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D : سیالتا سطححسگرفاصله نقطه مرجع

BD

BD :فاصله خالی
c : (متر بر ثانیه331)سرعت صوت
t : (ثانیه)زمان رفت و برگشت موج
L : (متر)ارتفاع سیال از کف
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اویه از بیشترین شدت پرتو روی محور مخروط است و با افزایش ز-

.محور، از شدت پرتو کاسته می شود

درصد مقدار حداکثر خود 33زاویه ای که در آن، انرژی پرتو به -

.  می رسد، زاویه پرتو نامیده می شود

𝜶° beam angle



ار در هر حسگر مافوق صوت، به دلیل  انتشل-

اید ببرای صحت اندازه گیری ها مخروطی پرتو، 

از دو ( x)یک فاصله خالی از عوامل  ملزاح  

. دامتداد عرضی محور مخروط وجود داشته باش



.  پرتو با فاصله گرفتن از منبع تولید آن کاهش می یابد( توان)انرژی -

.توجه کرد( 𝑺𝒎𝒂𝒙و 𝑺𝒎𝒊𝒏)بنابراین باید به محدوده حساسیت حسگر مافوق صوت -
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تأثیر درجه حرارت بر سرعت صوت-

عمود بودن حسگر نسبت به سطح مواد مورد اندازه گیری-



ادزیاد نزدیک نبودن حسگر به دیواره ظرف یا مخزن دربرگیرنده مو-



عدم جانمایی حسگر در نزدیکی جریانات ورودی -



باالجانمایی حسگر در لوله اغتشاش گیر در صورت وجود اغتشاش -



بابحصورت وجود لوله اغتشاش گیر دارای دریچه تخلیه هوا در جانمایی حسگر در -



ULS200شرکت زیمنس مدل -

25 cm 500 cm
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ULS200شرکت زیمنس مدل -

𝜶 = 𝟏𝟐°



مشکالت:

حسلگر در نزدیکلی جریانلات جانمایی -

ورودی 

س عدم توجه به محدوده حساسیت حسگر پ-

تر از نصب حسگر در ارتفاع باال)از تعویض آن 

محدوده مجاز منجر می شود که پرتوی صلوت

شده بله پرتوی بسیار ضعیفیا به سطح نرسد 

 برسد و ممکن است به دیلواره ملزاح سطح 

متر2/5حدود : ارتفاع مخزن.(برخورد کند



مشکالت:

این فاصله (: xعدم رعایت فاصله )جانمایی حسگر در لوله اغتشاش گیر با قطر نامناسب -

ی در مخزن از طریق روابط مثلثاتی با معلوم بودن حداق  ارتفاع عملیات( قطر لوله)

.   قاب  محاسبه است( 𝛼)و زاویه پرتو ( 𝑺𝒎𝒂𝒙: یا به طور محافظه کارانه تر)


