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رتبه سوم پژوهش هاي كاربردي 
گروه مكانیك

       چكیده طرح:
امـروزه يكـی از بزرگ تريـن چالش هـا در صنايع مختلـف اندازه گيری دقيـق پارامترهای مختلـف جريانی 
از جملـه جريـان عبـوری داخل لوله ها اسـت کـه از نظر اقتصـادی و حقوقی پارامتری بسـيار تعييـن کننده و 
موثـر در قراردادهـا می باشـد. يكـی از راه حل هـای فائق آمدن بـر اين مسـئله، اندازه گيری جريان با اسـتفاده 
از فلومترهـای دقيـق از جملـه فلومترهای اولتراسـونيك می باشـد. اين  نـوع فلومترها عالوه بر مزايای بسـيار 
خـود، از جملـه عـدم ايجـاد افـت فشـار، عدم وجـود قطعـات متحـرک در آن و هزينـه نگهداری پاييـن، راه 
حـل مناسـبی بـراي افزايـش دقـت اندازه گيری بـه کمتر از 0/5درصد می باشـند، کـه در صنعت دقت بسـيار 

مطلوبی محسـوب می شـود. 
کنتورهـای اولتراسـونيك از سـه بخـش اصلـی SPU ، اسـپول و ترانس ديوسـر اولتراسـونيك تشـكيل 
می شـوند. بخـش SPU يـا واحـد پـردازش سـيگنال وظيفـه ارسـال، دريافـت و پـردازش سـيگنال ها و 
همين طـور محاسـبات مربـوط را بـر عهـده دارد. همچنين اسـپول بدنه اصلی کنتور می باشـد. امـا مهم ترين 
بخـش و بـه تعبيـر ديگـر، قلب يك کنتـور اولتراسـونيك واحد ترانس ديوسـر اولتراسـونيك آن می باشـد. در 
ايـن طـرح بـرای اوليـن بار در کشـور ترانس ديوسـر اولتراسـونيك به منظـور کاربـرد در کنتور اولتراسـونيك 
گاز، بـا رعايـت کليـه الزامـات کار در محيـط گازی و انفجـاری، طراحی و سـاخته شـده اسـت. بـه عالوه، به 
منظـور طراحـی و شبيه سـازی عملكرد ترانس ديوسـرها، نرم افزاری توسـعه داده شـد که البتـه از آن می توان 

بـرای کاربردهـای ديگـر نيز اسـتفاده نمود.
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