A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

فنآوري رادار
در اندازهگيري سطح
رادار يك سيستم الكترومغناطيسي
است كه براي تشخيص و تعيين موقعيت
هدف بكار ميرود .با رادار ميتوان
درون محيطي را كه براي چشم غير قابل
نفوذ است ديد مانند تاريكي ،باران ،مه،
برف ،غبار و غيره .اما مهمترين مزيت
رادار ،توانايي آن در تعيين فاصله يا
حدود هدف ميباشد.
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پانتهآ نميرانيان (شركت قشم ولتاژ)

گاه امكان بررسي اجسام از نزديك وجود ندارد .براي مثال جهت بررسي
سطح مواد در کورههای بزرگ صنعتی و سطح اقيانوسها ،نقشهبرداري
از اراضي جغرافيايي و اندازهگيري سطوح مختلف در صنايع ،لزوم ساخت
وسايلي که بتوانند از راه دور اين کار را انجام دهند احساس میگردد .با
دستيابي به تكنولوژي سنجش از راه دور ،بسياري از اين مشكالت برطرف
شده و امكان بررسي اجسام و سطوحي که نياز به بررسي از راه دور را دارند
فراهم میشود .سنجش از راه دور را ميتوان به دو بخش فعال و غيرفعال
تقسيم کرد .گستردگی طول موج امواج مايكرويو نسبت به طيف مادون
قرمز و مرئي سبب شده تا در سنجش از راه دور به وسيله امواج از اين طيف
استفاده گردد.
سيستمهاي سنجش غيرفعال همانند سيستمهاي سنجش دما عمل ميکنند.
در اينگونه سيستمها با اندازهگيري انرژي الكترومغناطيسي که هر جسم به
طور طبيعي از خود ساطع ميکند نتايج الزم کسب ميگردد .هواشناسي و
اقيانوسنگاري از کاربردهاي اين نوع سنجش است.
در سيستمهاي سنجش فعال ،از طيف موج مايكرويو براي روشن کردن
هدف استفاده ميشود .اين سنسورها را ميتوان به دو بخش تقسيم کرد:
سنسورهاي تصويري و سنسورهای غيرتصويري (فاقد قابليت تصويربرداري).
از انواع سنسورهاي غير تصويري ميتوان به ارتفاعسنج و اسكترومترها
(پراکنشسنج) اشاره کرد .کاربرد ارتفاعسنجها در عكسبرداري جغرافيايي
و تعيين ارتفاع از سطح دريا و صنايع مختلف است .اسكترومترها که اغلب
بر روي زمين نصب ميشوند ميزان پراکنش امواج را از سطوح مختلف
اندازهگيري ميکنند.
معمولترين سنسور فعال که عمل تصويربرداري را انجام ميدهد رادار است.
رادار به معناي آشكارسازي به کمك امواج مايكرويو و مخفف
( )radio detection and rangingاست .به طور کلي ميتوان
عملكرد رادار را در چگونگي عملكرد سنسورهاي آن خالصه کرد .سنسورها
سيگنالهاي مايكرويو را به سمت اهداف مورد نظر ارسال کرده و سپس

انواع طول موج

سيگنالهاي بازتابيده شده از سطوح مختلف را شناسايي ميکنند .قدرت يا
ميزان انرژي سيگنالهاي پراکنده شده جهت تفكيك اهداف ،مورد استفاده
قرار ميگيرند .با اندازهگيري فاصله زماني بين ارسال و دريافت سيگنالها
ميتوان فاصله را تا اهداف مشخص کرد .از مزاياي شاخص رادار ميتوان
به عملكرد رادار در شب يا روز و همچنين قابليت تصويربرداري در شرايط
آب و هوايي مختلف اشاره کرد .امواج مايكرويو قادر به نفوذ در ابر ،مه ،گرد
و غبار و باران هستند .از آنجاييکه عملكرد رادار با کارکرد سنسورهايي که
با طيفهاي مرئي و مادون قرمز کار ميکنند متفاوت است؛ لذا ميتوان با
تلفيق اطالعات بدست آمده تصاوير دقيقي را بدست آورد.
بنابراين رادار را میتوان به عنوان يك سيستم اندازهگيری معرفی نمود.
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SITRANS Probe LR

■ Configuration

اجزای تشكيلدهنده سيستم رادار شامل :فرستنده ،گيرنده
آنتن و سيستمهاي الكتريكي جهت ثبت و پردازش اطالعات
است.
در اين مقاله به بررسی کاربرد اين تكنولوژی در سنسورهای
سطح سنج زيمنس پرداخته و سعی شده است يكی از انواع
سنسورهای سطح سنج راداری زيمنس به نام Sitrans
 LR260به صورت مختصر شرح داده شود.

نصب و راهاندازي

سطحسنج راداری Sitrans L
دستگاههاي اندازهگيري سطح زيمنس احتياجات فرآيندهاي
صنعتي را در سطح جهان از قبيل آب ،آب و فاضالب،
سيمان ،شيمي ،نفت ،گاز ،پتروشيمي و ديگر صنايع برآورده
ميسازند.
سطح سنجهاي زيمنس انواع مختلفي دارند که شامل :سطح
سنج اولتراسونيك ،خازني ،راداري ،لرزشي و سطح سنج
چرخشي است.

■ Overview
مزايا
•آنتن استاندارد يك تكه پلی پروپيلن
•نصب آسان و راهاندازی ساده
•برنامهنويسی آسان با استفاده از پروگرامر SIMATIC
 PDMو يا رابط دستی HART
•ارتباط با استفاده از HART
•پردازش سيگنال صدای هوشمند ()Patent
•نسبت سيگنال به نويز بسيار باال
•تضعيف خودكار پژواکهای نامناسب
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SITRANS Probe LR is a 2-wire, loop powered, 5.8 GHz (6.3 GHz
in North America) radar transmitter for level and volume monitoring of liquids and slurries in storage and process vessels.

سطحسنج راداری Sitrans LR260
اين سطح سنج يك سنسور دو سيمه است و نوع
ترانسميتری آن پالسهای رادار را با فرکانس 25 GHz
ارسال میکند تا بتواند سطح جامدات را در مخازن پر از
گرد و غبار و در دمای باال تا ˚ 200معادل  392درجه
فارنهايت و تا ارتفاع  30متر معادل  98.4فوت به صورت
پيوسته اندازهگيری نمايد.
■ Application
از مزايای اين سنسور راحتی نصب آن در فرآيند و نيز
The Probe LR is ideal for applications with chemical vapours,
temperature gradients, vacuum or pressure, such as tank farms,
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• Key Applications: tank farms, chemical storage, digesters
داخل پراب جلوگيری کرد.
اين سنسـور شــامل واســط گــرافيكی
 local user interface )LUI(Iجهت برقراری
ارتباط است که باعث اصالح تنظيمات و برنامه عمليات
میشود .اين عمليات شامل ارسال سيگنال با سرعت
Siemens
يافتنFI 01
زياد و نمايش انعكاس آن برای · 2007
خطا با
استفاده 5/124
از  Quick Start Wizardمیشود .راهاندازی اين
سنسور بسيار سريع و راحت بوده و تنها مستلزم تنظيم
تعدادی پارامتر جهت عمليات اوليه است که اطالعات از
اين طريق قابل تشخيص است .بنابراين کاربر میتواند
حرکتها را در فرآيند به راحتی تعيين کند .اين سنسور
دارای صفحه نمايش نيز هست که میتواند در حلقه و
يا شبكه قرار گيرد .برای مثال ،تايمر میتواند به صورت
خودکار تنظيم شود تا به کاربر هنگام نياز به تعمير و يا
برای چك کردن برنامه اخطار دهد.
سطح سنج  SITRANS LR260دارای طراحی
منحصر به فردی است که برنامهريزی آن را ساده میکند
و نيز میتوان به صورت دستی و با اطمينان باال بدون
نياز به باز کردن درپوش سنسور آنرا برنامهريزی کرد و يا
با استفاده از نرم افزار  Simatic PDMو شبكه hart
و يا  profibus PAقابل برنامهريزی میباشد .بنابراين
از صدمه ديدن مدارات داخلی آن در برابر آلودگیهای
محيط جلوگيری میشود.
اين سنسور جهت اندازهگيری سطح پودر سيمان ،پودر يا
غشاي نازکی از پالستيك ،دانه يا گرانول ،گرد و پودر،
خاکستر ،گچ ،سنگدانه ،زغال سنگ ،مخازن با حجم
زيادی از جامدات و ساير مواد مورد استفاده قرار میگيرد.

■ Benefits

• Uni-Construction polypropylene rod antenna standard
• Easy installation and simple startup
• Programming using infrared Intrinsically Safe handheld programmer, SIMATIC PDM or HART handheld communicator
• Communication using HART
C
• Patented Sonic Intelligence signal
processing
• Extremely high signal-to-noise ratio
• Auto False-Echo Suppression of false echoes

SITRANS Probe LR installation
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رادار مایکروویو اندازهگيری سطح

)(Microwave (Radar) Level Measurement

اندازهگيری سطح با تكنولوژي بدون تماس رادار هزينه تعمير
و نگهداري کمی دارد .زيرا امواج مايكروويو جهت انتشار و
انتقال ،به محيط مادی نياز نداشته و شرايط جوی و محيطی
شامل بخار ،فشار ،گرد و غبار و دما بر روی آن اثر نمیگذارد.
شرکت زيمنس دستگاههاي رادار را براي تقاضاهاي خاص
توصيه مینمايد.
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