايد به شرايط فرآيند، انتظارات كاربر 

و فناوری های موجود توجه ويژه داشت.
مسـیرهای ورودی و خروجی دسـتگاه : به طور 
عام و در مورد تمام دس��تگاه ها می توان مدعی ش��د كه 
در يك طراحی ايمن، زمانی كه در باالدس��ت يا قبل از 
دس��تگاه اندازه گيری مانع يا اتصاالت خاصی از جمله 
ش��ير، زانويی و ي��ا پمپ وجود ندارد، نس��بت به زمانی 
ك��ه موانع و اتصاالتی وجود دارد طول لوله ی مس��تقيم 
باالدستی مورد نياز كمتر است. از جانب ديگر مزاحمتی 
كه از جانب تالطم س��يال در خروجی )پايين دس��تی( 
دس��تگاه اندازه گيری وجود دارد نسبت به باالدستی آن 
كم تر است. هرچند نبايد از اين امر غافل شد كه وجود 
اعوج��اج در خروجی دس��تگاه اندازه گي��ری به نوعی 
ب��ه صورت دو طرفه تأثير خ��ود را در پروفايل جريان و 

توربي��ن و در دس��تگاه های الكترومغاطيس��ی باع��ث 
غير خطی ش��دن خروجی آن خواهد ش��د. ساييدگی 
در دس��تگاه های اندازه گيری با اضافه نمودن پوشش 
خاصی روی قس��مت های آسيب پذير دس��تگاه قابل 
كنت��رل خواهد بود. در عوض تأثي��ر مايعات دوغابی 
روی قطعات دستگاه های الكترومغناطيسی )از جنس 
آهن و نيكل( و تغيير نوع و ماهيت س��يگنال خروجی 
سيم پيچی دس��تگاه غيرقابل انكار است. به طور حتم 
سازندگان مختلف برای مقابله با اين خطا تمهيداتی را 
در نظر داشته و در طراحی خود آن را به كار خواهند 
گرفت. در بخشی از قس��مت های دستگاه های مبتنی 
ب��ر جري��ان گردابی نيز ام��كان خوردگی و س��ايش 
وجود داش��ته همان گون��ه كه اين اثرات در قس��مت 
جلويی مب��دل پيزوالكتريك دس��تگاه های فراصوتی 
نيز اجتناب ناپذير اس��ت. اين پديده در دس��تگاه های 
فراصوتی س��بب ايجاد تغييراتی در ماهيت سيگنال و 

فركانس امواج خواهد شد.
عدد رينولدز: همان گونه كه قباًل بيان شد، تغييرات 
در عدد رينولدز ايجاد تغييرات در رژيم جريان سيال 
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مايعات داخل لوله های نمونه برداری يخ می زند و يا بخار 
موجود در اين لوله ها ب��ه طور زودهنگام به مايع تبديل 
می شود. تمام اين ها يعنی ايجاد اختالل در اندازه گيری. 
از اين رو بايد در طراحی و نصب تجهيز، تمهيداتی را در 
مقابل تغييرات ناگهانی دما يا تغييرات كند ولی با دامنه ی 
زياد در نظر داش��ت تا در صورت ب��روز تغييرات فوق، 
دستگاه دچار آسيب جدی يا بی اعتباری نتيجه ی قرائت 
شده نش��ود. يكی از اين تمهيدات استفاده از سايه بان و 
جلوگيری از تابش مستقيم نور آفتاب در مناطق گرم سير 
است. به واسطه ی اين كه به كارگيری تقويت كننده های 
سيگنال12 س��بب افزايش دامنه ی سيگنال می شود، اين 
اتفاق متضمن س��المت انتقال سيگنال خواهد شد. بروز 
اين خطا در دس��تگاه هايی كه صرفاً مكانيكی هس��تند 
)يا فاقد اجزای الكترونيكی اند( ش��دنی نيس��ت اما نبايد 
از تأثيرپذيری اجزای مكانيكی اين گونه دس��تگاه ها به 

واسطه ی تغييرات دما غافل شد.
نفـوذ آب:  نفوذ آب در اج��زا و بخش های مختلف 
دس��تگاه می تواند تهديدی جدی برای صحت و دقت 
دس��تگاه باش��د. اين رطوبت می تواند حاصل ش��رايط 
جوی13 محل نصب دستگاه يا نتيجه ی شرايط فرآيندی 
باش��د، ولی هر كدام كه باشد در نوع تهديد و خسارت 
احتمالی وارد ش��ده به دس��تگاه تفاوتی ندارد. حتی در 
بدترين حالت، در بعض��ی از كاربردها طراح مجبور به 
تعبيه ی دستگاه در سطحی پايين تر از كف زمين بوده يا 
الزاماً دستگاه اندازه گيری بايد در مايع شناور باشد، نفوذ 
رطوبت در بخش های مختلف اجتناب ناپذير است مگر 
اين كه س��ازنده ی تجهيز قباًل تمهيدات خاصی را برای 
مقابل��ه با آن در نظر داش��ته بوده اس��ت. از جانب ديگر 
وجود باد )البته بيش��تر در مناطق گرم س��يری( نيز خود 
می توان��د باعث نفوذ گرد و خ��اك به داخل محفظه ی 
ادوات الكترونيكی بش��ود. هنگام انتخاب دستگاه برای 
كاربرده��ای فوق بايد دس��تگاه دارای حداقل درجه ی 
حفاظ��ت IP68 ب��رای محفظه ه��ای الكترونيكی آن 
باشد14. اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه بعد از نصب 
دستگاه، بازديدهای منظم و بازرسی فنی از ويژگی های 
دس��تگاه های فوق خود می تواند در ت��داوم اطمينان از 

سالمت كاركرد دستگاه نقش به سزايی داشته باشد.
مناطق مس��تعد خطر15- ب��ه كارگيری دس��تگاه های 
دارای گواهينامه ی استفاده در مناطق طبقه بندی شده 
و مقاوم در فضاهای آلوده ب��ه موارد هيدروكربوری 
مطمئن تري��ن تدبير ب��رای مقابله با خطرات ناش��ی از 
استعدادهای نهانی موجود در اين مناطق است. هنگام 
انتخ��اب هر تجهيز، ضمن مراجعه به اس��ناد مربوط به 
مطالعات ايمنی و طبقه بندی واحد بايد به قابليت های 
تمام دستگاه های پيش��نهاد شده مندرج در داده برگ 

مراجعه و مناسب ترين پيشنهاد را انتخاب نمود.

12.Signal Amplifier
13. اعم از ميزان رطوبت و بخار آب موجود در هوا يا بارندگی

14. جهت حفاظت از ورود رطوبت و غبار به محفظه، برای اطالعات بيشتر 
به استاندارد IEC-60529 مراجعه شود.

15. Hazardous Area

و  قابلیت هـا  مبنـای  بـر  انتخـاب   .4.  8
كارايی دستگاه

در اين جا، هدف ما بيش��تر تمرك��ز روی قابليت هايی 
هم چون عدم قطعيت، تجديدپذيری يا بازتوليد، خطی 
بودن، و ... می باش��د. در ادامه برخی از اين ويژگی ها 
مورد بررس��ی قرار خواهند گرفت. ش��ايان ذكر است 
اين ويژگی ها يا قابليت ها نق��ش زيادی در دگرگون 
كردن قيمت دستگاه داشته و گاهی ممكن است كاربر 
را مجب��ور به تجديدنظ��ر در معيارهای مورد نظر و در 
نتيج��ه انتخاب دس��تگاه نمايد. اما آن چه مهم اس��ت، 
آش��نايی با توانايی های فوق و انتخاب هوش��مندانه و 
بهينه ی دستگاه اندازه گيری توسط كاربر می باشد. در 
اي��ن ميان، نبايد از نوع قابليت ه��ا و نيازمندی هايی كه 

كاربرد دستگاه به ما ديكته می كند غافل شد.
صحت دس��تگاه )به طور عام(- با پيش��رفت فناوری 
)به ويژه فناوری های نوي��ن مبتنی بر علم الكترونيك 
و ريزپردازن��ده( به راحت��ی می توان مدعی ش��د كه 
توليدكننده ی  كارخانج��ات  محصوالت  جديدترين 
ادوات اندازه گيری می تواند دارای صحت و درستی 
بهتری باش��د. از طرفی در ي��ك اندازه گيری جريان 
س��ياالت، درس��تی ارقام قرائت ش��ده ع��الوه بر نوع 
فناوری انتخاب ش��ده، به عوامل بس��يار مهم ديگری 
هم چ��ون پروفايل جريان، نحوه ی نصب دس��تگاه و 
مالحظات بهره ب��رداری نيز بس��تگی دارد و به همين 
دلي��ل داوری در مورد ويژگی های اين دس��تگاه كار 
ساده ای نخواهد بود. البته بر حسب عادت، معمول بر 
اين اس��ت كه كاربران مبنای داوری خود را در مورد 
ويژگی های يك دس��تگاه اندازه گيری، ارقاِم مندرج 

در داده برگ منتشر شده از جانب سازنده می دانند. 
خطی بودن دستگاه- اين قابليت در تمام دستگاه های 
اندازه گيری دارای اهميت اس��ت، اما در دستگاه های 
با خروجی پال��س و MF، قابليت فوق دارای اهميت 
وي��ژه ای اس��ت. برای مث��ال در اندازه گي��ری جريان 
ب��ه قصد ف��روش، كارب��ران دس��تگاه و خري��داران 
محصوالت��ی كه بر مبنای رقم خروجی دس��تگاه پول 
پرداخت خواهند نم��ود، بحث خطی بودن عمل كرد 
دس��تگاه مورد توج��ه خواهد ب��ود. از اي��ن واقعيت 
هم نبايد غافل ش��د كه ويژگی خطی بودن دس��تگاه 
اندازه گيری صرفاً به خود عنصر اندازه گيری محدود 
نمی ش��ود، بلكه انطباق پذيری خروجی اين دس��تگاه 
با ادوات به كار گرفته ش��ده در س��طوح باالتر آن نيز 

بس��تگی دارد. از اين رو، زمانی كه بحث خطی بودن 
يك دستگاه اندازه گيری مطرح می شود، به طور عام 
خطی بودن كل مجموعه مورد نظر است نه فقط خود 

عنصر اندازه گيری.
اندازه گیـری16:  گسـتره ی  تغییـر  قابلیـت 
گستره ي اندازه گيری يك دس��تگاه اندازه گيری )به 
ط��ور عام( در صحي��ح بودن رقم قرائت ش��ده نقش 
مهمي دارد. اغلب دس��تگاه های اندازه گيری مبتني بر 
فناوري هاي نوين داراي گس��تره ي اندازه گيری قابل 
تطبيق تر و مناسب تري هستند، اما عملكرد دستگاه های 
قديمي تر با قابليت تغيير گستره ی اندازه گيری جبران 
مي شود. اگر يك دستگاه اندازه گيری داراي قابليت 
تكرارپذيري بس��يار خوبي بوده ام��ا در عوض خطي 
نباش��د، در اين صورت از جبران سازهاي الكترونيك 
ب��راي افزاي��ش گس��تره ي اندازه گيری آن اس��تفاده 
مي ش��ود. تغييرات ناخواس��ته در ويژگي هاي س��يال 
می تواند معيار خوبي براي محك زدن تغيير گستره ی 
اندازه گيری يك دستگاه اندازه گيری باشد. از جمله 
مهم تري��ن ويژگي هاي س��يال در داوري قابليت يك 
دس��تگاه اندازه گيري، مي توان اش��اره اي داش��ت به 
چگالي و گران روی آن س��يال. به طوري كه افزايش 
چگالي معموالً س��بب بهبود گس��تره ي اندازه گيری 
ش��ده، اما افزايش گران روی خود می تواند گستره ي 
كاری برخ��ی از دس��تگاه ها را كاه��ش ده��د )مانند 

دستگاه های حجمي(.
افت فشـار: افت فش��ار س��يال می تواند بس��ياري از 
قابليت ه��اي انواع روش های اندازه گي��ری جريان را 
دس��ت خوش تغييرات نامطل��وب نماي��د. از طرفي، 
محاس��به و به دس��ت آوردن ابع��اد واقعي دس��تگاه 
اندازه گي��ری جري��ان در زم��ان طراح��ي می توان��د 
ويژگي هاي دس��تگاه نصب ش��ده در هن��گام كار را 
بهين��ه نمايد. ب��راي مثال اگر )در مايع��ات( تنها يك 
تلمب��ه  ب��ا فش��ار خروجي ثابت در دس��ترس باش��د، 
انتخ��اب بهينه ي نوع فناوري می تواند روش��ي باش��د 
ك��ه ترجيح��اً هيچ گونه قطعه اي )اع��م از متحرك يا 
ثابت( در مسير س��يال داخل لوله وجود نداشته باشد. 
از اين نمونه دس��تگاه ها مي ت��وان اندازه گيری جريان 
سيال به روش فراصوتي يا الكترومغناطيسي را پيشنهاد 
نمود. آن چه مهم اس��ت، ذكر اين موضوع اس��ت كه 
معموالً حداكثر ميزان افت فشار مجاز در سيال قبل از 
انتخاب نوع فن��اوري اندازه گيری بايد معلوم و لحاظ 
شود. بس��ياري از مش��كالتي كه هنگام راه اندازي و 
بهره برداري يك دس��تگاه اندازه گيری جريان ممكن 
اس��ت حادث ش��ود مربوط به قابليت تكرارپذيري و 
تغيير گس��تره ی اندازه گيری آن دستگاه مي شود. در 
برخي كاربردهاي مايعات، افت فش��ار ناگهاني سبب 
خوردگي ناش��ي از پديده ي مخرب حفره اي17 بشود. 
اين پديده در دراز مدت نه تنها دس��تگاه اندازه گيری 

16.rangeabilit
17.Cavitation
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بلكه ديگر ادوات موجود در مس��ير باالدست يا پايين 
دس��ت دستگاه )مانند انواع ش��يرها( را از كار خواهد 

انداخت. 
سـیگنال خروجـي: نوع س��يگنال م��ورد نياز در 
طراحي هاي مختلف متفاوت بوده و به فناوري استفاده 
ش��ده در اليه هاي باالتر آن بس��تگي دارد. در برخي 
كاربردها به قرائت محلي اكتفا مي ش��ود و در عوض 
ممكن اس��ت برخ��ي از كاربردها مجهز به س��امانه ي 
جمع آوري و انتق��ال داده مبتني بر فناوري هاي نوين 
باش��د. از اين رو دامنه ي س��يگنال خروجي دس��تگاه 
مورد نظر می تواند از ش��مارنده هاي مكانيكي شروع 
و به انواع س��يگنال فيلدباس منتهي ش��ود؛ به بياني در 
انتخاب نوع سيگنال آنالوگ يا ديجيتال هم از سطوح 
باالدس��تي طرح ايده گرفته مي ش��ود. اما به طور كلي 
مي ت��وان بيان نمود كه در بعضي مواقع نوع س��يگنال 
م��ورد انتظ��ار می تواند حت��ي انتخاب ن��وع فناوري 
س��نجش را نيز به ما ديكته كند. عالوه بر اين، گاهي 
ممكن است هدف ما از سنجش، محاسبات موازنه ي 
جرمي باش��د. به ط��ور قطع يك��ي از بهترين گزينه ها 
در اين گون��ه موارد دس��تگاه های انداه گيري جريان 
س��ياالت بر مبناي جرم خواهد ب��ود. در برخي ديگر 
از كاربردها حجم س��يال جابجا شده بسيار مهم است 
)مانند واحده��اي تصفيه ي آب(، در اين گونه موارد 
دستگاه های اندازه گيری حجمي انتخاب بهينه خواهد 
بود. شايد بتوان با توجه به گروه بندي زير نوع سيگنال 

مورد نياز را دسته بندي نمود:
• ميزان سرعت سيال

• ميزان جرم سيال
• حجم كلي سيال انتقال يافته

• ميانگين سرعت سيال
• سرعت نقطه اي سيال

• ديگر موارد
ي��ك تقس��يم بندي ديگ��ر در س��يگنال خروج��ي 
كل��ي  گ��روه  س��ه  اندازه گي��ري،  دس��تگاه های 
س��يگنال هاي مبتني بر ولتاژ، جريان و پالس را شامل 
مي ش��ود )البته با ص��رف نظر از انواع س��يگنال هاي 
مكانيكي مانند ش��مارنده های س��نتی(. هم چنين نوع 
سيگنال می تواند يك س��يگنال پيوسته بوده و ميزان 
جريان سيال را در هر لحظه نمايش دهد، يا اين كه با 
اس��تفاده از انتگرال گير18 يا جمع كننده19 كل كميت 
عب��وري در يك پري��ود زماني خاص را محاس��به و 
نماي��ش ده��د. در زماني كه ه��دف از اندازه گيری 
جري��ان س��ياالت فقط نماي��ش ميزان جري��ان بوده 
يا حت��ي اه��داف كنترلي در ميان باش��د، س��يگنال 
آنال��وگ mA 20-4 )ي��ا ديجيت��ال( بهترين گزينه 
اس��ت. اما زماني كه ه��دف از اندازه گيري، صدور 
صورت حس��اب بوده و براي اهداف به قصد فروش 

18. Integrator
19.Totalizer

با اس��تفاده از رايانه هاي محاس��بات جريان20 باش��د، 
آن گاه دس��تگاه با س��يگنال خروجي پال��س بهترين 
گزينه ي مناس��ب براي اين گون��ه كاربردها خواهد 
ب��ود. نكته ي ديگر اين كه، در بس��ياري از كاربردها 
و توسط دستگاه های باالدستي، ممكن است دامنه ي 
سيگنال دستخوش تغييرات شده و بعد از يك مرحله 
پردازش نوع س��يگنال كاماًل تغيير پيدا كند )و حتي 
همين تغييرات براي فركانس س��يگنال هاي ديجيتال 

يا پالس امكان پذير اس��ت(.
برخي از س��ازندگان خوش ذوق )ك��ه امروزه تعداد 
آن ها ك��م نيس��ت( تجهيزات خ��ود را ب��ه گونه اي 
س��اخته اند كه در خروجي آن هم س��يگنال آنالوگ 
وجود دارد و هم س��يگنال ديجيت��ال، بنابراين طراح 
س��امانه به راحت��ي می تواند با اين نوع س��يگنال ها هم 
نمايش گره��اي محلي را در طرح خ��ود قرار دهد و 
هم اهداف كنترلي يا محاسبات دقيق جريان را دنبال 
نماي��د. در ه��ر صورت، هن��گام طراح��ي و انتخاب 
دس��تگاه اندازه گيری از نظر نوع س��يگنال بايد به نوع 
ني��از، قابليت هاي موجود انواع دس��تگاه ها و نحوه ي 
ارتب��اط آن با س��طوح باالدس��تي س��امانه ي پايش يا 

كنترل جريان توجه شود.
زمان پاسـخ دهي21: اين معيار كه هم در س��امانه هاي 
كنترل و هم در سامانه هاي پايش مهم است، معياري است 
كه معموالً طراح در نهايي سازي انتخاب نوع دستگاه به آن 
توجه ويژه اي خواهد نمود. وجود لختي هاي ناخواسته در 
به روزرساني و انتقال سيگنال می تواند تبعات جبران ناپذيري 
را در پي داش��ته باش��د. اين لختي ه��ا در اهداف كنترلي 
می تواند اطالعات قابل پردازش را از حالت واقعي بودن 
در زمان حال22 خارج نموده و كنترل كننده را به پردازش 
اطالعات قبلي مش��غول سازد، كه در اين صورت كنترل 
فرآيند به درستي انجام نخواهد شد. در پايش اطالعات نيز 

20.Flow Computer
21. Response Time
22. Real time

همين مباحث مطرح بوده و به ويژه چنان چه اندازه گيری 
»حامل هاي انرژي« مورد نظر باش��د، يك معيار ديگر به 
نام تقاضا23 مطرح اس��ت. با لحاظ كردن اين معيار، نرخ 
مصرف انرژي در طول شبانه روز و يا فصل هاي مختلف 
سال متفاوت خواهد بود. چنان چه لختي در انتقال سيگنال 
اندازه گيری وجود داش��ته باشد، بخشي از اين محاسبات 
دس��تخوش تغييرات نامطلوب و ناخواسته خواهد شد. از 
طرفي آن چه مهم است، تمام سطوح سامانه هاي كنترل يا 
سامانه هاي جمع آوري، انتقال و پايش اطالعات بايد داراي 
زمان پاس��خ دهي يكساني باشند تا مجموعه به يك شيوه 

پردازش اطالعات را انجام دهد.

8 . 5. انتخـاب بـر مبنـای نوع فنـاوری و 
روش اندازه گیری

توجیه اقتصـادی24: روش ه��ای اندازه گيری جريان 
دارای طيف وسيعی بوده و از نشان دهنده های محلی غير 
مدرج )به عنوان نمايش عبور جريان( ش��روع شده و تا 
دستگاه های اندازه گيری جريان سياالت به قصد فروش 
)با قيمت بس��يار گران( ختم می شود. از اين رو متناسب 
با كاربرد، نوع فناوری انتخاب خواهد شد به طوری كه 

هزينه های مربوطه قابل توجيه باشد.
زمـان پاسـخ دهی25: اي��ن ويژگ��ی در اندازه گيری 
جريان س��ياالت به قصد فروش به عنوان يك عامل مؤثر 
در انتخ��اب نوع فناوری نقش تعيين كنن��ده ای دارد. در 
مرحله ی بعد، چنان چه هدف از اندازه گيری جريان كنترل 

فرآيند باشد نيز عامل زمان پاسخ دهی مهم خواهد بود.
در دسـترس بودن فنـاوری26: گاه پيش می آيد 
كه برخ��ی از روش های اندازه گيری فق��ط به عنوان 
يك طرح پژوهش��ی و آكادميك مطرح بوده و هنوز 
به عنوان فناوری شناخته نمی شود. به بيانی نه تنها اين 
كار پژوهش��ی به مرحله ی توليد نرس��يده بلكه هنوز 
مراك��ز علمی بی طرف و مؤسس��ات يا س��ازمان های 
معتبر اس��تاندارد جهانی اين روش را تأييد ننموده اند. 

بديهی است انتخاب اين شيوه ها توصيه نمی شود.
خدمـات پـس از فـروش محلـی27: كارب��ران 
و اس��تفاده كنندگان ه��ر تجهيزی ترجي��ح می دهند 
كوچك ترين نياز تعميراتی يا خدمات احتمالی مورد 
نياز دستگاه خريداری ش��ده در زمان بهره برداری را 
بتوانند در اس��رع وقت در اختيار داش��ته باشند. از اين 
رو، ب��ا عنايت به اين كه س��ازندگان برخی تجهيزات 
اندازه گيری انگشت شمار و يا انحصاری هستند، بايد 

هنگام انتخاب به امكانات محلی نيز توجه نمود.

8 .6. روند انتخاب نوع فناوری
با در نظر داش��تن معيارهای بيان ش��ده، در شكل 1.8 
ط��ی پنج گام به انتخاب ن��وع تكنيك اندازه گيری و 

23. Demand
24. Cost - benefit
25. Response time
26. Availability
27. Local services
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شايد حتی به نوع دستگاه نيز برسيم، اما نياز است يك 
س��ری پارامترهای مهم ديگری را نيز در نظر داش��ته 
باشيم. گرچه ممكن است كه در گام های پنج گانه از 
مرحله ی اول به يك انتخاب هايی هم رس��يده باشيم، 
اما الزم است عوامل زير را يكی يكی در انتخاب های 
خود اعم��ال كنيم تا در نهايت دس��تگاه های انتخاب 

شده به يك نمونه محدود شود  ]1[:
• تطبيق و مقايسه ی مش��خصات فيزيكی و شيميايی 
س��يال از جمل��ه چس��بندگی و گ��ران روی س��يال با 

مشخصات فنی دستگاه
• صح��ت و دقت مورد ني��از در اندازه گيری با توجه 

به نوع كاربرد
• ارتباط مش��خصات ش��يميايی س��يال با جنس دستگاه 

اندازه گيری و محدوديت های انتخاب )از نظر خوردگی(
• تميز بودن يا تميز نبودن سيال

• گستره ی اندازه گيری مورد نياز
• مقايس��ه ی محدوده ی فش��ار، دما و جريان سيال با 

مشخصات گزينه ها و دستگاه های در دسترس
• دمای محيط

• ب��ازه ی زمانی جريان داش��تن س��يال )پيوس��ته و يا 
دسته ای بودن سيال از نظر فرآيند و نوع كاربرد(

• ض��رورت يا ع��دم ضرورت نصب فيلت��ر و ادوات 
مشابه قبل از دستگاه

• الزام��ات م��ورد نياز ب��رای واس��نجی و تعميرات، 
بررسی امكانات محلی و در دسترس

• در نظر داشتن امكانات محلی برای تأمين قطعات يدكی 
)برای مثال، در صورت انتخاب دس��تگاهی كه نمونه ی 
مش��ابه آن در مح��ِل نصب موجود باش��د، صرفه جويی 

اقتصادی قابل مالحظه ای انجام خواهد شد(
• امكانات محلی برای صحت سنجی و واسنجی

• مالحظات ايمنی
• مالحظ��ات نص��ب از نظر طراحی )به وي��ژه از نظر 
اندازه ی لول��ه، محدوديت های نصب به لحاظ فضا و 

مزاحمت های احتمالی موجود مثاًل نويز(
• مالحظات زيست محيطی

• مالحظات اقتصادی

خروجی دستگاه های اندازه گيری براساس چه معياری 
است؟

به طور كلی رقم خروجی دستگاه اندازه گيری جريان 
سياالت می تواند به صورت مستقيم حجم سيال عبور 
داده شده بر حسب واحد حجم را نشان دهد )از جمله 
ليتر، مت��ر مكعب، گالن، بش��كه، كيلوگرم، تن و ...( 
يا اين كه خروجی دس��تگاه به ص��ورت پالس خواهد 
بود )كه به نوع كاربرد بس��تگی دارد(. در صورتی كه 
خروجی دس��تگاه پالس باش��د، متناس��ب با طراحی 

سازنده دو حالت زير امكان پذير خواهد بود:
• دس��تگاه با K-Factor ثابت- س��ازنده يك عدد 
ثاب��ت و تغييرناپذير به نام NKF28 می دهد كه بيان گر 
تعدادی مشخص از پالس ها به ازای يك حجم مشخص 
از س��يال عبور داده شده است )مثاًل 150 پالس به ازای 
يك بشكه(. عدد داده شده توسط سازنده، بعد از انجام 
آزمايش های ادواری و با حساس��يت زيادی به دس��ت 
آمده اس��ت. در اين حالت معم��والً يك رقم ديگر به 
عنوان ميزان يا محدوده ای از حجم س��يال كه مجاز به 
اندازه گيری آن توس��ط دستگاه هستيم، توسط سازنده 
اعالم می ش��ود. برای ثبت مي��زان حجم انتقال يافته در 

ستون مربوطه رقم Pulse/NKF ثبت می گردد.
 Meter متغير- در اين حالت K-Factor دستگاه با •
Factor ثابت بوده و معادل يك در نظر گرفته می شود 
و در عوض K-Factor طی عمليات صحت س��نجی 
ادواری تعيين خواهد شد. در اين صورت ارقام مربوط 
به حجم عبوری سيال به صورت پالس دريافت خواهد 
شد، ولی الزم است در جدول ثبت داده ها بعد از ستون 
ثبت پالس، س��تونی تح��ت عن��وان K-Factor  در 
 Meter نظر گرفته ش��ود و در عوض به جای س��تون
Factor، س��تونی برای ثبت ميزان نس��بت Pulse به 

K-Factor در نظر گرفته شود.
هم چني��ن از ديگ��ر جه��ات، خروجی دس��تگاه های 
اندازه گيری جريان س��ياالت به روش زير قابل تقسيم 

بندی هستند:

28. Nominal K-Factor

• دستگاه هايی كه داخل خودشان جبران ساز دما و فشار 
يا تصحيح كننده ندارند. در اين حالت س��ه رقم مربوط 
به دما، فش��ار و جريان سيال به طور مستقل اندازه گيری و 

محاسبات جبران سازی توسط رايانه انجام خواهد شد.
• دس��تگاه هايی كه داخل خودش��ان جبران س��از دما 
و فش��ار يا تصحي��ح كننده دارن��د. خروجی اين گونه 
دس��تگاه ها ميزان س��يال در دمای 60oF و فشار 14.7 
PSIg را نش��ان می دهند. وظيفه ی انجام محاس��بات 
جبران س��ازی در اي��ن نمونه از دس��تگاه ها به عهده ی 
نرم افزار موجود در داخل همان دس��تگاه خواهد بود. 
هرچند در نمونه های بس��يار قديمی ت��ر عمليات فوق 
به صورت مكانيكی و با طراحی خاصی كه روی محور 
دستگاه انجام ش��ده بود قابل اعمال بود )كند يا سريع 
ش��دن حركت محور دستگاه متناسب با تغييرات دما(. 
ولی قابل ذكر است كه دقت دستگاه های اندازه گيری 
جريان با عمليات جبران سازی مكانيكی زياد قابل اتكا 

نيست.
نكتـه ی 1 : هدف س��امانه های اندازه گيری جريان، 
تعيين حجم مبادله ش��ده در شرايط استاندارد29 است، 

اين شرايط به دوگونه در نظر گرفته می شود:
• UC30 ي��ا USC : با ش��رايط 60oF و فش��ار 14.7 

PSIg
PSIg 14.7 15 و فشارoC با شرايط : SI31 •

تعريف MF32 : اين ضريب، عددی اس��ت فاقد واحد 
كه حجم نش��ان داده شده توسط دستگاه اندازه گيری 
را به حج��م واقعی تبديل می كند. اي��ن رقم از طريق 
در  می آي��د.  به دس��ت  دس��تگاه  صحت س��نجی آن 
محاس��بات، اين عدد با چهار رقم اعش��ار نش��ان داده 

می شود.
نكته  ی 2 : پالس دس��تگاه اندازه گيری ممكن است 

به دو گونه نمايش داده شود:
• قابليت صفر شدن را داشته باشد، يعنی برای شروع 
ه��ر بارگي��ری ش��مارنده ی پالس از صفر ش��روع به 

شمارش می كند.
• ب��ه ص��ورت تجميع33 ش��ده و مجموع ارق��ام تمام 

بارگيری ها را از ابتدا نمايش می دهد.

7.8. راهنمای انتخاب دستگاه 
اندازه گیری جريان

برای انتخاب نوع دس��تگاه اندازه گي��ری، ضمن لحاظ 
كردن نكات ياد ش��ده تا اين جا، می توان از جدول1 نيز 
كمك گرف��ت. در اين جدول به طور خالصه كاربرد ها 
دسته بندی شده و برای هر كدام از گروه ها دستگاه های 
مناسب پيشنهاد شده است. بديهی است در انتخاب نوع 

دستگاه نبايد از پيشنهاد سازندگان نيز غافل شد  ]1[ .

29. Base Condition
30. United States Customary
31. System International
32. Meter Factor
33. Accomulate

گام اول : مشخص كردن شرايط 
و نوع كاربرد دستگاه

گام دوم: بيان مشخصات فنی مورد نياز 
با توجه به شرايط فرآيند و داده برگ 

  

گام سوم: انتخاب اوليه ی نوع دستگاه 
تكنيك

گام چهارم: بررسی شرايط تكنيك ها 
با شرايط  انتخاب شده  يا دستگاه های  و 

ذكر شده در داده برگ

گام پنجم: بررسی و مقايسه ی 
نوع تكنيك يا دستگاه / دستگاه های 

انتخاب شده با شرايط مورد نياز  
)حذف انتخاب های زايد(

  

شكل 8 .1 . تطبيق شرايط فرآيندی با تكنيك  های اندازه گيری و انتخاب نوع تكنيك
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توضيح :                √: مناسب                   ؟ : با توجه به شرايط فرآيندی دارای كاربرد خواهد بود                - : نامناسب
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