
 

 

 ( : Transit Timeروش اندازه گیری دبی توسط فلومترهای التراسونیک زمان گذر ) 

 

 دبی سنج های التراسونیک رایج در صنعت به سه روش کار می کنند : "معموال

  Transit Timeدبی سنج های التراسونیک  -1

  Dopplerدبی سنج های التراسونیک  -2

  Cross Correlationدبی سنج های التراسونیک  -3

 

هرکدام از این روش ها برای موارد خاصی مورد استفاده قرار می گیر ند . اما رایج ترین و پرکاربردترین آنها در صنعت ، 

 می باشد .  transit timeروش  "قطعا

 آب هایلوله و هادرکانال نصب و مناسب رودکارمیه های پر بگیری دبی در لولهاندازه در روش فراصوتی زمان گذرمعموال 

بر روی لوله نصب شده  ا) که سنسوره clamp-on اکثر فلومترهای دارد. باالیی ارزش و قیمت که است شده تصفیه آشامیدنی

    .کنندگیری میبا استفاده از این روش اندازهو عملیات مکانیکی بر روی لوله انجام نمی شود ( 

بر روی یک  سنسور دو روش این در.  است فراصوتی گیریاندازه هایترین روشمهم از یکی واقع در ترانزیتزمان  روش

یا  دیواره لوله به نسبت درجه 45 زاویه با معموال) صفحه محور ) در لو له ها صفحه محور قطر ( و با فاصله ای مشخص از هم 

 شوند.می نصب  کانال( دوطرف

 

 روش زمان ترانزیت. 1شکل 

لتراسونیک پس واین موج ا  گردد کهدر یک لحظه از یکی از سنسورها به سمت سنسور دیگر ارسال می یک موج فراصوتی

 گردد.از طی فاصله بین دوسنسوردر لحظه ای مشخص توسط سنسور روبرویی دریافت می

𝐓 = 𝐭𝟏 

 فرستدمی( بود کنندهارسال قبال که) روبرویی سنسور سمت به را دیگر لتراسونیکوا موج یک کننده دریافت سنسور حال

 .رسدبه سنسور روبرویی خود می متفاوتی زمان مدت در بار این ولی قبل بادفعه مساوی مسافت ازطی پس موج این که

𝐓 = 𝐭𝟐 



 

 

 جهت با موافق ارسالی موج باریک افقی صفحه در سنسور دو بین یزاویه به توجه با چیست؟ زمانی تفاوت این علت

 یک جریان درجهت باریک شناگری کنید تصور واقع در. گرددمی بر جریان جهت خالف در دربرگشت ولی رودمی جریان

 زمان دو در که است بدیهی کند،می شنا را فاصله همان آب جریان جهت خالف در دیگر بار و کندمی شنا را ثابت فاصله

در حالت نخست صوت با سرعت صوت در سیال به عالوه سرعت  .میکند طی را مسیر این آب جریان سرعت به بسته متفاوت

 کند.کند و در حالت دوم صوت با سرعت صوت در سیال منهای سرعت سیال مسیر را طی میسیال مسیر را طی می

t1 =
𝐿

𝐶+𝑉
𝑡2  و       =

𝐿

𝐶−𝑉
     

 آید:ی زیر بدست میسرعت میانگین از رابطه

 

جای ه دریافتی ب هایدر مدلهای به روزتر فلومترهای گذر زمانی ، به منظور حصول دقت باالتر برای تحلیل فرکانس 

 گردد. از روش همبستگی و تصحیح فرکانسی استفاده می edge timeاستفاده از 

 گاز از که است ضروری ،کندمی کار خوبی های تحت فشار بهو حتی لوله سیاالت اکثر در زمانی ترانزیت روش کهحالی در

 شود.  جلوگیری هامبدل بین صوتی امواج پراکندگی از تا باشد دور به جامدات یا

  میزان دقت دستگاه افزایش خواهد یافت،  جفت دو به سنسور جفت یک افزایش با باشد مدنظر باال هایدقت کهصورتی در


