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روش اندازه  6با  ییآشنا
 عاتیسطح ما  یر یگ
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 (Level Measurementسطح )  یر یاندازه گ .1
 ت عا یسطح ما یر یاندازه گ یانواع روش ها .2

 فهرست مطالب
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مورد استفاده هستند، اندازه    عات ی ما رهیکه مخازن ذخ ی ع یصنا  ی در تمام 
علت  به .است ی شگ یدغدغه هم کی با دقت باال  عات ی ما نیسطح ا یر یگ

 یر یاندازه گ یبرا ی متفاوت  یپروسه، روش ها و راه حل ها نی ا تیاهم
 .در مخازن و کانال ها ارائه شده است عات یسطوح ما 

آن  یسطح و روش ها یر یپروسه اندازه گ ی تا به معرف دیما همراه باش با
 .میبپرداز

 

 (Level Measurement) سطح یر یاندازه گ 1#

گوناگون   ع یباز در صنا یو کانال ها لوهایس ،یساز  رهیو ذخ ندیفرآ مخازن
موجود در آن ها   عات ی سطح ما نییتع  .رندیگ ی مورد استفاده قرار م

  گنالیمنظور عمدتا به سراغ س نیا  یبرا .است ی خاص ر یاتخاذ تداب ازمندین
سطح  یر یروش ها که تحت عنوان اندازه گ نیا .روند یم  ی کیالکترون یها

 هر .هستند ی خاص زات یاستفاده از تجه ازمندین کیشوند، هر  ی شناخته م
 دیخاص خود را دارند که با بیو معا ایمزا یر یاندازه گ یکدام از روش ها

 .دیقبل از استفاده حتما درباره آن ها اطالعات داشته باش
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 عات ی سطح ما یر یاندازه گ یانواع روش ها 2#

  یروینسبتا مشخص پ زمیمکان کی سطح از  یر یاندازه گ یروش ها عمده
که در بدنه مخازن  ی خاص  زات یکه به کمک تجه  بیترت  نیا به .کنند ی م

داده ها  نیادامه ا در .شود ی م دهیسنج االت یشوند، سطح س ی م  هیتعب
 تینها در .ابندی  ی پردازنده انتقال م ستمیشده و به س گنالیبه س لیتبد

که   یی ها ی را در قالب خروج ی افتیدر یها گنالیپردازنده، س ستمیس زین
 .دهد ی در مخازن هستند، نشان م  عات یاطالعات ارتفاع ما یحاو

سطوح  یر یاندازه گ یانواع روش ها ی به معرف  حات یتوض نیذکر ا با
 .می پرداز ی م  عات یما
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ها 2#- 1 پ  یفرستنده  شناور   وستهیسطح 
(Continuous Float Level Transmitters ) 

آب چگونه قطع و  انیکولرها، جر نیا در .دیاوریب ادیرا به  ی آب یکولرها 
 شود؟  ی وصل م 

  ی شناور در کف کولر قرار دارد که سطح آب موجود در کف کولر را م  ی نوع
 یاز روش ها ی کیبه عنوان  وستهیسطح شناور پ یها  فرستنده .سنجد

با  ی مشابه زمی روند که مکان ی به شمار م عات یسطح ما یر یاندازه گ
با سطح  میشناور در تماس مستق  کیروش  نیا در .آب دارند یکولرها 

 .ردیگ ی درون مخزن قرار م ع ی ما

شود که در بدنه مخزن  ی حسگر متصل م کیشناور به  نیا گریطرف د  از
 ی م  نی پا ایدرون مخزن، شناور باال  ع یارتفاع سطح ما  رییتغ با .قرار دارد

 .شود

شناور حساس  یشده در بدنه مخزن نسبت به حرکت عمود هیتعب حسگر
 یر یدر اندازه گ ی معمول  یکاربردها یروش برا نی ا ی طور کل به .است

 .است  نهیکارآمد و کم هز اریبس عات ی سطح ما

 :شوند که عبارت اند از ی ها استفاده م  ستمیس نی نوع حسگر در ا دو

 سی الکترومغناط حسگر .1
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  رییتغ آهنربا به شناور متصل است که کی  س،ی الکترومغناط یحسگرها در
 .کند ی به حسگر منتقل م  س یارتفاع را در قالب پالس الکترومغناط

 

 یمقاومت  حسگر .2

حرکت  با .هستند دیحسگر قرار دارند که مجهز به کل ریدر مس  یی ها چیسوئ
مقاومت مدار   جهیشوند و در نت ی باز و بسته م  دهایاور، کلشن یعمود

مقاومت در مدار  رییقادر است تا تغ  حسگر .کند ی م رییمتصل به حسگر تغ 
 .شناور در درون مخزن مرتبط کند تیرا به موقع
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گ 2-2# تفاضل  یر یاندازه  فشار  روش  به   یسطح 
(Differential Pressure ) 

 ای ی روش فشار تفاضل عات،یسطح ما یر یدر اندازه گ گرید روش
درون مخازن استفاده   االت یروش از فشار س نیا در .نام دارد ی ل یفرانسید
و باال در مخزن با توجه به  نی که دو سطح پا ی معن نیا به .شود ی م

و باال در   نیادامه فشار در سطح پا در .گردد ی م  نییمورد نظر تع  یکاربر 
  ی دو سطح قرار م نیفشار در ا تریترانسم دو .شود  ی مخزن محاسبه م

 .رندیگ

 نیی دو سطح تع نیرا ب الیتوان فشار س ی م  ترهایترانسم   نیکمک ا به
و شتاب گرانش،  الیس ی داشتن چگال اریدر اخت با .کرد یر یشده اندازه گ

 ی م  بیترت  نیا به .کرد لیرا به ارتفاع سطح آن تبد الیتوان فشار س  ی م
 .نمود یر یرا درون مخازن اندازه گ  عات یتوان سطح ما
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 (Load Cell) با لودسل عاتیسنجش سطح ما 3-2#

  ای رویوزن، ن ی ر یاندازه گ یاست که برا ی ک یسنسور الکترون ی نوع  لودسل
 قیسنسور از طر نیعنوان مثال وزن وارد شده به ا به  .فشار کاربرد دارد

ادامه پردازنده   در .شود ی م  ی ک یالکتر گنالیس کیبه  لی تبد  ی خاص زمیمکان
مورد   ی را به خروج ی افت یدر یها گنالیشود که س ی م  هیدر کنار آن تعب یا

 .کند ی م  لینظر تبد

  الیارتفاع س ی به راحت گنالیس نیا  عات،یسطح ما یر یخصوص اندازه گ  در
لودسل  دیمورد استفاده در تول یها یفناور  .کند ی م نی را درون مخازن مع
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در   ی حت  ی قیدق اریاز آن ها عملکرد بس ی برخ .ها با هم تفاوت دارند
 تیحساس زین ال یس میبه تماس مستق نسبت دارند و ن ی باال و پا یدماها 
 .دهند ی بروز نم  ی خاص

 

 (Radar) سطح به روش رادار یر ی اندازه گ 4-2#

از نوع   ی همگ  م،یجا اشاره کرد نی که تا ا ی سطح یر ی اندازه گ یها روش
  الیس یی و رسانا ی مانند چگال  ی عوامل ی تماس  یروش ها در .بودند ی تماس 

مسئله  نیهم .گذارند ی م  ریعملکرد حسگرها تأث یرو  میبه طور مستق
در  عات یسطوح ما یر یدقت اندازه گ شی افزا یشود که برا ی باعث م

و سطح سنج  الیس ی وقت .ابداع شوند ی رتماسیغ  یمخازن، روش ها
 گونه چیه الیس  یها ی ژگ یو عمال نداشته باشند، گریکدی با  میتماس مستق

سطوح   یر یگ اندازه .سطح نخواهند داشت یر یاندازه گ ندیفرآ یرو یر یتأث
  کیروش،  نیقالب ا در .روش ها است نی از ا ی کیبه کمک رادار  الیس

به   یی ویرادار امواج راد نیا .شود ی سطح مخزن نصب م  نی رادار در باالتر
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به سطح آب برخورد کرده و  ییوی راد امواج .کند یسطح آب ارسال م 
سطوح  یر یاندازه گ ندیفرآ بیترت نی ا به .گردند ی سپس به رادار باز م

 .شود  ی انجام م  ی در مخازن به راحت عات یما

گونه  چیدرون مخازن ه یی ایمیدما و وجود مواد ش رات یی بخار، تغ نور،
 .سطح ندارند یر یاندازه گ یعملکرد رادار برا یرو ی منف  ریتأث

 

سنج 5-2# التراسون   ی سطح  روش   ک ی به 
(Ultrasonic) 

استفاده از   ،یتماس ریسطح غ یر یاندازه گ یاز روش ها گرید  ی کی
در  کیامواج التراسون رندهیو گ فرستنده .است کی التراسون یحسگرها
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را به  کیدستگاه امواج التراسون نی ادامه ا در .شوند ی م  هیمخزن تعب یباال
پس از برخورد به سطح  امواج .کند  ی درون مخزن ارسال م الیسطح س

ارسال و  نیزمان ب  یر یبا اندازه گ سنسور .گردند ی به سنسور باز م الیس
با   سهیمقا در .کند  ی درون مخزن را گزارش م الیامواج، ارتفاع س افتیدر

که   بیترت  ن ی ا به .نقطه ضعف است کی یروش دارا نیروش رادار، ا
 ریدقت آن تأث یتوانند رو  ی وجود امواج مزاحم و گرد و غبار درون مخزن م

 .بگذارند ی منف

 

گ 6-2# هدا  یر یاندازه  رادار  روش  به   شده  تیسطح 
(Guided Radar) 

 یر یدر اندازه گ گریروش د کی شده به عنوان  تیاز رادار هدا  استفاده
سطوح   یر یاندازه گ ی تماس  یروش در زمره روش ها نی ا .است جیسطح را
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به نام پراب از رادار به درون مخزن   لهیم کی که  چرا  .ردیگ ی قرار م الیس
 .شود ی م  دهیکش 

به درون مخزن   لهیم نیا یساطع شده از رادار در راستا  یی وی امواج راد هیکل
اگر مخزن کامال پر شود   ی روش حت نیکمک ا به .کنند  ی رفت و برگشت م

  الیکه دو س ی در صورت نیهمچن .شود ی مختل نم یر یاندازه گ ندیفرآ زین
روش اندازه   نیبه سراغ ا دیبا زیمتفاوت در مخزن وجود داشته باشند ن

 ی اول، بخش الیکه بعد از برخورد امواج به سطح س چرا .می سطح برو یر یگ
  بیترت  نیا به .دهد ی به راه خود ادامه م  گریگردد و بخش د ی از آن باز م

 .نمود یر یرا درون مخازن اندازه گ الیتوان سطح دو س  ی م

 

 یبند جمع 
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 یر یاندازه گ یکه برا ی مختلف  زات ی روش ها و تجه ی مقاله به معرف نیا در
هر   د،یطور که مشاهده کرد  همان .میکاربرد دارند، پرداخت عات ی سطح ما

 جهینت در .خاص خود هستند بی و معا ایمزا  یروش ها دارا نیاز ا کی
کاربرد آن ها  تی ها و محدود تیحتما به قابل دیانتخاب آن ها با یبرا

 .دیتوجه داشته باش


