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No. F-13-AAA-0000

گیري غلظت اکسیژن محلول در اندازهنوريطراحی و ساخت دستگاه 
همراه آنالیزورآب به 

سیده فاطمه اشرفی- ندا یاوري
پژوھشگاه نیرو

تهران-ایران

—چکیده 

از اهمیت تجهیزات نیروگاهیشناخت فرایندهاي خوردگی در نگهداري 
ترین عوامل از مهمیکی،اکسیژن موجود در آب. باالیی برخوردار است

رو براي رسیدن از این. هاي بخار استها و دیگایجاد خوردگی در توربین
موجود در آب را PHوبه حداقل میزان خوردگی باید همواره اکسیژن

گیري اکسیژن موجود در ها براي اندازهاکنون در بیشتر نیروگاههم.کنترل کرد
هاي دورهچونکه معایبی دکننهاي شیمیایی استفاده میآب از روش

سرویس کوتاه، قیمت باالي قطعات یدکی و تاثیرپذیري از هیدروژن محیط 
.دارندرا 

گیري غلظت اکسیژن براي اندازهدر پژوهشگاه نیرو راستا همین در 
که مزایاي فراوانی استهشداستفاده نیککترواپتوالاز روش محلول در آب 
گیري اندازهروش به مقاله این.داردشیمیایی معمول هاينسبت به روش

پرداخته که در مقایسه با بالکی حسگر غلظت اکسیژن با استفاده از 
طراحی و ساخت .کمتري برخوردار استنویزپذیري از فیبري حسگرهاي 

کند، براي اولین بار در این سیستم که بر اساس خواص لومینسانس کار می
. ایران انجام شده است

هاي جدید نوري و الکترونیکی در ، با بکارگیري روشدر اجراي کار
هایی چون افزار مناسب، چالشسازي نرمطراحی و ساخت، و همچنین پیاده

تشخیص خروجی بسیار کم توان حسگرها و همچنین سیگنال به نویز پایین، 
.استبرطرف شده 

، والکترونیکاپتغلظت اکسیژن محلول در آب، —هاي کلیدي هواژ
.انس، حسگر اکسیژنلومینس

مقدمه .1
خوردگی، حالتی از خراب . اکسیژن عامل مشترك خوردگی فلزات است

شدن فلز است که با اکسیداسیون یا واکنش شیمیایی دیگر روي سطح آن 
با وجود مجاورت آب و اکسیژن، خوردگی به سرعت رشد . شودآغاز می

مس واکنش اکسیژن محلول در آب با فلزات به خصوص آهن و . کندمی
یا حفره خوردگی اکسیداسیونی باعث. کندمیاکسیدهانجام داده و آنها را

کندمحویکبارهبهرافلزازقسمتیتواندکه میشودمیفلزسطحدرتخلخل
به موقعتشخیصالبته. استیکنواختخوردگیازترخطرناكبه مراتبو

حضورباهابویلر نیروگاهبخاروآبفازدرخوردگی. استترمشکلنیزآن
همینبه. آوردواردسنگینیخساراتوفتدبیاتفاق تواندمیمحلولاکسیژن

سیکلخوردگیدر کاهشکلیديعنصري،اکسیژنکنترلوگیرياندازهدلیل
خوردگیمیزانافزایشمعنیبهمعموالDOباالي مقدار. استبخاروآب

.استبویلراز.پیش

اي آنالیز آب و تعیین درصد اکسیژن محلول در آب از در حال حاضر بر
و روش آمپرمتري با استفاده از 1هاي شیمیایی تیتراسیون وینکلرروش

.شوداستفاده می2الکترودهاي کالرك

تعمیر و نگهداري، تعویض غشاء، کالیبره کردن دستگاه و تغییر غلظت 
.آیدبشمار میوشالکترولیت در اثر تغییرات دما از جمله مشکالت این ر

گیري اکسیژن محلول در آب که بر اساس حسگرهاي جدید نوري اندازه
کنند نسبت به حسگرهاي شیمیایی از مزایاي خواص لومینسانس کار می

1 Winkler titration
2 Clark
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هاي نگهداري حسگر، عدم نیاز به شارژر کاهش هزینه. فراوانی برخوردارند
هاي کوتاه مدت بعد ونشیمیایی، دقت و پایداري باال، عدم نیاز به کالیبراسی

از هر استفاده، طول عمر باال، مصرف توان پایین و مهمتر از همه، عدم 
هاي این نوع حسگرها حساسیت به دبی و جریان آب همگی از ویژگی

.آیندبشمار می

ري مورد بررسی قرار گیري نومختلف اندازههاياین مقاله ابتدا روشدر 
سیستم خش نوري و الکترونیک بگیرد و سپس به طراحی و ساخت می

الزم به . شوددر آب، پرداخته میمحلول گیري غلظت اکسیژن نوري اندازه
هاي تحقیقاتی ها و فعالیتاز بررسیايذکر است که مطالب بیان شده چکیده
.انجام شده در حین اجراي پروژه است

غلظت اکسیژنگیريهاي اندازهروش.2
نوري لومینسانس وجود دارند که با پارامترهاي مختلفی در حسگرهاي 

توان میزان غلظت اکسیژن محلول در آب را بدست ها میآشکارسازي آن
:این سه پارامتر عبارتند از. آورد

.فلورسانسسیگنال نوريپیکدامنهیاي مقدارگیراندازه-1

.تابشمیزانتدریجیکاهشزمانگیرياندازه-2

.فازگیرياندازه-3

.گیري نشان داده شده استقابل اندازهسه کمیت) 1(در شکل 

گیري غلظت اكسیژن بھ مكانیزم اندازه-١شكل 
سھ روش فوق

گیري غلظت حسگرهاي نوري اندازه.3
اکسیژن محلول در آب

گیري اکسیژن محلول در آب وجود دو روش مختلف نوري براي اندازه
: دارد

3حسگر اکسیژن نوع بالکی.1

ريحسگر اکسیژن نوع فیبر نو.2

.ها خواهیم پرداختکه در این قسمت به معرفی هر یک از آن

گیري اکسیژن به روش بالکیاندازهنوريحسگر.3.1
نشان داده ) 2(که در شکل به روش بالکیبخش کالهک حسگر نوري 

شده است، شامل یک دیود آبی، یک دیود قرمز و یک آشکارساز نوري 
گیرد، کسیژن قرار میسر کالهک حسگر که در مجاورت آب حاوي ا. است

ي لومینسانس در آن تزریق شده اي از جنس پالتین است که مادهشامل الیه
ي لومینسانس، از یک دیود نوري آبی استفاده به منظور تحریک ماده. است

هاي تابشی موجفیلتر نوري قرار گرفته بر روي این دیود نوري طول. شودمی
فیلتر . کندوسط این منبع را حذف میت-موج نور آبیغیر از طول-احتمالی

هایی غیر از نور قرمز موجقرمز قرار گرفته بر روي آشکارساز نوري نیز طول
. ي لومینسانس را حذف خواهد کردتابش شده توسط ماده

شماتیكي از كالھك حسگر نوري -٢شكل 
]١[گیري اكسیژن نوع بالكي اندازه

اختالف فازي میان نور تابیده شده هاي اکسیژن محلول در آب مولکول
کند که این مقدار به غلظت ي لومینسانس ایجاد میو بازتاب شده توسط ماده

در غیاب اکسیژن نباید هیچ اختالف فازي . هاي اکسیژن بستگی داردمولکول
ي کالیبراسیون حسگر را به عهده میان سیگنال ورودي دیود قرمز که وظیفه

بی از سطح حسگر وجود داشته باشد و بنابراین هرگونه دارد و نور قرمز بازتا
اختالف فاز ایجاد شده، ناشی از عوامل دیگري است که باید در بخش 

]. 2[شود الکترونیک لحاظ 

3 Bulky
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شدت نور تابش شده در این حسگر که به صورت نمایی با فاصله افت 
.شودبیان می4ي بیرکند، با رابطهمی

r-
0

eII 
)١(

و rيشدت نور دریافتی در فاصلهIشدت نور ورودي،0Iکه در آن
ثابت جذب محیط است.

اسخ حسگر را تغییر دهد با تواند زمان پاز طرفی فرایند پراکندگی که می
]:3[شود مینشان داده 5ي یک بعدي فیکرابطه

   
t

txC

x

txC
D






 ,,

2

2

)٢(
Cزمان و tي پلیمري، ثابت پراکندگی اکسیژن در الیهDکه در آن 

ي در واقع رابطه. است) تابع مکان و زمان(غلظت اکسیژن محلول در آب 
هاي فوق، مدت زمانی را که سیگنال لومینسانس تابش شده پس از پراکندگی

رسد را به صورت تابعی از محل تابش بیان متوالی به آشکارساز نوري می
.کندمی

مستقل بودن پاسخ حسگر از پارامترهایی چون شدت نور ورودي، میزان 
هاي رهاي محیط اطراف از ویژگیي پلیمري و نواکسیژن نفوذ کرده در الیه

.آیدشمار میمهم این روش به

نوع فیبر نوريگیري اکسیژن اندازهنوريحسگر.3.2
گیري اکسیژن محلول در آب به روش فیبر نوري، در حسگرهاي اندازه

.شودي لومینوفور بر روي سر انتهایی فیبر نوري نشانده میماده

استفاده 6کوپلر نوريیک در حقیقت در ساخت این حسگرها از
ي نوري، پرتو نور آبی مورد نیاز را پس فرستنده)3(مطابق شکل . شده است

در انتهاي . کندهاي فیبر نوري میاز عبور از یک فیلتر آبی وارد یکی از شاخه
ي لومینوفور قرار دارد که در مجاورت اکسیژن محلول در آب فیبر نوري ماده

متاثر از میزان اکسیژن مجاور حسگر است، از پرتو بازگشتی که . است
. شودي دیگر کوپلر نوري وارد آشکارساز نوري میشاخه

گیري شدت، قطبش و توزیع طیفی نور توان با اندازهدر این حسگرها می
.لومینسانس بازتاب شده به میزان غلظت اکسیژن محلول در آب دست یافت

4 Beer
5 Fick
6 Optical Coupler

ی شدید در فیبر نوري، در این روش هر گونه خمش یا تنش مکانیک
تلفاتی در توان نور ورودي و سیگنال لومینسانس تابش شده ایجاد خواهد 

بنابراین به منظور به دست آوردن نسبت سیگنال به نویز مناسب باید از . کرد
.هاي با توان باال استفاده کردمنبع

گیري نمایي از حسگر نوري اندازه-٣شكل 
]٣[فیبر نوري اكسیژن نوع 

مقایسه روش فیبري و بالکی.4
به کوپلراي از در حسگرهاي نوع فیبري، پرتو ورودي توسط شاخه

ي دیگر ي لومینوفور رسیده و سیگنال لومینسانس ایجاد شده از شاخهماده
در چنین . رسدکوپلر، پس از عبور از فیلتر مناسب به آشکارساز نوري می

. رار داردسیستمی منبع نور در کنار بخش الکترونیک ق

ایجاد خمش در طول فیبر نوري . حسگرهاي فیبر نوري معایبی دارند
ي لومینسانس برسد که به شود درصد کمی از پرتو ورودي به مادهباعث می

در نتیجه . همان نسبت شدت سیگنال لومینسانس بازتاب شده کم خواهد شد
سیگنال 7کوپالژبازده . نسبت سیگنال به نویز در خروجی کم خواهد بود

لومینسانس تابش شده به درون فیبر نوري نیز معموالً محدودیتی را ایجاد 
در حقیقت در یک حسگر فیبري، بیشترین شدتی که یک فیبر نوري . کندمی
ي تابش شده است، مگر این که مادهشدت % 50کند، کمتر از کوپلتواند می

]. 4[ي فیبر نشانده شده باشد لومینسانس، دقیقاً روي هسته

7 Coupling efficiency
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توان با هایی وجود ندارد و حتی میچنین محدودیتبالکیدر روش 
) با قطر بیش از یک میلیمتر(استفاده از یک منبع نوري با تشعشع گسترده 

].4[نزدیک کرد % 100نوري را به ژکوپالبازده 

به طور کلی فیبرهایی که در ساخت حسگرها مورد استفاده قرار 
. میلیمتر هستند1دایروي با قطر کمتر از گیرند داراي سطح مقطع می

:شودي عددي فیبر نوري به صورت زیر بیان میروزنه

)3                   (sinnNA 

ضریب شکست محیط وnي عددي فیبر نوري، روزنهNAکه در آن 
ي پذیرش فیبر نوري استزاویه .

ي عددي فیبرهاي با توجه به این که ضریب شکست هوا یک و روزنه
ي است، مطابق با رابطه48/0نوري بکار رفته در این حسگرها در حدود 

درجه به سطح فیبر برخورد 30ي کمتر از فوق تنها پرتوهایی که با زاویه
تواند یک سوم از ر نوري فقط میبنابراین فیب. کنند وارد آن خواهند شد

.آوري کندشدت کل را جمع

هایی ندارند و با طراحی مناسب چنین محدودیتبالکیحسگرهاي 
در این حسگرها با . کمتر نیز استفاده کردتوان از منابع نوري با روشناییمی

همچنین با افزایش . توان افت توان نوري را کاهش دادطراحی مناسب می
نوري را بیشتر کرده و کوپالژتوان بازده ي لومینوفور میسطح ماده

.]4[محدودیت زاویه فضایی را از بین برد 

در ساخت حسگرهاي فیبري با استفاده از این مواد از نوعی فیبر نوري 
شود که غلظت اکسیژن و درجه حرارت را به طور پالستیکی استفاده می

ارزان قیمت و پاسخ دمایی طراحی ساده و. کندگیري میمستقل اندازه
].5[هاي این حسگرها خواهند بود مستقل از غلظت اکسیژن از ویژگی

طراحی بخش نوري.5
ي لومینوفور تحت تابش شدید و دائمی قرار گیرد خواص اگر ماده

هاي گیرينوري خود را به تدریج از دست داده و دقت الزم براي اندازه
اي طراحی شود که افت گونهگر باید بهبعدي را نخواهد داشت، بنابراین حس

آوري آن جمعشدت نور لومینسانس تا رسیدن به آشکارساز کمینه و بازده
.بیشینه شود تا دیگر نیازي به استفاده از منبع نوري با شدت باال نباشد

نوري حسگر باید در هدگیري اکسیژن محلول در آب، براي اندازه
اي محفظهدر این تعقیق به همین دلیل . مجاورت آب نمونه قرار گیرد

.نشان داده شده است) 4(طراحی و ساخته شد که در شکل 

از گیري غلظت اکسیژن محلول در آب در این طرح حسگر نوري اندازه
.ساخته شده استبالکی و فیبريتلفیق دو روش 

گیري نمایي از حسگر نوري اندازه-٤شكل 
ي آبظھاكسیژن در درون محف

LEDشود، نور تابیده شده توسط طور که در شکل دیده میهمان

که )2ي شماره(پس از عبور از یک فیلتر نوري آبی مناسب) 1ي شماره(
دهد، ي لومینوفور را عبور میموج آبی مورد نیاز براي تحریک مادهفقط طول

شده است نشانی ي مقعر الیهي لومینوفور که بر روي یک آینهبه ماده
نور بازگشتی توسط کولیماتور نوري ساخته . شودتابیده می) 3ي شماره(

هدایت ) 5ي شماره(آوري و به درون فیبر نوري جمع) 4ي شماره(شده 
ي نوري که در بخش بعد نشان داده در نهایت این سیگنال به گیرنده. شودمی

. گرددخواهد شد ارسال می

گیري ر است میزان اکسیژن در آن اندازهمطابق شکل، آب نمونه که قرا
7ي وارد محفظه شده و از مسیر شماره6يشمارهشود، از طریق مسیر

. شودخارج می

سر راه تمامی مسیرها یک عدد شیر دستی قرار داده شده است تا ورود 
توان دبی آب همچنین به کمک این شیرها می. و خروجی آب را کنترل کند

.را تغییر داد

٢

٤

٥

٦

٣
٧

٨

٩

١
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8ي که نیاز باشد محفظه عاري از آب باشد، مسیر شمارهصورتیدر
.دهدحسگر دما را نشان می9ي در شکل فوق، شماره. تعبیه شده است

افزارطراحی سخت.6
افزاري نیاز است که بتواند سیگنال این سیستم به سختطراحی در 

گنال نوري را به سیگنال الکتریکی تبدیل کند، تغییرات ایجاد شده در سی
نوري که معرف میزان غلظت اکسیژن محلول در آب است را آشکار و در 

.به کاربر نشان دهدppbرا بر حسب محلول در آب نهایت غلظت اکسیژن 

در کهیسیستم الکترواپتیکی مطابق با بلوك دیاگرامبه همین منظور
سیگنال میان اختالف فاز تاگردیدطراحی نشان داده شده است) 5(شکل 

و سیگنال شودمیدریافتتوسط آشکارساز نوريکهرا دریافتی از حسگر 
جایی که سیگنال نوري از آن. کندگیرياندازهرا مرجع تحریک حسگر 

باالدریافتی از حسگر بسیار ضعیف و حساسیت آن نسبت به نویز بسیار 
عات مربوط به میزان اکسیژن محلول در آب، دربود، لذا براي استخراج اطال

که دقت الزم شدافزار از روشی استفاده سازي نرمافزار و پیادهطراحی سخت
.گردددر محاسبات، تامین 

بلوگ دیاگرام كلي سیستم -٥شكل 
محلول در آبگیري غلظت اكسیژناندازه

اي گیرندهبخش نوري باید انتهاي هر مسیرفوق،مطابق بلوك دیاگرام
اولین . دریافت و تفسیر کندرا بتواند سیگنال نوري باشد که ود داشته وج

.آشکارساز نوري است،گیرندهجزء بخش 

آشکارساز نوري تغییرات توان نوري تابیده شده را به تغییرات جریان 
سیگنال نوري انتهاي فیبر از آنجایی که . کندالکتریکی متغیر متناظر تبدیل می

اعوجاج است، بنابراین آشکارساز باید نیازهاي معموالً دچار تضعیف و
و پاسخ مناسب در باالحساسیت . عملکردي بسیار زیادي را برآورده سازد

موج منبع نوري مورد استفاده، میزان نویز کم، باال بودن ي طولمحدوده
ترین این نیازها سرعت پاسخ و پهناي باند کافی براي انتقال اطالعات از مهم

همچنین آشکارساز نوري باید از عدم حساسیت به تغییرات . آیدشمار میبه
قیمت مناسب و منطقی ،درجه حرارت، سازگاري با ابعاد فیزیکی فیبر نوري

در ارتباط با سایر اجزاي سیستم و طول عمر زیاد برخوردار باشد که در بین 
کوچک،ياز دیود نوري به دلیل اندازه،رساناآشکارسازهاي نوري نیمه
هاي فیبر نوري و پاسخ زمانی سریع در سیستمباالساختار ساده، حساسیت 

8و دیود نوري بهمنیPINشود که دو نوع آشکارساز نوري استفاده می

APDدر این طراحی از . گیردمتناسب با نور دریافتی مورد استفاده قرار می

.استفاده شده است

شود تا عملیات یل میدر مرحله بعد جریان تولید شده به ولتاژ تبد
بخش ) 6(شکل . پردازش به راحتی صورت گیردتقویت و فیلترینگ و

.دهدسازي سیگنال، جهت پردازش را نشان میآماده

و پردازش سیگنالسازي بخش آماده-٦شكل 
طور که از شکل پیداست سیگنال نوري توسط فیبر نوري به بخش همان

.شودگیرنده ارسال می

گیري اختالف فاز بین سیگنال اندازه،هدفگفته شد،ه در همانطور ک
.شوداین بخش توسط پردازنده انجام می.مرجع و سیگنال دریافتی است

ورودي و هاي سیگنالپردازنده و اختالف فاز بین ) 8(و ) 7(هايشکل
.دهدخروجی را نشان می

8 Avalanche Photodiode: APD
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بخش پردازنده سیستم-٧شكل 

ھاي ورودي سیگنالمیان اختالف فاز -٨شكل 
و خروجي

ي مرکزيپردازنده.6.1
حجم پردازش مورد با توجه به وهاي مختلفبررسی پردازندهپس از 

گرفته 2000سريDSPسازي سیستم بر روي تراشه نیاز، تصمیم به پیاده
حسگر،دریافتی از سیگنالپردازشوظایف بخش دیجیتال شامل. شد

آنو نمایشمحلول در آب لظت اکسیژن غي محاسبه،اختالف فازيمحاسبه
نشان داده شده ) 9(در شکل این بخش مدل وظایف .استLCDروي بر

.است

uc Use Case View

StartUp

سیستم را برپا كن

فرآیند تخمین غلظت  را انجام بده

External Interrupt from
keypad

Timer Interrupt

قابلیتھاي عملیاتي سیستم را بھ
كاربر نمایش بده

نمایش غلظت یا پیغام ھشدار
بده

تغییر رمز

غلظت را محاسبھ كن

Operator

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

نمودار وظایف سیستم-٩شكل 

سیگنالی با ابتدا ،DSPگیري غلظت اکسیژن توسط الگوریتم اندازهدر 
د و سپس شوفرکانس و مدوالسیون مورد نیاز براي تحریک سنسور ایجاد می

برداري اطالعات نمونهحاوي مرجع و سیگنال به طور همزمان از سیگنال
و پس از هش داده کاراهافیلتر دیجیتال نویز سیگنالسپس. شودمی

محاسبه هافاز سیگنالاختالف ،هاروي نمونهبر الگوریتم زیرسازي پیاده
اختیار کاربر نمایش دريمقدار محاسبه شده از طریق صفحهسپس .شودمی

.گیردمیقرار 

نشان داده شده ) 10(سازي شده در شکل مراحل اصلی الگوریتم پیاده
.است

گیريیجهتن.7
ترین عوامل ایجاد اکسیژن موجود در آب، یکی از مهمجایی که از آن

ها است، و با توجه به شرایط هاي بخار نیروگاهها و دیگخوردگی در توربین
زي این دستگاه در صنعت برق امري ضروري به شمار ساتحریم کشور، بومی

.آیدمی

هاي روشي در این مقاله سعی شد که ابتدا آشنایی مختصري در زمینه
ي مقاله ایجاد گیري غلظت اکسیژن براي خوانندهموجود نوري براي اندازه

گیري غلظت اکسیژن سیستم اندازه"شود، سپس چگونگی طراحی و ساخت
گیري اختالف فاز و به کمک نوري اندازهاستفاده از تکنیکمحلول در آب با
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طور که اشاره شد، همان. اي با سرعت پردازش باال تشریح شدپردازنده
هايروشآن ازسیستم ارائه شده براي اولین بار در کشور ساخته شده و در

ي نوري و مدارهاي آشکارساز و همچنین جدیدي در طراحی بخش فرستنده
. ها به کار گرفته شده استراري ارتباط بین آندر برق

سازي مراحل اصلي الگوریتم پیاده-١٠شكل 
شده
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