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 قابلیت بارز و، توانائی تشخیص و شناسایی لحظهای و سریع انواع مختلف آالیندههای گازی شکل و ریزگردی هوا در شرایط محیطی خاص:چکیده
 بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، مطالعات دانشگاهی و مسائل زیستمحیطی و حوزه صنعتی،منحصر بهفردی است که در عرصههای مختلف
 ولی با توجه به اینکه در محدوده. عمومًا مبتنی بر روش طیفسنجی مادون قرمز بوده است، شناسایی گونههای گازی شکل و ریزگردها، تاکنون.است
 نویدبخش روشی کارآمد، طیفسنجی تراهرتز در حوزه زمان، از اینرو، طیف جذبی انواع مختلف مواد بهصورت ساده و یکتا میباشد،فرکانسی تراهرتز
 روش طیفسنجی تراهرتز در حوزه زمان، در این مقاله بهمنظور تشخیص آنی و سریع ریزگردها، در همین راستا.در تشخیص گازها و ریزگردها است
 نتایج حاصل. بیان شده است، مبتنی بر طیفسنجی تراهرتز،RDX  وHMX مورد بررسی قرار گرفته و روشی جهت مدلسازی شناسایی ریزگردهای
 نشان میدهد که طیفسنجی تراهرتز در حوزه زمان دارای حساسیت بسیار باالئی در تشخیص ریزگردها و آالیندههای،از شبیهسازی مدل ارائهشده
 بر مبنای، نهایتًا.هوائی بهصورت لحظهای میباشد و بنابراین میتوان غلظتهای بسیار پائین از ریزگردها را در زمانی کمتر از یک ثانیه شناسایی نمود
 میتوان نوع آالینده،این روش و در دست داشتن طیف جذبی آالیندههای محیطی مختلف در یک پایگاه دادهای و مقایسه طیف جذبی بهدستآمده
.را مشخص نمود
.RDX ،HMX ، اثر انگشتی، ریزگرد آالینده هوا، طیفسنجی تراهرتز در حوزه زمان:واژههای کلیدی
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Abstract: The ability to detect and recognize a variety of gaseous and dust pollutant under certain environmental condition is a
significant potential which has received more attention in many areas such as academic studies, environmental problems and industrial
domain. Up to now, identification of gaseous and dust species had been based on infra-red spectroscopy. Because of simple and unique
spectral features of various pollutant in the THz range leading to finger-print characteristics, THz time-domain spectroscopy (THzTDS) shows promise as a tool for gas detection and recognition. To this end, in this paper THz-TDS technique has been investigated
in order to real time and fast dust detection. Additionally, detection of HMX and RDX dust has been modeled based on THz-TDS. The
simulation of presented models shows that THz-TDS is a high sensitive and accurate technique for real-time dust and pollutant
detection. So, detection of low concentration of dust pollutant can be identified in less than one second. Finally, based on this method
the pollutant can be identified by comparing obtained absorption spectrum with database including spectral features of environmental
pollutant.
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 -1مقدمه
اساسًا ،اندرکنش بین مولکولهای مواد و موج الکترومغناطیسی ،توسط
انرژی موج ،نوع مولکولها و شرایط ماده ،تعیین میشود .مولکولها
میتوانند موج الکترومغناطیسی را در فرکانسهای خاصی متناسب با
انرژی گذارهای مدهای الکترونیکی ،ارتعاشی یا دورانی ،جذب و نشر
کنند .از اینرو ،جذب موج الکترومغناطیس در یک طیف فرکانسی یکتا
برای گونههای مولکولی مختلف صورت میگیرد و الزم بهذکر است با
اینکه طیف جذبی توسط شرایط محیط پیرامون ماده تغییر میکند ،با
این حال در حالت کلی ،ویژگیهای جذبی برای هر ماده منحصر بهفرد
و یکتا است .در نتیجه ،برای شناسایی مواد مختلف میتوان از
طیفسنجی که بهعنوان بررسی و مطالعه طیف جذبی ناشی از برهمکنش
بین موج الکترومغناطیسی و ماده تعریف میشود ،بهره جست.
بهطور کلی ،با استفاده از طیفسنجی در هر محدوده فرکانسی،
میتوان خواص مواد را در حالتهای مختلف جامد ،مایع و گاز تشخیص
داد .تحقیقات و مطالعات بسیاری در زمینه طیفسنجی به روشهای
مختلف از قبیل؛ طیفسنجی با استفاده از امواج مرئی ،امواج مادونقرمز
نزدیک و دور ،برای تشخیص حالتهای جامد ،مایع و گاز مواد صورت
گرفته است ] .[8 ،6حال اگر موج الکترومغناطیسی در طیفسنجی مواد،
در بازه فرکانسی تراهرتز (طبق تعریف بازه  9/6تا  69تراهرتز را بازه
فرکانسی تراهرتز مینامند) قرار داشته باشد ،از این روش تحت عنوان
طیفسنجی تراهرتز یاد میشود .با توجه به ویژگیهای برجسته
طیفسنجی تراهرتز ،برای شناسایی مواد ،استفاده از این روش نسبت به
سایر روشهای طیفسنجی از جمله مادونقرمز ،مناسبتر است.
بارزترین مزیت طیفسنجی تراهرتز نسبت به مادونقرمز ،خاصیت اثر
انگشتی مواد در این محدوده است که باعث میشود طیف جذبی برای
مواد مختلف یکتا و منحصربهفرد و ساده باشد ].[9
تحقیقات فراوانی برای مطالعه طیف جذبی آالیندههای گازی شکل
هوا در محدوده تراهرتز صورت گرفته است .از آن جمله میتوان به
اندازهگیری طیف جذبی آمونیا ،اکسید نیتروژن ،کلرید متیل ،دیاکسید
کربن و  ...با استفاده از روش طیفسنجی تراهرتز اشاره نمود ] .[2-7در
تحقیقات تجربی مذکور ،از روش یکسوسازی نوری برای تولید پالس
تراهرتز با استفاده از لیزر فمتوثانیه و روش نمونهبرداری الکترواپتیک
برای آشکارسازی پالس تراهرتز استفاده شده است .در تحقیقی دیگر نیز،
طیف جذبی برای آالیندههای گازی  SO2و  ،H2Sبا استفاده از
طیفسنجی تراهرتز ،بهدست آمده است .طیف جذبی تراهرتز این
آالیندهها نسبت به طیف جذبی مادونقرمز آنها ،سادهتر یعنی دارای
خطوط جذبی کمتر بوده و کامالً منحصربهفرد میباشد .لذا با توجه
خاصیت اثرانگشتی طیف جذبی ،شناسایی آنها با روش طیفسنجی،
امکانپذیر است [ .]3همچنین ،روش اندازهگیری طیف جذبی گازها با
روش طیفسنجی تراهرتز و نحوه شناسایی انواع مختلف آنها نیز به
لحاظ تجربی و عملی مطالعه شده است [ .]9شایان ذکر است که روش
طیفسنجی تراهرتز در حوزه زمان مناسبترین روش در تشخیص
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آالیندههای هوا (گازها و ریزگردها) میباشد و اخیرًا مورد توجه قرار
گرفته است .بهعنوان مثال ،آالینده ( PM2.5آالیندهای که بهصورت
ریزگرد بوده و قطر ذرات حداکثر  8/5میکرومتر است) ،با استفاده از
روش طیفسنجی تراهرتز در حوزه زمان شناسایی شده است [.]01
عالوه بر مطالعه طیف جذبی تراهرتز گازها و ریزگردها ،اکثر مواد
منفجره نیز در محدوده فرکانسی تراهرتز دارای طیف جذبی اثر انگشتی
با خطوط جذبی کم میباشند .از اینرو ،شناسایی آنها نیز با این روش
امکانپذیر است .از جمله این مواد میتوان به  HMXو  RDXاشاره نمود
که در حالت جامد ،طیف جذبی آنها در محدوده تراهرتز بهدست آمدهاند
] .[68 ،66اخیرًا ،حالت ریزگردی این مواد بهعنوان آالینده هوا مطرح
شدهاند .حال آنکه امکان تشخیص این ریزگردها با استفاده از
طیفسنجی تراهرتز ،تاکنون بررسی نشده است.
همانطور که ذکر شد ،در هیچیک از تحقیقات و مطالعات
انجامیافته ،حالت ریزگردی آالیندههای هوا از جمله  HMXو  RDXو
مواد مشابه ،با استفاده از طیفسنجی تراهرتز ،شناسایی نشدهاند .در
همین راستا ،در این مقاله ،ابتدا امکانسنجی تشخیص ریزگردهای
ذکرشده با طیفسنجی تراهرتز در حوزه زمان ،بررسی میشوند .بر همین
اساس در مدلسازی طیفسنجی تراهرتز برای تشخیص ریزگردهای
آالینده ،نحوه انتشار پالس تراهرتز در محیطی مشتمل بر ریزگردهای
 HMXو  ،RDXذکر میگردد .در ادامه ،با بررسی نتایج حاصل از
شبیهسازیهای انجامیافته ،نشان داده میشود که تشخیص ریزگردها با
حساسیت و با سرعت باال امکانپذیر است .بر مبنای روش ارائهشده،
میتوان طیف جذبی انواع آالیندههای محیطی را مدلسازی نموده و با
در دست داشتن پایگاه دادهای مواد مختلف و مقایسه طیف جذبی
بهدست آمده با آن ،نوع آالینده را مشخص کرد.
ادامه مقاله بهصورت زیر ساماندهی شده است :در بخش دوم ،با
معرفی روش طیفسنجی تراهرتز در حوزه زمان ،نحوه تشخیص گازها و
ریزگردها بر اساس روش مذکور ،همراه با بلوکهای اساسی ،بیان خواهد
شد .در بخش سوم ،نحوه انتشار پالس تراهرتز در محفظه شامل ریزگردها
مدلسازی شده و فرآیند انتشار ریزگردها در هوا ارائه میشود و در بخش
چهارم نتایج حاصل از شبیهسازی ،بررسی پارامترهای طراحی در نتایج
حاصله و بررسی حساسیت روش بیانشده ،نشان داده خواهد شد .نهایتًا،
مقاله با نتیجهگیری به پایان خواهد رسید.

 -2تشخیص ریزگردها با طیفسنجی تراهرتز
همانطور که در مقدمه نیز اشاره شد ،با توجه به اینکه اکثر آالیندههای
هوا دارای طیف اثر انگشتی در محدوده تراهرتز هستند ،از اینرو ،با
استفاده از روش طیفسنجی تراهرتز امکان تشخیص و شناسایی
آالیندهها با دقت باال وجود دارد .در همین راستا ،قبل از بیان چگونگی
طیفسنجی ریزگردها ،در این بخش ،ابتدا روش طیفسنجی تراهرتز در
حوزه زمان ،معرفی میشود و سپس نحوه استفاده از طیفسنجی تراهرتز
برای تشخیص گازها و ریزگردها بیان خواهد شد.
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شکل  :1دیاگرام طیفسنجی تراهرتز در حوزه زمان

طیفسنجی تراهرتز در حوزه زمان بهعنوان یکی از پرکاربردترین
روشهای طیفسنجی ،تکنیک وابسته به زمان با اندازهگیری آشکارسازی
همدوس میباشد و بازه فرکانسی از مادونقرمز دور تا میانی را پوشش
میدهد .در معمولترین روش طیفسنجی تراهرتز ،با استفاده از تولید
پالس پیکوثانیه توسط تابش لیزر فمتوثانیه به سمت یک کریستال
غیرخطی و آشکارسازی همسان با استفاده از کریستال الکترواپتیکی،
میتوان طیف مواد را شناسایی نمود .در سیستم طیفسنجی تراهرتز در
حوزه زمان ،پرتو تولیدی از لیزر فمتوثانیه ،با استفاده از یک جداکننده
پرتو به دو پرتو پمپ و پروب تقسیم میشود .پرتو پمپ برای تولید پالس
تراهرتز و پرتوی پروب برای آشکارسازی آن بکار میرود .پس از برخورد
پرتو پمپ با یک کریستال غیرخطی ،مبتنی بر اثر یکسوسازی نوری
پالس تراهرتز تولید میشود .پالس تراهرتز توسط آینهها و عدسیها
متمرکز شده و به سمت محفظه نمونه ،هدایت میشود .پالس تراهرتز
عبوری از محفظه دوباره توسط آینهها و عدسیها متمرکز شده و همراه
با پرتو پروب با تأخیر زمانی مناسب ،به سمت کریستال الکترواپتیکی
هدایت میشود تا آشکارسازی انجام گیرد [ .]69ساختار کلی
طیفسنجی تراهرتز در حوزه زمان در شکل  ،6نشان داده شده است.
در دهههای اخیر ،تشخیص و شناسایی گازها مبتنی بر روش
طیفسنجی تراهرتز مورد توجه ویژهای قرار گرفته است .استفاده از این
تکنیک طیفسنجی با توجه به خاصیت اثر انگشتی اکثر مواد در محدوده
فرکانسی تراهرتز ،انتخاب مناسبتری نسبت به مادون قرمز است .هرچند
که با استفاده از تکنیکها و فناوریهای تکاملیافتهای مبتنی بر خواص
طیفی در محدوده مادون قرمز ،امکان شناسایی و
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شکل :2بلوک دیاگرام شناسایی آالینده هوا با روش طیفسنجی
تراهرتز در حوزه زمان

تشخیص بسیاری از گازها در سطح غلظت پائین ،بر اساس طیفسنجی
ارتعاشی ،وجود دارد ،ولی با توجه به اینکه اکثر آالیندههای هوائی مطرح
در این بازه طیفی ،طیف بسیار پیچیدهای از خود نشان میدهند ،در
نتیجه تشخیص آنها مخصوصًا مخلوطی از گازها ،مبتنی بر طیفسنجی
مادون قرمز میانی تا حدودی چالشبرانگیز است [ .]67بهعبارت سادهتر،
در طیفسنجی مادونقرمز ،فرکانسهای ارتعاشی مولکول مورد نظر،
جذب میشود و با توجه به اینکه در این بازه فرکانسی ،تعداد
فرکانسهای منطبق بر فرکانسهای ارتعاشی بیشتر است ،لذا،
فرکانسهای بیشتری جذب شده و طیف جذبی دارای خطوط بیشتری
خواهد بود .حتی در پارهای از موارد ،ممکن است بهدلیل زیاد بودن
خطوط جذبی ،دو ماده دارای خطوط جذبی یکسان یا بسیار نزدیک به
هم باشند که در اینصورت ،تشخیص تفاوت بین دو طیف جذب ،مشکل
خواهد بود.
از طرفی دیگر ،طیف جذب در فرکانسهای تراهرتز سادهتر است.
چون فقط طیف دورانی باقی میماند .به عبارت بهتر ،در محدوده
فرکانسی تراهرتز ،بهدلیل افزایش طولموج و کاهش انرژی امواج
الکترومغناطیسی ،تعداد فرکانسهای منطبق بر فرکانسهای ارتعاشی
مولکول کاهش مییابد و لذا در اکثر موارد ،طیف جذبی با تعداد کمی از
مدهای دورانی میتواند مشخص شود .بنابراین تشخیص مولکولها با
طیف دورانی خالص نسبت به حالتی که ترازهای ارتعاشی نیز برانگیخته
میشوند ،سادهتر است .در ناحیه تراهرتز ،مولکولهای فاز گازی ،خطوط
جذبی باریکی متناظر با ترازهای دورانی کوانتیزه ،نشان میدهند و هر
نوع مولکول ،ترازهای انرژی دورانی مختص به خودش را دارد که
منحصرًا ،فرکانسهای دقیق خطوط جذبیاش را مشخص میکند .از
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اینرو ،مواد در محدوده تراهرتز ،طیف جذبی کامالً منحصر بهفردی دارند
و لذا طیفسنجی تراهرتز ،طیفسنجی اثر انگشتی نامیده میشود ]،65
 .[61با توجه به این موضوع ،امکان شناسایی و تشخیص گازهای آالینده
هوا بهخصوص زمانی که مخلوطی از چندین گاز وجود دارد ،بسیار کارآمد
است .همانگونه که در مقدمه نیز بیان شد ،اخیرًا حالت ریزگردی مواد
منفجرهای مانند  HMXو  RDXو مشتقات مشابه ،بهعنوان آالینده هوا
مطرح شدهاند .با توجه به اینکه مواد مذکور دارای طیف جذبی اثر
انگشتی با خطوط جذبی کم ،در بازه فرکانسی تراهرتز میباشند ،بر این
اساس ،شناسایی آنها با روش طیفسنجی تراهرتز امکانپذیر است ]،66
 .[68شایان ذکر است که امکان تشخیص این ریزگردها با استفاده از
طیفسنجی تراهرتز ،تاکنون بررسی نگردیده است و تمام اطالعات
موجود در مورد طیف آنها در حالت جامد و بهصورت آزمایشگاهی و
تجربی میباشد [.]68
برای مطالعه طیف جذبی ماده در حالت ریزگردی ،با استفاده از
طیفسنجی تراهرتز در حوزه زمان ،بهتر است ابتدا ریزگرد را تعریف
نماییم .ریزگردها از پودر شدن ماده در حالت جامد بهدست میآید و
مواد جامد بعد از پودر شدن در هوا بهصورت ریزگرد پخش میشوند .از
اینرو  ،ریزگردها رفتاری شبیه رفتار گازها دارند و روشی مشابه گازها
میتوان طیف جذبی آنها را با روش طیفسنجی بهدست آورد .در شکل
 ،8بلوک دیاگرام دستگاه شناسایی ریزگردهای آالینده با استفاده از
طیفسنجی تراهرتز نشان داده شده است .پالس تراهرتز تولیدشده توسط
مولد پالس تراهرتز ،به محفظهای که حاوی هوای شامل آالینده میباشد،
هدایت میشود و پس از عبور از محفظه ،پالس تراهرتز توسط بلوک
آشکارساز ،آشکارسازی میشود .سپس تبدیل فوریه پالس آشکارشده
محاسبه میگردد و با استفاده از تبدیل فوریه پالس تراهرتز ورودی به
محفظه ،ضریب جذب محاسبه میشود و از روی طیف بهدست آمده،
خطوط جذبی نمونه بهدست میآیند و با خطوط جذبی نمونههای پایگاه
داده ،مقایسه میشوند و نهایتًا در صورت یکسان بودن دو طیف خطوط
جذبی ،نوع آالینده مشخص میگردد .همچنین امکان دارد ،نمونه تحت
آزمایش شامل بیش از یک نوع آالینده باشد ،در اینصورت طیف جذبی
نمونه ،شامل خطوط جذبی مخلوط آالیندههاست .با مقایسه طیف جذبی
با جدول طیفی پایگاه دادهای ،نوع آالیندهها قابل تشخیص است .به
لحاظ تجربی ،شناسایی مخلوط گازها با استفاده از طیفسنجی تراهرتز
در حوزه زمان برای مخلوط بخار آب و آمونیا اندازهگیری شده است [.]7

 -3مدلسازی طیفسنجی تراهرتز در حوزه زمان برای
تشخیص آالیندهها
با توجه به الگوریتم ارائهشده در بخش قبل (شکل  ،)8بهمنظور
مدلسازی طیفسنجی در راستای اهداف تشخیص آالیندهها ،بایستی
انتشار پالس تراهرتز تولیدشده توسط مولد تراهرتز در داخل محفظه
حاوی آالیندهها ،بررسی شود .بههمین منظور در این بخش ،ابتدا
معادالت حاکم بر انتشار پالس تراهرتز بیان خواهند شد .سپس در همین
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راستا ،برای مدل کردن تغییرات ضریبشکست و جذب محفظه حاوی
آالینده ،فرآیند پخش ریزگردها بررسی خواهد شد تا با استفاده از مدل
ارائهشده ،رفتار انتشار پالس تراهرتز در محیط مطالعه شود.
 -3-1مدلسازی انتشار پالس تراهرتز در محیط حاوی ریزگرد
ال نیز اشاره شد ،نمونه ریزگرد وارد محفظهای میشود
همانطور که قب ً
که در داخل محفظه با توجه به خواص پاشندگی و جذب ریزگرد و تغییر
شکل پالس تراهرتز اعمالی در حین عبور از محفظه ،نوع ریزگرد تعیین
میشود .این محفظه بهصورت یک مکعب توخالی که اطراف آن الیهای
از جنس تفلون کشیده شده است ،در نظر گرفته میشود .بهدلیل اینکه
تفلون در محدوده فرکانسی تراهرتز دارای جذب پایینی است ،لذا انتخاب
مناسبی برای جنس محفظه است [.]64
ضخامت محفظه 6 ،سانتیمتر و ابعاد آن  9×9سانتیمتر به ارتفاع
 5سانتیمتر در نظر گرفته شده است .در یک سمت محفظه ،مولد پالس
تراهرتز و در وجه مقابل آشکارساز پالس تراهرتز قرار میگیرد .پالس
تراهرتز با نرخ تکرار مشخص به سمت داخل محفظه شلیک میشود .نرخ
تکرار پالس تراهرتز بهاینصورت است که وقتی اولین پالس شلیکشده
از مولد به آشکارساز رسید ،دومین پالس فرستاده شود .هنگامیکه
ریزگرد در محفظه نیست ،بهدلیل جذب و پاشندگی بسیار ناچیز هوا،
آشکارساز همان پالس مولد را دریافت میکند .پس از پخش شدن ریزگرد
در محفظه ،بهدلیل اثرات پاشندگی و جذب ریزگرد ،پالس اعمالی دچار
تغییر شکل شده و آشکارساز ،پالس تغییر شکل یافته را دریافت خواهد
کرد .برای بررسی و مدلسازی رفتار پالس تراهرتز انتشاری در محفظه،
از معادله موج استفاده میشود:
𝜔2
̃2
̃
()6
𝛻 𝑬 + 𝜖(𝜔) 2 𝑬 = 0
𝑐
̃
که در این رابطه 𝑬 تبدیل فوریه میدان الکتریکی c ،سرعت نور در خأل،
𝜔 فرکانس زاویهای و )𝜔(𝜖 ثابت دیالکتریک وابسته به فرکانس میباشد
که بهصورت زیر تعریف میشود:
2

()8

)𝜔(𝛼𝑐
)
𝜔2

𝑖 𝜖(𝜔) = (𝑛(𝜔) +

در این رابطه 𝑛(𝜔) ،و )𝜔(𝛼 به ترتیب ضریب شکست و ضریب جذب
محیط ،برحسب فرکانس میباشند .معادله ( )6به روش جداسازی
متغیرها بهصورت زیر قابل حل است:
𝑨 )𝑦 ̃ (𝑟, 𝜔 − 𝜔0 ) = 𝑭(𝑥,
)𝑧 ̃ (𝑧, 𝜔 − 𝜔0 ) 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝛽0
()9
𝑬
که تابع )  ،𝑨̃(𝑧, 𝜔 − 𝜔0تابع با پوش کند نسبت به  𝑭(𝑥, 𝑦) ،zتوزیع فضائی
میدان در صفحه  x-yعمود بر راستای انتشار  ،zاست 𝛽0 .عدد موج است
که بعدًا تعریف میشود .با جاگذاری رابطه ( )9در معادله ( ،)6معادله ()6
به دو معادله برای )𝑦  𝑭(𝑥,و )  𝑨̃(𝑧, 𝜔 − 𝜔0تبدیل میشود:
()7
()5

𝑭𝜕2𝑭 𝜕2
+
+ [𝜖(𝜔)𝑘0 2 − 𝛽̃ 2 ] 𝑭 = 0
𝜕𝑥 2 𝜕𝑦 2
̃
𝐀𝜕
̃=0
2𝑖𝛽0
𝐀 ) + ( 𝛽̃ 2 − 𝛽0 2
𝑧𝜕

بردار موج ̃𝛽 با حل معادله ویژه مقدار ( )7بهصورت زیر بهدست میآید.
̃𝛽 که وابسته به فرکانس است بهصورت )𝜔(𝛽∆  ،𝛽̃(𝜔) = 𝛽(𝜔) +تعریف
میشود .بردار موج )𝜔(𝛽 ،با حل معادله ( )7و با فرض )𝜔( ،𝜖(𝜔) = 𝑛2

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 4, winter 2017

 /6785مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،7زمستان 6931

بهدست میآید .در این حالت )𝑦  ،𝑭(𝑥,هم قابل تعیین است .همچنین
)𝜔(𝛽∆ با استفاده از روش تئوری اختالل مرتبه اول بهدست میآید:
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پخش ریزگرد ها و بررسررری پرو فا یل تغییرات غل ظت آن ها پرداخ ته
میشود.

∞

𝑦𝑑 𝑥𝑑 𝜔2 𝑛(𝜔) ∬−∞ ∆𝑛(𝜔)|𝐹(𝑥, 𝑦)|2
∞
)𝜔(𝛽 𝑐 2
𝑦𝑑 𝑥𝑑 ∬−∞|𝐹(𝑥, 𝑦)|2

() 1

= )𝜔(𝛽∆

)𝜔(𝑛∆ اختالل کوچکی است که بهصورت زیر تعریف میشود:
()4
𝜔∆𝑛(𝜔) = 𝑖𝛼(𝜔)𝑐⁄2
با جاگذاری رابطه ( )4در رابطه ( )1و با توجه به اینکه )𝜔(𝑛∆ به  xو y
وابسته نیست ،رابطه ( )1بهصورت زیر نوشته میشود:
𝑐)𝜔(𝛼𝑖 )𝜔(𝑛 𝜔2
𝜔𝑐 2 𝛽(𝜔) 2

()2
با تعیین
میشود:

)𝜔( ̃𝛽

()3

= )𝜔(𝛽∆

با استفاده از رابطه ( ،)2معادله ( )5بهصورت زیر داده
̃
𝑨𝜕
̃
𝑨 ] = 𝑖[𝛽(𝜔) + ∆𝛽(𝜔) − 𝛽0
𝑧𝜕
) 𝛽̃2 − 𝛽02 = 2𝛽0 (𝛽̃ − 𝛽0استفاده شده است،

در معادله ( ،)3از تقریب
که آن ) 𝛽0 = 𝛽(𝜔0میباشد .جواب معادله ( )3بهصورت زیر میباشد:
𝑨 = )𝜔 ̃ (𝑧,
𝑧 ]̃ (0, 𝜔) 𝑒 𝑖[𝛽(𝜔)+ ∆𝛽(𝜔)−𝛽0
()69
𝑨
که در آن )𝜔  𝑨̃(0,تبدیل فوریهی پالس تراهرتز اعمالی به محفظه است
و بهصورت زیر تعریف میشود:
∞

𝜔𝑑 𝑡𝜔𝑖 𝑒 )𝑡 ̃ (0, 𝜔) = ∫ 𝑨(0,
𝑨

()66

2

∞−

𝑡𝑡 −
2
𝑒 𝑇0
𝑇0

𝐴𝑨(0, 𝑡) = 2

𝐴 دامنه پالس تراهرتز و  𝑇0مدت استمرار پالس ورودی است .در نهایت،
تابع )𝑡  𝑨(𝑧,با گرفتن عکس تبدیل فوریه از )𝜔  𝑨̃(𝑧,حاصل میشود .این
تابع شکل پالس تراهرتز عبوری از محفظه میباشد که از اثرات پاشندگی
و جذب محیط ،متأثر شده است .بهعبارت دیگر ،پالس تراهرتز منتشره
در راستای  zبا ثابت انتشار  ،𝛽0ناشی از )𝜔(𝛽 (که پاشندگی محیط را
نشان میدهد) پاشیده میشود و ناشی از )𝜔(𝛽∆ (که جذب محیط را
نشان میدهد) جذب میشود .بنابراین برای مدلسازی انتشار پالس
داخل محفظه ریزگرد ،کافی است )𝜔(𝛽 ∆𝛽(𝜔) ،و  𝛽0برای محفظه تعیین
شوند .بدین منظور ،با داشتن ضریبشکست و جذب محفظه حاوی
ریزگرد ،پارامترهای فوق با حل معادالت ( )7و ( )5قابل محاسبه
میباشند.
شایان ذکر ا ست که در نتیجه تغییر غلظت محیط نا شی از پخش
ریزگرد داخل محفظه ،ضررریبشررکسررت و جذب و بهتبع آن پاشررندگی
وابسرررته به مکان و زمان میباشرررد .بنابراین با تعیین پروفایل تغییرات
غلظت ریزگردها ،میتوان ضررریب شررکسررت و جذب ریزگرد را تعیین
نمود .و اگر تغییرات ضریب شکست و جذب برحسب فرکانس یک ماده
موجود باشند ،میتوان با استفاده از معادالت مذکور ،رفتار انتشار پالس
تراهرتز در آن محیط را بررسررری نمود .همچنین با تو جه بهاین که
ضریب شکست و میزان جذب هر ماده با غلظت آن ماده نسبت مستقیم
دارد ،لذا اگر پروفایل تغییرات غلظت ریزگردها برحسرررب زمان و مکان
مشخص باشند ،میتوان متناسب با آن ضریبشکست و جذب ریزگردها
را محاسرربه کرد .به همین منظور در قسررمت بعدی به بررسرری فرآیند
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 -3-2فرآیند پخش ریزگردها در محفظه
بهطور کلی ،ریزگردها در هرلحظه از زمان در فضا در حال پخش در
محیط هستند .بنابراین پروفایل تغییرات غلظت محیط ،با نفوذ ریزگردها
در آن را میتوان با استفاده از قانون دوم فیک برای نفوذ محاسبه کرد.
قانون فیک [ ]62بر پایه مقایسه بین انتقال یک ماده جامد در محلول و
انتقال گرما با استفاده از روش رسانش ،بیان شده است .طبق این قانون،
پروفایل تغییرات غلظت محیط برحسب زمان و مکان برای حاالت
مختلف ماده (جامد ،مایع و گاز) با معادله زیر بیان میشود:
)𝑡 𝜕𝐶(𝑧,
)𝑡 𝜕 2 𝐶(𝑧,
𝐷=
𝑡𝜕
𝜕𝑧 2

()68

که در این معادله 𝐶(𝑧, 𝑡) ،غلظت ریزگرد بهصورت تابعی از  zو  tو با واحد
اتم بر سانتیمتر مکعب z ،راستای نفوذ ریزگرد در محفظه و  Dضریب
نفوذ با واحد سانتیمتر مربع بر ثانیه میباشد .اگر فرض شود میزان
غلظت ماده در ابتدا در سطح بین دو محیط ثابت است و با گذشت زمان
همچنان ثابت میماند و با تعریف شرایط اولیه و مرزی بهصورت
 𝐶(0, 𝑡) = 𝐶𝑠 ،𝐶(𝑧, 0) = 0و  ،𝐶(∞, 𝑡) = 0جواب معادله ( )68بهصورت
زیر بهدست میآید:
𝑧

()69

( 𝑐𝑓𝑟𝑒 𝑆𝐶 = )𝑡 𝐶(𝑧,
)
𝑡𝐷√2

در این رابطه 𝐶𝑆 ،غلظت ریزگرد در مکان صفر است .معادله (،)68
تغییرات غلظت ریزگرد برحسب مکان و زمان میباشد و با توجه بهاینکه
ضریب نفوذ ریزگردها تفاوت دارند ،تغییرات غلظت هر ریزگرد متفاوت
خواهد بود .همانگونه که قبالً اشاره شد ،ریزگردها رفتار گازی از خود
نشان میدهند .لذا میتوان از ضریب نفوذی که گاز در محیط را مشخص
میکند ،استفاده کرد.
برای بیان رابطه ضریب نفوذ ،ریزگرد بهعنوان محیط گازی شکل g
و هوا محیط  ،aدر نظر گرفته میشود .ضریب نفوذ گاز  gبه  ،aاز رابطه
زیر محاسبه میشود [:]63
()67

1
1
+
𝑎𝑀 𝑔𝑀

√2

𝑇 3⁄2

) + 𝑉𝑎 1⁄3

1⁄3

𝑔𝑉( 𝑝0

𝐷𝑔𝑎 = 435.7𝑐𝑚2 𝑠 −1

در این رابطه T ،دما برحسب کلوین 𝑝0 ،فشار برحسب پاسکال 𝑉𝑔 ،و
به ترتیب حجم نفوذ گازهای  gو  aو 𝑔𝑀 و 𝑎𝑀 هم جرم مولی آنها
هستند .این پارامترها برای ریزگردهای  HMXو  RDXدر جدول  ،6بیان
شدهاند .با توجه بهاینکه هدف تعیین تغییرات ضریب شکست و جذب
ماده در طول محیط مورد نظر است ،میتوان غلظت اولیه را بهصورت
ضریب از ثابت دیالکتریک حداکثر در نظر گرفت .بههمین منظور ضریب
𝜖𝐶 ،برای ثابت دیالکتریک تعریف میشود که متناسب با آن غلظت
ریزگرد در محیط مشخص شود .سپس این مقدار ثابت با گذشت زمان
در طول ساختار معرفیشده ،در حال کم شدن است که در نهایت به
ثابت دیالکتریک هوا برسد.
𝑎𝑉
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 -4نتایج شبیهسازی و بحث و بررسی

جدول  :1مشخصات ریزگردهای  HMXو RDX

مقدار

پارامتر

℃85
 6اتمسفر
82/3175
89/6

T
𝑝0
𝑎𝑀
𝑎𝑉

C4 H8 N8 O8

فرمول شیمیائی HMX

C3 H6 N6 O6

فرمول شیمیائی RDX

831/8

)𝑋𝑀𝐻( 𝑔𝑀

888/65

)𝑋𝐷𝑅( 𝑔𝑀
)𝑋𝑀𝐻( 𝑔𝑉
)𝑋𝐷𝑅( 𝑔𝑉
𝑋𝑀𝐻𝐷
𝑋𝐷𝑅𝐷

898/82
647/86
9/9576
9/9181

بنابراین داریم:
()65

( 𝑐𝑓𝑟𝑒 )𝜔(𝜖 𝜖𝐶 = )𝑡 𝐶(𝑧,
)
𝑡𝐷√2
𝑧
( 𝑐𝑓𝑟𝑒 = 𝐶𝜖 (𝑛(𝜔) + 𝑖𝛼(𝜔)𝑐⁄2𝜔)2
)
𝑡𝐷√2
)𝑡 𝑛(𝑧, 𝑡, 𝜔) = 𝑛(𝜔) √𝐶𝜖 𝐶1 (𝑧,
)𝑡 𝛼(𝑧, 𝑡, 𝜔) = 𝛼(𝜔) √𝐶𝜖 𝐶1 (𝑧,

روابط ( )61نشان میدهند که ضریبشکست و جذب ریزگردها به سه
متغیر زمان و مکان و فرکانس وابسته هستند .حال با استفاده از این
روابط ،میتوان پاشندگی )𝜔(𝛽 و جذب )𝜔(𝛽∆ را برای ریزگردها محاسبه
نمود .نکتهای که قابل توجه است ،این میباشد که پاشندگی و جذب
متناسب با مکان و زمان میباشد .اما با یک تقریب خوب این تغییرات تا
 %69غلظت اولیهی ریزگرد در ابتدای ساختار ،قابل اغماض هستند.
بهعبارت بهتر ،میتوان فرض کرد که وقتی ریزگرد با یک غلظت خاص
به ابتدای ساختار برای نفوذ در آن میرسد ،پس از گذشت زمان
مشخصی ،تا کان مشخصی نفوذ میکند .زمانی که ریزگرد به  %69غلظت
اولیه خود میرسد  ،مکان معینی را در ساختار طی کرده است .با یک
تقریب خوب میتوان مکانهای قبل از  %69ریزگرد را با خواص پاشندگی
و جذب ریزگرد با متوسط تغییرات غلظت ریزگرد و مکانهای بعد از
 %69ریزگرد را با خواص پاشندگی و جذب هوا که مقدار ناچیزی است
مدل کرد .بهعنوان آخرین مطلب در این بخش ،نحوه محاسبه طیف
جذبی ماده را اشاره مینماییم .اگر تبدیل فوریه پالس مرجع و عبوری
بهصورت زیر تعریف شوند:
()64

)𝜔( 𝑅∅𝑖̃ (0, 𝜔) = 𝐴𝑅 (𝜔) 𝑒 −
𝐀
)𝜔( 𝑆∅𝑖̃ (𝑧, 𝜔) = 𝐴𝑆 (𝜔) 𝑒 −
𝑨

در اینصورت طیف جذب و ضریبشکست ماده بهصورت زیر محاسبه
میشوند:
()62

)𝜔( 𝑅𝐴 1
𝑛𝑙
𝑑
)𝜔( 𝑆𝐴
𝑐])𝜔( 𝑅∅ [∅𝑆 (𝜔) −
𝑛(𝜔) = 1 +
𝜔𝑑

در معادالت فوق 𝑑 ضخامت ماده و میباشد [.]65

Serial no. 82

در این بخش ،با استفاده از مدل ارائهشده در بخش قبل ،پالس تراهرتز
عبوری از محفظه ،شبیهسازی شده و طیف جذبی محاسبه میشود .با
توجه بهاینکه پارامترهای پاشندگی و جذب ریزگردهای نمونه مورد نظر
بررسی ،در بازه فرکانسی  9/9تا  9تراهرتز وجود دارند و همچنین با
توجه به خاصیت اثرانگشتی ریزگردها ،در این بازه فرکانسی دارای خطوط
جذب منحصربهفردی میباشند ،لذا این بازه فرکانسی برای شبیهسازی
طیفسنجی این ریزگردها در نظر گرفته شده است .فرکانس مرکزی که
محاسبات حول آن انجام میشود 𝑓0 = 1.75 𝑇𝐻𝑍 ،در نظر گرفته شده
است .در زیر بخشهای بعدی ،اثر تغییر فرکانس مرکزی بر روی طیف
جذبی بررسی خواهد شد .پالس تراهرتز ورودی با مشخصات عرض پالس
𝑠𝑝  𝑇0 = 0.25و دامنه تراهرتز 𝑠𝑝  𝐴 = 1بهعنوان پالس مرجع استفاده
میشود [.]88-89

𝑧

و نهایتًا،
()61

مدلسازی و امکانسنجی شناسایی ریزگردهای . . .

= )𝜔(𝛼

 -4-1شکل پالس عبوری از محفظه حاوی ریزگرد با غلظت
حداکثر
در این زیربخش ،با فرض اینکه ریزگرد با غلظت حداکثر در ابتدای
محفظه قرار دارد ،شبیهسازیها انجام گرفته است و پارامترهای جذب و
پاشندگی با توجه به غلظت حداکثر  ،𝐶𝜖 = 1بهدست آمدهاند .بنابراین
تنها تغییرات پروفایل پخش ریزگرد است که در محاسبه پارامترهای
پاشندگی و جذب نقش دارد .با این فرض شکل پالس عبوری از محفظه
حاوی ریزگرد  HMXو  RDXبا غلظت  %699در حوزه زمان و فرکانس
به ترتیب بهصورت شکل -9الف و ب ،خواهد بود.
همانطور که در شکل -9الف و ب ،مشخص است ،پالس تراهرتز
اعمالی به این ریزگردها پس از طی مسافت  01میکرومتر از محفظه که
حاوی دو ریزگرد است ،دچار تغییر شکل خواهد شد که با استفاده از آن
میتوان نوع دو ریزگرد را تشخیص داد .همانطور که در بخش قبل گفته
شد  ،بهترین تقریب برای وجود ریزگرد در محفظه این است که ریزگرد
تا جایی از محفظه نفوذ کند که در آنجا غلظتش به  %01مقدار غلظت
اولیه برسد .در اینجا چون غلظت اولیه  %011است ،بنابراین مکانی که
در آن غلظت ریزگرد به  %01میرسد ،بهصورت تقریبی از وجود کامل
ریزگرد در نظر گرفته میشود .غلظتی که برای وجود کامل ریزگرد در
اینجا در نظر گرفته میشود ،برابر متوسط تغییرات غلظت از  %011تا
 %01غلظت است .این متوسط را میتوان  %50غلظت اولیه در نظر
گرفت .بهعبارت دیگر وقتی ریزگرد با غلظت  %011در ابتدای محفظه
برای نفوذ قرار میگیرد ،پس از نفوذ در محفظه میتوان غلظت ریزگرد
پخششده در محفظه را معادل  %50غلظت حداکثر در نظر گرفت .اما
برای اینکه ریزگرد به مکانی برسد که غلظت آن  %01مقدار غلظت اولیه
باشد ،نیازمند گذشت زمانی خاص میباشد .در اینجا برای ریزگرد HMX
و غلظت حداکثر  %699این زمان برابر  29میکروثانیه است .بهعبارت
دیگر پس از گذشت زمان  29میکروثانیه  %69ریزگرد  HMXبه مکان
 59میکرومتر میرسد .این زمان برای ریزگرد ،RDX
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الف

ب

ج

مدلسازی و امکانسنجی شناسایی ریزگردهای . . .

الف

ب

شکل :4اثر تغییرات غلظت اولیه ریزگرد  HMXبر الف -طیف فرکانسی
ب -طیف جذبی

بسیار ناچیز است و زمان پاسخدهی این روش را زیاد تحت تأثیر قرار
نمیدهد .همچنین ،طیف ضریب جذب دو ریزگرد با غلظت حداکثر در
شکل -9ج ،مشخص است .همانطور که در شکل فوق مشخص است و
 RDXدارای پیکهای جذب در فرکانسهای 6/38 ،6/5 ،6/92 ،9/27
و  8/9تراهرتز میباشد.
 -4-2بررسی تغییر غلظت ریزگردها

شکل :3شکل پالس تراهرتز عبوری از محفظه حاوی ریزگرد با غلظت
حداکثر الف -حوزه زمان ب -حوزه فرکانس ج-طیف جذب

 45میکروثانیه میباشد .این زمانها نشان میدهند که زمان پاسخدهی
تشخیص این روش بسیار سریع است .اما مشخص است که در عمل این
تقریب وجود ندارد ،بنابراین چون طبق این پروفایل نفوذ ،درصد ریزگرد
در مکانهای کمتر از  %69مقدار اولیه ،متغیراست و برابر با مقدار %75
غلظت اولیه نیست ،لذا ممکن است زمان شکل پالس عبوری از ریزگرد
پس از گذشت  59میکرومتر کمی متفاوت باشد .اما این تفاوت در حد

Serial no. 82

با توجه بهاینکه در عمل هیچگاه غلظت اولیه  %699نمیتواند بهصورت
ریزگرد پخش شود ،لذا در این زیربخش ،با فرض اینکه ریزگرد با غلظت
 %699 %59 ،%85 ،%69 ،%6در ابتدای محفظه پخش شده است ،طیف
پالس خروجی و طیف جذب برای ریزگرد نمونه  ،HMXمحاسبه شده
است .شکل -7الف و ب ،بهترتیب اثر تغییرات غلظت اولیه ریزگرد
ورودی به محفظه را در حوزه فرکانس و طیف جذب را برای غلظتهای
مختلف نشان میدهد .همانطور که در شکل  ،7مشخص است ،هرچه
غلظت اولیه ریزگرد  HMXدر ابتدای محفظه کاهش مییابد ،میزان
جذب و پاشندگی پالس عبوری از ریزگرد نیز کاهش پیدا میکند .شایان
ذکر است ،شکلهای پالس عبوری بعد از گذشت  29میکروثانیه از پخش
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ریزگرد در محفظه و در مکان  59میکرومتر میباشند .با توجه به شکل
فوق میتوان به این نکته اشاره کرد که اگر غلظت ریزگرد اولیه ،برای
پخش در محفظه کاهش پیدا کند ،برای اینکه بتوان اثرات پاشندگی و
جذب ریزگرد با غلظت پایین را بهتر تشخیص داد ،بایستی ریزگرد زمان
بیشتری در داخل محفظه نفوذ کند که در نتیجه آن غلظت  %69مقدار
اولیه ،در مکانهای باالتر مشاهده میشود .به زبان سادهتر برای
غلظتهای پایین ریزگرد ،به زمان بیشتری برای تشخیص ریزگرد نیاز
است .در ادامه به بررسی زمان و مکان حداقل برای تشخیص غلظتهای
متفاوت ریزگرد پرداخته شده است .همچنین در شکل -7ب نیز مشخص
است که هرچه میزان غلظت ورودی کاهش پیدا میکند ،دامنه جذب
ریزگرد کاهش مییابد .لذا برای اینکه بتوان ریزگرد با غلظت پائین را
تشخیص داد ،بایستی زمان بیشتری ریزگرد در محفظه پخش شود.
بایستی به این نکته اشاره نمود که در عمل وقتی ریزگرد در هوا پخش
میشود ،درصد پایینی از هوا از ریزگرد پر خواهد شد .بنابراین میتوان
گفت که درصدهای پایینتر ،رفتار یک ریزگرد را بهتر بیان میکنند .لذا
در ادامه غلظت  %6در بررسی حساسیت روش ،در نظر گرفته خواهد شد.

مدلسازی و امکانسنجی شناسایی ریزگردهای . . .

این موضوع مشخص میکند که هرچه غلظت ریزگرد کاهش یابد ،زمان
پاسخدهی تشخیص آن افزایش مییابد.
 -4-3بررسی حساسیت روش طیفسنجی تراهرتز بهمنظور
تشخیص ریزگردهای  HMXو RDX

برای مشخص کردن حساسیت این روش ،بایستی به این مطلب توجه
کرد که تا چه غلظتی از ریزگرد را میتوان با استفاده از این روش
تشخیص داد .بهعبارت دیگر ،حساسیت باال نشانگر این است که با کاهش
غلظت ریزگرد در محفظه ،همچنان میتوان نوع ریزگرد را با زمان
پاسخدهی قابل قبولی تشخیص داد .جدول  ،8حساسیت روش
طیفسنجی تراهرتز در حوزه زمان با کاهش غلظت دو ریزگرد  HMXو
 RDXرا نشان میدهد .همانطور که در جدول مشاهده میشود ،این
روش قابلیت تشخیص غلظتهای بسیار پایین از ریزگرد را در زمان بسیار
کم (کمتر از یک ثانیه) را دارد .همانطور که مشخص است ،حتی با
غلظتهای پایین ریزگرد نیز میتوان با استفاده از روش طیفسنجی
تراهرتز در حوزه زمان ،نوع ریزگرد را تشخیص داد.
 -4-4بررسی تغییرات عرض پالس و فرکانس مرکزی پالس
تراهرتز در تشخیص ریزگردها

شکل :5پروفایل تغییرات غلظت  HMXدر طول مکان با غلظت  %1پس
از گذشت زمان  8/5میلیثانیه

در غلظت  %6برای اینکه اثرات پاشندگی و جذب بر پالس تراهرتز
اعمالی متناسب با اثرات پاشندگی و جذب بر پالس در غلظت %699
باشد ،بایستی ریزگرد فاصله  599میکرومتری را از محفظه طی کند.
بهعبارت دیگر ،وقتی که غلظت ریزگرد در فاصله  599میکرومتری به
 %69غلظت اولیه ( )%6برسد ،اثرات پاشندگی و جذب ریزگرد شبیه به
اثرات پاشندگی و جذب در حالتی خواهد بود که ریزگرد در فاصله 59
میکرومتری به  %69مقدار اولیه خود ( )%699میرسد .شکل  ،5پروفایل
تغییرات غلظت  HMXدر طول مکان با غلظت اولیه  %6را نشان میدهد.
همانطور که در شکل  ،5مشخص است ،برای اینکه ریزگرد با این غلظت
اولیه در مکان  599میکرومتر به  %69مقدار اولیه خود برسد ،بایستی
 2/5میلیثانیه ریزگرد در محفظه نفوذ کند .بهعبارت دیگر ،پس از
گذشت  2/5میلیثانیه از شروع نفوذ ریزگرد در محفظه میتوان اثرات
پاشندگی و جذب ریزگرد بر پالس تراهرتز اعمالی را بهخوبی مشاهده
کرد .این زمان برای ریزگرد  4/5 ،RDXمیلیثانیه طول خواهد کشید.
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در این قسمت ،تغییرات عرض پالس تراهرتز اعمالی به ریزگردها بررسی
شده است .با توجه به اینکه نتایج برای هر دو ریزگرد  HMXو RDX
مشابه به هم میباشند ،لذا این بررسیها روی ریزگرد  HMXانجام گرفته
است .شکل -1الف و ب ،اثرات تغییر عرض پالس را نشان میدهند.
همانطور که مشاهده میشود هرچه عرض پالس افزایش مییابد ،اثرات
پاشندگی و جذب ماده کمتر میشود .دلیل این موضوع را میتوان در
شکل -1ب مشاهده کرد .با افزایش عرض پالس تراهرتز در حوزه زمان،
عرض تبدیل فوریه آن کاهش مییابد .بهعبارت دیگر ،عرض تبدیل فوریه
پالس تراهرتز با عرض خود پالس رابطه معکوس دارد .همانطور که
مشخص است وقتی عرض پالس افزایش مییابد ،پالس در حوزه فرکانس،
محدوده فرکانسی کمتری را پوشش میدهد .بهعبارت دیگر ،با افزایش
عرض پالس تراهرتز در حوزه زمان ،در حوزه فرکانس محدوده فرکانسی
کمتری پوشش داده خواهد شد .اما چون هدف ما بررسی محدوده
جدول  :2حساسیت روش طیفسنجی تراهرتز در تشخیص ریزگردهای
 HMXو  RDXبا کاهش غلظت
زمان تشخیص

زمان تشخیص

( 𝒎𝒔) RDX

HMX

نقطه تشخیص
ریزگرد )𝒎𝝁 (

9/945

9/92

59

9/695

)𝒔𝒎 (

9/68

19

9/67

9/61

49

9/835

9/99

699

غلظت
699%
45%
59%
85%
69%

9/45

9/25

619

4/5

2/5

599

41

24/5

6199

%9/6

492

257

5999

%9/96

6%
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فرکانسی بین  1/3تا  3تراهرتز است ،بنابراین بایستی عرض پالس به
نحوی انتخاب شود که این محدوده فرکانسی را پوشش دهد .لذا عرض
پالس  1/50پیکوثانیه برای این منظور مناسبتر است .از طرف دیگر،
هرچه عرض پالس افزایش مییابد ،طول پاشندگی نیز افزایش مییابد.
بهعبارت دیگر ،با افزایش عرض پالس تراهرتز ،طول بیشتری الزم است
تا پالس اثرات مربوط به پاشندگی محیط را احساس کند .بنابراین،
ریزگرد بایستی مکان بیشتری از محفظه را پر کند و به طبع آن زمان
بیشتری برای پخش ریزگرد در محفظه الزم است .بنابراین با افزایش
عرض پالس زمان پاسخدهی سیستم نیز کاهش مییابد.

مدلسازی و امکانسنجی شناسایی ریزگردهای . . .

نباشد ،ممکن است قسمتی از این اثرات پاشندگی و جذب ریزگرد نادیده
گرفته شود.

الف
شکل :7اثر تغییرات 𝟎𝒇 در حوزه فرکانس

 -5نتیجهگیری

ب

شکل :6اثر تغییر عرض پالس تراهرتز الف -حوزه زمان
ب -حوزه فرکانس

شکل  ،4اثر تغییرات  𝑓0در حوزه فرکانس را نشان میدهند .با توجه به
شکل  4میتوان گفت ،بایستی فرکانس مرکزی را طوری انتخاب کرد که
تمام بازه فرکانسی  9/9تا  9تراهرتز را پوشش دهد .به این منظور بهترین
انتخاب ،وسط بازه فرکانسی ،فرکانس  6/45تراهرتز ،میباشد .در این
حالت اثرات پاشندگی و جذب نسبت به فرکانسهای دیگر بهتر است.
چراکه میتوان تمام خصوصیات مربوط به پاشندگی و جذب ریزگرد در
این بازه فرکانسی را در معادالت دخیل کرد؛ اما وقتی فرکانس در وسط
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با توجه بهاینکه اکثر آالیندههای هوا ،دارای طیف جذبی اثر انگشتی در
محدوده فرکانسی تراهرتز هستند ،از اینرو ،روش طیفسنجی تراهرتز
در حوزه زمان ،مناسبترین روش برای شناسایی و تشخیص آالیندهها با
سرعت و دقت و حساسیت باال میباشد .در همین راستا ،در این مقاله
روش طیفسنجی تراهرتز در حوزه زمان ،برای تشخیص لحظهای و سریع
ریزگردهای آالینده هوا از جمله  HMXو  RDXمورد بررسی قرار گرفت
و الگوریتمی برای مدلسازی شناسایی این ریزگردها بیان گردید .بر
اساس مدلسازی انجامیافته ،نشان داده شد که با در دست داشتن طیف
جذبی آالیندههای هوا در یک پایگاه دادهای و مقایسه طیف جذبی
بهدست آمده ،میتوان نوع آالینده را مشخص نمود .همچنین مشاهده
شد که این روش برای شناسایی آالیندهها دارای حساسیت باالئی است.
به این معنی که با کاهش غلظت ریزگردها ،میتوان نوع ریزگرد را با
زمان پاسخدهی قابل قبولی تشخیص داد .و نهایتًا ،بر مبنای نتایج حاصل
میتوان غلظتهای بسیار پایین از ریزگرد را در زمان کمتر از یک ثانیه،
شناسایی نمود.

سپاسگزاری
این مقاله مستخرج از گزارش نهائی طرح پژوهشی ،تحت حمایت مالی
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تبریز میباشد.
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