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 باز های کانالموج در  های مشخصه گیری اندازهطراحی و ساخت سامانه 

 

 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
وپریودموج(اهمیتزیادیدربدستآوردنکنشواندرکنشموجویساحلی)ازجملهشکل،ارتفاع،سرعتهاموجیریمشخصاتگاندازه

بوهبرایتعیینمشخصاتمووجدرحوینحرکوتدرسواحلدارد.یگذاررسوبساحلبخصوصازنظرتخریبوفرسایشسواحلوهمچنین

.جهتشودیمعادالتسنتونان(استفادهازحلمعادالتاندازهحرکتوپیوستگی)مشدهگرفتهجریانیکبعدیدرنظرمعموالًساحلطرف

.همچنویندربررسویپدیودهمووجوشکووتمووجدرباشودیمومشخصواتمووجدرآزمایشوگاهیریوگانودازهکالیبراسیوناینمعادالتنیازبه

دقیو وبوههنگوااراازیهوادادهکهبتواننودییهالهیوسازاینروساخت.باشدیمموجبویارحائزاهمیتیهامشخصهیالحظهآزمایشگاهثبت

هوایدرفلوواآبعوووهبورمحاسوبهارتفواعسو  شودهساخته.دستگاهرفتارامواجدراختیارقراردهند،هموارهموردتوجهمحققانبودهاست

ینسوبکوکوحح وحبوودهوبوا.استفادهازایندستگاهسادهاستوهمچنباشدیمهایموجدرفلواگیریمشخصهقادربهاندازهیشگاهیآزما

 هزینهبویارپایینیساختهشدهاست.





 شکست موج - سطح سنجی-سنسور التراسونیک- ابزار دقیق-کالیبراسیونهای کلیدی:  واژه

 

 مقدمه  -1
است.شکلوارتفاعموجباآبیهایسازهبویارمتداولدریهادهیپد،ازیآزمایشگاههایفلواوحرکتآندرهاسازهمدلوازیای ادموجناشیاز

جریانیکبعدیدرنظرمعموالًیمدلوازیآزمایشگاهدرتعیینمشخصاتموجدرحینحرکت.برایکندیمحرکتآندرطولکانالآبیاریتغییر

یریگاندازهوناینمعادالتنیازبهجهتکالیبراسی.شودیموازحلمعادالتاندازهحرکتوپیوستگی)معادالتسنتونان(استفادهشودیمگرفته

دقی وبههنگااراازرفتارامواجدراختیارقراردهند،هموارهیهادادهکهبتوانندییهالهیوسازاینروساخت.باشدیممشخصاتموجدرآزمایشگاه

 موردتوجهمحققانبودهاست.

هاباپیشرفتعلحاست.اینروشکاررفتهبهامواجدرآزمایشگاههیدرولیکیهامشخصهیریگاندازههایمختلفیبرایهایگذشتهروشدرطولدهه

باایوبااستفادهازدستگاهفشارسنج)ترانودیوسر(یریگاندازهبهتوانیمهاروشهایریاضیشکلگرفتهاست.ازجملهاینبرداریازپیشرفتوبهره

وهمچنینرندیگیمخروجیاطوعاتبهصورتدستیموردبررسیقرارهاروشسرعتباالاشارهکردکهدرتماااینیبردارلحیفاستفادهازدوربین

.باشدیمبویارباالهاروشبودهکهامکانوجودخ ادراینبرزمانکاریبویار  
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 ها و روش مواد -2

 انجام آزمایش و شرح زاتیتجه -2-1
آزمایشگاهمدلهایهیدرولیکیدانشکدهمهندسیعلواآبدانشگاهشهیدچمراناهوازصورتپذیرفت.کانالآزمایشگاهیفلزیآزمایشاتاینتحقی در

باشد.اینفلواکهدارایقابلیتتغییرشیبکفوهمچنینمترمیسانتی45معادلباعم متروسانتی30،عرضمتر15هاییازجنسشیشهبهطولبادیواره

،دراینتحقی ازابزارهایدقی سنوورالتراسونیک[1]استباشدتوسطشرکتآرمفیلدانگلوتانساختهشدهرایقابلیتتولیدامواجس حیمیدا

یریگاندازههوشمندارتفاعآبراکاموًایندستگاهپسازنصبدرمحلموردنظربهصورت.افزاراستفادهگردیددیتاالگرویکرایانهجهتاجراینرا

.دهدیمنمایششدهیطراحافزارنراکیوعددیدریمیکندوپسازان اامحاسباتنتایجرابهصورتگراف

اندمنتشرشدهاستبهطرفمنبعیکهازآنچگالترالتراسونیکدارایاینخاصیتهوتندکهپسازتماسباجومیکهازهوا:امواجسنوورالتراسونیک

درکاربردهایگوناگونباشدیلتراسونیکیاماوراءصوتیکیدیگرازسنوورهایغیرتماسیوم اورتییاپراگویمیتیماسنوور.[2]بازتابشوند

لتراسونیکباارسالیکپالسصوتیکوتاهدرفرکانسا.بهطورمعمولسنوورهایرودیفاصلهیاس  سن یبهکارمیریگآشکارسازیاجوااتااندازه

اینامواجبهشکلیکترانویورعملکردهودرمدلهائیکهفاصلهراییودریافتوشناساکندیفراصوتبهسمتهدفیکهاینپالسرامنعکسم

.تبدیلشوندیاببهفاصلهتوانندیاختوفزمانیارسالودریافتپالسمیریگبااندازهکنندیمحاسبهم

:بهدیگرسنوورهالتراسونیکنوبتامزایایسنوور

 مترییلیدقتوسرعتبویارباالوضوحیکم:1

 شدهکحکاربریآسان،اشغالفضایکح،نصبکحهزینه،قیمتتماا:2

 خواندنس  بهصورتپیوسته:3

 باشدیبهدلیلعداتماسباجوحونبودفرسایشویاخورندگیدارایطولعمرباالوکاهشهزینهتعمیرونگهداریم:4

[3]عدانیازبهکالیبراسیونم دد:5

درمقابلجریانای ادی،مانعکندیمرافراهحهایموجمشخصهیریگاندازهامکانفلواآزمایشگاهیبدوننیازبهسوراخکردنیابرششدهیطراحسامانه

.وعداوجودق عاتمتحرکنیازمندتعمیرونگهدارینیوتیتماسریغیریگاندازهبهدلیلدیاینمپدیدیریگاندازهولذااتوففشاریدراثرکندینم

بهرساناییمایعوجودنداردوازآن اکهعملکرداغلبسیوتمهایمزبورموتقلازسرعتصوتدریازی،نداردنیریگاندازهبریوسیکوزیتهمایعتاثیر

نصبباالیفلواآزمایشگاهیراستکهدالتراسونیکسنووردستگاهدارای.دردامنهوسیعیازکاربردهامورداستفادهقرارگیرندتوانندیممایعاست

شودیمیریگاندازهمختلفیهازمانعم آبدروبرگشتومحاسبهمیزانزمانرفتودریافتبازتابالتراسونیکبافرستادنپالویازامواجشودیم

پسازفیلترکردناطوعاتوحذفنویزازشدهیطراحافزارنراسپسدرردیگیمدرمقاطعمختلفبااستفادهازچندینسنوورصورتهایریگاندازهاین

.شوندیمتعیینهایموجآنهامشخصه

:ایندستگاهازچندقومتاساسیساختهشدهاست

 قسمت فرستنده و گیرنده امواج صوتی -1

یفاصله،قومتاصلیدستگاهکهباارسالامواجمافوقصوتودریافتامواجپسازبرخوردانهاباجوحفیزیکیوباتعیینسرعترفتوبرگشتصوت

قومتاستفادهشدهاست.مشخصاتفنیاینSRF08اینروشدقتوسرعتبویارباالییدارد.دراینقومتازیکسنوورکندیمتاجوحرامحاسبه

.بهقرارزیراست
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یصوتامواجرندهیگوفرستنده(1شکل)  

 

ولت5الف(ولتاژکارکرد  

آمپریلیم4ب(جریاننامی  

40KHZ ج(فرکانسکارکردسنوور  

 

.[4]پردازدیمییکسنوورنورینیزوجودداردکهباتوجهبهنورمحیطتنظیحخودکاردستگاهصوتامواجرندهیگوفرستندهدرضمنبررویبرد

 افزار سختقسمت  -2

باشدیمزیریهاقومتوشاملکندیمودرحافظهخودذخیرهکندیمدی یتالتبدیلیهادادهرابهموردنظر،سیگنالهایافزارسخت  

(2شکل)  

 

 

 
 
:دستگاه1  

صفحهنمایش:2  

برایاتصالسنوورهاهاشیف:3  

کابلسنوور:4  

سنوورالتراسونیک:5  

افزار(نرا)جهتاتصالبهرایانهUSBاتصالپورت:6

 
 

 
دستگاهمختلفیهاقومتارتباط-(2شکل)  

 :دستگاه افزار نرم-3

[5]استشدهیوینوبرنامهبرایویندوز2015visual studioدرمحیطشدهیطراحافزارنرا

اینسربرگباشدیمرییتغقابلافزارنراتنظیماتsettingسربرگدر.سپسشودیمبازافزارنرا,USBپسازاتصالدستگاهبهکامپیوترازطری پورت

وتنظیماتمربوطبهفیلترکردنوحذفنویزو...هادادهتعداد,نوعنموداررسحشده,میزانوقفه,فاصلهسنوورهاازهح,وباالدستدستنییپاشاملعم 

عملیاتدادهبرداریآغازشود.تاشودیمکیکل ConnectشمارهپورتدستگاهراانتخابوسپسبررویFileسربرگ.درباشدیم

گذاشتهاصوحوسپسمشخصهموجدرقومتپایینریتأثراکهنویزبررویانهاییهادادهرافیلترکردهوهادادهافزارنرامرحلهدادهبرداریاتمااپساز

.شودیمنمایشدادهافزارنرا
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نشاندادهافزارنراازخروجییانمونه(3شکل).دررادرمایکروسافتاکولویرایشویاذخیرهکردهادادهتوانیمExportکلیکبررویبادرانتها

نمایشدادهشدهاست.افزارفلوجارتنحوهارتباطدستگاهبانرا(4شکل)شدهاستودر

 
شدهیطراحافزارنراازخروجییانمونه-(3شکل)  

 
افزارفلوجارتنحوهارتباطدستگاهبانرا-(4)شکل  
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رویفلواآزمایشگاهیدستگاهطریقهنصب-(5شکل)  

 

 

 :بیان مزایای دستگاه

 
شدهبررویآنیریگاندازهکارتوذخیرهاطوعاتSDقابلیتاتصال:1

اندروید)جهتنمایشاطوعاتوتنظیماتدستگاه(عاملوتحیسقابلیتاتصالبهتلفنهمراهدارای:2

دارایباتریپشتیبان:3

ه(داراینمایشگرگرافیکیوصفحهنمایشلموی)جهتنمایشاطوعاتوتنظیماتدستگا:4

(کامپیوتریافزارنراجهتارتباطبا) USBدارایخروجی:5

(دقی زمانیریگاندازهجهت) real-time clock (RTC)دارای:6

دمایمحیطآزمایشگاهیریگاندازهقابلیت:7

وثبتاطوعاتبدوننیازبهکامپیوتریریگاندازهقابلیت:8

دلخواهیهامشخصهبایهاموجقابلیتاتصالبهموجسازجهتای اد:9

درمایکروسافتاکولاطوعاتذخیره:10

ومشخصنمودنضریبدیفیوژندرموجیریگاندازهقابلیت:11

فشارسیالآوردنقابلیتاتصالسنوورفشارجهتبدست:12
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نتایج و بحث  -3  

:یری دستگاهکارگ بهروش   

طرفبهدستگاه(سنوورهاازیک2شکل)استفادهازدستگاهوآمادهکردنآنبرایدادهبرداریوشروعآزمایشبویارآساناستبدینصورتکههمانند

شود.یمزیریآغاگاندازه(درنقاطموردنظردرفلواآزمایشگاهیقراردادهوپسازاتصالمنبعتغذیه5شکل)ازطرفدیگرهمانندومتصل  

:هایدستگاهیژگیو  

باشد.(یمیریفشارباترانودیوسرو...گاندازهیمعمولنیازبهسوراخکردنکففلوابهمنظورهاروشعدانیازبهسوراخکردنکففلوا)در:1  

یآسانبارابطکاربریگرافیکیاندازراهنصبسریعو:2  

هایمربوطبهموجبویارحائزیشآزمادر)ارتفاعموجوهمچنینسرعتانتقالوشکوتموج،طولموج،یموجشاملفرکانسهامشخصهیریگاندازه:3

باشد(یماهمیت  

یریگبراندازهوسیکوزیتهمایعیرتأثعدا:5  

مندتعمیرونگهدارینیوتوعداوجودق عاتمتحرکنیازیتماسیرغیریگبهدلیلاندازهایدیپدیدنمیریگاتوففشاریدراثراندازه:6  

 

 

گیری نتیجه -4  

 :گیرینمودمواردذیلرانتی هتوانیمگرفتهان ااهاییشآزماوهایبررسبراساسنتایجبدستآمدهاز

هاییریمشخصهگاندازهتوانجهتیمازایندستگاه؛وباشدیمینانواستناداطمقابل،باتوجهبهاستفادهازماژولکالیبرهالتراسونیکشدهساختهدستگاه

یس حیدرفلومهایآزمایشگاهیاستفادهکردهاموج  

دادهبرداریسنوورالتراسونیکیروهایمربوطبهشکوتموجباتوجهبهاینکهضربهناگهانیبازشدندریچهبهبدنهفلواواردواینضربهبردرآزمایش

.سنوورالتراسونیکودستگاهازبدنهفلواجداباشدشودکهیمخواهدبودپیشنهاداثرگذار  

 

 

 

مراجع-5  


"engineering teaching & research equipment" ،آرمفیلدانگلوتان.کاتالوگشرکت1  

2.Massa D.P. 1999a. Choosing an ultrasonic sensor for proximity or distance measurement, Part 1: 

3.Datasheet of srf08 ultrasonic range finder 

4. http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf08tech.html 

5.https://www.visualstudio.com/ 

 
 


