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Анотація 

 Запропоновано метод визначення границі розподілу двох рідких середовищ, що дозволить оцінити 

вміст і якість нафтопродуктів.  
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Abstract 

Themethodofdeterminingtheboundariesofdistributionoftwoliquidmediathatwillassessthecontentandqualityof

oilproducts. 
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Вступ 

 Сьогодні знаходять широке використання ультразвукові датчики рівня, густини, об’єму, 

що застосовуються як в автомобілях так і промислових об’єктах [1]. Ультразвуковий датчик - це 

приймально-передавальний пристрій, який порівнює параметри вихідного сигналу який проходять 

або відбитим , його напрямок , інтенсивність , ступінь розсіювання , модуляцію - і на підставі цих 

даних дозволяє визначити стан середовища,істотно на нього не впливаючи[2]. Метою роботи є 

розробка способу визначення границі розподілу двох середовищ (нафтопродукт - вода) за 

допомогою ультразвуку. 

Результати дослідження 

Визначення рівня, та границі двох середовищ суттєво залежать від однорідності 

середовищ,їх акустичного опору та положення випромінювача і приймача рис.1. 

 

 

Рисунок 1 – відбиття ультразвукової хвилі 

З рис.1 випливає, що для визначення границі, необхідно щоб акустичний опір одного з 

середовищ був значно вищим, сам опір визначається за формулою: 
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Де 𝜌 – густина середовища, с – швидкість ультразвуку. 

 Коефіцієнт відбиття хвилі буде визначатись наступним чином: 
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Де Z1іZ2, хвилеві опори двох середовищ. 

 Визначення рівня може проводиться знизу через шар рідини . Недоліком такого типу 

рівнемірів є похибка від залежності швидкості ультразвуку від тиску. Однак на точність таких 

рівнемірів не позначається зміна характеристик рідини, тому такі рівнеміри можуть бути 

використані для вимірювання рівня неоднорідних рідин, що містять бульбашки газу або 

кристалізуються. Такі рівнеміри використовуються для рідин, що має температуру не більше 80 ° 

С і тиском не більше 4 МПа. 

Для систем визначення рівня найбільш ефективними є локаційні рівнеміри провідним 

середовищем яких є рідина, оскільки вони мають похибку вимірювання  до 2.5%, та малу 

споживчу потужність. 

Висновки 

Встановлено, щозапропонованийпідхіддозволяєпідвищитизагальнуточністьвизначення 

границі двох рідких середовищ за допомогою ультразвуку, що дозволяє застосовувати його для 

установок контролю якості. 
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