Ultrazvukové
snímaèe VEGASON
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na meranie výky hladiny
tuhých a kvapalných materiálov (1)
Jedným z popredných svetových výrobcov prístrojovej techniky merania výky hladín a tlakov je
nemecký výrobca VEGA, ktor ý úspene vyrába ultrazvukové meracie systémy u viac ako 25 rokov.
Merací princíp

kde v

Ultrazvukový princíp merania je zaloený na meraní èasu potrebného
na prechod akustických vån pri prekonaní vzdialenosti medzi vysielaèom, hranicou rozhrania dvoch
prostredí a prijímaèom vlnenia.
Vyhodnotenie miesta rozhrania
dvoch prostredí sa môe realizova
zo strany plynu alebo zo strany meraného média (kvapaliny alebo sypkého materiálu), èo je zriedkavejí
spôsob.
Èas prechodu vlnenia je priamo
úmerný vzdialenosti medzi prístrojom a povrchom meraného média,
ako to zobrazuje obr. 2.
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je rýchlos akustického vlnenia [ms-1],
(vo vzduchu pri 0 °C je to 331 ms-1),
 frekvencia vlnenia [Hz],
 vlnová dåka vlnenia [m]
(pri frekvencii f = 16 kHz bude λ = 0,020 m).

Pri meraní výky pomocou ultrazvukových snímaèov sa zadáva
minimálna a maximálna meraná výka, teda definuje sa vzdialenos MIN. a MAX. od referenènej roviny snímaèa  membrány pri
intalácii ultrazvukového systému na zásobník.

Obr.1 Princíp merania
výky hladiny pomocou
ultrazvukových snímaèov

Pre èas prechodu mono písa:
H
∆t =
s
v
kde ∆t
je èas, ktorý vlnenie potrebuje na prekonanie
vzdialenosti 2⋅H [s],
H
 vzdialenos medzi vysielaèom
a meraným materiálom [m],
v
 rýchlos akustického vlnenia [ms-1].
Vzdialenos H v zásobníku je daná:


H = ⋅ v ⋅ ∆t = ⋅ f ⋅ λ ⋅ ∆t
m

(1)

(2)

Meranie výky hladiny pomocou akustických vån mono rozdeli
na meranie v pásme zvukových vån (asi do 16 kHz), poprípade
v pásme vyích vån, v oblasti ultrazvukových frekvencií
(do 75 kHz), od ktorých je odvodené aj pomenovanie tohto princípu merania výky. Ultrazvukový princíp merania je zaloený
na absorpcii poèas írenia zvuku. Absorpcia vån závisí najmä
od frekvencie (vlnovej dåky)
a vzdialenosti zdroja vlnenia.
Energia vysielaná zdrojom
akustického vlnenia je pohlcovaná (absorbovaná) prechodom transportného plynu a klesá so tvorcom
vzdialenosti. Tlakový úèinok
zvukových vån klesá s rastúcou frekvenciou pod¾a diagramu na obr. 3.
Obr.3 Tlakový úèinok
Z diagramu je zrejmé, e pri
akustických vån
frekvencii vlnenia 10 kHz je
v závislosti od vzdialenosti
pokles tlakového úèinku poa frekvencie vlnenia
merne malý, pri vzdialenosti
100 m je to iba 6 dB. Pri vyích frekvenciách je u pokles podstatne vyí a ich pouitie na meranie vo ve¾kých zásobníkoch je
obmedzené.

Ïalie straty vlnenia sú spôsobené vplyvom strát trením medzi
molekulami plynu. Na tieto straty vplývajú hustota, teplota a vlhkos prostredia (transportného plynu) a frekvencia vlnenia.

1  plný zásobník
2  prázdny zásobník (maximálna meraná vzdialenos)
3  merací rozsah

Obr.2 Ultrazvukové meranie výky hladiny
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Rýchlos zvuku závisí od druhu plynu a teploty. Avak rýchlos je
závislá aj od tlaku plynu. Ako vieme, vo vákuu sa zvukové vlny neíria, preto aby bol prenos zvukových vån úspený, tlak plynu
by nemal klesnú pod 20 kPa. Horná pracovná hranica tlaku plynu
býva asi 300 kPa. Vplyv teploty na rýchlos zvuku je pribline
1,7 %/10 K, a preto sa musí realizova korekcia na teplotu, aby to
nemalo podstatný vplyv na presnos merania. Táto korekcia sa
uskutoèòuje pomocným snímaèom teploty, vïaka èomu je moné
dosahova teplotný drift < 0,015 %/10 K pre teplotne vykompenzovaný systém. Vplyv zmeny atmosférického tlaku vzduchu na rýchlos írenia zvuku je zanedbate¾ný.
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Odraz
Ak sa zvuk stretne v rozsahu prenosového média s iným akustickým odporom, nastáva èiastoèný odraz (echo), ktorý je spôsobený
rozhraním. Èím vyí je rozdiel akustických impedancií, tým väèí
je odraz. Ak sa prechádza z plynu (vzduchu) do kvapaliny, vytvára
sa takmer èistý odraz. Teda pri odraze od povrchu kvapaliny sa
dosahuje maximálna intenzita. Iný typ odrazu vyvolávajú granulované materiály. Ve¾kos èastíc sypkých materiálov nemá by menia ako 1/10 vlnovej dåky (v niektorej literatúre sa uvádza aj 1/4
a 1/6), pretoe inak sa povrch materiálu správa ako uzavretý povrch a odráa zvukové vlnenia do vetkých smerov polpriestoru.
Vytvára sa tzv. difúzny odraz. Pri odraze od vrstvy prachu alebo peny sa intenzita zniuje znaènou pohltivosou týchto médií.
Vysielanie zvuku
Merací systém tandardne pozostáva z elektroakustického menièa
ultrazvuku, bloku elektroniky a integrovaných výstupov. Najrozírenejími menièmi ultrazvukovej energie na akustickú a opaène sú
magnetostrikèné a piezoelektrické. VEGA pouíva vo svojich snímaèoch ultrazvukový meniè s piezoelektrickým krytálom.
Meniè, na obr. 4, pozostáva z plastického puzdra, piezoelektrického krytálu v tvare disku, ktorý je zaliaty tlmiacou hmotou. Ïalou
dôleitou èasou menièa je èelná membrána s polvlnovým alebo
tvrvlnovým transformátorom. Tieto transformátory slúia na impedanèné prispôsobenie krytálu a vo¾ného priestoru. Na korekciu rýchlosti zvuku je v ultrazvukovom menièi intalovaný aj snímaè teploty.
Prenos zvuku na prenosové médium (transportný plyn), ako aj poadované smerovanie, sa dosahuje pomocou rozlièných kontrukèných princípov. Zabezpeèuje sa to priamym prispôsobením disku
pomocou prispôsobovacích vrstiev, rozdielnymi tvarmi menièa
a membrány. Ak sa na piezoelektrický krytál pripojí striedavé napätie kontantnej frekvencie, krytál zaène vysiela zodpovedajúci
ultrazvukový signál rovnakej frekvencie. Ak dopadne odrazené
ultrazvukové vlnenie na meniè, ten zaène pracova ako prijímaè,
t. j. ako ve¾mi citlivý piezomikrofón a generuje primerané napäové impulzy.
Frekvenèný rozsah menièov siaha od nieko¾kých kHz do 2 MHz,
prièom dolný frekvenèný rozsah je pre jeho malú pohltivos vhodný pre väèie meracie rozsahy. Vyie frekvencie majú výhody pri
lepom smerovaní a nízkych mechanických nákladoch na meniè. VEGA pouíva
rozsah pracovných frekvencií od 10 do 75 kHz.
Po vyslaní ultrazvukového
impulzu sa prepína piezoelektrický krytál z funkcie
vysielaèa do funkcie prijímaèa a generuje piezoelektrické napätie zodpovedajú-

ce odrazeným impulzom. Èasová perióda medzi obidvomi impulzmi je èas prechodu zvuku. Keïe krytál po vyslaní impulzu potrebuje krátky èas (tzv. prepínací èas) na zmenu funkcie vysielaè/prijímaè (~1 ms), nemôeme, prirodzene, prijíma
odrazené impulzy okamite. Preto sa ultrazvukové meranie vyznaèuje màtvou vzdialenosou medzi menièom a povrchom meraného materiálu.
Príjem zvuku
Meniè vysiela ultrazvukové impulzy presne urèenej frekvencie
a dåky (trvania). Vzh¾adom na kmitanie membrány sa zavádza
blokovací èas. Po tomto èase môe meniè pracova ako mikrofón
a prijíma odrazené impulzy (echá). V ideálnom prípade existuje
iba jeden odraz (tzv. single echo), èo je ve¾mi zriedkavé.
Pri meraní tuhých materiálov je potrebné vzia do úvahy:
 tvar kue¾a materiálu,
 turbulencie pri pneumatickom plnení,
 e väèí priemer granúl spôsobuje väèí odraz.
Faloný odraz (false echo) alebo viacnásobný odraz sú èasto spôsobené kontrukciou v zásobníku, vstupom materiálu, potrubiami
alebo mieadlami.
Pouitie pracovnej frekvencie urèuje nielen merací rozsah systému, ale aj uhol vysielania kue¾a vlnenia, ktorý pri systémoch
VEGASON býva v rozsahu 3,5°  8°. Samozrejme, pri vyích pracovných frekvenciách je uhol kue¾a mení. Tento uhol kue¾a je
potrebné zoh¾adni pri vo¾be typu menièa a jeho smerovaní v zásobníku Uí uhol je výhodnejí pre uie zásobníky, a tak sa vyhneme aj faloným odrazom od boèných stien a predmetov v zásobníku.
Vetky problémy s identifikáciou a rozlíením faloných odrazov
mono eliminova prostredníctvom spôsobu spracovania signálu.
Snímaè teploty a referenèné meranie (meranie v prázdnom zásobníku) poskytujú informácie poadované pre korekciu zmeny rýchlosti zvuku vplyvom teploty. Presnos merania pri optimálnych
podmienkach zväèa dosahuje 0,5 %. Meranie mono uskutoèòova v teplotnom rozsahu -40 a +80 °C (-40 a +60 °C pre blok elektroniky). Krytie menièa býva IP 68 a materiál menièa je plast
PVDF, ktorý dobre odoláva aj agresívnym plynným prostrediam
tuhých materiálov a kvapalín.
Ruivé vplyvy
Pri zariadeniach s vyhodnocovaním odrazov je obzvlá dôleité
rozlíi hlavný odraz od ruivých odrazov. Zdrojom ruivých odrazov nie sú iba zariadenia a kontrukcie v zásobníku, ako napr. rúry, ohrievadlá, rebríky, ale tie návarky, kovové stúpadlá na stenách alebo otvory na plnenie a vyprázdòovanie, èi iné zariadenia,
ktoré môu silne ovplyvni presné meranie. Rovnako aj nalepovanie materiálu na stenách spôsobuje ruivé odrazy. Keïe takéto
odrazy sú èasovo nemenné, mono ich vïaka elektronickému
spracovaniu vylúèi, napr. pri vytvorení profilu odrazov (echo profile) prázdneho zásobníka. Po zhotovení takéhoto profilu mono
urèi, kde leia dané zdroje ruivých odrazov. Týmto spôsobom sa
prekryje profil odrazov nulovou citlivosou pre daný zásobník a
ïalej sa vyhodnocujú iba odrazy pri pohybe meraného materiálu.
Pokraèovanie v budúcom èísle.
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Obr.4 truktúra ultrazvukového menièa VEGASON

AT&P journal 1/2004

Ing. Duan Kise¾, CSc.
Letná 40, 042 60 Koice
Tel./fax: 055/625 36 33, 625 51 50
e-mail: ktest@kbc.sk
http://www.ktest.sk

SNÍMAÈE A PREVODNÍKY

27

