انتخاب مناسة فلومیتر
ػٛأُ ظيبزي زض ا٘تربة ٘ٛع ضٚـ  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ٘ٛع زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ ٘مف زاضز  .ثب تٛر ٝثٞ ٝسف ا٘ساظٌ ٜيطي  ٚوبضثطز
آٖ ٛ٘ ،ع ؾيبَ  ٚپطٚفبيُ رطيبٖ ٔ ،كرهبت فيعيىي  ٚقيٕيبيي ؾيبَ  ،ثيكي ٚ ٝٙوٕي ٝٙي رطيبٖ  ،ا٘ساظ ٜي ِٔ ، ِٝٛحُ ٘هت
زؾتٍبٛ٘ ، ٜع تغصي ٝي زض زؾتطؼ  ،ايٕٙي ٔٛضز ٘ظط (ػٙبيت ثٌ ٝعاضـ عجم ٝثٙسي ٔٙبعك ٔؿتؼس ذغط )  ٚثؼضي ػٛأُ زيٍط ٚ
ٔغبثك ثب يه فطآيٙس ٔكرم ايٗ ا٘تربة ا٘زبْ ٔي قٛز ثؿيبضي اظ اعالػبت فٛق زض زاز ٜثطي اِٚي ٝزضد قس ٜاؾت و ٝعطاح
ثطاؾبؼ آٖ زؾتٍب ٜضا ا٘تربة  ٚزاز ٜثطي ضا تىٕيُ ٔي ٕ٘بيس  .زض ٟ٘بيت ؾبظ٘س٘ ٜيع ثؼس اظ تبٔيٗ زؾتٍب ٜزاز ٜثطي ضا تىٕيُ ( ٚ
قبيس زض ٔٛاضز انالح ) ٕ٘ٛز ٚ ٜزض اذتيبض وبضثط لطاض ٔي زٞس.
لجُ اظ ٚضٚز ث ٝثحج ا٘تربة  ٚاضاي ٝي ضٚـ  ،ث ٝاثتسا ثٔ ٝؼطفي ثطذي اظ ػٛأُ ٔٛحط زض ا٘تربة ٘ٛع فٙبٚضي ٛ٘ ٚع زؾتٍب ٜا٘ساظٜ
ٌيطي رطيبٖ پطزاذتٔ ٝي قٛز ظٔب٘ي و ٝتٕبْ ػٛأُ تبحيط ٌصاض  ٚرعييبت وبضثطز زؾتٍبٔ ٜكرم قس ،آٖ ٌب ٜظٔبٖ آٖ اؾت و ٝثب
ِحبػ وطزٖ ٞط وساْ اظ ان َٛفٛق زؾتٍب ٜايس ٜآِي ثطاي ا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ ؾيبَ ا٘تربة قٛز .
انتخاب دستگاه انذازه گيري تراساس ويژگي سيال
اغّت زؾتٍبٞ ٜبي ا٘ساظٌ ٜيطي نطفب ثطاي ا٘ساظٌ ٜيطي ٔبيغ يب ٌبظ وبضثطز زاضز  ٝ٘ ٚثطاي رطيبٖ ٞبي چٙس فبظ .ث ٝػال ، ٜٚآٖ چ ٝزض
ايٗ رب ٔ ٟٓاؾت ثيكتط ػٙبيت ث ٝپطٚفبيُ رطيبٖ  ٚأىبٖ ز ٚفبظ قسٖ رطيبٖ ٞبي ته فبظ زض حيٗ ػّٕيبت ػبزي يه فطآيٙس اؾت
 .اظ ايٗ ض ، ٚعطاحي  ٚا٘ تربة زؾتٍب٘ ٜيع ثطاؾبؼ ٘ٛع ؾيبَ  ٚقطايظ وبضيطز آٖ ذٛاٞس ثٛز و ٝثب تٛر ٝثٛ٘ ٝع ؾيبَ  ،فٙبٚضي
ٔٙبؾت ا٘تربة ٔي ٌطزز.
هيساى دها و فشار عوليات  :تغييطات زض فكبض ؾيبَ ؾجت ايزبز تغييط زض چٍبِي  ٚث ٝز٘جبَ آٖ تغييط زض زيٍط ٚيػٌي ٞبي آٖ
قس ٚ ٜقطايظ ا٘ساظٌ ٜيطي ضا زق ٛاض ذٛاٞس ٕ٘ٛز  .ث ٝعطيك ٔكبث ، ٝزٔب (يب ثطذي زيٍط اظ ٚيػٌي ٞبي ؾيبَ ) ٘يع ٕٔىٗ اؾت ثبػج
ايزبز تغييطات زض چىبِي  ٚچؿجٙسٌي ؾيبَ قٛز .ايٗ تغييطات ث ٝعٛض  ٓٞظٔبٖ ثٛز ٚ ٜثطذي اظ آٖ ٞب ٕٔىٗ اؾت ٘تبيذ ٔتبحط اظ
ػبُٔ زيٍط ضا تكسيس ٕ٘ٛز ٜيب حتي احطي ضا حصف ٕ٘بيس  .ثطاي ٔخبَ افعايف زٔب ؾجت وبٞف چؿجٙسٌي ؾيبَ  ٚزض ٘تيز ٝوبٞف
تغييط ٌؿتط ٜي ا٘ساظٌ ٜيطي زض زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي ث ٝضٚـ حزٕي ٔي ٌطزز .ث ٝعٛض ػبْ  ،زض ظٔبٖ ػّٕيبت  ،ايٗ پسيس ٜؾجت
تحٕيُ ٞط ٌ ٝ٘ٛتغييطي زض حطوت لغؼبت ٔىب٘يىي ذٛاٞس قس .
وجود گاز در هايع  :زض ا٘ساظ ٌ ٜيطي رطيبٖ ٔبيؼبت  ،زضنس ٚرٛز ٌبظ زض ٔبيغ ثؿيبض ٔ ٟٓاؾت  .ثطاي ٔخبَ  ،زض ايٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛاضز ٚ
زض ظٔب٘ي و ٝزضنس ٚرٛز ٌبظ زض ٔبيغ ظيبز ٘جبقس  ،ا٘تربة ٘ ٚچٛضي ٌعي ٝٙي ٔٙبؾجي ذٛاٞس ثٛز ٔكطٚط ثط آٖ و ٝا٘كؼبة ٞبي
ٕ٘ ٝ٘ٛثطزاضي ث ٝنٛضت افمي  ٚزض ٚؾظ ايٗ ػٙهط تؼجي ٝقس ٜثبقس  .حجبة ٞبي ٌبظ ثبػج ٔتطاوٓ قسٖ ؾيبَ قس ٓٞ ٚ ٜچٙيٗ
ضٚي ؾطػت آٖ تبحيط ذٛاٞس ٌصاقت  .اٌط ٔيعاٖ ٌبظ ٔٛرٛز زض ٔبيغ زض حسٚز ز ٚاِي پٙذ زضنس ثبقس ،زؾتٍبٞ ٜبي ا٘ساظٌ ٜيطي اظ
٘ٛع پيچكي  ،فطانٛتي  ،تٛضثيٙي  ٚ ،حتي حزٕي ٌعي ٝٙي ٔٙبؾجي ذٛاٞس ثٛز  .زض ايٗ ضاؾتب  ،ظٔب٘ي ٔكىالت ا٘ساظٌ ٜيطي
افعايف ذٛاٞس يبفت و ٝچؿجٙسٌي ؾيبَ افعايف ثيبثس .
ساييذگي  :ايٗ پسيس ٜثيكتط زض ؾيبَ ٞبي ز ٚفبظ  ٚزٚغبثي ثٚ ٝرٛز ذٛاٞس آٔس  .شضات ضيع اظ رّٕ ٝظً٘ آ ٗٞيب زيٍط شضات ٔؼّك
زض ٔبيغ ثبػج ؾبييسٌي  ٚزض ٘تيز ٝافعايف ذغب زض ا٘ساظٌ ٜيطي قسٔ ٚ ٜؼٕٛال أىبٖ قٙبؾبيي ؾطيغ  ٚرجطاٖ ثٛٔ ٝلغ آٖ فطآٞ
٘رٛاٞس ثٛز  .ثطاي ٔخبَ  ،زض اضفيؽ ٞب ايٗ احط ثبػج ؾبييسٌي ِج ٝي ضٚظ٘ ٝي اضفيؽ  ،زض زؾتٍبٞ ٜبي تٛضثيٙي  ٚحزٕي ثبػج

آؾيت زيسٖ يب تبلبٖ ٞب يب تٛضثيٗ  ٚزض زؾتٍبٞ ٜبي اِىتطٔٚغٙبعيؿي ثبػج غيط ذغي قسٖ ذطٚري آٖ ذٛاٞس قس  .ؾبييسٌي زض
زؾتٍبٞ ٜبي ا٘ساظٌ ٜيطي ثب اضبفٕٛ٘ ٝزٖ پٛقف ذبني ضٚي لؿٕت ٞبي آؾيت پصيط زؾتٍب ٜلبثُ وٙتطَ ذٛاٞس ثٛز  .زض ػٛو
تبحيط ٔبيؼبت زٚغبثي ضٚي لغؼبت زؾتٍبٞ ٜبي اِىتطٔٚغٙبعيؿي (اظ رٙؽ آ٘ ٚ ٗٞيىُ )  ٚتغييط ٘ٛع ٔ ٚبٞيت ؾيٍٙبَ ذطٚري
ؾيٓ پيچي زؾتٍب ٜغيط لبثُ ا٘ىبض اؾت  .ث ٝعٛض حتٓ ؾبظ٘سٌبٖ ٔرتّف ثطاي ٔمبثّ ٝثب ايٗ ذغب تٕٟيساتي ضا زض ٘ظط زاقت ٚ ٝزض
عطاحي ذٛز آٖ ضا ث ٝوبض ذٛاٙٞس ٌطفت  .زض ثركي اظ لؿٕت ٞبي زؾتٍبٞ ٜبي ٔجتٙي ثط رطيبٖ ٌطزاثي ٘يع أىبٖ ذٛضزٌي ٚ
ؾبيف ٚرٛز زاقتٕٞ ٝبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝايٗ احطات زض لؿٕت رّٛيي ٔجسَ پيع ٚاِىتطيه زؾتٍبٞ ٜبي فطانٛتي ٘يع ارتٙبة ٘بپصيط اؾت .
ايٗ پسيس ٜزض زؾتٍبٞ ٜبي فطانٛتي ؾجت ايزبز تغييطاتي زض ٔبٞيت ؾيٍٙبَ  ٚفطوب٘ؽ أٛاد ذٛاٞس قس.
عذد رينولذزٕٞ :بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝلجال ثيبٖ قس ،تغييطات زض ػسز ضيِٛٙسض ايزبز تغييطات زض ضغيٓ رطيبٖ ؾيبَ ضا ثبػج ذٛاٞس قس  .اظ
رب٘ت زيٍط  ،زض عطاحي ٞب ثطاي ارتٙبة اظ ثطٚظ افت فكبض ؾيبَ  ٚرٟت حه َٛاعٕيٙبٖ ٔ ،ؼٕٛال ا٘ساظ ٜي زؾتٍب ٜثعضي تط اظ
حسالُ ٔمساض ٔحبؾج ٝقس ٜا٘تربة ٔي ٌطزز  .زض ؾيبَ ٞبي ثب ػسز ضيِٛٙسض پبييٗ (ضغيٓ آضاْ ) اؾتفبز ٜاظ زؾتٍبٞ ٜبي حزٕي ،
اِىتطٔٚغٙبعيؿي  ٚپيچكي تٛنئ ٝي قٛز .اظ عطفي اٌط ػسز ضيِٛٙسض ذيّي پبييٗ ثبقس ،ؾيٍٙبَ ذطٚري تب حسٚزي غيط ذغي
قس ٚ ٜترطيت ٔي ٌطزز.
انتخاب دستگاه تراساس شرايط نصة
ثؼس اظ ثطضؾي ٚيػٌي ٞبي ؾيبَ  ٚثطاي ٔحسٚز قسٖ ٘ٛع زؾتٍبٞ ٜبي ا٘تربثي  ،ثبيس زض ا٘تربة ذٛز قطايظ ٘هت ضا ٘يع ِحبػ وطز
 .ثطذي اظ ايٗ قطايظ ػجبضتٙس اظٔ :حُ ٛٔ ٚلؼيت ٘هت -فضبي ٔٛرٛز  ٚزض زؾتطؼ رٟت ٘هت ،أىبٖ زؾتطؾي ثؼس اظ ٘هت ثٝ
ايٗ فضب رٟت ثٟط ٜثطزاضي ٍٟ٘ ٚساضي  ٚثطذي زيٍط ٔالحظبت ٘هت زض عطاحي ٔي تٛا٘س زض ا٘تربة زؾتٍب٘ ٜمف زاقت ٝثبقس ثطاي
ٔخبَ ٌ،طچ ٝاغّت زؾتٍبٞ ٜبي ا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ زاضاي لبثّيت ٘هت ث ٝنٛضت افمي  ٚػٕٛزي ٔي تٛا٘س ثطذي اظ ٌعيٞ ٝٙب ضا
حصف ٕ٘بيس.
جهت جرياى  :زض ثيٗ تٕبْ ضٚـ ٞب  ٚزؾتٍبٞ ٜبي ا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ  ،تؼساز وٕي ضا ٔي تٛاٖ يبفت و ٝتٛا٘بيي ا٘ساظٌ ٜيطي
رطيبٖ زض ز ٚرٟت ضا زاقت ٝثبقس ثس ٖٚايٗ و ٝآؾيجي ث ٝزؾتٍب ٜيب زلت  ٚنحت ا٘ساظٌ ٜيطي ثطؾس .ثطاي اغّت ضٚـ ٞبي ٔجتٙي
ثط اذتالف فكبض تٟٙب زض يه رٟت أىبٖ ا٘ساظٌ ٜيطي اؾت .أب يه ٘ٛع اضفيؽ  ٚپيتٛت تيٛة ٚيػٚ ٜرٛز زاضز و ٝاظ ايٗ لبػسٜ
اؾتخٙب قس ٜاؾت  ٓٞ .چٙيٗ فٙبٚضي ٞبي ٔسضٖ ٔتفبٚتي اظ زؾتٍبٞ ٜبي فطانٛتي  ،تٛضثيٙي  ،اِىتطٔٚغٙبعيؿي  ٚپيچكي ٔي تٛاٖ
يبفت و ٝث ٝنٛضت ز ٚرٟت ٝعطاحي ٚؾبذت ٝقس ٜاؾت ٍٙٞ .بْ ا٘تربة زؾتٍب ٜثبيس ث ٝقطايظ فطآيٙس  ،ا٘تظبضات وبضثط  ٚفٙبٚضي
ٞبي ٔٛرٛز تٛرٚ ٝيػ ٜزاقت.
هسيرهاي ورودي وخروجي دستگاه :ث ٝعٛض ػبْ  ٚزض ٔٛضز تٕبْ زؾتٍبٞ ٜب ٔي تٛاٖ ٔسػي قس و ٝزض يه عطاحي ايٕٗ ،
ظٔب٘ي و ٝزض ثبالزؾت يب لجُ اظ زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي ٔب٘غ يب اتهبالت ذبني اظ رّٕ ٝقيط  ،ظا٘ٛيي  ٚيب پٕپ ٚرٛز ٘ساضز٘ ،ؿجت ثٝ
ظٔب٘ي وٛٔ ٝا٘غ  ٚاتهبالتي ٚرٛز زاضز ع َٛي ٔؿتميٓ ثبالزؾتي ٔٛضز ٘يبظ وٕتط اؾت  .اظ رب٘ت زيٍط ٔعاحٕتي و ٝاظ رب٘ت تالعٓ
ؾيبَ زض ذطٚري ( پبييٗ زؾتي ) زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي ٚرٛز زاضز ٘ؿجت ث ٝثبالزؾتي آٖ وٓ تط اؾت ٞطچٙس ٘جبيس اظ ايٗ أط غبفُ
قس وٚ ٝرٛز اػٛربد زض ذطٚري زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي ثٛ٘ ٝػي ث ٝنٛضت ز ٚعطف ٝتبحيط ذٛز ضا زض پطٚفبيُ رطيبٖ  ٚزض ٘تيزٝ
ٚيػٌي ٞبي ز ؾتٍب ، ٜوبٞف زلت  ٚنحت آٖ ذٛاٞس ٌصاقت  .أط ؾجت قس ٜاؾت و ٝعطاح زض پبييٗ زؾتي زؾتٍب٘ ٓٞ ٜيبظ اظ
٘ٛع فٙبٚضي ا٘تربة قس ، ٜزض ٘ظط ٌطفتٗ ِ ِٝٛي ٔؿتميٓ زض ز ٚعطف زؾتٍب ٜتب حسٚزي ٔؿبيُ تؼٕيطات  ٚزؾتطؾي ث ٝزؾتٍب ٜضا
آؾبٖ ذٛاٞس ٕ٘ٛز .ضٕٗ ٚرٛز زؾتٛضاِؼُٕ ٞبي اؾتب٘س اضزي  ،ؾبظ٘سٞ ٜبي ٔرتّف تٛنيٞ ٝبي الظْ ضا زض ايٗ ٔٛضز زاض٘س ٍٙٞ .بْ

عطاحي  ،ثب ػٙبيت ث ٝتٛنيٞ ٝبي فٛق  ٚثب زض ٘ظط زاقتٗ ٔحسٚزيت ٞبي فضبي ٘هت ٔي تٛاٖ ٘ؿجت ث ٝا٘تربة زؾتٍب ٜالساْ
ٕ٘ٛز.
انتخاب دستگاه تا لحاظ كردى شرايط هحيطي
ٔيعاٖ وبضايي ٘ ٚح ٜٛي ػُٕ وطز ا٘ٛا ع ٔرتّف زؾتٍبٞ ٜبي ا٘ساظٌ ٜيطي (ث ٝعٛض ػبْ) ٔي تٛا٘س ٔتبحط اظ قطايظ ٔحيغي ٔحُ
٘هت ثبقس  .قطايظ ٔحيغي ٔي تٛا٘س قبُٔ ػٛأُ  ٓٞچ ٖٛفبنّ ٝي ٔحُ ٘هت ازٚاتي و ٝث ٝػٛٙاٖ ٔٙجغ تِٛيس وٙٙس ٜي أٛاد
ٔعاحٓ تب زؾتٍبٛٔ ٜضز ٘ظط  ،زٔب  ٚفكبض ثيط ، ِِٝٛ ٖٚضػس ٚثطق  ،تساذُ أٛاد اِىتطيىي  ٚضعٛثت ٛٞا ثبقس  .ثطذي اظ ايٗ ػٛأُ
ٔي تٛا٘س تبحيط ٔٙفي رجطاٖ ٘بپصيطي ضٚي نحت  ٚزلت زؾتٍب ٚ ٜؾٙزف ٔب زاقت ٝثبقس .
دهاي هحيط  :زض ا٘تربة زؾتٍب ٜثبيس ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ػُٕ قٛز و ٝزٔبي ٔحيظ وٓ تطيٗ تبحيط ضا ضٚي ػُٕ وطز زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي
زاقت ٝثبقس ٔ .ؼٕٛال زأ ٝٙي حطاضتي زؾتٍب ٜث ٝعٛضي و ٝا٘ساظٌ ٜيطي ٞيچ ٌ ٝ٘ٛتبحيطپصيطي اظ زٔب ٘ساقت ٝثبقس تٛؾظ ؾبظ٘سٜ
زض زاز ٜثطي زؾتٍب ٜليس ٔي ٌطزز .ثطذي زيٍط اظ ايٗ ػٛأُ ضٚي زلت  ٚنحت ا٘ساظٌ ٜيطي تٛؾظ تزٟيع ٔٛضز ٘ظط ث ٝقطح ظيط
اؾت:






تبحيط زٔب ضٚي لغؼبت اِىتط٘ٚيىي  ٚػُٕ وطز آٖ
اػٕبَ تغييطات ٘بذٛاؾت ٝضٚي ٚظٖ ٔرهٛلٌ ،طاٖ ضٚي  ٚچىبِي ؾيبَ ٔٛرٛز زض ِِٝٛ
ايزبز تغييطات ٔىب٘يىي زض ٔكرهبت ٚ ٚيػٌي ٞبي فٙط ٞب ٚغكبء زؾتٍبٜ
ايزبز آؾيت ٞبي رسي ضٚي زؾتٍب ٜزض احط ثطٚظ يد ظزٌي ٘بقي اظ وبٞف زٔبي ؾيبَ
ايزبز تغييطات زض حس ٔزبظ ضٚي ِمي ثيٗ ارعاي ٔىب٘يىي زؾتٍب ٜزض ع َٛقجب٘ ٝضٚظ  ٚزض فهُ ٞبي ٔتفبٚت
اِجت ٝأطٚظ ٜاؾتفبز ٜاظ فٙبٚضي ٞبي پيكطفت ٚ ٝعطاحي زؾتٍبٞ ٜبي ا٘ساظٌ ٜيطي ث ٌٝ٘ٛ ٝاي اؾت و ٝػُٕ وطز زؾتٍبٜ
زض زأ ٝٙي تغييطات زٔبيي ٔٙفي ثيؿت تب ٔخجت  00زضر ٝؾب٘تي ٌطاز ٞيچ ٌ ٝ٘ٛتبحيطپصيطي اظ زٔبي ٔحيظ ضا ٘ساضز .اظ
عطفي زض زٔبي ظيط نفط زضر ٝي ؾب٘تي ٌطاز وبضوطز نفح ٝي ٕ٘بيكٍط ( )LCDزؾتٍب ٜزچبض اذتالَ قسٔ، ٜبيؼبت
زاذُ ِٞ ِٝٛبي ٕ٘ ٝ٘ٛثطزاضي يد ٔي ظ٘س  ٚيب ثربض ٔٛرٛز زض ايٗ ِٞ ِٝٛب ث ٝعٛض ظٚز ٍٙٞبْ ثٔ ٝبيغ تجسيُ ٔي قٛز  .تٕبْ
ايٗ ٞب يؼٙي ايزبز اذتالَ زض ا٘ساظٌ ٜيطي  .اظايٗ ض ٚثبيس زض عطاحي ٘ٚهت تزٟيع ،تٕٟيساتي ضا زض ٔمبثُ تغييطات ٘بٌٟب٘ي
زٔب يب تغييطات وٙس ِٚي ثب زأ ٝٙي ظيبز زض٘ظط زاقت تب زض نٛضت ثطٚظ تغييطات فٛق  ،زؾتٍب ٜزچبض آؾيت رسي يب ثي
اػتجبضي ٘تيز ٝي لطائت قس٘ ٜكٛز  .يىي اظ ايٗ تٕٟيسات ا ؾتفبز ٜاظ ؾبي ٝثبٖ  ٚرٌّٛيطي اظ تبثف ٔؿتميٓ ٘ٛض آفتبة زض
ٔٙبعك ٌطْ ؾيط اؾت  .ثٚ ٝاؾغ ٝي ايٗ و ٝث ٝوبضٌيطي تمٛيت وٙٙسٞ ٜبي ؾيٍٙبَ ؾجت افعايف زأ ٝٙي ؾيٍٙبَ
ذٛاٞس قس .ثطٚظ ايٗ ذغب زض زؾتٍبٞ ٜبيي و ٝنطفب ٔىب٘يىي ٞؿتٙس (يب فبلس ارعاي اِىتط٘ٚيىي ا٘س ) قس٘ي ٘يؿت أب
٘جبيس اظ تبحيطپصيطي ارعاي ٔىب٘يىي ايٗ ٌ ٝ٘ٛزؾتٍبٞ ٜب ثٚ ٝاؾغ ٝي تغييطات زٔب غبفُ قس .
نفور آب٘ :فٛش آة زض ارعا  ٚثرف ٞبي ٔرتّف زؾتٍبٔ ٜي تٛا٘س تٟسيسي رسي ثطاي نحت  ٚزلت زؾتٍب ٜثبقس  .ايٗ
ضعٛثت ٔي تٛا٘س حبنُ قطايظ رٛي ٔحُ ٘هت زؾتٍب ٜيب ٘تيز ٝي قطايظ فطآيٙس ي ثبقس ِٚ ،ي ٞط وساْ و ٝثبقس زض
٘ٛع تٟسيس  ٚذؿبضت احتٕبِي ٚاضز قس ٜث ٝزؾتٍب ٜتفبٚتي ٘ساضز  .حتي زض ثستطيٗ حبِت  ،زض ثؼضي اظ وبضثطزٞب عطاح
ٔزجٛض ث ٝتؼجي ٝي زؾتٍب ٜزض ؾغحي پبييٗ تط اظ وف ظٔيٗ ثٛز ٜيب اِعأب زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي ثبيس زض ٔبيغ قٙبٚض ثبقس ،
٘ فٛش ضعٛثت زض ثرف ٞبي ٔرتّف ارتٙبة ٘بپصيط اؾت ٍٔط ايٗ و ٝؾبظ٘س ٜي تزٟيع لجال تٕٟيسات ذبني ضا ثطاي ٔمبثّٝ

ثب آٖ زض ٘ظط زاقت ٝثٛز ٜاؾت  .اظ رب٘ت زيٍط ٚرٛز ثبز ( اِجت ٝثيكتط زض ٔٙبعك ٌطْ ؾيطي) ٘يع ذٛز ٔي تٛا٘س ثبػج ٘فٛش
ٌطز ٚذبن ث ٝزاذُ ٔحفظ ٝي ازٚات اِىتط٘ٚيى ي ثكٛز ٍٙٞ .بْ ا٘تربة زؾتٍب ٜثطاي وبضثطزٞبي فٛق ثبيس زؾتٍب ٜزاضاي
حسالُ زضر ٝي حفبظت  IP68ثطاي ٔحفظٞ ٝبي اِىتط٘ٚيىي آٖ ثبقس ايٗ ٘ىت٘ ٝيع ٘جبيس فطأٛـ قٛز و ٝثؼس اظ ٘هت
زؾتٍب ، ٜثبظزيسٞبي ٔٙظٓ ٚثبظضؾي فٙي اظ ٚيػٌي ٞبي زؾتٍبٞ ٜبي فٛق ذٛز ٔي تٛا٘س زض تسا ْٚاعٕيٙبٖ اظ ؾالٔت
وبضوطز زؾتٍب٘ ٜمف ث ٝؾعايي زاقت ٝثبقسٙٔ.بعك ٔؿتؼس ذغط – ث ٝوبضٌيطي زؾتٍبٞ ٜبي زاضاي ٌٛاٞيٙبٔ ٝي اؾتفبزٜ
زض ٔٙبعك عجم ٝثٙسي قسٔ ٚ ٜمب ْٚزض فضبٞبي آِٛز ٜثٛٔ ٝاضز ٞيسضوطثٛضي ٔغٕئٗ تطيٗ تسثيط ثطاي ٔمبثّ ٝثب ذغطات
٘بقي اظ اؾتؼسازٞبي ٟ٘ب٘ي ٔٛرٛز ز ض ايٗ ٔٙبعك اؾت ٍٙٞ .بْ ا٘تربة ٞط تزٟيع  ،ضٕٗ ٔطارؼ ٝث ٝاؾٙبز ٔطثٛط ثٝ
ٔغبِؼبت ايٕٙي  ٚعجم ٝثٙسي ٚاحس ثبيس ث ٝلبثّيت ٞبي تٕبْ زؾتٍبٞ ٜبي پيكٟٙبز قسٙٔ ٜسضد زض زاز ٜثطي ٔطارؼٚ ٝ
ٔٙبؾت تطيٗ پيكٟٙبز ضا ا٘تربة ٕ٘ٛز.
انتخاب تر هثناي قاتليت ها و كارايي دستگاه
زض ايٗ رب ٞ ،سف ٔب ثيكتط تٕطوع ضٚي لبثّيت ٞبيي  ٓٞچ ٖٛػسْ لغؼيت  ،تزسيسپصيطي يب ثبظ تِٛيس  ،ذغي ثٛزٖ ... ٚ ،
ٔي ثبقس  .زض ازأ ٝثطذي اظ ايٗ ٚيػٌي ٞب ٔٛضز ثطضؾي لطاض ذٛاٙٞس ٌطفت  .قبيبٖ شوط اؾت ايٗ ٚيػٌي ٞب يب لبثّيت ٞب
٘مف ظيبزي زض زٌطٌ ٖٛوطزٖ ليٕت زؾتٍب ٜزاقتٌٚ ٝبٞي ٕٔىٗ اؾت وبضثط ضا ٔزجٛض ث ٝتزسيس ٘ظط زض ٔؼيبض ٞبي ٔٛضز
٘ظط  ٚزض ٘تيز ٝا٘تربة زؾتٍبٕ٘ ٜبيس أب آٖ چ ٟٓٔ ٝاؾت  ،آقٙبيي ثب تٛا٘بيي ٞبي فٛق  ٚا٘تربة ٛٞقٕٙسا٘ ٚ ٝثٟي ٝٙي
زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي تٛؾظ وبضثط ٔي ثبقس  .زض ايٗ ٔيبٖ ٘ ،جبيس اظ ٘ٛع لبثّيت ٞب ٘ ٚيبظٔٙسي ٞبيي و ٝوبضثطز زؾتٍب ٜثٝ
ٔب زيىتٔ ٝي وٙس غبفُ قس .نحت زؾتٍب( ٜث ٝعٛض ػبْ ) – ثب پيكطفت فٙبٚضي (ثٚ ٝيػ ٜفٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ ٔجتٙي ثطػّٓ
اِىتط٘ٚيه  ٚضيع پطزاظ٘س ) ٜث ٝضاحتي ٔي تٛاٖ ٔسػي قس و ٝرسيستطيٗ ٔحهٛالت وبضذب٘زبت تِٛيس وٙٙس ٜي ازٚات
ا٘ساظٌ ٜيطي ٔي تٛا٘س زاضاي نحت  ٚزضؾتي ثٟتطي ثبقس  .اظ عطفي زض يه ا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ ؾيبالت  ،زضؾتي اضلبْ
لطائت قس ٜػال ٜٚثط ٘ٛع فٙبٚضي ا٘تربة قس ، ٜث ٝػٛأُ ثؿيبض ٔ ٟٓزيٍطي  ٓٞچ ٖٛپطٚفبيُ رطيبٖ ٘ ،ح ٜٛي ٘هت
زؾتٍبٔ ٚ ٜالحظبت ثٟط ٜثطزاضي ٘يع ثؿتٍي زاضز  ٚثٕٞ ٝيٗ زِيُ زاٚضي زض ٔٛضز ٚيػٌي ٞبي ايٗ زؾتٍب ٜوبض ؾبز ٜاي
٘رٛاٞس ثٛز  ٚاِجت ٝثطحؿت ػبزت ٔ ،ؼٕ َٛثط ايٗ اؾت و ٝوبضثطاٖ ٔجٙبي زاٚضي ذٛز ضا زض ٔٛضز ٚيػٌي ٞبي يه زؾتٍبٜ
ا٘ساظٌ ٜيطي  ،اضلبْ ٔٙسضد زض زاز ٜثطي ٔٙتكط قس ٜاظ رب٘ت ؾبظ٘سٔ ٜي زا٘ٙس .ذغي ثٛزٖ زؾتٍب – ٜايٗ لبثّيت زض تٕبْ
زؾتٍبٞ ٜبي ا٘ساظٌ ٜيطي زاضاي إٞيت اؾت  ،أب زض زؾتٍبٞ ٜبي ثب ذطٚري پبِؽ  ، MF ٚلبثّيت فٛق زاضاي إٞيت
ٚيػ ٜاي اؾت  .ثطاي ٔخبَ زض ا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ ث ٝلهس فطٚـ  ،وبضثطاٖ زؾتٍب ٚ ٜذطيساضاٖ ٔحهٛالت و ٝثط ٔجٙبي ضلٓ
ذطٚري زؾتٍب ٜپ َٛپطزاذت ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز  ،ثحج ذغي ثٛزٖ ػُٕ وطز زؾتٍبٛٔ ٜضز تٛر ٝذٛاٞس ثٛز  .اظ ايٗ ٚالؼيت
٘ ٓٞجبيس غبفُ قس وٚ ٝيػٌي ذغي ثٛزٖ زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي نطفب ث ٝذٛز ػٙهط ا٘ساظٌ ٜيطي ٔحسٚز ٕ٘ي قٛز  ،ثّىٝ
ا٘غجبق پصيطي ذطٚري ايٗ زؾتٍب ٜثب ازٚات ث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜزض ؾغٛح ثبالتط آٖ ٘يع ثؿتٍي زاضز  .اظ ايٗ ض ، ٚظٔب٘ي وٝ
ثحج ذغي ثٛزٖ يه زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي ٔغطح ٔي قٛز ،ث ٝعٛض ػبْ ذغي ثٛزٖ وُ ٔزٕٛػٛٔ ٝضز ٘ظط اؾت ٘ ٝفمظ
ذٛز ػٙهط ا٘ساظٌ ٜيطي .
قاتليت تغيير گستره ي انذازه گيري ٌ :ؿتط ٜي ا٘ساظٌ ٜيطي يه زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي (ث ٝعٛض ػبْ ) زض نحيح ثٛزٖ
ضلٓ لط ائت قس٘ ٜمف ٕٟٔي زاضز  .اغّت زؾتٍبٞ ٜبي ا٘ساظٌ ٜيطي ٔجتٙي ثط فٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ زاضاي ٌؿتط ٜي ا٘ساظٜ
ٌيطي لبثُ تغجيك تط ٙٔ ٚبؾت تطي ٞؿتٙس  ،أب ػّٕىطز زؾتٍبٞ ٜبي لسيٕي تط ثب لبثّيت تغييط ٌؿتط ٜي ا٘ساظٌ ٜيطي
زاضاي رجطاٖ ٔي قٛز  .اٌط يه زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي زاضاي لبثّيت تىطاضپصيطي ثؿيبض ذٛثي ثٛز ٜأب زض ػٛو ذغي

٘جبقس  ،زض ايٗ نٛضت اظ رجطاٖ ؾبظٞبي اِىتط٘ٚيه ثطاي افعايف ٌؿتط ٜي ا٘ساظٌ ٜيطي آٖ اؾتفبزٔ ٜي قٛز  .تغييطات
٘بذٛاؾت ٝزض ٚيػٌي ٞبي ؾيبَ ٔي تٛا٘س ٔؼيبض ذٛثي ثطاي ٔحه ظزٖ تغييط ٌؿتط ٜي ا٘ساظٌ ٜيطي يه زؾتٍب ٜا٘ساظٜ
ٌيطي ثبقس.اظ رّٕ ٟٓٔ ٝتطيٗ ٚيػٌي ٞبي ؾيبَ زض زاٚضي لبثّيت يه زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي ٔ ،ي تٛاٖ اقبض ٜاي زاقت ثٝ
چٍبِي ٌ ٚطاٖ ضٚي آٖ ؾيبَ  .ث ٝعٛضي و ٝافعايف ٔؼٕٛال ؾجت ثٟجٛز ٌؿتط ٜي ا٘ساظٌ ٜيطي قس ، ٜأب افعايف ٌطاٖ
ضٚي ذٛز ٔي تٛا٘س ٌؿتط ٜي وبضي ثطذي اظ زؾتٍبٞ ٜب ضا وبٞف زٞس (ٔب٘ٙس زؾتٍبٞ ٜبي حزٕي).
افت فشار  :افت فكبض ؾيبَ ٔي تٛا٘س ثؿيبض اظ لبثّيت ٞبي ا٘ٛاع ضٚـ ٞبي ا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ ضا زؾت ذٛـ تغييطات
٘بٔغّٛة ٕ٘بيس  .اظ عطفي ٔ ،حبؾج ٚ ٝث ٝزؾت آٚضزٖ اثؼبز ٚالؼي زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ زض ظٔبٖ عطاحي ٔي تٛا٘س
ٚيػٌي ٞبي زؾتٍب٘ ٜهت قس ٜزض ٍٙٞبْ وبض ضا ثٟيٕ٘ ٝٙبيس  .ثطاي ٔخبَ اٌط (زض ٔبيؼبت ) تٟٙب يه تّٕج ٝثب فكبض ذطٚري
حبثت زض زؾتطؼ ثبقس ،ا٘تربة ثٟي ٝٙي ٘ٛع فٙبٚضي ٔي تٛا٘س ضٚقي ثبقس و ٝتطريحب ٞيچ ٌ ٝ٘ٛلغؼ ٝاي (اػٓ اظ ٔتحطن
يب حبثت ) زض ٔؿيط ؾيبَ زاذُ ِٚ ِٝٛرٛز ٘ساقت ٝثبقس  .اظ ايٗ ٕ٘ ٝ٘ٛزؾتٍبٞ ٜب ٔي تٛاٖ ا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ ؾيبَ ثٝ
ضٚـ فطانٛتي يب اِىتطٔٚغٙبعيؿي ضا پيكٟٙبز ٕ٘ٛز .آٖ چ ٟٓٔ ٝاؾت  ،شوط ايٗ ٔٛضٛع اؾت ؤ ٝؼٕٛال حساوخط ٔيعاٖ
افت فكبض ٔزبظ زض ؾيبَ لجُ اظ ا٘تربة ٘ٛع فٙبٚضي ا٘ساظٌ ٜيطي ثبيس ٔؼِّ ٚ ْٛحبػ قٛز  .ثؿيبضي اظ ٔكىالتي وٍٙٞ ٝبْ
ضا ٜا٘ساظي  ٚثٟط ٜثطزاضي ي ه زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ ٕٔىٗ اؾت حبزث قٛز ٔطثٛط ث ٝلبثّيت تىطاضپصيطي  ٚتغييط
ٌؿتط ٜي ا٘ساظٌ ٜيطي آٖ زؾتٍبٔ ٜي قٛز  .زض ثطذي وبضثطزٞبي ٔبيؼبت  ،افت فكبض ٘بٌٟب٘ي ؾجت ذٛضزٌي ٘بقي اظ
پسيس ٜي ٔرطة حفط ٜاي ثكٛز  .ايٗ پسيس ٜزض زضاظ ٔست ٘ ٝتٟٙب زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي ثّى ٝزيٍط ازٚات ٔٛرٛز زض ٔؿيط
ثبال زؾت يب پبييٗ زؾت زؾتٍبٔ( ٜب٘ٙس ا٘ٛاع قيطٞب) ضا اظ وبض ذٛاٞس ا٘ساذت .
سيگنال خروجي ٛ٘ :ع ؾيٍٙبَ ٔٛضز ٘يبظ عطاحي ٞبي ٔرتّف ثٛز ٚ ٜث ٝفٙبٚضي اؾتفبز ٜقس ٜزض اليٞ ٝبي ثبالتط آٖ
ثؿتٍي زاضز  .زض ثطذي وبضثطزٞب ث ٝلطائت ٔحّي او تفب ٔي قٛز  ٚزض ػٛو ٕٔىٗ اؾت ثطذي اظ وبضثطزٞب ٔزٟع ث ٝؾبٔب٘ٝ
ي رٕغ آٚضي  ٚا٘تمبَ زازٔ ٜجتٙي ثطفٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ ثبقس  .اظ ايٗ ض ٚزأ ٝٙي ؾيٍٙبَ ذطٚري زؾتٍبٛٔ ٜضز ٘ظط ٔي
تٛا٘س اظ قٕبض٘سٞ ٜبي ٔىب٘يىي قطٚع  ٚث ٝا٘ٛاع ؾيٍٙبَ فيّسثبؼ ٔٙتٟي قٛز ،ث ٝثيب٘ي زض ا٘تربة ٘ٛع ؾيٍٙبَ آ٘بِٛي يب
زيزيتبَ  ٓٞاظ ؾغٛح ثبالزؾتي عطح ايسٌ ٜطفتٔ ٝي ق ٛز أب ث ٝعٛض وّي ٔي تٛاٖ ثيبٖ ٕ٘ٛز و ٝزض ثؼضي ٔٛالغ ٘ٛع
ؾيٍٙبَ ٔٛضز ا٘تظبض ٔي تٛا٘س حتي ا٘تربة ٘ٛع فٙبٚضي ؾٙزف ضا ٘يع ثٔ ٝب زيىت ٝوٙس  .ػال ٚثط ايٗ ٌ ،بٞي ٕٔىٗ اؾت
ٞسف ٔب اظ ؾٙزف ٔ ،حبؾجبت ٔٛاظ٘ ٝي رطٔي ثبقس  .ث ٝعٛض لغغ يىي اظ ثٟتطيٗ ٌعيٞ ٝٙب زض ايٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛاضز زؾتٍبٜ
ٞبي ا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ ؾيبالت ثطٔجٙبي رطْ ذٛاٞس ثٛز  .زض ثطذي زيٍط اظ وبضثطزٞب حزٓ ؾيبَ ربثزب قس ٜثؿيبض ٟٔٓ
اؾت (ٔب٘ٙس ٚاحسٞبي تهفي ٝي آة )  ،زض ايٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛاضز زؾتٍبٞ ٜبي ا٘ساظٌ ٜيطي حزٕي ا٘تربة ثٟي ٝٙذٛاٞس ثٛز .
قبيس ثتٛاٖ ثب تٛر ٝثٌ ٝط ٜٚثٙسي ظيط ٘ٛع ؾيٍٙبَ ٔٛضز ٘يبظ ضا زؾت ٝثٙسي ٕ٘ٛز:







ٔيعاٖ ؾطػت ؾيبَ
ٔيعاٖ رطْ ؾيبَ
حزٓ وّي ؾيبَ ا٘تمبَ يبفتٝ
ٔيبٌيٗ ؾطػت ؾيبَ
ؾطػت ٘مغ ٝاي ؾيبَ
زيٍط ٔٛاضز

يه تمؿيٓ ثٙسي زيٍط زض ؾيٍٙبَ ذطٚري زؾتٍبٞ ٜبي ا٘ساظٌ ٜيطي  ،ؾٌ ٝط ٜٚوّي ؾيٍٙبَ ٞبي ٔجتٙي ثط ِٚتبغ ،
رطيبٖ  ٚپبِؽ ضا قبُٔ ٔي قٛز (اِجت ٝثب نطف ٘ظط اظ ا٘ٛاع ؾيٍٙبَ ٞبي ٔىب٘يىي ٔب٘ٙس قٕبض٘سٞ ٜبي ؾٙتي ) ٓٞ .
چٙيٗ ٘ٛع ؾيٍٙبَ ٔي تٛا٘س يه ؾيٍٙبَ پيٛؾت ٝثٛزٔ ٚ ٜيعاٖ رطاٖ ؾيبَ ضا زض ٞط ِحظٕ٘ ٝبيف زٞس ،يب ايٗ و ٝثب
اؾتفبز ٜاظ ا٘تٍطاَ ٌيط يب رٕغ وٙٙس ٜوُ وٕيت ػجٛضي زض يه پطيٛز ظٔب٘ي ذبل ضا ٔحبؾجٕ٘ ٚ ٝبيف زٞس .زض
ظٔب٘ي وٞ ٝسف اظ ا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ ؾيبالت فمظ ٕ٘بيف ٔيعاٖ رطيبٖ ثٛز ٜيب حتي اٞساف وٙتطِي زض ٔيبٖ ثبقس،
ؾيٍٙبَ آ٘بِٛي ( 4-20mAيب زيزيتبَ ) ثٟتطيٗ ٌعي ٝٙاؾت  .أب ظٔب٘ي وٞ ٝسف اظ ضا ٜا٘ساظٌ ٜيطي  ،نسٚض
نٛضت حؿبة ثٛز ٚ ٜثطاي اٞساف ث ٝلهس فطٚـ ثب اؾتفبز ٜاظ ضايب٘ٞ ٝبي ٔحبؾجبت رطيبٖ ثبقس  ،آٖ ٌب ٜزؾتٍب ٜثب
ؾيٍٙبَ ذطٚري پبِؽ ثٟتطيٗ ٌعي ٝٙي ٔٙبؾت ثطاي ايٗ ٌ ٝ٘ٛوبضثطزٞب ذٛاٞس ثٛز ٘ .ىت ٝي زيٍط ايٗ و ، ٝزض
ثؿيبضي اظ وبضثطزٞب  ٚتٛؾظ زؾتٍبٞ ٜبي ثبالزؾتي ٕٔ ،ىٗ اؾت زأ ٝٙي ؾيٍٙبَ زؾترٛـ تغييطات قس ٚ ٜثؼس
اظ يه ٔطحّ ٝپطزاظـ ٘ٛع ؾيٍٙبَ وبٔال تغييط پيسا وٙس ( ٚحتي ٕٞيٗ تغييطات ثطاي فطوب٘ؽ ؾيٍٙبَ ٞبي
زيزيتبَ يب پبِؽ أىبٖ پصيط اؾت ) .
ثطذي اظ ؾبظ٘سٌبٖ ذٛـ شٚق (و ٝأطٚظ ٜتؼساز آٖ ٞب وٓ ٘يؿت ) تزٟيعات ذٛز ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ؾبذت ٝا٘س و ٝزض
ذطٚري آٖ  ٓٞؾيٍٙبَ آ٘بِٛي ٚرٛز زاضز  ٓٞ ٚؾيٍٙبَ زيزيتبَ  ،ثٙبثطايٗ عطاح ؾبٔب٘ ٝث ٝضاحتي ٔي تٛا٘س ثب ايٗ
٘ٛع ؾيٍٙبَ ٞب ٕ٘ ٓٞبيف ٌطٞبي ٔحّي ضا زض عطح ذ ٛز لطاض زٞس  ٓٞ ٚاٞساف وٙتطِي يب ٔحبؾجبت زليك رطيبٖ ضا
ز٘جبَ ٕ٘بيس  .زض ٞط نٛضت ٍٙٞ ،بْ عطاحي  ٚا٘تربة زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي اظ ٘ظط ٘ٛع ؾيٍٙبَ ثبيس ثٛ٘ ٝع ٘يبظ ،
لبثّيت ٞبي ٔٛرٛز ا٘ٛاع زؾتٍبٞ ٜب ٘ ٚح ٜٛي اضتجبعي آٖ ثب ؾغٛح ثبالزؾتي ؾبٔب٘ ٝي پبيف يب وٙتطَ رطيبٖ
تٛر ٝقٛز.
زهاى پاسخ دهي  :ايٗ ٔؼيبض و ٓٞ ٝزض ؾبٔب٘ٞ ٝبي پبيف ٔ ٟٓاؾت ٔ ،ؼيبضي اؾت ؤ ٝؼٕٛال عطاح زض ٟ٘بيي
ؾبظي ا٘تربة ٘ٛع زؾتٍب ٜث ٝآٖ تٛرٚ ٝيػ ٜاي ذٛاٞس ٕ٘ٛز ٚ .رٛز ِرتي ٞبي ٘بذٛاؾت ٝزض ث ٝضٚظضؾب٘ي  ٚا٘تمبَ
ؾيٍٙبَ ٔي تٛا٘س تجؼبت رجطاٖ ٘بپصيطي ضا زض پي ز اقت ٝثبقس  .ايٗ ِرتي ٞب زض اٞساف وٙتطِي ٔي تٛا٘س اعالػبت
لبثُ پطزاظـ ضا اظ حبِت ٚالؼي ثٛزٖ زض ظٔبٖ حبَ ذبضد ٕ٘ٛز ٚ ٜوٙتطَ وٙٙس ٜضا ث ٝپطزاظـ اعالػبت لجّي ٔكغَٛ
ؾبظز ،و ٝزض ايٗ نٛضت وٙتطَ فطآيٙس ث ٝزضؾتي ا٘زبْ ٘رٛاٞس قس  .زض پبيف اعالػبت ٘يع ٕٞيٗ ٔجبحج ٔغطح
ثٛز ٚ ٜثٚ ٝيػ ٜچٙبٖ چ ٝا٘ساظٌ ٜيطي ((حبُٔ ٞبي ا٘طغي )) ٔٛضز ٘ظط ثبقس ،يه ٔؼيبض زيٍط ث٘ ٝبْ تمبضب ٔغطح اؾت
 .ثب ِحبػ وطزٖ ايٗ ٔؼيبض ٘ ،طخ ٔهطف ا٘طغي زض ع َٛقجب٘ ٝضٚظ  ٚيب فهُ ٞبي ٔرتّف ؾبَ ٔتفبٚت ذٛاٞس ثٛز .
چٙبٖ چِ ٝرتي زض زض ا٘تمبَ ؾيٍٙبَ ا٘ساظٌ ٜيطي ٚرٛز زاقت ٝثبقس  ،ثركي اظ ايٗ ٔحبؾجبت زؾت ذٛـ تغييطات
٘بٔغّٛة ٘ ٚبذٛاؾت ٝذٛاٞس قس  .اظ عطفي آٖ چ ٟٓٔ ٝاؾت ،تٕبْ ؾغٛح ؾبٔب٘ٞ ٝبي وٙتطَ يب ؾبٔب٘ٞ ٝبي رٕغ
آٚضي  ،ا٘تمبَ  ٚپبيف اعالػبت ثبيس زاضاي ظٔبٖ پبؾد زٞي يىؿب٘ي ثبقٙس تب ٔزٕٛػ ٝث ٝيه قي ٜٛپطزاظـ
اعالػبت ضا ا٘زبْ زٞس
انتخاب تر هثناي نوع فناوري و روش انذازه گيري
توجيه اقتصادي  :ضٚـ ٞبي ا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ زاضاي عيف ٚؾيؼي ثٛز ٚ ٜاظ ٘كبٖ زٙٞسٞ ٜبي ٔحّي غيط ٔسضد
( ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘بيف ػجٛض رطيبٖ ) قطٚع قس ٚ ٜتب زؾتٍبٞ ٜبي ا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ ؾيبالت ث ٝلهس فطٚـ (ثب ليٕت
ثؿي بض ٌطاٖ ) ذتٓ ٔي قٛز  .اظ ايٗ ضٔ ٚتٙبؾت ثب وبضثطز ٛ٘ ،ع فٙبٚضي ا٘تربة ذٛاٞس قس ث ٝعٛضي وٞ ٝعيٞ ٝٙبي
ٔطثٛع ٝلبثُ تٛري ٝثبقس .

زهاى پاسخ دهي  :ايٗ ٚيػٌي زض ا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ ؾيبالت ث ٝلهس فطٚـ ث ٝػٛٙاٖ يه ػبُٔ ٔٛحط زض ا٘تربة
٘ٛع فٙبٚضي ٘مف تؼييٗ وٙٙس ٜاي زاض ز زض ٔطحّ ٝي ثؼس  ،چٙبٖ چٞ ٝسف اظ ا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ وٙتطَ فطآيٙس
ثبقس ٘يع ػبُٔ ظٔبٖ پبؾد زٞي ٔ ٟٓذٛاٞس ثٛز .
در دسترس تودى فناوري ٌ :ب ٜپيف ٔي آيس و ٝثطذي اظ ضٚـ ٞبي ا٘ساظٌ ٜيطي فمظ ث ٝػٛٙاٖ يه عطح
پػٞٚكي  ٚآوبزٔيه ٔغطح ثٛزٛٙٞ ٚ ٜظ ث ٝػٛٙاٖ فٙبٚضي قٙبذتٕ٘ ٝي قٛز  .ث ٝثيب٘ي ٘ ٝتٟٙب ايٗ وبض پػٞٚكي ثٝ
ٔطحّ ٝي تِٛيس ٘طؾيس ٜثّىٛٙٞ ٝظ ٔطاوع ػّٕي ثي عطف ٛٔ ٚؾؿبت يب ؾبظٔبٖ ٞبي ٔؼتجط اؾتب٘ساضز رٟب٘ي ايٗ
ضٚـ ضا تبييس ٕ٘ٛٙز ٜا٘س  .ثسيٟي اؾت ا٘تربة ايٗ قيٞ ٜٛب تٛنيٕ٘ ٝي قٛز .
خذهات پس از فروش هحلي  :وبضثطاٖ  ٚاؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ ٞط تزٟيعي تطريح ٔي زٙٞس وٛچه تطيٗ ٘يبظ
تؼٕيطاتي يب ذسٔبت احتٕبِي ٔٛضز ٘يبظ زؾتٍب ٜذطيساضي قس ٜزض ظٔبٖ ثٟط ٜثطزاضي ضا ثتٛا٘ٙس زض اؾطع ٚلت زض
اذتيبض زاقت ٝثبقٙس  .اظ ايٗ ض ، ٚثب ػٙبيت ث ٝايٗ و ٝؾبظ٘سٌبٖ ثطذي تزٟيعات ا٘ساظٌ ٜيطي اٍ٘كت قٕبض  ٚيب
ا٘حهبضي ٞؿتٙس  ،ثبيس ٍٙٞبْ ا٘تربة ث ٝأىب٘بت ٔحّي ٘يع تٛرٕٛ٘ ٝز.
رونذ انتخاب نوع فناوري
گام اول ٔ :كرم وطزٖ قطايظ ٛ٘ ٚع وبضثطز زؾتٍبٜ
گام دوم  :ثيبٖ ٔكرهبت فٙي ٔٛضز ٘يبظ ثب تٛر ٝث ٝقطايظ فطآيٙس  ٚزاز ٜثطي
گام سوم  :ا٘تربة اِٚي ٝي ٘ٛع زؾتٍب ٜتىٙيه
گام چهارم  :ثطضؾي قطايظ تىٙيه ٞب  ٚيب زؾتٍبٞ ٜبي ا٘تربة قس ٜثب قطايظ شوط قس ٜزض زاز ٜثطي
گام پنجن  :ثطضؾي ٔ ٚمبيؿ ٝي ٘ٛع تىٙيه يب زؾتٍب / ٜزؾتٍبٞ ٜبي ا٘تربة قس ٜثب قطايظ ٔٛضز ٘يبظ (حصف
ا٘تربة ٞبي ظايس)
عي پٙذ ٌبْ فٛق ث ٝا٘تربة ٘ٛع تىٙيه ا٘ساظٌ ٜيطي  ٚقبيس حتي ثٛ٘ ٝع زؾتٍب٘ ٜيع ثطؾيٓ  ،أب ٘يبظ اؾت يه
ؾطي پبضأتط ٞبي ٔ ٟٓزيٍطي ضا ٘يع زض ٘ظط زاقت ٝثبقيٓ ٌ .طچٕٔ ٝىٗ اؾت زض ٌبْ ٞبي پٙذ ٌب٘ ٝاظ ٔطحّ ٝي
ا َٚث ٝيه ا٘تربة ٞبيي  ٓٞضؾيس ٜثبقيٓ  ،أب الظْ اؾت ػٛأُ ظيط ضا يىي يىي زض ا٘تربة ٞبي ذٛز اػٕبَ وٙيٓ
تب زض ٟ٘بيت زؾتٍبٞ ٜبي ا٘تربة قس ٜث ٝيه ٕ٘ٔ ٝ٘ٛحسٚز قٛز.






تغجيك ٔ ٚمبيؿ ٝي ٔكرهبت فيعيىي  ٚقيٕيبيي ؾيبَ اظ رّٕ ٝچؿجٙسٌي ٌ ٚطاٖ ضٚي ؾيبَ ثب ٔكرهبت فٙي زؾتٍبٜ
نحت  ٚزلت ٔٛضز ٘يبظ زض ا٘ساظٌ ٜيطي ثب تٛر ٝثٛ٘ ٝع وبضثطز
اضتجبط ٔكرهبت قيٕيبيي ؾيبَ ثب رٙؽ زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي ٔ ٚحسٚزيت ٞبي ا٘تربة ( اظ ٘ظط ذٛضزٌي )
تٕيع ثٛزٖ يب تٕيع ٘جٛزٖ ؾيبَ
ٌؿتط ٜي ا٘ساظٌ ٜيطي ٔٛضز ٘يبظ













ٔمبيؿٔ ٝحسٚز ٜي فكبض  ،زٔب  ٚرطيبٖ ؾيبَ ثب ٔكرهبت ٌعيٞ ٝٙب  ٚزؾتٍبٞ ٜبي زض زؾتطؼ
زٔبي ٔحيظ
ثبظ ٜي ظٔب٘ي رطيبٖ زاقتٗ ؾيبَ (پيٛؾت ٚ ٝيب زؾت ٝاي ثٛزٖ ؾيبَ اظ ٘ظط فطآيٙس ٛ٘ ٚع وبثطز)
ضطٚضت يب ػسْ ضطٚضت ٘هت فيّتط  ٚازٚات ٔكبث ٝلجُ اظ زؾتٍبٜ
اِعأبت ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ٚاؾٙزي  ٚتؼٕيطات  ،ثطضؾي أىب٘بت ٔحّي  ٚزض زؾتطؼ
زض ٘ظط زاقتٗ أىب٘بت ٔحّي ثطاي تبٔيٗ لغؼبت يسوي (ثطاي ٔخبَ  ،زض نٛضت ا٘تربة زؾتٍبٞي و ٕٝ٘ٛ٘ ٝي ٔكبث ٝآٖ
زض ٔحُ ٘هت ٔٛرٛز ثبقس ،نطف ٝرٛيي التهبزي لبثُ ٔالحظ ٝاي ا٘زبْ ذٛاٞس قس )
أىب٘بت ٔحّي ثطاي نحت ؾٙزي ٚ ٚاؾٙزي
ٔالحظبت ايٕٙي
ٔالحظبت ٘هت اظ ٘ظط عطاحي (ثٚ ٝيػ ٜاظ ٘ظط ا٘ساظ ٜي ِٔ ، ِٝٛحسٚزيت ٞبي ٘هت ثِ ٝحبػ فضب ٔ ٚعاحٕت ٞبي
احتٕبِي ٔٛرٛز ٔخال ٘ٛيع)
ٔالحظبت ظيؿت ٔحيغي
ٔالحظبت التهبزي

ذطٚري زؾتٍبٞ ٜبي ا٘ساظٌ ٜيطي ثطاؾبؼ چٔ ٝؼيبضي اؾت؟
ث ٝعٛض وّي ضلٓ ذطٚري زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ ؾيبالت ٔي تٛا٘س ث ٝنٛضت ٔؿتميٓ حزٓ ؾيبَ ػجٛضي زاز ٜقس ٜثط حؿت
ٚاحس حزٓ ضا ٘كبٖ زٞس ( اظ رِّٕ ٝيتط ٔ ،تط ٔىؼت ٌ ،بِٗ  ،ثكى ، ٝويٌّ ٛطْ  ،تٗ  )... ٚثب ايٗ ذطٚري زؾتٍب ٜث ٝنٛضت پبِؽ
ذٛاٞس ثٛز ( و ٝثٛ٘ ٝع وبضثطز ثؿتٍي زاضز )  .زض نٛضتي و ٝذطٚري زؾتٍب ٜپبِؽ ثبقس ٔ ،تٙبؾت ثب عطاحي ؾبظ٘س ٜز ٚحبِت ظيط
أىبٖ پصيط ذٛاٞس ثٛز :


زؾتٍب ٜثب  K-Factorحبثت – ؾبظ٘س ٜيه ػسز حبثت  ٚتغييط ٘بپصيط ث٘ ٝبْ ٔ NKFي زٞس و ٝثيبٖ ٌط تؼساز ٔكرم اظ
پبِؽ ٞب ث ٝاظاي يه حزٓ ٔكرم اظ ؾيبَ ػجٛض زاز ٜقس ٜاؾت ( ٔخال  150پبِؽ ث ٝاظاي يه ثكى . ) ٝػسز زاز ٜقسٜ
تٛؾظ ؾبظ٘س ، ٜثؼس اظا٘زبْ آظٔبيف ٞبي ازٚاضي  ٚثب حؿبؾيت ظيبزي ثسؾت آٔس ٜاؾت  .زض ايٗ حبِت ٔؼٕٛال يه ضلٓ
زيٍط ث ٝػٛٙاٖ ٔي عاٖ يب ٔحسٚز ٜاي اظ حزٓ ؾيبَ ؤ ٝزبظ ث ٝا٘ساظٌ ٜيطي آٖ تٛؾظ زؾتٍبٞ ٜؿتيٓ  ،تٛؾظ ؾبظ٘سٜ
اػالْ ٔي قٛز  .ثطاي حجت ٔيعاٖ حزٓ ا٘تمبَ يبفت ٝزض ؾتٔ ٖٛطثٛع ٝضلٓ  Pulse/NKFحجت ٔي ٌطزز.

زؾتٍب ٜثب ٔ K-Factorتغيط – زض ايٗ حبِت Meter Factorحبثت ثٛزٖ ٔ ٚؼبزَ يه زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝي قٛز  ٚزض ػٛو K-
 Factorعي ػّٕيبت نحت ؾٙزي ازٚاضي تؼييٗ ذٛاٞس قس  .زض ايٗ نٛضت اضلبْ ٔطثٛط ث ٝحزٓ ػجٛضي ؾيبَ ث ٝنٛضت پبِؽ
زضيبفت ذٛاٞس قس ِٚ ،ي الظْ اؾت زض رس َٚحجت زازٞ ٜب ثؼس اظ ؾت ٖٛحجت پبِؽ  ،ؾت٘ٛي تحت ػٛٙاٖ  K-Factorزض ٘ظط ٌطفتٝ
قٛز  ٚزض ػٛو ث ٝربي ؾت ، Meter Factor ٖٛؾت٘ٛي ثطاي حجت ٔيعاٖ ٘ؿجت  Pulseث K-Factor ٝزض ٘ظط ٌطفت ٝقٛز ٓٞ .
چٙيٗ اظ زيٍط رٟبت  ،ذطٚري زؾتٍبٞ ٜبي ا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ ؾيبالت ث ٝضٚـ ظيط لبثُ تمؿيٓ ثٙسي ٞؿتٙس :



زؾتٍبٞ ٜبي و ٝزاذُ ذٛزقبٖ رجطاٖ ؾبظ زٔب  ٚفكبض يب تهحيح وٙٙس٘ ٜساض٘س .زض ايٗ حبِت ؾ ٝضلٓ ٔطثٛط ث ٝزٔب ،
فكبض  ٚرطيبٖ ؾيبَ ث ٝعٛض ٔؿتمُ ا٘ساظٌ ٜيطي ٔ ٚحبؾجبت رجطاٖ ؾبظي تٛؾظ ضايب٘ ٝا٘زبْ ذٛاٞس قس.
زؾتٍبٞ ٜبيي و ٝزاذُ ذٛزقبٖ رجطاٖ ؾبظ زٔب  ٚفكبض يب تهحيح وٙٙس ٜزاض٘س .ذطٚري ايٗ ٌ ٝ٘ٛزؾتٍبٞ ٜب ٔيعاٖ ؾيبَ
زٔبي 60زضر ٝفبضٟ٘بيت  ٚفكبض  PSIg 1..1ضا ٘كبٖ ْ زٙٞس ٚ .ظيف ٝي ا٘زبْ ٔحبؾجبت رجطاٖ ؾبظي زض ايٗ ٕ٘ٝ٘ٛ

اظ زؾتٍبٞ ٜب ث ٝػٟس ٜي ٘طْ افعاض ٔٛرٛز زض زاذُ ٕٞبٖ زؾتٍب ٜذٛاٞس ثٛز ٞ .ط چٙس زض ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي ثؿيبض لسيٕي تط
ػّٕيبت فٛق ث ٝنٛضت ٔىب٘يىي  ٚثب عطاحي ذبني و ٝضٚي ٔحٛض زؾتٍب ٜا٘زبْ قس ٜثٛز لبثُ اػٕبَ ثٛز (وٙس يب ؾطيغ
قسٖ حطوت ٔحٛض زؾتٍبٔ ٜتٙبؾت ثب تغييطات زٔب ) ِ ٚ .ي لبثُ شوط اؾت و ٝزلت زؾتٍبٞ ٜبي ا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ ضا ثب
ػّٕيبت رجطاٖ ؾبظي ٔىب٘يىي ظيبز لبثُ اتىب ٘يؿت.
نكته ي ٞ : 1سف ؾبٔب٘ٞ ٝبي ا٘ساظٌ ٜيطي رطيبٖ  ،تؼييٗ حزٓ ٔجبزِ ٝقس ٜزض قطايظ اؾتب٘ساضز اؾت  ،ايٗ قطايظ ث ٝز ٌٝ٘ٛ ٚزض
٘ظط ٌطفتٔ ٝي قٛز :



 UCيب  : USCثب قطايظ  00زضر ٝفبضٟ٘بيت  ٚفكبض PSIg 1..1
 : SIثب قطايظ  15زضر ٝؾب٘تي ٌطاز  ٚفكبض PSIg 1..1

تؼطيف  : MFايٗ ضطيت  ،ػسزي اؾت فبلس ٚاحس و ٝحزٓ ٘كبٖ زاز ٜقس ٜتٛؾظ زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي ضا ث ٝحزٓ ٚالؼي تجسيُ
ٔي وٙس  .ايٗ ضلٓ اظ عطيك نحت ؾٙزي آٖ زؾتٍب ٜث ٝزؾت ٔي آيس زض ٔحبؾجبت  ،ايٗ ػسز ثب چٟبض ضلٓ اػكبض ٘كبٖ زازٔ ٜي
قٛز .
نكته ي  : 2پبِؽ زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي ٕٔىٗ اؾت ث ٝزٕ٘ ٌٝ٘ٛ ٚبيف زاز ٜقٛز :



لبثّيت نفط قسٖ ضا زاقت ٝثبقس  ،يؼٙي ثطاي قطٚع ٞط ثبض ٌيطي قٕبض٘س ٜي پبِؽ اظ نفط قطٚع ث ٝقٕبضـ ٔي وٙس .
ث ٝنٛضت تزٕيغ قسٔ ٚ ٜزٕٛع اضلبْ تٕبْ ثبضٌيطي ٞب ضا اظ اثتسا ٕ٘بيف ٔي زٞس .

راهنواي انتخاب دستگاه
انذازه گيري جرياى
ثطاي ا٘تربة ٘ٛع زؾتٍب ٜا٘ساظٌ ٜيطي  ،ضٕٗ ِحبػ وطزٖ ٘ىبت يبز قس ٜتب ايٗ رب ٔ ،ي تٛاٖ اظ رس٘ 1 َٚيع وٕه ٌطفت  .زض ايٗ
رس َٚث ٝعٛض ذالن ٝوبضثطزٞب زؾت ٝثٙسي قس ٚ ٜثطاي ٞط وساْ اظ ٌطٞ ٜٚب زؾتٍبٞ ٜبي ٔٙبؾت پيكٟٙبز قس ٜاؾت  .ثسيٟي اؾت
زض ا٘تربة ٘ٛع زؾتٍب٘ ٜجبيس اظ پيكٟٙبز ؾبظ٘سٌبٖ ٘يع غبفُ قس.

ٔٙجغ  :نٙؼت ٛٞقٕٙس

