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 چکیده 

  ی سنجش غلظت گازها  یبرا   کیحسگر فوتوآکوست  ک یپژوهش    نیحاصل از احتراق، در ا  ۀ ندیآال  ی سنجش غلظت گازها  تیبا توجه به اهم

صوت در   دیها بر اثر جذب نور و تولمولکول  ی  ختگیبر اساس برانگ  کیفوتوآکوست   یها. حسگرشودیم  یساز هیو شب  لیتحل  ، یطراح  ندهیآال

  2SOو    CO  ،NO  ،2CO  ۀند یزمان غلظت چهار گاز آالسنجش هم  یبرا  کیحسگر فوتوآکوست  ک یپژوهش    نی. در اتها اسآن  یواپاش  ۀمرحل

به  یبرا  یدیتشد یاو چهار سلول  استوانه  نهیزمپس یبه حداقل رساندن اثر صداها یبافر برا ۀدو محفظ ی حسگر دارا نی. اشودیم یطراح

 کروفون یم  کیو    کرومتریم 1۲تا    ۲  یتابش  فیقرمز با طمنبع نور مادون کیاست.    شده دیتول  گنال یو س  یموج صوت  یحداکثر رساندن دامنه

MEMS  ی ا هینور با ال  ۀنور از منبع به چهار سلول از دو سطح بازتابند   یانتقال پرتو  یدر نظر گرفته شده است. برا  شده ی حسگر طراح  یبرا 

ها و  به سلول  یورود  یپرتو  فیکنترل ط  یبرا  ن،یاده شده است. همچناستف  ی ها از چهار عدسمتمرکز کردن نور در سلول  یاز طال و برا

افزار در نرم  یکیاپت  یهااستفاده شده است. تمام المان  گذرانیم  ینور  لتریمورد نظر، از چهار ف  یگازها  یجذب   فیها بر طمنطبق کردن آن 

  یکیاپت  یهاپس از عبور از المان  یدرصد افت در توان منبع تابش  15  یدهندهآن نشان  ج یشدند که نتا  یسازه یشب  TracePro  ی نور  لیتحل

به دست آمد    ۶1ها سلول   تیفیهرتز و فاکتور ک  119۰  یمود طول  نیاول  یبرا دیموجود بسامد تشد  یهایبا استفاده از تئور  ت،یاست. در نها

بر اساس روابط موجود محاسبه   زیدر هر سلول ن شدهدیتول  ی کیو الکترون  ی صوت  یهاگنالیمقدار س  ن،یاست. همچن  یکه مقدار نسبتاً مناسب

  گنالیس  نیدارند. در پژوهش حاضر، کمتر  یهدف بستگ  ی جذب گازها  بی به ضر  میبه طور مستق  یدیتول  یها گنالیشدند. مشاهده شد که س

 ی افزار  اجزابا استفاده از نرم  شدهیحمهم حسگر طرا  یبه دست آمد. پارامترها  2COگاز    یبرا  گنالیس  ن یشتریو ب  NOگاز    یبرا  یدیتول

 ن ی نشان داد. ا  51ر برابر    ت یفیهرتز و فاکتور ک  1۰5۰را برابر    دیمحاسبه شدند که بسامد تشد  زین  COMSOL Multiphysicsمحدود  

 یو عدد  ینظر  یهاآمده از روشدستبه  تیفیدرصد تفاوت در فاکتور ک  1۶سلول و    د یدرصد تفاوت در بسامد تشد  1۰  ۀدهندنشان  جینتا

مورد   د یبر بسامد تشد   زیدما ن  راتییاثر تغ  ان،ی مشخص کردند. در پا  زیرا ن   کروفونینصب م  ینقطه برا  نیبهتر  یافزارنرم  لیتحل  جیبود. نتا 

 قرار گرفت. یبررس
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 مقدمه -1

  ی هاتیفعال  لیبه دل  یطیمحست یز  یها ندهی. اکثر آال[ 1]هستند  یجهان  ش یهوا و گرما  یعامل آلودگ   نیتری حاصل از احتراق اصل  یهاندهیآال

  ها، ندهیکاهش آال  یاز اقدام برا  شی. پ [۲] شوندیم  دیتول  هاروگاهیو ن  یاحتراق  ۀشرانیها با پ خودرو  ،یصنعت  آالتنیهمچون کاربرد ماش  یانسان

  یهاستمیاز انواع س  یخروج  ۀندیآال  یسنجش گازها   یبرا  ییساخت ابزارها  جه،یکرد. در نت  یریگمناسب اندازه  یها را با ابزارهابتوان آن   د یبا

  ، یک یولوژیب  عیصنا   ،یمیو پتروش  نفت  ع یااز جمله در صن  گری د  یکاربرد  یهانهیدر زم  آالینده   ی هاسنجش غلظت گاز.  ابد ی یم  تیاهم  یاحتراق

 کاربرد روزافزون دارد. یصنعت یهاها و شهرکشهر  یهوا تیفیک  شیو پا   ،یسوزآتش صیتشخ یحسگرها

در   کی استفاده از اثر فوتوآکوست  یکند. برا  جاد یا  یامواج صوت  تواندیماده م  کیکه چگونه جذب نور در    دهد یم  حیتوض  کی اثر فوتوآکوست

پالس  یپرتو  ک ی  ای  تالیجیشده به طور دمنبع نور  مدوله  کیبه    ها،ی ریگاندازه اثر   مزیفوتوترمال مکان  یندهایاست. فرا  ازین  ینور  آغازگر 

 ی ها . انبساطشودیو منبسط م  ابدییم   شیآن افزا  یدما  کند، یمورد سنجش متناوباً پرتو را جذب م  ۀماد   ند،یفرا  نیهستند. در ا  کی فوتوآکوست

 .شودیم یموج صوت دیحجم نمونه، موجب تول ای  نوسانات اندازه یعنی  ،ی درپ یپ 

ها  مجاز در مولکول   ۀختیو حالت برانگ  داریحالت پا  نیب  یباشند که با اختالف سطح انرژ  یصخا  یانرژسطح    ینور دارا  یها در پرتوفوتون   اگر

  یکوتاه  مدت  یها فقط برا. مولکول[3] قرار دهند  ختهیها را در حالت برانگشوند و مولکول مینور جذب    یهامطابقت داشته باشد، فوتون

به شکل   یانرژ  دار، ی. در بازگشت به حالت پاگردند یباز م  دار یشده به حالت پاجذب  ی با دفع انرژ  تیو در نها  مانند یم  ی حالت باق   نیدر ا

حساس به فشار   کروفونیکه با م  شودیم  یموج صوت  لیاطراف و تشک  یفشار در گازها  شیمنجر به افزا  ی محل  یگرما دفع شود. دفع گرما

 .است صیقابل تشخ

برشگر نور که در  ۀبا چرخش صفح وستهیاز منبع نور پ  ی تابش یشده است. پرتوداده نشان  کیحسگر فوتوآکوست کی ی، شما(1)شکل  در

  ر به طو   زینور را ن  بعامنب  اغل  توانیاستفاده از برشگر، م  یجا. بهشودیو متناوباً به محفظه تابانده م  شودیآن قرار گرفته است مدوله م  ریمس

 کسانیآن است، با طول موج جذب    ی هافوتون  یانرژ  ۀ دهندمتناوباً خاموش و روشن کرد. اگر طول موج نور که نشان  ا یمدوله    یکیالکترون

 ون  ی مشابه با بسامد مدوالس  یبا بسامد یصوت گنالیس کی جه،ی. در نتشودیو در گاز منتشر م لیتشک یدر محل جذب نور موج صوت د، شبا

اثر  کیفرد هستند که به هر مولکول منحصربه  جذب  یهاموج از طول  یامجموعه  یها دارامولکول ۀ. همگرددی ثبت م کروفونینور توسط م

  هب  یجذب انرژی تابش  زانی. م[4] داد  صیباال تشخ  تیرا با حساس  یخاص  ی هامولکول   توانیروش م   نیبا ا   ن، یبنابرا  دهد؛ یفرد ممنحصربه 

  باشدیبه غلظت گاز هدف وابسته م  زین   کروفونیاز م  یافتیدر  گنالیس  جه،یگاز  هدف  موجود در سلول وابسته است. در نت  یهاغلظت مولکول

 .شودیم  تیتقو  کنندهت یتوسط تقو  کروفونیاز م  افتیپس از در  گنالیس  نیا  گیری سیگنال دریافتی غلظت گار را سنجید.توان با اندازهو می

،  هندیگاز آال  کیاز    ش یبزمان  هم  ی ریگاندازه  تیبه اهماست. اما باتوجه  جیسنجش غلظت گاز را  یبرا  کی فوتوآکوست  یهااستفاده از حسگر 

حاصل از احتراق است. استفاده از   ی گاز   ۀندیسنجش چهار آال  یکوچک و ارزان برا  کیحسگر فوتوآکوست   کی  یپژوهش طراح  نیهدف ا

 یزریمنابع ل  ن،یساخت حسگر را باال خواهند برد. همچن  ۀنیاند و هزگران  زرهایمرسوم است، اما لمختلف    یهاموجبا طول  یزریل  رمنابع نو

  یفیط ۀبا دامن متیقنسبتاً ارزان  یمنبع تابش کیپژوهش   نیدر ا ن،یبنابرا . ندارندگیری چند گاز برای اندازه یاگسترده ی تابش فیعموماً ط

سپس در   و   موجود  یکیزیو با استفاده از روابط ف  یلیصورت تحلعملکرد طرح ابتدا به خواهد شد.  ادهمناسب استف  متیو ق یتوان کاف   ع،یوس

 خواهد شد.  یزساشبیه  COMSOL Multiphysicsبه روش اجزاء محدود   لیتحل افزاررمن
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 .  شمای کلي يک حسگر فوتوآکوستیک 1شکل 

 

 اصول و معادالت حاکم   -2

بندی  توان به دو نوع تشدیدی و غیرتشدیدی طبقهشود، را میها انجام میگیری در آن هایی که اندازهستیک، یعنی محفظه فوتوآکو  هایسلول 

ده تشدید  شدر سلول است و موج صوتی  تشکیل  تشدیدهای تشدیدی، بسامد مدوالسیون نور برابر یکی از بسامد طبیعی   کرد. در سلول

های  گیری غلظتشود. به همین دلیل، ساخت حسگرهای فوتوآکوستیک با حد تشخیص اندک و نسبت سیگنال به نوفۀ زیاد برای اندازهمی

ای است که پرتوی نور در رکاربردترین شکل برای سلول تشدیدی شکل استوانه های تشدیدی ممکن است. پ بسیار کم گاز فقط با سلول

شود تا نوفۀ حاصل از برخورد پرتوها به جدار داخلی سلول به  شود. انطباق پرتو و محور سبب میتوانه به درون آن تابیده میامتداد محور اس

ها، از حل معادلۀ  نظر از تلفات انرژی در برخورد موج با دیواره(، با صرف𝒇𝒓𝒆𝒔ای ) های طبیعی تشدید در سلول استوانه حداقل برسد. بسامد

 : [ 5]آیند چنین به دست می ایانه موج در مختصات استو

(1) 𝒇𝒓𝒆𝒔 =
𝒗𝒔

𝟐
√(

𝒒

𝑳
)

𝟐

+ (
𝜶𝒎.𝒏

𝑹
)

𝟐

 

 

اعداد     𝑛 و  𝑞    ،𝑚های  ، شاخصmشعاع سلول با واحد    m  ،𝑅طول سلول با واحد    m/s  ،𝐿سرعت صوت در سلول با واحد    𝑣که در آن  

ام است. در واقعیت،  𝑚ام معادلۀ بسل  مرتبه   𝑛ریشۀ    𝛼𝑚.𝑛های مودهای طولی، سمتی و شعاعی، و  دهندۀ شمارهترتیب نشانو به  طبیعی

ترند. بسامد اصلی تشدید در راستای طولی برای یک تشدیدکنندۀ  تا حدودی کوچک   (1)شده با رابطۀ  های محاسبههای تشدید از بسامدبسامد

 : [ ۶]توان از عبارت زیر به دست آورد با دو انتهای باز را می ایاستوانه 
 

𝒇𝒓𝒆𝒔 =
𝒗𝒔

𝟐(𝑳 + 𝜟𝑳)
 (۲) 

 است.   mکه در آن  تصحیح انتهایی با واحد 

های طبیعی تشدید مدوله ( میزان افزایش دامنۀ موج صوتی را بر اثر تشدید، یعنی زمانی که منبع نور در یکی از بسامد𝑄فاکتور کیفیت ) 

الکتریکی  شده است، نشان می دامنۀ موج صوتی و سیگنال  دامنه  𝑄دهد. در حالت تشدید،  این  ها در حالتی است که تشدید رخ برابر  

شده به تلفات انرژی در یک دوره از موج صوتی )یک دوره مدوالسیون، یعنی قطع ت نسبت انرژی انباشته دهد. طبق تعریف، فاکتور کیفینمی

( چنین  𝑑𝑣) ( و لزجتی 𝑑ℎهای مرزی حرارتی )توان این فاکتور را با توجه به مقادیر ضخامت الیه. می[7]   و وصل شدن منبع تابشی( است

 : [8] به دست آورد
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(3) 𝑸 =  
𝒓

𝒅𝒗 + (𝜸 − 𝟏)𝒅𝒉 (𝟏 +
𝟐𝒓
𝑳 )

  

نسبت ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت به ظرفیت گرمایی    𝛾 ،به ترتیب بیانگر شعاع و طول تشدیدگر با واحد متر  𝐿  و  𝑟 فوق  ۀدر رابط

ضخامت الیۀ مرزی حرارتی   باشند.متر میحرارتی و لزج با واحد میلیهای مرزی  به ترتیب ضخامت الیه  𝑑𝑣   و    𝑑ℎ،  ویژه در حجم ثابت

(𝑑ℎبا رابطۀ زیر به دست می ) [9] آید : 

(4) 𝒅𝒉 = (
𝟐𝒌

𝝆𝝎𝒄𝒑
)

𝟏
𝟐

 
 

 : [۶] ای به دست آوردتوان با محاسبات سادهمیضخامت الیۀ مرزی لزجتی را هم  

(5) 𝒅𝒗 = (
𝟐𝝁

𝝆𝝎
)

𝟏
𝟐
 

 

را با توان   (  𝑝) وابسته به هندسه و بسامد کاری سلول است که دامنۀ نوسانات فشار    𝐶، ثابت سلول [8]برنگر و سیگریست   بر اساس نظریه  

 در بسامد تشدید به این شکل خواهد بود:   (𝑆𝑃𝐴(µPa))  کند. بنابراین سیگنال فشاریمرتبط می (𝑃0 (W))شده نور جذب

(۶ ) 𝑺𝑷𝑨≈𝑪𝒋(𝝎𝒋)𝑷𝟎𝜶𝒑  

ثابت سلول در   W ، 𝐶𝑗توان منبع نور با واحد    cm ،𝑃0-1ضریب جذب در فشار معینی از گاز در طول موج منبع نور با واحد     𝛼𝑝که در آن 

با ضرب پاسخ فشاری  سلول )   rad.s-1بسامد زاویۀ با واحد    𝜔𝑗و    Pa.cm.W-1بسامد کاری سلول با واحد   پاسخ𝑆𝑃𝐴است.  دهی  ( در 

 آید: الکتریکی خروجی از میکروفون به دست میمقدار سیگنال  (،𝑆𝑚میکروفون )

(7) 𝑽𝒎𝒂𝒙≈𝑺𝑷𝑨𝑺𝒎≈𝑪𝒋(𝝎𝒋)𝑷𝟎𝜶𝒑𝑺𝒎  

 مقدار بیشینۀ سیگنال الکتریکی در واحد ولت است.  𝑉که در آن 

 سازی سلول طراحي و شبیه -3

  ی هاسرکوب نوفه  یبرا  هااین حجم . بافر نیز هست یهاحجم های فوتوآکوستیک داری  سلولاست که عالوه بر ای محفظه  (cavityکاواک )

 ن ی ا  اند. شده  یطراحهای سلول  ناشی از سردوگرم شدن متناوب پنجرهنۀ  یزمپس  گنالیس، و  گاز  انیجر  ناشی از  یهانوفه  ی،خارج  طیمح

مجاورت   در  کروفونیم  نصب  یبرا  یا چه یدر  ونور،    یپرتو  عبور  یبرا  ییا هپنجرهورود و خروج گاز،    یبرا  یی هاچه یدر  دیبا  همچنین  محفظه

 . باشد داشتهگاز 

منابع  شود. بر خالف لیزرها که  ( به عنوان منبع نور استفاده میAxetris EMIRS200قرمز ) مادون  باندپهندر این حسگر، از یک گسیلندۀ  

در ناحیۀ ها  طول موجاز    یعیمحدودۀ وسها امواج الکترومغناطیسی را در  این گسیلنده  طیف تابشی باریک، هستند،   ، یعنی با رنگنور تک

گذر برای انتخاب یک طول موج مشخص از این طیف گسترده و انتقال آن به درون سلول، از فیلترهای میان .  کنندیم  دیتول  قرمزمادون

توان به عدم همپوشانی طیف جذبی گازهای مختلف اشاره  در مقایسه با مرئی می قرمزمادونشود. از مزایای استفاده از محدوده  استفاده می

در .  استقرمز  کمتر از طول موج ناحیه مادون   مراتببههای مرئی  موج مربوط به برخی گازهای هدف در طول  نمود. همچنین ضرایب جذب

مناسب و ابعاد    یی کارکرد دما  ۀ ، محدود(mV/Pa  1۶/3)   باال  تیکم، حساس  اریبس  ۀبه نوف  توجه  با   ISC-40720  کروفونیمطرح حاضر،  

 انتخاب شده است.کوچک 

  زمینه های مزاحم  پسفوتوآکوستیک، سیگنال دریافتی از میکروفون هم شامل سیگنال اصلی و هم شامل نوفه و سیگنالسنجی  طیفدر  

سیگنال ذاتی    واسطهبه  عموماًزمینه  شود و سیگنال پساثر فوتوآکوستیک تولید می  واسطهبهاست. سیگنال اصلی همان سیگنالی است که  

های شود. بسامد نوفه و سیگنالهای اپتیکی و برانگیختگی گازهایی غیر از گاز هدف ایجاد میها، المانمنبع تابشی و تابش نور به دیواره

تواند از دامنۀ سیگنال اصلی بیشتر  های مزاحم میمتفاوت از بسامد سیگنال اصلی است، اما دامنه یا شدت نوفه و سیگنال  معموالًمزاحم  

اهمیت پیدا  است،  ویژه وقتی غلظت گاز اندک  و نوفه جدا شود. این امر به  نهیزمپس  های سیگنالاصلی باید از    گنال یسباشد. در نتیجه،  
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اطراف   محدود   یباند بسامد ک یرا در  اصلی  گنالیس کنندهاین تقویت. شوداستفاده می شونده قفلکنندۀ  تیقوکند. برای حذف نوفه از تمی

 . [ 1۰] دن کیم حذف بسامد با بسامد مرجع نیستندکه هم را گرید یبسامد  یم اجزا تما یو به طور مؤثر  کندیبسامد مرجع استخراج م

مطالعه با توجه به اطالعات پایگاه دادۀ هایترن و مطالعات پیشین برای چهار گاز شده برای گازهای هدف این  محدودۀ طیف جذبی انتخاب

CO  ،NO  ،2CO    2وSO  ها برای گاز  آید. این محدودهبه دست میCO  45۰۰    2، برای گاز  47۰۰الیCO  4۰۰۰    2، برای گاز  44۰۰الیSO 

 است. 53۰۰الی    NO 5۰۰۰، و برای گاز 8۲۰۰الی    7۶۰۰

که گفته شد بسامد تشدید    طورهمانشود. اما  با توجه به رابطۀ بسامد مدوالسیون، هرچه طول تشدیدگر بیشتر شود، بسامد تشدید کمتر می

هرتز افت بسیار   1۰۰۰های بیش از  . همچنین، در بسامد[11]هرتز داشته باشد    1۰۰۰نباید مقادیر کمتر از حدود    با توجه به مقدار نوفه  

متر مقدار سانتی  14ر گرفتن طول تشدیدگر با حدود  رسد در نظ. به همین دلیل به نظر می[1۲]زیادی در توان منبع تابشی مشاهده شود  

متر میلی 1۲متر از سوی شرکت سازنده اعالم شده است، قطر تشدیدگر  میلی 9.14معقولی باشد. همچنین با توجه به قطر منبع تابشی که  

 آید. می هرتز به دست  119۰ها برابر در نظر گرفته شد. با توجه به همۀ این موارد، بسامد تشدید در سلول

در این بخش یک   نی؛ بنابراتر بیان شد، هدفی اصلی این پژوهش طراحی یک حسگر برای سنجش چهار گاز آالینده استطور که پیشهمان

آمده است. با توجه به   (۲)گردد. شمای کاواک این حسگر در شکل  حسگر فوتوآکوستیک با کاواک چهارسلولی و دو محفظۀ بافر طراحی می

متر در نظر میلی  1۲متر و شعاع آنها  میلی  14۰ها همچنان  هرتز، طول هر یک از تشدیدگر  119۰انتخاب منبع نور و مدوالسیون با نرخ  

 شود.متر در دو طرف چهارسیلندر در نظر گرفته میمیلی ۶5و قطر  7۰ای هر یک به طول  شود. از طرفی دو محفظه بافر استوانه رفته میگ

  

 
 . SOLIDWORKSافزار با نرم رسم شدهشمای کاواک چهارسلولي،   .۲شکل 

 

ی تمرکز پرتو نور استفاده گردد. برای کنترل طول موج برااز یک عدسی    بایدبا توجه به طول سلول و موقعیت میکروفون در مرکز سلول،  

شده ساخت شرکت ادموند اپتیک گذر مناسب نیز استفاده شود. عدسی انتخابپرتو تابشی الزم است قبل یا بعد از عدسی از یک فیلتر میان

متر است. همچنین به منظور کنترل طیف عبوری برای هر گاز با توجه به طول موج جذب آن، از یک فیلتر میلی  14۰کانونی    و دارای فاصلۀ

 اند.  برای این منظور انتخاب شدهIradian  [13]گذر ساخت شرکت های میانشود. فیلتراستفاده می خصوصبهگذر میان

 ضلع الزم است از دو سطح بازتابنده برای هدایت پرتوی تابشی از منبع نور به درون هر چهار سلول استفاده شود. سطح نخست یک هرم با  

د. برای ساخت سطوح بازتابنده،  متر هستنسانتی  ۲/1و یال     8/۲  ضلعمتر و سطح دوم یک هرم ناقص توخالی با ابعاد  سانتی  77/۰و یال    1/1

قرار   ءی تحت خالنشان  هیالشود و روی آن، الیۀ نازکی از طال با روش  دهی ساخته میکاری یا شکلهای ماشینیک بستر فلزی با روش

ها به همراه مسیر ندهدرصد در ناحیۀ مادون قرمز هستند. طرحی از این بازتاب  9۰شده دارای بازتابندگی بیش از  نشانی  گیرد. سطوح الیه  می

مسیر حرکت پرتوی تابشی    (4)نشان داده شده است. شکل    ( 3)در شکل   TracePro افزارنرمسازی شده در  تابش نور با توجه به مدل شبیه

 دهد.  نشان میرا  ها آن مسیر کلی حرکت نور و قطعات به کار رفته با ابعادو   ها و انعکاس از سطوح بازتابندهرا ضمن عبور از عدسی
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 با مسیر هدايت نور به رنگ قرمز  )شکل راست(نشاني شده )شکل چپ( و هر دو بازتابنده، هرم اليهTracePro افزارسازی در نرمشبیه. ۳شکل 

 

 
 گرفته. سازیِ اپتیکي صورتمسیر حرکت پرتوی نور در کاواک و ابعاد آن در شبیه. 4شکل 

 

نرم  ای مشابه طرح کاواک چهارسلولیهندسهسازی،  برای شبیه  دهد که در محدودۀ  نشان می  (5)شود. شکل  میافزار کامسول ایجاد  در 

رسد. در بسامدها  هرتز قرار دارد و سیگنال صوتی در آن به حداکثر می  1۰5۰هرتز اولین بسامد تشدید در حدود    ۲۲۰۰الی    5۰۰بسامد  

های بافر های طولی و شعاعی فرعی در حجماند که ناشی از تشدیدی در کاواک چهارسلولی ایجاد شدههرتز، تشدیدهای  14۰۰باالتر از حدود  

هرتز یک موج ایستا در کاواک تولید شده و    1۰5۰دهد. در بسامد نوسانات فشار آکوستیکی را در هر تشدیدگر نشان می (۶)هستند. شکل 

ترین مناسب  ،بنابراین  . ر آکوستیکی نیز در مرکز سلول در باالترین حد خود استموجب شده است در مرکز هر سلول مقدار نوسانات فشا

 نقطه برای نسب میکروفون در مرکز هر تشدیدگر خواهد بود. 

 

 
 گرفته است.هرتز و همچنین تشديدهای فرعي صورت 10۵0تشکیل هماهنگ اول در بسامد  .۵شکل 
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 دهد. هرتز که حداکثر فشار آکوستیکي را در مرکز هر سلول نشان مي 10۵0نوسانات فشار کاواک در بسامد  .۶شکل 

 

های کاواک چهارسلولی تفاوتی با برانگیختگی  شده در هر یک از سلولشده، برانگیختگی طولی و موج صوتی تشکیلبر اساس معادالت استفاده

  W.cm.Pa  4381-1و ثابت سلول برابر با    ۶1مقدار فاکتور کیفیت در هر سلول برابر با    سلولی ندارد.یکو موج صوتی در سلول کاواک  

بر حسب بسامد در   (7)  شده و به صورت شکل محاسبه  (7)و    ( ۶)های  شده در هر یک از چهار سلول با رابطه است. سیگنال الکتریکی  تولید

شبیه است و این موضوع   گریکدها بسیار به یها مشخص است شکل کلی و شبیه نمودار نمودار   که از  طورهمانهر سلول محاسبه شده است.  

ها و در نتیجه فاکتور کیفیت و ثابت سلول آنها است؛ بنابراین به دلیل طراحی مشابه هر چهار تشدیدگر، منبع تابشی، بسامد مدوالسیون آن 

های میانگذر و همچنین تولید شده به دلیل تفاوت در طیف تابشی عبوری از فیلتر ها در مقدار سیگنال صوتی و الکتریکی  تفاوت نمودار 

 ضریب جذب گازهای هدف است. 
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 ب الف 

 
 

 د ج

  
سلول   ب(، )2SOالف( سلول ) سلول:چهار    یمختلف برا یهامنبع نور در بسامد ونیبسامد مدوالس حسببر  الکتريکي گنالیس ینمودارها .۷شکل 

CO2( ،)سلول   جNO ( و)سلول  دCO. 

 

توان  می  ( 1)حل تحلیلی و عددی در جدول    ج ینتااند. با مقایسۀ مقادیر  خالصه و مقایسه شده(  1)نتایج محاسبات تحلیلی و عددی در جدول  

است. همچنین  روابط تحلیلی لهیوسبهدرصد بیشتر از مقدار حل  19سازی، فاکتور کیفیت در کاواک چهارسلولی دریافت که در نتایج مدل

محاسبه   ثابت سلولروابط تحلیلی است.    لهیوسبهدرصد بیشتر از مقدار حل    1۰سلولی  سازی، فاکتور کیفیت در کاواک یکدر نتایج مدل

درصد بیشتر بود.   1۲درصد و برای کاواک یک سلولی  ۲1شده با روابط تحلیلی در مقایسه با حل به روش عددی برای کاواک چهار سلولی 

روابط   لهیوسبهمقدار فاکتور کیفیت در کاواک چهارسلولی کمتر از فاکتور کیفیت در کاواک یک سلولی است که این موضوع قابل محاسبه  

 پذیر است.  بود و فقط از طریق حل به روش عددی یا آزمایشات تجربی امکانتحلیلی ن

 سلوليسازی عددی و روابط تحلیلي برای کاواک چهارسلولي و کاواک يکنتايج مقايسه شبیه  .1جدول 

 نوع سلول  روش تحلیل  بسامد تشديد )هرتز(  فاکتور کیفیت  ثابت سلول 

 سازی عددی شبیه 1۰5۰ 51 3144
 کاواک چهارسلولی 

 روابط تحلیلی 119۰ ۶1 3814

 سازی عددی شبیه 115۰ 55 339۰
 سلولی کاواک یک

 روابط تحلیلی 119۰ ۶1 3814

 

صوت  گاز درون سلول دارد. از طرفی، با فرض گاز کامل، سرعت صوت فقط به   سرعتبه، بسامد تشدید وابستگی مستقیم  (۲)طبق رابطه  

اهمیت این موضوع یابد.  کند و سیگنال تولید شده کاهش می. با افزایش دما بسامد تشدید افزایش پیدا می[ 14]دمای هوا بستگی دارد  

که حسگر در شرایط دمایی متغیر یا دمایی متفاوت از دمای محل ساخت حسگر قرار گیرد. حتی در صورت ثبات   شودیمزمانی مشخص  

 شدن و تغییر بسامد تشدید سلول شود.تواند موجب گرممدت میهای مکرر و طوالنیدمای محیط، تابش
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 گیری و بحث نتیجه  -4
 دارای گیری غلظت چهار گاز آالینده پرداخته شد. این سلول  ستیک برای اندازه سازی یک حسگر فوتوآکودر این مطالعه به طراحی و شبیه 

، یک منبع mm  ۶5  متر و قطرمیلی  mm  7۰  بافر هر یک با طول  ۀدو محفظ  ، mm  ۶  و شعاع  mm  14۰  چهار تشدیدگر هریک به طول

هرتز مدوله   119۰عملکرد در اولین مود تشدیدی طولی، الزم است که منبع تابشی آن در بسامد    منظور  بهنور و چهار میکروفون است.  

سازی اپتیکی برای . از شبیه مقدار مناسبی استبرای افزایش سیگنال تولیدی  به دست آمد که    ۶۰شود. مقدار فاکتور کیفیت در حدود  

نتایج نشان دادند  .  شداستفاده    تر پارامترهای حسگری مقادیر دقیقمحاسبه ای  محدوده بر  ءسازی اجزاشبیهاز  های اپتیکی و  المان طراحی  

   د. نیابتولید شده کاهش میصوتی و الکتریکی کند و سیگنال با افزایش دما بسامد تشدید افزایش پیدا میکه 
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