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خالصه کتاب:
اندازه گیری دقیق ارتفاع مایع درون مخازن ،همواره تکنسینها و کارشناسان ابزاردقیق را به
چالش کشیده است .زمانی که مواد درون مخزن اسیدی ،بازی و تحت فشار بوده و یا دمای بااییی
داشته باشد این چالش چند برابر نیز میشود .این چاالشهاا و مشاک ب با اخ ااتاراع و سااات
تجهیزاب اندازهگیری متنو ی در ضمینهی اندازهگیری سطح مخازن شده که هار کاداب باا ا او
متفاوتی مل کرده و تمهیداب مربوط به اود را دارد.
این کتاب در ا ل برای تکنسینها و کارشناسان ابزاردقیق که هر روزه با این تجهیزاب سار
و کار دارند تألیف شده است .اما سادگی بیان کتاب ،استفاده از شکلهای مرتبط ،و بازگویی ا او
ملکرد هر دستگاه درک این مجمو ه را برای هر فرد شیفتهی ابزاردقیق سهل و آسان کرده است.
در این کتاب انواع روشها و تجهیزاب اندازهگیری سطح مخازن ،تانا هاا و ماواد انباشاته
شده معرفی میشود .هر روش اندازه گیری و تجهیز ابزاردقیق مربوط به آن در فصالی مجازا ماورد
بررسی قرار اواهد گرفت ،باهطاوری کاه ا او ملکارد ،فرماو هاای کااربردی ،مزایاا ،معایا ،
محدودیتهای کاربرد ،نحاوهی نصا  ،و ماوارد اساتفادهی آن تجهیاز باه تفصاایل توضیااح داده
میشود .به دلیل بررسی همهی روش ها و تجهیزاب اندازهگیری سطح مخازن میتوان گفت که این
کتاب ی مرجع کامل اندازهگیری سطح را در ااتیار اواننده قرار میدهد.
همچنین با توجه به وجود شرایط فرآیندی و ذایرهسازی مختلف و محدودیتهای موجاود
در اندازه گیری سطح ،انتخاب تجهیز مناس کااربرد ماورد ن ار اماری مهار و ضاروری اسات .باا
مطالعهی کامل این کتاب و با استفاده از دو نربافزار  Aspen SloSHو  Aspen BuSHelکاه در
فصل آار با آنها آشنا اواهید شد ،میتوانید تجهیز مناس با کاربرد مورد ن ر را به اورب کاام
حرفهای انتخاب کنید.
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 نربافزارهای ویژه مهندسان ابزاردقیق

 دستگاههای شناوری

 دستگاههای سروو و الکترومکانیکی
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 اناادازهگیااری سااطح بااا اسااتفاده از اشااعه
رادیواکتیو
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 سنسورهای سطح اولتراسونی
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