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 چکیده  

برای نیل به اين هدف از يك توری پردازد.  می  فیبر نوری  حسگرسنج و دماسنج به کمك  ساخت شوری اين پژوهش به  

  ی نوع   ،براگ  یتوربطورکلی    شده است.   ستفادههای مختلف اآبی با دما و شورینیز  در محیط آزمايشگاه و    فیبری  راگب

  جاد يبا ا  ی به صورتی است که  تور  نيا  سم یمکان.  شودیساخته م  ینور  بریاز ف  یاست که در قسمت کوچک  نوریبازتابنده  

  . دهدیها را عبور مموج طول  هیاز نور را بازتاب کرده و بق  یموج خاصطول  بر،یف  هستهشکست    بيمتناوب در ضر  رییتغ  كي

برای تعیین   از آن  تا  در اين پژوهش سعی شده است  ،حساس است  محیطی بسیار  که اين حسگر به تغییراتبا توجه به اين

برخی   در  و  شوری  ستالطمبه  محدود    یهاشيآزمادما،  سطح  شاره  های  شودتون  میپرداخته  نشان  نتايج  که  .  دهد 

در يك   تغییرات شوریحساسیت آن نسبت به  و    ⁰C/nm  0104 /0برابر  ی آبدما  اين حسگرها به  موجطول   حساسیت

با دقت بااليی خواص فیزيکی    اين حسگر  که  دهد نشان میاست. نتايج بدست آمده    pm/mg   0533 /0برابرلیتر از آب  

دهد که اين حسگرها به تغییرات تکانه هم حساس هستند  يج اولیه در ايجاد تالطم نشان می. نتاکندگیری میآب را اندازه

 .  دارد  ینیاز به بررسی بیشتر اگرچه

 .شوری، آب، ، دما فیبری فیبر نوری، توری براگ حسگر  کلمات کلیدی: 
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Abstract 

This paper is investigated feasibility of using Bragg Grating sensor to determine salinity and 

temperature. To achieve this purpose, a fiber Bragg grating (FBG) was used in the laboratory 

environment as well as water with different temperatures and salinities. Generally, the FBG is a 

type of optical reflector made in core of optical fiber. The mechanism of this grating is that it 

reflects a certain wavelength of light by passing an alternating change in the refractive index of 

the fiber core and passes the rest of the wavelength. The results show that FBG sensors are very 

sensitive to temperature, salinity, pressure variations and are the suitable devices for measuring 

these environmental parameters. Based on these facts, we try to create a correlation between 

changes in temperature, salinity and shift of length waves. The outputs indicate that wavelength 

sensitivity  are 0.0104 nm/⁰C and 0.0533 pm/mg temperature and salinity respectively. In addition 

to this, some limited cases are used to estimate sensitivity of this sensor to evaluate instability in 

water column.   
Keywords: Optical Fiber Sensors, Bragg Grating, Temperature, salinity, water. 
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 مقدمه  1

زيادی   اهمیت  آب  فیزيکی  خواص  رشتهمطالعه  اندازهدر  با  دريا  حوزه  در  شیمیدان  يك  دارد.  اقیانوسی  گیری  های 

عالوه بر اين زيست شناسان    .  بردمیب پیآ  درون  کربن به فرايندهای شیمیايی اکسیديی مانند اکسیژن و دیهاکمیت

دريا   نمونهحوزه  فیتوپالنکتون با  از  وبرداری  زيستی   ها  میموجودات  کوچك  مقیاس  رشددر  شرايط  اين توانند  ونمو 

  استخراج چگالی از اين پارامترها،   با بررسی دما و شوری و  با نگاه فیزيکیشناسان  اقیانوس   .کنند  رصد  رازی  دات آبوموج

ای  هدر حوزهد. نکته مهم  نبینی کنو حتی رفتار بعدی سیال را هم پیشد درک  نتوانرا می  (ژئوفیزيکی)رفتار فیزيکی شاره  

توانند  های عددی هم نمیت هستند و هیچ روش ديگری حتی مدلها مبتنی بر مشاهدااقیانوسی اين است که اين رشته 

يك   گیریاندازههای يك ابزار مناسب و در نبودن دادهخواص فیزيکی آب  گیریاندازه  رونيازااهدات شوند. جايگزين مش

باالتر رود درک    گیریاندازه نکته مهم ديگر اين است که هرچقدر دقت  است.    ضهچالش بزرگی برای پژوهشگران اين حو

  حسگر باعث شود نتوان   يكکم    گیریاندازهکنید که دقت  را مطالعه    ایپديدهممکن است    زيرا  شودمی  تردقیقها  پديده

ين مشکل در کشور ايران و  ا  متأسفانه.  داددست    پديده را ازتکاملی  يا بخشی از رفتار  بررسی کرد و    یدرستبهپديده را  

وجه کند با تاين پژوهش سعی می رونيازاشود. حس می شیپ  از شیبامکانات الزم نبود به دلیل ايران های آبی در حوزه 

توری براگ   یتکنولوژ گیری جديدی براساس  به روش اندازه  (ها آزمايشگاه شاره  در  مخصوصاً)   های دريايیبه نیاز رشته 

گیری پارامترهای  ها برای اندازهبه عوامل فیزيکی منجر شده تا از آن حساسیت بسیار زياد اين حسگر بپردازد.فیبر نوری 

سعی دارند در اين مقاله از آن   مؤلفاناستفاده شود و  لف همچون دما، فشار، رطوبت و ... در بسیاری از علوم  محیطی مخت

اندازه  .کننداستفاده  دريايی هم    در کارهای پارامترهای فیزيکی موجود در آب ازجمله دما و  در اين مقاله برای  گیری 

  شده انجامکیفی    صورتبههم    هاشيآزماو حتی برخی    قرارگرفتهمختلف مورد آزمايش    هایهايی با دما و شوری، آب شوری

و يا تغییرات تراز  ستون شاره    تالطمتواند در مطالعه  باالی آن می  دقتبه بزار با توجه  اين اکه    سنجی شوداست تا امکان

 قرار گیرد.    مورداستفادهنده آيدر سطحی 

 

 روش تحقیق  2
 

با    یتور  ني. اشودیساخته م  ینور  بریاز ف  یاست که در قسمت کوچک  نوریبازتابنده    ی نوع   (FBG)  یبریبراگ ف  یتور

ها را عبور موجطول   هیاز نور را بازتاب کرده و بق یخاص موجطول بر،یف هستهشکست  بيمتناوب در ضر رییتغ  كي جاديا

خاص استفاده    موجطول  كيبازتاب    یبرا  ا يمسدود کردن و    یبرا  ینور  لتریف  عنوانبه  یبریبراگ ف  یتور  ني. بنابرادهدیم

 ی تور  یارهایاز ش  كيهر    نی( و فاصله بeffn)  بریف  مؤثرشکست    بيبراگ باتوجه به ضر  یاز تور  ی موج بازتابطول  .شودیم

پارامتر در ف  نيا  اديز  اریبس  تی. حساسشودیم  نیی( تع1رابطه )  صورتبه(  Λ)  یتور  یهمان دوره  اي به   ینور  بریدو 

 .   فشار و دما مختلف استفاده شود رات یی تغ صیختش یحسگر برا نيمنجر شده تا از ا ،یطیمح راتییتغ

2B effn =          )1(    

موج طول  رودیانتظار م  (1)است، با توجه به رابطه    ریی و... ثابت و بدون تغ  دما، فشار  یوقت  یعني  داريپا   یکيزیف  طيدر شرا

  ار یبس تیحساس لی کند به دل رییتغ ینور بریحاکم بر اطراف ف یکيزیف طيشرا ی وقت یبازتاب شود ول  یاز هر تور ینیمع

تور  بریشکست ف  بيضر  اديز خواهد کرد   رییتغ  زین  یاز هر تور  یموج بازتاب طول   ،یطیمح  راتییبه تغ  براگ  یو دوره 

در اطراف   یکيزیف  راتییو نوع تغ  زانیبه م  توانیو شدت آن م  یموج بازتاب طول   رییتغ  زانیباتوجه به م  ني(. بنابرا1a)شکل

   .  بردیپ  ینور بریف
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 پارامترهای آب گیری برای اندازه حسگراين  ( چیدمان آزمايشگاهی b( نحوه عملکرد توری براگ فیبر نوری a  .1شکل  

  نيکه ا  ميبدست آور  دي با  گذارند یبراگ اثر م  یاز تور  ی بازتاب  فیچگونه بر ط  یطیمح  راتییتغ  مینشان ده  نکهيا  یبرا

( 1مطابق رابطه )  رايز  گردند،ی ( مΛبراگ )  ی( و دوره تورeffn)  بریشکست مؤثر ف  بي ضر  رییچگونه باعث تغ  راتییتغ

موج طول   راتییتغ  زانی( م2خواهد شد. در رابطه )  یاز تور  یبازگشتموج  در طول   رییدو پارامتر منجر به تغ  نيا  رییتغ

  .نشان داده شده است ینور بریبر ف یخارج  یاز اعمال فشار و دما ی براگ ناش

 (2)             (1 P) ( ) TB
n

B


  





= −  + +  

  0C⁄10-6×6/8    =nαبه ترتیب تغییرات فشار محوری )کرنش( و تغییرات دما در طول فیبر نوری،    ∆Тو    ∆ε  که در آن

ضريب فشار مؤثر   P=22/0ضريب انبساط حرارتی سیلیکا و    0C ⁄10-6×55/0  =  Ʌαسیلیکا،فیبری  ضريب ترمواپتیکی  

فشار  افزايش غلظت آب، منجر به افزايش ضريب شکست محیط اطراف فیبر و به طبع آن افزايش  کهيیازآنجا .[4] است

 خواهد بود.    رگذاریتأث   FBGموج بازتابی از بر طول  نیز  غلظت آب عالوه بر دما،  شود، بنابراينمیوارد شده بر توری براگ  

 

 ايج  نت 3

نگاه    .اند نگاه انتخاب شده مختلف انجام شده است و اين اعداد با دو  های شوری  و  ها تحت دما هايی زمايشبه اين منظور آ

های  طوری انتخاب شوند که دما و شوری عد آزمايشگاهی و نگاه ديگر مبتنی بر اين موضوع بوده است که اين اعداداول بُ

  سنجی شود. م صحت تا دقت آن در شرايط واقعی ه های مختلف آبی ايران تا حد زيادی پوشش داده شودمختلف حوزه 

میزان حساسیت  و    Cᵒ/nm  0104/0برابر    دمايی اين حسگر  ( نشان داد که حساسیت2ها مطابق شکل )نتايج آزمايش

  نمودارهان  اي  cotθها از  ، که اين حساسیت است  pm/mg   0533/0  تغییرات شوری در يك لیتر از آب خوراکی برابر  برای

 .استگیری دما و غلظت در آب ، ابزاری بسیار دقیق برای اندازهنشان داد که اين حسگر  هاشيآزمانتايج   .آيدبدست می

 
 

 
 بازتابی از توری براگ فیبری موجنسبت به طولشوری ( bو دما ( aتغییرات . 2شکل

(a) (b) 



 182 

آيد  بدست    مجزا  رابطه خطی  دونسبت به تغییرات دما و شوری    موجبرای تغییرات طول در گام بعدی سعی شده است  

گیری شده  اندازه  یشورو    دمانکته مهم در بدست آوردن اين روابط اين است که روابط با بیشترين مقدار   (.3)رابطه  

(MT    و   MSAL  ) و بیشترين مقدار طول( موجMλ  )لی باالست  دقت نتايج خی  همانطور که مشخص استاند.  بعد شدهبی

 بینی کرد. زيادی پیش نمودارها تا حد  1نزديك به  2Rتوان از که دلیل اين مهم را می

𝑆𝐴𝐿 = 𝑆𝐴𝐿𝑀(703246(
𝜆

𝜆𝑀
) − 703245) 

𝑇 = 𝑇𝑀(3523.2(
𝜆

𝜆𝑀
) − 3522.2) 

 

  
 دماهای مختلف ( bهای مختلف و ( غلظتaبراگ به ازای    موجطولتغییرات . 3شکل

 

از دستگاه   ( بدست آمده است.  3افزار متلب، نمودارهای شکل )ها در نرمو تحلیل آن  OSAبا تحلیل طیف خروجی 

 تر بزرگهای موجبه سمت طول   موجطولرود    توان به اين نتیجه رسید که هرچقدر دما و شوری باالترباتوجه به نتايج می

 .  حرکت خواهد کرد

 

 و بحث  ی ر ی گ جه ی نت  4

خوبی نسبت به دما و شوری دارد بطوری که حساسیت دما دهد که توری براگ حساسیت  نتايج اين پژوهش نشان می

با برابر  حساسیتو    0C/nm  4010/0  برابر است  از آب خوراکی  لیتر  است که    pm/mg   5330/0با  شوری در يك 

 شود. تری را شامل مینسبت به دما حساسیت بیشتری دارند و طیف وسیع  موجطول تغییرات  همانطور که مشخص است
  ی سؤالکه دما و شوری را محاسبه کند ولی استفاده شود  حسگراين  از که  اين بوده است براگرچه در اين مرحله سعی  

چقدر اهمیت تواند  میر محیط آزمايشگاهی  ابزارهايی با اين دقت د  وجودگیرد اين است که  که در ذهن خواننده شکل می

تواند بسیار مهم  اين دقت می  اسیمقکوچكی  هاسازی پديدهنکته را در نظر گرفت که در شبیه   اين  بايدداشته باشد.  

روش  دقت  که در اين پژوهش در محاسبه طول عمر يك پیچك    2019بطور مثال رجوع شود باباگلی و بیدختی  باشد )

افتد که دقت  هايی اتفاق میهای اقیانوسی و دريايی پديدهبوده است(. عالوه بر اين در محیطاستفاده شده خیلی باال ن

میکرومتر بر    1حدود    قائم سرعت  در اثر واداشت جوی    فراجوشی  شود. بطور مثال در پديدهبسیار مهم می  گیریاندازه

  4 ×10-6آرام با سرعت  انوسیاقترين پديده فراجوشی در اند که قویان نشان دادهلیانگ و همکار برای نمونهثانیه است. 

  زيرا که سرعت قائم از مرتبه  شودیمهم    ترسخت   گیریاندازه فروريزش حتی   یهادهيپددر    بر آنمتر بر ثانیه است عالوه  

در محاسبه    یحت  به نظر  دهد.اهمیت خود را نشان می   ،ن دقتبا اي  حسگرحال اهمیت اين  .  شودی م    تر بر ثانیهم  10-7

ن  عالوه بر دقت باالی اي.  کندیم پیدا  اهمیت   افتدتنش باد روی سطح آب که در مرز بین دو سیال اتفاق میضرايب  

در  )   بردآن را باال می  وریو ... را محاسبه کند که بهره  ، تکانهتواند دما، شوری، فشار، اين ابزار همزمان هم میحسگر

به   حسگرحساسیت اين  برای ارزيابی اولیه  .  گیرد(جزا که فقط يك کمیت را اندازه میسنج و دماسنج م مقايسه با شوری

(a) (b) 

(3) 
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طراحی شوند  ایبه گونه هاشيآزماکه تغییراتی نشان داده شده است ولی بايد  دايجاد ش تالطمیدر سطح آب  ،ناپايدای

دينامیك    یبر روی آزمايشگاهی  توان در کارهاکه می  دادباشند. اين پژوهش نشان    گیریاندازهکه خود تغییرات هم قابل  

   به حداقل برسد. ها شاره شگاهيآزمادر  گیریاندازههای ضعفاز ديگر علوم هم استفاده کرد تا  ، های ژئوفیزيکیشاره
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