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  چكيده 
-شمار ميحل مناسب براي حل آن يكي از معضالت مهم محافل علمي بهامروزه آلودگي هوا در شهرهاي ايران، و ارائه يك راه

با . مسئله آلودگي هوا كه داراي دو بخش گاز و ذره است اثرات زيانباري بر سالمت انسان و ساير موجودات گذاشته است. رود
اي براي سنجش گازهاي آالينده موجود در هوا طراحي و ساخته نشده است و يا تعداد توجه به اينكه تاكنون در ايران سامانه

هاي گازي براي تعيين ود است، در پژوهش حاضر سامانه سنجش آاليندهگيري شده بسيار محدگازهاي اندازه
طراحي شده و مورد استفاده قرار گرفته  NO2 , Benzene, CH4 ,O3 , H2 ,Alc ,CO, ,NH3 , , NOx SO2مقاديرگازهاي

گازهاي كربن  اي توليدكند كه ترافيك شهري يكي از منابع اصلي برها به روشني بيان ميگيرينتايج حاصل از اندازه. است
در حالي كه چاپخانه يكي از منابع عمده براي  بودهمونواكسيد و متان، اكسيدهاي نيتروژن، نيتروژن دي اكسيد، اتانول و بنزن 

  .شودتوليد گازهاي نيتروژن دي اكسيد و ازن محسوب مي
  ژن دي اكسيد ، شهر كرمانشاهكربن مونواكسيد، نيترو، ازن ،گوگرد دي اكسيدهوا،  يآلودگ :هاي كليديواژه
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Abstract 
This paper presents a digital processing approach for measuring gaseous air pollutants in Iran which is one of 
the most polluted countries. Measurement of pollutant gases is essential for health of human and living things. 
The present study proposes a distributed wireless air quality monitoring system which measures and calculates 
the ppb value of ten gases including SO2, NO2, NOx, O3, CH4, H2, CO, NH3, Benzene, and Alcohol. This system 
includes a gas measuring device, a database and an user interfaces. The gas measuring device can measure the 
pollutant gaseous in variant places, and sends them to database. Proposing a database for storing the value of 
gaseous pollutants makes the data retrievable and provides accessibility to data anywhere and anytime. Finally, 
we defined concentration of gaseous pollutants in Kermanshah city and results show that printer home produces 
O3 and NO2 and heavy traffic produces CO, CH4, Ben and NOx. 
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  مقدمه    ١
خطر افتادن تواند سبب بهشود و هرگونه آلودگي موجود در آن ميعاملي مهم براي حيات موجودات زنده محسوب ميهوا 

 يهاندهياز آال يكي گازها. شودهوا را تغيير دهد آلودگي هوا ناميده مي هر آنچه كه كيفيت طبيعي. زندگي موجودات زنده شود
-مي مارانيدر ب يويعالئم ر شياثر گذاشته و موجب افزا يدستگاه تنفس يبر رو هاندهيآال يتمامو  روندمي شمارهوا به  ياصل

 نياول .در ارزيابي كيفيت هوا داشته باشد اييبسز نقش تواندمي آالينده گازهاي از متشكل اياز اين رو، طراحي سامانه. شوند
هاي تاكنون پژوهش .رودكه از مهمترين عوامل نيز به شمار مي است گيرييابي و اندازههوا ارز يحل مشكل آلودگ يگام برا

: نام بردهاي زير را توان پژوهشهاي جوي انجام شده است كه از مهمترين آنها ميگيري آاليندهمختلفي در زمينه اندازه
و گازهاي خروجي از هاي حاصل از فلزات آلودگي هوا در صنايع نفت و گاز، آلودگيمنابع مختلف ) ١٣٨٧(راحمي و همكاران 

هاي گازي نظير كربن مونواكسيد، مقادير جرمي آالينده) ١٣٩٣(اميدي و همكاران. ها را مورد بررسي قرار دادندكوره
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 تستوو گوگرد دي اكسيد خارج شده از دودكش كارخانه سيمان دورود را با دستگاه اكسيدهاي نيتروژن، كربن دي اكسيد 
نوعي سنسور نيمه هادي به تشخيص گازهاي متان و  با استفاده از) ٢٠٠٢( و همكاران خدادادي  .مورد مطالعه قرار دادند

تفاده از سري فوريه گازهاي آالينده را در به كمك طيف سنجي و با اس) ٢٠٠٧( الموآيد و همكاران . مونواكسيد پرداختندكربن
بيني براي هاي پيشاز مدل) ٢٠١٦(و همكاران  در تحقيق ديگري شبان .هاي تراهرتز مورد بررسي و مطالعه قرار دادندفركانس

مي  همچنين در زمينه طراحي و ساخت سامانه سنجش آالينده ها. هاي گازي در هواي شهري استفاده نمودندتعيين آالينده
گيري سه گاز كربن مونواكسيد، گوگرد دي اي را براي اندازهو همكاران سامانه سوريا وانشي: توان به كارهاي زير اشاره نمود

سيستم سنجش سه آالينده كربن مونواكسيد، كربن دي ) ٢٠١٣(همكاران راجو و .اكسيد و نيتروژن مونواكسيد طراحي كردند
  .كردند طراحيرا اكسيد و گوگرد دي اكسيد 

  روش تحقيق    ٢
بخش سخت افزاري كه . افزاري تشكيل شده استهاي گازي از دو بخش اساسي سخت افزاري و نرمگيري آاليندهسامانه اندازه

-سازي شده است، مسئوليت اندازهگيري از بردهاي ديجيتالي، سنسورهاي آنالوگي، و قطعات الكترونيكي طراحي و پيادهبا بهره

افزاري و مسئوليت دريافت اطالعات از بخش سختافزاري بخش نرم را برعهده دارد وهاي جوي سبه مقدار آاليندهگيري و محا
  . نمايش اطالعات را برعهده دارد

  بخش سخت افزاري     ١-٢
طراحي و  ،هاي توليد شدههاي گازي پيشنهاد شده بر پايه جديدترين فناوريگيري آاليندهافزاري سامانه اندازهبخش سخت

 گازسامانه ابتدا مقدار اين در  .گيري نمايدهاي موجود در هوا را با بيشترين دقت اندازهسازي شده است تا بتواند آاليندهپياده
اين سنسورها ميزان هر يك از گازها را با ارائه ولتاژ متناظر با آن بر روي پايه شود سپس گيري ميتوسط سنسورها اندازه

هر يك   ppbتوان مقدار با توجه به رابطه رياضي بين ولتاژ خروجي و مقدار آالينده موجود در هوا مي. كنند خروجي ارائه مي
زمان ، داراي الزم به ذكر است كه سنسورهاي استفاده شده  .نموداز گازها را توسط معادله مربوط به آن سنسور محاسبه 

 .آورده شده است ١مانه در شكل تصوير سا. هستندثانيه  ٦٠الي  ٣٠پاسخگويي در بازه 
  

  
  هاي گازيبخش سخت افزاري سامانه سنجش آالينده .١شكل

  بخش نرم افزاري     ١-٢
هاي گازي پيشنهاد شده از دو بخش اصلي پايگاه داده و رابط گرافيكي كاربري گيري آاليندهافزاري سامانه اندازهبخش نرم

ها در گذاري شده از بخش سخت افزاري، دادهشده و برچسبت اطالعات مرتبپس از دريافكه در بخش اول  تشكيل شده است
يك محيط كاربري گرافيكي بسيار ساده فراهم آورده است شوند و در بخش دوم و در پايگاه داده ذخيره مي جداول قرار گرفته

محيط . اني به كاربران ارائه نمايدگيري و تحليل را در دو محيط عددي و گرافيكي شامل ترسيم نمودار زمتا نتايج اندازه
گيري قسمت اول كه نمايش عددي داده هاست مقدار اندازه. گرافيكي ارائه شده داراي دو قسمت براي نمايش اطالعات است

گيري شده در بازه زماني قسمت دوم كه ارائه مقدار گازهاي اندازه. دهداي نمايش ميها را به صورت لحظهشده هر يك از گاز
محيط گرافيكي طراحي شده را در  .دهدتغييرات مقدار هر يك از گازها را به كاربران مي ساعته است قابليت تحليل روند ٢٤

  .بينيدمي ٢شكل 
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  هاي گازيبخش نرم افزاري سامانه سنجش آالينده. ٢شكل

  

  اندازه گيري مقدار ده گاز آالينده در ترافيك شهري    ٣
پردازيم كه مي ١٥تا  ٩ينده گازي در يك چهار راه چهارزمانه از ساعت گيري ده آالدر اين بخش به ارائه نتايج حاصل از اندازه 

هاي ها با دادههاي دستگاه فوق الذكر جهت بررسي صحت دادهالزم به ذكر است كه خروجي. نتايج در ادامه ارائه خواهد شد
زيست استان كرمانشاه مورد  دريافتي از سازمان محيط زيست مقايسه شده و صحت اطالعات اين سامانه توسط سازمان محيط

 .تاييد قرار گرفته است

  

  

  )           ب)                                                                                            (الف(
متان  د،يسه گاز كربن مونواكس ريمقاد سهيمقا، )الف(مقايسه مقادير چهار گاز گوگرد دي اكسيد، نيتروژن دي اكسيد، ازن و اكسيدهاي نيتروژن. ٣شكل

  )ب(دروژنيو ه
  

  

  ) ب)                                                                                        (الف(                                             

-از شكل )ب(هاي پر تردد، روند تغييرات اكسيدهاي نيتروژن و كربن مونواكسيد در مكان)الف(مقايسه مقادير سه گاز بنزن، الكل و آمونياك . ٤شكل 

شود كه با توجه به اينكه گازهايي مانند  كربن مونواكسيد، ناكس، متان و نيتروژن دي اكسيد كه داراي يك قله در اين نتيجه حاصل مي ٤و  ٣هاي 
 .شوندز ترافيك شهري ناشي ميهستند ا) ١٣تا  ١١حدود ساعت (ساعات اوج ترافيك 
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  اندازه گيري مقدار ده گاز آالينده در چاپخانه    ٤
هاي گازي موجود در هوا هاي چاپ و پرينتر يكي از منابع عمده و اصلي براي توليد برخي از آاليندهبا توجه به اينكه دستگا

هاي شهر كرمانشاه كه داراي در يكي از چاپخانهها شوند، بنابراين در اين بخش به منظور تعيين غلظت آاليندهتلقي مي
اندازه گيري به عمل آمده  خاموش و روشن هستند، هاي كه دستگاههاي چاپ و پرينتر بود در دو حالتبيشترين تعداد دستگاه

  .است

  
  مقادير ده گاز آالينده در دو حالت خاموش و روشنمقايسه  .٥شكل

اي در صلي توليد ازن و نيتروژن دي اكسيد است و ساير گازها تغييرات قابل مالحظهشود كه چاپخانه منبع انتيجه گيري مي
  .شوداند بنابراين چاپخانه منبع اصلي براي توليد اين گازها محسوب نمياين مكان نداشته

  نتيجه گيري    ٤
ه بود ي موجود در هواگازها ري خودكارگياندازهبه منظور  يريگاندازه ستميس كپياده سازي ي پروژه نيهدف ابا توجه به اينكه 

 يحيصح جيكرده تا نتا نيرا تدو يجامع و كامل يرياندازه گ ستميس يرياندازه گ هايبا استفاده از روش ستميس ني، در ااست
  .دنبال داشتهاي نتايج زير را بهها در مكانگيريتحليل اندازه .درا به كاربران ارائه ده

 ،خانه يكي از منابع عمده و اصلي توليد گازهاي نيتروژن دي اكسيد و ازن استچاپ از ميان ده گاز آالينده. 

  ،گازهاي كربن مونواكسيد و متان، اكسيدهاي  ترافيك شهري يكي از منابع اصلي براي توليداز ميان ده گاز آالينده
 . باشدنيتروژن، نيتروژن دي اكسيد، اتانول و بنزن مي

 دو ه و بايكديگر همبستگي مثبت دارند و كسيدهاي نيتروژن داراي تغييرات مشابهي بودگازهاي كربن مونواكسيد و ا
 .گاز نيتروژن دي اكسيد و ازن داراي همبستگي معكوس هستند
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