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مقدمه
هیدروكربوري  مخازن  تعدد  دلیل  به  ما  كشور 
تولیدكنندگان  بین  در  چهارم  رتبه  داشتن  با  و 
گاز  تولیدكنندگان  بین  در  سوم  رتبه  و  نفت 
زيادي  بسیار  تولیدي  محصوالت  تنوع  از  دنیا 
از  برخورداري  منظور  به  است.  برخوردار 
تحويل  و  تولید  اندازه گیري  در  كافي  دقت 
محصوالت بايد با توجه به مشخصات فرآيندي 
تعبیه كرد.  در محل  مناسبي  سیال، جريان  سنج1 
است  سالي  چند  التراسونیك2  جريان  سنج  هاي 
كه تايیديه هاي سازمان  هاي معتبر جهاني را براي 
 استفاده در نقل و انتقاالتي كه مبناي مالي دارند 
اگر  است.  كرده  دريافت   )Custody Transfer(
انتخاب اين جريان سنج  ها مناسب باشد و با دقت 
طراحي شده و مورد استفاده قرار گیرند، از دقت 
حال  در  بود.  خواهند  برخوردار  بااليي  بسیار 
حاضر تب استفاده از جريان سنج  هاي التراسونیك 
باورند  اين  بر  بوده و اكثريت  در حال گسترش 
هر  و  هر كاربرد  در  تکنولوژي  از  نسل  اين  كه 
محلي، از دقت بااليي برخوردار بوده و بر انواع 
ديگر جريان سنج  هاي قديمي ارجحیت دارد. در 
صورتي كه اگر اين نوع جريان سنج براي كاربرد 
مناسب استفاده نشده و يا در انتخاب، طراحي و 

نصب آن دقت كافي وجود نداشته باشد، نه تنها 
از جريان سنج  هاي قديمي بهتر نخواهد بود بلکه 
عملکردي به مراتب ضعیف تر خواهد داشت. در 
اين مقاله انواع جريان سنج  هاي التراسونیك و نحوه 
انتخاب و بهره برداري، موارد استفاده و معايب و 

مزاياي آنها مورد بحث قرار خواهدگرفت.

1-معرفي جریان سنج  هاي التراسونيک
كلي  دسته  سه  به  التراسونیك  جريان سنج  هاي 
تقسیم بندي مي شوند كه در هر سه دسته از امواج 

مافوق صوت استفاده مي شود: 
الف( جريان  سنج التراسونیك از نوع زمان عبوري3

ب( جريان  سنج التراسونیك از نوع مهاري4
ج( جريان  سنج التراسونیك از نوع داپلر5

نوع نخست كه عمده بحث اين مقاله بر آن تمركز 
دارد براي سیاالت تك  فازي استفاده شده، از دقت 
بااليي برخوردار بوده و قابلیت استفاده در مبادي 
انتقال و موارد حائز اهمیت از نظر مالي دارد. به 
التراسونیك  جريان سنج  ايران،  در  مثال  عنوان 
بار در سايت  نخستین  براي  زمان عبوري  نوع  از 
صادراتی  میعانات  اندازه گیري  براي  و  عسلويه 
استفاده شد. اين جريان سنج كه به تازگي تست 

و راه  اندازي آن به اتمام رسیده، مي  تواند به عنوان 
قرار گیرد.  نوع در كشور  اين  از  استفاده  مرجع 
دقیق ترين  از  يکي  نیز  شناور  روي  اينکه  ضمن 
سیستم  هاي التراسونیکي نصب شده كه به زودي 
میادين  تولیدات  اندازه گیري  براي  شناور  اين 
سروش و نوروز در خلیج فارس مستقر خواهد 
شد. براي اندازه  گیری جريان گاز نیز دو دستگاه 
منطقه  در  پرتوي  التراسونیك چهار  جريان سنج 
مصرف  شبکه  به  ارسالي  گاز خشك  پارسیان، 
دوم  نوع    )شکل-1(.  مي  كند  اندازه گیري  را 
اين جريان  سنج ها كه مهاري نام گرفته، با همان 
مکانیزم زمان عبور كار مي كند؛ با اين تفاوت كه 
اين نوع، به جداره  بیروني خط متصل شده و دقت 

كمتري دارد.
اما نوع سوم اين جريان  سنج ها كه دقت آن كمتر 
حاوی  كه  سیاالتي  براي  است  قبلی  نوع  دو  از 
ناخالصي و ذرات جامد باشند، استفاده مي شود. 
در  جامد  ذرات  وجود  جريان  سنج  نوع  اين  در 

سیال جهت اندازه گیري الزامي است.

2- جریان سنج التراسونيک از نوع زمان عبوري 
اساس كار اين نوع جريان سنج بدين صورت است 
كه دو دستگاه مبدل6 كه به طور هم  زمان موج 

اندازه گيري جریان سيال با استفاده از امواج التراسونيک

ابوالفضل ورواني فراهانی1  مدیریت نظارت بر توليد نفت و گاز 
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نمایي از یک مبدل پیزوالکتریک     3  

 

  
  زمان عبوري التراسونيك سنج جريان مراحل عملكرد -2-1

  :دكربه صورت خالصه تشريح  با مراحل ذيلتوان   ميسنج التراسونيك نوع زمان عبوري را   عملكرد كلي جريان
كريسـتال  (لكتريكـي بـه مبـدل    يـك سـيگنال ا   8(SPU) سـيگنال  واحـد پـردازش   مرحلـه اول در  :7ارسال مـوج  -1

  .شود  ميكريستال  توسطصوتي در داخل جريان  يارسال پالسكند و اين امر سبب  ارسال مي) 3-شكل، پيزوالكتريك
در كريسـتال   يرسد و باعث ايجاد ارتعاشـ  پالس صوتي از جريان عبور كرده و به مبدل روبرويي خود مي: 9دريافت -2

  .دشو خارج ميتوليد و الكتريكي سيگنال  از اين طريقد كه شو مي
  .دشو ميشده و پردازش نهايي روي آن انجام  SPUسيگنال الكتريكي نهايي وارد واحد : 10تبديل  -3
ـ  21Tو  12Tتوانـد   شـود كـه مـي    تعريف مـي  SPUبسته به شركت سازنده، الگوريتمي در : 11سيگنال پردازش -4 ا را ب

  .كندمحاسبه سرعت متوسط جريان را  و از طريق آن هسيگنال به دست آورد پردازش
  

تنباط دقيقي از سـرعت متوسـط   و اس گيري شود تا اندازه انجام مي SPUتوسط  اين عمليات مجدداً: 12تجديد خروجي
  .نمايش داده شده است 4گيري در شكل  سيستم اندازه يشما .جريان به دست آورد

  

 
  نمايي از يك مبدل پيزوالكتريك، 3شكل 

صوتي از خود منتشر مي  كنند در دو طرف خط 
قرار داده می  شوند. )شکل-2(. يکي از مبدل ها 
دست  پايین  در  ديگري  و  جريان  باالدست  در 
جريان قرار گرفته اند. به دلیل اينکه سرعت خطي 
موج صوتي كه از مبدل باالدستي منتشر مي شود 
مبدل  به  زودتر  است،  سیال  سرعت  جهت  در 
صوتي  موج  ولي  مي كند.  برخورد  پايین دستی 
منتشر شده از مبدل پايین  دستي به دلیل مخالفت 
سرعت جريان سیال با آن، ديرتر از قبلي به مبدل 
باالدستی مي رسد و از روي همین اختاف زمان 
دريافت موج، سرعت سیال اندازه گیري مي شود.
زمان ارسال موج از نقطه 1 به نقطه 2 و بالعکس به 

صورت زير محاسبه مي شود.

 

  
  زمان عبوري از نوع اسونيكالتر سنج جريانجريان در  شدتگيري  اندازهچگونگي ، شماتيك 2شكل 

  
  .شود و بالعكس به صورت زير محاسبه مي 2به نقطه  1زمان ارسال موج از نقطه 

cos12 VC
LT


         )1(  

cos21 VC
LT


         )2(  

  
 C، 1به نقطـه   2مدت زمان ارسال موج از نقطه  T21، 2به نقطه  1مدت زمان ارسال موج از نقطه  T12در روابط فوق 
  .باشد مي مبدلو دزاويه بين محور لوله و خط فاصل  θو  سرعت سيال V، سرعت صوت

    :از دو رابطه فوق خواهيم داشت Cبا حذف 

cos22112

2112 L
TT
TTV 




        )3(  

  
ضرب سرعت جريان در سـطح مقطـع عبـوري مطـابق       از حاصل آنمتناظر با  شدت جريانبا محاسبه سرعت جريان، 

  .شود محاسبه مي 4ابطه ر
Q=A×V         )4(   

  

 

 

  
  زمان عبوري از نوع اسونيكالتر سنج جريانجريان در  شدتگيري  اندازهچگونگي ، شماتيك 2شكل 

  
  .شود و بالعكس به صورت زير محاسبه مي 2به نقطه  1زمان ارسال موج از نقطه 

cos12 VC
LT


         )1(  

cos21 VC
LT


         )2(  

  
 C، 1به نقطـه   2مدت زمان ارسال موج از نقطه  T21، 2به نقطه  1مدت زمان ارسال موج از نقطه  T12در روابط فوق 
  .باشد مي مبدلو دزاويه بين محور لوله و خط فاصل  θو  سرعت سيال V، سرعت صوت

    :از دو رابطه فوق خواهيم داشت Cبا حذف 

cos22112

2112 L
TT
TTV 




        )3(  

  
ضرب سرعت جريان در سـطح مقطـع عبـوري مطـابق       از حاصل آنمتناظر با  شدت جريانبا محاسبه سرعت جريان، 

  .شود محاسبه مي 4ابطه ر
Q=A×V         )4(   

  

در روابط فوق T12 مدت زمان ارسال موج از نقطه 
1 به نقطه T21 ،2 مدت زمان ارسال موج از نقطه 
2 به نقطه C ،1 سرعت صوت، V سرعت سیال 
و θ زاويه بین محور لوله و خط فاصل دو مبدل 

مي باشد.
با حذف C از دو رابطه فوق خواهیم داشت: 

  

 

  
  زمان عبوري از نوع اسونيكالتر سنج جريانجريان در  شدتگيري  اندازهچگونگي ، شماتيك 2شكل 

  
  .شود و بالعكس به صورت زير محاسبه مي 2به نقطه  1زمان ارسال موج از نقطه 

cos12 VC
LT


         )1(  

cos21 VC
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         )2(  

  
 C، 1به نقطـه   2مدت زمان ارسال موج از نقطه  T21، 2به نقطه  1مدت زمان ارسال موج از نقطه  T12در روابط فوق 
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cos22112

2112 L
TT
TTV 




        )3(  

  
ضرب سرعت جريان در سـطح مقطـع عبـوري مطـابق       از حاصل آنمتناظر با  شدت جريانبا محاسبه سرعت جريان، 

  .شود محاسبه مي 4ابطه ر
Q=A×V         )4(   

  

با محاسبه سرعت جريان، از حاصل  ضرب سرعت 
جريان در سطح مقطع عبوري مطابق رابطه-4، 
شدت جريان متناظر با سرعت محاسبه مي شود:

 

  
  زمان عبوري از نوع اسونيكالتر سنج جريانجريان در  شدتگيري  اندازهچگونگي ، شماتيك 2شكل 

  
  .شود و بالعكس به صورت زير محاسبه مي 2به نقطه  1زمان ارسال موج از نقطه 

cos12 VC
LT


         )1(  

cos21 VC
LT


         )2(  

  
 C، 1به نقطـه   2مدت زمان ارسال موج از نقطه  T21، 2به نقطه  1مدت زمان ارسال موج از نقطه  T12در روابط فوق 
  .باشد مي مبدلو دزاويه بين محور لوله و خط فاصل  θو  سرعت سيال V، سرعت صوت

    :از دو رابطه فوق خواهيم داشت Cبا حذف 

cos22112

2112 L
TT
TTV 




        )3(  

  
ضرب سرعت جريان در سـطح مقطـع عبـوري مطـابق       از حاصل آنمتناظر با  شدت جريانبا محاسبه سرعت جريان، 

  .شود محاسبه مي 4ابطه ر
Q=A×V         )4(   

2-1- مراحل عملکرد جریان ســنج التراسونيک   
زمان عبوري

عملکرد كلي جريان  سنج التراسونیك نوع زمان 
عبوري را مي  توان به صورت زير تشريح كرد:

الف( ارسال موج7: در مرحله اول واحد پردازش 
به  الکتريکي  سیگنال  يك   8)SPU( سیگنال 
مبدل )كريستال پیزوالکتريك، شکل-3( ارسال 
مي كند و اين امر سبب ارسال پالسی صوتي در 

داخل جريان توسط كريستال می  شود.

  1    جریان سنج التراسونیکي چهار پرتوي

 

  
  التراسونيكي چهار پرتوي سنج جريان، 1شكل 

 

  
  زمان عبوري جريان سنج التراسونيك از نوع  - 2
مـوج صـوتي از خـود    زمـان    هـم به طـور  كه  6دستگاه مبدلدو به اين صورت است كه  سنج جريانكار اين نوع  ساسا

در پايين گري و ديها در باالدست جريان  يكي از مبدل). 2-شكل( .شود  قرار داده ميدر دو طرف خط د كنن  منتشر مي
در جهـت  شـود   موج صوتي كـه از مبـدل باالدسـتي منتشـر مـي     سرعت خطي ، چون  .قرار گرفته است دست جريان

بـه دليـل   دستي   شده از مبدل پايينولي موج صوتي منتشر  .ندك سرعت سيال است، زودتر به مبدل ديگر برخورد مي
رسـد و از روي همـين اخـتالف زمـان      سيال با آن، ديرتر از قبلي به مبدل متنـاظر خـود مـي   جريان مخالفت سرعت 

  .دشو گيري مي دريافت موج، سرعت سيال اندازه
  

  2    شماتیک چگونگي اندازه گیري شدت جریان در جریان سنج التراسونیک از نوع زمان عبوري

 

  
  زمان عبوري از نوع اسونيكالتر سنج جريانجريان در  شدتگيري  اندازهچگونگي ، شماتيك 2شكل 

  
  .شود و بالعكس به صورت زير محاسبه مي 2به نقطه  1زمان ارسال موج از نقطه 

cos12 VC
LT


         )1(  

cos21 VC
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         )2(  

  
 C، 1به نقطـه   2مدت زمان ارسال موج از نقطه  T21، 2به نقطه  1مدت زمان ارسال موج از نقطه  T12در روابط فوق 
  .باشد مي مبدلو دزاويه بين محور لوله و خط فاصل  θو  سرعت سيال V، سرعت صوت

    :از دو رابطه فوق خواهيم داشت Cبا حذف 

cos22112

2112 L
TT
TTV 




        )3(  

  
ضرب سرعت جريان در سـطح مقطـع عبـوري مطـابق       از حاصل آنمتناظر با  شدت جريانبا محاسبه سرعت جريان، 

  .شود محاسبه مي 4ابطه ر
Q=A×V         )4(   

  



ماهنامه  اکتشاف و تولید/ شماره 98 / بهمن ماه 1391

43

ب( دريافت9: پالس صوتي از جريان عبور كرده 
و به مبدل روبرويي خود رسیده و باعث ايجاد 
ارتعاشی در كريستال مي شود كه از اين طريق 

سیگنال الکتريکي تولید و خارج مي شود.
وارد  نهايي  الکتريکي  سیگنال  تبديل10:    ج( 
واحد SPU شده و پردازش نهايي روي آن انجام 

مي شود.
به شركت سازنده،  د( پردازش سیگنال11: بسته 
الگوريتمي در SPU تعريف مي شود كه مي تواند 
T12 و T21 را با پردازش سیگنال به دست آورده 

و از طريق آن سرعت متوسط جريان را محاسبه 
كند.

هر( تجديد خروجي12: اين عملیات مجدداً توسط 

استنباط  و  اندازه گیري  تا  مي شود  انجام   SPU
دقیقي از سرعت متوسط جريان به دست آورد. 
شمای سیستم اندازه گیري در شکل -4 نمايش 

داده شده است
.

 3- جریان  سنج التراسونيک نوع مهاري
در اين نوع جريان سنج، مبدل  ها از بیرون خط لوله 
وصل  خط  به  چفت هايي  يا  مهار  توسط  و 
مي شوند. اين  گونه مبدل ها به راحتي نصب شده 
مورد  دائمي  يا  موقت  صورت  به  می  توانند    و 
موج  اينکه  به  توجه  با  گیرند.  قرار  بهره برداري 
صوتي از ديواره خط و پوشش هاي آن نیز عبور 
مي كند، بايد ضخامت آنها به دقت اندازه گیري 

شود. به عاوه وجود رسوبات داخل خط لوله هم 
بر دقت جريان سنج مؤثر خواهد بود. دقت اين 
نوع جريان سنج با بهره گیري از ريزپردازنده هاي 
پیشرفته مي تواند از 1 تا 3 درصد بهبود يابد. در 
حالت عادي با كمي انحراف مبدل ها، سیگنال 
صادر شده از يك مبدل، ممکن است به مبدل 
دريافت  كننده ديگر برخورد نکند. در حال حاضر 
از شركت  هاي  بسیاري  نوع جريان سنج در  اين 
)از  ايران  نفت  ملي  شركت  تابعه  بهره  برداري 
يادآوران(  و  جفیر  دارخوين،  میادين  در  جمله 
استفاده مي شود. محاسبات اين سیستم مانند نوع 

التراسونیك زمان عبوري است.

4- جریان  سنج التراسونيک نوع داپلر
كه  كرد  كشف  داپلر  كريستین   1842 سال  در 
طول موج صداي دريافتی توسط دريافت  كننده  ای 
ساكن از يك ارسال كننده  كه به سمت آن حركت 
دريافتی  صداي  موج  طول  از  كوتاه تر  مي كند، 
توسط يك دريافت  كننده از ارسال  كننده اي است 
كه از آن دور مي شود. اساس كار جريان سنج هاي 
داپلر، استفاده از امواج صوتي با فركانس حدود 
MHz 0/5است كه در اثر برخورد با ذرات معلق 
موج  بین  فركانسي  اختاف  جريان،  در  جامد 
كه  مي آيد  وجود  به  دريافت  شده  و  ارسال  شده 

سرعت جريان توسط آن حاصل مي شود.
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 ،نباشـد  كننـد  خل كـه انـرژي صـورت را جـذب مـي     ادي نظير بتن، رس يا چدن متخلجنس لوله از مو در صورتي كه
  كند، مستقل از جنس لوله عمل مي نوع داپلر سنج جريان

               
  شماتيك جريان سنج التراسونيك نوع داپلر ،7شكل 

  
  گيري التراسونيك اندازه هاي  و معايب سيستم مزايا - 5

و حجم  بودن سبكچون   توان به مواردي هم ميعملي گيري التراسونيك در كاربرد  هاي اندازه از جمله مزاياي سيستم
هزينه تعميرات ، اپراتوري آسان، هاي گازدار جريانمقاومت باال در برابر گيري،  در اندازه دقت باال، تنوع سنسور، آنكم 

معـايبي چـون    ي عنـوان شـده  در كنـار مزايـا  . گيـري اشـاره نمـود    در زمـان انـدازه   كمافت فشار و  و نگهداري پايين
بـاالي ايـن نـوع     مين و نصـب نسـبتاً  أتـ   هزينهو  زيادحجم با  13سنج صحتنياز به ، خير در پالسأت، پذيري آساننويز

 .رود  مار ميشاز معايب آنها به ها  جسن جريان

  
  التراسونيك هاي  سنج نصب و استفاده از جريان ، مالحظه در طراحي  نكات قابل -6
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 = فركانس ارسال
 = زاويه ارسال و دريافت پرتو نسبت به افق  

 = سرعت صوت در سیال
 = اختاف فركانس ارسال و دريافت

بتن،  نظیر  از موادي  لوله  در صورتی كه جنس 
رس يا چدن متخلخل كه انرژي صورت را جذب 
مي كنند نباشد، جريان سنج نوع داپلر مستقل از 

جنس لوله عمل مي كند.

5- مزایــا و معایــب سيســتم هاي  اندازه گيري 
التراسونيک

سیستم هاي  عملي  كاربرد  مزاياي  جمله  از 
اندازه گیري التراسونیك، در مي توان به مواردي 
تنوع  آن،  كم  حجم  و  بودن  سبك  هم  چون 

  4    دریافت و ارسال سیگنال الکتریکي از مبدل به محل پردازش

 

 
  دريافت و ارسال سيگنال الكتريكي از مبدل به محل پردازش، 4شكل 

  
  مهارينوع سنج التراسونيك   جريان - 3

گونـه    ايـن  .دنشـو  هايي بـه خـط وصـل مـي     از بيرون خط لوله و توسط مهار يا چفت ها  مبدل، سنج جرياندر اين نوع 
بـا توجـه بـه اينكـه مـوج       .قرار گيرندبرداري  بهرهمورد يا دائمي  موقت ند به صورتتوان  ميبه راحتي نصب و  ها مبدل

بـه عـالوه وجـود    . گيري شود ضخامت آنها به دقت اندازه بايدكند،  هاي آن نيز عبور مي صوتي از ديواره خط و پوشش
گيـري از   بـا بهـره   سـنج  جريـان دقـت ايـن نـوع    . دبـو خواهـد   مـؤثر  سـنج  جرياندقت  بر همخط لوله رسوبات داخل 

ها، سگينال صـادر   در حالت عادي با كمي انحراف مبدل. بهبود يابد درصد 3تا  1 از تواند پيشرفته مي هاي ريزپردازنده
در سـنج   جريـان ايـن نـوع   حال حاضـر   در. كننده ديگر برخورد نكند  شده از يك مبدل، ممكن است به مبدل دريافت

 )ن دارخـوين، جفيـر و يـادآوران   يداميـ جملـه در  از (ايـران   ابعه شركت ملي نفتبرداري ت  هاي بهره  بسياري از شركت
  .استعبوري  محاسبات اين سيستم مانند نوع التراسونيك زمان .دشو مياستفاده 

  5    جریان  سنج التراسونیک از نوع مهاري

 

  
  مهاريسنج التراسونيك از نوع   جريان ،5شكل 

  

  
  مهاريتجهيزات استفاده شده در جريان سنج التراسونيك  ،6شكل 

  
  نوع داپلرالتراسونيك سنج   جريان -4

سـاكن از يـك    اي  كننـده   دريافـت  توسـط  يدريـافت  ن داپلر كشف كرد كه طـول مـوج صـداي   كريستي 1842در سال 
كننـده از    دريافـت يـك   توسـط  يدريـافت  مـوج صـداي  تر از طـول   كند، كوتاه كه به سمت آن حركت مي  كننده ارسال
 داپلر، استفاده از امواج صوتي با فركانس حدود هاي سنج جريانكار اساس . شود كه از آن دور مياست اي  كننده  ارسال
MHz 5/0شده   شده و دريافت  كه در اثر برخورد با ذرات معلق جامد در جريان، اختالف فركانسي بين موج ارسال است

  .شود حاصل ميتوسط آن سرعت جريان  آيد كه وجود ميه ب
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سنسور، دقت باال در اندازه گیري، مقاومت باال 
آسان،  اپراتوري  گازدار،  جريان هاي  برابر  در 
هزينه تعمیرات و نگهداري پايین و افت فشار 
اشاره كرد. در كنار  اندازه گیري  كم در زمان 
نويزپذيري  چون  معايبي  شده  عنوان  مزايای 
آسان، تأخیر در پالس، نیاز به صحت سنج13 با 
باالي  نسبتاً  تأمین و نصب  حجم زياد و هزينه  
به شمار  آنها  معايب  از  نوع جريان سنج ها  اين 

می  رود.

6-نــکات قابل  مالحظه در طراحــي،  نصب و 
استفاده از جریان سنج  های التراسونيک

6-1- تعداد پرتوها
جــريان سنج  هاي التراسونیکي كه از دهه 50 میادی 
one-( رايج شدند، از يك يا دو مســیر ارسال موج
يا two-path( استفاده مي كردند؛ ولي براي   path
استفاده در نقاط مبادالتي از دقت كافي برخوردار 

نبودند. تا اينکه از سال 1995 بعضي شركت  ها از 
اقدام به ساخت جريان سنج  هاي التراسونیکي با پنج 
پرتو كرده و مراجع بین  المللي را بر صدور مجوز 
استفاده از آنها در مرزهاي مبادالتي و مالي متقاعد 
كردند. در حال حاضر بعضي شركت  هاي سازنده، 
اقدام به ساخت جريان سنج  هايي با تعداد پرتوهاي 
باال كرده  اند. حال سؤال اين است كه آيا اين امر 
در بهبود دقت جريان سنج مؤثر است يا خیر؟ آنچه 
مسلم است افزايش دفعات نمونه گیري   در اين زمینه 
نقش  به سزايی دارد. ولي نکته حائز اهمیت اين است 
كه مصرف  كننده  ای با تعداد پرتوهای زياد، در ازای 
مقدار افزايش دقت حاصل، چه هزينه  اي دربرخواهد 
داشت. بعضي از سازندگان با وجود افزايش تعداد 
پرتوها، به دلیل عدم آگاهي از تداخل آنها، به دقت 
بااليي دست نیافته اند؛ لذا در اين خصوص بايد در 
انتخاب سازنده جريان سنج با متخصصین اين امر 

مشورت كرد.

در سیستم هاي اندازه گیري التراسونیك، سیستمی 
 SPU سیگنال  پردازش  واحد  نام  به  الکترونیکي 
وجود دارد كه شامل منبع تغذيه، میکروكامپیوتر، 
مبدل هاي  تحريك  مدارهاي  و  پردازش   گر 
بستن   ،SPU از وظايف يکي  است.  التراسونیکي 
تناظر و تناسب سیگنال خروجي و مقدار شدت 
جريان اندازه گیري شده است كه  اين كار توسط 

فاكتور مقیاس گذاري پالس انجام مي شود. 

6-2- صفر كردن جریان سنج
جريان سنج،  خروجي  كردن  چك  عملیات  به 
هنگامي كه مسیر ورودي و خروجي جريان سنج 
بسته است، صفر كردن جريان سنج اطاق مي  شود. 
در اين حالت كه هیچ جرياني از جريان سنج عبور 
نمي كند، بايد جريان سنج عدد صفر را نشان دهد. 
)هنگامي كه جريان سنج صفر شد، مي بايست دوباره 

از نظر صحت اندازه گیري بررسي شود.(
عادي  كاركرد  حالت  در  صفر كردن  عملیات 
انجام  وقتي  معموالً  و  نیست  الزامي  جريان سنج 
يا  و  كابل ها  يا  )ترانسديوسر(  مبدل  كه  مي شود 
تجهیزات الکترونیکي آن تعويض شده يا تغییر يابند.

6-3- فاكتور جریان سنج14
فاكتور جريان سنج عددي است كه حاصل تقسیم 
توسط  خوانده   شده  مقدار  بر  معلوم  پايه  حجم 
عدد  اين  وسیله  به  مي  دهد.  نشان  را  جريان سنج 
جريان سنج  خروجي  روي  مد  نظر  تصحیحات 
اعمال مي  شود. كالیبراسیون البراتوري جريان سنج 
در كارخانه دو خاصیت مهم دارد: نخست اينکه به 
طرز مناسبی از عملکرد كلي جريان سنج به اطمینان 
حاصل مي شود و دوم اينکه از روي اندازه گیري 
و وزن دهي سرعت پرتوها و اندازه گیري سرعت 

  7    شماتیک جریان سنج التراسونیک نوع داپلر 
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سـاكن از يـك    اي  كننـده   دريافـت  توسـط  يدريـافت  ن داپلر كشف كرد كه طـول مـوج صـداي   كريستي 1842در سال 
كننـده از    دريافـت يـك   توسـط  يدريـافت  مـوج صـداي  تر از طـول   كند، كوتاه كه به سمت آن حركت مي  كننده ارسال
 داپلر، استفاده از امواج صوتي با فركانس حدود هاي سنج جريانكار اساس . شود كه از آن دور مياست اي  كننده  ارسال
MHz 5/0شده   شده و دريافت  كه در اثر برخورد با ذرات معلق جامد در جريان، اختالف فركانسي بين موج ارسال است

  .شود حاصل ميتوسط آن سرعت جريان  آيد كه وجود ميه ب
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میانگین، شدت جريان به دست مي آيد.

6-4- تست ابعادي جریان سنج
هر  مقطع  سطح  و  مسیر  زاويه هاي  پرتوها،  طول 
جريان سنج در كارخانه سازنده به دقت اندازه گیري 
بر  مي آيد كه در  نتايج چنین  از  ثبت مي شوند.  و 
هستند،  مجتمع  صورت  به  كه  جريان سنج  هايي 
عدم  اطمینان تحمیل شده توسط اين موارد بسیار كم 
بوده و خطاي حاصل ناچیز خواهد بود. هرگونه 
نیز در هنگام كالیبراسیون جبران  خطاي محتمل 
مي  شود. دما يکي از متغیرهاي تأثیرگذار بر ابعاد 
جريان سنج است كه در فرآيند قابل كنترل نیست. 
لذا براي جبران اثر دماي عملیات و محیط بر انبساط 
و انقباض جريان سنج كه سبب تغییرات ناخواسته 
شركت هاي  معموالً  می  شود،  جريان سنج  ابعادي 
سازنده از يك اندازه گیر دماي مقاومتي پاتینومي 
براي رديابي و جبران تأثیرات دما استفاده مي كنند. 
اين در حالي است كه تغییرات فشار معموالً تأثیر 
زيادي بر روي ابعاد جريان سنج نخواهد گذاشت. 
بر روي  نشست رسوبات، واكس و مواد سنگین 
سطح داخلي جريان سنج باعث تغییر سطح مقطع و 

تأثیر بر اندازه گیري خواهد شد.

6-5- صحت سنجي جریان سنج  هاي التراسونيک
غیر از كالیبراسیون خشك كه در كارخانه سازنده 
انجام مي شود، براي حصول دقت بیشتر جريان سنج 
به صورت جرياني  در سايت،  از نصب  بعد  بايد 
در محدوده عملکردي خود كالیبره شده، فاكتور 

عملکردي  نمودار  و  آمده  دست  به  جريان سنج 
جريان سنج  ها  ديگر  خاف  بر  شود.  رسم  آن 
دستگاه  بايد  جريان سنج،  از  اندازه  هر  براي  كه 
صحت سنجی با حجم خاص و تکرارپذيري معیني 
تأمین شود، صحت  سنج اين نوع جريان سنج نسبت 
به جريان سنج  هاي ديگر بزرگتر است. در اين نوع، 
بسته به تعداد تکرار مي توان تکرارپذيري را كم يا 

زياد كرده و حجم صحت  سنج را تغییر داد.

6-6- نصب
جريان سنج نبايد به گونه اي نصب شود كه دامنه 
بر فركانس هاي  منطبق  ارتعاشات آن  و فركانس 
طبیعي، SPU و مبدل ها )ترانسديوسر( باشند. بدين 
و  طبیعي  فركانس  بايد  سازنده  شركت  منظور 
ماحظات نصب را ارائه كند. سازنده بايد آرايش، 
طول و چیدمان باالدست و پايین  دست جريان سنج 
را در دو حالت؛ يکي بدون مطبوع ساز15 و ديگري 
با مطبوع ساز اعام كند. در ضمن تجهیزات دمايي 
بايد در سايه قرار گیرند تا تأثیر دماي محیط به حاقل 

برسد.

6-7- شيرهاي كنترلي و نویز16
التراسونیك  جريان سنج هاي  معضات  از  يکي 
تداخل در سیگنال است. بعضي از شیرهاي كنترلي 
نیز ايجاد نويز مي كنند. لذا در چنین شرايطي بايد 
آرايش خط را تغییر داد يا شیر را به فاصله مناسبي 

از جريان سنج منتقل كرد.
هنگامي كه سیگنال التراسونیك حاوي نويز باشد، 

بسیار مشکل  مبدل ها  در  پالس  از  نويز  تشخیص 
خواهد بود. )تأثیر منفی اين امر به ويژه زمانی كه 
جنس نويز از نوع سیگنال التراسونیك باشد، بیشتر 
خواهد بود( يکي از راه هاي كاهش اين تأثیر، باال 
ايمني   داليل  به  هرچند  است.  مبدل  انرژي  بردن 
نمي توان انرژي منبع تغذيه را بیشتر از حد مشخصي 

افزايش داد.

نتيجه گيري
استفاده بجا و عاري از افراط و تفريط از تکنولوژي 
جديد يك ضرورت است. با توجه به جمیع جهات و 
توضیحات ارائه شده، سیستم  هاي نوين اندازه گیري 
التراسونیکي همانند ساير سیستم  ها داراي معايب و 
مزايايي بوده و بسته به شرايط عملکردي و نحوه  
متفاوتی  كارآيي  و  دقت  داراي  آن  از  استفاده 
خواهد بود. اگر چه اين سیستم تقريباً نوپا و جديد 
تلقي مي  شود ولي با اندكي دقت در انتخاب آن 
براي اندازه گیري و انجام سايزينگ و طراحي هاي 
پايپینگ، تجهیزات و صحت  سنج مناسب، مي  توان 
به دقت دلخواه دست يافت. در هر حال با توجه 
به تجارب موجود در كشور و استفاده هاي موفق 
گفت  می  توان  التراسونیك  جريان سنج  هاي  از 
كه با توجه به دقت زياد، هزينه  تعمیر و نگهداري 
پايین و مزاياي عنوان شده برای اين سیستم، اگر 
اين  نصب  و  انتخاب  براي  اولیه  طراحي هاي  در 
تکنولوژي دقت كافي انجام شود، جريان سنج  هاي 
التراسونیکي جايگزين مناسبي براي تکنولوژي هاي 

قديمي خواهند بود.

       پا نویس ها
1. meter
2. ultrasonic flowmeter
3. transit time
4. clamp on
5. doppler
6. transducer

7. emission
8. signal processing unit
9. reception
10. conversion
11 .signal treatment
12 . output refresh

13. prover
14 . meter factor
15 . flow-conditioner
16 . noise
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