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گيری ارتفاع سيال  سنسور التراسونيک و سنسور فشار در اندازه كاليبراسيون و عملكرد ارزيابي

 در مخازن

 

 2 منوچهر فتحی مقدمدکتر ، *1علیرضا ثابت ایمانی
 آبی دانشگاه شهید چمران اهواز  یها سازهدانشجوی کارشناسی ارشد  -1

 های آبی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز گروه مهندسی سازه یعلم ئتیهعضو استاد و  -2
(* alireza.sabetimani@yahoo.com ) 

 

 خالصه
باشد که توسط تجهیزات ابزار دقیق این امر مهم صورت  گیری سطح مخازن در صنعت و کنترل ارتفاع مایعات بسیار حائز اهمیت می امروزه اندازه

در این پژوهش، سعی بر آن باشد  یمی سطح سنجی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار ها روشکالیبراسیون  و عملكرد رو ارزیابیگیرد. از این  می

ارتفاع سیال در مخازن بر روی سنسور فشار و سنسور التراسونیک رابطه و ضریب کالیبراسیون برای این دو سنسور  تأثیر شده است تا با بررسی

هد صورت گرفت که نتایج بدست آمده نشان داد که سنسور فشار نسبت به سنسور التراسونیک عملكرد بهتری داشت.  24آزمایش با . بدست اید

 شده است. اوردهالیبراسیون برای هر دو سنسور به صورت نمودارهایی در این تحقیق یب کضرا

 

 سطح سنجی-سنسور التراسونیک-سنسور فشار-ابزار دقیق-کالیبراسیونهای کلیدی:  واژه

 

 مقدمه  -1

گیری سطح مخازن در صنایع  ابزار دقیق و اندازه [1]دارند باشند ابزار دقیق نام  های فیزیكی می گیری کمیت وسایل و تجهیزاتی که به منظور اندازه

 .[2]گردد که باید با دقت هر چه بیشتر انجام گیرد  مختلف امری واجب تلقی می

 در مخازن موجود (اند درآمده مایع صورت به تحت فشار که گازهایی یا و حجم سیاالت )مایعات و ارتفاع مداوم و دقیق گیری اندازه

 اهمیت بسیار حائز ،کنند یم حمل نفتی مواد که و تانكرهایی ها یکشت نفتی، مواد صادرات یها انهیپا واقع در صادراتی مخازن ی،ساز رهیذخ

 .باشد یم

 شود: یمیری گ اندازهارتفاع سیال در مخازن به سه شیوه 

 بر اساس سطح سیال یریگ اندازه -1

شود. سپس با کم کردن این مقدار از ارتفاع مخزن ارتفاع سیال  یری میگ اندازهفاصله سنسور تا سطح آب  3التراسونیکبا استفاده از سنسور  در این روش

گردند. پس از برخورد به سطح آن به سنسور  یمهای صوتی به سطح مایع ارسال  آید. در این روش امواج مافوق صوت را به صورت تپ  بدست می

 . [3]توان ارتفاع سیال داخل مخزن را تعین کرد  رگشت این تپ صوتی و با توجه به سرعت صوت در هوا میگیرنده برمیگردند. از مدت زمان رفت و ب

 گیری بر اساس فشار سیال اندازه -2

ghPبر اساس فرمول شده سپسگیری  ترین سطح مخزن اندازه در این روش فشار سیال در پایین   روش  ینا در شود. میارتفاع سیال محاسبه

 تا در محاسبات لحاظ شود دهگیری ش بهتر است دمای سیال نیز اندازه

 

 بر اساس وزن سیال یریگ اندازه -3
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رد، سپس با توان مقدار وزن سیال را محاسبه ک گیرد و با کم کردن وزن مخزن می در این روش کل مخزن و سیال بر روی پلت فرم لودسل قرار می

 آید. سیال بر اساس وزن آن بدست میاستفاده از روابط ارتفاع 

برای کالیبراسیون )واسنجی( ابزارهای دقیق عبارت است از تعیین یک رابطه ریاضی برای تبدیل مقدار خروجی ابزار مورد نظر به کمیتی که ابزار 

. روش کار بدین ترتیب است گیرد یمسازنده ابزار و یا در محل کارگاه صورت  یها شرکت. تعیین رابطه کالیبراسیون در شود یمآن استفاده  یریگ اندازه

 . سپسشود یم یریگ اندازه شده اعمالالعمل ابزار نسبت به بارگذاری  که با اعمال فشار, نیرو و یا جابجایی مشخص، در شرایط محیطی کنترل شده  عكس

 .[4]اید و ضریب کالیبراسیون بدست می , رابطهال شدهگیری و اعم های اندازه با برازش یک منحنی بر روی داده

ارتفاع سیال در مخازن بر روی سنسور فشار و سنسور التراسونیک رابطه و ضریب  تأثیر ن اساس در این پژوهش، سعی بر آن شده است تا با بررسیمیبر ه

 .کالیبراسیون برای این دو سنسور بدست اید

 

 

 ها و روش مواد -2

 انجام آزمايش شرح و زاتيتجه -2-1

در این تحقیق از ابزارهای دقیق سنسور  علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. مهندسی ها در آزمایشگاه تحقیقاتی هیدرولیک دانشكده آزمایش

سانتیمتر که در  4و شعاع  30با ارتفاع  ای استوانه مخزنگیری سطح آب از یک  اندازهبرای استفاده گردید  تر اهمدیتاالگر و  ،سنسور فشار ،التراسونیک

سانتیمتری با آب شهری  23تعبیه شده بود مورد استفاده قرار گرفت. در شروع آزمایش ابتدا مخزن را تا ارتفاع ن سنسور فشار به همراه شیر تخلیه آانتهای 

هد  یریگ اندازهکه برای  را سنسور التراسونیک هش یابد سپسواحد کا 1تا سطح آب درون مخزن  بازکردهبرای هر آزمایش شیر تخلیه را  ؛ وپر کردیم

همچنین یک سنسور فشار در زیر مخزن تعبیه گردید. خروجی سنسور التراسونیک به وسیله  آب مورد استفاده قرار گرفت در باالی مخزن نصب شد.

همزمان با کاهش ارتفاع آب  .گیری شد تر اندازه وسیله یک اهم باشد به گیری شد و خروجی سنسور فشار چون از نوع جریانی می یک دیتاالگر اندازه

 در ادامه مشخصات و نوع سنسورهای بكار رفته آمده است. .گردید یمدرون مخزن خروجی سنسور فشار و التراسونیک ثبت 

به طرف منبعی که از آن منتشر است  تر چگالالتراسونیک دارای این خاصیت هستند که پس از تماس با جسمی که از هوا  : امواجسنسور التراسونیک

در کاربردهای  باشد یملتراسونیک یا ماوراء صوت یكی دیگر از سنسورهای غیر تماسی و مجاورتی یا پراگسیمیتی اسنسور . [5]اند بازتاب شوند  شده

لتراسونیک با ارسال یک پالس صوتی اسورهای به طور معمول سن .رود یمفاصله یا سطح سنجی به کار  یریگ اندازهگوناگون آشكار سازی اجسام تا 

این امواج به شكل یک ترانسیور عمل کرده و در  ییشناساو دریافت و  کند یمکوتاه در فرکانس فراصوت به سمت هدفی که این پالس را منعكس 

 .تبدیل شوند یاب فاصلهبه  دتوانن یماختالف زمانی ارسال و دریافت پالس  یریگ اندازهبا  کنند یممدلهائی که فاصله را محاسبه 

 :لتراسونیک نسبت به دیگر سنسورهاامزایای سنسور 

 متری یلیمدقت و سرعت بسیار باال وضوح یک  :1 

 کم شده تمامقیمت  ،نصب کم هزینه ،اشغال فضای کم ،کاربری آسان :2

 خواندن سطح به صورت پیوسته :3

 باشد یمبه دلیل عدم تماس با جسم و نبود فرسایش و یا خورندگی دارای طول عمر باال و کاهش هزینه تعمیر و نگهداری  :4

 یون مجددعدم نیاز به کالیبراس :5

 [6]تماس قابلیت نصب برای بیشتر مواد به دلیل عدم  -6

 

 

 :سنسور فشار

 دارد یبازمفشار در واقع مبین نیرویی است که سیال را از منبسط شدن  .شود یم کاربرده بهفشار، اغلب فشار مایعات و گازها  یریگ اندازهسنسور فشار برای 

این دستگاه نوعی سیگنال را به  ،کند یممعموالً به صورت یک ترانسدیوسر عمل  ،. یک سنسور فشارشود یمو معموالً در واحد نیرو بر مساحت سنجیده 

 .یک سیگنال الكتریكی باشد تواند یم. این سیگنال کند یملكرد فشار تحمیلی تولید عنوان عم
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و به وسیله شیرهای  شود یمروش کار بدین صورت است که در انتهای یک مخزن سنسور فشار و در قسمت باالیی مخزن سنسور التراسونیک نصب 

 شود. و دادهای مربوط به هر سنسور قرائت می یردگ یقرارممختلف  یها ارتفاعورودی و خروجی ارتفاع سیال در 

 

 
 

نمایی از سنسور التراسونیک -1شکل                                                      نمایی از سنسور فشار -2شکل                            

 

 
 :از قرار زیر است s 131 شارفمشخصات سنسور 

 بارمیلی  100فشار تا  یریگ اندازه

 آمپر یلیم 20تا  آمپر یلیم 4جریان خروجی از 

 [7]ولت  36ولت تا  12تغذیه سنسور از 
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یگیری سنسورها بر روی مخزنطریقه نصب و جا -3شکل   

 

 

نتايج و بحث  -3  

خروجی سنسور التراسونیک و سنسور  ورده شده است که در این آزمایشآ 1بدست آمده از آن در جدول هد صورت گرفت که نتایج  24آزمایش با 

 فشار ثبت گردید.

این  دهنده نشانکه  باشد یم 6سانتیمتری قرار دارد خروجی سنسور التراسونیک  23زمانی که هد آب در ارتفاع )اشل(  ،مدهآ 1 که در جدول همان طور

 ها بعدی با کاهش هد این فاصله افزایش یافته است. زمایشآسانتیمتر است و در  6ب آر تا سطح ی سنسو است که فاصله

 .باشد یمآمپر  خروجی سنسور التراسونیک بر حسب سانتیمتر و خروجی سنسور فشار بر حسب میلی
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 آمده بدست جینتا-1جدول 

فشارجریان سنسور  التراسونیک اشل شماره  

1 23 6 9 

2 22 8 9.25 

3 21 8 9.07 

4 20 9 8.95 

5 19 10 8.81 

6 18 11 8.67 

7 17 12 8.51 

8 16 13 8.35 

9 15 15 8.19 

10 14 16 8.02 

11 13 17 7.89 

12 12 18 7.76 

13 11 19 7.54 

14 10 20 7.41 

15 9 21 7.23 

16 8 22 7.1 

17 7 23 6.96 

18 6 24 6.8 

19 5 25 6.62 

20 4 26 6.47 

21 3 27 6.33 

22 2 28 6.2 

23 1 29 6.06 

24 0 30 5.9 

 

 

که نمودار دارای شكستگی  ییها قسمتو در  باشد یمبه صورت خطی  یباًتقرخروجی سنسور التراسونیک  باشد یممشخص  1نمودار که در  همان طور

خروجی سنسور فشار نیز به صورت خطی تغییر  طور ینهم باشد یمخطاهای سنسور التراسونیک است که به دلیل مواج بودن سطح آب در مخزن  باشد یم

با خروج آب از انتهای مخزن  باشد یمکه دلیل آن هواگیری نشدن سنسور در اولین آزمایش  باشد یمکرده است تنها در ابتدای آزمایش دارای شكستگی 

 اهش هد هوای درون سنسور نیز خارج شده استو ک
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 انها برازش خط و مخزن در آب عمق به نسبت فشار سنسور و کیالتراسون سنسور یخروج – 1 نمودار

گيری نتيجه -4  

 :گیری نمود موارد ذیل را نتیجه توان یم گرفته انجام های یشآزماو  ها یبررسبر اساس نتایج بدست آمده از 

در سنسور فشار  الكتریكی سطح سیال تا سنسور التراسونیک افزایش و مقدار جریان فاصله با کاهش سطح سیال در مخزن دهد یم( نشان 1نمودار ) :1

 کاهش یافته است.

در  کند میبدلیل مواج بودن سطح( عملكرد سنسور التراسونیک کاهش پیدا )در صورتی که سطح آب در مخزن با سنسور التراسونیک موازی نباشد  :2

 ارتفاع سیال استفاده شود. آوردناز سنسور فشار جهت بدست  شود یماین صورت پیشنهاد 

شود که  یریگ اندازهدر  منجر به خطا تواند یماع سیال در مخازن وجود هوا در سنسور فشار گیری ارتف در صورت استفاده از سنسور فشار جهت اندازه :3

 شود. یریهواگسنسور فشار  یریگ اندازهشود قبل از  پیشنهاد می
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