
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tank Level 
Measurement 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 اندازه گیری سطح مخزن 



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 مخازن   عات ی سطح ما  ی ری اندازه گ   زات ی تجه    .1
 Floater  فلوتر ثابت    .2
 level gauge  سطح   ج ی گ    .3
 Pressure Sensor  سنسور فشار    .4
 Ultrasonic  سنسور سطح سنج    .5

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

  Level اندازه گیری سطح های این نوشته قصد داریم روش در

Measurement در مخازن را معرفی کنیم.  

مخازن باعث آسیب جدی به تجهیزات به خصوص   پایین آمدن سطح آب در

کنترل سطح آب مخزن در یک ساختمان برای زمان بندی   .می شود پمپ آب 

 .کار پمپ های متصل به این مخازن ضروری است

 

 تجهیزات اندازه گیری سطح مایعات مخازن
  تجهیزات مختلفی برای اندازه گیریبا توجه به نوع سیال به کار رفته، از 

 .سطح سیال درون مخزن استفاده می شود

 سطح سیال را محدوده برخی از این تجهیزات همانند فلوتر و گیج سطح 

 دیگر همانند سنسور فشار و سنسور دسته ای مشخص می کنند اما

 .زن را اندازه گیری می کنندسطح مایع مخ دقیق التراسونیک به صورت 

https://namatek.com/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C/
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 Floater  فلوتر ثابت
 ه در کولرهای آبی دیده اید. نحوهدر واقع همان شناوری است ک  فلوتر ثابت 

 حباب بزرگ به بازوی متحرکی متصل  یک  ی عملکرد آن به گونه ای است که

 .است و روی سطح مایع به صورت شناور قرار می گیرد
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 چند کنتاکت می توانیم از محدوده بازوی متحرک بهبا متصل کردن انتهای 

 زمان بندی روشن و خاموش سطح مایع در مخزن اطالعات کسب کنیم و

 .شدن پمپ متصل به مخزن را از این طریق برنامه ریزی کنیم

 
 

 level gauge  گیج سطح
 در مایعات استفاده می شود. درچند نقاط هم تراز در این روش از قانون 

  گیج سطح یک  مخزن به وسیله شیر دوراهی خروجی می گیریم ونقطه از 

 مایع در مخزن و گیجچون سطح  .مطابق تصویر زیر به آن وصل می کنیم

 مایع در لوله گیج سطح بیانگر سطحسطح هم تراز است، بنابراین ارتفاع 

 .مایع در مخزن است
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 در کنار این لوله طح قرار دارد و یک قطعه مغناطیسی شناور، در لوله گیج س

 و نزدیک شدن یک سری تیغه فلزی وجود دارد که باال آمدن سطح مایع

 به .قطعه مغناطیسی به این تیغه ها باعث تغییر وضعیت آن ها می شود

 کروسوییچ های مغناطیسی این سیستماین ترتیب می توانیم به کمک می

 .را به سیستم کنترل متصل کنیم

 

 Pressure Sensor  سنسور فشار 
 کف مخزن، سطح مایع درون آن مشخص در این روش با محاسبه فشار در

 . می شود
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 کف مخزن استفاده می شود. با توجهدر  سنسور فشار برای این کار از یک 

 میلی آمپر به سیستم کنترل  20تا    4به رابطه زیر فشار مخزن با یک سیگنال  

 ارتفاع مخزن را محاسبهل می توان با داشتن چگالی سیا ارسال می شود و

 .کرد
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 Ultrasonic  سنسور سطح سنج
 ار می گیرد. این سنسور امواجی رادر باالی مخزن آب قر سنسورالتراسونیک

 رخورد به سطح مایع به سنسور برمیو با ب به سطح مایع ارسال می کند

 .گردد و در گیرنده سنسور دریافت می شود

 ت زمان ارسال و دریافت سیگنال رادعملکرد سنسور به گونه ای است که م

سرعت صوت، ارتفاع مخزن   اندازه گیری می کند و براساس این مدت زمان و

 .را مشخص می کند

 ر اندازه گیری می شود. با دانستنتوسط سنسو D مطابق تصویر زیر ارتفاع

 .را به دست آورد L می توان ارتفاع سطح مایع  H ارتفاع نصب سنسور
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