
تمشفصل ه

  گيرى دبىاندازه

  

  گيرى مقدار و جهت سرعت موضعى جريان اندازه ١-٨

در مطالعه جريان سياالت در بسيارى از موارد الزم است كه مقدار سرعت و جهت جريان سيال را در يك نقطه      

ف م. روشهاى مختلاى به نقطه ديگر مورد بررسى قرار دهيخاص بدست آورده و يا تغييرات سرعت جريان را از نقطه

كند كه خواص مختلف جريان را بدست آوريم. در بعضى از موارد گيرى جريان سيال اين امكان را ايجاد مىاندازه

اطالعات كيفى بدست آمده از مشاهده حركت سيال براى ما كافيست، اما بيشتر روشهاى مطالعه جريان سياالت 

  دهند. ىهاى عددى را نيز مبه ما امكان تجزيه و تحليل

  پردازيم. رود مىگيرى خواص جريان سياالت بكار مىدر ادامه به معرفى وسايل مختلفى كه براى اندازه     

  )PST(گيرى مقدار سرعت جريان توسط لوله استاتيكى پيتوت اندازه ١-١-٨

ص وبى قابل تشخيگيرى با دقت خدر بعضى موارد جهت بردار سرعت جريان سيال بدون هيچگونه وسيله اندازه     

شود). با فرض اينكه جهت باشد (در حالى كه جهت جريان سيال مشخص نباشد در بحثهاى بعدى بررسى مىمى

). براى حالت جريان ١-٨دهيم (شكل (را در جهت جريان قرار مى )PST(دانيم لوله پيتوت جريان سيال را مى

  فرمول زير را بدست آورد. توان ناپذير و بدون لزجت براحتى مىدائم، سيال تراكم

)١-٨ (                𝑉 =
( )  

  ρ= نسيته سيال دا    𝑃= فشار استاتيكى سيال    𝑉= سرعت جريان     𝑃= فشار حالت سكون



  

  لوله استاتيكى پيتوت )١-٨شكل (

تواند از منابع زيادترى توليد شود. بندى شده باشد، خطا مى) درجه١-٨دقيق كه براساس فرمول ( PSTدر يك 

يكى گيرى غير دقيق فشار استاتبه طور مثال اگر مقدار چگالى سيال را دقيقا بدانيم خطاى ايجاد شده ناشى از اندازه

atst P  و فشار حالت سكونstagP  باشد.تر مىگيرى فشار استاتيكى سيال به مراتب مشكلباشد. اما اندازهمى 

ناشى از عوامل زير   stat mPگيرى شده و فشار استاتيكى اندازه stagPاختالف بين مقدار حقيقى فشار استاتيكى

  تواند باشد:مى

  شود فشار به مؤلفه سرعت سيال مربوط شود. مىعدم هم محورى لوله و جهت جريان سيال باعث  -١

خطوط   باشد، خطوط جريان نزديك به جداره لوله بايستى طويلتر از به دليل آنكه لوله در عمل داراى قطرى مى -٢

 لوله يا همان در نقاط نزديك به جدارهدورتر نسبت به ديواره (جريان آرام) باشند. به همين دليل سرعت جريان 

خوانده  حقيقىيجه فشار استاتيكى كمتر از مقداراى بيشتر شده و در نتگيرى فشار به صورت لحظهزهنقاط اندا

ينا كند همان اثر باال عمىبه دليل فضايى كه خود لوله اشغالشود. همچنين اگر مساحت مقطع جريان كم باشد، مى

  شود. شود فشار استاتيكى كمتر از مقدار حقيقى خواندهايجاد شده و باعث مى

رخورد گذارد. جريان به پايه نگهدارنده بپايه نگهدارنده لوله برروى فشار استاتيكى اندازه گرفته شده تأثير مى -٣ 

ار باشد. زياد شدن اين فشار باعث بيشتر شدن فشكرده و در نتيجه فشار سكون آن بيشتر از فشار استاتيكى مى



اشيد كه اين ب شود. توجه داشتهگيرى مىيكى بيشترى هم اندازهاستاتيك لبه محافظ شده و بنابراين فشار استات

) نمودار تغييرات ٢-٨(لسعى در خنثى كردن هم دارند. شك )٢خطا و خطاى بيان شده در قسمت قبل (شماره 

  كند. اين دو اثر را بررسى مى

  

  خطاي فشار استاتيكي )٢-٨(لشك

باشد. در اين نوع كاربردها از فشارهاى حالت سكون و ىدر صنايع هوايى و هواپيماسازى م PSTكاربرد مهم  

كنند. اما استاتيكى خوانده شده براى محاسبه سرعت هوا از روى بال هواپيما و محاسبه عدد ماخ استفاده مى

گيرد. شود براى محاسبه ارتفاع از سطح دريا مورد استفاده قرار مىهنگامى كه فشار استاتيك به تنهايى خوانده مى

گيرى كنيم، محاسبه فشار استاتيك بايد با دقت بخواهيم اندازه ft١٠٠ر ارتفاع از سطح دريا را با خطاى حدود اگ

  صورت گيرد.  %٥/٠



  Yawتشخيص جهت سرعت به وسيله لوله  -٢-١-٨

شود، تعيين جهت عالوه بر مطالعاتى كه برروى جريان سيال در آزمايشگاههاى مكانيك سياالت انجام مى     

عت جريان در مطالعات وسايل پرنده نيز حائز اهميت است. از تعيين زاويه حمله سيال در كنترل پايدارى و سر

  شود. حالت هواپيما و كم كردن اثر باد و طوفان بر هواپيما استفاده مى

وع اين ترين نشود. سادهبراى برآورد جهت سرعت سيال استفاده مى Yawبا توجه به توضيحات باال از لوله      

الف) نشان داده شده است. -٨-٣رود در شكل (اى در يك صفحه بكار مىوسيله كه براى سنجش انحراف زاويه

نسبت  C٤٥ اى به دو مانومتر جداگانه وصل هستند و هر دوى آنها در زاويه بر روى بدنه استوانه ٣و  ١سوراخهاى 

در جهت جريان قرار گيرد زاويه  ٢وى كه سوراخ قرار دارند. پس از تنظيم مناسب دستگاه به نح ٢به قسمت 

اى وصل است فشار حالت كه با مانومتر جداگانه ٢صفر باشد، نقطه  𝛼شود. به شرط اينكه زاويه جريان خوانده مى

  دهد. سكون جريان را به ما مى

  
  وسايل تشخيص جهت  الف)(-٨-٣



   "Subsonic or supersonic"و "Claw probe"تشخيص جهت سرعت به وسيله  -٣-١-٨

باشد كه نوسانات جهت جريان كند اما كاربرد آن در جاهايى مىب) براساس سيستم قبل كار مى-٣-٨شكل (     

  باشند. بسيار به هم نزديك مى ٣و  ٢و  ١هاى باشد. لذا لولهسيال زياد مى

توانند حول دو محور اند مىهج و د) نشان داده شد-٨-٣گيرى جهت جريان كه در شكلهاى (وسايل اندازه     

و با توجه به نحوه  ٤و  ٢گيرى فشار قسمتهاى با اندازه ٣و  ١بچرخند. پس از باالنس كردن فشار قسمتهاى 

دهيم. به لحاظ نكات طراحى در اين دو نوع بندى دستگاه، زاويه بردار سرعت جريان سيال را تشخيص مىدرجه

ان داده ها نشباشند (به محدوده سرعت جريان كه در روى شكلتا بزرگ مىدستگاه، اين دو دستگاه پيچيده و نسب

  شده است توجه شود).

  Vane-type-probes"تشخيص جهت سرعت به وسيله  -٤-١-٨

طور گيرد. همانصورت مى Vane-type-probesتخمين زاويه حمله در وسايل نقليه پرنده اغلب به وسيله      

شده است اين وسيله در يك يا دو محور داراى بادنماهايى براى كم كردن اغتشاشات ) نشان داده ٤-٨كه در شكل (

 Vane-type-probesكند. محدوديتهايى كه سيستمهاى باشد و براساس سيگنالهاى الكتريكى كار مىجريان مى

  ه است.شد Servoed sphereبراى سرعتهاى باال و كاربرد در ارتفاعات زياد دارند موجب گسترش سيستمهاى 

  Servoed sphereسيستمهاى  -٥-١-٨

شود ) نشان داده شده است. قسمت جهت دهنده دستگاه كه باعث مى٥-٨اى از اين سيستمها در شكل (نمونه     

) به ٣P-٤P( ٤Pو  ٣P) و ١P-٢P( ٢Pو  ١Pسيستم در جهت بردار سرعت قرار گيرد به كمك سيگنالهاى خطاى 

) ٦-٨پردازد. پاسخ فركانسى سيستم و دياگرام بلوكى آن در شكل (گيرى مىتنظيم جهت صحيح دستگاه اندازه

طراحى شده است. خطاى حالت استاتيك  -C١٠تا  C٤٠رسم شده است. زاويه حمله محور براى محدوده 

  باشد. مى ٢٥/٠گيرى در اين دستگاه اندازه

  



  

  Vane-type-probes ايلوس )٤-٨شكل (

  

  

   Servoed sphere سيستم )٥-٨شكل (



  

  )٦-٨شكل (

  باد سنج هاي سيم و فيلم داغ  -٢-٨

  گيرد:گيرى سرعت جريان سيال (هوا) با استفاده از سيم داغ به دو صورت زير انجام مىاندازه

  شدت جريان درون سيم داغ ثابت باشد. -١

  دماى سيم داغ ثابت باشد. -٢

مشابه يكديگر است اما اين قوانين از راههاى مختلفى اعمال  گيرىدر هر دو نوع كاربرد ذكر شده قواعد اصلى اندازه

  پردازيم.شوند كه در ادامه به آنها مىمى

  باد سنج با جريان ثابت  -١

در نوع شدت جريان ثابت از يك سيم با مقاومت الكتريكى مناسب كه حامل جريان الكتريسيته است استفاده 

گيرد. پس از مدتى (رسيدن به حالت دائم) يك تعادل گرمايى مىشود و آن سيم درون يك جريان سيال قرار مى

شود) از يك طرف و انتقال حرارت از سيم به سيال نشان داده مى i2Rميان حرارت ايجاد شده درون سيم (كه با 

  . ماندشود. در اين حالت دماى سيم ثابت باقى مىگيرد) از طرف ديگر برقرار مى(كه به واسطه جابجايى صورت مى

  ) در نهايت مقدار ثابتى باقى بماند. i2Rمدار الكتريكى به نحوى طراحى شده است كه گرماى ايجاد شده (     

بنابراين تا زمانى كه به تعادل حرارتى برسيم دماى سيم به طور خودبخود با گرماى داده شده به سيال تنظيم 

 گيرى دماى سيمز سرعت سيال است بنابراين اندازهشود. از آنجا كه ميزان حرارت داده شده به سيال تابعى امى

گيرى كرد. توان به واسطه مقاومت الكتريكى آن اندازهتواند بيان كننده سرعت سيال باشد. دماى سيم را نيز مىمى



توان به دماى سيم پى برد. براى اين كار گيرى شدت جريان مىدر حالت دما ثابت (شرايط حالت دائم) با اندازه

  وان معادله انرژى را به شكل زير نوشت. تمى

)٢-٨ (                  𝐼 𝑅 = ℎ𝐴(𝑇 − 𝑇 )  

I شدت جريان سيم :  

wR مقاومت الكتريكى سيم :  

A  سطح انتقال حرارت :  

wT  دماى سيم :  

fT  دماى جريان سيال :  

h  ضريب انتقال حرارت :  

باشد. براى يك محدوده عت جريان سيال مىتنها تابعى از سر hبراى يك سيال مشخص با چگالى مشخص، 

  شود پيروى كرد :هم ناميده مى Kingتوان از فرمول زير كه قانون مشخص از سرعت سيالها مى

)٣-٨ (                  ℎ = 𝐶 + 𝐶 √V  

بايستى  hot-wireدهد. براى كاربردهاى دقيق، گيرى را نشان مى) مدار الكتريكى اين وسيله اندازه٧-٨شكل (

بندى شود. براى اين كار بايستى سرعتها به صورت گيرى سرعت آن است درجهسيالى كه هدف اندازهدر همان 

گيرى و در در يك محدوده سرعت اندازه hot wireگيرى شوند و خروجى دستگاه دقيق با وسيله ديگرى اندازه

  جايى ثبت شود. 

استفاده كرد. مشكل اين وسيله در جاهايى  pibot-static-tubeتوان از گيرى دقيق سرعت مىبراى اندازه     

گيرى سرعت جريان قادر به اندازه pibot-static-tubeاست كه سرعت سيال بسيار كم است كه در آن حالت 

گذرانيم و در بين باشد. براى رفع اين مشكل، سيال را در حين جريان از دو ديواره پهن ولى نزديك به هم مىمى

كنيم. سپس با داشتن نسبت سطح مقطع بين گيرى مىال را (كه اكنون زياد شده) اندازهاين دو ديواره سرعت سي

آوريم. به دست مى hot wireدر آن محل قرار دارد سرعت را در محل  hot wireدو ديواره و كانال اصلى كه 

  كنيم:به صورت زير عمل مى hot wireبندى براى درجه



كنيم كه ) را به نحوى تنظيم مى٧-٨(شكل  IRكنيم. سپس مقاومت يار مىاخت ١Vرا مقدارى مانند  vسرعت      

به قدرى كم باشد كه باعث سوختن سيم نشود و همچنين آنقدر زياد باشد كه نسبت به سرعت  Iجريان الكتريكى 

v  حساسيت كافى را داشته باشد. در اين هنگامwR آيد. سپس (مقاومت سيم) براساس دماى سيم بدست مى

  شود كه پل را تكميل كند. به نحوى تنظيم مى ٣Rومت متغير مقا

  

   )٧-٨ (شكل

گيرى محدوده وسيعى از سرعت سيال استفاده كنيم. بنابراين اولين خواهيم از اين وسيله براى اندازهحال مى     

دهيم تا دماى سيم و تغيير مىآيد. حال مقدار سرعت جريان را بدست مى 𝐼و  𝑉بندى با داشتن نقطه درجه

به حالت  IRو بنابراين دماى سيم با تغيير مقاومت  wRتغيير كند و مدار پل از باالنس خارج شود.  Rwدر نتيجه 

تغيير داده نشده  ٣Rگردد (توجه شود كه شود و در نتيجه باالنس مدار پل نيز تأمين مىباالنس برگردانده مى

بندى نشان داده شوند و براى ساير مقادير توانند برروى نمودار درجهمى Vو  Iديد است). در اين حالت مقادير ج

  نيز اين عمل انجام شود. 



استفاده كرد. براى اين  Vتوان از اين دستگاه براى خواندن مقادير جديد بندى دستگاه مىبعد از يكبار درجه     

باالنس مدار پل (گالوانومتر جريانى را نشان ندهد)،  و در نتيجه IRبا تنظيم  Vكار كافى است براى هر مقدار 

خوانده شده مقدار سرعت جريان را بدست آوريم.  Iبندى از روى را بخوانيم و با مراجعه به نمودار درجه Iمقدار 

بندى انجام گيرد. گيرى سرعت جريان سيال در همان دما و فشار درجهاين روش به فرض اين است كه اندازه

ود. شتوان اعمال كرد اما در اينجا به آن مبحث پرداخته نمىمربوط به دما و فشار را نيز به آسانى مىتصحيحات 

  ) را با هم تركيب كنيم داريم :٨-١٣) و (٨-١٢اگر فرمولهاى (

)٤-٨ (                  𝐼 =
( √ )  

يك خط راست باشد. برخالف حالت جريان دائم  V√برحسب  ٢Iبندى براساس اين فرمول بايستى نمودار درجه

گيريهايى باشد كه سرعت جريان در اندازه hot wireگيرى به وسيله سيم داغ شايد بيشترين كاربرد در اندازه

) نشان داده شده است تقريبا ثابت ٨-٨كه در شكل ( Iحول يك مقدار متوسط نوسانات شديدى دارد. جريان 

𝑅را باشد زيمى ≫ 𝑅 0باشد و مقدار آن فرض كنيد سرعت جريان هم ثابت مىV شود كه است. اين باعث مى

wR  هم برابر با مقدار ثابتwR  فرض شده و ولتاژ𝐼𝑅  در دو طرف𝑅  به وجود آيد. حال فرض كنيد كه

𝑉كند به نحوى كه شروع به نوسانات مى 0Vدر حول مقدار  Vسرعت  = 𝑉 + 𝑣  .(مقدار انحراف است) باشد

𝑅خواهد شد به نحوى كه داريم  wRاين تغيير در سرعت جريان باعث تغييرات كمى در  = R + r  حال

  نويسيم.معادله انرژى را در سيم مى dtدر مدت زمان كوتاه 

  ليد شدهانرژى الكتريكى تو -انرزى ذخيره شده در سيم = انرژى داده شده به سيال 

𝑓(𝑉)با در نظر گرفتن  = 𝐶 + 𝐶 √V و نوشتن بسط تيلور 𝑓(𝑉)   حول𝑉 داريم  

𝑓(𝑉) = 𝐶 + 𝐶 √V ≈ 𝐶 + 𝐶 V +
∂f

∂v
|v = v (V − V ) 

v)|با فرض  = v ) = 𝐾 : داريم  

𝐶 + 𝐶 √V ≅ 𝐶 + 𝐶 V + 𝐾 𝑣 

𝑇و با ربط دادن دماى سيم به مقاومت الكتريكى آن  = 𝐾𝑡 (𝑅 + 𝑟   داريم : (



trK  ضريب اثر متقابل دما بر مقاومت =  

≜ 𝑀 جرم سيم  

≜ 𝐶 گرماى ويژه سيم  

𝐼 (𝑅 + 𝑟 )𝑑𝑡 − 𝐴 𝑇 − 𝑇 𝐶 + 𝐶 V + 𝐾 𝑣 dt = MCdt  

  داريم : dtدو طرف بر  با تقسيم

)٥-٨ (   𝐼 𝑅 + 𝐼 𝑟 − 𝐴 𝐾 (𝑅 + 𝑟 ) − 𝑇 𝐶 + 𝐶 V + 𝐾 𝑣 = 𝑀𝐶𝐾 

  از طرفى براى حالت باالنس اوليه داريم :

)٦-٨(            𝐼 𝑅 − A 𝐾 𝑅 − 𝑇 𝐶 + 𝐶 V = 0  

  داريم : ٢١-٨از  ٢٢-٨با كم كردن معادله 

)٧-٨ (  

𝐼 𝑟 − 𝐴𝐾 − 𝑟 𝐶 + 𝐶 V − 𝐴𝐾 𝑟 𝐾 𝑣 − 𝐴 𝐾 𝑅 − 𝑇 𝐾 𝑣

= 𝑀𝐶𝐾
𝑑𝑟

𝑑𝑡
 

𝐴𝐾با صرف نظر كردن از عبارت  𝑟 𝐾 𝑣 توان معادله باال را با بردن به حوزه به دليل خيلى كوچك بودن آن مى

  فركانسى به صورت زير نوشت :

)٨-٨(                     (D) =  

𝑒كه در آن  = 𝐼𝑟  .است  

 )٩-٨(                   𝐾 ≜  

)١٠-٨ (                τ ≜  



تواند از نمى τ باشد. در عمل ثابت زمانىاز مرتبه يك مى logشود كه تابع ولتاژ برحسب سرعت يك مشاهده مى

Sكمتر باشد و اين باعث كم شدن پهناى باند پاسخ فركانسى تا حد كمتر از  ٠٠١/٠HZشود. اين مى ١٦٠

 HZ٥٠٠٠٠دوديت براى مطالعه جريانات مغشوش كامالً نامناسب است زيرا اين نوع جريانات داراى فركانس مح

  و حتى بيشتر هستند. 

  

    )٨-٨شكل (

  دماى سيم داغ ثابت  -٢

گيرى سرعت ثابت و هم سرعت متغير مناسب گيرى به نحوى است كه هم براى اندازهعملكرد اين سيستم اندازه 

تواند باالنس مدار پل را عالوه بر حالت دستى به صورت اتوماتيك و به وسيله يك را اين سيستم مىباشد. زيمى

مدار فيدبك انجام دهد. خصوصيات اين طرح باعث شده كه بيشتر صنايع هم اكنون از آن استفاده كنند. شماتيك 

  ) نشان داده شده است. ٩-٨ساده شده اين سيستم در شكل (



  

  )٩-٨شكل (

𝑖ر زمانى كه سرعت جريان صفر است و مدار پل باز است د  = شود كه دماى سيم داغ همان دماى فرض مى  0

𝑅 شود كهبه صورت دستى به نحوى تنظيم مى wRسيال باشد. پس مقاومت  > 𝑅  باشد كه در اين هنگام

  مدار پل باالنس نيست. 

كند كه به دو سر ورودى يك تقويت را مى eeتوليد ولتاژ عدم باالنى شود مدار پل غيرباالنس وقتى مدار فعال مى    

باعث باال رفتن دماى آن و در  wRكند. عبور جريان از كننده وصل شده و جريان ورودى دو سر مدار را تأمين مى

عدم باالنس ناشى از  eeمقدار ولتاژ  ٣Rبه سمت  wRشود. با باال رفتن نتيجه باال رفتن مقاومت الكتريكى آن مى

  شود. سيستم كم مى



تواند مى ٣Rتا  wRاگر ضريب بهره (بزرگنمايى) تقويت كننده بينهايت باشد جريان الزم براى باال بردن مقاومت      

 iشود. جريان خيلى كم هم تأمين شود و در نتيجه پل مدار به صورت اتوماتيك باالنس مى eeتوسط يك ولتاژ 

كند يك ولتاژ در دو سر آن ايجاد مى 𝑅باشد) در هنگام عبور از مقاومت سيال مى(كه نمادى از سرعت جريان 

  توان به سمت يك آشكارساز همانند اسيلوسكوپ هدايت كرد. كه اين ولتاژ را مى

 شودهيچگاه دقيقا صفر نمى eeبه دليل اينكه در عمل تقويت كننده با بهره بينهايت وجود ندارد لذا مقدار خطاى   

 wRتوان آنرا تا حد امكان كوچك نمود. همچنين در عمل مقاومت اما تقويت كننده مناسب انتخاب شود مى

توان با استفاده از را مى )wR(مؤلفه متغير  wrشود. تأثير جهت جريان در مساوى نمى wRهيچگاه با مقاومت 

  بدست آورد.  ٧-٨معادله 

)١١-٨ (                  (D) =  

  توان نشان داد كه :همچنين مى

)١٢-٨ (                  (D) =  

  به صورت زير بيان كرد.  wrرا روى  υو  iتوان اثر (جمع آثار) مى پوزيشنبا توجه به اصل سوپر 

)١٣-٨ (                (τD + 1)𝑟 =  

  نس به صورت زير خواهد شد:باعث تغيير در ولتاژ عدم باال wrحال يك تغيير در 

)١٤-٨ (              𝑒 = 𝑟 ≜ −K 𝑟  

  شود. تقويت كننده از رابطه زير حساب مى )i(بنا به تعريف تقويت كننده جريان توليدى 

)١٥-٨ (                    𝑖 = 𝐾 𝑒  

  داريم : ٨-١٨با ساده كردن دياگرام بلوكى شكل 



)١٦-٨ (              + 𝐾
( )

= 𝑒  

  و با ساده كردن آن داريم :

)١٧-٨ (                  (D) =  

  كه در آن :

τ ≜
𝜏

1 + 𝐾 K
K

𝐼

 

τ ≜
−𝐾𝐾 K

R
𝐼

1 + 𝐾 K
K

𝐼

 

) و به خاطر همين   τباشد (حدوداكمتر مى τخيلى از  aK  ،tτدر اين نوع از سيم داغ به دليل زياد بودن 

). محدوده پاسخ فركانسى تا dB٣باشد (حدودا در اين نوع از سيم داغ، پهناى باند پاسخ فركانسى زياد مى

HZبراى سرعت متوسط تقريبا  ١٧٠٠٠ft/s٣٠ ،HZبراى سرعت متوسط  ٣٠٠٠٠ft/sو  ١٠٠HZبراى  ٥٠٠٠٠

  باشد. مى ft/s٣٠٠سرعت متوسط 

مزيت ديگر سيم داغ نوع دما ثابت بر جريان ثابت اين است كه در نوع جريان ثابت جريان الكتريكى بايستى به  

 ل كم شود يا اصالً قطعقدرى باشد كه دماى سيم بيشتر از دماى سيال شود و در اين نوع اگر ناگهان جريان سيا

شود به دليل كم شدن جابجايى دماى سيم باال رفته و سيم خواهد سوخت ولى اين مشكل در نوع دما ثابت وجود 

كند كه همواره دماى سيم ندارد زيرا مدار فيدبك موجود به طور اتوماتيك جريان سيم را به نحوى تنظيم مى

  د. همان دماى در نظر گرفته شده طراحى شده باش

باشد. از جمله محدوديتهاى كاربرد در هر دو نوع سيم داغ (جريان ثابت و دما ثابت) استحكام كم سيم مى   

اعث تواند بكند. ذرات بزرگ آلودگى مىبندى دستگاه در صورتى كه سيال آلوده باشد تغيير مىهمچنين درجه

اشد. بنيروى آئروديناميك وارد بر آن مهم مىپاره شدن سيم نيز شوند. همچنين ارتعاشات خود سيم نيز در اثر 

  باشد. گيرى سرعت گازها مىكاربرد سيم داغ معموالً در اندازه



ميسر گرديد. در  hot - filmورى از ترانسديوسرهاى داده شد، بهره hot wireبا تغييراتى كه در سيم داغ   

اى قرار دارد. ورقه پالتين به يك جايگاه شيشه باشد كه دروناينجا المان مقاوم يك ورق از جنس پالتينيوم مى

جاى سيم داغ قرار گرفته است. مدار الكتريكى مورد نياز همانند مدار الكتريكى سيم داغ دما ثابت است. ورقه 

 تواند كار كند به شرط اينكهپالتين داراى مقاومت مكانيكى بااليى است و همچنين در دماهاى خيلى باال هم مى

در شكلها و فرمهاى  hot - filmگذرد سرد شود. ترانسديوسرهاى اى مىد كه از داخل لوله شيشهتوسط آب سر

گيرى سرعت جريان عالوه بر اندازه hot - wireو  hot - film). به وسيله ٨-١١مختلف وجود دارند شكل (

  توان دماى سيال و تنشهاى برشى سيال را اندازه گرفت . مى

  

  )٨-١١شكل (

  رعت سنج هاي فيلم داغ در لوله شوك س -٣-٢-٨

شود. براى درون لوله اندازه گرفته مى )٢(سرعت انتشار موج شوك )١(گيرى با لوله شوكدر وسايل اندازه    

-hot گيرى زيادى كه وجود دارند از حس گرهايى دمايىگيرى سرعت انتشار شوك از ميان وسايل اندازهاندازه

film د. باشاى (ناگهانى) در دماى گاز مىذشتن شوك از ميان لوله همراه با تغير پلهشود. گخيلى استفاده مى

  شود). (دماى گاز در يك لحظه كوتاه از مقدار كمتر به مقدار بيشترى مى

گذرد را به واسطه تغيير اى كه شوك از جلوى آن مىبا قرار دادن يك صفحه مقاومتى نازك درون لوله، لحظه     

توان ثبت كرد. حال اگر دو عدد از اين و در نتيجه تغيير مقاومت ايجاد شده در آن صفحه مى دماى ايجاد شده



توان سرعت العمل حس كننده مىها در يك فاصله معين از هم قرار داده شوند، با داشتن زمان عكسحس كننده

  متوسط شوك را به دست آورد. 

) نشان داده شده است. از يك ١٢-٨كنند در شكل (ر مىمدار صفحات حس كننده كه براساس جريان ثابت كا     

وك را توان سرعت ششود. با اين نوع سيستم مىگيرى استفاده مىمدار جانبى نيز براى باال بردن دقت رمان اندازه

  گيرى كرد. اندازه ١٠تا  ٥/٧براى شوكهايى با عدد ماخ بين  %١با دقت 

  

  )١٢-٨شكل (

  سرعت سنج  -٣-٨

بر ساير  گيرىباشد. مزيت اين وسيله اندازهگيرى دبى همين وسيله مىترين دستاورد در ميان وسايل اندازهتاره     

  گيرى آن است: گيرى دبى كه تا كنون بررسى كرديم در تكنولوژى و روش اندازهوسايل اندازه

  و يا انتقال حرارت .گيرى فشار گيرد نه از طريق اندازهگيرى سرعت به صورت مستقيم انجام مىاندازه -١



  
Shock tube- ١  
Shock ware- ٢  

گونه گيرى هيچگيرى وارد جريان سيال شود. بنابراين وسيله اندازهالزم نيست هيچ شيئى خارجى براى اندازه -٢

  گذارد. تأثيرى بر جريان سيال نمى

  كرد. گيرى توان مقادير خيلى كم را نيز اندازهگيرى مىبا اين وسيله اندازه -٣

  تواند به فركانسهاى باال (تا حدود مگاهرتز) هم صورت گيرد. پاسخ فركانسى سيستم مى -٤

توان احتياج به مسيرى براى انتقال سيال (كانال)، احتياج به قطعات كوچك از نقاط ضعف اين سيستم مى     

  رديابى درون سيال، قيمت زياد و پيچيده بودن دستگاه اشاره كرد. 

م گيرى كنيخواهيم سرعت را اندازهاى كه مىباشد: اشعه ليزر در نقطهملكرد دستگاه بدين شرح مىاساس ع     

هاى پراكنده شده براثر برخورد با ذرات ريز معلق حس اشعه )١(شود. سپس توسط يك آشكارسازمتمركز مى

عت جريان سيال برابر است) شود با سرها (كه فرض مىشوند. سرعت ذرات معلق در حين عبور از كانون اشعهمى

شود. در نتيجه در آشكارساز يك سيگنال هاى پراكنده شده مىباعث يك تغيير مكان دوپلرى در فركانس اشعه

باشد. وجود ذرات ردياب خارجى (مصنوعى) حتما الزم شود كه مستقيما با سرعت سيال متناسب مىتوليد مى

يعات به صورت طبيعى وجود دارند ممكن است كافى باشند اما نيست، بلكه خود ذرات ميكروسكوپى كه درون ما

  باشد. در مورد گازها احتياج به ذرات ردياب خارجى مى

  باشند داريم :مى rبا نوشتن معادله تعادل اين ذرات درون سيال و با فرض اينكه اين ذرات كرات با شعاع      

)١٨-٨ (  

4

3
π𝑟 ρ

𝑑𝜐𝜌

dt
= 6πμr(υ − υρ) 

τدهد كه ثابت زمانى آن برابر را مى ١اين معادله در حوزه فركانسى يك پاسخ با مرتبه  باشد و در مى =

  باشد).سرعت ذرات درون سيال مىυρ(سرعت سيال) است ( υتابعى از υρآن 



  

  )Gross volume flow meters(هاى حجمى زياد گيرى دبىاندازه ٤-٨

گيرى زيادى براى اين گيرى شود. وسايل اندازه بايستى مقادير دبى از ميان يك كانال يا لوله اندازهمعموالً     

يرى گبندى كرد: وسايلى كه از طريقى اندازهتوان به دو صورت تقسيماند. اين وسايل را مىمنظور ساخته شده

گيرى جرم بر واحد زمان سنجند و وسايلى كه از طريق اندازهمى ) دبى را  و يا حجم بر واحد زمان (

  گيرند. ) دبى را اندازه مى  يا (

  هاي انسداد جريانروش -١-٤-٨

) obstruction meter(گيرى دبى جريان در يك سطح مقطع ثابت با استفاده از افت فشار ايجاد شده اندازه     

گيرى دبى جريان عبارت از قرار دادن يك سطح مقطع ثابت از يك نوع خاص در يك نوع اندازهترين شايد شايع

ر در توان اين تغييلوله يا كانال حامل جريان باشد. اين تغيير در سطح مقطع باعث يك افت در فشار شده كه مى

ند كنرى كه به اين نحو كار مىگيگيرى كرد. در ادامه به معرفى وسايل اندازهفشار را با وسيله مناسب اندازه

  پردازيم. مى

بتا گيرى دبى ناميد. به ديلى سادگى اين وسيله و قيمت نسترين وسيله اندازهشايد اريفيس را بتوان شايعاريفيس : 

كم آن، همچنين به دليل زياد بودن تحقيقات انجام شده برروى اين وسيله و نتايج تجربى به دست آمده از اين 

  اين وسيله كاربرد زيادى دارد. تحقيقات، 

نشان داده شده است. اگر جريان سيال را يك بعدى، غيرقابل تراكم،  ٨-١٣شكل شماتيك اريفيس در شكل      

  بدون اصطكاك، بدون انجام كار و انتقال گرما و بدون تغيير در ارتفاع فرض كنيم رابطه زير را خواهيم داشت :

)١٩-٨ (              Q =
( )  

𝐴 , 𝐴١گيرى : سطح مقطع جريان سيال در مقاطع اندازهP  ٢وP  

ρ  چگالى :  



١P  ٢وP فشار استاتيك :  

و  f٢Aو  f١Aگيرى دبى جريان احتياج به دانستن شود، براى اندازهنيز مشاهده مى ٨-١٩طور كه از فرمول همان

𝑃تالف فشار اخ − 𝑃 هاى عملى احتياج به يك ضريب تصحيح باشد. اما براى استفادهو چگالى سيال مىCd 

باشند آورده شده است مقادير حقيقى سطح مقطع جريان مى ٨-١٩كه در فرمول  f٢Aو  f١Aباشد. زير مقادير مى

  آيد: به صورت زير در مى ٨-١٩لذا فرمول  باشند.اما اين مقادير عمالً با قطر لوله يا اريفيس برابر نمى

)٢٠-٨ (              Q =
( )  

  باشد. سطح مقطع اريفيس (سطح مقطع فيزيكى) مى ٢Aسطح مقطع لوله و  ١Aكه در آن 

بندى را براى يك سيال مانند آب انجام داد و هتوان درجكند لذا مىتغيير مى (NR(با عدد رينولدز  Cdمقدار      

با عدد رينولدز  Cdبندى را بكار برد. تغييرات برحسب مقدار رينولدز هر جريان، براى ساير سياالت نيز همان درجه

بندى شود اما رود هر اريفيس بايستى به صورت جداگانه درجهباشد. در حالى كه گمان مىمى ٨-١٤همانند شكل 

ان داده است كه اين عمل الزم نيست. اگر در آزمايش اريفيس از ابعاد استاندارد استفاده كنيم و محل تجربه نش

با مقادير بدست آمده تفاوت  %٨/٠تا  %٤/٠تنها بين  Cdفشارسنجها را نقاط خاصى انتخاب كنيم مقادير واقعى 

  خواهد داشت. 

معايب  كند. اين يكى ازاريفيس بيشترين افت فشار را در حين عبور سيال ايجاد مى گيرىدر ميان وسايل اندازه     

ود. كند جبران شباشد چرا كه افت فشار ايجاد شده بايستى توسط پمپى كه جريان را تأمين مىاين وسيله مى

𝑃(1∆مقدار افت فشار از رابطه  − 𝛽 گيرى شده مقدار اختالف فشار اندازه 𝑃∆شود كه در آن حساب مى (

) ٧/٠تا  ٢/٠( 𝛽). بنابراين براى محدوده مجاز ٨-٢٠باشد (مراجعه شود به فرمول براى تشخيص دبى جريان مى

مقدار افت فشارى كه  𝑃∆باشد و با توجه به مقادير معمولى ) مى ٧/٠ تا ٢/٠مقدار افت فشار ايجاد شده بين 

  ).𝛽=  قطر اريفيس/ قطر لولهباشد () مى 0.72 تا 14.4ود بين بايستى توسط پمپ تأمين ش

گيرى جريانهاى باشد اما در اندازهگيرى جريانهاى غيرقابل تراكم مناسب مىتنها براى اندازه ٨-٢٠فرمول     

  پذير بايد فرمول زير استفاده شود. تراكم



)٢١-٨ (            𝑤 = 𝐶𝑑𝐴 =
( )

  

  

  ٨-١٣شكل 

  

  ٨-١٤شكل 



١P  ٢وP  ٢و  ١: فشار در نقاط   

W  دبى جريان برحسب وزن :  

K  ٤/١: گرماى ويژه نسبى (براى هواى=K(  

g شتاب ثقل :  

 𝑣 ١نقطه : حجم مخصوص در  

ى جريان گيرباشد. براى بيشتر وسايل اندازهبراى گازها و مايعات با عدد رينولدز يكسان، يكى مى Cdمقدار ضريب 

≤ باشد به طورى كهگازها مقدار افت فشار خيلى كم مى ها معموالً در مورد چون اريفيس است.    0.99

ركانس گيرد. بررسى پاسخ فانسى در آنها به ندرت مورد بررسى قرار مىشوند پاسخ فركجريان دائم بكار گرفته مى

) مقدار ثابت ١باشد ولى با خطى كردن اين پاسخ (پاسخ مرتبه دهد كه اين پاسخ غيرخطى مىسيستم نشان مى

  آيد. زمانى از رابطه زير بدست مى

τ =
𝐶𝑑 𝐴 𝜌𝑙

𝑊 𝐴
 

𝑊نقطه خطى كننده  : دبى جرمى سيال در  

𝐴 سطح لوله :  

𝜌  دانسيته سيال :  

𝑙طول بين دو فشارسنج :  

𝐴 سطح اريفيس :  

Cd  ضريب تخليه :  

ى كنند. تفاوتهاى اساسهاى ونتورى و لوله جريان دال هم همانند قاعده گفته شده براى اريفيس كار مىنازل و لوله

باشد. به طور مثال ضريب تخليه نازل و ونتورى بيشتر از ضرايب ىبين اين وسايل در خصوصيات عددى آنها م

 NR=٦١٠در  ٩٩/٠تا  NR=١٠٠٠٠در  ٩٤/٠باشد. مقدار ضريب تخليه براى اين وسايل از تخليه اريفيس مى

  كند. تغيير مى



جريان  ليه لولهباشد. مقدار ضريب تخبه ضريب تخليه اريفيس نزديكتر مى ١ مقدار ضريب تخليه لوله جريان دال     

كند. براى مقايسه بين نازل و ونتورى و تغيير مى NR=٦١٠در  ٦٦/٠تا  NR=١٠٠٠٠٠در  ٦٨/٠دال براى از 

ن گيرى با دقت يكسان در اياريفيس افت فشار جريان پايدار بايستى در همه اين وسايل يكسان باشد تا اندازه

 𝑃∆باشد. اما براى داشتن فشار اريفيس عمالً برابر مى وسايل صورت گيرد. براين اساس افت فشار نازل با افت

  كند. افزايش پيدا مى 𝑃∆ در نازل مقدار βكمترى داشته باشد. در واقع با كاهش مقدار  βيكسان نازل بايستى 

توان گفت كمترى احتياج است. اما در مورد ونتورى مى βمشخص به  𝑃∆ در مورد لوله ونتورى نيز براى يك      

∆𝑃  معموالً كم است و باβ باشد. بنابراين ونتورى نسبت اختالف فشار مى %١٥كند. اين افت حدود زياد تغيير نمى

شود. هاى زياد از ونتورى استفاده مىگيرى دبىكند و لذا در اندازهبه اريفيس و نازل افت فشار كمترى را ايجاد مى

تواند هزينه اوليه نسبتا زياد آنرا كوچك شدن پمپ و ...) مىبنابراين كم بودن هزينه جارى مربوط به ونتورى (

  ). ١٥-٨جبران كند شكل (

  

  )١٥-٨شكل (

                                                 
1- Dall-flow-tube 



  لوله پيتوت ميانگين    ٢-٤-٨

 د براىتوانرفت، مىگيرى سرعت در يك نقطه به كار مىلوله پيتوت توضيح داده شده در قبل كه براى اندازه     

غيير توان با تع كانال نيز به كار رود. البته در كاربردهاى آزمايشگاهى مىگيرى سرعت متوسط در يك مقطاندازه

گيرى سرعت در چند نقطه و بعد ميانگين گرفتن از اين همان لوله پيتوت قبلى در يك سطع مقطع لوله و اندازه

كه مدارهاى ها سرعتها، سرعت در يك سطح مقطع كانال (به دست آورد. اما در كاربردهاى عملى و در كارخانه

  پذير نيست. كنترلر وجود دارند تا دبى را تنظيم كنند اين كار به هيچوجه امكان

خ دهد. چهار سوراشوند نشان مىاى به كار گرفته مى) يك لوله پيتوت را كه در كاربردهاى كارخانه١٦-٨شكل (     

جريان بدست آوريم. قسمتى كه دهانه كنند تا يك ميانگين از سرعت اند كمك مىكه در مسير جريان قرار گرفته

  خواند. آن به سمت پايين است فشار زير فشار استاتيك را مى

  



  )١٦-٨شكل (

  

  ٢ رتامتر ٣-٢-٨

ماى كند. براساس اينكه ترازنرتامتر تشكيل شده از يك لوله عمودى كه در جهت قائم سطح مقطع آن تغيير مى     

شود. براى يك جريان دبى د مقدار دبى سيال درون لوله مشخص مىايستشناور درون لوله در چه ارتفاعى مى

  باشد. مى %±٢ايستد. مقدار دقت رتامتر مشخص ترازنما در يك جا ثابت مى

  شود. مقدار دبى سيال از رابطه زير حساب مى

)٢٢-٨ (            𝑄 =
( )

𝑍𝑔𝑉𝑓
 

  

Q  دبى حجمى سيال :   

Cd  ضريب تخليه :  

tA ) ٢: مساحت مقطع لولهft(  

fA ) ٢: مساحت شناورft(  

g  شتاب ثقل :   

fV ) ٣: حجم شناورft(  

fW  وزن مخصوص شناور :  

ffW  وزن مخصوص سيال :   

توان فرمول باال را به باشد مى ١خيلى كوچكتر از  با موقعيت شناور كم باشد جمله  Cdاگر تغييرات 

  صورت زير نوشت :

                                                 
1-Rotameters 



)٢٣-٨ (                  Q = K(𝐴 − 𝐴 )  

توان ير كند مىتغي )x(اگر شكل لوله رتامتر به نحوى باشد كه سطح مقطع لوله به صورت خطى با موقعيت شناور 

  رابطه زير را كه يك رابطه خطى است، نوشت :

Q = K + K X 

الزم، بايستى جنس شناور رتامتر را مناسب انتخاب كرد. بعضى از شناورها همانند كره  ffW-fWبراى ايجاد مقدار 

هدايت  درون رتامتر احتياجى به هدايت درون لوله رتامتر ندارند اما بعضى ديگر توسط يك نخ باريك و يا يك ريل

  شوند. مى

جنس لوله رتامتر معموالً از شيشه مقاوم است تا بتوان مكان دقيق شناور را مشاهده نمود. در مواقعى كه      

شود و مكان شناور توسط مغناطيس برروى جداره استحكام بيشترى مورد نياز است از لوله فلزى استفاده مى

مواقعى كه دبى جريان به يك سيگنال الكتريكى يا پنوماتيكى ربط داشته  شود. دربيرونى لوله فلزى مشخص مى

  توان توسط يك ترانسديوسر جابجايى سنج اندازه گرفت. باشد مقدار جابجايى شناور را مى

 توان از تركيب يكگيرى رتامترها است مىهايى كه خيلى بيشتر از دبى قابل اندازهگيرى دبىبراى اندازه     

  استفاده كرد.  ٣ يك رتامتر در يك مسير باى پاس اريفيس و

  ) turbine meters( سنج توربينىدبى-٤-٤-٨

ها بستگى به مقدار دبى هاى يك توربين در جريان سيال درون لوله قرار گيرد، سرعت چرخش اين پرهاگر پره     

نى توان توربيموارد اتالف انرژى مىجريان سيال خواهد داشت. با كم كردن اصطكاك در ياتاقانها و كم كردن ساير 

گيرى سرعت چرخش توان با اندازهساخت كه سرعت آن به صورت خطى با دبى جريان تغيير كند. بنابراين مى

ها از يك نقطه مشخص به وسيله يك دستگاه گيرى سرعت گذشتن پرهها به دبى جران سيال پى برد. با اندازهپره

  ها را اندازه گرفت. توان سرعت چرخش پرهكند، مىتوليد مى مغناطيسى كه پالسهاى ولتاژ را

                                                 
1- By pass 



توان دبى جريان را اندازه سنجد مىبا فرستادن پالسهاى ايجاد شده به يك دستگاه كه سرعت پالسها را مى     

  ). ١٧-٨گيرى، اين وسيله دقت بااليى دارد شكل (گرفت. به دليل خصوصيات ديجيتالى اين نوع اندازه

  

  ).١٧-٨شكل (

دهد كه (اگر نيروى اصطكاك در ياتاقانها و مقدار كوپل خروجى بر نشان مى turbine metersآناليز ابعادى      

  نظر باشد) رابطه زير برقرار است :شافت قابل صرف

)٢٤-٨ (                  = 𝑓 

Q  :  دبى حجمى سيال  

n اى روتور: سرعت زاويه  

D  قطر داخلى لوله :  

u  :  لزجت سينماتيكى  

جن افتد تأثير لزهاى باال كه در ناحيه مغشوش مىباشد. در حالى كه در دبىهاى كم، زياد مىتأثير لزجت در دبى

  هاى زياد نوشت :توان براى دبىنظر كردن از تأثير لزجت مىباشد و با صرفاز مرتبه دوم مى



)٢٥-٨ (        = 1 − 𝛼 −
( )

1 +  

a  :  

m ها: تعداد پره  

bD  قطر نوك پره :  

hD قطر پايه پره :  

t ها: ضخامت نوك پره  

L  :totor lead  

براى هر دستگاه مقدار ثابتى است و بستگى به  Kخالصه كرد كه  Q=Knتوان به صورت ) را مى٢٥-٨معادله (

  خواص سيال ندارد. 

 ٠١/٠براى مايعات و در محدوده 30000 تا  ٠١/٠سنجهاى توربينى از نوع تجارى در محدوده دبى دبى     

15000تا    روند. براى هوا به كار مى  

  ) Positive-Displacement-meters(سنج مثبت جابجايى-٥-٤-٨

گيرى، جريان سيال از درون مسيرهاى شياردار باعث چرخش يك شافت خروجى در اين نوع وسايل اندازه     

اى از ) كه نمونه١٨-٨ر شكل (رسد. دنيمم خود مىشود. در اينجا نيز همانند قبل نيروى اصطكاك و ... به مىمى

شود و چهار پيستون خارج مى ١Eوارد و از طريق حفره  ٣Pباشد جريان سيال از طريق حفره اين سيستمها مى

  شوند. با هم باعث چرخش شافت مى



  

  )١٨-٨شكل (

كوزيته افزايش ويسگيرى حساسيت كمى به ويسكوزيته دارند. در واقع در اين وسايل با اين نوع از وسايل اندازه     

خوبى  توان با دفتشود. با اين وسايل مىشود زيرا نشتى دستگاه كمتر مىگيرى نيز بهتر مىسيال، دقت اندازه

  الف).-١٩-٨را اندازه گرفت . شكل ( ١٠٠٠:١هاى در محدوده دبى

شود لزجت سيال كم مى گيرى سيال با افزايشبه دليل محدوديت در افت فشار دستگاه مقدار دبى قابل اندازه     

  ب). -١٩-٨شكل (

هاى سيستم يا با استفاده از ترانسفورمرهاى چرخشى مختلف خروجى ٤ توان با بكارگيرى تكنيكهاى نورىمى     

تواند احساس شود. بنابراين جريانهاى را به صورت ديجيتال در آورد. در هر دو روش ياد شده جهت جريان مى

د) و بدين گذارنكنند (بر پالسهاى خروجى تأثير منفى مىى خروجى ايجاد كاستى مىبرگشتى در سيال در پالسها

  دهد. وسيله دستگاه نرخ خالص جريان را در يك جهت نشان مى

گيرى با شافتهاى مارپيچ به جاى نوع پيستونى توان از وسايل اندازهبراى كاربردهاى با دبى جريان باال مى     

    ).٢٠-٨استفاده كرد شكل (

                                                 
1- Photo-optic 



    

  )١٩-٨شكل (

  )electro magnetic flow meters(گيرى دبى نوع مغناطيسى وسايل اندازه

و عمود بر  Vكنند: اگر جسم هادى در يك ميدان مغناطيسى با سرعت اين وسايل براساس اين قانون كار مى     

شود كه باعث شده يك سر اين ء مى) حركت كند درون اين هادى يك نيروى الكتريكى القاBميدان (با شدت 

در دو سر اين هادى ايجاد  eهادى قطب مثبت و انتهاى ديگر آن قطب منفى شود. در نتيجه يك اختالف پتانسيل 

  شود :گردد كه از فرمول زير حساب مىمى

𝑒 = 𝐵𝑙𝑣 
𝑙 طول هادى :  

  

  )٢٠-٨شكل (



𝑙 طول هادى :  

شود. اين مى iو سر هادى باعث جريان اگر دو سر اين هادى به يك مدار خارجى متصل شود ولتاژ القاء شده در د

خواهد شد. حال ما يك جت از  e-iRشود و در نتيجه ولتاژ هادى درون هادى مى iRجريان باعث افت ولتاژ 

-٨گيريم شكل (گذرد را در نظر مىسيال هادى با يك پروفيل سرعت يكنواخت كه از يك ميدان مغناطيسى مى

گفته شده يونهاى مثبت و منفى در اثر نيروى وارده به دو طرف جت ب). در سيال هادى براساس قانون -٢١

كنند. مقدار ماكزيمم پتانسيل الكتريكى در روى قطر افقى جت آب بوده و روند و توليد پتانسيل الكتريكى مىمى

𝐵𝐷مقدار آن هم  𝜐 باشد. ج) محدود مى-٢١-٨باشد. در كاربردهاى عملى ميدان مغناطيسى براساس شكل (مى

 شود. اما به دليل هادى بودنبنابراين هيچ ولتاژ الكتريكى در آن قسمت جت كه درون ميدان واقع نشده القاء نمى

سيال اين تمايل وجود دارد كه ميان نواحى كه درون ميدان مغناطيسى واقع شده و آن نواحى كه واقع نشده يك 

𝐵𝐷الكتريكى القاء شده كمتر از اتصال كوتاه ايجاد شود. لذا در عمل مقدار پتانسيل  𝜐 باشد. اگر طول ميدان مى

نظر كرد. براى اين منظور توان از اين اثر صرفمغناطيسى به اندازه كافى زياد باشد در نواحى وسطى ميدان مى

  كافى است.  𝐵𝐷طول ميدان 

له بايد هم مغناطيس و هم هادى نباشد گذرد. لودر كاربردهاى عملى جت سيال از درون يك لوله ثابت مى     

(پالستيكى باشد) تا اتصال كوتاه بين قطب مثبت و منفى ايجاد شده، توليد نشود. بنابراين آن قسمت از لوله را كه 

توان جنس عادى انتخاب كرد. دو الكترود شود پالستيكى گرفته و ساير جاها را مىدر ميدان مغناطيسى واقع مى

  نند. كها ارسال مىها يا ثبت كنندهگيرند. اين الكترودها جريان را به نشان دهندهولتاژ قرار مىدر نقاط ماكزيمم 

ل شود كه در شكبه دليل هادى بودن خود سيال يك مدار درون لوله بين دو الكترود مثبت و منفى برقرار مى     

ان داده شده است كه همان مقاومت الكتريكى نش د) نشان داده شده است. اين مدار با دو مقاومت -٢١-٨(

ت گيرى، آنرا بدستوان از طريق تئورى و يا پس از ساخت دستگاه اندازهباشد و مىسيال در برابر عبور جريان مى

  باشد. آورد. مقدار اين مقاومت تعيين كننده مقاومت مؤثر مدار خارجى وصل شده به الكترودها مى

  تواند ثابت و يا متغير باشد. ده در اين دستگاه مىميدان مغناطيسى استفاده ش



   

   

)٢١-٨-(  

  )Drag force flow meter(گيرى دبى به كمك نيروى دراگ اندازه-٧-٤-٨

ه شود كگيرد، نيرويى از طرف سيال به آن وارد مىهنگامى كه يك شيئى خارجى درون جريان سيال قرار مى     

  شود. زير حساب مىنيروى دراگ ناميده شده و از رابطه 

)٢٦-٨ (                     𝐹𝑑 =  

Cd  ضريب دراگ جسم :  

A سطح مقطع عمودى برخورد :  

𝜌  چگالى سيال :  

١V  سرعت سيال :  

  باشد. براى اعداد رينولدز به حد كافى باال و اشكال به خصوصى ضريب دراگ ثابت مى



𝑄تنها با  Fdبنابراين براى چگالى ثابت،  (𝑉 توان با وصل كردن را مى )Fd(كند. مقدار نيروى دراگ تغيير مى (

ها سنجد به دست آورد. يكى از اين نمونهسنج نيرو را مىكه با استفاده از كرنش ٥ شيئى ارجى به يك سلول نيرو

ر شيئى ) نشان داده شده است. اگ٢١-٨باشد كه در شكل (سنج مىاستفاده از تير يك سر درگير همراه با كرنش

گيرى كرد. مزيت مهم اين نوع توان به وسيله آن جريانهاى عكس را هم اندازهخارجى متقارن ساخته شود مى

باشد. اين نوع خاص بيان شده سيستم مرتبه دوم با فركانس طبيعى گيرى سرعت پاسخ زياد آنها مىوسايل اندازه

Hzتا  ٧٠Hzتواند خيلى كم باشد. ىباشد. مقدار دمپينگ (استهالك) سيستم ممى ٢٠٠  

  

  )Ultrasonic flow meter(گيرى دبى به روش فراصوتى اندازه-٧-٤-٨

يابند. اگر كه سيال نيز داراى انتشار امواج درون سيال در سرعتهاى به خصوصى (سرعت صوت) افزايش مى     

واج و سرعت سيال). با باشد (سرعت انتشار امسرعتى باشد سرعت دقيق اين امواج جمع جبرى اين دو سرعت مى

 گيرى دبى سيالتوان از اين خاصيت امواج براى اندازهتوجه به اينكه دبى سيال با سرعت سيال رابطه دارد مى

انتخاب اسم فراصوت به دليل آن است كه در عمل امواج فشارى معموالً از جنس امواج سينوسى  استفاده كرد. 

  تواند بشنود. محدوده فركانسى است كه گوش انسان مىباشند كه فركانس آنها باالتر از مى

اند. در يكى از روشهاى متداول استفاده از ذرات ريزى است كه داراى الكتريسيته ساكن (پيزوالكتريكى) شده     

كه باعث  شوديك القاء كننده، انرژى الكتريكى با ولتاژ كم و فركانس باال به اين كريستالها (ذرات ريز) داده مى

 گردد و اينشود. ارتعاش كريستالها به ذرات آب منتقل شده و باعث ارتعاش ذرات آب مىارتعاش كريستالها مى

شود. يك دستگاه دريافت كننده اين ارتعاشات كه در مسير جريان قرار دارد با دريافت ارتعاش در آب منتشر مى

  كند. لكتريكى مىاين ارتعاشات، خود شروع به ارتعاش كرده و توليد سيگنالهاى ا

الف) يك سيستم -٢٢-٨ارتعاشات بيشتر باشد. شكل ( )λ(قطر كريستالهاى پيزوالكتريكى بايستى از طول موج      

زمانى كه  -به شرط ثابت بودن جريان سيال  -دهد. در اين نوع از اين نوع را كه كاربرد زيادى هم دارد نشان مى

  شود. رسد از رابطه زير حساب مىكشد موج از فرستنده به گيرنده بطول مى

                                                 
1-Load  cell 



)٢٧-٨ (                      𝑡 =  

 L=ft١و اگر براى مثال در آب  Cو سرعت صوت در آن سيال :  Lكه در آن فاصله بين فرستنده و گيرنده : 

t باشد داريم :  = 0.0002sec 

  باشد آنگاه داريم : Vاگر سرعت سيال 

)٢٨-٨ (        𝑡 = = 𝐿 − + − ⋯ ≈ 1 −  

  و اگر 

)٢٩-٨ (                    ∆𝑡 =
.

 

 Cثابت باشد ولى مقدار  Lرا حساب كرد. اما اگر  Vتوان مى 𝑡∆گيرى معلوم باشند با اندازه Cو  Lر بنابراين اگ

به صورت  𝑡∆گيرى زمان با دما تغيير كند مقدار خطا قابل مالظحه خواهد شد. از آنجا كه اندازه ٢Cو در نتيجه 

زمان اندازه  ١tتفاده كرد. در اين شكل اگر ب) اس-٢٢-٨توان از سيستم شكل (پذير نيست لذا مىمستقيم امكان

زمان اندازه گرفته شده براى كريستالهاى در خالف جهت  ٢tگرفته شده براى كريستالهاى در جهت جريان باشد و 

  شود. از رابطه زير حساب مى 𝑡∆جريان باشد، 

∆𝑡 = 𝑡 − 𝑡 =
2𝑉𝐿

𝐶 − 𝑉
≅

2VL

C
 

گيرى مستقيم آن ر مقدار به دست آمده براى حالت اول است. ولى مزيت باالتر آن اندازهدو براب 𝑡∆اين مقدار 

  وجود دارد.  𝑡∆(دما) برروى  ٢Cباشد اما هنوز تأثير مى

ج) از دو سيستم نوسانگر براى ايجاد پالسهاى در سيستم فيدبك استفاده شده است. فركانس -٢٢-٨در شكل (     

 اى كه در خالف جهت جريان است و براى حلقه اى كه در جهت جريان است قهتكرار اين پالسها براى حل

𝑓∆ باشد و اختالف فركانس اين دو حلقه مى ≜ 𝑏 و اما − =،  𝑏 باشند مى=

  پس داريم :



)٣٠-٨ (                  ∆𝑓 = 

وابسته نيست لذا خطاى ذكر شده در حاالت قبل نيز در  ٢Cبه  𝑓∆شود مقدار فركانس طور كه مالحظه مىهمان

راههاى  𝑓∆گيرى رود. براى اندازهگيرى وجود ندارد. اين روش هم اكنون در عمل بسيار به كار مىاين نوع اندازه

  پردازيم.مختلفى وجود دارد كه در اينجا به آنها نمى

  

  )٢٢-٨شكل (

  )Vortex-shedding flowmeters(هاى ورتكس گيرى دبى به كمك حلقهاندازه-٨-٤-٨

هاى ورتكس در پشت سر هاى ورتكس براساس قانون ايجاد حلقهگيرى دبى با استفاده از حلقهدستگاه اندازه     

درون لوله به حدود  ريزى شده است. هنگامى كه رينولدز جريان سيالور در جريان سيال طرحجسم خارجى غوطه

ها از رابطه زير حساب هاى ورتكس حتمى است و فركانس تشكيل شدن اين حلقهرسد ايجاد حلقهمى ١٠٠٠٠

  شود. مى

)٣١-٨ (                    𝑓 =  

Nst است)  ٢١/٠ها آيد (براى لولهكه تقريبا ثابت است و از طريق تجربى بدست مى  ٦: عدد بدون بعد  

                                                 
1- Strouhal 



V  سرعت سيال :  

d ور : مشخصه ابعادى جسم غوطه  

توان در محدوده وسيعى از اعداد رينولدز ثابت نگه داشت و را مى Nstور عدد با طراحى مناسب جسم غوطه   

 f). فركانس ٢٣-٨شود شكل (ايجاد شده در اثر جريان سيال تنها به سرعت جريان مربوط مى fبنابراين فركانس 

و يا  سنجتوان توسط تكنيكهاى كرنشكنند كه مىب و همچنين فشارى مىايجاد شده توليد نيرويهاى متناو

  پيزوالكتريك آنها را اندازه گرفت. 

  

  )٢٣-٨شكل (

سنج از اين نوع كه فشارهاى متفاوت را با دياگراگم االستيك خود حس ) شكل شماتيك يك دبى٢٤-٨شكل (     

ر گيرى كرد. دتوان اندازهيرى سرعت مايعات و يا گازها را مىگدهد. توسط اين نوع وسيله اندازهكند نشان مىمى

  رسد. مى Hz٥٠٠تا  Hz٢٠٠هاى ورتكس به هنگامى كه دبى سيال بيشترين مقدار باشد فركانس توليد حلقه



  

  )٢٤-٨شكل (

  )Gross Mass Flow rate(گيرى دبى جرمى سيال اندازه ٥-٨

سياالت دبى جرمى سيال بيشتر از دبى حجمى سيال اهميت دارد. به گيرى در بسيارى از كاربردهاى اندازه     

شود نه حجم سوخت. بنابراين عنوان مثال مصرف سوخت يك هواپيما يا موشك براساس جرم سوخت معين مى

روند بايد بتوانند دبى جرمى سوخت را تعيين كنند. همچنين در گيرى هم كه در آنجا بكار مىوسايل اندازه

  دهد دبى جرمى براى ما خيلى اهميت دارد. شيميايى كه در صنعت روى مىفرآيندهاى 

  روند عبارتند از :گيرى دبى جرمى سيال بكار مىدو روش معمول كه براى اندازه

 با گيرىگيرى دبى حجمى سيال : در اين نوع اندازهگيرى دبى جرمى سيال با استفاده از وسايل اندازهاندازه -١

گيرى چگالى سيال با وسايل به خصوصى و با بكارگيرى يك كامپيوتر ساده حجمى سيال و اندازه گيرى دبىاندازه

  توان دبى جرمى سيال را حساب كرد. مى

  باشند. گيرى كه نسبت به دبى جرمى سيال حساس مىاستفاده از وسايل اندازه -٢



  پردازيم. حال به شرح هريك از روشهاى باال مى

  گيرى چگالى سيال.مى همراه با اندازهگيرى دبى حجاندازه

الف) يك قسمت از -٢٥-٨) نشان داده شده اند. در شكل (٢٥-٨گيرى چگالى در شكل (بعضى از وسايل اندازه     

شود. نيروى شناورى وارد از طرف سيال بر شناور مستقيما به جريان سيال به درون يك ظرف فلزى ريخته مى

گيرى شود. يكى از اين روشهاى استفاده از يك تير يك اند از طرق مختلف اندازهتوچگالى سيال ربط دارد و مى

  )Load Cell(سنج نصب شده برروى آن است سر درگير همراه با كرنش

شكل دائما به وسيله سيستم فنر و  Uب) يك حجم مشخص از سيال در حال عبور از لوله -٢٥-٨در شكل (     

 Uپذير) ساير نيروهاى خارجى وارد بر لوله ها (كوپلينگهاى انعطافمتصل كنندهشود. جابجايى پنوماتيكى وزن مى

روند وزن كنند. همچنين به وسيله يك نيروى پنوماتيكى كه براى باالنس سيستم به كار مىشكل را حذف مى

پلينگهاى شكل خطاهاى ناشى از فنر و كو Uشود. با باالنس كردن (تراز كردن) لوله سيستم اندازه گرفته مى

دهد در گيرى چگالى گازها را نشان مىج) يك روش اندازه-٢٥-٨رسد. شكل (پذير به حداقل ممكن مىانعطاف

اين روش از يك دمنده سانتريفوژ كوچك استفاده شده است تا به وسيله آن همواره جزيى از سيال را بتوان پمپ 

تواند به وسيله يك مانومتر مناسب باشد و مىگاز مى اى متناسب با چگالىكرد. مقدار افت فشار در چنين دمنده

  گيرى شود. اندازه

توان به عنوان يك وسيله گيرى دبى حجمى در مواقعى كه دبى جرمى سيال مورد نياز باشد مىاز وسايل اندازه     

مشخص كننده د) يك ترانسديوسر كريستال به عنوان -٢٥-٨گيرى چگالى فراصوتى استفاده كرد. در شكل (اندازه

رود. مقدار مقاومت صوتى به حاصلضرب دانسيته سيال و سرعت صوت بستگى دارد. به مقاومت صوتى به كار مى

باشد با تقسيم اين سيگنالها بر سنج حجمى موجود مىدليل اينكه سيگنالهاى مربوطه به سرعت صوت از دبى

  آيد. مىسيگنالهاى مقاومت صوتى، سيگنالهايى از چگالى سيال به دست 

رند بستگى گذشوند به محيطى كه پرتوها مىمقدار پراكندگى دسته پرتويى كه از يك راديو ايزوتوپ منتشر مى     

هـ). در يك محدوده خاصى از چگالى سياالت براى يك سيال مشخص مقدار جريان خروجى -٢٥-٨دارد شكل (

  كند. خطى تغيير مىاز دريافت كننده پرتوها تقريبا با تغييرات چگالى به صورت 



گيرى فشار مربوطه و دماى گاز به طور غيرمستقيم حساب توان مقدار چگالى گاز را با اندازهدر جريان گازها مى     

  ى). -٢٥-٨كرد شكل (

   

  )٢٥-٨شكل (

. كنندنوع ديگرى از چگالى سنجها براساس تأييد چگالى سيال برروى فركانس طبيعى سيستم ارتعاشى كار مى     

شكل  U). يك لوله ٢٥-٨روند. در شكل (اين نوع چگالى سنجها براى هر دو نوع سيال گازها و مايعات به كار مى

كند. هود اول ارتعاشات اين لوله به نحوى از نشان داده شده است كه از درون آن سيال به صورت دايم عبور مى

شكل) به واسطه سيال درون آن تغيير  Uير (لوله كند. سختى معادل تفرمولهاى تيرهاى يك سر درگير تبعيت مى

 كند. مقدار فركانس طبيعى تير ازكند اما وزن واحد طول آن به صورت مستقيم با دانسيته سيال تغيير مىنمى

  شود : رابطه زير حساب مى



)٣٢-٨ (            f =
. √

√
  

L  طول لوله :U  شكل  

I  ممان اينرسى خمشى لوله :  

tr  چگالى جرمى ماده لوله :  

i, R 𝑅  شعاع داخلى و خارجى لوله :U  شكل  

fr  دانسيته سيال :  

  گيرى دبى جرمى به صورت مستقيم :اندازه

كاربرد وسيعى دارد وسايل گيرى دبى جرمى به صورت غيرمستقيم در حالى كه روشهاى ياد شده در مورد اندازه     

گيرند. اين وسايل ممكن است گيرى هم وجود دارند كه دبى جرمى جريان را به صورت مستقيم اندازه مىاندازه

و دقت باالتر را داشته باشند. يكى از قواعدى كه براساس آن يك دسته  -حجم كمتر  -مزاياى چون قيمت كمتر 

باشد. در مكانيزمهاى چون اند قانون ممان ممنتم توربوماشينها مىگيرى دبى جرمى ساخته شدهوسايل اندازه

وارد شده از  Tيابد كوپل توربينها و يا پمپهاى محورى كه در آنها سيال غيرقابل تراكم در يك جهت انتقال مى

  شود. طرف سيال به پره توربين و يا بلعكس در پمپهاى محورى از رابطه روبرو حساب مى

)٣٣-٨ (                𝑇 = 𝐺(𝑉 𝑟 − 𝑉 𝑟 )  

G  دبى جرمى سيال :  

 𝑟 شعاع خروجى پره :  

T  كوپل :  

𝑉  سرعت مماسى سيال در حين ورود :  

𝑉  سرعت مماسى خروجى سيال :  

𝑟 شعاع ورودى پره :  

دار كه توسط يك موتور با سرعت خ پرهگيرى از درون يك چر) را در نظر بگيريد. سيال مورد اندازه٢٦-٨شكل (

𝑉 دار صفر باشدگذرد. اگر مؤلفه مماسى سرعت سيال در ورود به چرخ پرهچرخد مىثابت مى = اگر طول  0



𝑉پره به قدرى زياد باشد كه سيال در خروج از پره مؤلفه  = 𝑟𝜔  را پيدا كرده باشد مقدار كوپل داده شده به

  با : سيال برابر است

)٣٤-٨ (                    𝑇 = 𝑟 𝜔𝐺  

توان به طرق مختلف آن را اندازه گرفت به صورت خطى كه مى Tباشند. بنابراين كوپل ثابت مى wو  rكه در آن 

به دليل وجود نيروهاى اصطكاك داخلى مقدار كوپل صفر نخواهد بود. به عالوه  G=٠كند. اما براى تغيير مى Gبا 

اى زاويه گيرى مقدار سرعتبا اندازهباعث تغيير كوپل مربوط به دبى صفر خواهد شد. تغييرات در ويسكوزيته سيال 

  توان دبى را اندازه گرفت. دار مىچرخ پره

ω =

𝑇
𝑟

𝐺
 

اى از كوپل آسانتر است از سرعت گيرى سرعت زاويهبه صورت خطى نيست اما چون اندازه Gبا  ωبا اينكه تغييرات 

  شود. ه مىاى استفادزاويه

دار شود. يك موتور دور ثابت با چرخاندن چرخهاى پره) حاصل مى٢٧-٨با تغييراتى در سيستم قبل شكل (     

. شودگيرى نمىشود اما سرعت و يا كوپل وارده برروى اين چرخ اندازهاى به سيال مىباعث انتقال ممنتم زاويه

اند و به وسيله مقاومت فنر از چرخش آنها جلوگيرى رار گرفتههاى توربين قبلكه در نزديكى اين چرخ راننده پره

  شود. مى

𝑉سرعت سيال در خروجى چرخ راننده       = 𝑟𝜔شود هاى توربين هم مىباشد و با همين سرعت وارد پرهمى

𝑉 = 𝑟𝜔سيال در اويهتواند بچرخد (به شرط بلند بودن طول محور توربين) ممنتم ز. اما چون توربين نمى

𝑇 شود و كوپل هاى توربين صفر مىخروجى از پره = 𝑟 𝜔𝐺 كند.را بر توربين وارد مى 

مي توان  θ(انحراف پره ها ) تغيير كند، با اندازه گيري مستقيم  θاگر مقدار كوپل مقاوم فنربه صورت خطي با    

  را نيز اندازه گرفت. Gمقدار 



 
 
 

  )٢٦-٨شكل (

  

  

 )٢٧-٨(شكل


