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GIRIġ 

 

Mövzunun aktuallığı və iĢlənmə dərəcəsi. Azərbaycan Respublikası 

müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra digər sahələrdə olduğu kimi, neftqazçıxarma 

sənayesində də əsaslı dönüş yaratmaq məqsədilə bir səra tədbirlər həyata 

keçirilmişdir. Sənayenin bir sira sahələrində, o cümlədən maye neft məhsullarının 

çıxarılması, uçotunun aparılması, borularla nəql edilməsi zamanı miqdarının 

ölçülməsinə  qoyulan  tələbatın yüksəldilməsini zəruri etmişdir. Maye neft 

məhsullarının sıxlıqlarının ölçülməsinin dəqiqliklə aparılması məqsədilə yeni-yeni 

cihaz və qurğuların yaradılmasını və tətbiqini aktual etmişdir. Axında boru vasitəsilə 

neft məhsullarının nəqli zamanı sıxlığının ölçülməsi, kəsilməz istehsalat rejimində 

mayenin sıxlığının avtomatik ölçülməsinin çox kiçik xəta ilə təyin edilməsi tələb 

olunur. Tətbiq olunan sıxlıqölçənlər texnoloji proseslərin avtomatik idarəetmə 

sistemlərində (TPAİS) ölçməni dəqiqliklə, kiçik xətalarla  təmin edilməsini istismar 

şəraiti çətin olan, çoxçirkli şəraitlərdə, vibrasiyaların olduğu, temperaturn dəyişdiyi, 

mayelərin özlülüyünün olduğu mühitində və s. sahələrdə yerinə yetirir. TP AİS-də 

informasiya – ölçmə sistemlərində (İÖS) obyektdən daxil olan informasiyanın 

avtomatik alınması ilə onun ötürülməsi, çevrilməsi, emalı və s. proseslərini yerinə 

yetirməklə yanaşı, idarəedici sistemin işini mürəkkəb ölçmə kompleks olaraq texniki 

vasitələrlə yerinə yetirir. Yəni etibarlı, yüksək dəqiqlikli sıxlıqölçənlərin və 

vericilərin yaradılması, nəzarət olunan çıxış siqnalının parametrlərini tezlik 

modullaşdırıcı siqnala çevrilməsini təmin etməklə keyfiyyətcə yeni istiqamət sayıla 

bilər.   İÖS-in tərkibinə ölçmə çeviriciləri ilə yanaşı, eyni zamanda informasiya-

ölçmə prosesinin realizasiyası və informasiya alınması prosesinin idarə edilməsi tələb 

olunur ki, bundan ötrü İÖS hesablama texnikasının müasir vasitələri və kompleksləri 

ilə təmin olunmalıdır. İÖS-ləri ilkin mərhələdə funksional çeviricilərdən və sadə 

hesablama qurğularında istifadə etməklə yerinə yetirilirdisə, rəqəm hesablama 

maşınlarının tətbiqi ilə texnikasının inkişafı ilə rəqəm-ölçmə sistemlərinin yaranması 

ilə İÖS-də qurğuların ölçmə dəqiqliyinin yüksəldilməsinə gətirib çıxarmışdır. 
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Tədqiqat obyektindən ölçmə informasiyanın alınması, informasiyanın 

kompüterə ötürülərək tədqiqat obyektinə idarəedici təsvirlərin formalaşdırılması və s. 

məqsədilə kompüterə bilavasitə emal və saxlama qurğuları da daxil ola bilər. 

Informasiya qəbulediciləri və ötürücüləri olan funksional qovşaqlar (FQ) 

arasında informasiyanın ötürülməsi təşkili üsulundan asılı olaraq FQ-lar giriş 

siqnalları üzərində qabaqcadan verilmiş əməliyyatı, FQ-lər arasında siqnalların 

mübadiləsi mərkəzi idarəetmə qurğusu – kontroller vasitəsilə yerinə yetirirlir. 

Kontrollerlər qarşılıqlı təsirdə olan FQ-lar arasında əlaqələri elə dəyişir ki, 

strukturlaşmış çoxsaylı hər bir FQ mürəkkəb kontrollerə özünün fərdi şinləri ilə 

qoşulur. 

Müxtəlif magistral strukturlu İÖS-də kəmiyyətlərin ölçülməsi və nəzarət 

olunmasından ötrü ölçülən və nəzarət olunan kəmiyyətin yararlı olması məqsədi ilə 

həmin kəmiyyətlər unifikasiya olunmuş elektrik siqnalları kimi təqdim olunurlar. 

Unifikasiya olunmuş bu siqnalların istifadə olunması İÖS-nin tələb olunan 

xarakteristikalarından rabitə kanalının növündən, ölçmə informasiyasının təqdim 

olunma formasından, istifadə olunan element bazasından və s. asılıdır. 

Əlaqələndirilmiş bir neçə funksional blok (FB) şəklində göstərilən sistem 

şəklində real İÖS-lərdə FB-lar arasında informasiya mübadiləsinin, proqram 

təminatının, sistemdə FB-ların birgə işləməsini təmin etmək üçün texniki vasitələr 

toplusu – ölçmə-informasiya sistemlərinin (ÖİS) interfeysi qurulur. 

Bütün ÖİS-ləri analoq, rəqəm, analoq-rəqəm FB-ların birləşməsini və birgə 

işləməsin təmin edən standart interfeyslər lazım gəlir. Adətən, ÖİS-də standart 

interfeyslər, ümumi magisrallara qoşulmuş modullar və informasiyanı xarici 

şəbəkələrə ötürən modullar tətbiq edilir. 

Müasir ölçmə cihazlarında və sistemlərdə standart kompüter interfeysləri 

istifadə olunur ki, onlar da müxtəlif qurğuların kompüterlərə qoşulmasına imkan 

verir. 

Maye axın sıxlıqölçənləri digər texnoloji nəzarət cihazları ilə yanaşı sənayenin 

müxtəlif sahələrində tətbiqini tapmış texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış 

idarəetmə sistemlərinin əsas elementləridir və neft və neft emalı sənayesində onların 
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istismarına xüsusi təlabat qoyulmuşdur. Müasir dövrdə  sıxlığın ölçülməsi üsullardan 

ən geniş tətbiq olunanı vibrasiya-tezlik üsuludur. Bu birinci növbədə onunla izah 

olunur ki, vibrasiya-tezlik ölçənləri (VTÖ) ölçmə çeviricilərində birbaşa ölçülmüş 

sıxlıq tezlik siqnalına çevrilir. Bununla əlaqədar, VTÖ tezlik vericiləri ilə təchiz 

olunmuş  İÖS-də qurğuların analoq vericiləri ilə  müqayisədə, əsaslı üstünlükləri var. 

Yəni başqa tip maye axın sıxlıqölçənlərlə müqayisədə, VTÖ-nun dəqiq ölçməsinin 

əsas parametri onun həssas elementinin keyfiyyət əmsalıdır. 

Vibrasiya sıxlıqölçənlərinin vericisi,  özündə rəqslərin təsirlənmə sistemi ilə 

rezonatoru və qurğunun termokompensasiya qurğusunun həssas elementini 

birləşdirir. Sadə variantda rezonator duz və ya U-şəkilli boru şəklində, dayaqlara 

möhkəm birləşdirilmiş yerinə yetirilir. Belə forma, rezonatora mayenin daxil və xaric 

olması zamanı  və ya rezonatorun dayaq qovşaqlarında səpələnmə enerjisinin çox 

olması səbəbindən yaranan rezonatorun rezonans tezliyinin aşağı stabilliyi ilə 

fərqlənir. Rəqsin bir periodu ərzində enerjinin nisbi itkisi, rəqsi sistemin 

keyfiyyətini(Q) xarakterizə edir, bu da sıxlığın ölçülməsinin xətasını təyin edir.  

Tədqiqatların sonrakı mərhələlərində başlıca tapşırıq yüksək keyfiyyət 

əmsalının  malik rəqsi sistemli rezonator forma və konstruksiyasının axtarılması və 

onun  əsasında vibrasiya sıxlıqölçənlərinin işlənməsidir. Həssas element kimi rəqs 

edən lövhələr görünüşündə, çubuqlar, qabığlar, boru şəklində mexaniki rezonatorlar 

rəqs edən sistemli  paylanmış parametrləri ilə yaradır. Paylanmış parametrli boru 

şəkilli rezonatorlar yüksək keyfiyyətli olmaqla mühüm yer tutur. Mexaniki 

rezonatorlar birborulu və ikiborulu rezonatorlara bölünürlər. Iki borulu rezonatorlar 

kamertonlu adlanırlar və onlar birborulu rezonatorlarla müqayisədə yüksək keyfiyyətə 

malikdirlər. Amma kamertonlu rezonatorların seriyalı istehsalı çox çətindir, ona görə 

də son illərdə VTÖ-nun istehsalçıları  daha sadə hazırlanmasında və rahat istismarda 

birborulu sıxlıqölçənlərin istehsalına keçmişlər. Amma istifadə olunan birborulu 

rezonatorların keyfiyyəti kamertonlu rezonatorlarla müqayisədə yenə də aşağı olur.  

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Yuxarıda göstərilənlərlə əlaqədar, elmi 

əsaslarla yüksək keyfiyyətə malik rezonatorun forma və konstruksiyalı axtarılması, 



8 

 

eləcə də onun əsasında maye sıxlıqölçəninin işlənməsi mühüm və elmi-aktual 

məsələdir. 

Yuxarıdakıları nəzərə alaraq, yeni formalı və konstruksiyalı yüksək keyfiyyət 

əmsalına malik birborulu rezonatorun elmi axtarılması və onun əsasında yüksək 

dəqiqli ölçməli maye sıxlıqölçənin yaradılması aktual elmi – texniki və texnoloji 

problemdir. 

Tədqiqat işləri və qarşıya qoyulan problemin həll edilməsi yollarının yerinə 

yetirilməsi aşagıda göstərilən elmi-tədqiqat işləri çərçivəsində aparılmışdır: 

-Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Avtomatikanın lokal 

sistemləri” elmi-tədqiqat laboratoriyasında 2002-2007 –ci illərdə yerinə yetirilmiş 

dövlət büdcəsi çərçivəsində elmi-tədqiqat işi (Dövlət qeydiyyat nömrəsi 0101Az 

00396); 

- Sumqayıt Dövlət Universitetində 2000-2020–ci illərdə “Avtomatlaşdırılmış 

layihələndirmə, konstruksiyaetmə və modelləşdirmə alətlərinin işlənməsinin nəzəri və 

təcrübi məsələləri” və “Texniki sistemlərin imitasiya modelləşdirilməsi üsulları ilə 

tədqiqinin nəzəri və praktiki məsələləri” mövzularında yerinə yetirilən dövlət büdcəsi 

çərçivəsində ETİ (Dövlət qeydiyyat nömrəsi  0103Аz00079, 0104Аz00084); 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Dissertasiya işində əsas məqsəd pilləvari-

dəyişən en kəsikli birborulu rezonatorun nəzəri və eksperimental tədqiq etmək və 

onun əsasında texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin 

informasiya ölçmə sistemində tətbiq etməklə maye vibrasiya-tezlik sıxlıqölçəni 

işləməkdir. 

 Dissertasiya işində əsas vəzifə  vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənləri (VTS) üçün 

yüksək keyfiyyətə malik birborulu rezonatorun yaradılması, bu  boruşəkilli 

konstruksiyanın pilləvarı-dəyişən en kəsikli hazırlanmasına nail olmaqdır. 

Baxılan problemin həll edilməsi və işlənməsi zamanı aşağıdakı elmi nəticələr 

yenilik olaraq fərqləndirilir: 

- Elektromexaniki analogiyalar metodundan istifadə etməklə keyfiyyət əmsalı 

yüksəldilmiş biborulu rezonatorun formasının sintezi; 
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- Pilləvari-dəyişən en kəsikli birborulu rezonatorun riyazi modelinin 

işlənməsi; 

- Verilmiş mütləq həssaslığa malik və yüksək keyfiyyətə malik pilləli dəyişən 

en kəsikli birborulu rezonatorun hesabının aparılması metodikası; 

- Keyfiyyəti yüksəldilmiş rezonatorun mexaniki rəqs sisteminin diferensial 

sxeminə qoşulması zamanı istifadə olunmasına imkan verən vericinin yeni 

konstruksiyasının yaradılması; 

- En kəsiyi pilləvari-dəyişən birborulu rezonator əsasında vibrasiya-tezlik 

sıxlıqölçəninin yeni konstruksiyası təklif edilmişdir. 

Tədqiqatın metodları. Riyazi fizikanın tənliklərinə, elektromexaniki 

analogiyalar nəzəriyyəsinə,  rəqslər nəzəriyyəsinə və informasiya-ölçmə texnikasının 

nəzəri əsaslarına əsaslanır. 

Alınan nəticələrin etibarlılığı qarşıya qoyulan tapşırıqların riyazi 

düzgünlüyünü, ciddi analitik üsulları, əldə edilmiş nəzəri və eksperimental nəticələrin 

müqayisə olunası ilə təmin edilir. 

Müdafiəyə çıxarılan  əsas müddəalar: 

 Rezonatorun layihələndirilməsi mərhələsində verilmiş mütləq həssaslıqla 

rezonatorun rasional parametrlərinin təyin edilməsi metodikası; 

 Rezonatorun korpusa birləşmə yerlərinə düşən rəqsi enerjinin 

azaldılması nəticəsində rezonatorun keyfiyyət əmsalının yüksəldilməsi; 

 Yüksək  keyfiyyətli  pilləli-dəyişən en kəsiyi olan birborulu rezonatorun 

riyazi modeli; 

 Rezonatorun birləşdiyi yerlərdə reaktiv qüvvələrin minimuma 

endirilməsi  və nəticədə, korpusda birləşmə  yerlərində rəqsi enerjisi itkiləri təyini 

şərtinin işlənməsi; 

 Rezonatorun korpusa birləşmə yerlərində rəqsi enerjisinin minimum 

itkisi nəticəsində verilmiş mütləq həssaslığın və artan keyfiyyət əmsalının təmin 

edilməsi şərtindən irəli gələn mərhələsində rezonatorun rasional parametrlərinin 

müəyyən edilməsi üsulu; 
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 Vibrasiya- tezlik sıxlıqölçənləri üçün  keyfiyyət əmsalı yüksəldilmiş en 

kəsiyi pilləli-dəyişən birborulu  rezonatorun konstruksiyası. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi.  Əsas elmi yeniliyi yüksək dəqiqlikli və etibarlı 

sıxlıqölçənlərinin yaradılması probleminin həllindən, eləcə də həssas elementləri 

mexaniki rezonatorlardan ibarət olan və rezonans vibrasiya tezliyinin sabitliyini təyin 

edən,  sistemli daha yüksək keyfiyyət əmsalına malik olan vibrasiya vericilərinin 

işlənib hazırlanması və yaradılmasından ibarətdir.  

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti.  Birborulu pilləvari-dəyişən en 

kəsikli hazırlanmış birborulu rezonatorun parametrlərinin hesabının metodikasının 

işlənilməsi layihələndirilmə mərhələsində rezonatorun həndəsi ölçülərini təyin 

etməyə imkan verir ki, bu da rezonatorun materialının seçilməsi və onun 

dayaqlardakı reaktiv qüvvələri minimuma endirməklə rezonatorun yüksək keyfiyyət 

əmsalını təmin etməyə və verilmiş mütləq həssaslığın təmin edilməsi şərtini təyin 

etməyə imkan verir. 

Tətbiq edilən metod və modellərin əsasında nail olunmuş elmi-praktiki 

nəticələr müxtəlif texnoloji proseslərdə vibrasiya sıxlıqölçənlərin ölçmə dəqiqliyinin 

artırılmasına artırılmasına imkan verir.   

Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya işində əldə edilmiş nəticələr məruzə 

edilmiş, müzakirə edilmiş və təsdiq edilmişdir: Beynəlxalq elmi-texniki konfrans 

«Measurement and control of granular materials (MCGM’97)» (Shenyang, 

P.R.China, 1997); Beynəlxalq elmi-texniki konfrans «Machine Design and 

Production Conference (UMTIK’98)» (Ankara, Turkey, 1998); Beynəlxalq elmi-

texniki konfrans  «Measurement and control of granular materials (MCGM’2000)» 

(Shenyang, P.R.China, 2000); Respublika elmi konfransın materialları. «Охрана 

жизнедеятельности», (Sumqayıt ş., 1998); Gənc aspirant və tədqiqatçıların  IX 

Respublika  elmi konfransının materialları. (Bakı ş., 2003), II respublika elmi 

konfransın materialları. «Современные проблемы информатизации, кибернетики 

и информационных технологий» (Bakı ş. Azərbaycan respublikası, 2004), VI 

Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Труды международной 

конференции “Научно-технический прогресс и современная авиация” (Bakı ş, 
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Azərbaycan respublikası, 2009), VII Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın 

materialları.  “Современные концепции научных исследований”, (Moskva ş., 

Rusiya Federasiyası,   2014),  VI Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. 

“Научные перспективы ХХI века. Достижения и перспективы нового столетия”, 

(Novosibirsk ş., Rusiya Federasiyası,  2014), Aspirant və gənc alimlərin Beynəlxalq 

elmi-praktiki konfransının materialları. «Наука. Технология. Производство», 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, (Salavat ş., 

Rusiya Federasiyası, 2017), Beynəlxalq konfransın materialları. «İnformasiya 

sistemləri və texnologiyaları: nailiyyətlər və perspektivlər», (Sumqayıt ş, 

Azərbaycan, 2018, 2020), III Beynəlxalq konfrans MİP: engineering-2021: Advanced 

technologies in material science, mechanical and automation engineering, ( 

Krasnoyarsk ş., Rusiya Federasiyası, 2021), Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın 

materialları. "Пром-Инжиниринг". Системы управления и автоматизации 

технологических процессов и объектов. (Soçi ş., Rusiya Federasiyası, 2021).  

Dissertasiya işinə dair əldə edilmiş nəzəri və eksperiment tədqiqatlarından 

alınan praktiki nəticələr dövrü olaraq 2000-2021-ci illər ərzində Sumqayıt Dövlət 

Universitetinin və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin illik 

hesabatlarına daxil edilmiş, müvafiq təşkilatlara təqdim edilmişdir. 

Dissertasiya iĢinin yerinə yetirildiyi təĢkilatın adı. Təqdim olunan 

dissertasiya işi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində yerinə 

yetirilmişdir. 

Tədqiqat zamanı aĢağıdakı elmi nəticələr əldə edilmiĢdir: 

- elektromexaniki analogiyalar metodundan istifadə etməklə yüksək keyfiyyət 

əmsalına malik olan birborulu rezonator formasının sintezi; 

- pilləli dəyişən en kəsiyi olan birborulu rezonatorun riyazi modelinin işlənib 

hazırlanması və tədqiqi; 

-  yüksək  keyfiyyət əmsalına və verilmiş mütləq həssaslığa malik pilləli 

dəyişən en kəsiyli birborulu rezonatorun hesabının metodikasının işlənib 

hazırlanması. 
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- pilləli dəyişən en kəsiyi olan birborulu rezonator əsasında vibrasiya-tezlikli 

maye sıxlıqölçən cihazın xüsusiyyətlərinin tədqiqi. 

Nəticələrin tətbiqi. Müəllifin bilavasitə iştirakı ilə işdə aparılan nəzəri və 

praktiki tədqiqatlar əsasında aşağıdakılar hazırlanmışdır: 

 -  vibrasiya tezlikli maye sıxlıqölçənləri üçün yüksək keyfiyyətə malik pilləli 

dəyişən en kəsikli yeni birborulu rezonator; 

-  mexaniki rəqsi sistemlərin keyfiyyət əmsalını ölçmək üçün cihaz; 

- Elektromexaniki  maye sıxlıqölçəni /AR Dövlət Elm və Texnika Komitəsi 

Milli patent ekspertizası mərkəzi, “Sənaye mülkiyyəti” rəsmi bülleteni, ixtira, MKİ C 

01 № 9/04; 

- Rezonans sıxlıq vericisi.İxtira İ2008 0025 (Azərbaycan);  

Elmi tədqiqatların nəticələri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 

Universitetində və Sumqayıt Dövlət Universitetində tədris prosesində tətbiq 

edilmişdir. 

Dərc edilmiĢ elmi əsərlər. Dissertasiya işinə dair 36 əsər dərc edilmişdir, bu 

əsərlər sırasına alınmış 2 patent(ixtira) əlavə olunmuşdur. Dərc edilən elmi 

məqalələrin  13-ü nüfuzlu   jurnallarda nəşr edilmiş, 2-si Scopus bazasında 

indeksləşdirilmişdir. Çin Xalq Respublikasında, Ukrayna Respublikasında, Rusiya 

Federasiyasında, Türkiyə Respublikasında konfranslarda məruzə olunaraq, 

materiallar çap edilmişdir. Dərc olunan 4 məqalə və 5 konfrans materialı 

həmmüəllifsizdir.  

Dissertasiya iĢinin həcmi və strukturu. Dissertasiya işi girişdən, 4 fəsildən, 

nəticədən, 149 ədəbiyyat siyahısından və əlavədən ibarətdir. Dissertasiya işinin 

materialı 175 səhifəlik maşınla yazılmış mətndən və eləcə də 37 şəkil və 5 cədvəldən 

ibarət təqdim olunmuşdur. 

Dissertasiyanın iĢarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiyanın  ümumi həcmi 183 

644 işarədən ibarətdir. İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısını və  əlavələri nəzərə 

alınmadan 221813 işarədir. Dissertasiyanın girişində 19327 işarə, 1-ci fəsilində 

48470 işarə, 2-ci fəsilində 30151 işarə, 3-cü fəsilində 68777 işarə, 4-cü fəsilində 

55088 işarə vardır.   
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GiriĢdə  dissertasiya işinin mövzusunun aktuallığı əsaslandırılmış, tədqiqatın 

məqsədi və həlli tələb olunan məsələlər müəyyən edilmişdir.Tədqiqat üsulları, elmi 

yeniliklər, müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar, işin praktiki əhəmiyyəti və nəticələrin 

tətbiqi, işin aprobasiyası, elmi nəşrlər və işin fəsillər üzrə qısa məzmunu verilmişdir. 

Birinci fəsildə maye axın sıxlıqölçənlərə qarşı qoyulan muasir tələblər müəyyən 

edilir.   Mayelərin sıxlığını ölçmək üçün mövcud ölçmə üsulların müqayisəli analizi 

nəticəsində bu tələblərə ən çox vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənlərin uyğun gəlməsi 

müəyyən edilir. Vibrasiyalı-tezlik sıxlıqölçənlərin  analizi nəticəsində məlum olur ki, 

bu cihazlrın dəqiqliyi onların həssas elementi olan boruvari rezonatorlarının mexaniki 

rəqs sistemində bir dövr ərzində enerji itkiləri ilə müəyyən edilən keyfiyyət əmsalı ilə 

təyin olunur və enerji itkilərinin əsas mənbəyi rezonatorun dayaqlarında yaranan 

reaktiv qüvvələr hesabına yaranan itkilərdir. Rezonatorların mövcud konstruksiyaları 

arasında ikiborulu və ya kamerton tipli rezonatorlar,  birborulu rezonatorlara nəzərən, 

dayaqlarda yaranan reaktiv qüvvələr qarşılıqlı kompensasiya olunduqda onlar daha 

yüksək keyfiyyət əmsalına malik olurlar. Lakin son zamanlar, buna baxmayaraq, 

istehsalçılar üstünlüyü birborulu rezonatorlara verirlər. Belə ki, onların hazırlanması 

texnologiyası kütləvi istehsala daha çox uyğun gəlir və istismar zamanı qulluğu daha 

rahatdır. Bununla əlaqədar, dissertasiya işinin əsas məqsədi – yüksək keyfiyyət 

əmsalına malik birborulu rezonatorun yaradılması – qarşıya qoyulur. Ədəbiyyat 

mənbələrinin analizi nəticəsində  müəyyən edilir ki, vibrasiyalı-tezlik sıxlıqölçənlərin 

yeni rezonatorlarının  yaradılması zamanı iki üsuldan: evristik sintez və 

elektromexaniki analogiyalar üsulundan istifadə olunur. İkinci üsuldan elmi 

əsaslandırmadan istifadə olunduğundan üstünlük ona verilir. 

Ġkinci fəsildə Elektromexaniki analogiyalardan istifadə olunaraq vibrasiya-

tezlik sıxlıqölçənlərin rezonatorlarının sintezi metodikası hazırlanır. Tətklif olunan 

metodikadan istifadə olunaraq yüksək keyfiyyət əmsalına malik olan rezonatorun 

yeni forması sintez olunur – ucları sərt bərkidilmiş en kəsiyi pilləvari dəyişən, daxili 

diametrləri eyni, xarici diametri nisbətən kiçik olan mərkəzi və iki uzunluqları və 

xarici diametrləri  eyni olan periferiya sahələrindən ibarət boru şəklində götürülür. 

Yeni sintez olunmuş rezonatorun rasional parametrlərini təyin etmək məqsədi ilə 
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onun riyazi modeli qurulur. Riyazi modelin tədqiqi nəticəsində rezonatorun 

dayaqlarında yaranan reaktiv güclərin nəzəri olaraq sıfra bərabər olmasını təyin edən 

şərt tapılır. Rezonatorun tələb olunan amplituda ilə rəqs etməsini təmin edən məcburi 

qüvvənin hesablanması üçün ifadəsi alınır.    Alınmış nəzəri nəticələrə əsaslanaraq, 

tələb olunan ölçmə həssaslığına malik olan yüksək keyfiyyət əmsallı en kəsiyi 

pilləvari dəyişən birborulu rezonatorun  hesablanması üçün mühəndis metodikası 

işlənmişdir. 

Üçüncü fəsildə  ölçülən mayenin temperaturunun, təzyiqinin və axın sürətinin 

dəyişilməsi nəticəsində yaranan əlavə xətalar tədqiq olunmuşdur. Təklif olunan 

rezonator əsasında vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənində yaranan əlavə xətaların (ölçülən 

mayenin temperaturunun, təzyiqinin və axın sürətinin dəyişilməsi hesabına)  təyin 

edilməsi üçün analitik ifadələr alınmış və bu xətaların azalması üçün yeni üsullar, 

vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənlərin yeni konstruksiyaları təklif olunur.   

Dördüncü fəsildə təklif olunan metodika əsasında hazırlanmış en kəsiyi 

pilləvari dəyişən rezonator əsasında yaradılmış vibrasiya-tezlik maye sıxlıqölçənin 

işlək modelinin eksperimental tədqiqi aparılır. Tədqiqatlar nəticəsində nəzəri 

nəticələrin təcrübi nəticələrlə yaxşı uyğunlaşması müəyyən olunur. İstehsal zamanı 

vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənlərin elektromaqnitli avtorəqslər sisteminin sazlanması 

üçün qeyri-səlis məntiqə əsaslanan avtomatik sazlanma sistemi işlənmişdir.  
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I FƏSĠL. MAYE AXIN SIXLIQÖLÇƏNLƏRĠN ĠġLƏNMƏSĠNĠN MÖVCUD  

VƏZĠYYƏTNĠN  TƏHLĠLĠ   

 

Bu fəsildə mayelərin və neft məhsullarının rolu və sıxlıqlarının ölçülməsi, eləcə 

də hal hazırda bu məhsulların miqdarlarının təyin edilməsi və boru vasitəsilə nəql 

edilməsi, istehsalatda onların həcmi sərfinin və sıxlıqlarının ardıcıl olaraq avtomatik 

ölçmələrin aparılmasını məqsədilə maye sıxlıqölçənlərin müasir vəziyyətinin təhlili 

aparılmışdır. Istifadə edilən maye axın sıxlıqölçənlər istehsalatda istismar şəraitində 

onlara qoyulan xüsusi tələblərə cavab verən cihazların seçilməsi və istifadəsi  

araşdırılmışdır. Bu fəsildə həm də qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün həll 

edilməsi tələb olunan məsələlər müəyyən edilmişdir.  

 

 1.1. Maye axın sıxlıqölçənlərin müasir vəziyyətinin müqayisəli təhlili  

       

İstənilən maddənin, o cümlədən mayelərin sıxlığı, müəyyən bir maddənin 

tutduğu həcm vahidinə düşən kütləsini xarakterizə edir. 

Maye mühitin sıxlığının ölçülməsi bir çox sənaye sahələrində aşağıdakı 

problemlərdən birini həll etmək üçün zəruridir [115;81;97;78;83;71]:  

1) maddələrin tərkibinin və ya xassələrinin müəyyən edilməsi; 

      2) texnoloji prosesin gedişatını izləmək üçün sıxlıq kəmiyyətinə fasiləsiz  

nəzarətin həyata keçirilməsi; 

3) həcm-kütlə dinamik üsulu ilə mayenin kütləsinin ölçülməsi. 

Sıxlıqölçənlərin tətbiqi sahəsinin genişlənməsi onların iş şəraitinin əhəmiyyətli 

dərəcədə çətinləşməsinə səbəb olmuşdur. Hər şeydən əvvəl, temperaturun, 

təzyiqlərin, vibrasiya səviyyəsinin və bir sıra digər təsir edən amillərin diapazonunun 

əhəmiyyətli dərəcədə genişlənməsini qeyd etmək lazımdır. Sıxlıqölçənlərə qoyulan 
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tələblər onların yüksək dərəcədə çirklənmiş mayelərlə və eləcə də, tərkibində əlavə 

komponentləri olan mayelərlə (sərbəst su, mexaniki daxilolmalar və s.) işləmək 

qabiliyyəti baxımından artmışdır. Müxtəlif sənaye sahələrində maye axın 

sıxlıqölçənlərinin iş şəraitini nəzərə alaraq, müasir avtomatik maye axın 

sıxlıqölçənlərinin cavab verməli olduğu aşağıdakı ümumiləşdirilmiş tələbləri qoymaq 

olar: 

- ölçmə diapazonu 500 - 3000  kq /m
3
 arasında; 

- ölçmə xətası 0,5 kq/m
3
-dən çox olmayan; 

-ölçülən mühitin temperaturu –50-dan +110 
0
C arasında; 

-ölçülən mühitin maksimal təzyiqi 15MPa; 

-ölçülən mayenin onun fiziki xassələrinə invariantlığı; 

-yüksək dərəcədə çirklənmiş, aqressiv, özlü mayelərin və təbəqələşməyə 

meyilli mayeləri ölçmək bacarığı; 

-cihazı sökmədən maye axın sistemini təmizləmək imkanı və eləcə də durğun 

və yuyulmayan zonaların təmizlənməsi; 

- mexaniki hərəkət edən hissələrin olmaması; 

-istismar zamanı mümkün vibrasiyalara qarşı invariantlığı; 

- ölçülmüş kəmiyyət haqqında siqnalın, məlumatın vericidən informasiyanın 

uzaq məsafəyə itki olmadan  ötürmək imkanı; 

- kiçik kütlə-qabarit ölçü parametrlərinin  və çəkisinin olması. 

Ümumsənaye əhəmiyyətli maye axın sıxlıqölçənləri işləmək üçün maye 

mühitin sıxlığının ölçülməsi məqsədilə ən perspektivli metodu aydınlaşdırmaq 

məqsədilə sıxlığın ölçülməsi üçün axın üsullarının müqayisəli təhlilini aparacağıq. 

Texnoloji axınlarda məhsulların sıxlığının birbaşa ölçülməsi üçün bir sıra 

avtomatik maye sıxlıqölçənlər yaradılmış və istehsal olunmuşdur ki, onları iki böyük 

qrupa bölmək olar [76;73]: 

 1) xüsusi vericiləri olan sıxlıqölçənlər; 

2) universal vericiləri olan sıxlıqölçənlər. 
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Birinci qrupa aid olan sıxlıqölçənlərinə mayelərin sıxlığı və müxtəlif fiziki 

xassələri arasındakı asılılıqlarına əsaslanan üsullardan istifadə edən cihazlar daxildir. 

Bu qrupun sıxlıqölçənləri arasında ultrasəs və radioizotop sıxlıqölçənlərini  ayırmaq 

olar. 

Ultrasəs sıxlıqölçənlərinin hərəkəti, mayenin sıxlığından asılı olaraq mayedə 

ultrasəs dalğalarının yayılma sürətinin dəyişdirilməsinə əsaslanır. Ultrasəs 

sıxlıqölçənləri istənilən mayenin sıxlığının təmassız ölçülməsi ilə fərqlənir [43;40].  

Ultrasəs  rəqslərinə, rəqslərin tezliyi səs diapazonunun yuxarı hüdudlarından 

kənarda olan rəqslərlər aid edilir. Şərti olaraq, bu hədd 20 kHz tezliyi hesab olunur. 

Maddi mühitdə ultrasəs rəqsləri bu mühitlə təmasda olan bəzi rəqs edən cisim 

tərəfindən yaradılır. Mayelərdə və qazlarda ultrasəs dalğalarının yayılma sürəti  C  

tənliklə müəyyən edilir 

1)(  AAC , 

burada AA - mühitin adiabatik sıxılma əmsaldır;    - sıxlığı bildirir. 

Nəticə etibarilə, ultrasəsin müəyyən mühitdə yayılma sürətini bu və ya digər 

metodla ölçməklə və hesablanacaq adiabatik sıxılma əmsalını nəzərə almaqla mühitin 

sıxlığı təyin edilir. 

Mayelərdə ultrasəsin sürəti 800 m/s ilə 2000 m/s arasında dəyişir. 

Sıxlıq həmçinin xüsusi akustik impedans CZ   və ultrasəs sürətini ölçməklə 

müəyyən edilə bilər. 

Sıxlığın ölçülməsi üçün ultrasəs metodu yüksək həssasdır, praktiki olaraq 

ətalətsizdir və sınaq mühiti ilə təmasdan qaçır (buna görə də aqressiv mühitlə 

işləməyə imkan verir). 

Ultrasəs sıxlıqölçənlərinin sxemindən və dizaynından asılı olaraq azaldılmış 

xəta 1,5%-dən 3%-ə qədər dəyişir. 

Radioizotop sıxlığı ölçənlər də təmassız cihazlara aiddir [46;100].  

Radioizotop sıxlıqölçənlərində üç növ nüvə şüalanmasından istifadə olunur: 

alfa, beta və qamma. Alfa hissəcikləri iki proton və iki neytrondan ibarət sürətlə 
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hərəkət edən helium nüvələridir və müsbət elektrik yükü vardır. Beta radiasiya 

elektron və ya pozitron axınıdır. 

Qamma şüalanması çox qısa dalğa uzunluğuna malik elektromaqnit rəqsləridir 

- 0,410
-10

m(0,4 A) qədər. Qamma şüaları beta hissəcikləri ilə müqayisədə 

əhəmiyyətli dərəcədə  çox nüfuz qabiliyyətinə malikdirlər. 

Alfa şüalanması zamanı hissəciklər kiçik yol qət etməyə malikdir və buna görə 

də yalnız qazlar üçün sıxlıqölçənlərdə istifadə olunur. Beta və qamma şüaları isə 

maye və bərk cisimlər üçün sıxlıqölçənlərdə istifadə olunur. 

Qamma şüalarının maddədən keçməsi radiasiya intensivliyinin zəifləməsi ilə 

müşayiət olunur (radiasiya enerjisi digər enerji formalarına çevrilir). Radiasiya 

intensivliyinin zəifləməsi, bir tərəfdən, düşən şüanın enerjisi və onun spektral tərkibi, 

digər tərəfdən isə ölçülən mühitin sıxlığı və kimyəvi tərkibi ilə müəyyən edilir. 

Qamma radiasiyasının maddə tərəfindən udulması eksponensial tənliklə təsvir edilir: 

dlII  0 , 

Burada,        -  qamma şüasının ilkin intensivliyi ;     - burada, d qalınlıqlı və   

sıxlığı olan maddə qatından keçən qamma şüalanmasının intensivliyidir; ƞ- 

şüalanmanın kütlənin udulma əmsalıdır. 

Qamma radiasiyasından istifadə edərək boru kəmərlərində və 

çənlərdə(rezervuar) mayenin sıxlığının ölçülməsi iki üsulla aparılır. Birinci üsul 

radiasiyanın maye tərəfindən udulması ilə bağlıdır və mayedən keçdikdən sonra 

birbaşa qamma şüalarının intensivliyinin zəifləməsini təyin etməyə əsaslanır. 

Şüalanma mənbəyi və qəbuledici boru kəmərinin(rezervuarın) hər iki tərəfində onun 

diametrinə uyğun xətt boyu elə yerləşdirilir ki, qamma şüaları səpələnməyə məruz 

qalmış mayedən(boru kəmərindən) keçərək, şüalanma qəbuledicisinə düşsün. 

İkinci ölçmə üsulu, maye keçməsi zamanı onun səpələnməsinin qamma-

şüasının intensivliyinin zəifləməsini təyin etməyə əsaslanır. Şüalanma mənbəyi və 

qəbuledici boru kəmərinin bir tərəfində yerləşdirilir və ekranlaşdırılır ki, yalnız 

mayedə səpələnməyə məruz qalmış qamma şüaları qəbulediciyə daxil olsun və elə  

eləcə də düşən  şüalar qurğuşun uducu tərəfindən tutulması mümkün olsun. 
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Mayelər üçün radiasiya zəifləməsinin maddənin sıxlığından asılılığına 

əsaslanan sıxlıqölçənlər daha geniş yayılmışdır. Radioizotop densitometrlərinin xətası 

şkala diapazonuna görə bu  2% təşkil edir. 

Bu cihazların əhəmiyyətli çatışmazlığı sıxlığı ölçülən mühitin tərkibində olan 

digər maddələrin göstəricilərindən asılı olmasındadır ki, bu da həmin  maddələr  üçün 

cihazın fərdi kalibrlənməsi (dərəcələnmə) tələb olunur. 

Bu qrup sıxlıqölçənlərinin ümumi çatışmazlığı onların vericisinin çevrilmə 

funksiyalarının tədqiq olunan mayenin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərindən asılılığıdır 

və bunun nəticəsindədə  onlar xüsusi mayelər üçün dərəcələnməlidirlər. 

İkinci qrup sıxlıqölçənlə prinsip etibarilə mayenin kütlə qüvvələrinin təsiri 

nəticələrinə görə sıxlığın təyin edilməsi üsullarına əsaslanaraq  formalaşır. 

Sıxlıqölçənin çıxış siqnalının növünə görə bu qrup sıxlıqölçənlər analoq çıxış siqnallı 

və tezlik vericili cihazlara bölünür. 

Analoq vericili sıxlıqölçənlərin mövcud müxtəlifliyinə baxmayaraq, hazırda 

yalnız üzgəcşəkilli, çəki və hidrostatik sıxlıqölçənlər geniş yayılmışdır. Bunlarla 

yanaşı  burulğan və hidrodinamik tipli sıxlıqölçənlərdə müəyyən qədər inkişaf 

etmişlər.   

Həssas elementi üzgəc olan sıxlıqölçənlərin işi aerometr prinsipinə əsaslanır 

[80; 99].  

Belə aerometrlərin üzgəcinin yerləşməsi qismən və ya tam yüklənmiş olur. 

Belə ki, mayenin və ya qaza daxil edilmiş üzgəcin itələmə qüvvəsi nəticəsində maye 

və ya qazın sıxlığının  dəyişməsilə, üzgəc müvafiq olaraq yuxarı və ya aşağı hərəkət 

edir. Sıxlığın ölçüsü  ya üzgəcin yerdəyişməsi, ya da üzgəci hərəkət etdirən itələmə 

qüvvələri ola bilər. 

Eyni qrupa kompensasiya tipli cihazlar daxildir, burada üzgəc həmişə neytral 

(ilkin) vəziyyətdə qalır və itələmə qüvvəsi bu və ya digər qurğunun yaratdığı əks 

istiqamətli qüvvə ilə balanslaşdırılır (kompensasiya olunur) və sıxlıq  ölçüsünün 

fiziki kəmiyyəti  bu və digər  üsulla  balanslaşdırma qüvvəsinə çevrilməsinə xidmət 

edir. 
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Üzgəc tipli sıxlıqölçənlər çox həssaslığa malikdirlər və onlar nisbətən təmiz 

olmayan mayelərlərlə müqayisədə,  homogen maddələrin sıxlıqlarının ölçülməsi üçün  

nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu qrupa aid  sıxlıqölçənlərin üzgəcinin  konstruksiyası və formasına görə 

fərqlənən müxtəlif  çeşidləri mövcuddur, üzgəcli yerdəyişmə çeviricisinin maye 

axınını stabilləşdirmək üçün qurğunun  növünə (mexaniki, elektrik, pnevmatik, optik) 

və iş prinsipinə (induktiv, potensiometrik və digərləri) və eləcə də temperaturu 

kompensasiya etmək metoduna və sairə görə fərqləndirilir.  

Üzgəc tipli sıxlıqölçənlərin çatışmazlıqları sırasına çirklənmiş mayelərin 

sıxlıqlarının ölçülməsinin qeyri-mümkünlüyü, həssas elementin (üzgəc) maye 

axınından qorunması zəruriliyi və tədqiq olunan mayedə mexaniki hərəkət edən 

hissələrin olması daxildir. 

Çəki sıxlıqölçənlərin iş prinsipi ona əsaslanır ki, bir maddənin kütləsi  həcmi 

dəyişməz qaldığı halda, onun sıxlığına düz mütənasib olmasıdır, yəni sıxlığı ölçmək 

üçün boru kəmərindən axan mayenin müəyyən bir həcmini davamlı olaraq ölçmək 

kifayətdir[75]. 

Bu sıxlıqölçənlərin əsas üstünlükləri aşağıdakılardır: onu şlamlar, 

süspenziyalar, çirklənmiş, özlü və uçucu mayelər üçün istifadə etmək imkanı, 

göstəricilərin mayenin xassələrindən və axın sürətindən qeyri asılılığı; 2,5 MPa-a 

qədər yüksək təzyiqdə ölçmə qabiliyyəti; yüksək həssaslıq və kiçik xəta  (0,5-dən 

1%-ə qədər); geniş ölçmə diapazonunda tənzimləmək imkanı (100-2000 kq / m
3
 

arasında). Çəki sıxlıqölçənlərinin tətbiq dairəsi mayelərdə qaz daxilolmalarının 

olmasının yolverilməzliyi səbəbindən məhdudlaşır. 

Sıxlıqölçənlərin əsas çatışmazlıqları çoxlu sayda hərəkət edən hissələrin olması 

və həssas elementin məxsusi tezliyinin aşağı olması səbəbindən mexaniki 

vibrasiyalara həssaslığıdır. 

Sıxlığı təyin etmək üçün hidrostatik üsul maddənin sütununun statik təzyiqi,  

maddənin hündürlüyü ilə və bu maddənin sıxlığı arasındakı asılılığa əsaslanır [123]. 
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Hidrostatik sıxlıqölçənlər iki qrupa bölünür: maye sütununun təzyiqini birbaşa 

ölçən cihazlar (zəng, diafraqma və s.); maye sütununun təzyiqini dolayı üsulla ölçən 

cihazlar. 

Dolayı üsul, qazın təzyiqi maye axınındakı sıxlığın təzyiqinə mütənasib olan 

sıxılmış qazın mayenin içindən üfürülməsinə əsaslanır. Burada sabit maye 

səviyyəsini təmin etmək mümkün olmadıqda, diferensial ölçmə üsulundan istifadə 

olunur. 

Hidrostatik sıxlıqölçənlərin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, cihazın hərəkət edən 

hissələri mayeyə batırılmır. Onlar açıq və qapalı rezervuarlarda istifadə üçün 

uygundur. Belə sıxlıqölçənlərin göstəriciləri mayenin axınının sürətindən və onun 

səthi gərilməsindən asılı deyildir. 

Hidrostatik sıxlıqölçənlərin dezavantajı onların çətinliyidir, çünki yüksək 

ölçmə dəqiqliyi əldə etmək üçün maye sütununun yüksək hündürlüyü tələb olunur. 

Tədqiq olunan mayeyə inert qazın və ya havanın davamlı üfürülməsi mayenin qazla 

doyması səbəbindən göstərişlərini təhrif edir. 

Hidrostatik sıxlıq sayğacları nisbətən aşağı dəqiqliyə malikdir: miqyas 

diapazonuna aid edilən xəta  (1,5-2,5)%-ə çatır. 

Sıxlığa görə maye axınında yarananvə bu səbəbdən  kəskin dəyişən burulğan 

xarakterli rəqslərin tezliyindən asılı olan bu tip axın sıxlıqölçənlə müəyyən inkişaf 

dövrü keçmişdir.  

Maye burulğan tipli sıxlıqölçənlər paralelepiped formasında olan korpusun 

içərisində  iki xarici  və bir daxili kameralardan ibarət üç hissəyə bölünməklə (şaquli 

vəziyyətdə hermetik divarlarla əhatə edilmiş və horizontal ox boyunca yarımsilindrlə 

simmetrik olaraq quraşdırılmış şəkildə), divarları deşikli, məsaməli yarımsilindrlər 

şəklində hazırlanmışdir.  

Müxtəlif sıxlıqlarları olan mayelər əvvəlcə xarici kameraya daxil olur, sonra   

isə yarımsilindrlərin divarlarından keçməklə daxili kamerada qarışdırılaraq  

korpusdan xaric edilir. Bu zaman sıxlığın fərqli olmasına görə ağırlıq qüvvəsinin 

təsiri altında burulğan əmələ gəlir. Burulğanın  maillik  bucağı maye sərfiyyatından 
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və  sıxlığından asılı olan vericinin həndəsi ölçülərindən asılıdır, eyni zamanda  

qanadşəkilli formalı həssas element ilə ölçülür. Bir mayenin sıxlığı məlum olduğu 

zaman həssas elementin çıxış siqnalı ikinci mayenin ikinci sıxlığı adlanır.   

Qurğunun aşağı hissəsində qarşılıqlı əlaqəli axında deformasiya yaradan sürət 

sahəsi axının oxu ətrafında mayenin sıxlığından asılı olan tezlikli sıxılmış orta şırnaq 

yaradır. Yaranan döyünmələr borunun divarında yerləşən pyezoverici və ya 

termoanemometrin köməyi ilə qeydə alınır. 

Hidrodinamik sıxlıqölçən cihazlarının inkişafının istiqamətlərindən biri maye 

axın şırnağının hansısa sərt maneəyə təsir qüvvəsi və  bu mayenin sıxlığı arasındakı 

əlaqəyə əsaslanan cihazların yaradılmasıdır. Belə sıxlıqölçənləri şərti olaraq güc 

sıxlıqölçənləri adlandıraq. Maddənin perpendikulyar düz lövhəyə təsirinin F qüvvəsi 

aşağıdakı ifadə ilə müəyyən edilir 

       

 

burada  S -  en kəsiyinin sahəsi və şırnağın sürətidir; ρ -maddənin sıxlığıdır. 

Buna görə də, mayenin sürətinin sabit axması zamanı  şırnağ  zərbənin 

qüvvəsinin təsiri altında hərəkəti maddənin sıxlığının ölçüsüdür. 

Axında maye mühitin sıxlığının ölçülməsinin dəqiqliyini əhəmiyyətli dərəcədə təmin 

edən istiqamətlərdən biri də, bu məqsədlə vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənlərindən istifadə 

edilməsidir [50; 15]. 

 Vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənlərin (VTS) iş prinsipi boru şəkilli mexaniki 

rezonatorların avtorəqslərinin tezliyinin onların içərisindəki mayenin sıxlığından 

asılılığına əsaslanır. VTS -in əsas üstünlüyü, onların vericilərinin ölçülən mayenin 

sıxlığının yüksək maneəyədavamlılığı ilə fərqlənən tezlik çıxış siqnalına birbaşa 

çevrilməsidir. VTS sıxlıqölçənləri digər növ sıxlıqölçənlərlə müqayisədə mayenin 

tərkibindəki bərk hissəciklərin miqdarının məhdudlaşdırıcı, buraxıla bilən 

qiymətlərinə və onun vericidən keçən mayenin sərfiyyatı baxımından üstünlüklərə 

malik olmasıdır [27]. 
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Baxılan sıxlıqölçənlərin ümumiləşdirilmiş əsas metroloji xarakteristikaları 

cədvəl 1.1-də təsvir edilmişdir.  

Bu gün üçün məlum, məcbur maye axın sıxlıqölçənlərini bir-biri ilə müqayisə 

edərək, VTS-nin üstünlüyünü xüsusi qeyd etmək çətin deyildir ki, bu tip 

sıxlıqölçənlər bizim əvvəllər tərtib etdiyimiz ümumiləşdırılmiş tələblərə ən çox cavab 

verir. Bununla əlaqədar olaraq, maye mühitin sıxlığının ölçülməsi üçün vibrasiya-

tezlik metodunun təhlili üzərində daha ətraflı dayanacağıq. 
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                                                       Cədvəl 1.1 

Müasir maye axın sıxiıqöiçənlərin müqayisəli analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçmə  

metodu  

Ölçülən mayelərin xarakteristikaları  Ölçmə metodunun xüsusiyyətləri  

Mayenin 

keyfiyyəti  

Təzyiq 

MPa  

Temperatur, 
0
С  

Sərfiyyat  Xəta, kq/m
3
  Diapazon, 

кq/m
3
  

Vericinin 

çıxış siqnalı  

Çatışmazlığı  

Ultrasəs  Binar 

sərfiyyatlı, 

mayelər və 

qazlarla qarışıq  

Məhdud 

deyil  

Məhdud deyil  Məhdud 

deyil  

1,5-3,0  Məhdud 

deyil  

Kod-impuls 

siqnalı  

Nəzarət olunan 

maddlərin 

fiziki 

xassələrindən 

asılılığı  

Radioizotop  Özlülüyü olan 

və aqressiv  

Məhdud 

deyil  

Məhdud deyil  Məhdud 

deyil  

10-20  300-3500  0-5 мА  Nəzarət olunan 

maddlərin 

fiziki 

xassələrindən 

asılılığı  

Üzgəc  Homogen 

müqayisəli 

dərəcədə təmiz  

2 –yə qədər  110-a qədər  0,5-ə 

qədər  

0,5-1,5  500-1200  0-20 мА  Axının 

sürətindən 

asılılığı  

Həcmi - çəki  Cirkli, 

özlülüklü və 

uçucu  

2,5–ə qədər 110-a 

qədər 

2,4–ə 

qədər 

0,5-1 100-2000 0-20 мА Qaz 

qarışıqlarına 

olan 

məhddudiyyət  

VibraIsiya-

tezlik  

Tərkibində qaz 

olmayan 

mayelər  

15-qədər  110-a qədər  10-a 

qədər  

0,2-0,5  0-3000  Tezlik    Qeyri-xətti  
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1.2. Vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənlərin iĢinin fiziki əsaslandırılması 

1.2.1. Mayenin sıxlığının ölçülməsinin vibrasiya-tezlik metodu ilə tədqiqinin  

nəzəri əsaslandırılması 

 

Fasiləsiz axan mayenin rezonatordan keçməsi zamanı, borunun (rezonator) hər 

iki sonu  tərpənməz şəkildə özülə möhkəm bərkidilmiş götürərək bu halda , 

rezonatorun sərbəst rəqsləri  prosesini nəzərdən keçirəcəyik. 

Ümumiyyətlə, rezonatora elastikliyin yP  gücü , ətalət qüvvəsi иP , Koriolis 

qüvvəsi kP  və səpələnmə qüvvəsinin dempferlə zəiflədən rəqs трP  təsir edir . Bu 

qüvvələrin kəmiyyətləri aşağıdakı kimi təyin edilə bilər: 

Elastiklik qüvvəsi 

4

4

x

y
EJPy




 .                                          (1.1) 

Burada:   E     rezonator materialının elastikliyi modulu;   J  - rəqsin nisbi 

oxuna nəzərən  rezonatorun eninə kəsiyinin statik ətalətlilik momenti; 

y -  t  zaman funksiyası adlanan rezonatorun oxunun meyletməsi və  x  

koordinat tərəfindən müəyyən edilən rezonatordakı nöqtənin mövqeyi. Ətalət qüvvələri 

iki komponentə malikdir: 

                                     
2

2

1 )(
t

y
mmP жmu




 ,                                 (1.2) 
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4

02
xt

y
JPu




 .                                          (1.3) 

Burada: Tm  və Жm - müvafiq olaraq borunun və mayenin kütlələrinin 

rezonatorun uzunluq  vahidi ( bundan sonra rahatlıq üçün жT mmm  əvəzləməsini 

qəbul edəcəyik ); 0J  - maye olan rezonatorun uzunluğu vahidinin rəqs müstəvisinə 

perpendikulyar mərkəzi oxa nəzərən ətalət momenti. 
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Rezonatorlarda, onların uzunluqları əhəmiyyətli dərəcədə eninə ölçülərindən 

üstün olduğundan,  2иP  komponentini nəzərə almamaq  olar. 

Mayenin   v  sürətilə hərəkət edərkən ortaya çıxan  Koriolis qüvvəsi kP   

aşağıdakı kimi müəyyən edilir 

                                          xt

y
mvPк






2

2 .                                          (1.4) 

Məsələnin xətti qoyuluşu zamanı, borunun ucları eninə yerdəyişmələrə malik 

olmadığı halda hərəkət edən mayenin yaratdığı rəqslərin sönməsi bütün hallarda baş 

vermir  [59]. 

Sürtünmə qüvvələri. Rəqs edən mexaniki boru rezonatorlarında sürtünmənin 

aşağıdakı növləri var: 

a)   xarici sürtünmə (ətraf mühitin resonatora  müqaviməti); 

b)   rezonator materialında onun daxili müqavimətinin yaranmasına səbəb olan 

sürtünmə; 

c) rezonatorda böyük eninə reaksiyaların olması səbəbindən rezonatorun 

birləşmə yerlərində yaranan sürtünmə. 

Sürtünmənin birinci növü - xarici sürtünmə (ətraf mühitin resonatora  

müqaviməti) rezonatorun  material ilə ə xarici mühitin sıxlığının  fərqinə görə 

əhəmiyyətli rol oynamır. 

Metal konstruksiyalar üçün, hissələrin sürtünmə yerlərində sürtünmə miqdarı 

sürtünmə materialının daxili müqavimətinə səbəb olan sürtünmədən daha yüksəkdir 

[42]. Məsələn, məlumatlara görə [79] polad üçün müxtəlif markaların səpilmə əmsalı 

daxili sürtünmə nəticəsində 0,01 ... 0,02 və daxili sürtünmə nəzərə alınmaqla ifadə 

edilən yerlərdə səpələnmə əmsalı 0,16.....0,18 daxilində olur. Bunu nəzərə alaraq, 

hesab edəcəyik ki, baxılan sistemdə yalnız rezonatorun yerləşdirilməsi yerlərində 

sürtünmə var. Hal-hazırda, dalanların yerlərində sürtünmə qüvvələrinin 

dəyişdirilməsi qanunu ilə bağlı heç bir nəzəri məlumat yoxdur. Lakin, [60] işdə 

göstərilmişdir ki, sürtünmə qanunları ilə sürtünmə qüvvəsi hərəkətin sürətinə 

mütənasib olduğunu qəbul etmək mümkündür, yəni 
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harada ki, c  - proporsionallıq əmsalıdır. 

(1.1) - (1.5) ifadələrindən istifadə edərək, rezonatorun maye ilə dolu sərbəst 

rəqslərinin xətti diferensial tənliyini əldə edirik: 
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Məlumdur ki, belə bir tənlik dəyişənlərin bölünməsi üsulu ilə həll edilə bilər və 

iki funksiyanın bir məhsulu kimi təqdim edilə bilər (Furye üsulu): 

 

)()( tTxXy  . 

Baxılan halda, (1.6) tənliyi  iki tənlik şəklində təqdim edilə bilər: 

 

04  xvxIV
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m
v  - bölünmə sabitləridir. (1.8) tənliklərinin həllindən 
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       (1.9) 

alınır ki, burada  0P   məxsusi tezliyini ifadə edir. Onu müəyyən etmək üçün aşağıdakı 

tənliyin həllinə müraciət etmək lazımdır.  

)()()()( xxxx vDVvCUvBTvASX  ,          (1.10) 

harada ki, CBA ,, və D - sərhəd şərtlərindən tapılan ixtiyari sabitlərdir ; 
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)( xvS , )( xvT , )( xvU , )( xvV  - aşağıdakı tənliklərdən müəyyən edilən A. N. 

Krılovun funksiyaları: 

)cos(2/1)( xxx vchvvS   

)sin(2/1)( xxx vshvvT   

)cos(2/1)( xxx vchvvU   

)sin(2/1)( xxx vshvvV   

Sərhəd şərtləri rezonatorun uclarının bərkidilməsi şərtləri ilə müəyyən edilir. 

Rezonatorun hər iki ucunun dayaqlarda sərt bərkidildiyi  vəziyyətini ən geniş 

yayılmış hal kimi nəzərdən keçirək. 

Yuxarıda göstərilən şərtlər nəzərə alınmaqla, aşağıdakıları qəbul etsək 

 

0x  olduqda 

0





x

y
y , 

lx   olduqda 

0





x

y
y . 

 

Sərhəd şərtlərimi nəzərə  almaqla, (1.10) tənliyindən aşağıdakı rezonatorun 

tezlik tənliyini alırıq: 

0)()()( 22  vlVvlTvlU  

yaxud 

0cos  Ivlchvl . 

(1.9) - dan sönən rəqslərinin tezliyi üçün alırıq: 
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  ,      (1.11) 
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burada ki,  
m

c

2
   - sönmə əmsalıdır. 

Resonatorun  parametrlərini əvəz edərək , 2f   olduğunu, xətti rəqs tezliyi  

f və  sıxlıq    arasında əlaqəsini nəzərə alaraq  (1.11)-də çevirməni aparırıq: 
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ж
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burada: )1(
8

2

2

2

0  n
E

l

v
f

T
  - boş rezonatorun rəqslərinin tezliyi; 

dDn /   - rezonator divarının nisbi qalınlığı; 

D   və   d   -  rezonatorun müvafiq olaraq xarici və daxili diametrləri; 

T    və    Ж  - müvafiq olaraq borunun və mayenin materialının sıxlıqları; 

)1( 2  nA m  - rezonator sabitləri. 

Beləliklə, axtarılan rezonatorun azad sönən rəqslərinin tezliyi (1.12) 

tənliyindən müəyyən edilə bilər,  v  parametri  transsendent (1.14) tənliyinin  həlli 

yolu ilə tapılır. 

Əgər təsvir edilən  F rəqs sistemi  rəqslərin sabitləşdirici  rejiminə tətbiq 

edilərsə, (1.6) ifadəsinin görünüşü aşağıdakı formanı qəbul edəcəkdir: 
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Belə bir sistemin quraşdırılmış rejimi yalnız o halda mümkündür ki, əgər 

kəmiyyət  avtomatik olaraq elə dəyişir ki, şərt həmişə qorunub saxlansın [105] 

0
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c .      (1.14) 

Bu halda,  (1.6) ifadəsi sadələşərək aşağıdakı görünüşü alacaqdır 
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Bu tənliyin həlli aşağıdakı görünüşdədir 

0  .     (1.16) 

Buradan belə çıxır ki, bu vəziyyətdə sistemin rəqsi tezliyi rezonansla bərabər 

olmalıdır. Buna görə müvafiq olaraq ifadənin görünüşü aşağıdakı kimi qəbul 

ediləcək: 

жA

A
ff


 0 .                        (1.17) 

(1.14) şərtinin yerinə yetirilməsi, qəbuledici, gücləndirici və rəqslərin 

təsirləndiricisindən ibarət təsirləndirmə sistemi  müsbət əks əlaqə dövrəsini əmələ 

gətirilməsini təmin edir. Eyni zamanda, əksər hallarda, elektromaqnit çeviriciləri 

qəbuledici və rəqslərin təsirləndiricisi kimi istifadə olunur. 

Rezonatorda rəqs zamanı baş verən proseslərin keyfiyyətli təhlilini aparmaq 

üçün rezonatora təsir edən hərəkət edən qüvvələrin vektor diaqramından istifadə 

edəcəyik (Şəkil 1.1). 

 

 

ġəkil 1.1. Rezonatora təsir edən qüvvələrin vektor diaqramı 
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Ətalət qüvvəsi иP  elastiklik qüvvəsi уP  ilə müvazinətdə yerləşir. Sistemdə 

sönmə olmasının qarşısını almaq üçün 
t

y
C



 qüvvəsi sürətə proporsionaldır, 

t

y
CF



  qüvvəsi ilə kompensasiya edilməlidir. Tam kompensasiya edildikdə, иP və  

уP  qüvvələri  (1.17)  ifadəsi ilə təyin edilən qarşılıqlı əlaqəsi müəyyən edilə bilən  

sönməyən tezlikli rəqslərin ortaya çıxmasına səbəb olacaq. Faza xətaları olduqda, 

ətalət qüvvəsi istiqamətində hərəkət edən və tərkib hissəsi yaranır (Şək.1.1) və həm 

rəqslərin tezliyi, həm də sıxlığının ölçülməsi nəticəsində təhrif olunur. 

Real sistemdə təsirləndirmədə faza xətaları qaçılmazdır. Lakin, vektor 

diaqramından göründüyü kimi, onun təsiri rəqs sistemində sürtünmənin azaldılması 

hesabına aşağı salına bilər.  Belə ki, С əmsalının bilavasitə müəyyən edilməsi çətin 

olduğundan, mexaniki rəqs sistemində sürtünmə qüvvələrinin qiymətləndirilməsi 

üçün rəqslərin iki ardıcıl maksimal amplitudu ilə müəyyən edilən   sönmənin   

loqarifmik dekremtası anlayışından istifadə olunur  

 1/ln  kk AA  

və ya Q    keyfiyyət kəmiyyətinə görə aşağıdakı kimi olar 

Q


  . 

 

Beləliklə, aparılan təhlildən məlum olur ki, vibrasiya sıxlıqölçənlərin 

ölçmələrinin dəqiqliyi əsasən onun rezonatorunun keyfiyyət əmsalı   ilə müəyyən 

edilir. Rezonatorun keyfiyyət əmsalını yüksəltmək üçün  və buna rəğmən nəticə 

etibarilə sıxlığın ölçmə dəqiqliyini artırmaq üçün, ilk növbədə, rezonatorun birləşmə  

yerlərində rəqslər zamanı yaranan eninə reaksiyaların böyük miqdarda azaldılması 

yollarını axtarmaq lazımdır. 
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1.2.2. Vibrasiya sıxlıqölçənlərinin təsirlənmə sisteminin analizinin 

aparılması 

 

Rezonatoru  və onun avtorəqsləri sistemini qarşılıqlı əlaqəli elementlər kimi 

təqdim edək. Bu məqsədlə paylanmış parametrləri olan real mexaniki rezonatorunu 

onun mərkəzləşdirilmiş ekvivalent parametrli sxem ilə əvəz edirik (şəkil 1.2a): 

burada kütlə Эm , sərtli  Эс  , sürtünmə isə  Эr  əmsalı ilə xarakterizə olunur. Məlum 

olduğu kimi, bu cür əvəzləmə müəyyən tezlik oblastında  hər iki sistemin məxsusi 

rəqslərinin tezliklərinin bərabərliyinə riayət edilməklə, həmçinin enerji itkilərinin 

bərabərliyi və onların sönməsi şərtlərini tapmaq mümkündür. Qapalı sistemdə 

rezonatorun hərəkətinin təsirlənsirməsini təsvir edən tənliklər sistemi aşağıdakı şəklə 

malikdir: 









.)(xDF

FFxrxm упрЭЭ


 

Burada:  F  - rezonatora təsirləndiricinin  təsir qüvvəsi;  

               )(xD - müəyyənləşdirilməli olan əks əlaqənin naməlum  operator; 

                упрF   - rezonatorun elastiki bərpaedici qüvvəsi; 

                x   -  ekvivalent kütlənin eninə yerdəyişməsi. 

Rezonatorun elastiki bərpaedici qüvvəsini xətti yerdəyişmə funksiyasını 

aşağıdakı kimi qəbul etsək 

 



 xcF Эупр . 

Onda  əvvəl qeyd etdiyimiz sistem aşağıdakı formada təqdim edilə bilər: 

 









.)(xDF

Fxcxrxm ЭЭЭ


                                                   (1.18) 
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Bu zaman avtorəqs sisteminin struktur sxeminə görə  (bax. Şəkil 1.2b)  qeyri-

xətti manqanı özündə birləşdirən və (1.18) tənlikləri ilə təsvir olunan, korreksiyaedici 

əks əlaqəni yerinə yetirən rezonatorun tezlik xarakteristikası aşağıdakı kimi olacaqdır  

12 )()(  ЭЭЭp cirmiw  . 

Qarşıya qoyulmuş məsələnin həlli üçün harmonik xəttiləşdirmə üsulundan 

istifadə edəcəyik. 

Vibrasiya sıxlıqölçənləri toplanmış parametrlərə malik mexaniki rəqs 

sistemləri ilə boruşəkilli rezonatorlu yüksək keyfiyyət əmsalına malik rəqs 

sistemlərinə malikdirlər (1000-5000) [122]. Bu halda, rezonator çıxış siqnalı ilə ensiz 

zolaqlı süzgəc kimi qəbul edilə bilər 

cosAx  , 

harada ki, A - rezonatorun rəqslərinin amplitudu;   - rezonans tezliyinə yaxın rəqs 

tezliyidir. Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, rəqsi sistemin birinci harmonikası 

üçün alırıq: 

11 Fwx p , 

 

11 )( xiDF  . 

Buradan, sistemin mütənasibliyini təmin edən )( iD  tezlik xarakteristikası 

aşağıdakı şəkil alır 

                     ЭЭЭ cirmiD   2)( .                                          (1.19) 

Onda sistem tərəfindən yaradılan təsirlənməsinin faza sürüşməsi aşağıdakı kimi 

olacaqdır 

                    )]/([ 2

ЭЭЭ сmrarctg   .                                      (1.20) 

Beləliklə,    2/       faza sürüməsi zamanı,  avtorəqslərin  tezliyi    Эr   

sürtünmədən asılı olmayacaq, nə vaxt ki, 

Э

Э

m

с
 2

0

2  .                                               (1.21) 
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Bu vəziyyətdə (1.19) şərtindən alınır ki,  ЭiriD )(   təsirlənmə sistemi 

diferensiallayan  manqadır, yəni 

 

xrF Э
 .                                                 (1.22) 

 

(1.22) - dən göründüyü kimi, təsirlənmə  sisteminin əks əlaqə dövrəsinin tezlik 

xarakteristikası sürtünmə əmsalı     ilə mütənasib olmalıdır. Təsirlənmə sistemi üç 

elementdən ibarətdir, bu zaman  )( iD  funksiyası aşağıdakı kimi təqdim edilə bilər: 

Byn DDDiD )(   

nD qəbuledicinin tezlik xüsusiyyətlərini xarakterizə edir, yD - gücləndiricinin 

və BD  rəqslərin təsirləndiricisidir. Rəqslərin qəbuledicisi və təsirləndirici onların 

yerinə yetirdikləri funksiyaya uyğun olaraq diferensiallayan və gücləndirən 

manqalarla müvafiq olaraq təqdim edilə bilər 

ikD nn   

və  

BB kD  . 

burada:  nk   və  Bk   -   müvafiq olaraq mütənasiblik və  gücləndirmə  əmsallarıdır. 

(1.22) şərtini yerinə yetirmək üçün gücləndiricinin tezlik xarakteristikasının aşağıdakı 

şəklə  malik olması zəruridir 

BnЭy kkrD / .                                              (1.23) 
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ġəkil 1.2. Mexaniki rezonatorun ekvivalent sxemi 
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Beləliklə, gücləndirmə əmsalı dəyişdirildikdə Эr  sürtünməsi də dəyişməlidir, 

yəni gücləndirici dəyişən gücləndirmə  əmsallı manqa ilə əlaqədar olmalıdır.  

Rezonatorun təsirləndirilməsinin sadə sistemi, iki dairəvi daimi maqnitdən 

ibarət makaranın içərisində yerləşdirilən dəmir-nikel ərintilərdən ibarət olan 

təsirləndiricidən,  rəqslər rolunu yerinə yetirən  inteqrasiya edən faza sürüşməsini 

əmələ gətirən R-C dövrəsindən və doyma rejimində işləyən əməliyyat 

gücləndiricisinin  birləşməsindən olan ibarət ola bilər. Bu halda əməliyyat 

gücləndiricisinin statik xarakteristikası ideal rele manqasını təşkil edir [106]. 

 

1.3. Müasir vibrasiya sıxlıqölçənlərin rezonatorlarının təhlili 

 

Bundan əvvəlki 1.2. alt fəslində  göstərilmişdir ki, rezonatorun keyfiyyəti, 

əsasən, borunun eninə reaksiyaların olması səbəbindən rezonatorun bərkidilmə 

qovşaqlarında olan enerjinin səpələnmə enerjisi ilə müəyyən edilir. Bununla əlaqədar 

olaraq, vibrasiya sıxlıqölçənlərin tədqiq olunmasının sonrakı mərhələlərində əsas 

diqqət rezonatorun birləşmə yerlərdə reaktiv qüvvələrin miqdarının azaldılması 

yollarının tapılmasına yönəldilmişdir. 

Ən sadə halda vibrasiya sıxlıqölçənin işçi rejimi birinci, əsas harmonikada 

rəqslərə xidmət edir ki, bu rezonatoru düz və ya U  formalı boru şəklində yerinə 

yetirilir [117]. 

Rezonator sonları sərt bərkidilmiş, həssas elementi düz boru şəklində olan  ПВ-

1 vibrasiya axın sıxlıqölçənlərində (şəkil 1.3)  tətbiqini tapmışdır [98].  
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ġəkil 1.3. ПВ-1 vibrasiya axın sıxlıqölçənin rezonatoru 
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Rezonator, 1 özül kütləsinə bərkidilmiş  vəziyyətdə, 2 nazik divarlı borusu ilə 

təchiz edilmiş 3 makaraları ilə bərkidilmiş və 4 elektrodinamik təsirlənmə 

sistemindən ibarətdir. 

Makarada əmələ gələn 3 elektrik hərəkətverici qüvvəsi 5 gücləndiricisindən 

istifadə etməklə gücləndirilir, güc gücləndirici 6 vasitəsilə 2 borunun sönməyən 

rəqslərini təsirləndirərək  müvafiq fazada 4 makarasına ötürür. Bu rəqslərin tezliyi  

nəzarət olunan mayenin sıxlığının ölçüsü adlanır. 

[23] işində təsvir edilmiş mayenin sıxlığının vericisi  elastiki U - şəkilli boru  

şəklində 1 işlənmişdir, belə ki, boruşəkilli rezonator ferromaqnit materialındandır, 

burada  2 əlaqələndirilmiş  hidroxəttinin bir  hissəsini təşkil edərək, yerinə 

yetirilmişdir (Şəkil 1.4). 

 

 

ġəkil 1.4.  Müəll.Ģəh. №460489 görə maye sıxlıq vericisinin rezonatoru 
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Rəqslərin təsirləndiricisi 3 borusunda 1 nəzarət olunan mayenin sıxlığı adlanan 

məxsusi tezliyi  ilə eninə rəqslərinin əmələ gəlməsinə məcbur edir. Qəbuledici 4 bu 

rəqsləri tezliyi ölçülə bilən elektrik dövri siqnalına çevirir. 

Bu sıxlıqölçənlərin çatışmazlığı, ehtimal olunan vibratorların uclarının sərt 

bağlanmasına baxmayaraq rəqs sisteminin aşağı keyfiyyət əmsallı olması nəticəsində 

ölçmənin aşağı dəqiqliyi olmasıdır. Bundan başqa, vericinin işi  U şəkilli rezonatorun 

sərt uclarının bərkidilməsi nəticəsində, rezonatora birləşdirilmiş kütlə kəmiyyəti  ilə 

əlaqəli yaranan təzyiqdən və  xarici dinamik təsirlərdən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. 

Zəruri hallarda iş rejimi kimi əsas harmonikada rəqslərə xidmət edən düz və  

U - şəkilli formalı  rezonatorlardan istifadə etmək lazım gəlir ki, onların da 

parametrlərinin yaxşılaşdırılması üçün əlavə konstruktiv üsullar tətbiq etməyə ehtiyac 

duyulur. 

Bu üsullardan biri [92]-ci işdə həyata keçirilmişdir. Burada, borunun dəyişən 

rəqslərinin balanslaşdırılması metodu ilə sadələşdirilmişdir və borunun özünün 

istehsal dəqiqliyinə qoyulan tələblərinin azaldılması məqsədilə aşağıdakı 

konstruksiya təklif edilmişdir (Şəkil 1.5). 

 

 

 

ġəkil 1.5. ABġ № 4217774 patentinə görə sıxlıqölçənin rezonatoru 
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Sadə düz boru şəklində rezonator 1 və 2 qovşaq nöqtələrindən kütlə çərçivələr 

3 tutucusu vasitəsilə bərkidilir, 4 çubuqları ilə bir-birinə bağlanır. Tutucunun 

elementlərinin sərtliyi borunun sərtliyindən daha çox olmalıdır. Borunun  rəqsləri 

təsirləndirilir və vericinin 5 borusunun rəqsi  əməliyyat gücləndiricisinin zəncirində  

generatorun köməyi ilə yerinə yetirilir. Bu zaman boru məxsusi tezliyi ilə rəqs edir.  

Borunun rəqslərinin təsirləndirilməsi 6 elektromaqnitinin köməyi ilə həyata keçirilir. 

Rezonatorun qovşaq nöqtələrində borunun balanslaşdırılması avtomatik baş verir, 

çünki borunun itələyən qüvvə və onun reaksiyası bir sərt elementə – tutacağa əlavə 

edilmişdir. Silfonlar 7 və 8, eləcə də 9 və 10 dempferlər, korpusdan isə rəqs edən 

elementlərin mexaniki ayrılması üçün istifadə olunur. 

Birborulu rezonatordan istifadə olunması məqsədilə sıxlıqölçənin 

konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi özlülüyü olan mayelər və suspenziyalar üçün 

sıxlıqölçənlərdən istifadə olunması üçün həyata keçirilmişdir [136].  

Sıxlıqölçənin konstruksiyası sxematik  olaraq şəkil 1.6-da  təsvir edilmişdir:  

burada 1–çərçivə; 2-balanslaşdırıcı boru; 3– gücləndirici; 4–texnoloji boru kəməri ilə 

əlaqələndirir; 5 - silfon; 6 - həssas makara; 7 - boru kəmərinin budaqlara şaxələrə 

ayrılması; 8 - nəzarət makarası.  

 

ġəkil 1.6. Özlülüyü olan mayelər və suspenziyalar üçün sıxlıqölçənin vericisi 
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Axar hissəsinin orijinal forması (şəkil 1.7) dəyişən temperatur şəraitində 

konstruksiyanın məkan sərtliyini təmin edir. Təcrübə göstərir ki, rezonatorun 

rəqslərinin tezliyi rezonatorun bağlama yerlərinə təsiri onun uzunluğunun artması ilə 

bir qədər azalır [120].  

Lakin, qalan parametrlərin sabit saxlanıldığı zamanı  rezonatorun uzunluğunun 

sadə bir şəkildə artması, vibrasiya sıxlıqölçənlərinin S  mütləq həssaslığının 

azalmasına gətirib çıxarır: 
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Bununla əlaqədar, sıxlıqölçənin ilkin həssaslığının saxlanılması zamanı  

rezonatorun birləşdirilmə yerlərinə təsirinin aşağı salınması zamanı  rezonatorun daha 

yüksək işçi harmonik rəqslərinə keçilməsi yolu ilə rezonatorun uzunluğunu 

artırmaqla əldə edilə bilər. Bu cür yanaşma  əsasında  praktiki reallaşdırılmış nümunə 

kimi, boru rezonatorunun materialına görə seçilən "Solartron" firmasının hazırlayıb 

təqdim etdiyi 7830 və 7840 modellərinin sıxlıqölçənlərini misal göstərmək olar [94; 

90; 89; 102].  

Belə bir təsvir olunan rezonator 1 nazik divarlı düz boru şəklindədir (Şəkil 1.8), 

3 platformasında yerləşdirilərək öz aralarında əlaqələndirilmişdir, 2 ucları isə özülə 

sərt şəkildə birləşdirilmişdir. Bundan başqa rezonator, vibrasiyaların ötürülməsinin 

qarşısını alan 6 gövdəsinə 5 silfonları vasitəsilə 4 giriş və çıxış boruları ilə 

əlaqələndirilmişdir. Borunun avtorəqsləri borunun orta hissəsində quraşdırılmış 

rəqslərin tezliyinin üçüncü harmonikasında 7 elektromaqnit təsirləndiricisi vasitəsilə  

yaradılır. Bu rezonator borusunun orta hissəsində  yerləşdirilmiş elektromaqnit 

təsirləndiricidən başqa  hər bir dayağın uzunluğunun hər bir beşinci hissəsinə bərabər 

olan məsafələrdə yerləşən  iki ədəd qəbuledicidən 8 ibarət olan təsirlənmə sistemi 

quraşdırılmışdır ki, bu da bütün sistem tərəfindən tamamilə dəstəklənir. 
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ġəkil 1.7.  Özlülüyü olan mayelər və suspenziyalar üçün sıxlıqölçənin 

rezonatorunun konstruksiyası 
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ġəkil 1.8.  «Solartron» sıxlıqölçəninin 7830 və  7840 modellərinin rezonatoru 

Bundan başqa Amerika firmasının "Bell and  Hanywell /SES" 

sıxlıqlıqölçəninin rezonatoru [141] (şəkil 1.9) həmçinin daxilindən keçən və nəzarət 

olunan mayenin 9 borusunun rəqslərin üçüncü harmonikasında vibrasiya   olunan, 10 

əsas aparıcı çərşivə hissəsində-ramasında 4 konuslarının köməyi ilə boruyla 

birləşdirilmiş, 5 quraşdırılmış tarazlıq əks ağırlığından, vericinin 6 və 8 meyetmə 

ötürücülərindən ibarət olmaqla 7 elektromaqnit təsirləndiricidən quraşdırılmış  cihaz 

mövcuddur. Boru büzməli 1 membranları vasitəsilə, 2 sonları armatur şəkilli   və  

flans 3 düzəldilmiş şəkildə boru kəmərinə birləşdirilmişdir. 

İki dirsəkli 9 əyri  borusu  (hər dirsək şəkilli əyri qısa boru və iki cüt konusdan  

ibarətdir) və 5 iki dəst bərabər çəki  9 borusundakı maye kütləsinə mütənasib 

müəyyən tezlikdə resonans halında "sazlayan çəngəl" təşkil edir. Vericilər tərəfindən 

qeydə alınan çıxış tezlik siqnalının meyletməsini 6,8 gücləndirici və filtr vasitəsilə 

sabitləşdirilərək sayğacda düzbucaqlı giriş siqnalının alınmasını təmin edən 

əməliyyat gücləndiricisinə ötürülür. Sayğac, havalandırma sxemini hərəkətə gətirən 

sayğacın "aşağı" vəziyyətinə ehtiva edir və havalandırma sxeminin sayğacının 

"yüksək"vəziyyəti ilə idarə olunur və kvars saatlarından impulsları oxumaq işinə 
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xidmət edir. Sayğacın "Yüksək" vəziyyəti  çıxış siqnalını  diskret siqnaldan  analoq 

siqnalına çevirən çeviriciyə ötürülməsi işinə  xidmət edir. 

 

 

ġəkil 1.9. «Bell and Henywell/SES» firmasının sıxlıqölçəninin rezonatoru 

Bu yanaşmanın həyata keçirilməsinin digər nümunəsi kimi ki,  rezonatoru U - 

formalı boru şəklində olan rezonatorlu sıxlıqölçənlər götürülə bilər. Onların da  işçi 

rejimi rezonans halında rəqslərin vibrasiyasının tezliyinin ikinci harmonikasında  

alınır [16]. 

Rezonatorun sxemi   Şəkil 1.10-da göstərilmişdir.   U - formalı  1 borusu 2 

yastı lövhəsində sərt şəkildə bərkidilmişdir, eyni zamanda həmin yastı lövhədə 3 

elektromaqnit təsirləndiricisi quraşdırılmışdır.   
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ġəkil 1.10. Müəl.Ģəh. №203299 sıxlıqölçəninin rezonatoru 

Vibrasiya vericisi 4 rezonatoruna yerləşdirilir. İkinci əsas rəqslərin 

qovşaqlarında təsirləndirilən rezonator 5 ensiz hamar çubuqdan(planka) ibarət olub, 

qarmaq kimi çəkib bağlanılmış şəkildə  əlaqələndirilmişdir. Həmin hamar çubuğun  

rezonatorda rahat bərkidilməsi üçün həmin ensiz hamar lövhədə deşiklər yerinə 

yetirilmişdir. Suspenziyaların daxil edilməsi və çıxarılması üçün rezin şlanqlardan 

istifadə olunur. 
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Rezonarordan süspenziyalar buraxıldığı zaman rezonator, 4 rəqs vericisi, 

gücləndirici (rəsmdə göstərilməmişdir) və elektromaqnit təsirləndirici ikinci əsas rəqs 

tezliyində işləyən bir avtorəqs sistemini təşkil edir. 

Sistemin çıxışından götürülən tezlikli siqnal etalon generatorunun siqnalı ilə 

müqayisə edilir, alınan fərq tezliyi sıxlığın dərəcələnmə vahidlərinə və vahid ölçülü 

şkalaya malik olan tezlikölçəninə ötürülür. 

Bircinsli boru rezonatorlarının keyfiyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə artması 

kamerton prinsipindən istifadə etməklə əldə edilə bilər. 

Bu prinsipə əsasən, vibrasiya  halında olan borunun dayaqlarında reaksiyanın 

aradan qaldırılması üçün, sistemə əks fazada rəqs edən yeni bir borunun daxil 

edilməsi lazımdır[39]. Hal-hazırda məlum olan kamerton borulu rezonatorlar,  

boruları (budaqlar) arasında açıq və qapalı əlaqələrin mövcudluğuna görə 

fərqləndirilirlər. 

Qapalı tipli kamerton rezonatorunun reallaşdırılmasına sement-qarışdırma 

qurğusu üçün vibrasiya sıxlıqölçənin elektromexaniki rezonatoru nümunə göstərilə 

bilər[68].  Rezonator klassik formalı boru şəkillli kamertondur (Şəkil 1.11).  

Kamertonun 1 qolları(çubuqları) 2 rəqslərin qəbuledicisindən, 3 

gücləndiricisindən və 4 təsirləndiricidən ibarət olan təsirlənmə sisteminin rezonans 

tezliyində  əks fazada fəaliyyətdə olan rəqslərə gətirib çıxarır. Qəbuledici və rəqslərin 

təsirləndiricisi kimi qütbləşdirilmiş elektromaqnitdən  istifadə olunur.  

Təsirlənmə gücləndiricisi giriş siqnalının artması ilə gücləndirmə əmsalının 

amplitudunun düşməsini təmin edən qeyri-xətti amplitüd xarakteristikasına malikdir. 

Bu da rezonarorun rəqslərinin amplitudunu  məhdudlaşdırmaq üçün zəruridir. 

Rezonatorun rəqslərinin tezliyi 5 tezlikölçəni ilə qeydə alınır. Bu cür konstruksiyanın 

çatışmazlığı təzyiq altında mayelərlə işləməyin mümkün olmamasına gətirib çıxarır.  

Bundan əlavə, ölçmələr zamanı borulardan çıxan maye mexaniki sistemə bir 

çökdürücü təsir göstərir və bununla da rezonatorun ilkin keyfiyyətini azaltmış olur. 
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ġəkil 1.11. Sement qarıĢdırıcı qurğunun sıxlıqölçəninin rezonatoru 

Bir-birinə bağlanan tipli kamerton rezonatorlarının ən yaxşı nümunələrindən 

biri də [36] – ci  işdə  təklif olunan kontruksiyadır. 

Rezonatorun sxemi Şək.1.12-də təqdim olunur. Sıxlıqölçənin  rezonatorundan 

sıxlığı ölçülən maye içərisindən axarkən rezonator 1 (şəkil 1.12 b), ümumi boru 

ayaqlarına malik ilmə şəklində dörd qola malikdir. 2 təsirləndiricilərindən, 3 rəqs 

qəbuledicilərindan və 4 gücləndiricidən ibarət olan, qollar həyəcan sistemində 

rezonatorun qolları bir birinə əksfazasında olan rəqslərin cütləşməsinə gətirilir. 

Kamertonun rezonans tezliyi borudan axan mayenin sıxlığından asılı olaraq, 5  
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tezlikölçəni ilə ölçülür. Maye 6 borusundan kamertona daxil olur, vericinin ilmələri 

ilə axır və 7 borusundan xaric edilir(şəkil 1.12 a). 

 

 

 

ġəkil 1.12. Müəl.Ģəh. №486247 görə qapalı tipli kamerton rezonatoru 

Nə qədər ki, mayenin daxil  və xaric olma boruları kamertona tərpənməz 

nöqtələrdə birləşdirilmlşdir, vericinin 6 və 7 boruları vasitəsilə vericinin borularının 

simmetrik olaraq icrası zamanı rəqsi enerjinin səpələnməsi sıfıra bərabər olacaqdır.   

Belə ki, bu borular kamertonun qollarının rəqsi hərəkəti zamanı tərpənməz 

vəziyyətdə olur. Bu zaman  boruların vericinin korpusuna və texnoloji boru kəmərinə 

bu üsulla bərkidilməsi rəqsi sistemin keyfiyyət əmsalına təsir göstərmir.  

Bu günə qədər çoxlu sayda açıq tipli boru şəkilli  kamerton rezonatorları olan 

vibrasiya sıxlıqölçənləri ilə bağlı ixtiralar məlumdur.  Rezonatorun tezliyindən 
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asılılığı ilə müəyyən edilən bütün tip bütün rezonatorlara xas olan, necə deyərlər, 

mövqe səhvləri, dərəcələnmə xarakteristikaları, yerləşdiyi məkandakı vəziyyətindən 

asılı olması ilə bağlı olur ki, belə sıxlıqölçənlər obyektdə quraşdırıldıqdan sonra 

dərəcələnmənin  yerinə yetirilməsinə ehtiyac ortaya çıxır.   

Lakin, seriyalı istehsalda sıxlıqölçənlərdə açıq tipli  kamerton rezonatorlardan 

istifadə olunmasını tətbiqini tapmamışdır. Bu çatışmazlıq qapalı tipli kamerton 

rezonatorlarda aradan qaldırılmışdır. İkili simmetriya nəzərə alınmaqla, onlar 

əvvəlkilərdən də yüksək dinamik dayanıqlılıqlarına görə fərqlənirlər. 

Qapalı tipli qoşa kamerton rezonatordan istifadə olunan vibrasiya 

sıxlıqölçənlərin ilk seriyalı istehsal olunan nümunələri arasında "Solartron" 

firmasından yuxarıda adı çəkilən 1762 modeldi geniş şöhrət qazanmışdır [88]. 

Sıxlıqölçənin mexaniki rezonatoru (Şəkil 1.13) 2 dayaqlarına uclarından möhkəm 

bərkidilmiş elastik dəmir-nikel ərintisindən  hazırlanmış iki paralel boru 1 şəklində 

ehtiva edir.  

Təsirləndirilmiş elektromaqnit sistemi borular arasında olmaqla, təsirləndirici 

makaradan 3, iki ardıcıl birləşmiş qəbuledici 4 makarası və 5 gücləndiricisinin  girişi 

ilə əlaqəlilik təşkil edərək yerləşdirilmişdir. Bu sistem borunun daxilindən axan 

mayenin sıxlığından asılı olaraq avtorəqslərin tezliyini dəstəkləyir. Sıxlığı ölçülməli 

olan mühit borulara verilir və maye iki cüt silfondan 6 keçməklə xaric edilir və sıxlığı 

təyin edilir. Rezonator yay tipli amortizatorlar vasitəsilə 7 ilə 8 korpusuna  

bərkidilmişdir. 
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ġəkil 1.13. «Solartron» firmasının 1762  model sıxlıqölçəninin rezonatoru 

Sıxlıqölçənlərdə birləşdirici elementlərin və əlavə enerji səpələnmə 

mənbələrinin sayının iki dəfə azaldılması məqsədilə ikili, cütəşdirilmiş klassik 

kamerton  formasında yerinə yetirilmiş Yaroslavl Politexnik İnstitutu(Rusiya) 

tərəfindən işlənilmiş  rezonatorlardan istifadə edilmişdir(Şəkil 1.14) [34, 63].  
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ġəkil 1.14. Müəl.Ģəh. 396590 görə kamerton maye sıxlıqölçəni 

Rezonator 1 korroziyaya davamlı elastik materialdan (məsələn, dəmir-nikel 

ərintilərdən) hazırlanmış öz aralarında simmetrik olan əyilmiş, iki qaynaq edilmiş 

borudan ibarət olaraq yaradılmışdır.  

Rezonator borularının eninə kəsiyi dəyirmi və ya ellipsvari ola bilər. Belə ikili, 

cütləşdirilmiş kamerton ayaqlar üçün 2 flansları qaynaq edilmişdir. Texnoloji boru 

kəməri ilə əlaqə 3 flansları və aralarında 4 rezin  qat qoyulması yolu ilə həyata 

keçirilir. 

Kamertonun qolları arasında quraşdırılmış 5 təsirləndirici makarasının köməyi 

ilə rəqslərin əksfazada rəqs etməsinə gətirilir.  Kamertonun qollarının rəqsləri  6 

makarasında müsbət əks əlaqə  elektrik hərəkət qüvvəsi (e.h. q) əmələ gətirir. Bu 

e.h.q. 7 gücləndiricisi  ilə gücləndirilir və çıxış siqnalı yenidən avtorəqs rejimi həyata 

keçirən təsirləndirmə 5 makarasına ötürülür.  Kamertonun qolları rezonans tezliyində 

dəyişir, rəqs edir. Rezonans tezliyi rezonatordan axan mayenin və ya süspenziyaların 

sıxlığının kvadrat kökünə əks mütənasibdir və sıxlıq vahidlərinə görə dərəcələnmiş 8 

tezlikölçəninin köməyilə ölçülür.  Ikili, cütləşdirilmiş kamertonun ayaqları 2 flansları 

ilə birlikdə uzunununa rəqslər əmələ gətirirlər, bu uzununa rəqslər də, texnoloji boru 

kəmərinin zəiflədilməsinə imkan verməyən qurğunun olması(dempfer) ilə rezin 

arakəsmələrin qoyulmasının mövcud olması sayəsində ötürülmür. 
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Yokogawa Electrik Corporation yapon firmasının VD6 modelinin 

sıxlıqölçənlərində [93, 140] hər hansı bir birləşdirici elementin (Şəkil 1.15) tamamilə 

olmadığı rezonator tətbiq edilmişdir. Bu 1 resonator borularının  bir ucu 2 kütlə 

gövdəsinə lehimlənmiş,  ikinci ucu isə boş saxlanılmış  və onlar 3 buğumları ilə 

əlaqələndirildiyindən  birləşdirici elementlərə ehtiyac olmamışdır.  

 

 

ġəkil 1.15. Yоkogawa Electrik Corporation –nın sıxlıqölçəninin rezonatoru 

 

Rəqsləri əksfazada vibrasiya rejiminə gətirilmiş 1 borularından ibarət  

təsirlənmə rəqsi sistemi, rəqslərinin 5 elektrostatik qəbuledicisi də daxil olmaqla (6 

gücləndiricisinin  girişi ilə əlaqəli ) və rəqslərin pyezoelektrik 7 təsirləndiricisindən 
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ibarət təşkil olunmuşdur. Təsirləndirmə sisteminin qidalanması (rezonatordakı 

mayenin sıxlığından asılı olan tezlikli rəqslər) 8 daimi gərginlik mənbəyindən həyata 

keçirilir. 

Chandler Engineering Amerika firmasının sıxlıqölçənlərində 278&303  

modellərində oxşar rezonatordan da istifadə olunur [101]. Yuxarıda göstərilən 

konstruksiyalardan fərqli olaraq, bu firmanın rezonatorları yalnız təmiz mayelərlə 

işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Seriyalı istehsal olunan ППВ1 və ПЖН sıxlıqölçənlərdə tətbiq olunan 

rezonatorların fərqləndirici xüsusiyyəti kütlə mərkəzinin və dayaqların bir qovşaq 

nöqtəsində birləşdirilməsidir [17; 67; 44].  

Sıxlıqölçən 1 və 2 eyni paralel borulardan ibarət olan vericidən təşkil 

olunmuşdur və içərisində sıxlığı ölçülən mühitin (Şəkil 1.16) axması üçün kanallar 

mövcuddur, bu  boruların ucları sərt şəkildə 3 və 4 boş buğumları ilə birləşdirilmişdir. 

Mayenin daxil olması 5 və xaric edilməsi 6 boruları vericinin buğumlarından 

simmetriya  oxu boyunca uzununa rəqslər zamanı hərəkətsiz qalan  rəqs sistemi O 

kütlə mərkəzinə istiqamətlənmişdir. 

Vericinin simmetriyasının şaquli ox boyunca, eləcə də sistemin kütlə 

mərkəzindən keçməsi boyunca, vericinin rəqs hərəkət etməyən giriş 7 və 8 çıxış 

boruları yönəlmişdir və 9 və 10 flanslarının köməyilə texnoloji boru kəmərinə sərt 

şəkildə birləşdirilə bilər.  

Təsirlənmə sistemi  rəqslərinin 11 qəbuledicisindən,  12 gücləndiricisindən,  13 

təsirləndiricidən  və  14 tezlikölçənindən  ibarətdir. Rezonator aşağıdakı kimi işləyir. 

Sistem paralel şəkilli hazırlanmış 1 və 2 borularından, 11 rəqslərin qəbuledicisindən, 

12 gücləndirici və 13 təsirləndiricidən ibarət olan təsirləndirmə  sisteminin köməyi ilə 

avtorəqs rejiminə gətirilir. Ölçülən mühit vericinin içərisinə 7 giriş borusu vasitəsilə 

daxil olur, 5 borusunu və 3 boş buğumunu hərəkət etdirir. Ölçülən mühit, borunun 

içərisindən keçərək, 4 boşluqlu buğumlar vastəsilə, 6 və 8 çıxış borusu vasitəsilə 

vericidən maye xaric olunur. Rəqslərin tezliyi 1 və 2 ölçülən mühitin sıxlığından 

asılıdır və 14 tezlikölçəni  tərəfindən qeydə alınır. 

 



54 

 

 

 

ġəkil 1.16. ПП31 və  ПЖН sıxlıqölçənlərinin rezonatorları 

 

Boruların rəqslərinin dəyişməsi zamanı 5 və 6 borularında dartılma – sıxılma 

qüvvərini əmələ gətirərək, vericinin 3 və 4 buğumları uzununa oxları boyunca 

sürüşdürülür. 5 və 6 borularının qollarının bir ox boyunca yerləşməsini və onların 

sistemin O kütlə mərkəzində birləşməsini nəzərə alaraq, sıxılma və darılma qüvvələri 

texnoloji boru kəmərlərinə və 7, 8 xarici birləşdirici borulara ötürmədən qarşılıqlı 
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kompensasiya olunur. Bu, rəqs sisteminin yüksək keyfiyyətini almağa və sıxlığın 

ölçülməsinin dəqiqliyini təmin etməyə imkan verir.  

Vibrasiya sıxlıqölçənlərinin seriyalı istehsalı zamanı rezonatorların 

hazırlanmasının qeyri-dəqiqlikləri nəticəsində ilkin rəqs tezliklərinin dağıdılması 

nəticəsində onların dərəcələşmə xüsusiyyətlərinin eyniliyinin təmin edilməsində 

çətinliklər yaranır. Bu problem yerli AİP tipli sıxlıqölçənlərdə ("NeftKimyaavtomat" 

EİB-də hazırlanmışdır, Sumqayıt) uğurla həll olunmuşdur [22;25].  Sıxlıqölçənin  

(şəkil 1.17) 2 əsasına sərt şəkildə birləşdirilmiş rezonatoru 36НХТЮ seriyalı 

poladdan iki paralel boru şəklində hazırlanmışdır. Rəqs edən borular 3 və 4 elastiki 

buğumlar sistemi ilə əhatə edilmişdir, hansılar ki, bu buğumlar mexaniki  gərginliyi 

boruların təmas sahəsi üzrə tutqularda və tutquların özlərinin arasında bərabər 

bölüşdürməyə imkan verirlər. 

 

 

ġəkil 1.17.  AĠP tipli sıxlıqölçəninin rezonatoru 

Bundan əlavə, buğumları(tutquları) hərəkət etdirərək, rezonatorun rəqslərinin 

tezliyini dəyişə bilərik. Belə hal da bizə rezonatorun verilmiş diapazona 

sazlanmasına, uyğunlaşdırılmasını həyata keçirməklə  nail olmağa imkan verəcəkdir. 

Rezonatorun avtorəqsləri 5 elektromaqnitindən və 6 gücləndırıcısından ibarət 

təsirləndirmə sistemi ilə təmin edilir. Rezonator,   maye axınını bölüşdürən giriş və 

çıxış 9 paylayıcıları ilə birləşdirilmiş 8 silfonları 7 korpusunun gövdəsindən ayrılır . 
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 AIP-2 sıxlıqölçənlərinin sonrakı modellərində rezonatorun birləşdirilməsi 

elastiki buğumlarının-tağların  sayı iki dəfə azaldılmışdır [30]. Oxşar belə rezonator 

"Sirat-1" tipli sıxlıqölçənlərində  ("Sirat" elmi estehsalat mərkəzinin istehsalı, 

Sumqayıt) istifadə edilmişdir. [49]  işində göstərilən və  tövsiyələrə uyğun hazırlanan 

bu rezonarorda elastiki buğumların yerləşdirilməsi və istifadəsi təmin edilmişdir. Biz 

mexaniki rəqs sisteminin keyfiyyətini artırmaq üçün AİP-2 [12] sıxlıqölçəninin 

rezonatoru modernləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. Bu mexaniki rəqs sisteminin son 

sərtliyi nəticəsində əmələ gələn və 2 əsasına düşən  əyilmə rəqslərinin aradan 

qaldırılması ilə nail olunmuşdur. 

Şəkil 1.18-də resonatorun sxemi göstərilmişdir.  

 

 

ġəkil 1.18. AĠP-2 tipli sıxlıqölçəninin rezonatorunun sxemi 

Rezonator, mərkəzi açıq  dəlilikli  yerinə yetirilmiş iki eyni paralel 1 və 2 

borularından, 3 və 4 özülünə sonları və öz aralarında 5 və 6 elastiki buğumları ilə 

bərkidilmiş şəkildədir. 3 və 4 sərt çəkilib bağlanmış 7 qolları ilə birləşdirilir, sərbəst 

şəkildə 5 və 6 elastik buğumlarda olan dəliklərdən keçir və simmetriya oxu boyunca 

1 və 2 borularına paralel, simmetrik olaraq yerləşdirilir.  

Boruların uçları mayenin daxil olması üçün nəzərdə tutulan 8 daxili 

borusundan və mayenin xaric olunması üçün isə 9 xaric boruları 10 elastik 

elementlərin köməyi ilə birləşdirilmişdir. 
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Təsirləndirmə sistemi 11 rəqslərin qəbuledicisindən, 12 gücləndiricisindən və 

13 təsirləndiricidən ibarət qurulmuşdur. Gücləndiricisinin 12 çıxışına hesablama 

cihazı 14 qoşulur.  

Rezonator 8 silfonları ilə 7 korpusundan ayrılır və  o,  axınının giriş və çıxış 

paylayıcıları 9 ilə birləşdirilir.  Belə ki, təklif olunan ilkin konstruksiyadan fərqli 

olaraq, 2 əsasına düşən rəqslərin əyilməsinin dəyişməsinə gətirib çıxarması 

mümkündür, bu da rəqs enerjisinin itirilməsini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır. 

Nəticədə, boruların rəqslərinin rezonans tezliyinin sabitliyi artmış olur.  

Qoşa kamerton rezonatorunun bir növü PMB [24] tipli sıxlığın vibrasiya-tezlik 

çeviricinin həssas elementidir. Rezonatorun sxemi Şəkil 1.19-da göstərilmişdir.  

 

 

ġəkil 1.19. Müəl.Ģəh. №646670 görə sıxlıqölçəninin kamerton rezonatoru 
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Bu iki qoşa, oxşar borulardan ibarət formalaşdırılır ki, qolları  ikili kamerton 

təşkil edir. Daxili borunun diametrinin üçdə birindən çox olmayan boşluqla yerləşmiş 

və kamertonun ayaqları qoşa, oxşar borularla birləşmiş fiqurlu qollarla yaradılmışdır.  

Sıxlığı ölçülən maye 1 rezonatoru vasitəsilə axan zamanı  sıxlığı ölçülən maye,  

ölçülən  mühitin sıxlığının tezliyə görə təyin edən 2 cihazının köməyilə təsirləndirilir. 

3 cihazı ilə həssas elementin rəqslərinin qeydə alıması təmin edilir. Tezlik siqnalı 4 

gücləndiricinə verilir  və gücləndiricinin çıxışından tezlik ölçənin girişinə ötürülür.  

Seriyalı istehsalı çətinləşdirən mürəkkəb konstruksiya olması səbəbindan, 

rezonator geniş bir yayılmamışdır, tətbiq olunmamışdır.  

Bütün kamerton rezonatorlarının əhəmiyyətli dərəcədə çatışmazlığı ondan 

ibarətdir ki, onlarda yüksək keyfiyyət  budaqların mütləq simmetrikliyi şərtilə əldə 

edilir, bu isə onların hazırlanma texnologiyasına  sərt tələblər irəli sürür. Eyni 

zamanda, budaqlarının balanslaşdırılması əməliyyatı əl ilə həyata keçirilir və 

operatordan yüksək ustalıq tələb olunur.  

Bununla əlaqədar olaraq, vibrasiya sıxölçənlərin istehsalçıları son illərdə 

kütləvi  istehsal şəraiti üçün daha münasib olan birborulu rezonatorlar əsasında 

cihazların işlənməsinə üstünlük verirlər.  

Lakin, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bu sıxlıqölçənlər kamerton  resonatorlu 

sıxlıqölçənlərlə müqayisədə dahaaz dəqiqliklə ölçmə aparır.  Belə ki, yuxarıda qeyd 

olunan "Solartron" firması son illərdə axın sıxlıqölçənlərə artan tələbatı ödəmək 

məqsədi ilə, 1762 modelinin kamerton da rezonatorları hazırlamaq əvəzinə, 1830 və 

1840 modelləri ilə birborulu rezonatorları olan sıxölçənlər istehsal etməyə 

başlamışlar. 

  Sıxlıqölçənlərin texniki xüsusiyyətləri cədvəldə 1.2 –də verilmişdir. Əvvəlki 

modelin sıxlıqölçənlərinin, məhz ölçmənin əsas xətasının hissəsində üstünlüyə maik 

olması lazımdır. 
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Cədvəl 1.2 

"Solartron" firmasının modellərinin sıxlıqölçənlərinin xüsusiyyətləri 

 

Parametr Sıxlıqölçənin modeli 

1762 1830 

Ölçmə xətası, kq/m
3
 0,1 0,2 

Stabillik göstəricisi, kq/ m
3
 illik 0,2 0,2 

Mühitin temperatur diapazonu, 
0
С -30+100 -50+110 

Mühitin maksimal təzyiqi, MPa 7 15 

1
0
С-yə düşən əlavə temperatur xətası, kq/m

3   
 0,05 0,04 

 

Müasir vibrasiya sıxlıqölçənlərin rezonatorlarının yuxarıda aparılmış 

analizindən aşağıdakı nəticələr çıxarmaq olar: 

a) bu günə qədər məlum olan bütün rezonatorlar eynicinsli borulardan 

hazırlanır; 

b) böyük keyfiyyət əmsalına kamerton rezonatorları malikdir. Bununla belə, 

kütləvi istehsal üçün həmişə məqbul deyildir, onların istehsalının mürəkkəbliyi onları 

daha az keyfiyyət əmsalı olan, lakin daha sadə rezonatorlarla əvəz etməyi tələb edir; 

c) vibrasiya sıxlıqölçənlərinin aktual məsələlərindən biri yüksək keyfiyyət 

əmsalına malik rezonatorların yeni forma və konstruksiyalarının axtarışıdır. 

 

1.4. Tədqiqat məsələsinin müəyyən edilməsi 

 

Maye mühitində sənaye sıxlıqölçənlərinin müasir vəziyyətinin yuxarıda 

aparılan  müqayisəli təhlili yüksək keyfiyyət əmsallı rezonatoru əsasında maye axın 

vibrasiyalı-tezlik sıxölçəninin işlənməsi və tədqiqi obyekti kimi bu dissertasiya işinin 

məqsədini formalaşdırmağa imkan verir. Bu məqsədin həyata keçirilməsi aşağıdakı 

məsələlərin həllini nəzərdə tutur: 

- yüksək keyfiyyət əmsallı resonator formasının sintezi; 
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- ölçmənin verilmiş həssaslığı ilə yüksək keyfiyyət əmsallı rezonatorunun 

hesablanma metodikasının işlənib hazırlanması və bu məqsədlə sintez olunmuş 

rezonatorun riyazi modelinin işlənib hazırlanması və tədqiqi; 

- yüksək keyfiyyət əmsallı rezonator əsasında vibrasiyalı-tezlik maye 

sıxlıqölçənin metroloji xüsusiyyətlərinin təyini və onların yaxşılaşdırılması yollarının 

tapılması; 

- təklif olunan metodikaya uyğun olaraq hazırlanmış yüksək keyfiyyət 

əmsalına malik rezonatorun eksperimental tədqiqi; 

- dissertasiya işində tədqiq olunan və həll edilən məsələlərin  nəticələrin 

səmərəli tətbiq sahələrinin təhlili. 

Onun sadalanan və onunla müşayiət olunan vəzifələrin həlli dissertasiya işinin 

sonrakı bölmələrində həll olunur. Bu məsələlərin həlli zamanı əldə etdiyimiz nəticələr 

dərc olunmuş elmi əsərlərdə də öz əksini tapmışdır [12; 26; 51; 32; 9; 31; 2; 132]. 
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BĠRĠNCĠ FƏSĠLDƏ ALINAN ƏSAS NƏTĠCƏLƏR 

Aparılan tədqiqatlar və alınmış nəticələr aşağıdakı qənaətə gəlməyə imkan 

verir:  

1. Axında maye mühitlərin sıxlığının ölçülməsinə qoyulan tələblərin təhlili 

müasir avtomatik sıxlıqölçənlərin  təmin etməli olan əsas tələbləri formalaşdırmağa 

imkan vermişdir. 

2. Axında  maye mühitinin sıxlığını ölçən mövcud maye sıxlıqölçənlər arasında 

ən çox ümumiləşdirilmiş tələblərə cavab verən mexaniki boru rezonatorları şəklində 

yerinə yetirilmiş həssas elementləri olan vibrasiyalı-tezlik sıxölçənləridir. 

3. Vibrasiya-tezlik sıxölçənlərinin üstünlüyü onların vericilərinin yüksək 

maneəyədavamlılığı ilə fərqlənən tezlik çıxış siqnalına birbaşa çevrilməsidir. 

Vibrasiyalı-tezlik sıxölçənlərin digər növləri ilə müqayisədə maye içərisindən keçən 

bərk hissəciklərin buraxıla bilən qiymətinə görə və vericidən keçən mayenin 

sərfiyyatına görə üstünlüyə malik olmasıdır. 

4. Vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənlərinin ölçmə dəqiqliyini müəyyən edən əsas 

parametr rezonatorun keyfiyyət əmsalıdır, bu, rezonatorun birləşmə yerlərində 

rezonatorun rəqsi enerjisinin səpələnməsini səciyyələndirir. Ən böyük keyfiyyəti, 

qapalı tipli ikiborulu (kamerton) rezonatorlar təmin edir. Buna görə də belə 

rezonatorlarla vibrasiya-tezlik sıxölçənləri ölçmənin ən böyük dəqiqliyinə 

malikdirlər. 

5. Lakin, kütləvi istehsalda, kamerton rezonatorlu sıxlıqölçənlərin kefiyyət 

əmsalının yüksək olmasına baxmayaraq, kamerton sıxlıqölçənlərin mürəkkəbliyi 

səbəbindən, sıxlıqölçənlərin istehsalçılarını  konstruksiyası sadə olan,  keyfiyyət 

əmsalı daha aşağı olan birboru rezonatorlu sıxlıqölçənlərinə keçməyə məcbur edir. 

6. Müasir vibrasiya sıxlıqölçənlərin aktual məsələlərindən biri yüksək 

keyfiyyət əmsalına malik birborulu rezonatorun forma və konstruksiyalarının 

axtarışıdır. 

7.  Dissertasiya işinin əsas məqsədi və vəzifələri müəyyən edilmişdir. 
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II FƏSĠL. EN   KƏSĠYĠ   PĠLLƏVARĠ   DƏYĠġƏN   BĠRBORULU 

                 REZONATORUN  RĠYAZĠ MODELĠNĠN ĠġLƏNMƏSĠ  

                   

 Vibrasiya tezlik sıxlıqölçənlərin mayenin sıxlığının ölçülməsi zamanı ölçmə 

dəqiqliyinin artırılması məqsədilə keyfiyyət əmsalı yüksək olan rezonatorun  yeni 

forma və konsruksiyasının axtarılmasına nail olmaq əvvəlki fəsildə tapşırıq olaraq 

iddiaçının qarşısında  tapşırıq olaraq qoyulmuşdur. 

Bu fəsildə en kəsiyi pilləli dəyişən birborulu rezonatorun keyfiyyət əmsalını 

yüksəltmək üçün sintez olunması metodlarını təhlil etmək , tədqiq olunan birborulu 

rezonator üçün münasib olan metodun seçilməsini əsaslandırmaqdan ibarətdir. Eləcə 

də en kəsiyi pilləli dəyişən birborulu rezonatorun məxsusi rəqslərinin tezliyi ilə onun 

içərisindən keçən mayenin sıxlığı arasında analitik asılılığın müəyyən edilməsinə nail 

olmaqdır. Bu modelin sadə forması en kəsiyi pilləli dəyişən borunun uclarının 

dayaqlara və özülə sərt bərkidilmiş formada yerinə yetirilmiş rezonatordur. 

Rezonatorun tapılmış forması, borunun içərisindən sıxlığı ölçülən maye keçərkən 

borunun rəqsi sistemində onun bərkidildiyi yerlərdə əmələ gələn rəqslər zamanı 

yaranan reaktiv qüvvələrin azaldılması təmin edilir ki, bu da rezonatorun başlanğıç 

düz borulu forması digərlərlə müqayisədə yüksək keyfiyyt əmsalına malik olur. 

Toplanmış parametrləri olan rezonatorun riyazi modeli tərtib edilmişdir. Analiz üçün 

Krılov funksiyası və inteqralından istifadə olunmuşdur və en kəsiyi pilləli dəyişən 

birborulu rezonatorun məxsusi rəqslərinin axtarılan tezliyini tapmaq üçün analitik 

ifadə alınmışdır.  En kəsiyi pilləli dəyişən birborulu rezonatorun bərkidilmə 

yerlərində dayaqlara düşən reaktiv qüvvələrin kəmiyyəti ilə rezonatorun parametrləri 

arasında analitik asılılıq şərti təyin edilməlidir, eləcə də rezonatorun parametrlərini 

seçərək, borunun bərkidilmə yerlərində reaktiv qüvvələrin azaldılması hesabına 

korpusda dayaqlar vasitəsilə rəqsi enerji itkilərinin  azaldılmasına nail olunmalıdır. 

Ona görə də bu bölmədə  rezonatorun parametrlərinin seçilməsinə baxmalıyıq. 
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2.1. Keyfiyyət əmsalı yüksəldilmiĢ rezonatorun sintez üsulunun seçilməsi 

 

Vibrasiya – tezlik sıxölçənləri  mayelərin sıxlıqların təyin etmək məqsədilə 

texniki ədəbiyyatlarda sıxlıqölçənlərin hazırlanmasına həsr olunmuş informasiya 

mənbələrinin təhlili [38;124;86;112;62] göstərmişdir ki, hazırda boru şəkilli 

rezonatorların sintezinin iki üsulunu tətbiq etmək münasib olar: elektromexanik 

analogiyalar metodundan istifadə etməklə sintez edilməsi metodu və evristik sintez 

metodu. 

Evristik sintez metodu toplanmış təcrübə, şəxsi intuisiya və mexaniki 

rezonatorlu sıxlıqölçənlər sahəsində çalışan mühəndislərin  yaradıcı bacarıqları  və 

qabiliyyətlərindən istifadə edilməsinə əsaslanır [28]. Bu üsulun çatışmayan cəhəti  

sintez edilmiş konstruksiyanın elmi əsaslandırılmasının olmamasıdır. 

Aparılan təhlilin nəticələrinə və sıxlıqölçənlərin hazırlanması sahəsində 

mütəxəssislərin şəxsi təcrübələrinə əsaslanaraq, rezonatorun bərkidilmə yerlərində 

dayaqlarda  rəqsi enerjisinin səpələnməsinin azaldılmasının aşağıdakı əsas üsullarını 

qeyd etmək olar: rezonans tezliyinin məqbul sayıldığı sabitliyinə nail olmaq üçün 

rezonatorun bərkidilməsi qovşaqlarının kütləsinin artırılması [63] ilə, rezonatoru 

korpusa elastik elementlərlə birləşdirilməsi [64] ilə, rəqs qovşaqlarında olan 

rezonatorun boru şəklində yerinə yetirilməsi  qalınlaşdırılmış ucları olan koaksial 

şəkildə [35], rəqs sisteminin digər qovşaqlarda yerləşdirilmiş xarici borunun ağırlıq 

mərkəzi üzrə bərkidilmə yerlərinin yanında yerləşdirilməsi - kimi üsulları 

mövcuddur.    

Sintezin ikinci üsulu elektrik və mexaniki sistemlərin tənliklərinin vəhdətində 

istifadə edilməsinə əsaslanır ki, bu da mexaniki sistemdə tənliklərin tədqiqinin 

elektrik dövrəsində proseslərin tədqiqi ilə əvəz etməyə imkan verir. Belə əvəzetmənin 

məqsədəuyğunluğu elektrik sxemlərinin təhlili aparatının inkişaf etdirilməsindən 

ibarətdir.  

Bu üsulun sintez alqoritmi aşağıdakı kimidir [26]: 

1) yeni formanın sintezi üçün  əsas kimi bu işə xidmət edən rezonatorun 

seçilməsi ; 
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2)  seçilmiş rezonator üçün toplanmış parametrləri ilə xətti modelin tərtib 

olunması; 

3) rezonatorun mexaniki modelinin elektrik analoqunun işlənməsı; 

4) rəqsi enerji itkilərinin elektrik analoqu kəmiyyətinın minimuma endirilməsi 

şərtini təmin etmək məqsədilə elektrik analoqunun təhlilinin aparılması və 

təkmilləşdirilməsi; 

5) analoqun təkmilləşdirilmiş elektrik sxeminə uyğun olaraq yüksək keyfiyyət 

əmsalına malik rezonatorun mexaniki xətti modelinin işlənib hazırlanması; 

6) xətti mexaniki model üzrə yeni rezonator formasının təqdim olunması. 

Aşağıda altfəsildə rezonatorun formasının sintez olunmasının elmi 

əsaslandırması göstərilmişdir. Rezonatorun tətbiqi zamanı onun seçilməsi, istifadə 

edilməsində həmin metoda müraciət etməyə üstünlük verir.  

 

2.2. Keyfiyyət əmsalı yüksəldilmiĢ rezonatorun formasının sintezi 

 

Əvvəlcə, rezonatorun formasının sintez olunması 2.1 alt fəslində təsvir olunan 

alqoritm əsasında forması yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan toplanmış parametrləri ilə 

rezonator üçün mexaniki modelin işlənilməsi vacibdir.  

Belə bir forma kimi, biz ilkin olaraq bircins düz boru 1 (Şəkil 2.1) şəklində 

hazırlanmış, borunun 2 dayaqlarda uçları sərt şəkildə bərkidilmiş birboru rezonator 

qəbul edilmişdir. 

 

ġəkil 2.1. Sintez edilən rezonatorun ilkin forması 
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Mayenin daxil olması və xaric edilməsini həyata keçirən rezonator, 3 özül 

əsasına 4 çevik elementləri vasitəsilə, rezonatorun mövqeyini təyin edən  5 elastik 

lövhələrinin köməyilə birləşdirilmişdir. Rezonatorun ikiqat simmetriyaya malik 

olduğunu nəzərə alaraq, mexaniki modeli onun yarısından bir tərəfi üçün tərtib edirik 

(Şəkil 2.2). 

 

ġəkil 2.2.  ToplanmıĢ parametrlərlə ilkin sintez edilən rezonatorun mexaniki 

modeli  

Borunun rəqs edən yarım hissəsinin kütləsini  m1 ,   dayağın kütləsini 2m  özül 

kütləsini M  adlandırırıq.  Kütlələr öz aralarında elastik plastik qarşılıqlı təsirdədir. 

Tərtib edilən modeldəki bu qarşılıqlı təsirlər 1c  və 2c  elastiki elementləri 1r  və  2r   

mexaniki müqavimət elementləri ilə əvəz olunur.   

Elektromexaniki analogiyalar metoduna əsasən, modelin  elektrik analoqu 

kontur sistemidir. Bu şəkil 2.3-də təsvir edilmişdir.  

 

 

ġəkil 2.3. Ġlkin sintez olunan rezonatorun toplanmıĢ parametrləri ilə    mexaniki 

modellərinin elektrik analoqları 
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Mexaniki qüvvə F  elektrik analoqunda ekvivalent olaraq gərginlik mənbəyi 

ilə əvəz olunur. Özülün kütləsi M  borunun və dayağın kütləsindən daha çox olması 

səbəbindən, buna görə ML  induktivliyini  nəzərə almamaq olar.  

Bu halda dayaqlardakı itkilər 2R  müqavimətindəki enerji itkilərinə uyğun gəlir, 

hansı ki, bu itkilər müqavimətdən keçən 2I cərəyanına mütənasibdir. Kontur 

cərəyanları metodundan istifadə edərək, bu 2I  cərəyanının qiymətini tapırıq. Bundan 

ötrü aşağıdakı işarələməni qəbul edirik: 
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Cərəyanın cari qiyməti üçün tənliklər sistemi aşağıdakı şəkil alacaqdır: 
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Sonra 2I  cərəyanının cari qiymətini aşağıdakı kimi tapa bilərik: 
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                                       02
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 (2.3) münasibətindən görünür ki, 2I  cərəyanının kəmiyyəti nə qədər kiçik 

olarsa, (2.2) ifadəsində kəsrin məxrəci böyük olacaqdır.  Eyni zamanda, 2I  cari  

cərəyanının azaldılmasının ən səmərəli üsulu 22z  müqavimətinin artmasıdır, daha 

dəqiq desək bu   rezonatorun 2l uzunluğunun artmasına gətirib çıxarır,  burada 1R  və 

1C  müvafiq olaraq  rezonator borusunun parametrlərinə  uyğun gəlir. 

Sonuncu ölçmə şərtlərinə və verilmiş həssaslığa əsaslanaraq seçilir və 

dəyişdirilə bilməz,  2R  artımı dayaqlarda enerji itkilərinin artmasına gətirib çıxarır, 

2C  -nin azalması isə konstruktiv mülahizələrdən seçilmiş birləşdirici elementlərin 

sərtliyinin azalmasına uyğun gəlir. Cari 2I  kəmiyyətini azaltmağın digər yolu 

dövrəyə 000 CRL  əlavə konturunun daxil edilməsidir. Bu vəziyyətdə mümkün 

əlavə konturun daxil edilməsi ilə 111 CRL   konturundan əvvəl (Şəkil 2.4a)  və  ya 

222 CRL  konturlararasında  (Şəkil 2.4 b) tətbiq etməklə iki variantda tədqiqini 

apamaq mümkündür. Bu variantlardan hər birini ayrı-ayrılıqda tədqiq edək. 

Variant I. Əvvəlki vəziyyətdə yuxarıda olduğu kimi, aşağıdakı işarələmələri 

qəbul edəcəyik: 
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Cərəyanların cari qiymətləri üçün tənliklər sistemini tərtib edəcəyik : 
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buradan 2I  cərəyanının cari qiyməti: 
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ġəkil  2.4. TəkmilləĢdirilmiĢ formalı rezonatorlarının toplanmıĢ parametrləri ilə    

mexaniki modellərinin elektrik analoqları 

 

 

Sintez olunan rezonatorun toplanmış parametrləri ilə mexaniki modellərinin 

elektrik analoqları təsvir olunan Şəkil 2.3 və Şəkil 2.4 sxemlərini bir-biri ilə 

müqayisə edərək görürük ki,  
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Onda  (2.3) və  (2.6) matrislərini aşağıdakı formada yazmaq olar : 
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Məxrəci və ikinci kəsrin surətini 01z -a vuraraq,  22 / II   münasibətini tapırıq: 
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Belə ki, 0100 zz   oduğunu nəzərə alsaq, onda 1/ 22 II  olar, yəni  2I   cərəyan 

kəmiyyəti ikinci halda birinci vəziyyətə nəzərən kiçikdir.  

Variant  II. Oxşar çevirmələr apararaq aşağıdakını alırıq : 
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 .               (2.8) 

 

Yuxarıdakı (2.8) münasibətindən görünür ki, 11z  parametrini seçmək yolu ilə, 

1/ 22 II  şərtinin yerinə yetirilməsinə nail olmaq olar. 

Şəkil 2.4  sxemlərinə görə, toplanmış parametrləri ilə rezonatorun modelini 

Şəkil 2.5  sxemlərinə uyğun tərtib edək. Bu model  sadə halda pilləli-dəyişən en 

kəsikli hazırlanmış rezonator (Şəkil 2.6) borusunun uclarının dayaqlara sərt şəkildə 

bərkidilmiş yerinə yetirilmiş  formasına uyğun gəlir. 

 Rezonatorun sintez edilmiş forması rəqslər zamanı onun bağlandığı yerlərdə 

yaranan reaktiv qüvvələrin azalmasını təmin edir və deməli, ilkin formasına 

münasibətdə yüksək keyfiyyətə malikdir. Lakin, bu rezonatorun hesabatının 
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aparılması məqsədilə metodikanın işlənməsi vacibdir, üçün onun adekvat riyazi 

modelinin tərtib edilməsi, tədqiq edilməsi lazımdır və araşdırılması zəruridir. 

 

2.3. En kəsiyi pilləvari  dəyiĢən birborulu rezonatorun riyazi modeli 

 

Əvvəlki alt fəsildə en kəsiyi pilləvari-dəyişən  müvafiq riyazi modelin işlənib 

hazırlanmasının zəruriliyi əsaslandırılmışdır ki, onun forması elektromexaniki 

analogiyalar metodundan istifadə etməklə sintez edilmişdir. 

Ona görə də, bizim tərəfimizdən riyazi model işlənmişdir [51]. Tədqiqat 

əsasında alınmış rezonatorun struktur modelinin ümumi görünüşü Şəkil 2.7-də   təsvir 

edildiyi kimidir.  

Bu, en kəsiyi 1 pilləli-dəyişən borusundan ibarət olub, ucları 2 dayaqlarında  

möhkəm bərkidilmişdir. Borunun rəqslərinin ilk harmoniyasında rezonatorun iş 

rejimi müvafiq olaraq elektron gücləndiricinin 5 girişinə və çıxışına bağlanmış 3 

elektromaqnit qəbuledicisindən və 4 rəqslərin təsirləndiricisindən ibarət olan 

təsirləndirmə həyəcanlandırma sistemi vasitəsilə yaradılır.  

 

 

ġəkil  2.5. TəkmilləĢdirilmiĢ formalı rezonatorun toplanmıĢ parametrləri ilə 

mexaniki modeli 
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ġəkil 2.6. Yeni sintez edilmiĢ rezonatorun forması 

 

 

 

ġəkil  2.7. Rezonatorun ümumi görünüĢü 

Avtorəqslərin tezliyi sıxlığı ölçülən mühitin  sıxlığının dəyişməsi ilə dəyişir və 

gücləndiricisinin çıxışdan götürülür və təyin edilir. Qarşıya qoyulan məsələ 

rezonatorun məxsusi rəqslərinin tezliyi ilə ondan  keçən mayenin sıxlığı arasında 

analitik asılılığın müəyyən edilməsindən ibarətdir. 

Rezonatorun mütləq simmetrikliyini nəzərə alaraq, şəkil 2.8.-də təsvir 

olunduğu hesabat sxemini qəbul edərək, yəni borunu  yarıya bölərək  yarısından bir 

hissəsini  nəzərdən keçirməklə yuxarıda qarşıya qoyulan məsələnin həllinə nail olmaq 

vəzifəsi qoyulmuşdur. Nəticədə, rezonans sıxlıq vericisinin keyfiyyət əmsalının, 

ölçmə dəqiqliyinin və həssaslığının yüksəldilməsinə nail olmaqdır. Rezonator borusu 
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mərkəzi və rəqsi sistemə görə simmetrik yerləşdirilmiş və uzunluqları və divarlarının 

qalınlığı eyni olan iki kənar hissədən ibarət yerinə yetirilmişdir [51].  

 

ġəkil  2.8. Resonatorun hesabat sxemi  

 

Qarşıya qoyulan məsələni həll etmək məqsədilə, baxılan hal üçün borunun  

yarısı şərti olaraq iki hissəyə bölünür: birincisi, borunun xarici diametrinin 

dəyişdirilməsi yerindən borunun birləşdirilmə yerinə kimi; ikincisi, borunun xarici 

diametrinin dəyişdirilməsi yerindən borunun ortasına qədər olan sahə. Müvafiq 

olaraq sahələrin uzunluqlarını 1l  və  2l , eyni zamanda lll  21  qəbul edəcəyik. 

Biz sahələrinin hər biri ilə bağlı iki koordinat sistemləri təqdim edirik. 

Sahələrin hər birindən borunun oxunun meyletməsini 1y  və 2y  vasitəsilə  adlandırırıq.  

Bu kəmiyyətlər t  zaman funksiyasına və 1x  və 2x  koordinatları ilə təyin 

edilən boru üzərində nöqtələrin vəziyyətləridir. Sürtünmə qüvvəsini nəzərə almasaq, 

hərəkət tənliyi aşağıdakı görünüşdə olar: 
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Burada: E – elastiklik modulu; 21, JJ – borunun eninə kəsiyinə görə oxlar üzrə 

ətalət momentləri; 21, mm  – maye ilə dolu boruların uzunluqları  kütlə vahididir.  

Təhlil üçün A. N. Krılovun funksiyaları və inteqrallarından istifadə edəcəyik. 

Baxılan hal üçün sərhəd şərtləri aşağıdakı kimi  olar:  
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 11 lx   və 22 lx    olduğunu qəbul etsək bu  zaman qoşma şərtləri aşağıdakı 

şəkil olacaqdır: 
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        (2.10) 

Əvəzetmə aparsaq:  

2,1),()(),(  itvxztxy iiii                                     (2.11) 
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 )(tv  isə – 2-ci tərtib diferensial tənliyin həlli  
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Burada f 2 - rəqslərin tam tezliyini ifadə edir, f – isə rəqsin məxsusi 

tezliyini bildirir.  

A. N. Krılov metoduna əsaslanan tənliyinin ümumi həlli aşağıdakı şəklə malik 

olur: 

)()()()()( xDVxCUxBTxASxz   , 

 

Harada ki, DCBA ,,,  - sərhəd şərtlərindən tapılan ixtiyari sabitlərdir,  

)(),(),(),( xVxUxTxS   isə ümumi qəbul edilən işarələrlə A. N. Krılovun 

funksiyalarını ifadə edir.  

Sərhəd şərtləri rezonatorun uclarının bərkidilməsi şərtləri ilə müəyyən edilir. 

Rezonatorun hər iki ucu həm xətti, həm də bucaq yerdəyişmələrinə nəzərən 

dayaqlarda elastiki bərkidildiyindən, ən ümumi halını nəzərdən keçirək. (2.9) və  

(2.10) tənliklərindən sadə tənliklərlə ifadə edilmə formasına keçsək aşağıdakı kimi 

olar  
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sərhəd şərtləri nəzərə alınan zaman:   
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Düsturları sadələşdirmək məqsədilə aşağıdakı simvolların köməyilə 

işarələmələri qəbul edəcəyik : 
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Krılovun funksiyalarında (2.15) ilk 4 şərti nəzərə alaraq (2.13) tənliyinin həlli 

aşağıdakı tənliklər sistemi aşağıdakı kimi yazılar : 

 

 







222222

111111 ,

SbUaxz

VbUaxz
                       (2.16) 

 

harada ki, 21,aa  və 21,bb –  ixtiyari götürülmüş sabitlərdir. 

Qoşma şərtlərindən istifadə edərək sərhəd şərtlərini (2.15-də nəzərə almaqla) 

aşağıdakını alırıq: 

 





















.

,

,

,

2232231111

2222221111

2212211111

22221111

TbkVakSbVa

UbkSakTbSa

VbkTakUbTa

SbUaVbUa

                      (2.17) 
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burada:  

,4

122

211
1

mJE

mJE
k   

 

,2

1

11

22
2 k

JE

JE
k   

 

.3

1

11

22
3 k

JE

JE
k   

 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, sərhəd şərtləri aşağıdakı kimi qeyd 

olacaq. 0x  olduğu zamanı: 

2

2

1

3

3

1 ;

dx

yd
EI

dx

dy

dx

yd
EIyk







 

  lx   olduğu zamanı: 

2

2

2

3

3

2 ;

dx

yd
EI

dx

dy

dx

yd
EIyk







 

burada                 müvafiq olaraq xətti və dayaqdakı bucaq sərtliyidir. Sol 

tərəfdəki  )0( x   şərtlərdən belə çıxır ki  

)(

),(

1

1

3

xC
EI

B

xD
k

EI
A













                                                      

lx    olduqda isə şərt əsasında aşağıdakı bərabərliyə gətirib çıxarır: 

 

))()()()(())()()()((

);()()()(()()()()((

2

2

3

2

lDTlCSlBVlAUEIlDUlCTlBSlAV

lDSlCVlBUlATEIlDlCUlBTlASk
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Bu bərabərliyi nəzərə alsaq 
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olacaqdır. Sistemin müəyyənləşdiricisini  sıfıra bərabər götürərək, növbəti tezlik 

tənliyini aşağıdakı kimi alırıq : 
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Aşağıdakı tərtib olunmuş matrisləri ifadələrdə nəzərə alsaq: 
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    (2.18) 

 

onda (2.17) tənliyini aşağıdakı kimi yazmaq olar: 
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121

21

ФFVF

ФFVF
      (2.19) 

yaxud 

                                            01 XF ,                                                               (2.20) 

 

harada ki,   0)( 11

1

1   FVVX   ,  onun elementləri isə aşağıdakı kimi təyin 

edilir: 

 

);()()( 222211

2

2

2

212222212111 STVUSkSUTkTUVSUkkx   

 

);()()( 222211

2

2

2

212222212112 STVUTkSUUkTUVSVkkx   

 

);()()( 222211222213

2

2

2

213121 STVUVkVSUTTkTVUkkx   

 

)()()( 222211222213

2

2

2

213122 STVUSkVSUTUkTVVkkx  . 

 

 (2.19) tənliyinin sıfırdan fərqli həllinin mövcud olması üçün 0det x

şərtlərinə riayət etmək lazımdır. Determinantın açılması ilə, təhlil edilən rezonatorun 

borularının məxsusi rəqslərinin tezliyini tapmaq üçün ifadə əldə etməyə imkan verir: 

012212211  xxxx .    (2.21) 

Xüsusi halda, 21 II   və 21 ll   olduqda (maye ilə dolu bircins boru), bu 

tənliyin kökü belə olacaqdır: 73.4vl  

Aydındır ki, (2.21) tənliyinin kökünün tapılan qiyməti ucları sabit şəkildə 

bərkidilmiş maye ilə dolu bircins  borunun məxsusi rəqslərinin tənliyinin məlum həlli 

ilə sıx şəkildə üst-üstə düşür [118]. Bu, alınmış nəticələrin rezonatorlarının ümumi 

nəzəriyyəsi ilə yaxşı uzlaşdığını göstərir. 
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Əldə etdiyimiz nəticələri praktikada rahat olan aşağıdakı formullara ifadə 

etmək üçün aşağıdakılara nəzər salaq. 

i

i
i

ii

m

EJ
v

v

2

,0









 

tədqiq olunan rezonator borusunun rəqslərinin məxsusi tezliyi: 

 

жi

ii

mm

EJv
f




2

2

,                      (2.22) 

 

harada ki,  iv   parametrini (2.21) tənliyini həll etməklə təyin etmək olar. 

 (2.22) ifadəsini sonrakı formulada nəzərə alsaq aşağıdakı kimi olar 

 

)(
64

44 dD
d

J ii 


, 

 

)(
4

22

1 dDm ii 


 , 

 

2

4
dm жж


 . 

 

burada: 2,1, iDi – I və II sahədə borunun xarici diametrlərini  göstərir; d  – borunun 

daxili diametri; i  və ж  – müvafiq olaraq borunun materialının və rezonatordakı 

mayenin sıxlıqlarıdır. Nəticədə alırıq 

 

жi

i
i

A

A
ff


 0 .     (2.23) 
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burada )1(
8

2
2

0  i

iш

ш
i n

E

L
f




 - boş rezonatorun rəqslərinin tezliyidir; 

)1(;; 2  iii
i

iiii nA
d

D
nlv  - rezonatorun sabitləridir; 

d

D
n i

i  -  rezonatorun I  və  II  

sahələri üçün onun divarlarının nisbi qalınlıqlarıdır. 

жi

i
i

A

A
ff


 0      tənliyi   pilləli-dəyişən en kəsikli  birborulu  resonator 

vasitəsilə  mayenin sıxlığını təyin edən vibrasiya-tezlik veriçisinin nəzəri statik 

xarakteristikasıdır. 

 

2.4. Rezonatorun  bərkidilmə yerlərində reaktiv qüvvələrin minimuma 

endirilməsi üçün Ģərtlərin müəyyənləĢdirilməsi 

 

Məsələnin ikinci hissəsində, daha dəqiq desək, rezonator parametrləri  ilə   

dayaqlardakı reaktiv qüvvələr  arasında analitik asılılığın müəyyən edilməsi,  halına 

baxacağıq [32]. Nəzəriyyəyə uyğun olaraq, dayaqlardakı qüvvə  aşağıdakı kimi 

müəyyən edilir: 

 

),0(11 tyEJF  . 

 

Bu asılılıq )(tv  funksiyasıdır ki, zamana görə harmonik funksiya adlanır. AF  

amplitud qiyməti 

)0(11uEJFA   bərabərdir. 

 

 

 







222222

111111 ,

SbUaxz

VbUaxz
 

tənliklər sistemini nəzərə almaqla 



82 

 

 

  1111111 )),(),(()( FlvVlvUxu     hesablamaq olar, 

 harada ki, 

  

111 )1,0()0( Fvu  . 

Burada (2.20) ifadəsinə uyğun olaraq, 1F  – burada  (2.21) tənliyi ilə tezliyi 1v  

qiymətlərində hesablanmış  məxsusi X  matrsinin vektorudur. 1F  vektoru scalyar 

ədəd dəqiqliyi ilə müəyyən edilir və aşağıdakı kimi, məsələn görünüşdəki kimi  qəbul 

edilə bilər:  













11

12

1

1
2 x

x

EJ
F


. 

 

Bu cür yuxarıda təqdim  olunduğunu  qəbul edərək  1F   üçün alırıq: 

 

11

3

1
2

xvFА


 ,     (2.24) 

 

harada ki,    - rəqslərin intensivliyini müəyyən edən, yəni ilkin şərtlərdən asılı olan 

sabitdir.  

Rəqslərin intensivliyinin xüsusiyyətləri kimi, borunun orta nöqtəsinin h

yerdəyişməsi amplitüdü qəbul edilə bilər. Sistemin parametrlərindən asılı olmayaraq,  

h   amplitunun sabitliyinin təmin olunmasına çalışmalıyıq.  Bunu parametrlər 

vasitəsilə ifadə edək.  Çünki 

 

)0(2zh   olarsa, 

 

ifadə aşağıdakı şəkil alar 
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2)1,0( Fh  . 

                                                  







121

21

ФFVF

ФFVF
                                     (2.19)   

aşağıdan sistem tənliyini də həll edərək, alırıq  

 

VFF 1

1

2

 .                                                   (2.25) 

 

 (2.25) münasibətini həll edirik və tapılmış qiyməti (2.24) tənliyində yerinə 

qoyaraq    üçün alırıq   

 

)()(

)(

111121211111212

2222122

xVxUTkxUxTU

TSVUkJhE




 . 

 

 (2.25) ifadəsindən görünür ki,     nəzəri olaraq  AF  yerinə yetirilməsi zamanı  

bərabərlik sıfra bərabər alınır : 

      (         )      (  
    

 )      (         )            

 

 

02222  TSVU .                                       (2.26) 

 

Beləliklə, (2.25) bərabərliyini  (2.26) tənliyində nəzərə alan zaman bərabərliyin 

şərtlərinə əsasən rezonatorun parametrlərini seçməklə, boruların bərkidilmə 

yerlərində reaktiv qüvvələrin azaldılması hesabına korpusda dayaqlar vasitəsilə rəqs 

enerjisinin itkisinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına nail olmaq mümkündür. 
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2.5. Vibrasiya-tezlik sıxlıqölçəninin en kəsiyi pilləvari dəyiĢən birborulu 

rezonatorun rasional parametrlərinin seçilməsi  

 

Əvvəlki alt fəsildə işlənmiş, pilləvari-dəyişən en kəsikli boru  şəklində 

hazırlanmış rezonatorun bərkidilmə yerlərində reaktiv qüvvələrin minimallaşdırılması 

üçün tapdığımız şərt praktiki hesablamaların aparılması üçün əlverişsizdir. Buna görə 

də borunun pilləli-dəyişən en kəsikli rezonatorunun  parametrlərinin seçilməsi üçün 

daha praktik formulların axtarışını aparmaq  məntiqlidir. 

Bu alt fəsildə birborulu rezonator üçün  maksimal dərəcədə mümkün olan 

yüksək keyfiyyət əmsalını təyin edən şərtlərin müəyyənləşdirilməsinə keçək. 

Sonrakı hesablamalarda rahatlıq üçün aşağıdakı əvəzləmələri qəbul edəcəyik: 

10
4

1

1
111 28,6 lF

EJ

m
l  ,                                              (2.27) 

 

20
4

2

2
222 28,6 lF

EJ

m
l  .                                          (2.28) 

 

Tutaq ki, 012212211  xxxx  (2.21) tənliyinin kökü 1  -dir, yəni  155.31  . Onda 

2  sonrakı 02222  TSVU  (2.26) tənliyinin kökü tapılmalıdır.  365.22    qəbul 

etsək, onda bu halda (2.27) və (2.28)  tənlikləri çətin olmayan çevirmələrdən sonra 

aşağıdakı şəkli alır : 

10
4

44

1

222

1 28,6
)(

)(
4155.3 lF

dDE

ddD жT 






,                            (2.29) 

20
4

42

2

222

2 28,6
)(

)(
4365.2 lF

dDE

ddD жT 






.                         (2.30) 
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Göstərilən riyazi münasibətləri, əmsalları və eləcə də anında maye vibrasiya-

tezlik sıxölçənlərinin işlənməsi sahəsində layihəçilərin təcrübəsini nəzərə alaraq, en 

kəsiyi pilləli-dəyişən birborulu rezonatorun rasional, məqsədəuyğun  parametrlərini 

seçmək üçün aşağıdakı alqoritmi təklif etmək olar: 

- ölçülən mayenin xassələrini nəzərə alaraq rezonatorun materialını seçməklə, 

deməli T   sıxlığı  və E  elastiklik  modulunun əmsalını təyin etməli;      

-   ölçmələrin texnoloji şərtini nəzərə almaqla  borunun d  daxili diametrini 

təyin etmək; 

- borunun hazırlanması texnoloji şərtini nəzərə almaqla birborulu rezonatorun   

mərkəzi hissəsinin xarici diametri  1D   və  2D  periferiya sahələrinin seçilməsi ; 

- vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənlərinin istehsalı sahəsində layihəçinin təcrübəsini 

nəzərə almaqla boş birborulu rezonatorun rəqslərinin  0F  məxsusi tezliyinin 

tapılması; 

- birborulu rezonatorun periferiya sahələrinin hesabat 2l  uzunluğunun          

aşağıdakı   20
4

42

2

222

2 28,6
)(

)(
4365.2 lF

dDE

ddD жT 






   ifadəsi ilə təyin 

etməli; 

- birborulu rezonatorun mərkəzi sahələrinin hesabat  1l  uzunluğunun     

155.31   olduqda 10
4

44

1

222

1 28,6
)(

)(
4155.3 lF

dDE

ddD жT 






 ifadəsındən  

təyin etməli; 

 Yuxarıda təqdim edilən metodika, sıxlığı ölçülən mayeyə nəzərən və 

rezonatorun birləşmə yerlərində reaktiv qüvvələrin minimuma endirilməsi hesabına 

maksimal keyfiyyət əmsallı, verilmiş mütləq həssaslığa malik olan en kəsiyi pilləli-

dəyişən birborulu rezonatorun parametrlərinin hesabatının aparılmasına imkan verir. 
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 2.6. Müəyyən edilmiĢ amplituda ilə rezonatorunun rəqslərinin təsirlənmə 

gücünün təyin edilməsi 

 

Əvvəllər biz rəqs intensivliyi kimi borunun orta nöqtəsinin  hərəkət amplitudu 

h  qəbul edilmişdir. Biz bu alt fəsildə müəyyən amplituda ilə rezonatorun rəqs 

etməsini doğuran birdəfəlik  əlavə edilmiş toplanmış qüvvə kəmiyyətinin 

hesablanmasını həyata keçirəcəyik. Qüvvənin  tətbiq edilmiş nöqtəsi üçün borunun 

ortasını qəbul edirik. 

Hesabat zamanı,  rezonatorun  təsirləndirilmə enerjisi  tamamilə rezonatorun 

rəqs enerjisinə ötürülür, yəni enerji itkisi (məsələn, korpusa bağlanma yerlərində 

enerjinin səpələnməsi  səbəbindən) əhəmiyyətsiz dərəcədə az olduğu ehtimal olunur. 

Hesablama sxemi Şəkil 2.9-da göstərilmişdir.  

 

 

ġəkil 2.9.  Rəqslərin təsirlənmə qüvvəsini təyin etmək üçün rezonatorun  

hesabat sxemi 

P  təsirlənmə  qüvvəsi a  nöqtəsinə əlavə olunur.  Bu a   nöqtəsində borunun 

əyilməsini tapırıq. Rezonatorun simmetriyasını nəzərə alaraq, hesabatı borunun 

yarısından  bir tərəfi üçün aparacağıq. 

Hesablamaq üçün işdə təklif olunan metodikadan istifadə edəcəyik [109]. 

Rezonatorun baxılan yarısını şərti olaraq iki hissəyə bölürük: birincisi - borunun 

bərkidilmə yerindən kənar diametrin dəyişdiyi yerə qədər; ikincisi - borunun xarici 

diametrinin dəyişdiyi yerdən onun ortasına qədər. 
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Rezonator borusunun birinci sahəsinin ətalət momenti 1J  , borunun uzunluğu 

isə 1l  , ikinci sahənin müvafiq parametrləri isə ətalət mometi 2J  və borunun uzunluğu 

2l  götürülmüşdür. Təsirləndirmə  sistemi tərəfindən yaradılan və inkişaf etdirilən P

gücü rezonatorun ortasında tətbiq olunur, buna görə də baxılan yarısı 2/P  rezonator 

üçün qəbul edilir. Rezonatorun yerləşdirilməsi yerində reaksiya qüvvəsi  0Q  və  0M  

momenti fəaliyyət göstərir. 

Birinci sahədə elastikliyinin  xəttin tənliyi aşağıdakı ifadədən əldə edilir 

,
!3!2!1

)(
32

00101111

x
Q

x
M

x
EJyEJxyEJ                              (2.31) 

 

harada ki,        - müvafiq olaraq başlanğıc və əyilmə bucaqlarıdır. Rezonatorun 

sol sonlu tərəfinin sərt birləşdirilmişdir, ona görə də 0,0 00  y   qəbul edilir və  

(2.31) ifadəsi aşağıdakı şəkil alır  
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0
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EJ

Q
x
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M
xy  .                                    (2.32) 

 

İkinci sahənin əvvəlində aşağıdakı münasibətdən təyin edilən 

121211 ,,, QMy  , üçün alırıq 
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2

1
01012 )(

J

J
MlQM  ,                                       (2.35) 

 

2

1
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2 J

JP
QQ 








 .                                             (2.36) 

 

Elastiki xəttin tənliyi ikinci sahədə aşağıdakı şəkli alır  
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2
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Q
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M
xyxy   .                                        (2.37) 

 

Ikinci sahədə (2.37) ifadəsinin müvafiq olaraq bir, iki və üç dəfə diferensialını 

almaqla 2 əyilmə bucağının toxunanını,  2M  momentini və 2Q  reaksiya qüvvəsini 

tapırıq. 

2

2

2

12
2

2

12
122

2
)( x

EJ

Q
x

EJ

M
x  ,                                        (2.38)                      

 

2

2

12

2

12
22 )( x

EJ

Q

EJ

M
xM  ,                                                 (2.39) 

 

2

12
22 )(

EJ

Q
xQ  .                                                   (2.40) 

 

Nəzərə alsaq ki, ikinci sahənin sonunda dönmə bucağı 2  və reaksiya qüvvəsi 

2Q yoxdur, onda sistem tənliyi aşağıdakı kimi olacaqdır  

 









.0)(

0)(

22

22

lQ

l
                                            (2.41) 
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Yuxarıdakı (2.41) tənliyində  (2.33)  (2.40) ifadələrini nəzərə almaqla həll 

edərək, rezonatorun dayaqlara ilişmə yerlərində 0Q  reaksiyası və  0M  momenti üçün 

aşağıdakı ifadəni alarıq 
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2
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2

2
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JP
Q

Jl

Jl

J

JPl
M

                                          (2.42) 

 (2.42) tənliklər sistemini  0M  və 0Q  üçün  21 JJ    и  4/21 lll   qəbul 

edərək yoxlayırıq. Bu zaman (2.42) ifadəsindən aşağıdakılar alınır: 
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Bu ifadələr də  hər iki ucu  bərkidilmiş boru daimi en kəsikli rezonator  üçün 

alınmış müvafiq ifadələrlə üst-üstə düşür.  (2.42) tənliklər sistemindən istifadə edərək 

və (2.37)  tənliyindən  en kəsiyi pilləli dəyişən rezonatorun h   əyilməsini təyin 

edirik 








 





21

1

2

122

2

12

3

1

2

21

1

2

12

2

121

3

121
22

6

663

6

63

2
)(

JEJ

lEJJllJl

JEJ

lEJllJJlJJP
lyh . (2.43) 

 

Alınan ifadə borunun en kəsiyi pilləli-dəyişən hissəsində rezonatorun tələb 

olunan rəqslərinin amplitudasını təmin etmək üçün lazım olan təsirləndirmənin 

təqribi hesablanması üçün istifadə edilə bilər. Bu halda alınan qiymət şişirdilmiş 

olacaq, çünki alınmış bu qiymət rezonatorun rəqslərinin amplitudunun tezliyə görə 
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müəyyənləşdirən rezonans halından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənəcəkdir.  [110] görə, 

ph  rezonans zamanı rezonatorun rəqslərinin amplitudu,  rezonans zamanı tezliyə görə 

əhəmiyyətli dərəcədə  fərqlənən rezonator rəqslərinin amplitudu ilə  aşağıdakı 

münasibətlə əlaqələndirilir 

Q

h
h

p
 , 

burada  Q - mexaniki rəqsi sistemin keyfiyyət əmsalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

ĠKĠNCĠ  FƏSĠLDƏ ALINAN  ƏSAS NƏTĠCƏLƏR 

 

1. Elektromexaniki analogiyalar metodundan istifadə etməklə yüksək keyfiyyət 

əmsallı birborulu  rezonator yeni formada en kəsiyi pilləli-dəyişən  boru şəklində sintez 

edilmiş, üç sahədən – mərkəzi hissə və iki eyni periferiya bölmələrindən ibarət olur.  Borunun 

bütün sahələrinin daxili diametri eynidır və periferiya sahələrin xarici diametri mərkəzi 

hissənin xarici diametrindən daha böyükdür.  

2. En kəsiyi pilləvari-dəyişən birborulu rezonator üçün riyazi modeli işlənib 

hazirlanmiş və tədqiq edilmiş, bunun nəticəsində rezonator borusunun birləşmə yerlərində 

reaktiv qüvvələrin minimallaşdirilmasi şərtləri müəyyən edilmişdir. 

3. Pilləvari-dəyişən en kəsiyə malik yüksək keyfiyyət əmsallı  birborulu  

rezonatorunun rasional parametrlərinin seçilməsi metodikası işlənilmişdir. 

 4. Verilən amplituda ilə rezonatorun rəqslərininn təsirlənmə gücünü müəyyən etməyə 

imkan verən bir ifadə əldə edilmişdir.  
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III FƏSĠL. VĠBRASĠYA   SIXLIQÖLÇƏNĠNĠN     VERĠCĠSĠNĠN 

                  GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNƏ SIXLIĞI ÖLÇÜLƏN MÜHĠTĠN  

                   QEYRĠ - STABĠLLƏġDĠRĠCĠ  AMĠLLƏRĠN TƏSĠRĠNĠN TƏHLĠLĠ 

 

Real istismar şəraitində rezonatorun rəqslərinin tezliyi yalnız informativ 

parametrdən – sıxlıqdan asılı deyil, həm də sabitliyi pozan amillərin təsirindən, yəni 

məhz temperaturun, təzyiqin, axının sürətinin, çirkləndirici və ətraf mühitin örtük  

əmələ gətirən maddələrinin sıxlığı ölçülən mühitin təsirindən asılıdır [113;125;77]. 

Bununla yanaşı, çoxsaylı tədqiqatlar göstərir ki, vibrasiya sıxlıqölçənlərinin 

göstəricilərinə ən böyük təsir sıxlığı ölçülən mayenin temperaturu və təzyiqidir. Bu 

baxımdan, bu bölmədə parametrlərin hər birinin təsirini ayrı-ayrılıqda nəzərdən 

keçirilir, sıxlığı ölçülən mühitin destabilləşdirici amillərinin  vibrasiya tezlik 

sıxlıqölçəninin vericisinin göstəricilərinə təsirinin təhlili  fəsildə verilmişdir. 

 

3.1. Rezonatorun temperaturunun onun rəqslərinin tezliyinə təsirinin analizi 

 

Temperaturun dəyişməsi ilə həssas elementin materialının elastiklik modulu və 

rezonator borusunun həndəsi ölçüləri dəyişir. 

Rezonatorun rəqslərinin tezliyinin temperaturdan asılılığını təyin etmək üçün 

onun statik xarakteristikasından (2.23) [9] istifadə edirik. Eyni zamanda qəbul 

edilmişdir ki, rezonatorun uzunluğunun nisbi dəyişməsi  ,  rezonatorun sahələrinin 

birinin xarici  D  və daxili d  diametri, elastiklik modulu E , verilmiş temperatur  

intervalında materialın sıxlığının T  nisbi uzunluğunun  dəyişməsi xətti xarakter 

daşıyır. Deyilənləri nəzərə alaraq, rezonator borusunun rəqslərinin tezliyinin 

temperaturdan asılılığını müəyyən etmək üçün əvvəlcə 

tdD L  ,                                                      (3.1) 

tE E   ,                                                             (3.2) 

tLT  3                                                         (3.3) 
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qəbul olunur. Burada: t - resonatorun 0t  temperaturunda (adətən 20
0
С)  bəzi ilkin 

qiymətlə müqayisədə olan dəyişiklikdir. 

Bu ifadələri nəzərə alaraq, resonatorun statik xarakteristikası aşağıdakı 

formaya düşür 
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.                          (3.4) 

0t
f  - rezonatorun rəqslərinin tezliyi olub, 0t   temperaturunda H   sıxlıqlı maye 

ilə doldurulmuş formada rezonator və )(t  rezonatorun rəqslərinin tezliyini 

temperatur əmsalını qeyd edərək aşağıdakı kimi yaza bilərik  
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t
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A
ff


 00 ,                                                          (3.5) 
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.                                       (3.6) 

Belə olanda (3.4)  ifadəsi aşağıdakı formanı alır: 

 tff tt 
0

 .                                                      (3.7) 

Beləliklə, rezonatorun temperaturu 0t -dan  t  - dək dəyişdikdə, rezonatorun 

rəqslərinin tezliyinin deviasiyası olacaqdır 

  1
00

 tffff tttt                                                    (3.8) 

Aparılan eksperiment tədqiqatları [84] göstərir ki, temperaturun dəyişməsi 

nəticəsində rezonatorun rəqslərinin tezliyinin dəyişməsi kifayət qədər geniş 

temperatur diapazonunda )320( 0 Ct   olub, dəyişikliklərdən asılılığı faktiki olaraq  

xətti xarakter daşıyır.  
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Bu, borunun materialının elastiklik modulunun  və istilik genişlənmə əmsalının 

xəttiliyi ilə izah olunur və (3.8) tənliyinin sağ hissəsi 0t  ətrafında t  qədər ikinci 

dərəcəyə qədər dəqiqliklə Makleron sırasına ayırmağa  imkan verir : 

 

tfff ttt  )0()0(                                         (3.9) 

burada 

      010
00
 




ttt ftff  

Əvvəlcə,  )0(   müəyyən etmək üçün,  )(t    üçün  ifadəsini  tapırıq. Bu 

məqsədlə əvvəlcə , (3.6) tənliyinin hər iki hissəsinin logarifmini  

       tLnALntLn EH  1
2

1

      tALntLn LL 3112  

Alırıq və sonra isə alınmış ifadənin diferensiallayırıq. Bu zaman müvafiq ifadə 

aşağıdakı kimi  
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1
.                       (3.10) 

olar. Onda   '(0)  aşağıdakı kimi təyin olunur: 

 
   











A

A LELE 2

2

1
0 .                                            (3.11) 

Yuxarıda 0t  olan zaman  0tf  olduğunu nəzərə alsaq, (3.9) tənliyi 

aşağıdakı formada yazılar: 

   
t

A

A
ff LELE

tt 










2

2

1
0 . 

Bu ifadə, temperatur dəyişməsi zamanı temperatur xətasının tk   əmsalına 

mütənasib olduğunu göstərir. Beləliklə, rezonatorun temperaturu  0t  dan t -yə 

qədər dəyişdikdə rezonatorun rəqslərinin deviasiyasını təyin etmək üçün 

sadələşdirilmiş ifadə aşağıdakı kimi olacaqdır: 
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Aparılan təhlil göstərir ki, temperatur xətası böyük miqdara çata bilər və onu 

azaltmaq üçün xüsusi tədbirlər görülməsini, ölçü götürürülməsi zərurəti yaranır. Hal-

hazırda, vibrasiya maye sıxlıqölçənlərin  temperatur xətasını azaltmağın  üç üsulunu 

ayırd etmək olar: texnoloji, konstruktiv və struktur. 

 Temperatur xətasının azaldılmasının texnoloji üsulları rezonatorlarının işlənib 

hazırlanması üçün E  elastiklik modulu əmsalı ilə minimal temperatur  və L  

minimal genişlənmə əmsalı ilə materiallardan istifadə edilməsini nəzərdə tutur. 

 Cədvəl 3.1-də vibrasiya sıxlıq vericilərının rezonatorlarının istehsalında 

istifadə edilə bilən müxtəlif konstruksiya materiallarının parametrləri göstərilmişdir. 

Burada həm də, həmin materialların  korroziyaya davamlılılığı barədə məlumatlar da 

verilmişdir. Belə ki, vibrasiya sıxlıq vericisini hazırlayarkən rezonatorun materialı, 

ilk növbədə ölçülən mühitin təcavüzkar(aqressiv) xüsusiyyətləri ilə müəyyən 

olunduğundan, bu üsulun tətbiqi  məhduddur. 

                                                                                                         Cədvəl 3.1 

Müxtəlif konstruksiya materiallarının parametrləri 

 Sıxlıq,  

m  

Elastiklik 

modulu, Е 

Xətti genişlənmənin 

temperatur əmsalı, 

  

Elastiklik 

modulunun 

temperatur əmsalı, 

E  

kq/м
3
 kq/san

3
м Т/град Т/град 

Polad 20 7860 1,979610
11 

11,910
-6

 5,48710
-4

 

Polad 25 7850 1,979610
11

 11,110
-6

 1,23710
-4

 

IXIBHЭТ 7900 1,979610
11

 16,710
-6

 2,47510
-4

 

15X12BMФ 7850 2,116310
11

 10,510
-6

 2,35810
-4

 

Х18НIIB 7900 1,979610
11

 16,010
-6

 3,71210
-4

 

4XT3 7680 2,136410
11

 10,310
-6

 3,05710
-4

 

Д16T 2780 0,705610
11

 22,710
-6

 3,05710
-4

 

Bürünc 8700-8900 1,1310
11

 17,510
-6

 - 

Инвар 36Н 8200 1,479310
11

 0,6410
-6

 0,510
-4

 

Ковар 29НК 8300 1,450410
11

 4,45,510
-8 - 

Элинвар ЭИ-25  1,850010
11

 9,510
-6

 0,210
-4

 

BTI 4520 1,02910
11

 8,910
-6

 9,0910
-4

 

BT 3 4500 1,27510
11

     8,610
-6

 2,9410
-4

 

BT 8 4500 1,2610
11

     8,310
-6

 0,99210
-4
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İkinci üsulda rezonatorun əyilmə sərtliyini, nəticədə isə rezonatorun rəqslərinin 

tezliyini dəyişdirən əlavə kompensasiya elementlərinin rezonatorun konstruksiyasına 

daxil edilməsini nəzərdə tutur. Bu zaman kompensasiyaedici elementlər kimi həm sırf 

mexaniki kompensatorlardan  [19], həm də elektromaqnit kompensatorlardan  istifadə 

oluna bilər [108]. 

 En kəsiyi pilləli-dəyişən birborulu rezonatorun vibrasiya sıxlıq vericisinin  

temperatur xətasının kompensasiya olunması üçün təklif olunan üsulu nəzərdən 

keçirilmişdir (Şəkil 3.1). 

 

 

ġəkil 3.1. Temperatur xətasına görə kompensasiya olunan vibrasiya sıxlıq 

vericisinin rezonatoru 
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Verici, içərisindən maye axını olan, xətti genişlənmə əmsallı temperaturu aşağı 

olan elastiki materialdan hazırlanmış  pilləli-dəyişən en kəsikli birboru şəklində 1 

rezonatordan və böyük xətti genişlənmə əmsalı elastik materialdan   hazırlanmış  iki  

eyni paralel 2 borusundan ibarətdir. 

Sıxlığı ölçülən maye axınının  daxil olması və xariç olunması prosesi  mərkəzi 

boru vasitəsilə həyata keçirilir ki, bütün borular 3 özülünə və 4 əsasına sərt şəkildə 

birləşmişdir. Boru sistemi vericinin gövdəsinə 5 elementləri ilə bərkidilir. 

Rezonatorun təsirlənmə sistemi 6 rəqslərin qəbuledicisindən, 7 gücləndiricisindən və 

8 təsirləndiricisindən ibarətdir. 9 tezlikölçəni vericinin çıxış siqnalının qeydiyyata 

almaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Texnoloji boru kəmərinin 10 və 11 çevik 

elementləri  rezonatordan ayrılmasını həyata keçirən 12 və 13 texnoloji boru 

kəmərində boru hissələrindən və konstruksiyanın xarici  elementlərində rəqsi 

enerjinin səpələnmənin qarşısının almaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Vibrasiya vericisinin  iş prinsipi aşağıdakı kimidir: ölçülən maye, 10 elastiklik 

elementindən keçməklə 3 əsasına bərkidilmiş 12 borusuna daxil olur, 4 əsasına 

birləşdirilmiş  1 və 2 maye paralel boruları  vasitəsilə axır və  11 elastik elementindən 

keçməklə vericidən 13 borusundan xaric edilir. Təsirlənmə sistemi 1 rezonatorun 

borusunun məxsusi tezliyinə  yaxın olan tezlikdə avtorəqslərin tezliyinə gətirilməsi 

ilə nəticələnir. Axan mayenin sıxlığından asılı olan avtorəqslərin tezliyi 9 tezlikölçəni 

tərəfindən qeydə alınır. Nəzarət olunan mayenin    rezonatorun rəqslərinin tezliyin  

0f        başlanğıc qiymətindən     tf  -  ə dəyişməsi    t    qədər temperaturunun 

dəyişilməsi üçün aşağıdakı ifadəni alırıq  

tff t  0
2

1
 ,                                                (3.13) 

burada,   -  rezonator borusunun rəqslərinin tezliyinin temperatur əmsalıdır. 

p

pp

N N
IE

l
ff

2

2

0
42

1


  ,                                          (3.14) 
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Harada   ki, l   - rezonator borusunun uzunluğu ;   pE     və   pI   -  rezonatorun 

materialının elastiklik modulu və rezonatorun borusunun eninə kəsiyinin ətalət 

momenti ;  pN - rezonator borusunun dartınma qüvvəsi.  

Xətti genişlənmə əmsalları arasındakı fərqə görə vericinin mərkəzi və yan 

borularda qızdırılmasında yaranan  pN  rezonatorun borusunun dartınma qüvvəsi 

kəmiyyətinin həcmini müəyyən edəcəyik. 

Bunun ardınca, kompensasiya edən  rezonator borusunun xətti 

genişləndirilməsi əmsalı k  resonator borusunun xətti genişləndirilməsi  əmsalından 

p  daha çox olduğundan, temperatur artırılması  səbəbindən  resonator borusunun 

uzanması və kompensasiya edən borunun  sıxılmasına pN  səbəb olacaq. Bütün 

boruların nisbi uzanması eyni olmalıdır. Belə olanda temperaturun dəyişməsi 

səbəbindən dartınma qüvvəsinin pN  artması növbəti bərabərlikdən müəyyən edilə 

bilər 

kk

p

k

pp

p

p
FE

N
t

FE

N
t

2
                                           (3.15) 

burada: pF  - rezonatorun borusunun eninə kəsiyinin sahəsi;  

  kF  - kompensasiya edən borunun eninə kəsiyinin sahəsi; 

  kE - kompensasiya edən borunun materialının elastiklik modulu. 

(3.15)  ifadəsini həll edərək alırıq 

t

FE

FE

FE
N

pp

kk

kkpk
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21

)(






.                                               (3.16) 

Ölçülən mayenin temperaturunun dəyişməsi zamanı rezonatorun rəqs tezliyinin 

ilkin qiymətdən ümumi meyletməsinin sıfıra bərabər olması üçün aşağıdakı 

bərabərlik təmin edilməlidir 

Nt ff   .                                                    (3.17) 
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 (3.13), (3.14), (3.16) tənliklərini  nəzərə alsaq  (3.17) aşağıdakı formada təsvir 

olunar: 

 

t

FE

FE

FE

IE

l
ftf

pp

kk

kkpk

kk







21

)(

42

1

2

1
2

2

00






.                                (3.18) 

 

Sadə dəyişikliklərdən sonra (3.18) ölçülən mayenin temperaturunun dəyişməsi 

zamanı rezonatorun rəqslərinin tezliyinin ilkin qiymətdən cəm meyletməsinin sıfra 

bərabərliyini təmin etmək şərtini əldə edirik: 

1
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.                                         (3.19) 

Belə olanda, (3.19) ifadəsindən aydın görünür ki,  rezonator borusunun və 

kompensasiya borularının materiallarının xətti genişləndirilməsi əmsalının fərqi 

bərabərsizliyi təmin etməlidir 





k

k
pk

Sl

I
2

24
 , 

Temperatur xətasını azaltmaq üçün struktur üsulu əsas və əlavə çeviricilərin 

sonrakı çıxış siqnallarının emal edilməsi də nəzərə alınmaqla əlavə ölçmə kanalını 

vericinin ölçmə dövrəsinə daxil edilməsinə əsaslanır. Bu halda, əlavə çevirici kimi, 

ya sıxlığa görə  həssaslığa fərqli, temperatura görə isə eyni həssaslığa malik 

rezonatorlardan, [66] və ya temperatur vericilərindan istifadə oluna bilər [37]. 

Baxılan üsullara tənqidi yanaşmadan qeyd edə bilərik ki, kütləvi istehsal 

cihazlarında ən çox yayılmış üsul sonuncudur, yəni temperatur vericisində tətbiq 

edilən struktur üsul əsasında  həyata keçirilməsidir. 
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3.2. Sıxlığı ölçülən mühitin təzyiqinin rezonatorun rəqslərinin tezliyinə 

təsirinin təhlili 

 

Ölçülmüş mayenin təzyiqinin dəyişməsi rezonatorun əyilmə sərtliyini 

dəyişərək onun məxsusi rəqslərinin tezliyinə təsir göstərir. Bu dəyişiklik, axın 

kanalının S  sahəsinə  P  təzyiq kəmiyyəti tərəfindən müəyyən edilən oxlara görə N

sıxılma yükünün olması hesabına baş verir [119]. Bu halda en kəsiyi pilləli-dəyişən 

boru rezonatorunun məxsusi rəqslərini təsvir edən diferensial tənliklər  (2.9)  

aşağıdakı formanı alır: 
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                                       (3.20) 

Hər iki sahədə rezonatorun rəqslərinin tezliyi eyni olduğundan, sonrakı təhlil 

üçün ümumiləşdirilmiş tənliyi nəzərdən keçirmək kifayətdir 
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Yuxarıda təqdim olunan (3.21) tənliyinin  həlli [41] aşağıdakı görünüşə malikdir: 

KP

PP
F

PS
ff  1

0 ,                                                      (3.22) 

burada:  

pf   - rezonator borusunun rəqslərinin tezliyi olub, maye ilə dolu    

sıxlıqlığına və  P   təzyiqinə malikdir;  

0Pf - rezonator borusunun rəqslərinin tezliyi olub, maye ilə dolu   sıxlıqlığı  

və  )1.0(0 мПАP  ilkin təzyiqinə malikdir; 

 2
min

2

VL

JE
FKP


  – Eyler kritik gücü ;  
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minJ – çubuğun eninə kəsiyinin ən kiçik momenti, baxılan halda 2J bərabər 

götürülmüşdür; 

V  - borunun uclarının bərkidilmə şəraitindən asılı olan uzunluğun gətirilmə 

əmsalı. 

Vericinin (2.23) statik xarakteristikasını nəzərə alsaq  (3.22) ifadəsinin 

görünüşü aşağıdakı formanı qəbul edir: 
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 .                                (3.23) 

 

)( p  üçün aşağıdakı işarələməni qəbul etsək, təzyiqə görə rezonatorun tezlik 

əmsalı aşağıdakı düsturla hesablanacaqdır 
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,                                                 (3.24) 

Beləliklə,  ölçülən mayenin təzyiqini 0P  - dan P  -yə dəyişdikdə rezonatorun 

tezliyinin deviasiyası aşağıdakı kimi müəyyən edilə bilər: 

)1)((
00

 pffff pppp  .                                           (3.25) 

Aparılan araşdırmalar [48] və  metal rezonatorlar üçün alınan asılılığa görə 

təzyiq dəyişiklikləri kifayət qədər geniş diapazonda faktiki olaraq xətti xarakter 

daşıyır. Bununla əlaqədar olaraq, göstərilən ifadə, həmçinin rezonatorun temperatur 

xətasının təhlili zamanı olduğu kimi, Makloren sırasına ikinci dərəcəyə qədər 

ətrafında dəqiqliklə ayırmaq   məqsədəuyğundur: 

Pfff ppp  )0()0(  ,                                              (3.26) 

harada ki, 

 

)0()1)(()0(
00
  ppp fPff .                                          (3.27) 
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(3.24) ifadənin hər iki tərəfini loqarifmləsək 

 

     44 1484.0
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1484.0 dnELnPSVL  .                             (3.28) 

Yuxarıdakı (3.28) ifadəsini diferensiallasaq alarıq: 
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Onda 0P  üçün alırıq: 
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 .                                                      (3.30) 

Yuxarıda yazılanlarn  nəzərə alınan zaman (3.25)  tənliyi təcrübə üçün 

əlverişli, aşağıdakı kimi formada yazacaqdır: 
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 .                                              (3.31) 

 

Beləliklə, aparılan təhlil göstərir ki, təzyiq dəyişiklikləri səbəbindən vibrasiya 

vericinin xətası onun həssaslıq əmsalına görə dəyişməsinə mütənasibdir 
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 .                                          (3.32) 

 

Bu halda (3.32) ifadəsindən təyin olunan vibrasiya vericinin həssaslığı  V

əmsalını eksperiment yolu ilə müəyyən etmək məqsədəuyğundur. 

Bu günə qədər məlum olan  ölçülən mayenin təzyiqinin dəyişməsi səbəbindən 

sıxlığın vibrasiya vericilərin xətalarını azaltmağın üç üsulunu ayırd etmək olar: 

texnoloji, konstruktiv və struktur. 
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Texnoloji metod, daxili təzyiqin fəaliyyətini kompensasiya etmək üçün ellips 

eksenlərinin müvafiq oriyentasiyası ilə kiçik bir ellipsvari borusu ilə rezonatorun 

yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur [91]. 

Təzyiq səbəbindən xətalarını azaldılması məqsədilə rezonatorun əyilmə 

sərtliyinin dəyişməsilə, nəticədə, bu əvvəllər qeyd edildiyi kimi,  rezonatorun  rəqs 

tezliyini dəyişdirmək məqsədinə əsaslanan  mexaniki  [21] və ya [18] elektromaqnit 

kompensatorlar tətbiq edilə bilər. 

Belə kompensatorlardan biri iddiaçı tərəfindən birboru en kəsiyi pilləli dəyişən 

rezonator  əsasında  sıxlığın təyin edilməsinin vibrasiyalı vericiləri üçün təklif 

edilmişdir [31].   

 Şəkil 3.2-də  belə bir kompensator ilə vericinin sxemi təsvir edilmişdir. 

 

 

ġəkil 3.2. Konpensator ilə birborulu rezonatorlu vibrasiya sıxlıqölçəni 

 

 Vericinin rezonatoru 1 en kəsiyi pilləli dəyişən  boru şəklində yerinə 

yetirilmişdir, 2 ucları sərt şəkildə özülündə quraşdırılmış,  borunun ucları 3 korpusa 

bərkidilmişdır. Rezonatora paralel olaraq, boru şəklində 4 iki eyni mexaniki 

kompensator və  borunun uclarında 5 iki ədəd silfon qoyulmaqla  yaradılmışdır. Bu 
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vəziyyətdə, 5 silfonlar  özünün açıq ucları ilə 4 borunun ucları ilə əlaqələndirilir və 

qapalı ucları isə 6 dayaqları vasitəsilə  2 əsasa  sıx bərkidilir. 4 borusu və 5 silfonları 

ilə yaranan daxili qapalı boşluqlar 7 boru kəmərləri vasitəsilə texnoloji boru kəməri 

ilə məlumat ötürülür (şəkildə göstərilməmişdir). Vericinin təsirlənmə sistemi 

rəqslərin elektromagnit qəbuledicisindən 8, elektron gücləndiricidən 9 və 10 

rəqslərinin elektromaqnit təsirləndiricisindən ibarətdir. Vericinin çıxış siqnalı – 

avtorəqslərin  tezliyi 11 tezlikölçəni tərəfindən qeydə alınır. 

Vericinin iş  prinsipini nəzərdən keçirək. Texnoloji boru kəmərindən ölçülən 

maye eyni zamanda rezonatora və kompensatorlara daxil olur. Kompensatorlar 

olmadığı təqdirdə, rezonator  pN
  

sıxılma yükünün hərəkətinə məruz qalır ki, bu da 

aşağıdakı münasibətdən təyin edilir 

PSN p  ,                                                    (3.33) 

harada ki,  P - ölçülən mayenin təzyiqidir;  S  - borunun keçid hissəsinin sahəsidir; 

Kompensatorları işə saldıqda rezonatorların borusu silfonların yerdəyişməsi 

səbəbindən  kN  dartıcı qüvvəsinə məruz qalacaq.  Bu zaman bu dartıcı qüvvə 

kəmiyyəti  növbəti münasibətdən müəyyən edilə bilər 

эффk PSN 4 ,                                             (3.34) 

harada ki,   эффS   -  kompensatorların silfonlarının effektiv sahəsidir. 

Beləliklə, rezonatorun rəqslərinin tezliyinə təzyiqin təsirinin olmaması şərti 

olaraq müəyyən edilir və aşağıdakı kimi təyin edilir 

эффSS 4 . 

Struktur üsulu əvvəlki paraqrafda nəzərdən keçirilmiş temperatur xətasının 

azaldılması  üsulu ilə analoq təşkil edir və vibrasiya sıxlıq  vericisi ilə mahiyyətcə 

eynidir. 
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3.3. Sıxlığı ölçülən mayenin axın sürətinin rezonatorun rəqslərinin 

tezliyinə təsirinin təhlili 

 

Ölçülən mayenin   axın sürətinin təsiri hesabına baş verən Koriolis qüvvəsinin 

əmələ gəlməsi 

xt

y
m
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və  ətalət qüvvəsi  
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2
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 . 

Bu halda, sərt şəkildə bərkidilmiş ucları olan boru rezonatorları üçün Koriolis 

qüvvəsi ətalət qüvvəsindən qat-qat azdır və buna görə də onu nəzərə almamaq olar. 

Təhlili sadələşdirmək məqsədi ilə, bizim nəzərdən keçirdiyimiz rezonator 

bircins ekvivalent uzunluq ilə əvəz edək [31]. Bu halda, yuxarıda göstərilənləri 

nəzərə alaraq rezonatorun öz eninə rəqslərinin diferensial tənliyi aşağıdakı formaya 

malik olacaq: 
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Bu tənlik və sərhəd şərtləri rezonatorun sərt dayaqlara bərkidilmə sonluqları 

üçün aşağıdakı funksiyanı təmin edir 
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 (3.36) şərtini  (3.35) tənliyində yerinə qoysaq aşağıdakını alarıq: 
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Buradan, rezonatorun rəqslərinin məxsusi tezliyi üçün təyin edilir:  
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 .                                            ( 3.38) 

0  olduğu halı (3.38) tənliyində nəzərə alsaq  (2.23)  tənliyinin  son formasını 

aşağıdakı şəkildəki kimi alarıq 
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(3.39) ifadəsindən görünür ki, mayenin axın sürətinin artması ilə rəqslərin tezliyi 

azalır. 

Məlum, texniki  ədəbiyyatlarda vibrasiya  vericisinin rezonatorunun rəqslərinin 

tezliyinə mayenin axın sürətinin təsirinin azaldılması məsələlərinə kifayət qədər 

diqqət yetirilməmişdir. Bu problemin uğurla həll edildiyi yalnız bir işi qeyd etmək 

olar [20], lakin bu halda baxdığımız vəziyyət üçün uyğun olmayan bir ştamplama 

tipli rezonatorun uclarının bərkidilməsi nəzərdə tutulur. 

Vibrasiya vericisinin göstəricilərinə təsirini kompensasiya edilməsini iki 

rezonator çeviricinin köməyilə yerinə yetirmək olar. Əgər hər bir rezonatorun belə 

parametrlərini seçsək, bu parametrlərə görə (3.39 ) ifadəsinin sağ tərəfində dördüncü 

vuruqa bərabər ifadələr əmələ gəlir və  tezlik siqnallarının bölünməsi zamanı bir-

birini qarşılıqlı ixtisar edirlər. Ətraf mühitin sürətindən yaranan xətaları tam 

kompensasiya etmək üçün bərabərliyin yerinə yetirilməsini təmin etmək lazım gəlir 

ki, bu zaman səciyyəvi olmayan parametrlər - əsas rezonatora, səciyyəvi parametrlrlə 

isə köməkçi rezonatora aiddir. 
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Bu halda ən rasional ikinci rezonatorun  təklif etdiyimiz konstruksiyadan 

istifadə etməklə ikinci rezonatora paralel olan birinci rezonator olaraq, kamerton 

rezonatorundan istifadə edilməklə əvvəlki konstruksiyada olduğu kimi 

yerləşdirilməsidir (bax: 3.1.-ci bölməyə). Bu halda (3.40) ifadəsindən  l uzunluğu l   

uzunluğuna bərabər olmalıdır. İkirezonatorlu sıxlıq vericisinin sxemi Şəkil 3.3-də 

göstərilmişdir. 

 

 

ġəkil 3.3.  Sıxlığı ölçülən mayenin axın sürətinin təsirini konpensasiya etməklə 

ikirezonatorlu sıxlıq vericisinin sxemi 

 

Xatırladaq ki, burada l  və l   rezonatorların ekvivalent uzunluqlarıdır və bu, 

(3.40) şərtini təmin edən rezonatorların parametrlərinin seçilməsini bir qədər 

çətinləşdirir. Verici, parametrləri (3.40)  bərabərliyinin yerinə yetirilməsi şərtindən 

seçilmiş, en kəsiyi  pilləli dəyişən boru şəklində yerinə yetirilmiş iki 1 və 2 

rezonatorundan ibarətdir. 1 və 2 resonatorlarının uçları 3 və 4 özüllərinə sərt şəkildə 

bərkidilmişdir, bu da nəticədə  5 gövdəsinin uclarına bərkidilir. 3 və 4 əsasları da öz 

aralarında bir-birinə 6 dayağı ilə birləşdirilmişdir. 1 və 2 rezonatorlarının hər biri 7 

elektromaqnit qəbuledisindən və 8 rəqslərin təsirləndiricisindən, 9 elektron 

gücləndiricilərindən ibarət fərdi təsirləndirmə sistemi ilə təchiz olunur. 
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Gücləndiricilərdən gələn siqnallar 10 tezlik bölücüsünün girişlərinə daxil olur. 

Gücləndiricisinin çıxış siqnalı 11 tezlikölçəninin girişinə daxil olur. Konstruksiyaya 6 

dayağının daxil edilməsi, son sərtlik səbəbindən 3 və 4 əsaslarında rəqslərin mümkün 

əyilmə rəqslərinin  aradan qaldırmağa imkan verir. 

Tezlikölçən 11cihazı tərəfindən qeydə alınan son nəticə siqnalı ölçülən 

mayenin sürətinin dəyişməsindən asılı deyil. 

 

3.4. Rezonatorun rəqs tezliyinə təsir edən digər qeyri-sabitləĢdirici 

amillərin təsirinin təhlili 

 

Rezonatorun təsirlənmə sistemində mayenin temperaturunun, təzyiqinin və 

sürətinin dəyişməsi ilə yanaşı, mayenin rəqslərinin tezliyinə mayedə olan 

çirkləndirici maddələr və abraziv aktiv təsir göstərən daxil olan hissəciklər, eləcə də 

rezonatora ətraf rütubətin olması əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. 

Mayedəki çirkləndirici maddələr resonator borusunun daxili səthinə çökərək 

resonatorun rəqslərinin tezliyinə təsir göstərir. Belə ki, resonator borusunun    vahid 

uzuluğunun kütləsinin dəyişməsi hesabına və onun  daxili hissəsinin həqiqi həcmi, 

hansı ki, sistematik xətanı təşkil etdiyi kimi, eləcə də çirklənmiş maddələrin  damping 

xassələri hesabına  özlülük kütləsini təşkil edir. Rezonatorun daxili səthinin tamamilə 

çirklənməsinin qarşısını almaq mümkün deyil, baxmayaraq ki, müntəzəm mikroelefin 

tətbiqi ilə bu prosesi bir qədər yavaşlaya bilərik [126]. Buna görə də, bu qeyri-

sabitləşdirici amillərlə mübarizənin yeganə üsulu istismar zamanı rezonatorun 

profilaktiki olaraq müntəzəm təmizlənməsidir. Bu zaman təmizləmələr arasındakı 

interval hər bir hal üçün fərdi eksperiment yolu ilə müəyyən edilir. 

Rezonatorun borusunun daxili boşluğuna abraziv təsir onun həndəsi ölçülərinin 

dəyişməsinə gətirib çıxarır və nəticədə boş rezonatorun ilkin tezliyinin dreyfinə, 

rezonatorun statik xarakteristikasının tənliyinə daxil olan parametrin dəyişilməsinə 

gətirib çıxarır. Əvvəlki vəziyyətdə olduğu kimi, bu təsirin qarşısını almaq tamamilə 

mümkün deyil, buna görə də burada yalnız  xüsusi emal üsullarının tətbiqini tövsiyə 

etmək olar. 
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Rezonatorun borusunda mayenin temperaturunu aşağı saldıqda nəmliyin 

kondensasiyası mümkündür. Nəticədə, rezonatorun rəqslərinin tezliyi əlavə su 

kütləsindən də asılı olacaq və bu da sıxlığın ölçülməsinin nəticəsini təhrif edəcək. 

Quraşdırıldığı yerdə  rezonatorun yanında nəmliyin kondensasiyasının qarşısını 

almaq üçün nəm uducuların yerləşdirilməsi tövsiyə olunur [45;72]. 

 

3.5. Avtorəqslərərin təsirləndirilmə sistemində faza sürüĢməsinin ölçmə 

xətalarının tədqiqi 

 

Əvvəlki 1.2.2 altfəslində  alınmış  (1.21) münasibəti,  rezonatorun 0  məxsusi 

tezliyi avtorəqslərin tezliyini balanslaşdıran bərabərliyi ifadə edən tənlik, yalnız o 

zaman doğru olar ki, təsirləndirmə sistemi  təsirləndirmə qüvvəsi   və  resonator  

arasında hərəkət bərabər olaraq 2/   qədər    faza sürüşməsini təmin edə bilsin. Eyni 

zamanda, real təsirlənməsistemlərində bu şərtlərin yerinə yetirilməsi onların 

elementlərinin tərkib hissələrinin qeyri-sabitliyi səbəbindən pozula bilər. 

Faza dəyişməsindən yaranan xətaları təhlil etmək üçün 1.2.2 alt fəslində 

nəzərdən keçirdiyimiz toplanmış parametrlərə malik ekvivalent sistemə müraciət 

edək və daha əvvəl əldə etdiyimiz asılılıqdan (1.20) istifadə edək. Rezonator 

rəqslərinin fazasının   kiçik dəyişiklikləri   tezliyinin 0  qiymətinədək dəyişməsinə 

gətirib çıxarır. Bu dəyişiklikləri müəyyən etmək üçün funksiyanın tam diferensialının 

(1.20) ifadəsindən istifadə edirik və onu  artımın təxmini qiyməti hesab edəcəyik 










 . 

Nöqtənin ətrafında 0   olduqda funksiyanın xəttiləşməsini həyata 

keçirərkən, nəticədə aldığımız  ifadəsini aşağıdakı şəkildə yazacağıq 
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harada ki, aşağıdakı 
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              nəzərə alınır .                                (3.41) 

 Təsir edən   faktorlarına görə resonatorun avtorəqslərinin tezliyinin 

həssaslığı    -yə görə   - nın   xüsusi artımı xarakterizə edir. Rəqslərin  keyfiyyət 

əmsalı üçün   hərəkəti altında ifadəni nəzərə almaqla və ya rəqslərin logarifmik 

dekrementi   üçün ifadəni nəzərə almaqla, avtorəqslərin tezliyinin nisbi deviasiyası 

şəklində onu yazaraq aşagıdakı ifadəni nəzərdən keçiririk: 

 2/2/)(  Q .                                      (3.42) 

Ölçmə çeviricinin girişinə baxılmış xətaları gətirmək üçün, yəni, nəzarət 

olunan mühitin     təsirinin olduğu halda yaranan sıxlığın ölçülməsinin   mütləq 

xətasını qiymətləndirmək üçün bir ifadə əldə edəcəyik: 

 

ff fff  //  ,                                                (3.43) 

harada ki,   

f - təsiredici kəmiyyətin təsiri altında rezonatorun avtorəqslərinin tezliyinin 

mütləq meyletməsi; 

f  -  vibrasiya çeviricisinin həssaslığı; 

  fff /  - təsiredici kəmiyyətin təsiri altında avtorəqslərin tezliyinin 

nisbi deviasiyası. 

(1.17)  düsturundan istifadə edərək vibrasiya çeviricinin həssaslığını ifadə 

edək: 
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Bunu (3.43) ifadəsində nəzərə alaraq sıxlığın ölçülməsinin mütləq xətasını 

qiymətləndirmək üçün formula əldə edəcəyik 
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Aldığımız ifadəni və (3.42) formulunda nəzərə almaqla avtorəqslərin 

təsirlənmə sistemində təsadüfi faza dəyişikliklərinə səbəb olduğu vibrasiya 

sıxölçəninin mühitin sıxlığının ölçülməsinin mütləq xətasını müəyyən etmək üçün 

son ifadəni əldə edəcəyik: 





 










 ~1

0a
,                                          (3.44) 

harada ki,   ~     - nəzarət olunan sıxlıq mühitinin nominal qiyməti. 

Alınmış münasibət avtorəqslərin təsirlənmə sisteminin elementlərinin diqqətlə 

yerinə yetirilməsinin zəruriliyindən xəbər verir. 
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ÜÇÜNCÜ FƏSĠLDƏ ALINAN ƏSAS NƏTĠCƏLƏR 

 

1.  Pilləvari-dəyişən en kəsikli birborulu rezonatorun rəqslərinin tezliyinə təsir 

edən destabilləşdirici faktorların - temperatun, təzyiqin və ölçülən mayenin axın 

sürətinin təsirinin analizi aparılmışdır. 

2. Yuxarıda göstərilən faktorların- temperatun, təzyiqin və ölçülən mayenin axın 

sürətinin təsirinin azaldılmasını təmin edən yeni pilləvari-dəyişən kəsikli birborulu 

rezonator işlənilmişdir. 

3. Avtorəqslərin həyəcanlandırıcısı sistemində faza sürüşməsilə mayenin 

sıxlığının ölçülməsi xətasının analizi aparılmışdır. 
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IV FƏSĠL.KEYFIYYƏT ƏMSALI YÜKSƏLDILMIġ EN KƏSĠYĠ PILLƏVARI 

DƏYIġƏN  BIRBORULU REZONATORUN EKSPERIMENT YOLU 

ĠLƏ TƏDQIQI 

 

Bu fəsildə əvvəlki 3-cü fəsildə alınmış nəzəri nəticələrin yoxlanılması üçün bir 

sıra eksperimentlər aparılmışdır. Bu məqsədlə: 

1. Pilləvari dəyişən en kəsikli hazırlanmış rezonatorun məxsusi rəqslərinin 

tezliyini təyin etmək üçün alınmış nəzəri ifadənin yoxlanılması; 

2. Parametrləri əvvəlki 2.4. fəslində metodika ilə təyin edilmiş pilləvari dəyişən 

en kəsikli hazırlanmış birborulu rezonatorun keyfiyyət əmsalının təyin edilməsi; 

 

4.1. Eksperiment maketin qurulması və qurğunun təsviri 

 

Ekspement tədqiqatların aparılması üçün qurğu təqdim olunmuşdur. Qurğu 

özündə tədqiq olunan rezonatoru və təcrübi lövhəni əhatə edir. Bu lövhədə: ГЗ 112 

tipli siqnalların generatoru, ЧЗ-34А tipli tezlikölçən-xronometr, В7-16А tipli rəqəm 

universal voltmetr, 100У-101 tipli gücləndirici,qida mənbəyi, В7-16А tipli osilloqraf, 

təsirləndirici və vericidən ibarət  ölçmə cihazları təsvir olunmuşdur (şəkil 4.1.1) 

Lövhədə, qurulmuş sxemə uyğun təsirləndirmə üçün və rəqsləri qeydə almaq 

məqsədilə elektpomaqnit çeviricidən  istifadə olunur. Rəqsi sistemi rezonans tezliyinə 

gətirmək sazlamaq üçün rezonatorun məcburi rəqslərinin rejimində həyata keçirilir 

ki, bu da qəbuledicidə elektrik hərəkət qüvvəsi (e.h.q) kəmiyyəti ilə gətirilmiş dolayı 

metodla təyin edilir.  

Elektromexaniki maye sıxlıqölçəni sənaye sahələrində maye mühitlərin 

sıxlığını ölçən cihazlara aid edilən bu sıxlıqölçən vasitəsilə rezonatorun rezonans 

tezliyinin sabitliyinin artırılmasına nail olunur. Struktur sxemə görə mahiyyəti ondan 

ibarətdir ki, vibrasiya tezlik sıxlıqölçənlərində sonları sərt qarmaqlarla bərkidilmiş və 

öz aralarında elsatikli bəndlərlə birləşdirilmiş iki paralel borudan hazırlanmış 

rezonatorda elastiki bəndlər ortası deşikli hazırlanır, sərt qarmaqlar isə öz aralarında 



114 

 

rezonatorun simmetriya oxu boyunca borulara paralel yerləşən və elementlərin 

deşiklərindən sərbəst keçən çubuqla birləşdirilmişdir [12]. 

Vibrasiya maye sıxlıqölçəni mayelərin sıxlıqölşən cihazlara aid edilir, neft-

kimya, kimya, yeyinti və başqa sənaye sahələrində istifadə oluna bilər. Cihazın 

mahiyyəti ondan ibarətdir ki, vibrasiya maye sıxlıqölçənində vericinin boruları üç 

hissədən ibarət ( iki kənar və bir mərkəzi), en kəsikləri isə pilləvari dəyişən şəkildə 

hazırlanır. Kənar hissələr eyni uzunluqlu və qalınlıqlı olub rəqs edən sistemin en 

oxuna nəzərən simmetrik olaraq yerləşdirilir. Borunun kənar hissələrinin qalınlığı 

mərkəzi hissənin qalınlığından 25% böyükdür. Mərkəzi və kənar hissələrin 

uzunluqları elə seçilir ki, kənar hissələrin ayrılıqda əyilmə sərtliyi mərkəzi hissənin 

yarısının sərtliyindəniki iki dəfə böyük olsun. Bu qurğu rezonans tezliyinin uzun 

müddətli sabitliyini artırır [11].  

Bu qurğuların işlənməsi zamanı alınan tədqiqat nəticələri sonrakı altfəsillərdə 

müfəssəl verilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu cihazlar praktiki əhəmiyyət daşıyır 

və patentləşdirilmişdir. 

 

 

ġəkil 4.1.1 Eksperimental qurğunun sxemi 
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4.1.1. En kəsiyi pilləvari dəyiĢən birborulu rezonatorun мexaniki rəqs 

sisteminin keyfiyyət əmsalını təyin edən cihaz 

Rezonatorun bir period ərzində enerjisini xarakterizə edən mexaniki rəqsi 

sistemin keyifiyyət əmsalı vibrasiya sıxlıqölçənlərinin mayelərin sıxlığının ölçmə 

dəqiqliyini təyin edən əsas parametrlərindəndir. Vibrasiya sıxlıqölçənlərinin 

rezonatorunda əsas enerji itkisi mənbəyi rezonatorun dayaqlara bərkidilmə yerlərində 

eninə reaksiyalarının olmasıdır. Keyfiyyətin rezonans tezliyini       nisbi qeyri-

stabilliyinə təsirini aşağıdakı bərabərliklə qiymətləndirmək olar: 

 

buradan: 

Ki – rezonatorun tezliyinin stabilliyini pozulması ilə Zi  faktoruna görə təsir  

əmsalı; 

Zi – rezonatorun tezliyinin stabilliyini  pozan əmsal; 

   -   keyfiyyətin rezonans tezliyi əmsalı; 

Bununla əlaqədər, əvvəlki fəsillərdə VTS-də rezonatorun dayaqlara bərkidilmə 

yerlərinə düşən səpələnmə reaktiv qüvvələrin minimum olmasını təmin etmək üçün və 

eləcə də, rezonans tezliyinin stabilliyinin artırılması təmin etmək məqsədilə  yeni 

formalı və konstruksiyalı  rezonator hazırlanmışdır [5].  

Qeyd etməliyik ki, mexaniki rəqs sistemində keyfiyyət əmsalının təyin edilməsi 

məqsədi ilə təklif olunan maye sıxlıqölçənində vericinin borusu(rezonator) üç 

hissədən ibarət olub, vericinin borusunun en kəsiyi pilləvari-dəyişən kəsikli 

şəklindədir və rezonatorun dayaqlara yaxın kənar hissələri eyni uzunluqlu və 

qalınlıqları eyni olub, rəqs edən sistemin en oxuna nəzərən simmetrik olaraq 

yerləşdirilmişdir. Rezonatorun mərkəz hissəsinin qalınlığı kənar hissələrə nisbətən 

nazik hazırlanmışdır. Mərkəzi və kənar hissələrin uzunluqları elə seçilir ki, kənar 

hissələrin ayrılıqda əyilmə sərtliyi mərkəzi hissənin yarısınm sərtliyindən iki dəfə 

böyük olsun [10].  
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Belə bir cihaz rezonans sıxlıq vericisi, sonları dayaqlarda sıxılmış borudan, 

elektromaqnit vibratordan, elektromaqnit vibrasiyaölçəndən və göstərici cihazdan, 

alçaq səs tezliyi generatorundan ibarət olub, onunla fərqlənir ki, boru pilləvi-dəyişən 

en kəsikli və rəqsi sistemə görə simmetrik yerləşmiş və uzunluqları və divarlarının 

qalınlığı eyni olan iki kənar hissələrdən ibarət yerinə yetirilmişdir, bu zaman mərkəzi 

hissənin    və kənar hissələrin    uzunluqları aşağıdakı bərabərliklə müəyyən edilir 

[6]: 
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harada ki,      - müvafiq olaraq, borunun mərkəzi və kənar hissələrinin 

qalınlığı, 

  - borunun daxili diametri, 

   - borunun materialının sıxlığı, 

   - ölçülən mayenin sıxlığı, 

  - borunun materialının elastiklik modulu, 

   - boş rezonatorun rəqslərinin tezliyidir. 

Yeni formalı və konstruksiyalı birborulu pilləvari-dəyişən kəsikli rezonatorlu 

hazırlanmış sıxlıqölçənin rezonatorunun mexaniki rəqs sisteminin keyfiyyət əmsalını 

ölçmək üçün mövcud olan cihazlar analiz edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, yüksək 

dəqiqlikli sıxlıqölçənlər hazırlamaq üçün rezonatorların keyfiyyət əmsalı çox yüksək 

olmalıdır. Keyfiyyəti ölçmək və  keyfiyyət əmsalını təyin etmək üçün xüsusi tipli 

cihaz olmalıdır. Mövcud cihazlar bu vəzifənin öhdəsindən gələ bilmirlər. Beləliklə, 

yüksək dəqiqlikli sıxlıqölçənlər hazırlamaq üçün keyfiyyəti ölçmək, keyfiyyət 

əmsalını ölçə bilən cihazın hazırlanmasına ehtiyac yaranır.  

Hazırlanmış cihaz [2,33] vibrasiya cihazlarının sazlanmasında, təmirində, 

təcrübi cihazların işlənməsində və öyrənilməsində istifadə oluna bilər. Həmçinin bu 

cihaz vasitəsilə istənilən mexaniki rəqs sisteminin keyfıyyət əmsalını və rəqslərin 
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nisbi amplitudunu ölçmək olar. Həmçinin bu cihaz vasitəsilə kalibrləşdirdikdən sonra 

rəqslərin amplitudunu həqiqi qiymətini də ölçmək mümkündür.  

Təklif olunarı cihazın məlum cihazlardan üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada 

daha dəqiq vericidən istifadə olunur. Cihaz mexaniki rəqslərin amplitud vericisindən 

(1), gücləndiricidən (2), əməliyyat gücləndiricisindən (3), amplitud 

diskriminatorlarından (komparatorlar) (4), impulslar sayğacından (5), rəqəm-analoq 

çeviricisindən (6), çevirici açardan (7), voltmetrdən (8) va dayaq gərginlikləri 

mənbəyindən (9) ibarətdir. Struktur sxemi aşağıda verilmişdir (şəkil 4.1.2). 

 

ġəkil 4.1.2. Mexaniki rəqsi sistemin keyfiyyətini ölçən cihazın struktur sxemi 

 

Mexaniki rəqslərin amplitud vericisi (blok A1) – tutum vericili, yüksək 

tezliklidir. Yüksək tezlikli gərginlik mənbəyi VT1 tranzistorundakı bir  LC 

generatorudur, tezliyi bir neçə on MHz, sxemi üç nöqtəli bir tutumludur (C3, C4- 

generatorun əks əlaqə  gərginliyinin bölücüdür), B4 - VT1 kollektorundan gələn 

gərginlik  C5, Cg kapasitiv gərginlik bölücüsünə verilir. Cg vericisinin 

kondansatörünün bir lövhəsi, sxemdə yuxarıda göstərildiyi kimi kı, generator 

lövhəsində metallaşmış bir sahədir. Sxemin  ümumi tərəfinə qoşulan ikinci lövhə, 

tədqiq olunan cihazın Cg mexaniki rəqslərə edən görə dəyişən olduğu üçün C5, Cg  

rəqsli  hissəsinin düz bir hissəsidir və ya rəqsli  hissəyə bərkidilmiş xüsusi 

hazırlanmış yüngül metal platformadır. Bölücünün çıxış gərginliyi rəqs  tezliyi ilə 

amplituda modelləşdirmiş olur. Rəqsin amplitudu mütənasib və modulyasiya edilmiş 

B4 gərginliyinin dəyişməsinə uyğun olan aşağı tezlikli bir gərginlik, bu gərginliyin 
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ikiqat dövrəsinə (C5, VD2, VD3, C6) uyğun olaraq yığılmış amplituda detektorunun 

çıxışında ayrılır . H4 - R5, C7 süzgəci filtri, aşkarlanan gərginliyin B4 komponentinin 

ölçüsünün aparılması zamanı, onun  yoluna, C8 - DC komponentinə daxil olmasını 

maneə törədir. 

Sonrakı (blok A2) DA1.1 və DA1.2 əməliyyat gücləndiricilərindəki zərf 

gərginliyi gücləndiricisidir. Birinci kaskadın gücləndirmə əmsalı  - təxminən 130, 

ikincisinin -  R13 potensiometrinin köməkliyi ilə  1 ilə 100 arasında tənzimlənir; 

beləliklə, ümumi gücləndirmə əmsalı  130 ... 13000 aralığında seçilə bilər. DA1.2 

çıxışı DA1.2 -də olan əməliyyat düzəldicinin girişinə, həmçinin tezlik 

müqayisəedicilərinin girişlərinə (A3 bloku) qoşulmuşdur. Əməliyyat düzəldiricisi, S1 

açarının "A" mövqeyində (blok A3) göstəriciləri mütənasib olan bir kadr voltmetrinə 

(R17, R18, R6, PA1) daxil olan gücləndirilmiş dəyişən  gərginliyi tədqiq olunan 

obyektin rəqsetmə  amplitudasına  mütənasib  sabit  gərginliyə çevirir. Potensiometr 

R13 (blok A2), maksimum amplituda şəraitində voltmetrin ölçü həddini təyin edir.  

Araşdırılan vibratorun keyfiyyət faktorunu ölçmək üçün, keyfiyyət faktorunun 

nisbətinə bərabər olan amplitudlar arasında yerləşən sönmüş rəqslər dövrlərin sayına 

bərabər olan   1407,23    keyfiyyət faktorunun məlum təriflərindən biri kimi 

istifadə edilmişdir. 

Göstərilən dövrlərin sayı DA1 (yüksək səviyyəli komparator) və DA2 (aşağı 

səviyyəli komparator) komparatorlarının IC-də işləyən A3 blokundakı dövrə 

tərəfindən ayrılır. Müqayisələrin tərs girişləri istinad gərginliyi mənbəyinin müvafiq 

çıxışına bağlıdır ("a" və "b" nöqtələri, gərginlik 10.00V və 0.432V). Sönən  rəqslər  

tədqiq olunan vibratora mexaniki təsir göstərərək təsirlənir. Başlanğıcda yaranan 

böyük amplitüdlü rəqslər həm DA1, həm də DA2 çıxışlarında müsbət qütblü  

impulslarının  (hər müsbət yarım dövr üçün bir impuls) meydana gəlməsinə səbəb 

olur. Çıxış DA2, ya "103" keçid mövqeyində və ya DD1.1-də olan tezlik 

bölücüsünün koməyi ilə  "2x103",   "4x103", "8x103" açar mövqelərində birbaşa  

impuls sayğac girişinə (DD1.2, DD2.1, DD2.2)   bağlıdır. Aşağı səviyyəli DA2 

komparatorundan gələn impulslar sayğacın içərisinə yazılır, lakin sayğac və tezlik 
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bölücüsü  DA1 çıxışından gələn impulsla dərhal sıfıra endirilir. Nə vaxt ki, sönən 

rəqslərin amplitudası o qədər azalacaq, ki DA1-in çıxışından sıfırlama impulslarının 

gəlməyi dayanacaq, o vaxt sayğaca qeyd başlanacaq və  rəqs amplitudasının 

ölçüsünün azalması DA2 ayrı -seçkilik həddinə uyğun olana qədər davam edəcək. 

Sayılan impulsların sayı sayğacın çıxışında paralel ikili kod şəklində təqdim 

olunur. Sayğacdan sonra kodu voltmetrə (R6, PA1) verilən mütənasib sabit bir 

gərginliyə çevirən RAÇ (DD3, DA3) gəlir. Kod 1024 (RAÇ çevrilmə limiti) 

qiymətinə  çatdıqdan sonra sayğac  DD2.2 -nin 13-cü çıxışında olan siqnalın kənarı 

ilə  sıfırlanır. Komparatorlar və RAÇ-lar  üçün sabit istinad gərginliklərinin mənbəyi 

DA4 əməliyyat gücləndiricisi və VT1 tranzistoru üzərində yığılır. VD5 - istinad zener 

diodu.  

A4 - cihazın qida təminatı + 15V və –15V ibarətdir  (DA4 və DA5 

mikrosxemləri). Rəqslərin vericisi  bloku TV1 güc transformatoru, iki düzləndirici 

(VD5.1, C10 və VD5.2, C11) və gərginlik stabilizatorlarından  generatorunun da 

işlədiyi -15V stabilizator sxemində, generatorun parazitar amplitud modulyasiyasına 

səbəb olan küylərin və rəqsləri azaltmaq üçün əlavə tədbirlər görülmüşdür (C12 - A4 

blokunda, C18 - A2 blokunda). , R4, VD1 - A1 blokunda). Struktur olaraq cihaz iki 

blokdan ibarətdir. A1 və A2 qovşaqları: olan onlardan biri birnci blokda araşdırılan 

vibratorun bazasına bərkidilir və A3, A4 düyünləri olan ikinci bloka X1 konnektoru 

olan bir kabel ilə bağlanır. 

Verici bloku elə quraşdırılır ki, Cg ölçmə kondensatorunun köynəkləri 

arasındakı boşluq mümkün qədər kiçik olsun(vibratorun maksimum rəqs 

amplitudundan bir qədər böyükdür). S1 açarının "A" mövqeyində (amplitudun 

ölçülməsi) vibratorun təsirlənmə mənbəyi işə salınır, bu təcrübə üçün vibratorun 

maksimum vibrasiya amplitudası təyin edilir və potensiometr R13 (A2) istifadə 

edərək voltmetr iynəsinin  miqyasının son bölünməsilə təyin edilir. Bu qiymətin 

faizindən də amplitudlar sayılacaq. 

Keyfiyyət faktorunu ölçmək üçün S1 açarını "8x103" mövqeyinə keçirirlər və 

zərbə ilə vibratoru həyacanlandırırlar. Zərbə vurma anında voltmetrin  iynəsi sıfıra 

gətirilməlidir (sayğac sıfırlanır), bundan sonra göstərici  tədricən artmalıdır (RAÇ 



120 

 

girişində kodun artması). Geri saymanı oxu dayandıqdan sonra aparılır (rəqslərin 

amplitudu ayrı -seçkilik həddinin aşağısından aşağıdır). Q oxunuşundan asılı olaraq, 

istədiyiniz ölçü limiti seçilir, yəni tezlik bölücüsünün bölünmə faktoru, vibrator bir 

zərbə ilə yenidən həyəcanlanır və Q qiyməti daha dəqiq ölçülür (Prinsipial elektrik 

sxemi  dissertasiya işinin əlavələr bölməsində verilmişdir). 

Mexaniki rəqslərin amplitud vericisi xaraktercə tutum və yüksək tezliklidir. 

Yüksək tezlikli gərginlik mənbəyi (onlarla Mhs) LS generatoru əsasında üçnöqtəli 

tutum bölücüsü əsasında qurulmuşdur. Yüksək tezlikli gərginlik vericidən və digər 

kondensatorlardan ibarət bölücüyə verilir. Vericinin kondensatorlarının bir lövhəsi 

dəyişməz qalır, о biri lövhəsi isə rəqs edən boruya birləşdirilir. Vericinin tutumu 

mexaniki rəqslərə uyğun dəyişdiyi üçün bölücünün çıxış gərginliyi rəqslərin tezliy-

inin amplitudaya görə modulyasiya edilmiş olur. Aşağı tezlikli gərginlik rəqslərin 

amplituduna mütənasib olaraq yüksək tezlikli gərginliyin modulyasiya əyrisinə 

uyğun gəlir. Bu gərginlik, gərginliyin iki dəfə artırılması sxemi üzrə yığılmış 

amplitud detektorunun çıxışında ayrılır. Aşağı tezlikli süzgəc ölçmə kanalında 

yüksək tezlikli gərginliklərin dəyişməsinin    qarşısını alır. 

Bundan sonra siqnal iki kaskadlı gücləndirici vasitəsilə gücləndirilir. Birinci 

kaskadın gücləndirmə əmsalı 130, ikinci kaskadm isə gücləndirmə əmsalı 

potensiometrlə 1-dən 100-ə qədər əllə dəyişdirilir. Alınmış siqnal əməliyyat 

düzləndiricisinə və amplitud komparatorlarına verilir. Əməliyyat düzləndiricisi 

dayişən gərginliyi mütənasib sabit gərginliyə cevirərək, çevirici açar vasitəsilə 

voltmetrə ötürür. Voltmetrin göstəricisi mexaniki rəqslərin amplituduna mütənasib 

olur. Keyfıyyət əmsalını ölçmək üçün məlum üsuldan istifadə edilir. Bu üsuldan 

istifadə zamanı keyfiyyət əmsalı nisbəti е
л
=23.1407 olan amplitudalar arasında 

yerləşən sönən rəqslərin periodları sayına bərabər olur. Periodlarm sayı komparatorlar 

vasitəsi ilə ayrılır. Bu zaman komparatorların  dayaq gərginlikləri mənbəyinə, digər 

girişi isə sönən rəqslərə birləşdirilir.                                         

Komparatonun çıxışındakı rəqslər sayğac vasitəsilə sayılaraq rəqəm-analoq 

çeviricisi (RAÇ) vasitəsilə analoq gərginliyinə çevirilir və çevirici açar vasitəsilə 

voltmetrə ötürülür. Keyfiyyət əmsalını ölçmək üçün çevirici açar «8x10
3
» vəziyyətinə 
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qoyulur və zərbə ilə vibrator təsirləndirilir. Zərbə momentində voltmetrin əqrəbi sıfıra 

yönəlməlidir (sayğacın göstərişini sıfıra gətirməli). Bundan sonra voltmetrin göstərişi 

müntəzəm olaraq artmağa başlayır. Əqrəb dayandıqdan sonra hesabat götürülür 

(rəqslərin amplitudu diskriminasiyanın aşağı astanasından kiçik olduqda). Voltmetrin 

göstərişindən asılı olaraq ölçmənin tələb olunan həddini, yeni tezlik bölücüsünün 

bölmə əmsalını seçirlər. Bundan sonra vibratoru yenidən birləşdirərək keyfiyyət 

əmsalının daha dəqiq əmsalını götürürlər. 

Qurğu istər borulu rezonatorlu rəqsi sistemin keyfiyyət əmsalını, istərsə də 

müstəvi rezonatorlu mexaniki rəqsi sistemli rezonatorun keyfiyyət əmsalını ölçməyə 

imkan verir(Qurğunun prinsipal elektrik sxemi əlavə olunur). 

Qurğunun aktiv hissəsi borulu rezonatordur (Şəkil 4.1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 4.1.3. Rezonatorun mexaniki rəqs sisteminin keyfiyyətini ölçən cihazın 

maketi 

Boru daxilinə maye yeridildikdə təsirləndiriciyə səs generatorundan 500 hs 

tezlikli harmonik dəyişən gərginlik verilir. Təsirləndiricidə yaranan həmin tezlikli 

maqnit sahəsi rezonatoru rəqsi hərəkətə gətirir. Təsirləndirici ilə  verilən gərginliyin 

Elektron  
voltmetri 

              
             Borulu rezonator Səs 

generatoru 

 

Həyəcanlandırıcı 

              

dayaq 

Keyfiyyət 
əmsalı 
 ölçən 
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tezliyini dəyişməklə boruda rezonans almaq olar. Bu rezonansı amplitudu ölçən 

xüsusi qurğu vasitəsilə təyin edilir. Bu qurğu aşağı amplitudlu rəqslərin amplitudunu 

ölçmək üçündür. Qurğunun həssas elementi müstəvi kondensatordur. Bu 

kondensatorun köynəklərindən biri dielektrik səthə çəkilmiş  metal təbəqə, digəri isə 

boru rezonatorun səthidir. Boru rəqsi hərəkətə gətirildikdə bu kondensatorun tutumu 

rəqsi hərəkətin tezliyinə uyğun dəyişir. Bu hadisə müəyyən elektriki çevirmələrdən 

sonra indikasiya olunur. Rezonans tezliyində amplitudun kəskin artması müşahidə 

olunur. Təcrübə əsasən 700-1500 hs tezlik intervalında aparılır. 

Kondensatorun tutumunun maksimum dəyişməsi borulu tezonatorun rezonans 

halına uyğun gəlir. Rezonans vəziyyətinin tezliyi səs generatorundan tezliyin sabit 

amrlitudda dəyişilməsi ilə əldə olunur.  

Kondensatorun tutumunun dəyişməsi əməliyyat gücləndiricisi əsasında 

yığılmış dövrə vasitəsilə ölçü cihazına (ossillograf, elektron voltmetr) verilir. Alınan 

qiymətin maksimumu sistemin rezonans halını təsvir edir. Ölçmənin dəqiqliyinin 

artırılması məqsədilə qurğu işə salınır, əvvəlcə ölçü cihazı sıfra gətirilir( voltmetr, 

ossillograf). Rəqsi hərəkətin keyfiyyət əmsalını elektron ossillografda harmonikalar 

yaddaşa yazmaqla hesablamaq mümkündür. 

Rəqsin amplitudunun olduqca kiçik olmasına baxmayaraq, həssas element 

kimi müstəvi kondensatorlardan istifadə olunması bu rəqsləri qeyd etməyə imkan 

yaradır. Ölçmə dəqiqliyini almaq üçün həssas element yerləşdirildikdən sonra cihazı 

yenidən korreksiya etmək lazım gəlmir. Bu səbəbdən də ölçmənin operativ 

aparılması həll olunmuş  olur. 

Axın xətlərində mayelərin sıxlıqlarının ölçülməsində ölçmə dəqiqliyi istiffadə 

olunan sıxlıqölçənlərin mexaniki rəqs sistemlərinin keyfiyyət əmsalından bilavasitə 

asılı olur. Belə ki, aşağı keyfiyyət əmsalına malik rəqs sistemlərində ölçmə dəqiqliyi 

xeyli aşağı olur. Bu səbəbdən belə sistemlərində keyfiyyət əmsalının ölçülməsi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kiçik amplitudlu yuxarı rəqs tezliyinə malik 

rezonatorun mexaniki rəqs sisteminin keyfiyyət əmsalını ölçən cihazdan (Q-metr), 

həyacanlandırıcıdan, səs generatorundan, elektron voltmetrdən, tezlikölçəndən, 

elektron ossilloqrafdan ibarət olaraq təcrübədə tədqiqat aparılmışdır.  
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Mexaniki rəqs sisteminin keyfiyyət əmsalı dedikdə 𝜋   ədədinin sönmənin 

loqarifmik dekrementinə olan nisbəti başa düşülür. Q= 
 

 
 , burada Q rəqs sisteminin 

keyfiyyət əmsalı,    – sönmənin loqarifmik dekrementidir. Keyfiyyət əmsalını başqa 

üsulla da ifadə etmək də olar. Başqa sözlə keyfiyyət əmsalı dedikdə sönən rəqslərdə 

amplitudun “e” qədər azalması zamanı rəqslərin sayı başa düşülür. Eksperiment 

tədqiqat işində təcrübənin istifadə olunmasında  cihaz(Q-metr) bu prinsipə 

əsaslanmışdır. Bu cihazın quruluşu Şək.4.3-də verilmişdir. Həyəcanlandırıcıya 

verilən 0.05 Hs tezlikli düzbucaqlı impuls borulu rezonatora zərbə effekti verir. Bu 

zərbənin nəticəsində rəqs sistemində sönən rəqslər yaranır. Rəqslərin amplitudu Q-

metrin həssas elementi vasitəsilə qeyd edilir və sayğac vasitəsilə bu rəqslər sayılaraq 

rəqəm-analoq çeviricisinin girişinə verilir. Rəqslərin  sayılma prosesi amplitudun 

qiymətinə görə tənzimlənir. Belə ki, amplitudun qiyməti “e” qədər azaldıqda sayma 

prosesi dayanır və nəticədə rəqəm-analog çeviricisinin çıxışında rəqslərin sayına 

mütənasib gərginliyin qiyməti alınır. Bu gərginlik isə öz növbəsində elektron 

voltmetri vasitəsilə ölçülür. 

Beləliklə, aparılan təcrübələr göstərir ki, təklif olunan cihaz vasitəsilə mexaniki 

rəqs sistemlərini daha dəqiq hazırlamaq mümkündür. Bu zaman buraxıla bilən xəta 

0,01% -dən çox olmur. 

 

4.2. Rezonatorun eksperiment yolu ilə  tədqiqi 

4.2.1. Rezonatorun rəqslərinin məxsusi tezliyinin eksperiment yolu ilə təyini 

 

Rezonatorun rəqslərinin məxsusi tezliyinin eksperiment yolu  təyin edilməsi iki 

mərhələdə aparılır. Boru müxtəlif mayelərlə doldurulmuş halda aparılması təmin 

edilir. Eyni zamanda rezonatoru boş halda da onun üzərində eksperiment aparılır. Boş 

götürülmüş rezonator üçün  rəqslərinin birinci forması, yəni boş halda zamanı 

rezonatorun tezliyi ölçülür. İkinci mərhələdə isə birborulu rezonatora distillə olunmuş 

su ilə dolduraraq, rezonatorun tezliyi təyin edilir.  
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Rezonatorun hazırlanması üçün, ilkin material kimi polad  materiallı boru 

qəbul edilmişdir, polad borunun daxili diametri 0,012 m və xarici diametri 0,17 m  

götürülmüşdür. Poladın markası st 40-dir. Borunun materialının sıxlığı  7860 кq/м
2 

-

dir. Yung elastiklik modulu 1.9810
11 

Ра.  Rezonatorun parametrləri 2.4 -də təklif 

etdiyimiz metodikadan təklif istifadə etməklə təyin edilmişdir. 

Bu vəziyyətdə, başlanğıc kriteria kimi, içi boş rezonatorun rəqslərinin  tezliyi 

1000 Hs -ə bərabər zəruri  meyar kimi qəbul edilmişdir. Texnoloji təcrübə və  

mükalimələrdən rezonatorun mərkəzi hissəsinin xarici diametri 0,016 m, periferiya  

sahələrinin diametri  isə 0,017 m-ə bərabər götürülmüşdür. Mərkəzi hissənin və 

periferiya sahələrinin uzunluqlarını təyin etmək üçün aşağıdakı parametrlər 

qabaqcadan hesablanmışdır: 

Periferiya  sahələrinin  uzunluqlarının   kütlə   vahidini   aşağıdakı kimi, yəni 

 

3222

0

2

22 /691.07860)012.0016.0(
4

14.3
)(

4
мкгdDm T  


, 

 

3222

0

2

11 /895.07860)012.0017.0(
4

14.3
)(

4
мкгdDm T  


, 

 

мкгdm жж /452.01000012.014.3 22   ; 

 

təyin olunmuşdur. Müvafiq olaraq periferiya sahələri 1J  və mərkəzi hissəsi 2J üçün 

eninə kəsiyin ətalət momentləri aşağıdakı kimi hesablanır: 

 

412444

0

4

11 103080)012.0017.0(
64

14.3
)(

64
мdDJ 


, 

 

412444

0

4

22 102198)012.0016.0(
64

14.3
)(

64
мdDJ 


; 
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Rezonatorun periferiya sahələrinin uzunluqları  (2.29) ifadəsindən tapılmışdır: 

 

м

f
EJ

m
l 204.0100028.6

108.301098.1

895.0

155.3

28.6 4
11110

4

1

1

1
1 









. 

Analoji olaraq,  (2.30) ifadəsindən rezonatorun 2l mərkəzi sahəsinin 

uzunluğunun yarısı tapılmışdır: 

 

м

f
EJ

m
l 150.0

100028.6
108.2191098.1

691.0

365.2

28.6 4
11110

4

2

2

2
2 










. 

 

Distillə edilmiş su ilə doldurulmuş rezonatorun  tezliyinin hesablanmış qiyməti 

(2.22) düsturu ilə müəyyən edilmişdir. 

Tədqiq olunan rezonatorun parametrləri: 

- borunun materialı – st.40 

- borunun materialının elastiklik modulu -   pаE 11102   

- borunun daxili diametri  - md 012.0  

- borunun periferiya sahələrinin xarici diametri  - mDI 017.0  

- borunun mərkəzi sahəsinin diametri -  mDII 016.0  

- borunun rəqs edən hissəsinin uzunluğu -  mL 708.0  

- borunun sonlarının dayaqlara bərkidilməsi şərti – sərt. 

Eksperiment iki mərhələdə aparılmışdır:  

Birinci mərhələdə, rəqslərin birinci forması zamanı içi boş rezonatorun tezliyi 

ölçülür, ikinci mərhələdə isə rezonatoru distillə olunmuş su ilə dolduraraq ölçmə 

ararılır. Belə olan halda, rəqslərin tezliyi (2.22) düsturu əsasında hesablanmışdır və 

bu düsturda əmsalın qiyməti   transsendental (2.21) tənliyinin həllindən təyin 
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edilmişdir. Təcrübədən alınmış və hesablanmış nəticələrin müqayisəsi, hesablanmış 

kəmiyyətlərin bir qədər çox qiymətləndirildiyini göstərdi. Bu onunla izah edilir ki, 

rezonatorun sonlarının bərkidilməsi şərtlərinin ideal götürülməsi və rezonatorun 

hazırlanması zamanı yaranan metaldakı daxili gərginliklərindən asılı olan 

rezonatorun materialının elastik modulu kəmiyyətinin sabit olmaması ilə əlaqədardır.  

Hesablanmış və təcrübi məlumatların nəticələri Cədvəl 4.2.1.-də 

ümumiləşdirilmişdir. 

                                                                                                        Cədvəl 4.2.1.  

Pilləvari dəyişən kəsikli hazırlanmış rezonatorun məxsusi tezliyinin eksperimental 

tədqiqinin nəticələri 

S/s Ölçülən 

mühit 

Ölçülən 

mühitin 

sıxlığı 

, кq/м
3
 

Rezonatorun 

rəqslərinin 

tezliyinin hesabat 

qiyməti fp,hs 

Rezonatorun 

rəqslərinin tezliyinin 

eksperimental 

qiyməti  f3 , hs 

Ölçmənin nisbi    

xətası 

%100
p

pэ

f

ff 
  

1. Hava 1.2.93 990.72 900 9.16 

 
2. Distill

ə olunmuş 

su 

998.23 791.58 713.2 9.1 

 

4.2.2. Rezonatorun keyfiyyət əmsalının eksperiment yolu ilə tədqiqi 

 

Tədiqat üçün iki cür rezonator götürülmüşdr. Birincisi, bircinsli, yəni üst 

səthində və daxili borusunda heç bir əlavə müdaxiləyə ehtiyac olmadan verilir. Digər 

biri isə, aşağıdakı parametrləri nəzərdə tutaraq, daxili diametri və uzunluğu birinci 

boruya bərabər eyni, lakin üst səthi pilləvari dəyişən en kəsikli hazırlanmışdır. 

Birinci rezonatorun parametrləri: 

- borunun materialı – st.40 

- borunun materialının elastiklik modulu -   pаE 11102   

- borunun daxili diametri  - md 012.0  

- borunun periferiya sahələrinin xarici diametri  - mD 017.0  

- borunun rəqs edən hissəsinin uzunluğu -  mL 3.0  

- borunun sonlarının dayaqlara bərkidilməsi şərti – sərt. 
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 İkinci pilləvari dəyişən kəsikli rezonatorun parametrləri: 

- borunun materialı – st.40 ; 

- borunun materialının elastiklik modulu - pаE 11102  ; 

- borunun daxili diametri  - md 012.0 ; 

- borunun periferiya sahələrinin xarici diametri  - mDI 017.0  

- borunun mərkəzi sahəsinin diametri - mDII 016.0  

- borunun rəqs edən hissəsinin uzunluğu - mL 708.0  

- borunun sonlarının dayaqlara bərkidilməsi şərti – sərt. 

Təklif olunan rezonatorun ölçülərini əks etdirən cədvəl 4.2.2-də aşağıda verilmişdir:  

Burada: 

dv   - borunun daxili diametri; 

dB -  borunun xarici diametri; 

L1 – borunun dayaqlara bərkidilmiş hissəsində mərkəzə qədər olan hissənin 

uzunluğu; 

L2 – borunun mərkəzi hissəsinin uzunluğu; 

L-  borunun ümumi uzunluğu; 

Tədqiq olunan en kəsiyi pilləvari dəyişən rezonatorun sxemi Şəkil 4.2.1-də 

verilmişdir. 

Cədvəl 4.2.2 

Rezonatorun tədqiq olunan zaman ölçüləri 

    
dv 

 
0.12 

 
0.12 

  
0.12 

 
0.12 

  
dB 

 
0.17 

 
0.17 

  
0.17 

 
0.17 

  
dM 

 
0.16 

 
0.15 

  
0.14 

 
 0.13 

  
L1 

 
0.204 

 
0.204 

  
0.204 

 
0.204 

  
L2 

 
0.150 

 
0.147 

  
0.144 

 
0.141 

  
L 

 
0.292 

 
0.282 

  
0.270 

 
0.248 
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ġəkil 4.2.1 Tədqiq olunan en kəsiyi pilləvari dəyiĢən rezonatorun sxemi 

 

Əvvəlcə (Şəkil 4.2.2), borunun birləşdirildiyi dayaqları borunun qalın 

hissəsində, lap kənar hissədən olmaqla bərkidilir. Boş halda olan boru, rezonans 

tezliyinə gətirilən zaman onun keyfiyyəti təyin edilir. İlkin vəziyyətdə tədqiq olunan 

en kəsiyi pilləvari dəyişən rezonator üçün eksperiment yolu ilə alınan nəticələr 

aşağıdakı Cədvəl 4.2.3-də verilmişdir. 

 

 

     

 

 

ġəkil 4.2.2 Ġlkin vəziyyətdə tədqiq olunan en kəsiyi pilləvari dəyiĢən resonator 
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                                                                                                             Cədvəl 4.2.3 

İlkin vəziyyətdə tədqiq olunan en kəsiyi pilləvari dəyişən rezonator üçün eksperiment 

yolu ilə alınan nəticələr 

µ V µA Q 

1 2 3 

36.9 70 343.17 

26.8 50 249.24 

42.5 80 395.25 

42.6 80 396.18 

34.5 66 320.85 

27.6 55 256.68 

28.3 56 263.19 

42.6 81 396.18 

37.8 75 351.54 

36.5 70 339.45 

46.0 90 427.60 

34.4 65 319.92 

56.4 110 524.52 

48.4 95 450.12 

53.6 100 498.48 

29.0 55 269.70 

28.9 55 268.77 

42.8 90 444.54 

29.3 55 272.49 

32.0 62 297.60 

30.7 60 285.51 

33.6 65 312.48 

42.3 80 393.39 

49.3 95 458.49 

53.9 100 501.27 

31.4 60 292.02 

43.3 85 402.69 

27.7 54 257.61 

30.9 60 287.37 

30.4 59 282.72 
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1 2 3 

33.0 61 306.9 

35.8 70 332.94 

29.4 55 273.42 

29.3 55 272.49 

30.1 60 279.93 

29.0 55 269.7 

28.8 55 267.84 

28.6 55 265.94 

29.4 55 273.42 

27.2 52 252.96 

27.2 51 252.96 

34.9 65 324.57 

30.1 56 279.93 

28.6 55 265.98 

29.0 55 269.7 

33.1 62 307.83 

36.0 69 334.8 

34.2 65 318.06 

29.5 55 274.35 

28.4 55 267.84 

26.2 50 243.66 

29.5 55 274.35 

30.3 57 281.79 

27.8 52 258.54 

27.8 55 258.54 

25.8 50 239.94 

25.4 48 236.22 

27.0 51 251.1 

27.1 51 252.03 

27.5 51 255.75 

Daha sonra, ikinci vəziyyətdə (Şəkil 4.2.3) borunun qalın hissəsi dayaqlara 

bərkidilmiş şəkildə, pilləvari dəyişən hissəyə yaxın yerdən bərkidilir. Bu vəziyyətdə 

də uyğun ölçmələr götürülür və keyfiyyət əmsalı təyin edilir. İkinci vəziyyətdə tədqiq 

olunan en kəsiyi pilləvari dəyişən rezonator üçün eksperiment yolu ilə alınan 

nəticələr cədvəl 4.2.4-də göstərilmişdir. 
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Şəkil 4.2.3 Ġkinci vəziyyətdə tədqiq olunan en kəsiyi pilləvari dəyiĢən 

rezonator 

Cədvəl 4.2.4. 

İkinci vəziyyətdə tədqiq olunan en kəsiyi pilləvari dəyişən rezonator üçün eksperiment 

yolu ilə alınan nəticələr 

µ V µA Q 

1 2 3 

17.6 32 163.68 

11.9 24 110.67 

14.2 27 132.06 

12.9 25 119.97 

14.2 27 132.06 

14.4 28 133.92 

15.3 30 142.29 

10.3 20 95.79 

17.4 34 161.82 

16.9 32 157.17 

16.1 30 149.73 

18.0 34 167.4 

20.4 39 189.72 

18.6 35 172.98 

22.6 42 210.18 

12.6 24 117.18 

15.2 29 141.36 

13.2 24 122.76 

14.1 26 131.13 
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1 2 3 

16.6 31 154.38 

13.0 25 120.9 

11.2 20 104.16 

11.9 22 110.67 

13.5 25 125.55 

13.0 25 120.9 

14.7 28 136.71 

15.2 30 141.36 

17.3 34 160.89 

1 2 3 

16.0 40 148.8 

14.3 37 132.99 

13.2 25 122.76 

14.2 28 132.06 

17.5 35 162.75 

17.6 35 163.68 

16.0 30 148.8 

19.5 38 181.85 

18.2 35 169.26 

16.4 32 152.52 

17.2 34 159.96 

16.1 30 149.73 

17.0 33 158.1 

16.7 32 155.31 

17.3 35 160.89 

20.1 40 186.93 

11.8 26 109.74 

20.0 39 186.0 

15.4 30 143.22 

14.7 29 136.71 

16.0 30 148.8 

15.0 29 139.5 
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1 2 3 

14.8 29 137.64 

18.6 35 172.98 

17.3 31 160.89 

16.6 31 154.38 

18.9 35 175.77 

18.7 35 173.91 

20.7 39 192.51 

19.8 38 184.14 

 

Rezonatorun keyfiyyətini ölçmək üçün 4.1.1. alt fəslində təsvir olunan 

cihazdan istifadə olunmuşdur. Nəticələr yuxarıdakı cədvəllərdə öz əksini tapmışdır.  

Nəticədə, eksperiment məlumatlarının işlənməsi nəticəsində, müvagiq olaraq 

bircinsli olan rezonatorun rezonatorun keyfiyyəti Q faktoru 5.145IQ  və pilləvari 

dəyişən en kəsiyə malik rezonatorun Q faktoru  0.325IIQ müəyyən edilmişdir. 

Müqayisədən  göründüyü kimi, bizim təklif etdiyimiz və işlədiyimiz rezonator, 

bütün digər kənar bərabər şərtləri nəzərə almaqla, Q faktorunu 2,23 dəfə artımını 

təmin edir. 

Eksperimental tədqiqatların nəticələr, əldə etdiyimiz nəzəri nəticələrin 

qanuniliyini təsdiqləyir və  vibrasiya tezlik sıxlıqölçənlərin layihələndirilməsi 

mərhələsində yüksək keyfiyyətli  rezonatorlarının hesabatlarının aparılması üçün 

tövsiyə etməyə imkan verir. 

 

4.3. Keyfiyyət əmsalı yüksəldilmiĢ en kəsiyi pilləvari dəyiĢən birborulu 

rezonatorun hesabatının mühəndis metodikası 

4.3.1. En kəsiyi  pilləvari dəyiĢən rezonatorun həndəsi ölçülərinin hesabatı 

 

Rezonatorun hesabatı üçün ilkin verilənləri olaraq boş rezonatorun rəqslərini 

seçmək  və rezonatorun mexaniki rəqsi sisteminin keyfiyyət əmsalının kifayət qədər 

maksimal götürmək məqsədəuyğundur. 
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Vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənlərinin işlənilməsi və hazırlanması təcrübəsini  və 

təcrübədən alınmış nəzəri nəticələri nəzərə alaraq en kəsiyi pilləvari-dəyişən 

birborulu rezonator üçün rasional həndəsi parametrlərinin seçilməsi məqsədilə 

aşağıdakı prosedura təklif olunur: 

-   tezonatorun materialının seçilməsi, daha konkret desək, ölçülən mayenin 

xassələrini, yəni   E    elastiklik modulunu  və  T   sıxlığını nəzərə almaqla; 

- ölçmənin texnoloji şərtini nəzərə almaqla, borunun d  daxili diametrinin təyin 

edilməsi;  

- borunun hazırlanmasının texnoloji şərtini nəzərə almaqla, birborulu 

rezonatorun mərkəzi hissəsinin xarici  1D  diametrinin  və borunun  periferiya 

sahələrinin 2D  diametrinin seçilməsi; 

- vibrasiya-tezlik maye sıxlıqölçənlərinin hazırlanmasından əldə olunan 

təcrübədən yararlanaraq, birborulu boş rezonarorun  0F  məxsusi tezliyinin tapılması; 

- birborulu rezonatorun mərkəzi hissəsinin 1l  uzunluğunun   155.31   olduğu 

halda (2.29) ifadəsindən istifadə etməklə hesabatının aparılması;  

- birborulu rezonatorun periferiya sahələrinin  2l  uzunluğunun  (2.30) 

ifadəsinin köməyilə hesabatının aparılması. 

    

4.3.2.  En kəsiyi pilləvari dəyiĢən   birborulu rezonator əsasında vibrasiya –tezlik 

sıxlıqölçəninin ilkin çeviricinin konstruksiyası 

 

Vibrasiya sıxlıqölçənin ilkin çeviricinin və təklif olunan konstruksiyasının 

sxemi şəkil 4.3.1 -də təsvir olunmuşdur.  

Rezonator borusu 1, borunun hər iki tərəfində eyni məsafədə və paralel olaraq 

yerləşən iki 2 çubuq ilə bir-birinə birləşdirilmiş iki sərt əsasla   formalaşdırılmış 

çərçivənin ucunda sərt şəkildə özülə bağlanır. 4 elektromaqnit təsirləndirici və 5 

rəqslərin qəbuledicisi  3 çubuqlarının mərkəzində quraşdırılır və beləliklə qovşaq 

nöqtələrində borunun avtomatik balansını yaradır, 6 gücləndiricisi ilə  təmin edilir, 7 

korpusunda yerləşdirilir. Silfonlar 8, həmçinin 9 tamponlar korpusda rezonatoru 



135 

 

bərkitməyə xidmət edir, eyni zamanda dəyişən elementlərdən korpusun mexaniki 

ayrılmasını həyata keçirir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, birborulu en kəsiyi pilləli-dəyişən rezonatorlu yüklü 

icra edilən ilkin çeviricisinin hazırlanması üçün istifadə edilə bilər. Şəkil. 4.3.2-də bu 

cür rezonatorun praktiki sxemi aşağıda göstərilmişdir.  

 

ġəkil 4.3.1  En kəsiyi pilləvari-dəyiĢən  birborulu rezonator əsasında vibrasiya 

sıxlıqölçəninin ilkin çeviricisinin sxemi 
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ġəkil 4.3.2 En kəsiyi pilləvari-dəyiĢən kəsikli birborulu rezonator əsasında 

vibrasiya sıxlıqölçəninin ilkin çeviricisinin yüklü variantının sxemi 

  



137 

 

Rezonator 1 dörd hissədən – borunun mərkəzi və iki periferik cütdən ibarət 

olan en kəsiyi pilləli-dəyişən  şəklində yerinə yetirilir. İki kənar periferik sahə 

silindrik vəziyyətdə kütləyə 2 bərkidilmək üçün xidmət edir. 2 korpusunun kütlə 

mərkəzində 3 formalı içiboş   şəkilli asqı qaynaqlanır. Çərçivənin bərkidilmə 

yerlərinə perpendikulyar olaraq 4 xüsusi borularda elektromaqnit təsirləndirici 5 və 6 

rəqslərin qəbuledici əlavə olunur. 5 təsirləndiricisi və 6 rəqslərinin qəbuledicinin 

elektrik naqilləri 3 asqısı vasitəsilə keçərək və 7 təsirlənmə sisteminin elektron 

gücləndiricisi ilə birləşdirilir, birbaşa asqının çıxıntı hissəsində bərkidilmiş germetik 

8 qabığında yerləşdirilir. 

4.3.3. Rezonatorların materiallarının seçilməsi  

Rezonatorun hazırlanmalı olduğu materiallara aşağıdakı tələblər qoyulur: 

- yüksək elastiklik; 

- temperatur dəyişikliyinə qarşı sabitlik; 

- kiçik elastikliyin yetkin olmaması; 

- aşınma müqaviməti və korroziyaya qarşı davamlı olması; 

- qaynaq üçün yararlılıq. 

Materialın əsas xarakteristikası onun normal elastik modulu və ya Yunq 

moduludur. Digər bərabər şərtlər olan yerdə üstünlük böyük Yunq modullu 

materiallara verilməlidir. 

Rezonator materialının digər əhəmiyyətli parametri gərginlik, deformasiya və 

temperatur arasındakı asılılığı xarakterizə edən termoelastikliyidir. Vibrasiya-tezlik 

sıxlıqölçənlərinin rezonatorlarının istehsalı zamanı termoelastik əmsalı  kiçik  olan 

materiallardan istifadə daha çox üstünlük təşkil edir. Belə materiallara elinvar 

adlanan ərintilər daxildir : 42HXTЮ, 44HXTЮ, 43HКTЮ [103]. 

Elə ərintilər vardır ki, onların termoelastiklik əmsalı elinvarların 

termoelastiklik əmsalından daha çoxdur. Bununla belə, geniş temperatur intervalında 

onun sabitliyi ölçmə xətalarının termokompensasiyasını asanlaşdırır.  

Belə ərintilərə 36HXTЮ (300
0
С temperatura qədər öz xassələrini saxlayır), 

36HXTЮМ5 (400
0
С temperatura kimi) və  36HXTЮМ8 ( 500

0
С temperatura qədər) 



138 

 

markasından olanları misal göstərmək olar. Bu ərintilərin  atmosfer şəraitində yüksək 

korroziyaya davamlılıq müqavimətinə malik olan konsentrasiya edilmiş azot 

turşusunda, yüksək kükürd tərkibli neftdə və və bəzi digər mühitlərdə əsas üstünlük 

təşkil etməsidir.  

Seriyalı istehsal zamanı borunun materialının korroziya davamlılıq müqaviməti 

tələbi ön plana çıxır. Bu, korroziyanın təsiri altında borunun divarlarının dağılması və 

zədələnməsi ilə bağlıdır, və buna görə də rezonatorun həndəsi parametrlərinin 

dəyişməsinə gətirib çıxarır. Nəticədə ölçmə xətası artan xətt üzrə daha çoxalmağa 

başlayır. Bununla əlaqədar olaraq, tez-tez ən yaxşı elastik xassəllərə malik olan 

ərintilərin tətbiqindən imtina edib, əvvəlcədən bizə məlum olan pis elastiklik 

xüsusiyyətlərinə malik olan korroziyaya davamlı materiallarindan istifadə edilməsini 

tətbiq etmək lazım gəlir.  

 

4.3.4.  En kəsiyi pilləvari dəyiĢən  birborulu rezonatorun təsirləndirmə 

sisteminin hesablanması metodikası 

 

Vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənlərinin rezonatorları hal-hazırda elektromaqnit 

qəbuledici  və təsirləndirici ilə,  fotoelektrik qəbuledici və elektromaqnit təsirləndirici 

ilə,  pyezoelektrik qəbuledici və maqnit təsirləndirici ilə,  elektrostatik qəbuledici və 

rəqslərin maqnitoelektrik təsirləndiricisi ilə hazırlanmış növləri məlumdur[65]. 

Aparılan tədqiqatlar [107] elektromaqnit qəbuledici və rəqslərin təsirləndiricisi 

əsasında hazırlanmış vibrasiya sıxlıqölçənlərinin perspektivli olmasını göstərir. Buna 

görə də, en kəsiyi pilləvari-dəyişən birborulu rezonatorlar üçün həmçinin 

elektromaqnit qəbuledicisinin və rəqslərin təsirləndiricisinin tətbiq edilməsi məsləhət 

görülür. 

Təsirləndirici funksiyasını yerinə yetirən elektromaqnitin hesabatında ilkin 

kəmiyyət kimi, rezonatorun borusunun meyletməsi üçün zəruri olan güc istifadə 

olunur. Bu güc  (2.43)  ifadəsi ilə təyin  edilir. Buradan, elektromaqnit dövrələrinin 

hesabatı üçün məlum üsullardan istifadə edərək, elektromaqnitin parametrlərini təyin 

etmək olar. 
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Rəqslərin qəbuledicisi funksiyasını yerinə yetirən elektromaqnitin hesabatında 

ilkin kəmiyyət kimi, aşağıdakı formula ilə müəyyən edilən tələb olunan təsirləndirici 

e. h. q. kəmiyyətindən istifadə olunur  

з

я
d

wBVFc 0
02


 , 

harada ki, 0F  - maqnitin hərəkət qüvvəsi; B  - qütbşəkilli sonluqların eni; w  - 

elektromaqnitin makarasının sarğılarının sayı; зd  - elektromaqnit nüvəsi və lövhələri 

arasında hava boşluğu; 0  - maqnit keçiriciliyi . 

Rezonatorun təsirlənmə sisteminin gücləndiricisinin hesabatında ilkin kəmiyyət 

aşağıdakı formula ilə təyin edilən k  gücləndirmə əmsalı götürməlidir [87]: 

2121

21

2

BмBмwgw

RмRмDм
k  , 

burada: 1Rм   və  2Rм  - rəqslərin qəbuledicisinin və təsirləndiricinin 

elektromaqnitinin maqnit müqaviməti; 1Bм  və 2Bм  - təsirləndiricinin 

elektromaqnitlərının və  rəqs qəbuledicisinin maqnit induksiyası ; 1w  və 2w  - 

rəqslərin qəbuledicisinin və təsirləndiricinin elektromaqnitinin sarğılarının  sayı; g - 

rəqslərin təsirləndiricisinin elektromaqnitinin keçiriciliyi ; D  - rəqsi sistemin 

mexaniki müqaviməti. 

Təsirlənmə sisteminin əhəmiyyətli elementlərindən biri gücləndiricidir. 

Gücləndirici rəqs sistemində mexaniki enerji itkisini artırmaq üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. En kəsiyi pilləvari-dəyişən  birborulu rezonator yüksək keyfiyyət 

əmsalına  malikdir və ideal şəraitdə itkisi çox azdır. Buna baxmayaraq, gücləndirici 

böyük bir çıxış gücünə və yüksək həssaslığa malik olmalıdır. Bunun səbəbi ondan 

ibarətdir ki, real şəraitdə istismar zamanı, öz itkilərini dəfələrlə artıran təsirləndirici 

amillər rezonatora təsir edə bilər. Məlumdur ki, gücləndiricinin yaratdığı xətaları 

azaltmaq üçün o minimal faza dəyişməsinə malik olmalıdır[69]. Belə gücləndiricinin 

prinsipial elektrik sxemi şəkil 4.3.3-də göstərilmişdir. Onun sadəliyi və etibarlılığını 
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nəzərə alaraq, en kəsiyi pilləli-dəyişən  birborulu rezonatorlar üçün istifadə edilə 

bilər.  

Elektromaqnit qəbuledici 1L   gücləndirici girişinə 1C  kondensatoru vasitəsilə 

qoşulmuşdur. Makarada qəbuledicinin induksiya olunan gərginliyi 1A  mikrosxemində 

hazırlanmış bir gücləndirici ilə gücləndirilir.  

Əsas funksiyaya əlavə olaraq, gücləndirici çıxış siqnalının amplitudasının 

miqdarını qeydə alaraq məhdudlaşdırıcı rolunu yerinə yetirir. Temperaturun 

sabitləşməsi məqsədi ilə sabit cərəyana nəzərən əks əlaqə  kaskadını əhatə etmişdir. 

Mikrosxemin çıxışından gücləndirilmiş və məhdudlaşdırılmış siqnal 

formatlaşdırıcının girişinə ( 3V  və 4V  tranzistorları ), daxil olur, burada açarın işini 

idarə etmək üçün ( 6V  tranzistoru)  lazım olan növünə çevrilir. 

Buna görə gücləndiricinin çıxış keçiriciliyi çox böyük olur və yük aktiv 

xarakter daşıyır. Gücləndiricinin çıxış siqnalı daimi cərəyan komponentini özündə 

saxlayır, hansı ki, elektromaqnitin sonlarının düzgün qoşulması zamanı  nüvənin sabit 

maqnit selindən ibarət olan maqnit selini təşkil edir. Gücləndirici tezliklərin geniş 

diapazonunda işləyə bilər. 

Çıxış kaskadının əsas elementi  kimi tətbiq olunması iki məqsəd daşıyır. 

Birincisi, qurğunun ən böyük iqtisadi səmərəliliynə nail olmaq və əlavə istilik 

ötürücüləri olmadan böyük faydalı güc əldə etmək. İkincisi, dövrənin faza 

tənzimlənməsinin sadələşdirilməsinə (yarımperiodların birinin açılması zamanı 

tranzistor elektromaqniti şuntlayır) nail olmaq. 2L   həyəcanlandırıcısı digər bir 

yarımperiodu zamanı paralel olaraq induktivlik açıq dioddan işə qoşulur. 
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ġəkil 4.3.3 Gücləndiricinin prinsipal sxemi 

 

4.3.5. Vibrasiya-tezlik maye sixliqölçənlərinin elektromaqnit təsirlənməsi 

sisteminin avtomatik sazlanmasinin qeyri səlis sistemi 

 

  Vibrasiya-tezlik mayelərin sıxlıqölçənlərinin istehsal təcrübəsi elektromaqnit 

təsirlənmə sisteminin sazlanması prosesinin avtomatlaşdırılmasının zəruriliyini 

göstərir. Sazlanma prosesinin alqoritmi belədir. Rəqslərin elektromaqnit qəbuledicisi 

hərəkətsiz vəziyyətdə olduğu zaman rəqslərin elektromaqnit təsirləndiriricisinin sola 

və ya sağa hərəkət etdirilməsi o vaxta qədər davam etdirilir ki,  qəbuledicinin 

çıxışında mümkün olan maksimum siqnal əmələ gəlsin. Eyni zamanda, əvvəlcə, 

təsirləndirici borunun rəqslərinin əmələ gəldiyi ilk harmoniyasının nəzərdə tutulan 

şüalanma yerində yerləşir. Bu əməliyyat adətən əl ilə həyata keçirilir ki, bu da 

sıxlıqölçənlərin seriyalı istehsalı üçün məqbul sayılmır.   

Yuxarıda qeyd olunanlarla əlaqədar olaraq, qeyri-səlis tənzimləmə 

nəzəriyyəsinin müddəalarından istifadə etməklə vibrasia-tezlik maye 
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sıxlıqölçənlərinin rezonatorun  elektromaqnit təsirlənmə sisteminin qurulmasının 

avtomatlaşdırılması probleminin həlli aktual görünür. 

Aşağıda sıxlıqölçənin rəqslərinin amplitudasının səviyyəsinin avtomatik 

sazlanması üçün qeyri-səlis idarəetmə üsullarının tətbiq edilməsinin mümkünlüyünü 

qiymətləndirəcəyik.  

Təsirləndiricinin və sıxlıqölçənin borusunun yerləşdirilməsi yerinin sazlanması 

üzrə toplanmış məlumat və keyfiyyətli əsaslandırma mülahizələr əsasında obyektin 

keyfiyyətli təsvirinə keçid edilmişdir, ki, onun əsasını  qaydalar növü təşkil edir: 

«əgər gərginliyin rəqsi amplitudaya görə qiyməti «çox aşağı», və gərginliyin 

dəyişilməsinin dinamikası (gərginliyin törəməsi) «müsbət» olarsa, onda 

təsirləndiriciyə idarəedicinin təsiri «davam müddəti çox uzundur» və «istiqaməti 

aşağı» və s. » [70].  

İdarə olunan kəmiyyət kimi, rəqslərin təsirləndiricinin qəbuledicisinin hərəkəti 

nəzərdən keçirilir. Şəkil 4.3.4-də vibrasiya-tezlik maye sıxlıqölçəninin elektromaqnit 

təsirləndiricisinin yerdəyişməsinin avtomatik tənzimlənməsi sisteminin  

sadələşdirilmiş struktur sxemi təqdim olunmuşdur. Sistemin girişinə 1- blokundan U 

gərginliyi 4 - analog rəqəm çeviricisindən daxil olur. Alınmış qiymət qeyri-səlis 

kontrollerin girişlərindən birinə verilir. İkinci girişə isə 5 hesablama blokundan  
  

  
  

törəmələri daxil edilir. Qeyri-səlis kontrollerə aşağıdakılar aiddir: səlis siqnalların 

qeyri-səlis çoxluqlara çevrilməsi üçün nəzərdə tutulmuş fazzifikator – 6, kontrollerin 

giriş və çıxış parametrləri arasında qeyri-səlis əlaqələri təsvir edən qeyri-səlis 

qaydalar məcmusu, yəni linqvistik qaydalar cədvəli (LQC) – 7; defazzifikator – 8, 

harada ki, səlis idarəetmə təsiri şəklində defazzifikasiyadan sonra alınmış qeyri-səlis 

qiymət mühərrikin idarəetmə blokunun - 9 girişinə daxil olur və  mühərrik – 10. 

a) Mamdani alqoritmi 

Mamdani alqoritmi qeyri-səlis çıxış sistemlərində tətbiq olunan ilk 

alqoritmlərdən biridir. O, 1975-ci ildə ingilis riyaziyyatçısı E.Mamdani (Ebrahim 

Mamdani) tərəfindən buxar mühərrikinin idarə olunması üçün metod kimi təklif 

olunmuşdur. Öz mahiyyətinə görə bu alqoritm yuxarıda nəzərdən keçirilmiş 
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mərhələləri yaradır, çünki onların parametrlərinə daha çox uyğun gəlir. Formal olaraq 

Mamdani alqoritmi aşağıdakı kimi müəyyən edilə bilər: 

- Qeyri-səlis çıxış sistemlərinin qaydalar bazasının formalaşdırılması yuxarıda 

baxılanlarla üst-üstə düşür. 

- Giriş dəyişənlərin fazzifikasiyası yuxarıda baxılanlarla üst-üstə düşür. 

- Məhsulun qeyri-səlis qaydalarında ilkin şərtlərin toplanması. Qeyri-səlis 

məhsul qaydalarının hər birinin şərtlərinin həqiqiliyinin dərəcəsini tapmaq üçün 

qoşalaşmış qeyri-səlis məntiq əməliyyatlarından istifadə olunur. Şərtlərin 

həqiqiliyinin sıfırdan fərqli olduğu qaydalar aktiv sayılır və gələcək hesablamalar 

üçün istifadə olunur. 

- Qeyri-səlis məhsul qaydalarında nəticələrin fəallaşdırılması. 

Aktivləşdirmənin mınimumlaşdırması formulu ilə, yəni bu zaman çıxışda vaxtının 

azaldılması üçün yalnız qeyri-səlis məhsulların aktiv qaydaları nəzərə almaqla həyata 

keçirilir. 

- Qeyri-səlis məhsul qaydalarının yekunlarının yığılması. Eyni çıxış linqvistik 

dəyişənlərə aid edilən alt nəticələrin terminə uyğun olan qeyri-səlis çoxluqların 

birləşdirilməsi düsturu üzrə həyata keçirilir. 

- Çıxış dəyişənlərin defazzifikasiyası. Ənənəvi olaraq çox elementli və ya 

birelementli çoxluqlar üçün ağırlıq mərkəzi metodudundan və ya mərkəzi sahənin 

mərkəzi metodundan istifadə olunur. 

b) Tsukamoto alqoritmi (Tsukamoto) 

Formal olaraq,  Tsukamoto alqoritmi aşağıdakı kimi müəyyən edilə bilər: 

- Qeyri-səlis çıxış sistemlərinin qaydalar bazasının formalaşdırılması. Yuxarıda 

baxılanlarla üst-üstə düşür. 

- Giriş dəyişənlərin fazsifikasiyası. Yuxarıda baxılanlarla üst-üstə düşür. 

- Məhsulun qeyri-səlis qaydalarında ilkin şərtlərin yığılması. Qeyri-səlis 

məhsulların bütün qaydalarının şərtlərinin həqiqiliyinin dərəcəsini tapmaq üçün 

qoşalaşmış qeyri-səlis məntiq əməliyyatları istifadə olunur. Şərtlərin həqiqiliyinin 

sıfırdan fərqli olduğu qaydalar aktiv sayılır və gələcək hesablamalar üçün istifadə 

olunur. 
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- Qeyri-səlis məhsul qaydalarında nəticələrin fəallaşdırılması. Mamdani 

alqoritminə bənzər bir şəkildə həyata keçirilir, bundan sonra məhsulların qeyri-səlis 

aktiv qaydalarının alt nəticələrinin hər birində bütün çıxış linqvistik dəyişənlərin adi 

qiymətləri var. 

Bu halda, alt nəticələrin hər birində çıxış linqvistik dəyişənin   qiyməti 

tənliyin həlli kimi tapılır: 

 qiC
ji

,...,2,1)(    

harada q - qaydalar bazasında alt nəticələrin ümumi sayı. 

- Məhsulun qeyri-səlis qaydalarının yekunlarının yığılması. Hesablamalar adi 

həqiqi ədədlərlə  həyata keçirildiyindən faktiki olaraq yoxdur. 

- Çıxış dəyişənlərin defazzifikasiyası. Birnöqtəli çoxluqlar üçün ağırlıq 

mərkəzi metodu şəklində modifikasiya olunmuş variantda istifadə olunur: 

 

, 

 

harada n - çıxış linqvistik dəyişəninin  mövcud olduğu şəraitdə alt 

nəticələrdə məhsulların qeyri-səlis aktiv qaydalarının ümumi sayıdır. 

 c) Larsen alqoritmi (Larsen) 

Formal olaraq Larsen alqoritmi aşağıdakı kimi müəyyən edilə bilər: 

- Qeyri-səlis çıxış sistemlərinin qaydalar bazasının formalaşdırılması. Yuxarıda 

baxılanlarla üst-üstə düşür. 

- Giriş dəyişənlərin fazzifikasiyası. Yuxarıda baxılanlarla üst-üstə düşür. 

- Məhsulun qeyri-səlis qaydalarında ilkin şərtlərin yığılması. Məhsulların qeyri 

– səlis bütün qaydalarının (bir qayda olaraq, Max - Dizyunksiya və min-konyunksiya) 

şərtlərinin həqiqiliyinin dərəcəsini tapmaq üçün qoşa qeyri-səlis məntiq 

əməliyyatlarından istifadə olunur. Şərtlərin həqiqiliyinin sıfırdan fərqli olduğu 

qaydalar aktiv sayılır və gələcək hesablamalar üçün istifadə olunur. 
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- Məhsulun qeyri-səlis altqaydalarının nəticələrinin fəallaşdırılması.  Məhsulun 

aktivləşdirmə formulundan istifadə etməklə, qeyri – səlis çoxluqların məcmusu 

yerləşir: C1,C2,...,Cq , bunun vasitəsilə həyatə keçirilir,  harada ki, q - qaydalar 

bazasında alt nəticələrin ümumi sayı. 

- Məhsulun qeyri-səlis qaydalarının nəticələrinin yığılması. Eyni çıxış 

linqvistik dəyişənlərə aid alt nəticələrin müvaffiq termlərinə uyğun olan qeyri-səlis 

çoxluqların birləşdirilməsi düsturu üzrə həyata keçirilir. 

- Məhsulun çıxış dəyişənlərin defazzifikasiyası. Yuxarıda göstərilən 

defazzifikasiya üsullarından hər hansı birindən istifadə edilə bilər. 

d) Alqoritm Sugeno (Sugeno) 

Formal olaraq, Sugeno və Takagi tərəfindən təklif olunan Sugen alqoritm 

aşağıdakı kimi müəyyən edilə bilər: 

- Qeyri-səlis çıxış sistemlərinin qaydalar bazasının formalaşdırılması. Qaydalar 

bazasında yalnız qeyri-səlis məhsulların formasındakı qaydaları istifadə olunur: 

Qayda <#>: əgər "β1 ilə α "və"β2    ilə  α "  götürülərsə,onda "  = 

". 

Burada - ,  bəzi çəki əmsalları (qaydaların yanında yazılır, adətən 1-ə 

bərabərdir). Bu halda çıxış dəyişəninin qiyməti nəticədə müəyyən həqiqi rəqəm 

kimi müəyyən edilir. 

- Giriş dəyişənlərin fazzifikasiyası. Yuxarıda baxılanlarla üst-üstə düşür.  

- Məhsul qeyri-səlis qaydalarında ilkin şərtlərin yığılması. Qeyri-səlis 

məhsulların bütün qaydalarının şərtlərinin həqiqiliyinin dərəcəsini tapmaq üçün, bir 

qayda olaraq, mın. – konyunksiya məntiqi əməliyyatı istifadə olunur. Bu şərtlərin 

sıfırdan fərqli olduğu qaydalar aktiv sayılır və gələcək hesablamalar üçün istifadə 

olunur. 

- Məhsulun qeyri-səlis qaydalarında nəticələrin fəallaşdırılması. Birincisi, mın-

aktivləşdirmə metodundan istifadə edərək, qeyri-səlis məhsul qaydalarının bütün 

nəticələrin həqiqilik dərəcələrinin qiymətləri tapılır. İkincisi, hər qaydanın çıxış 
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dəyişənlərin adi qiymətlərinin  hesablanması həyata keçirilir. Bu nəticə üçün 

aşağıdakı formuldan istifadə edərək həyata keçirilir: 

Qayda <#>: əgər "β1 ilə α "və"β2   ilə α "götürülərsə,onda "  = 

". 

Burada, α 1 və α 2 əvəzinə giriş dəyişənləri qiymətləri fazzifikasiya mərhələsinə 

qədər əvəz edilir. Bununla bir çox qiymətlər çoxluğu C = {c1,c2,…,cn}  və çıxış 

dəyişənlərin qiymətləri çoxluğu isə W={ 1, 2,…, l} müəyyən edilir, burada n – 

qaydalar bazasında qaydaların ümumi sayıdır. 

- Qeyri-səlis məhsul qaydalarının yekunlarının yığılması. Faktiki olaraq 

yoxdur, çünki hesablamalar adi həqiqi ədədlərlə  həyata keçirilir . 

- Çıxış dəyişənlərin defazzifikasiyası. Bir nöqtəli çoxluqlar üçün ağırlıq 

mərkəzi metodu şəklində modifikasiya olunmuş variant istifadə olunur. 

Mamdani, Sugeno, Larsen və Tsukamoto qeyri-səlis çıxış modellərinin təhlili 

onların biliklər bazasının formatına və defazzifikasiya proseduru ilə bir-birindən 

fərqləndiyini göstərdi. Bu modellərin hamısı universal approksimatorlardır, lakin 

eksperimental məlumatların böyük həcmdə seçimi zamanı Sugeno tipi modelinin 

köməyi ilə identifikasiyası böyük bir dəqiqliyi təmin edir. Bununla belə, qeyri-səlis 

modelin parametrlərinin məzmunlu interpretasiyası və məntiqi çıxışının izahı ilə bağlı 

çətinliklər yaranır. Mamdani tipli modellə belə çətinliklər yaranmır, onun 

parametrləri və təlimlərinə yiyələndikdən sonar məzmunca asanlıqla şərh olunur. 

Mamdani tipli modellərə qeyri-səlis məntiq çıxış proseduru intuitiv şəkildə başa 

düşüləndir və qeyri-səlis modellərin sifarişçilərinə: texnoloqlara, iqtisadçılara, 

həkimlərə, bioloqlara aydındır. Buna görə də, identifikasiya dəqiqliyi daha vacib 

olduğu tapşırıqlar üçün, Sugeno tipli qeyri-səlis modellərin istifadəsi məqsədəuyğun 

olacaq və daha vacib qərar qəbuluna  əsaslandırılması izahat tələb olunan 

məsələlərdə,  Mamdani tipli qeyri-səlis modellərdən istifadə olunmasına üstünlük 

verilməsi məsləhətdir qərarın. 
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Avtomatik sazlanma sistemi üçün qeyri-səlis alqoritm kimi Mamdani alqoritmi 

seçilmişdir. Bu alqoritm praktikada ən çox tətbiq olunan alqoritmdir, çünki real vaxt 

rejimində bir sıra idarəetmə məsələlərində özünü çox yaxşı sübut etmişdir. 

Avtomatik tənzimləmə sistemində Mamdani alqoritminə görə kontrollerin işi 

zamanı (normal hüdudlarda rəqslərin amplitudasının səviyyəsinin gərginliyinin təyin 

edilməsi) qeyri-səlis kontrollerin girişinə: rəqslərin amplitudasının səviyyəsinin 

gərginliyinin hesablanmış qiyməti və gərginliyin dəyişmə istiqaməti verilir. Sxemin 

çıxışından isə keçirmə istiqaməti (yuxarı, aşağı və ya mövqeyi dəyişməmək) və 

elektrik mühərrikinin işə salınma müddəti  götürülür. 

Bütün giriş və çıxış kəmiyyətləri dəqiq(səlis) qiymətlərdir, çünki ölçülmüş 

parametrlərin dəqiq qiymətlərini verən real avtomatika cihazlarının çıxışlarından 

götürülür. Bundan sonra, kontrollerin özündə bu kəmiyyətlər artıq qeyri-səlis 

qiymətlərə çevrilir. Qeyri-səlis qaydalar işə düşdükdən sonra, çıxış dəyişənləri  

yenidən dəqiq (normal) görünüşə çevrilir. 

 

  

ġəkil 4.3.4. Vibrasiya-tezlik maye sıxlıqölçəninin elektromaqnit 

təsirləndiricisinin  yerdəyiĢməsinin avtomatik tənzimlənməsi sisteminin  

struktur sxemi 
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1- boru; 2- rəqslərin təsirləndiricisi (T); 3- rəqslərin qəbuledicisi (Q); 4- analoq 

rəqəm çevirici (АRÇ); 5- gərginliyin dəyişməsinin istiqamətini hesablayan blok; 6-

фаззификатор; 7- linqvistik qaydalar cədvəli (LQC); 8- defazzifikator; 9 - 

mühərrikin idarəetmə bloku; 10- mühərrik (M). 

Qeyri-səlis kontrollerlə işləmək üçün aşağıdakı linqvistik dəyişənlərdən 

istifadə olunmuşdur: 

1. Kontrollerin girişində (giriş dəyişənləri): 

Gərginlik - Voltage. Rəqslərin amplitud səviyyəsinin gərginliyi. Bu linqvistik 

dəyişən qeyri-səlis qiymətləri aşağıdakılardır (Şək.4.3.2): Çox aşağıdır  (Very low ) – 

Z- şəkilli mənsubiyyət funksiyası  (0.2 0.3) parametrləri ilə; Aşağı (Low) – 

trapesiyaşəkilli mənsubiyyət funksiyası  (0.2 0.3 0.4 0.5) parametrləri ilə; Orta 

(Мean) - trapesiyaşəkilli mənsubiyyət funksiyası (0.4 0.5 0.6 0.7) parametrləri ilə; 

Yüksək(High)- trapesiyaşəkilli mənsubiyyət funksiyası (0.6 0.75 0.85 0.95) 

parametrləri ilə; Çox yüksək(Very High) – S-şəkilli mənsubiyyət funksiyası  (0.85 

0.95) parametrləri ilə;  

 

                ġəkil 4.3.5.  “Gərginlik”  dəyiĢəninin qeyri-səlis qiyməti 

Dinamika. Gərginlik dəyişməsinin dinamikası(gərginliyin törəməsi). Bu 

dəyişənin qiyməti (Şək.4.3.3): 
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ġəkil 4.3.6   «Dinamika» dəyiĢəninin qeyri-səlis qiyməti 

Mənfi (Neqativ) – z - şəkilli mənsubiyyət funksiyası (-0,5 0) parametrləri ilə; 

Sıfırıncı (Zero)- üçbucaqşəkilli mənsubiyyət funksiyası (-0.8 0 0.8) parametrləri ilə; 

Müsbət (Positive)-S- şəkilli mənsubiyyət funksiyası (0  0.5) parametrləri ilə. 

2. Kontrollerin çıxışından ilə aşağıdakı linqvistik dəyişənlərin (çıxış 

dəyişənlərin) qiymətləri qeydə alındı: 

Ġstiqamət-Direct. Mühərrikin növbəti keçidinin istiqaməti. Bu dəyişənlərin 

qiymətləri (Şək.4.3.4): yuxarı (Up)- trapesiyaşəkilli mənsubiyyət funksiyası  (0.5  

0.75  1.25  1.5) parametrləri ilə; Dayanma (Stay) - trapesiyaşəkilli mənsubiyyət 

funksiyası  (-0.5   -0.25  0.25  0.5) parametrləri ilə; Aşağı (Down) trapesiyaşəkilli 

mənsubiyyət funksiyası  (-1.5  -1.25  -0.75  -0.5) parametrləri ilə; 

 

ġəkil 4.3.7  «Ġstiqamət» dəyiĢəninin qiyməti 

Müddət– Duration. Elektrik mühərrikinin işə salınma müddəti. Dəyişənin 

qeyri səlis qiyməti (Şək.4.3.5); Sıfrıncı (Zero) - Z- şəkilli mənsubiyyət funksiyası (0.2 

0.3) parametrləri ilə; Qısa (Short) - trapesiyaşəkilli mənsubiyyət funksiyası (0.2  0.3  
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0.4  0,5) parametrləri ilə; Orta (Mean) - trapesiyaşəkilli mənsubiyyət funksiyası (0.4 

0.5 0.6 0.7) parametrləri ilə; Uzun (Long) - trapesiyaşəkilli mənsubiyyət funksiyası 

(0.6  0.75  0.85  0.95) parametrləri ilə; Çox uzun (Very Long) –S- şəkilli mənsubiyyət 

funksiyası  (0.85 0.95) parametrləri ilə; 

 

ġəkil 4.3.8  «Müddət» dəyiĢəninin qiyməti 

İş prosesində kontrollerin müxtəlif iş variantları sınaqdan keçirildi. Yuxarıdakı 

dəyişənlər tərəfindən bu sistem üçün qeyri-səlis çıxışın 15 qaydası tərtib edilmişdir. 

Qaydaların linqvistik cədvəli 4.3.1-də aşağıda verilmişdir. Terminlərin işarələmələri 

simvollarla göstərilmişdir: 

ОН – çox aşağı; Н – aşağı; С- orta; В – yüksək; ОВ – çox yüksək; О – mənfi; 

Z – sıfrıncı; П – müsbət; ВВ - yuxarı; СТ – dayanma; ВН – aşağı; К – qısa; Д – 

üzün; ОД – çox uzun. 

                                                                                                        Cədvəl 4.3.1 

Linqvistik qaydalar cədvəli 

      U   
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Н С В ОВ 
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Hesablama eksperimentləri Matlab mühitində [82] Fuzzy Logic Toolbox 

proqram kompleksindən istifadə etməklə həyata keçirilir. Tədqiq olunan modelin iş 

prosesində növbəti keçirilmə istiqamətinin dəyişmə səthləri və elektrik mühərrikinin 

qoşma vaxtının müddəti alınmışdır. Şəkil.4.3.9-da elektrik mühərrikinin növbəti 

keçid istiqamətinin dəyişmə səthləri və elektrik mühərrikinin qoşulma müddəti 

gərginlik rəqslərinin tezliyi və onun törəməsinin qiymətindən asılı olaraq göstərilir. 

 

ġəkil 4.3.9. GiriĢ dəyiĢənlərin çıxıĢ parametrləri səthi asılılığı 

Alınan nəticələrin təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, qeyri-səlis 

kontroller əksər hallarda əl ilə müqayisədə daha az miqdarda keçidlər həyata keçirir 

və həmçinin boru və rəqslərin qəbuledicisi arasında olan boşluğun saxlanmasına 

imkan verir. 

Bu resonatorun rəqs tezliyinin səviyyəsinin sazlanması vaxtını azaldır və 

borunun həndəsi ölçülərinin dəqiqliyinə qoyulan tələblərin artırılmasını tələb etmir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qeyri - səlis məntiqə əsaslanan qurğular daha bir 

nisbətən sadə genişlənmə  vacib xüsusiyyətinə malikdir. 

Belə cür cihazlar üçün yeni xüsusiyyətləri və funksional imkanları əlavə etmək 

asandır, mürəkkəb deyildir. Yəni əlavə funksiyalar daxil etmək zərurəti yaranarsa, 

onları qeyri-səlis qurğusunun işinə əlavə etmək imkanları mövcuddur. Bundan ötrü 

qeyri-səlis məntiqə əsaslanan cihazlar digərləri ilə müqayisədə nisbətən asandır və 
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sadəcə cari ehtiyac olduğu şəraitdə daxil edilmiş yeni funksiyalara görə yenidən 

proqramlaşdırıla bilər.  

Yeni funksional imkanların əlavə edilməsi proseduru sadədir və mürəkkəb 

deyil. Buna görə də, ehtiyac yarandıqda yeni funksiyalar əlavə etmək mürəkkəblik 

yaratmır. Tədqiqatlar nəticəsində bir sıra nəticələr alınmışdır: 

 1. Qeyri-səlis kontroller əksər hallarda qəbul edilmişdir ki, əl ilə keçidlərin 

olması  ilə müqayisədə daha az keçid olması həyata keçirilməsinə nail olunmuşdur. 

Bu sıxlıqölçənin rəqslərinin amplituda səviyyəsinin tənzimlənməsi üçün vaxtın 

azalmasına gətirib çıxarır. 

 2. Qeyri - səlis məntiqə əsaslanan qurğular daha bir mühüm xüsusiyyətə - 

nisbətən müqayisə ediləcək sadə genişlənmə xüsusiyyətinə malikdir. Bu cür cihazlar 

üçün yeni xüsusiyyətlər, yeni funksiyalar əlavə etmək asandır və mürəkkəb deyildir. 

Yəni, Əlavə funksiyalar tələb olunarsa, onları qeyri-səlis cihaza əlavə etmək 

mümkündür. 

    Təsdiq etmək olar ki, qeyri-səlis məntiqə əsaslanan qurğular adi məntiqə 

əsaslanan qurğulardan daha çox vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənlərin rəqslərinin 

amplitudasının səviyyəsinin avtomatik sazlanması üçün daha çox üstünlük təşkil edir. 

Rəqslərin amplitudunun səviyyəsinin avtomatik olaraq tənzimlənməsi daha 

keyfiyyətli olur, keçidlərin sayı azalır.   

                                                                 

4.3.6. Ġkinci cihaz 

 

Rezonatorun çıxış siqnalı həm standart cihazlarla, həm də xüsusi olaraq 

vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənləri üçün hazırlanmış cihazlarda qeydə alına bilən tezlik 

anlayışıdır [61]. Unifikasiya məqsədi ilə, artıq hazırlanmış və praktikada özünü 

doğrultmuş qurğulardan istifadə etmək məsləhətdir. Bu nöqteyi-nəzərdən baxılan 

birborulu rezonatoru  AİP-2 tipli maye axın vibrasiya- tezlik sıxölçənlərində ikinci 

cihazda  tövsiyə etmək olar [14]. Vibrasiya- tezlik maye sıxlıqölçəninin  ikinci 

cihazının struktur sxemi aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir (Şək. 4.3.10). 
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Çoxparametrli siqnallar analoq-rəqəm kontrollerinin girişinə daxil olur: 

rezonatordan gələn  tezlik siqnalı və vericidən daxil olan analoq siqnallar(0160 mV 

gərginlikli), temperatur və təzyiq (gərginlik). 

Daxil olan siqnallar 16 dərəcəli ikilik koduna çevrilir və sonra RS 485 kanalı 

vasitəsilə bu parametrlərin hər biri üçün ayrılmış massivlərə yazılır. 

Maye kristal displeyin kommunikatoru RS 485 kanalı vasitəsilə daxil olmuş 

çoxparametrli kontroller tərəfindən siqnalların ölçülmüş parametrləri təhlil edir və 

onları hər 3 saniyədən sonra müvafiq düsturlarla hesablayaraq 16 dərəcəli displeyə 

verilir. 

 

 

ġəkil 4.3.10. Vibrasiya- tezlik maye sıxlıqölçəninin  ikinci cihazının struktur 

sxemi 

Qeyd etmək lazımdır ki, analoq-rəqəmsal kontrollerdə və maye kristal 

displeyin kommunikatorunda AT 89S8 252-24 PI tipli Atmel firmasının istehsal 

etdiyi mikrosxemlərindən istifadə edilmişdir ki, bu da  modulların universallığını 

təmin etməyə imkan vermişdir. 
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4.4. En kəsiyi pilləvari dəyiĢən birborulu rezonatorun tətbiqinin rasional 

sahələri 

 

En kəsiyi pilləvari-dəyişən digər yüksək keyfiyyətli bu cür konstruksiyalardan 

fərqlənən birborulu rezonatoru vibrasiyalı-tezlik sıxölçənlərin tətbiq sahələrini 

genişləndirməyə imkan verir.  

Xüsusilə, sənayenin müxtəlif sahələrində çoxlu sayda texnoloji proseslərin 

xammalı və ya məhsulu olan suspenziyaların və boru kəmərlərinin dispers 

sistemlərinin konsentrasiyasının vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənlər tərəfindən sıxlığın 

ölçülməsi zamanı ölçmə dəqiqliyinin artırılması bu rezonatorlardan istifadə olunması 

əhəmiyyətini kifayət dərəcədə artıra bilər.  

En kəsiyi pilləvari-dəyişən hazırlanmış rezonatorlardan müvəffəqiyyətlə 

vibrasiya-amplitud sıxlıqölçənlərində tətbiq oluna bilər ki, burada da ənənəvi olaraq 

birborulu rezonatorlardan istifadə olunur [132]. 

Bu cihazların iş prinsipi boru rezonatorun məcburi rəqslərinin amplitudunun 

ondan keçən mayenin sıxlığından asılılığına əsaslanır. Eyni zamanda, cihazın ən 

böyük həssaslığı rezonans sahəsinə yaxın olan yaxınlıqda fəaliyyəti zamanı təmin 

edilir. 

Başlanğıcda, rezonator nümunə olaraq götürülmüş maye ilə doldurulur, 

məsələn, distillə edilmiş su ilə doldurulur, sonra rəqsi sistem rezonans vəziyyətinə 

sazlanır, eyni zamanda rəqslərin amplitudasının maksimum qiymətini qeydə alır. 

Bundan əlavə, rezonator tədqiq olunan maye ilə doldurulur, məsələn, müqayisə 

edilən sıxlıqdan fərqlənən su-sement qarışığı ilə doldurulur.  Rezonans şərti pozulur 

və rəqslərinin amplituda azalır. Ölçmə həddi müqayisə edilən mayenin seçilməsi və  

sonrakı rezonans halına sazlanma ilə dəyişdirilir. 

Rəqslərin amplitudasını təsirləndirilməsi və rəqslərin amplitudunun ölçülərək 

kəmiyyətin götürülməsi, bir qayda olaraq, dəyişən cərəyan elektromaqnitlərı 

vasitəsilə həyata keçirilir. Vibrasiya-amplitud sıxlıqölçənlərin həssas elementi kimi, 

uclarda sərt şəkildə bərkidilmiş düz bircins borudan istifadə olunur.  
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Rezonator borusunun dayaqlara birləşmə  yerlərində  böyük səpələnmə 

enerjisinin olması səbəbindən digər konstruksiyalarında kiçik keyfiyyət alınır ki, bu 

cür mexaniki rəqs sistemində rəqslərin mümkün amplitudasının miqdarını kəskin 

məhdudlaşdırır, və buna görə də potensial ölçmə həssaslığı da aşağı düşmüş olur. 

Buna görə də, vibrasiya- amplitud sıxlıqölçənlərində keyfiyyətin yüksəldilməsi 

birboru rezonator üçün en kəsiyi pilləli-dəyişən hazırlanaraq istifadə olunması bu 

cihazların ölçmə  həssaslığını və dəqiqliyini artıra bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, en kəsiyi pilləvari-dəyişən  birborulu rezonatoru  

dəyişən sərtliyə malik birborulu rezonatorların xüsusi bir hal kimi qiymətləndirmək 

olar. Buna görə də, bu sahədə gələcək tədqiqatlar yüksək keyfiyyətə malik dəyişən 

sərtliyə malik birborulu rezonatorların yeni formalarının axtarışı ilə bağlı ola bilər. 

Pilləvari-dəyişən en kəsikli  birborulu rezonatorlarının mümkün tətbiqinin 

perspektivli istiqamətlərindən biri, onların əsasında süspansiyalar üçün vibrasiya-

tezlik sıxlıqölçənlərinin qurulması imkanıdır. 

Pilləvari-dəyişən en kəsikli  birborulu rezonator əsasında süspansiyalar üçün 

vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənlərinin qurulmasında xarakterik parametr  bərk fazanın 

konsentrasiyasıdır(toplanmasıdır). Məlumdur ki, bu cür mühitlərin sıxlığı birmənalı 

şəkildə dispers fazanın konsentrasiyası ilə bağlıdır və bu da ikifazalı sistemlərin 

konsentrasiyasının ölcülməsi kimi sıxlıqölçənlərdən geniş istifadə olunması ilə izah 

olunur. 

Vibrasiyalı sahədə ikifazalı mühitdə  hərəkətinin xüsusiyyətləri ondan ibarətdir 

ki, dispersiya fazanın (bərk hissəciklər) ətalətliliyi nəticəsində və   sürtünmə 

qüvvələrinin hərəkətləri nəticəsində dispersiya mühitinin (mayenin) hərəkəti ilə 

müqayisədə bəzi yerdəyişmə ilə rəqs edir: maye və bərk hissəciklərin rəqslərinin 

amplitudu arasındakı münasibət bu zaman 0-ya bərabərdir. Göstərilən amillərin təsiri 

nəticəsində suspenziyalar üçün sıxlıqölçənin dərəcələnmə xarakteristikası belə 

formula görünüşü olan homogen mayelər üçün  xarakteristikadan fərqlənir. 

Suspenziyaların konsentrasiyasının bu və ya digər çeviricilərinin seçilməsi, ilk 

növbədə, həssas elementin içərisində və ya xaricində bərk hissəciklərin çöküntüsünün 

qarşısını almaq qabiliyyəti ilə bağlıdır. Buna görə mexaniki rezonatorlar kəskin 
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əyilmələrə və ya durğun zonalara malik olmamalıdır, dövri olaraq təmizləmə və ya 

yuyulma üçün əlçatan olmalıdır. 

Bu tələblərə birboru rezonatorlar, o cümlədən pilləli-dəyişən en kəsikli 

birborulu rezonatorlar cavab verir. 

Son illərdə vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənlərini layihələndirənlər  təzyiq altında 

olan mayelərlə işləmək üçün boru rezonatorlarının yeni formalarının axtarışını 

aparırlar. Eyni zamanda, layihəçilər rezonatorun xarici konstruksiyalarının 

əlaqələndirilən mexaniki mübadiləsinə gətirib çıxaran silfonlara bənzər çevik 

birləşdirici elementlərdən istifadə etməməyə çalışırlar. Bununla belə, çevik 

birləşdirici elementlərdən istifadə etməkdən imtina edilməsi mexaniki rəqsi sistemin  

keyfiyyət əmsalının azalmasına gətirib çıxarır. Bununla əlaqədar olaraq, pilləvari-

dəyişən en kəsikli birborulu rezonatorlardan istifadə elastik birləşdirici elementlərdən 

istifadə etməkdən imtina nəticəsində keyfiyyət əmsalının azaldılmasından qaçmağa, 

yəni keyfiyyət əmsalının artırılmasına imkan verir.  

Dənəvər şəkilli maddələrin sıxlığının ölçülməsi üçün birborulu 

rezonatorlarından istifadə etmək imkanı müəyyən maraq doğurur.  Dənəvər şəkilli 

maddə mühitlərin sıxlığının, o cümlədən onların həqiqi sıxlığını ölçmək üçün bir 

neçə növü vardır. Vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənlərindən istifadə edərkən, dənəvərşəkilli 

mühitlərin həqiqi sıxlığını ölçmək üçün, rezonatorun borusunun yuxarı hissəsi 

bərkidilmiş hissənin hüdudlarından kənara çıxmalıdır və aşağı hissəsi isə qapaq ilə 

bağlanmalıdır. Verici dəvəvərşəkilli maye mühitinin axını yolunda  quraşdırılmalıdır. 

Vibrasiya edən rezonatoruna daxil olan dəvəvər mühit onu sıxaraq doldurur. 

Vericinin göstəriciləri dənəvərşəkilli maye mühitinin rezonatora sıxılaraq doldurulma 

prosesi başa çatdıqdan bir müddət sonra qeydə alınır. Ölçmə prosesi tamamlandıqdan 

sonra qapaq açılır və rezonator növbəti ölçmə işinin aparılmasına qədər boşaldılır. 
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DÖRDÜNCÜ FƏSĠLDƏ ƏSAS NƏTĠCƏLƏR 

1. Birinci fəsildə əldə edilmiş əsas nəzəri nisbətlərin yoxlanılması 

məqsədilə pilləvari-dəyişən en kəsikli birborulu rezonatorunun eksperimental 

tədqiqatları aparılmış və onun konstruktiv parametrləri daha yüksək keyfiyyət 

əmsalına malik en kəsiyi pilləli-dəyişən birboru rezonatorun rasional 

parametrlərinin seçilməsi metodikasına uyğun olaraq hesablanmışdır. 

2. Eksperimental tədqiqatların nəticələri göstərdi ki, pilləvari-dəyişən en 

kəsikli öz təkborulu rezonatorun məxsusi rəqslərinin tezliyinin təyin ediləsi xətası  

10% - dən çox deyil, təklif olunan metodikaya uyğun olaraq rezonatorun yerinə 

yetirilməsi ilkin konstruksiya ilə müqayisədə keyfiyyət əmsalını 2.33 dəfə 

artırmağa imkan verir. 

3. Pilləvari-dəyişən en kəsikli yüksək keyfiyyət  əmsallı  birborulu 

rezonatorun hesabatının aparılması  üçün mühəndis metodikası işlənilmişdir. 

4. Pilləvari-dəyişən kəsiyin monoton rezonatorlarının istifadəsi və onların 

gələcək inkişaf perspektivləri barədə tövsiyələr verilmişdir. 
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 NƏTICƏ 

 

1. Texniki ədəbiyyatlardan aparılan təhlilin nəticələrinə görə maye axın 

sıxlıqölçənlərinə qoyulan müasir təlabatlar sistemləşdırılmışdir. Boru şəkilli 

rezonatorlu vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənlərinin perspektivləri göstərilmişdir. 

2. Vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənlərinin işinin fiziki əsasları aparılan təhlil 

nəticəsində aydınlaşdırılmışdır ki, cihazın ölçmə dəqiqliyini təyin edən onun 

mexaniki rezonatorudur, onun əsas parametri isə keyfiyyət əmsalıdır. 

3. Birborulu rezonatorlara olan təlabatı təzərə alaraq, yüksək keyfiyyət 

əmsalına malik olan yeni formalı rezonatorun axtarılması məsələsi qoyulmuşdur. 

4. Yüksək keyfiyyətə malik rezonatorlu vibrasiya-tezlik sıxlıqölçənləri üçün 

rezonatorların formalarının sintez olunması haqqında məlumatların sistemləşdirilməsi 

nəticəsində elektromexaniki analogiyalar metodundan istifadə etməklə alqoritm təklif 

olunmuşdur. 

5. Təklif olunan alqoritmdən istifadə etməklə, boru şəkilli pilləvari-dəyişən en 

kəsikli yeni formada rezonator sintez olunmuşdur, belə ki, həmin boru iki periferiya - 

qalın və mərkəzi nazik hissədən ibarət olub, mərkəzə görə ikili simmetriya təşkil edir. 

6. Sintez olunmuş yeni rezonatorun hesabi ifadələrinin alınması məqsədilə 

onun dəqiq riyazi modeli tədqiq olunmuş və işlənmişdir. Pilləvari-dəyişən en kəsikli 

birborulu rezonatorun rasional parametrlərinin seçilməsi şərti tapılmışdır, hansı ki, bu 

şərt rezonatorun korpusa bərkidilmə yerlərinə düşən səpələnmə enerjisinin aşagı 

salınması hesabına mexaniki rəqsi sisteminin keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin 

edir. 

7. Rezonatorun rəqslərinin tezliyinə təsir edən faktorların(temperatur, təzyiq və 

ölçulən mayenin axın sürəi) təsirinin analizi aparılmışdır. Rezonatora göstərilən 

faktorların təsiri nəticəsində rəqslərinin  tezliyinin təyin edilməsi və təsir edən 

faktorların mümkün azaldılması yollarının  hesabi ifadələri alınmışdır.  

8. İşdə alınmış əsas nəzəri müddəaların yoxlanılması məqsədilə birborulu 

pilləvari-dəyişən en kəsikli rezonatorun eksperiment tədqiqatları aparılmışdır. 

Eksperiment tədqiqatların nəticələri göstərmişdir ki, təcrübi və hesabi verilənlər üst-
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üstə düşür(hesabatların maksimal xətası 10 faizi aşmır), eləcə də əvvəlki konstruksiya 

ilə müsayisədə rezonatorun keyfiyyət əmsalının yüksəldilməsi 2.33 dəfə artmışdır. 

9. Aparılmış nəzəri və eksperiment tədqiqatları nəticələri əsasında pilləvari-

dəyişən en kəsikli birborulu rezonatorun əsas parametrlərinin hesabatı və 

seçilməsinin metodiki tövsiyələri işlənmişdir. Bu zaman içərisi boş olan borunun  

verimiş başlanğıc tezliyinin təmin edilməsi və rezonatorun korpusda ilişmə yerlərinə 

düşən rəqsi enerjinin itkilərinin mimimumlaşdırılması şərti nəzərə alınır. 
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İXTİSARLARIN SİYAHISI   

ĠÖS - İnformasiya-ölçmə sistemi; 

TP AĠS – texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri; 

FQ - funksional qovşaqlar; 

VTS -vibrasiya-tezlik sıxlıqölçəni;  

RAÇ- rəqəm-analoq çeviricisi  

ETĠ- Elmi-tədqiqat işi; 

VTÖ- vibrasiya-tezlik ölçənləri  

T - tənzimləyici, 

VT - vibrotəsirləndirici 

ĠQ - idarəetmə qurğusu 

ARÇ – analoq-rəqəm çevricisi 

f.i.ə - faydalı iş əmsalı 

LQC - linqvistik qaydalar cədvəli  
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