
 

 

 

 روش اندازه گیری فلومتر های مغناطیسی : 

 

در یک نگاه کلی می توان گفت که یک میدان مغناطیسی به لوله اندازه گیری اعمال می شود که به موجب آن یک 

با سطح نارسانا )به  اختالف پتانسیل متناسب با سرعت به وجود می آید. این فلومتر برای کار نیاز به یک سیال رسانا و لوله ای

ی فیزیکی به کار رفته در این فلومترها، القای ی استیل پوشیده شده با پالستیک( دارد. . پدیدهعنوان مثال لوله

. مایکل فارادی انگلیسی یکی از مهم ترین قوانین الکترومغناطیسی را ارائه کرد که امروزه اساس کار  الکترومغناطیسی است

ی بین یک مدار الکتریکی و یا یک باشد. این قانون رابطهورمترهای الکتریکی و القاگرها میتورها، ترانسفالکتروموتورها، ژنرا

رسانا، با میدان مغناطیسی را بیان می کند. فارادی آزمایشی را با یک آهنربا و یک سیم پیچ ترتیب داد و در طی این آزمایش 

کند، انایی در میدان مغناطیسی حرکت میکند و یا رسم پیچ تغییر میسی عبوری از یک سیمتوجه شد که وقتی شار مغناطی

 یک نیروی محرکه در سیم پیچ القا می شود. بر اساس این یافته فارادی قوانین خود را به شرح زیر مطرح کرد:

: هرگونه تغییر در میدان عبوری از سیم پیچ موجب القای نیروی محرکه الکتریکی و متناسب با آن جریان  قانون اول

 الکتریکی در مدار بسته می شود.

ی القا شده در سیم پیچ، متناسب با آهنگ تغییرات شار مغناطیسی است که از سیم ی نیروی محرکه: اندازه قانون دوم

 پیچ می گذرد.

 

 آزمایش القا فارادی .1شکل 

 شود:داده شده و به صورت زیر تعریف مینشان  شار مغناطیسی را با  

Φ = BA 

 توان گفت: مطابق با قانون دوم فاراده می سطح مقطع مورد نظر از لوله است. میدان مغناطیسی و  کد این رابطه 
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 آید:در نظر گرفته شود، رابطه به صورت زیر در می kاگر ثابت این تناسب 
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ی القا شده متناسب با سرعت رسانایی که در میدان مغناطیسی ی نیروی محرکهتوان گفت که اندازهبه بیان دیگر می

 ی میدان مغناطیسی است.کند، طول آن و اندازهحرکت می

و شرایطی در نظر گرفته شود که جهت جریان سیال بین دو  و طول مورد مطالعه  ی بین الکترودها اگر فاصله

باشند، قانون القای فارادی به صورت زیر در می  ثابت و  الکترود)سرعت سیال( و میدان مغناطیسی در یک راستا و مقادیر 

 آید:

A = DL⟹ ε = 𝑘BD
𝑑L

𝑑𝑡
 

𝜀 = 𝑘BDV 

باشد. یک فاکتور مفید دیگر که باید فاکتور تناسب می 𝑘( بر حسب ولت و emfی القا شده )در این رابطه نیروی محرکه

ی است که کاربرد بهتری در مقاصد فلومتری دارد. توسط این فاکتور سرعت خطی مطابق با رابطه  𝑄به این رابطه افزوده شود، 

 زیر به نرخ دبی حجمی مربوط می شود:

𝑄 = 𝐴 × 𝑉 

سرعت خطی سیال است که با استفاده از  𝑉سطح مقطع مورد نظر از لوله و  𝐴نرخ دبی حجمی،  𝑄ی فوق که در رابطه

 ی کاربردی زیر به دست می آید:ی قبل تر از آن، رابطهاین رابطه و رابطه

𝜀 =
𝑘𝐵𝐷𝑄

𝐴
 

شود. این رابطه نظیم میبه صورت الکتریکی ت 𝑘خروجی اندازه گیری و  𝜀و  𝑄گیری استاندارد، دبی در یک فرایند اندازه

 ی خطی بین سرعت سیال و ولتاژ القا شده را نشان می دهد.گیری دبی و همین طور رابطهیک حالت ساده شده از اصل اندازه

 مبتنی مغناطیسی های سنجدبی سیستم کار اساس درصد است. 0.5در بهترین حالت کمتر از   دقت این نوع از فلومترها

 ولتاژ آن در کند حرکت مغناطیسی میدان یک در رسانایی هرگاه که است آن بیانگر که است فارادی مغناطیسی القای قانون بر

 شود. می القاء جریان

Faraday's Law: E = KBDV  

شکل زیر . است متناسب B یا مغتاطیسی میدان قدرت و رسانا پهنای ، رسانا سرعت با مستقیما القایی، ولتاژ مقدار

 از میدان رسانا مایع که کند. هنگامیمی بیان را فارادی قانون و مغناطیسی سنج دبی فیزیکی اجزاء بین یرابطه

 الکترودها بین فاصله به   Dیا رسانا پهنای کنند.رودها ولتاژ القایی را دریافت میالکت کندعبور می V سرعت با مغناطیسی

 به و است رسانا مایع سرعت وسیله این متغیر تنها ،(کندمی جلوگیری بادیواره کوتاه ازاتصال ایزوله بدنه).دارد بستگی

 داشته است. پس می توانیم نتیجه بگیریم: نگه هاثابت الکترود وفواصل مغناطیسی میدان قدرت کهآن دلیل

 خروجی یا  ولتاژE ًاست متناسب سرعت با مستقیما 

 به نیازی کهآن دلیل به و کندنمی ایجاد سیال جریان برابر در انسدادی و ندارد متحرکی قطعه گونههیچ سنجدبی این

. باشندمی مناسب خورنده و مایعات دوغاب ها دبی سنجش برای ،ندارد گیری اندازه برای سیال و ویسکوزیته دانسیته

 نوع دراین سیال زیرا، نیستند مناسب گازها برای( جریان راه برسر مانع وجود عدم دلیل به) فشاردرآنها افت عدم باوجود



 

 

 باید استفاده مورد سیال باشد. داشته، است سنجدبی سازنده به وابسته راکه الکتریسیته رسانایی بایدحداقل گیری اندازه

های متناوب رسانندگی کم ازمیدان برای سیاالت با ،های مغناطیسیدر فلومتر .باشد مغناطیسی غیر و الکتریسیته رسانای

های ثابت )الکترودها متصل به و برای سیاالت با رسانندگی زیاد از میدان تماس( در مستقیما شود)الکترودهااستفاده می

مایع می  سیاالت دبی سنجش برای سنجدبی نوع ازاین موارداستفاده طورکلی به لوله فوالدی ضد زنگ(استفاده می شود.

 است .  آن نصب سختی و بودن قیمت ،گران سنج دبی این دیگر های ازمشخصه. باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


