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چکیده
نشتی داخلی در ی ک شیر صنعتی بسته  ،یکی از عیوب شیرهای صنعتی بوده که باعث اختالل و توقف در
پروسه های صنعتی می شود .در این مقاله از حسگرهای خازنی 1و خاصیت خازنی سیال داخل لوله جهت
تشخیص نشتی استفاده شده است.تعدادی صفحات رسانا ( الکترود )2سیلندر شکل اطراف لوله پایین دست
شیر نصب شده و با اعمال یک ولتاژ سینوسی به الکترود و اندازه گیری سیگنال خروجی  ،می توان نشتی در
شیر را بواسطه تغییر ضریب دی الکتریک سیال درون لوله بدلیل وجود سیال نشتی در داخل لوله پایین
دست شیر و تغییر ظرفیت خازنی بین الکترودی ،تشخیص داد.در این مقاله  ،پس از تشریح چگونگی
تشخیص نشتی در شیر بر اساس ظرفیت خازنی سیال به بررسی تاثیر زاویه و تعداد الکترودهای نصب شده
در اطراف لوله پایین دست شیر  ،در تعیین مقدار سیال نشتی در شیر پرداخته و مقادیر ظرفیت خازنی را
برای آرایش های مختلف الکترودها در دو وضعیت الکترودهای روبروی هم و مجاور هم  ،از روش اجزائ
محدود 3و با استفاده از نرم افزار کامسل مولتی فیزیکس 4محاسبه می کنیم.
کلمات کلیدی :نشتی در شیر بسته  ،حسگر خازنی  ،روش اجزا محدود  ،ظرفیت خازنی ،رگرسیون
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مقدمه
تشخیص نشتی داخلی در یک شیر بسته  ، 1باعث صرفه جویی در وقت و هزینه های تعمیراتی می شود .به عنوان مثال تانک
بلودان 2محل جمع آوری بخارات زیرکش 3شده در یک نیروگاه حرارتی می باشد  .به این تانک تعداد زیادی خطوط لوله که بر
روی هر کدام از این خطوط یک شیر وجود دارد  ،متصل است (شکل  . )1چالش تعمیراتی بوجود آمده  ،باال رفتن سطح تانک
بلودان بوده که ناشی از نشتی داخلی در یک یا چند خط درین متصل به تانک می باشد .جهت رفع ایراد و پیدا کردن شیر
معیوب الزم است که تمامی خطوط و در نتیجه شیر های نصب شده بر روی خطوط جهت بازرسی دمونتاژ شده تا به شیر
معیوب برسیم.که این کار باعث صرف زمان زیاد و همچنین هدر رفتن کار نیروهای تعمیراتی و حتی معیوب شدن ولو به دلیل
باز و بسته شدن و دمونتاژ می گردد.جهت تشخیص نشتی  ،می توان از تجهیزات و روش های التراسونیک 4و

ترموگرافی5

استفاده نمود ( )ATEM CO,2104که استفاده از این روش ها مستلزم در دسترس بودن شیر و بکار گیری نیروی انسانی
جهت استفاده از این تجهیزات می باشد .لذا نیاز به یک تجهیز که به صورت دائم بر روی خط لوله وصل بوده و به صورت
آنالین نشتی در شیر را مشخص کند  ،احساس شد.

شکل  ، 1تانک بلو دان و خطوط متصل به آن ( برگرفته از صفحه کنترل نیروگاه حرارتی سنندج)

معموال در صنایع مختلف روش رایج جهت تشخیص نشتی در شیر های صنعتی  ،استفاده از تجهیزات التراسونیک و دوربین
های حرارتی بوده که این امر مستلزم در دسترس بودن شیر می باشد .در این مقاله روش تشخیص و تعیین مقدار نشتی در
شیر بر اساس ظرفیت خازنی سیال مورد بررسی قرار می گیرد.قبل از شروع نشتی در شیر  ،لوله پایین دست شیر خالی بوده و
حاوی هوا می باشد .مکانیزم نشتی در شیر آالت معموال به دلیل سایش و خوردگی دیسک و نشیمنگاه بوده و پس از وقوع
نشتی  ،به تدریج ارتفاع سیال در لوله پایین دست شیر افزایش یافته و یک جریان سیال نسبتا آرام و دو فازی هوا – سیال
نشتی در لوله تشکیل می گردد و ضریب دی الکتریک موثر 6درون لوله بدلیل باالتر بودن ضریب دی الکتریک سیال نشتی
1
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نسبت به هوا ،افزایش می یابد ( .) Beker,2005جهت اندازه گیری تغییرات ضریب دی الکتریک درون لوله  ،تعدادی صفحه
رسانا استوان ه ای شکل ( الکترود ) اطراف لوله و بر روی دیواره خارجی لوله نصب می شود  .تغییرات دی الکتریک درون لوله
باعث تغییر در ظرفیت خازنی بین الکترودی شده و این تغییرات بوسیله یک مدار واسطه تبدیل به ولتاژ شده و تغییرات ولتاژ
نشان دهنده شروع نشتی در شیر می باشد .جهت ت عیین نشتی  ،آرایش های مختلف الکترودها نصب شده در اطراف لوله پایین
دست شیر را در نظر گرفته و به بررسی رابطه بین مقدار نشتی و ظرفیت خازنی متناظر می پردازیم .اساس تکنیک بکار رفته
در این روش جهت تشخیص و تعیین مقدار نشتی بر اساس اصول حاکم بر حسگرهای خازنی می باشد .شکل( )3قسمت های
مختلف یک حسگر خازنی جهت اندازه گیری تغییرات دی الکتریک درون لوله را نشان می دهد  .الکترودها از مهمترین قسمت
های یک حسگر خازنی بوده و زاویه  ،مکان و تعداد الکترودها تابع پارامترهای مختلفی از قبیل نوع سیال  ،جنس و ابعاد
هندسی لوله و  ...که بوسیله روش ها و الگوریتم های بهینه سازی مشخص می گردند ( . )Zangl , 2010شکل ( )2زاویه و
طول الکترود را نشان می دهد که جهت حساسیت به اندازه گیری و تشخیص تغییرات جزئی و اندک ضریب دی الکتریک
درون لوله  ،زاویه الکترود ( تتا) را  165درجه و طول الکترود ( )lرا برابر شعاع داخلی لوله در نظر می گیرند .الکترودی که به
آن سیگنال تحریک اعمال می گردد  ،الکترود تحریک 1و الکترود روبروی آن  ،الکترود اندازه گیر 2نامیده می شود و معموال
دارای سطح ولتاژ صفر می باشد ( .) Bayati,2013

شکل  ) 2تصویر طول و زاویه الکترودهای اطراف لوله

جهت کاهش اثرات امواج الکترو مغناطیسی محیط و جلوگیری از پدیده فرایگینگ 3از الیه عایقی خارجی 4و گارد 5استفاده می
شود  .همانطور که در تصویر شماره نشان داده شده است در اثر وجود الیه عایقی خارجی و گارد  ،خازن های  CAG ، CAو CG
و  ...تشکیل می شود که به آنها خازن های پراکنده 6گفته می شود که باعث ایجاد خطا در اندازه گیری تغییرات ظرفیت
خازنی سیال درون لوله می شوند () Hammer,1989
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شکل  ) 3قسمت های مختلف یک حسگر خازنی

تغییرات ظرفیت خازنی بهوسیله یک مدار واسطه تبدیل به ولتاژ میشود و تغییرات ولتاژ ،نشان دهنده تغییرات دیالکتریک در
محیط مورد نظر میباشد .مدار اندازه گیر تغییرات ظرفیت خازنی ،یک سیگنال سینوسی تولید کرده و به الکترود تحریک ارسال
می کند .سپس سیگنال را از الکترود دیگر دریافت کرده و پس از انجام عملیات و پروسس بر روی سیگنال ،1بهوسیله یک
میکروکنترلر 2نمونه گیری میشود .در شکل(  ، )4شکل شماتیک مدار نمونه گیری و اعمال سیگنال تحریک آمده است .

الف

ب

شکل  )4شکل شماتیک مدار نمونه گیری و اعمال سیگنال تحریک ،الف) دیاگرام بلوکی ،ب) میکرو کنترلر

اندازه گیری ظرفیت خازنی بوسیله یک آمپلی فایر ترانز -امپدانس 3انجام می شود  .شکل شماتیک این مدار در شکل( )5آمده
است .در این مدار فضای بین الکترودها یعنی لوله و سیال درون آن معادل خازن  CABمی باشد CSA .و  CSBبه ترتیب خازن
های پراکنده تشکیل شده از کابل ها اتصال الکترود به مدار و خازن های تشکیل شده از گارد و الیه عایقی خارجی می باشد.
وضعیت قرار گیری خازن های پراکنده CSAو  CSBدر مدار ،باعث کاهش اثرات منفی و خطا در اندازه گیری ظرفیت خازنی بین
الکترودی می شود ( .)Santos,2015
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شکل  ) 5مدار شماتیک اندازه گیری ظرفیت خازنی و محل قرار گیری خازن های پراکنده

روش تحقیق
جهت بررسی تاثیر زاویه و تعداد الکترودها درتعیین مقدار نشتی در شیر دو الکترود  165درجه  4 ،الکترود  55درجه 6 ،
الکترود  45درجه و  8الکترود  33درجه که در هر آرایش زاویه بین الکترودها  15درجه بوده ،را درنظر گرفته و ظرفیت خازنی
را به ازائ مقادیر مختلف ن شتی و برای حالت های الکترودهای روبروی هم و الکترودهای مجاور هم از روش اجزائ محدود و با
نرم افزار کامسل محاسبه می کنیم.انتخاب زاویه الکترودها در حالت های  6 ، 4و  8الکترودی به صورتی بوده که مجموع
زوایای الکترودها و فاصله بین آنها برابر  165درجه می باشد .به دلیل سادگی در اجرا و عدم نیاز به سخت افزارهای پیچیده
الکترودها به صورت موازی بهم متصل شده به صورتی که برای حالت های  6 ،4و  8الکترودی به ترتیب  3 ،2و  4خازن با
اتصال موازی تشکیل شده و ظرفیت خازنی معادل برابر مجموع ظرفیت خازن های تشکیل شده می باشد.ولتاژ اعمالی به
الکترودهای تحریک یک ولت بوده و الکترودهای مقابل یا مجاور دارای سطح ولتاژ صفر می باشند .جریان سیال درون لوله را
دو نوع طبقه ایی و حلقوی در نظر گرفته و ضخامت سیال نشتی تشکیل شده در لوله را به عنوان مقدار سیال نشتی و مضربی
از قطر داخلی لوله بر حسب میلیمتر به صورت زیر تعریف می کنیم :
قطر داخلی لوله * ضریب نشتی = ضخامت سیال نشتی
که در آن ضریب نشتی دارای مقادیر زیر می باشد
}=}0 , 0.1 ,0.2 , 0.3 , 0.4 , 0.5 , 0.6 , 0.7 , 0.8 , 0.9 , 1ضریب نشتی
پس از محاسبه ظرفیت خازنی به ازائ مقادیر مختلف سیال نشتی و برای هر کدام از آرایش های الکترودها جهت بررسی
قابلیت تعیین نشتی و بدست آوردن رابطه و مدل ریاضی بین ظرفیت خازنی و مقدار نشتی متناظر ،از رگرسیون و ضریب
همبستگی 1استفاده می کنیم و سه مدل خطی ، 2درجه دوم 3و درجه سوم 1را در نظر گرفته و با توجه به نتایج تست آنالیز
واریانس یک طرفه  ،2مدل مناسب را انتخاب می کنیم ( ) COMSOL Manual, Ver2010

1
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جهت مدلسازی در نرم افزار کامسل  ،انتخاب فیزیک مسئله 3را الکترواستاتیک  ،نوع مطالعه 4را پایدار 5و انتخاب فضا 6را دو
بعدی در نظر گرفته و پس از رسم هندسه مدل و تعیین جنس قسمت های مختلف  ،شرایط مرزی را اعمال می کنیم  .سپس
مدل مش بندی  5شده و توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی محاسبه شده و در نهایت ظرفیت خازنی بین الکترودی بدست می
آید .در جدول ( )1جنس و ابعاد لوله  ،الکترودها و سیال نشان داده شده است
جدول ( ، )1ابعاد و جنس لوله و الکترودها
مقدار

پارامتر

شرح

8 mm

R1

قطر خارجی لوله

5mm

R2

قطر داخلی لوله

R2

L

طول الکترود

83

ضریب پرمیتیویتی سیال ( آب)

4

ضریب پرمیتیویتی لوله

1

ضریب پرمیتیویتی هوا

معادله اساسی در فیزیک الکترواستاتیک نرم افزار کامسل جهت محاسبه توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی در ناحیه مورد اندازه
گیری  ،معادله پواسون 8می باشد (صمیمی ) 1384 ،
()1

که در آن

چگالی حجمی بار الکتریکی ،

و

ضریب پرمیتیویتی دی الکتریک می باشد

وقتی در فضای اندازه گیری ( در اینجا فضای بین الکترودها ) یک ماده دی الکتریک قرار بگیرد  ،چگالی بار حجمی ( )صفر
شده و معادله پواسون تبدیل به معادله الپالس 9می شود  .توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی در فضای بین الکترودها  ،از حل
معادله الپالس بدست می آوریم (صمیمی :)1384 ،
()2
معادله الپال س با توجه به شرایط مرزی برای هر گره حل شده و پس از بدست آمدن تابع پتانسیل الکتریکی  ،شدت میدان
الکتریکی از رابطه زیر بدست می آید:
1

-Cubic
-ANOVA Test
3
-Select Physics
4
- Select Study
5
- Stationery
6
- Select Domain
7
-Meshing
2

-Poission,S Equation
- Laplas,s Equation
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()3

که در آن

پتانسیل الکتریکی بر حسب ولت و

شدت میدان الکتریکی می باشد

پس از محاسبه شدت میدان الکتریکی  ،نرم افزار کامسل انرژی ذخیره شده در میدان الکتریکی بین الکترودها را از رابطه زیر
محاسبه می کند
()4

سپس ظرفیت خازنی از رابطه زیر محاسبه می شود:
()5

که در آن

انرژی الکترواستاتیکی ذخیره شده بر حسب ژول (، )J

جابجایی الکتریکی بر حسب و

ظرفیت

خازنی بر حسب فاراد ( )Faradمی باشد.جهت محاسبه ظرفیت خازنی  ،فرضیات زیر را در نظر می گیریم () Bayati,2013
 .1از اثرات پدیده فرایگینگ در لبه های الکترود صرفنظر میکنیم ،در نتیجه میدان الکتریکی بین الکترودها یکنواخت
میباشد
 .2توزیع جریان دوفازی در جهت طولی و محور لوله ثابت میباشد (حداقل در طول الکترود ،توزیع جریان تغییر نمی کند)
 .3ماده درون لوله ،خطی و ایزوتروپیک 1بوده و مقدار ضریب دیالکتریک آن ،در اثر اعمال میدان تغییر نمی کند.

یافته ها
مقادیر ظرفیت خازنی به ازای مقادیر مختلف نشتی و برای آرایش های مختلف الکترودها بر حسب پیکوفاراد در جدول ()2
آمده است

-Isotropic
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جدول ( ، ) 2مقادیر ظرفیت خازنی به ازائ مقادیر مختلف نشتی و آرایش های مختلف الکترودها
مقدار نشتی
آرایش الکترودها

1

3/9

3/8

3/5

3/6

3/5

3/4

3/3

3/2

3/1

3

643

638

636

632

625

616

632

583

544

456

296

دو الکترودی جریان حلقوی

643

592

536

455

414

362

328

313

331

295

296

دو الکترودی جریان طبقهای

316

315

314

312

339

334

295

285

253

235

148

چهار الکترودی روبروی هم و جریان حلقوی

316

296

266

235

235

181

164

156

152

149

148
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هشت الکترودی مجاور هم و جریان طبقهای

تصویر ( ، )6سیال نشتی تشکیلشده و توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی درون لوله پاییندست شیر را برای دو جریان سیال
دوفازی طبقهای و حلقوی و دو حالت الکترودهای روبروی هم و الکترودهای مجاور هم نشان میدهد

الف

ب

تصویر ( ، )6سیال نشتی تشکیل شده و توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی در لوله پاییندست شیر الف ) آرایش  8الکترودی روبروی هم و جریان
طبقهای ،ب) آرایش  8الکترودی مجاور هم و جریان حلقوی

جهت بررسی حساسیت به تشخیص نشتی و همچنین قابلیت تعیین نشتی در آرایشهای مختلف الکترودها ،نمودار تغییرات
ظرفیت خازنی به ازای مقادیر مختلف نشتی را بررسی میکنیم .در بخش اول نمودار تغییرات ظرفیت خازنی برای حالت
الکترودهای روبروی هم و دو نوع جریان سیال طبقه ای و حلقوی و در قسمت دوم حالت الکترودهای مجاور هم نشان دادهشده
است.
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 -1نمودار ظرفیت خازنی برای الکترودهای روبروی هم
جریان طبقه ای

جریان حلقوی

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل ( ، )5نمودار تغییرات ظرفیت خازنی برای حالت الکترودهای روبروی هم و دو نوع جریان سیال دوفازی طبقهای و حلقوی .الف) ،دو الکترود ب)،
چهار الکترود  ،ج) شش الکترود  ،د) هشت الکترود

www.SID.ir

Archive of SID

 -2نمودار ظرفیت خازنی برای الکترودهای مجاور هم

جریان حلقوی

جریان طبقه ای

شکل ( ، )8نمودار ظرفیت خازنی برای الکترودهای مجاور هم و دو نوع جریان طبقه ای و حلقوی الف )چهار الکترود  ،ب ) شش الکترود ج ) هشت
الکترود

با بررسی تصاویر نمودار ظرفیت خازنی ،مشاهده می شود که جهت تقعر منحنی برای هر دو آرایش الکترودهای روبروی هم و
الکترودهای مجاور هم ،تابعی از نوع جریان سیال دوفازی درون لوله میباشد .بدینصورت که برای جریان حلقوی جهت تقعر رو
به پایین و برای جریان دوفازی طبقهای رو به باال میباشد .لذا جهت تقعر نمودار تغییرات ظرفیت خازنی را میتوان بهعنوان
یک مشخصه جهت تعیین نوع جریان سیال درون لوله بکار برد .همچنین با مشاهده نمودار و مقادیر ظرفیت خازنی ،مشخص
می شود که با کاهش زاویه الکترود و افزایش تعداد آن ،ظرفیت خازنی تغییرات محسوسی نداشته و دامنه تغییرات آن کاهش
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مییابد .دامنه تغییرات ظرفیت خازنی را میتوان بهعنوان یک معیار جهت حساسیت نسبت به تشخیص نشتی یا قابلیت
تشخیص نشتی تعریف میکنیم .همانطور که مشاهده می شود با کاهش زاویه و افزایش تعداد الکترود قابلیت تشخیص نشتی
کاهش مییابد.شکل ( )9دامنه تغییرات ظرفیت خازنی را بهعنوان معیار تشخیص نشتی برای آرایشهای مختلف الکترودها
نشان میدهد.

شکل ( ، )9نمودار قابلیت تشخیص نشتی
جهت بررسی رابطه بین مقادیر ظرفیت خازنی و سیال نشتی ،از رگرسیون استفاده میکنیم ( بانی  )1393،همانطور که اشاره
شد جهت این مسئله سه مدل خطی ،درجه دوم و درجه سوم را در نظر گرفته و با توجه به نتایج تست آنالیز واریانس
یک طرفه ،مدل درجه سوم را جهت رابطه بین ظرفیت خازنی و مقدار نشتی ،انتخاب میکنیم .در جدول ( )3معادله و رابطه
بیانگر رابطه بین ظرفیت خازنی و مقدار نشتی برای آرایشهای مختلف الکترودها آمده است.
جدول ( )3معادله رگرسیون و مقادیر ضریب تعیین برای آرایش مختلف الکترودها
آرایش الکترودها
دو الکترودی و جریان طبقهای
دو الکترودی و جریان حلقوی

معادله رگرسیون
(3+ 33309مقدار نشتی) ×( 2 – 31405مقدار نشتی)×( + 883مقدار نشتی)× = -22505ظرفیت خازنی
(3+31806مقدار نشتی) ×( 2 +112508مقدار نشتی)×( -226604مقدار نشتی)× =145105ظرفیت خازنی

چهار الکترودی روبروی هم و
جریان طبقهای

(3+15203مقدار نشتی) ×( 2 -15803مقدار نشتی)×( +43602مقدار نشتی)× = -13905ظرفیت خازنی

چهار الکترودی روبروی هم و
جریان طبقهای

(3+15905مقدار نشتی) ×( 2 +55505مقدار نشتی)×( -111305مقدار نشتی)× =51909ظرفیت خازنی
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چهار الکترودی مجاور هم و
جریان طبقهای

(3+ 25203مقدار نشتی) ×( 2 + 25505مقدار نشتی)×( -42202مقدار نشتی)× =25306ظرفیت خازنی

چهار الکترودی مجاور هم و
جریان حلقوی

(3+28408مقدار نشتی) ×( 2 +53409مقدار نشتی)×( -99805مقدار نشتی)×  =56204ظرفیت خازنی

شش الکترودی روبروی هم و
جریان طبقهای

(3+13302مقدار نشتی) ×( 2 -25103مقدار نشتی)× ( +45305مقدار نشتی)× = -11903ظرفیت خازنی

شش الکترودی روبروی هم و
جریان حلقوی

(3+13305مقدار نشتی) ×( 2 +23903مقدار نشتی)×(-49901مقدار نشتی)× =34202ظرفیت خازنی

شش الکترودی مجاور هم و
جریان طبقهای
شش الکترودی مجاور هم و
جریان حلقوی

(3+24506مقدار نشتی) ×( 2 +8809مقدار نشتی)×( -14405مقدار نشتی)× =9409ظرفیت خازنی
(3+25206مقدار نشتی) ×( 2 +23505مقدار نشتی)×( -35802مقدار نشتی)× =23505ظرفیت
خازنی

هشت الکترودی روبروی هم و
جریان طبقهای

(3+11206مقدار نشتی) ×( 2 -23805مقدار نشتی)×( +35208مقدار نشتی)× = -89ظرفیت خازنی

هشت الکترودی روبروی هم و
جریان حلقوی

(3+112مقدار نشتی) ×( 2 +13303مقدار نشتی)×( -25405مقدار نشتی)× =19104ظرفیت خازنی

هشت الکترودی مجاور هم و
جریان طبقهای

(3+222مقدار نشتی) ×( 2 +3305مقدار نشتی)×( -4505مقدار نشتی)× =3305ظرفیت خازنی

هشت الکترودی مجاور هم و
جریان حلقوی

(3+22402مقدار نشتی) ×( 2 +5409مقدار نشتی)×( -13802مقدار نشتی)× =56ظرفیت خازنی

30982
30849
30985
30955
30981

30558

30958
30985
30991
30838

ضریب همبستگی یا ضریب تعیین ،1بیانگر میزان وابستگی بین دو متغیر ظرفیت خازنی و نشتی سیال بوده و دارای
مقداری بین صفر و یک میباشد و هرچه به یک نزدیکتر باشد نشاندهنده همبستگی بیشتر دو متغیر میباشد( .بانی،
)1393ضریب تعیین را بهعنوان معیار تعیین نشتی یا قابلیت تعیین نشتی تعریف میکنیم .همانطور که در شکل ( )13نشان
دادهشده است ،با کاهش زاویه و افزایش تعداد الکترودها ،اختالف قابلمالحظهای در قابلیت تعیین نشتی مشاهده نمیشود و
میتوان با استفاده از مدل و رابطه ریاضی درجه سوم بهدستآمده در جدول ( )3مقدار نشتی را با توجه به مقدار ظرفیت خازنی
با دقت باالیی تعیین نمود.
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شکل ( ، )13نمودار قابلیت تعیین نشتی

بحث و نتیجهگیری
در این مقاله ،به بررسی نشتی در شیرآالت صنعتی با استفاده از ظرفیت خازنی سیال پرداختیم .روش کاربر اساس اصول حاکم
بر حسگرهای خازنی بوده و بدینصورت میباشد که تعدادی الکترود در اطراف و بر روی دیواره خارجی لوله پاییندست شیر
نصبشده و در اثر تغییر ضریب دیالکتریک سیال درون لوله ،ظرفیت خازنی تغییر کرده ،که این تغییرات بهوسیله یک مدار
واسطه تبدیل به ولتاژ شده و تغییرات ولتاژ بیانگر شروع نشتی در شیر میباشد .جهت استفاده از این تکنیک الزم است که لوله
پاییندست شیر ،قبل از وقوع نشتی حاوی هوا یا مقدار اندکی سیال باشد .همچنین جهت نصب الکترودها در دیواره خارجی
لوله الزم است که لوله پاییندست آن و یا قسمتی از آن غیرفلزی باشد .پس از تشخیص نشتی و بررسی قابلیت تشخیص
نشتی ،به بررسی قاب لیت تعیین مقدار نشتی پرداخته و تأثیر کاهش زاویه و افزایش تعداد الکترودها را بر ظرفیت خازنی و
تعیین مقدار نشتی ،مطالعه نمودیم .جهت سادگی در اجرا و عدم نیاز به سختافزارهای پیچیده ،اتصال الکترودها را بهصورت
موازی در نظر گرفته و ولتاژ با دامنه یک ولت را بهعنوان ولتاژ تحریک به الکترودهای تحریک اعمال کردیم .نتایج نشان میدهد
که با کاهش زاویه و افزایش تعداد الکترودها ،حساسیت به تشخیص نشتی ،کاهش مییابد .جهت تعیین مقدار نشتی ،از
رگرسیون استفاده نموده و مدل درجه سوم را بهعنوان مدل مناسب جهت رابطه ریاضی بین مقادیر ظرفیت خازنی و نشتی
انتخاب نمودیم .با کاهش زاویه و افزایش تعداد الکترودها مشاهده میشود که مقادیر ضریب تعیین تعدیلشده بهعنوان قابلیت
تعیین نشتی دارای مقادیری نزدیک به یک بوده و اختالف قابلمالحظهای وجود نداشته و میتوان مقدار نشتی را با توجه مقدار
ظرفیت خازنی و استفاده از روابط جدول رگرسیون ،محاسبه نمود.
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