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تجهيزات ذخيره ســازي و حمل ونقل نفــت و گاز به طور مداوم در 
معرض خوردگي و فرســايش قرار دارند که ممکن اســت منجر به 
نشــتي قابل توجه و غير قابل پيش بيني شوند. در بسياري از موارد، 
اين امر منجر به خطرات مهم زيســت محيطي و خسارات اقتصادي 
مي شــود. به  عنوان مثال، متان )CH4( که يک گاز گلخانه اي قوي 
و ماده ی اصلي تشــکيل دهنده گاز طبيعي مي باشد، با غلظت بيش 
از 5درصد در هوا، قابل احتراق اســت.]1[ در]2[، نتيجه گيري شده 
است که در بيشتر از 7درصد تمام نشتي هاي خطوط لوله ی شهري 
و محــل دفن زبالــه، گاز متان تقريبا 50درصد از انتشــار گازهاي 

گلخانه اي را تشکيل مي دهد. 
در ســال 2012 گزارش شده اســت که به  طور تصادفي در صنعت 
نفت و پتروشيمي حدود 2200 ميليون تن CO2 نشت کرده است و 
به طور متوسط200 حادثه ی جدي در سال، منجر به آسيب ديدن 
تجهيزات آسيب ديده يا از بين رفتن راندمان مي شود.]3[ بنابراين، 
به  منظور ترميم به موقع، نياز فوري به شناســايي و مکان يابي دقيق 

نشت وجود دارد. 
سيســتم هاي تشــخيص نشــت را مي توان به روش هاي مختلفي 

دســته بندي کرد. به  عنوان مثال مي توان آنها را در سيســتم هاي 
اکتيو نشــت يابي، جايي که از منبع انرژي يا نور براي انتشــار موج 
صوتي يا نور به ســمت گيرنده از راه دور اســتفاده مي شــود يا در 
سيستم هاي تشخيص نشتي پسيو، در صورت عدم نياز به منبع نور 
و انــرژي، گروه بندي کرد. آنها همچنين مي توانند به سيســتم هاي 

صوتي، نوري، الکتريکي يا شيميايي تقسيم شوند.
سيســتم هاي نشــت ياب نوري از دوربين هاي دو  يا سه بُعدي براي 
به  دســت آوردن تصاوير 2D با طول موج هاي خــاص، به ويژه در 
محــدوده ی طول موج بلند IR و طول موج متوســط IR )به ترتيب 

امواج LWIR 1 و MWIR 2( استفاده مي کنند. 
آنها همچنين مي توانند سنســورهاي نقطه اي باشند که در صورت 
دريافــت يک حســگر نور در محــدوده ی IR، امــکان اندازه گيري 
کمي نشــت وجود دارد. فيبرهاي نوري همچنين براي تشــخيص 
نشــت گاز با اســتفاده از توري هاي فيبر FBG(3 (]4[ يا روش هاي 

تداخل سنجي]5[ در نظر گرفته شده اند. 
ترکيب اتمي حســگرهاي پايه شــيميايي )به  عنوان مثال سولفيد 
سرب( با وجود درصد معيني از گاز، تغيير مي کند.]6و7[ اين مزيت 
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ارزان بودن، توانايي کار در محيط ســخت و اســتقرار نسبتا آسان 
دارند. با اين حال، آنها نياز به کاليبراســيون و نگهداري مکرر دارند 
و نمي تــوان زمان طول عمر آنها را پيش بيني کرد، زيرا خصوصيات 
آنها به شدت به شرايط آب وهوايي محلي بستگي دارد.]8[ عالوه بر 
اين، اين سنسورها اطالعات مربوط به محل نشت را فراهم نمي کنند 
و بايد در مجاورت نشت مستقر شوند. در]9[، يک حسگر بسيار کم  
قدرت )2/64 ميلي وات( مبتني بر غشــاي آلوميناي گاما با موفقيت 
آزمايش شده است تا نشــت گاز متان را در هر 30 ثانيه تشخيص 

داده و طول عمر سنسور را به 641 روز افزايش دهد.
نشت مايعات و گازها بيشتر در امتداد خطوط لوله به دليل مسافت 
طوالني وجود دارد که هم تنش هاي داخلي ناشي از حرکت مايع و 
هم تنش هاي خارجي ناشي از شرايط آب وهوايي و حرکات خاک به 

راحتي نشت ايجاد مي کنند. 
گزارش شده اســت که فقط در اياالت متحده هزينه ی تخمين زده 
شــده براي نگهداري و به روزرساني فقط شبکه ی خط لوله ی انتقال 
آب از 2003 تا 2023 حــدود 377 ميليارد دالر خواهد بود.]10[ 
اين ســرمايه گذاري ناشي از نگراني هاي اقتصادي، زيست محيطي و 

حتي بهداشتي است. 
به  عنوان مثال، به  دليل واکنش هاي شــيميايي که ممکن است در 
هنگام نشــت رخ دهد، ســطح PH آب حمل شده توسط خط لوله 
مي توانــد به زير 6/7 کاهش يابد و باعث ايجاد نگراني هاي جدي در 

مورد سالمتي شود. 
مشــکلي که براي تشخيص نشتي در خطوط لوله وجود دارد، طول 
بســيار طوالني آنها است، به  خصوص هنگام دفن شدن و همچنين 
تشــخيص نشــت هاي کوچک. اين امر محققان را بر آن داشته تا با 
اســتفاده از ترکيبي از رشــته هاي مختلف مهندسي، با اين چالش 

مقابله کنند. 
شبکه هاي حسگر بي سيم که شــامل سنسورهاي تشخيص نشتي 
کم هزينه هســتند به  عنوان يک راه حل بالقوه پيشــنهاد شــدند. 
مدل هاي مختلــف ديناميک ســياالت محاســباتي )CFD 4( براي 
تخمين انتشــار گاز و مايع در اطراف لوله براي بهينه ســازي محل 
قرارگيري و به  حداقل رســاندن تعداد گره هاي بي ســيم ســاخته 
شــده اند.]11و12[ عالوه بر خطوط لوله، نشت مي تواند در مخازن 
ذخيره ســازي نيز وجود داشته باشــد، به  عنوان مثال يک حادثه ی 
نشــت اخير در ژوئيه ی 2015 در يک پتروشيمي در ريزائوی چين 
رخ داد و باعث انفجار عظيمي شــد.]13[ يک روش سنجش نسبتا 
قديمي ديگر، اســتفاده از جريان سنج ها عالوه بر سنسورهاي فشار 

و دما در ورودي و خروجي خط لوله اســت. وجود نشتي را مي توان 
با اســتفاده از روش هاي پايه استاتيک، مانند آزمون نسبت احتمال 
متوالــي )SPRT 5(، با محاســبه ی اختالف بيــن ورودي و خروجي 
مشــخص کرد.]14[ با اين حال، اين روش فقط براي شرايط ثابت 

خط لوله که جريان به  طور منطقي ثابت است، مناسب است. 
متاسفانه، در اثر تغييرات ناگهاني فشار و ميزان جريان، نشتي ها به 

طور قابل توجهي اتفاق مي افتند. 
 Gelsenkirchen و دانشــگاه علوم کاربردي در Krohne اخيرا شرکت
)آلمان( روش جديدي به نام روش مدل سازي گذرا در زمان واقعي 
)RTTM( را پيشــنهاد کرده اند که با رديابي مداوم رفتار خط لوله بر 
اين محدوديت غلبه مي کنــد.]15[ اين روش با موفقيت در تايوان 
)شرکت پتروشيمي Formosa( آزمايش شد که در آن مي توان نشت 
3 ميلي متر سوخت را تشخيص داد و حتي در مسافت 144 کيلومتر 
محل نشــتي را پيدا کرد. انتخاب مناسب از يک سيستم تشخيص 
نشــتي نياز به در نظر گرفتن عوامل مختلفي از جمله خصوصيات 

فيزيکي و ترکيب شيميايي مايع نشتي، دامنه و حجم آن دارد.
به  طور خالصه، هيچ سيستم تشخيص نشتي وجود ندارد که بتواند 
در همه ی شرايط مانند مه و باران کار کند. در گذشته ی نه چندان 
دور، چندين مقاله به تکنيک هاي تشــخيص نشــت پرداخته اند. با 
اين وجود با توسعه ی نسبتا سريع حسگری و فناوري هاي مدارهای 
مجتمــع پرتراکــم پيشــرفته )VLSI(، تعــدادي از مفاهيم جديد 
همچنان در حال توســعه هستند. هدف از اين مقاله ارائه ی آخرين 
فنون آکوستيک و مبتني بر IR است که براي تشخيص نشتي مورد 

استفاده قرار مي گيرد.

2- سیستم هاي نشت یابي مبتني بر صوت
سيستم هاي تشــخيص نشــتي صوتي به اين واقعيت متکي هستند که 
هم امواج االســتيک توليد شــده توســط ديواره ی خط لوله و هم امواج 
صوتي توليد شده در سيال منتقل شده براي توليد انواع مختلفي از امواج 
صوتي بســته به اين که خط لوله دفن شده است يا خير، جمع مي شوند. 
عالوه  بر امواج صوتي که هميشــه توســط نشــت در دو جهت باالدست 
و پايين دســت در خطوط لوله ی دفن شــده يا دفن نشده ايجاد مي شود 
تا توســط سنســورهاي S1 و S2 شناسايي شــود، امواج ديگر مي توانند 
در داخل خاک پخش شــوند و توسط سنسورهاي سطح S3 اندازه گيري 

مي شوند.)شکل1( 
روشي که در تشــخيص محل نشتي مبتني بر صوت در نظر گرفته شده 

است، اندازه گيري شدت و فاز دو موج است. 
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اين امر مستلزم آگاهي قبلي از مشخصات فرکانسي اين امواج است که به 
عوامل مختلفي مانند جنس خط لوله )به  عنوان مثال خطوط لوله ی ساخته 
شده از فوالد يا پليمر(، اندازه )به عنوان مثال قطر( و سيالي که توسط خط 
لوله حمل مي شود، بستگي دارد. دانستن ويژگي هاي فرکانس نشت، امکان 
انتخاب مناسب سنسور را فراهم مي کند، زيرا بيشتر سنسورهاي صوتي 

داراي پهناي باند هستند. 
روش همبسته ی نويز که امواج صوتي توليد شده در داخل خط لوله 
را با استفاده از سنســورهاي S1 و S2 اندازه گيري مي کند، يکي از 
روش هاي بسيار پرکاربرد براي تشخيص نشت در لوله هاي پليمری 
يا فوالدي است که حامل مايع يا گاز است.)شکل2(]16[ اگر نشت 
در هر مکان XV بين دو سنســور S1 و S2 کــه با فاصله ی L جدا 
شــده اند رخ دهد، يک افت فشــار در محل نشت ايجاد مي شود که 
باعث ايجاد فشار برگشتي منفي مي شود و يک موج صوتي بازگشتي 
به سنســور فشار باالدست، S2 ايجاد مي کند. از فاصله ی زماني بين 
دو سيگنال نشتي اندازه گيري شده که با استفاده از روش همبستگي 
متقابل تعيين مي شــود، مي توان براي تخمين محل نشت، XV، به 

این شرح استفاده کرد:]17[
رابطه ی )1(:                                         

V: ســرعت انتشار موج فشار منفي در ســيال )در مورد گاز حدود 
   ،PT1 زمان تشــخيص در فرستنده ی فشار :t1 300 متر در ثانيه( و

.PT2 زمان تشخيص در فرستنده ی فشار :t2
براي تخمين صحيح از محل نشــت ها، سنســورها بايد در فاصله ی 
بيش از نيمي از طول موج حداقل فرکانس توليد شده توسط منابع 
پسيو قرار بگيرند. يکي از مزاياي اين تکنيک اين است که مي تواند 
محل نشت را در فواصل طوالني )يعني تا 10 کيلومتر( به طور دقيق 
تعيين کند.]18[ عالوه  بر ايــن، هزينه هاي حمل ونقل و راه اندازي 
نسبتا کم اســت. با اين حال، در صورت نشت کوچک يا اگر سيال 
داراي ضريب االســتيک، ويسکوزيته يا چگالي باال باشد، اين روش 

مناسب نيست.
به عالوه، فرض مي شــود که فقط يک نشت در خط لوله وجود دارد 
و در مورد لوله هاي پليمری حساسيت کمي دارد که امروزه در مورد 
خطوط لولــه ی توزيع آب يا حتي گاز اســت. اين روش همچنين 
فرض مي کند که هيچ منبع پسيو )به  عنوان مثال کمپرسور، پمپ( 
در خط لوله وجود ندارد، زيرا ممکن اســت ســيگنال هاي ارتعاشي 
صوتي توليد کنند که مي تواند با ســيگنال هاي توليد شــده توسط 

نشت اشتباه شود. 
عالوه بر حالت هاي پســيو باال، روش هاي اکتيو شــامل يک منبع 

]16[ )passive 1    نوع امواج صوتي تولید شده در خط لوله ی مدفون )روش هاي 
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تحريــک خارجي که معموال براي تحريک خط لوله روي زمين قرار 
مي گيرند نيز در مقاالت پيشنهاد شــده است.]17و18[ اين روش 
عمدتــا براي خطوط لولــه ی پليمری و فوالدي حامل ســياالت با 
چگالــي باال ماننــد آب و روغن به دليل اتصال زياد بين ســيال با 
چگالي باال و اين لوله ها اســتفاده مي شــود. بنابراين، براي خطوط 

لوله ی گاز مناسب نيست. 
براي کاربردهاي تشخيص نشــت صنعتي، سنسورهاي صوتي بايد 
مطابق با ســه محدوديت مطرح شــده در آژانس بين المللي انرژي 

هسته اي باشند، يعني:]19[ 
1( سنسورها بايد بسيار حســاس باشند.)يعني حدود چند گرم در 

ثانيه حساسيت(

2( تشخيص زمان بايد کمتر از چند ثانيه باشد.
3( فقط يک زنگ هشدار غلط طي دو سال قابل قبول است. 

اخيرا سنســورهاي صوتي توسط شرکت Halliburton براي تشخيص 
و مکان يابي نشــتي هاي چاه که ممکن است از طريق غالف سيمان 
حلقوي در چاه هاي نفت ايجاد شــود، پيشنهاد شده است.]20[ اين 
سيستم متشکل از چکش هاي ضربه اي است که به طور انتخابي به 
ديواره ی داخلي پوشــش برخورد مي کند و در نتيجه موج صوتي را 

در امتداد پوشش پخش مي کند. 
براي تشــخيص نشــتي از آرايه اي از سنســورهاي صوتي استفاده 
مي شود.)شــکل3( با ايــن حال، هيچ نتيجه ی آزمايشــي در مورد 

سيستم فاش نشده است.

 2    اصول سیستم هاي تشخیص نشت مبتني بر فشار]18[

 3    سیستم تشخیص نشتي چاه، بر اساس پیشنهاد هالیبرتون، براي شناسایي و مکان یابي نشتي چاه که ممکن است از طریق غالف سیمان حلقوي رخ دهد]20[ 
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3- مشخصات فرکانسي یک سیگنال نشتي صوتي
يکي از پارامترهايي که بر ويژگي فرکانس ســيگنال نشــتي صوتي تاثير 
مي گذارد، فشــار نشتي است. نشتي هاي بزرگ ناشي از فشار باال، معموال 
سيگنال هاي فرکانس پايين توليد مي کنند که در فواصل طوالني تشخيص 
آنها آسان است و برعکس سيگنال هاي نشتي کوچک سيگنال هاي صوتي 

با فرکانس باال توليد مي کنند. 
اين امر تشخيص نشتي هاي کوچک را به چالش مي کشد. از ديگر عوامل 
تاثيرگذار، جنس خط لوله مي باشــد. يک بررسي گسترده نشان مي دهد 
که طيف فرکانسي امواج ناشي از نشتي هاي بزرگ براي نشت سيال حمل 
شده توسط خط لوله ی ســاخته شده از فوالد در حد 200-10 کيلوهرتز 
مي باشــد.]21و22[ برخي از ديگر کارهاي انجام شده نشان مي دهند که 
بيشــتر محتواي فرکانس ســيگنال نشــتي آب که با هيدروفون بر روي 
يک لوله ی ســاخته شــده از پليمر اندازه گيري مي شــود، زير 50 هرتز 
هســتند.]23[ اين مورد با تاييد چند کار اخير ديگر ثابت شده است که 
نشــان مي دهد باند فرکانس سيگنال نشتي در خطوط لوله ی پليمری در 
محدوده ی 20 تا 25 هرتز است.]24[ شبيه سازي گسترده و آزمايش هاي 
عددي گســترده اي که بر روي لوله هاي پليمری تقويت شــده ی فوالدي 
دفن شــده زير خاک انجام شده، نشــان داده است که خاک تاثير بسيار 
کمتري روي ســرعت موج دارد که اين موضوع در مورد لوله هاي پليمری 
اين گونه نیست.]25[ در حقيقت، ســرعت امواج صوتي مربوط به نشتي 
توليد شــده در خط لوله ی پليمری معموال کندتر از آنهايي اســت که در 
يک خط لوله ی فلزي ايجاد مي شوند، جايي که در زمان حمل مايع آب به 
طور معمول مي توانند به 400 متر بر ثانيه برسند. بنابراين، براي لوله هاي 

پليمری، سنسورها بايد بسيار نزديک به محل نشت قرار گيرند. 
تشخيص نشــتي مبتني بر انتشــار صوتي، که يکي ديگر از تکنيک هاي 
خاص مي باشــد و از سنسورهاي صوتي استفاده مي کند، در تحقيقات به  
طور گســترده اي مورد توجه قرار گرفته است. اين روش که در مقايسه با 
روش تشخيص نشتي صوتي قديمي نسبتا جديد است، هنوز در مرحله ی 
توسعه است و عمدتا براي تشــخيص زودهنگام نشتي استفاده مي شود. 
آزمايش نشــتي براي تشــخيص ميزان دبي 16/2 ميلي ليتر در ثانيه در 
خطوط لوله ی حامل آب و اســتفاده از سنســور صوتي واقع در فاصله ی 
65/5 متر از نشت و فقط با خطاي 0/3متر فقط در خاک هاي شني دفن 
شده با موفقيت انجام شده اســت.]26[ پهناي باند سيگنال گذرا تا یک 
مگاهرتز اســت که نياز به استفاده از مبدل آنالوگ به ديجيتال با سرعت 
بــاال دارد. اين روش همچنين با موفقيت در خط لوله ی شــامل چندين 

خمش آزمايش شده است. 
بــه گفته ی اداره ی حفاظت از محيط زيســت Alsak، اين روش همچنان 
حســاس ترين و در عين  حال چالش برانگيزترين روش تشــخيص نشتي 
اســت که نياز به مدلي مناسب از خط لوله با اندازه گيري دقيق دما، فشار 

و ميزان جريان سيال دارد.]27[

4- سنسورهاي صوتي و ابزار دقیق استفاده شده براي تشخیص نشتي
سنســورهاي صوتي با استفاده از سنســورهاي اولتراسونيک، آکوافون يا 
ژئوفون، براي تشــخيص نشتي به  طور دستي با اســتفاده از يک اپراتور 
باتجربه )شکل4-الف( يا نصب به  طور موقت در خطوط لوله، با استفاده از 

ارتباط دهنده هاي نويز نشتي، بسيار مورد استفاده قرار گرفته اند.

1-4- سنسورهاي پیزوالکتریک براي تشخیص نشتي
سنسورهاي التراسونيک که از مواد پيزوالکتريک به  عنوان ماژول حسگري 
خود اســتفاده مي کنند، معموال در فرکانس هــاي رزونانس باال )معموال 
در محــدوده ی کيلوهرتــز( کار مي کنند. بنابراين، آنهــا مي توانند براي 
اندازه گيري نشتي تحت فشار کم مناسب باشند. آنها همچنين مي توانند 
براي کنترل نشــت سيال حمل شده توســط خطوط لوله ی ساخته شده 
از فــوالد، جايي که فرکانس امواج مرتبط از 25 کيلوهرتز تا 10 مگاهرتز 
است، مناسب باشند.]28[ امروزه سنســورهاي اولتراسونيک با فرکانس 
رزونانس چند 100 کيلو هرتز به  راحتي در بازار قابل دسترســي هستند 
و امکان تشــخيص نشتي با اندازه ی بسيار کم را فراهم مي کنند. بسته به 
الگوريتم مورد اســتفاده، مدار الکترونيکي مرتبط ممکن اســت دامنه ی 
فرکانس رزونانس را کنترل کند که اين روش، روش همبســتگي نشــتي 
مي باشد، جايي که دستيابي به باالترين حساسيت اندازه گيري، هدف اصلي 
طراحي است.)شکل4-ب( سنسورهاي اولتراسونيک که براي اندازه گيري 
امواج صوتي درون خطوط لوله ی حامل مايع استفاده مي شوند، با آنهايي 

که جريان گاز را حمل مي کنند، متفاوت هستند.
آشکارساز نشت گاز اولتراســونيک GDU-Incus که اخيرا توسط شرکت 
Emerson توليــد شــده اســت، مي تواند نشــتي گاز تحت فشــار را در 
محدوده ی 2 تا 40 متر براي فشار گاز بيش از 2 بار تشخيص دهد.]29[ 
دســتگاهي که شامل چهار سنسور اولتراسونيک مي باشد و در داخل يک 
محفظه ی داراي مقاومــت در برابر خوردگي با درجه ی IP66 قرار گرفته 
است.)شــکل5( اين دســتگاه داراي طيف فرکانسي نسبتا وسيعي از 25 
تا 100 کيلوهرتز اســت و مي تواند امواج اولتراســونيک را در کل فضاي 
360 درجه تشخيص دهد که براي جلوگيري از آالرم های اشتباه حداقل 
10 ثانيه به تاخير نياز دارد. با اين حال، دســتگاه براي تشــخيص نشتي 

فشار کم مناسب نيست.
از بحث هــاي باال مي توان نتيجه گرفت که براي شناســايي نشــت هاي 
بزرگ يا نشــتي که در خطوط لوله ی ســاخته شده از فوالد رخ مي دهد، 
به سيســتم هاي جمع آوري داده با ســرعت باال نياز اســت، در حالي که 
ADC هاي با ســرعت پايين تر براي خطوط لوله ی پليمری و يا نشت هاي 
کوچــک کافي مي باشــد.)معموال کارت داده بــرداري -DAQ cards-  با

samples/s 500 تا samples/s 3000 استفاده مي شود(
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2-4- سنسورهاي صوتي مغناطیسي براي تشخیص نشتي
اکوافون ها و ژئوفون ها، نوع ديگري از سنسورها هستند که براي تشخيص 
نشتی بر اساس آکوســتيک استفاده مي شــوند و به صورت مغناطيسي 

می باشند. 
آنها براي اندازه گيري امواج صوتي با فرکانس پايين مناســب تر هســتند 
)يعني حدود 5 هرتز( که با سنســورهاي اولتراسونيک امکان پذير نیست. 
از سوي ديگر، سنسورهاي سوزني يا ممبران پيزوالکتريک پلي وينيليدن 

)PVDF 6()شکل6( براي کنترل رنج هاي فرکانس باال با پهناي باند زياد، 
مناســب هســتند.]30[ هيدروفون هاي ســوزني در صورتي  که نشتي از 
آنها امواج پيوسته )CW( ســاطع کنند، مناسب تر هستند. همان طور که 
در مــورد پروب هاي ممبراني وجود دارد، تجزيه وتحليل ســيگنال صوتي 

دريافت شده را آسان تر مي کند. 
از طرف ديگر، پروب هاي ممبراني در صورت نياز به حساسيت زياد، براي 

اندازه گيري مناسب تر هستند زيرا داراي سطوح بزرگ تري هستند.

 4    الف( سنسور صوتي AquaphoneA100 براي تشخیص نشتي در خطوط لوله ی آب زیرزمیني ب( پاسخ فرکانسي سنسور اولتراسونیک]28[

]29[ Emerson 5    عکس سنسور اولتراسونيک 
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 6    الف( ژئوفون ممبراني با استفاده از سنسور مغناطیسي ب( هیدروفون سوزني ج( نمودار شماتیک هیدروفون مینیاتوري نوع سوزني]30[

عــالوه  بر اين، آنها داراي يک پاســخ فاز پايدار و پهناي باند گســترده تر 
در مقايســه با سنســورهاي اولتراسونيک مي باشــند. امروزه، يک پروب 
ژئوفون ممبراني مي تواند داراي +/-2 دســي بل پهناي باند 10 مگاهرتز و 
حساسيت چند ميلي ولت /مگاپاسکال باشد که با سنسورهاي اولتراسونيک 
به  راحتي قابل دســتيابي نمي باشد و براي تشخيص نشتي هاي بزرگ در 
فواصل بسيار طوالني کافي است.]31[ مزيت ديگر اين است که برخالف 
سنســورهاي اولتراســونيک که بايد با توجه به منبع نشتي جهت گيري 

خوبي داشته باشند، سنسورهاي آکوافون و ژئوفون چند جهته هستند. 
در حالــي  که، هــر دو آکافون و ژئوفون مي توانند در تماس مســتقيم با 
خط لوله باشــند. شکل 4-الف، تشخيص نشــتي با استفاده از آکوافون را 

که توسط يک اپراتور به صورت دستي اسکن شده است، نشان مي دهد. 
همان غربالگري دستي را مي توان با استفاده از سنسورهاي اولتراسونيک 
انجــام داد که در فرکانس هاي بيــش از 20 کيلوهرتــز کار مي کنند تا 

نشت هاي کوچک تر را تشخيص دهند. 
شنيدن چنين نشــت هاي کوچکي نياز به ماژول heterodyning دارد که 
ســيگنال هاي فرکانس باال را به ســيگنال فرکانس پايين قابل شنيدن، 
تبديل مي کند که توســط هدفون شنيده مي شــود. يکي از چالش هاي 
اســتفاده از هيدروفون هاي مبتني بر PVDF براي تشخيص نشتي، عدم 
توانايي آنها در مقاومت در برابر تغييرات زياد دما و فشار، به  دليل اليه ی 
نازک حســگري ممبراني اســت.]32[ يک گزينه ی جايگزين، استفاده از 
هيدروفون هاي فيبر نوري اســت که مي توانند شــرايط دما و فشار باال را 
حفظ کنند.]31[ روش کلي آن، ابتدا انتشار يک موج نوري بسيار باريک 

و سپس اندازه گيري توزيع نشتي در فواصل بسيار طوالني است. 

بــا اين حال، در عمل اين سنســورها گران هســتند و هنوز در مرحله ی 
تحقيقاتــي مي باشــند. عيب ديگر سنســورهاي هيدروفــون مبتني بر 
PVDF، مصرف مقدار زياد انرژي اســت و اين مســئله مانع استقرار آنها 
در زيرساخت هاي شبکه ی حسگر بي ســيم مي شود. در نتيجه، علي رغم 
پيشرفت هايي که در طراحي در سال هاي اخير شده است، اين روش هنوز 

کامل نيست و به تحقيقات بيشتري نياز دارد. 
اين امر محققان و شــرکت ها را بر آن داشــته اســت تا از الگوريتم هاي 
هوش مصنوعي و يادگيري ماشــين  استفاده کنند و برخي از راه حل هاي 
سخت افزاري را براي کوچک سازي بيشتر سنسورها و وسايل الکترونيکي 

مرتبط پيشنهاد دهند.]33[ 
در]34[ يک سيستم کوچک سنســور هيدروفون که متشکل از 10×10 
سيســتم ميکروالکترومکانيکي )MEMS 7( دستگاه هيدروفون با اندازه ی 
کلي 3/5*3/5 ميلي متر مربع براي تشــخيص نشتي آب در فرکانس هاي 

8 تا 10 هرتز پيشنهاد شده است. 
شکل7، صفحه ی PCB کل مبدل که شــامل هيدروفون است را نمايش 
مي دهد. نتايج تجربي نشان مي دهد که سرعت جريان نشتي 30 ليتر در 

دقيقه و فشار 3/3 بار مي تواند به  طور دقيق تعيين شود.
در نتيجه، تشــخيص نشــتي مبتني بر صوت يک موضوع چندرشته اي 
چالش برانگيز است که نياز به تالش مشترک در زمينه هايي مانند پردازش 

سيگنال، مدل سازي انتشار موج و توسعه ی حسگر دارد. 
در عمل، سيستم هاي تشخيص نشــتی مبتني بر صوت معموال در طول 
شــب کار مي کنند تا از تداخل صداهاي محيط در طول روز در عملکرد 

آنها ممانعت کنند.]35[
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 7    مونتاژ و بسته بندي هیدروفون الف( تراشه ی هیدروفون MEMS روي PCB متصل است. تراشه ی MEMS و سیم هاي متصل شده با استفاده از یک ماده ی 

پلي اورتان شفاف صوتي محافظت مي شوند ب( PCB با هیدروفون MEMS با استفاده از همان ماده ی پلي اورتان در یک پوسته ی فوالد ضد زنگ قرارمي گیرد]34[

5- سیستم هاي نشت یاب نوري
روش هاي نوري عمدتا براي تشخيص بدون تماس نشت گاز به جاي نشت 
مايع استفاده مي شــوند. از آنجا که گازهاي مختلف شکاف هاي يکساني 
بين حالت هاي انــرژي ندارند، براي طول موج هــاي مختلف فوتون هاي 
ساطع شــده، يک رفتار جذب منحصربه فرد دارند، به ويژه در محدوده ی 
IR کــه به  طور مثال MWIR و LWIR طول موج آنها به ترتيب از 2/7 تا 

5/3 ميکرومتر و از 8 تا 12/8 ميکرومتر هستند. 
بسياري از هيدروکربن ها، جذب در محدوده ی MWIR را نشان مي دهند، 
در حالي  که گاز گلخانه اي قوي )SF6( و چندين گاز مبرد داراي جذب در 
محدوده ی LWIR هستند. از اين رو، سنسورهاي IR مي توانند هر مولکولي 
را که داراي گشــتاور دو قطبي باشد، مانند متان و بوتان تشخيص دهند 

که اين امر در مورد نشت هيدروژن کاربردي نیست. 
اين ويژگي توسط سنســورهاي نشت ياب نوري که مي تواند به  عنوان يک 
، به  ترتيب براي توليد تصاوير  عنصر سنسور نقطه اي يا يک آرايه ی 
 مورد بهره برداري قرار گيرد، مورد اســتفاده مي باشد. در مقايسه با 
، سنسورهاي point LWIR /MWIR اين   LWIR-MWIR دوربين هاي
مزيت را دارند که داراي حساسيت باالتر، زمان پاسخگويي سريع تر، مصرف 
برق کمتر و عالوه بر اين از نظر تجاري محدودتر هستند. اين باعث مي شود 
که آنها براي کاربردهايي که دقت اندازه گيري، پاسخ با سرعت باال و شارژ 

باتري نياز است، مناسب باشند. 
از طرف ديگر، دوربين هاي LWIR/MWIR  از اين مزيت برخوردار 
هســتند که کميت و محل منبع نشــت را مشخص مي کنند و همچنين 
ميزان جريان آن را نيز تخمين مي زنند، کاري که توســط سنســورهای 

point LWIR/MWIR  انجام نمي شود.
در همه ی موارد، سنســورهاي IR اين مزيت را دارند که ايمن هســتند و 
نشتی را از راه دور با استفاده از تنظيمات حالت پسيو يا حالت اکتيو حس 

کرده و تشخيص می دهند. 
براي افزايش حساسيت گيرنده، از رويکردهاي مختلفي استفاده شده است 
که در اين ميان افزايش تعداد آشکارسازها در هر پيکسل و افزودن آينه هاي 
بازتابنده براي افزايش طول مســير بيشترين اســتفاده را داشته اند.]36[ 
همچنين، طيف سنجي مدوالسيون طول موج )WMS  8( نيز براي افزايش 
حساسيت سنسور بر اساس مقدار جريان تزريق شده از ديود و دماي تنظيم 

شده، در]37[ پيشنهاد شده است. 
اين روش سريع و حســاس نشان داده شده به دليل نسبتا کوچک بودن 
گيرنده، به تراز دقيق پرتوی نور احتياج دارد. عالوه بر آن، مدوالســيون 
دامنه ی باقي مانده ممکن است برخي از خطاهاي اندازه گيري را القا کند. 
يکي از مزاياي سنســورهاي نوري با استفاده از سنسور نقطه اي اين است 
که مي توان مبدل هاي مصرف انرژي بســيار کم را براي اين سنســورها 

طراحي کرد. 
اين امر برخي محققان را بر آن داشت تا شبکه هاي حسگر بي سيم را براي 
تشــخيص غلظت يک يا چند گاز ناشناخته با استفاده از فناوري شبکه ی 

حسگر بي سيم پيشنهاد دهند.]38[ 
از ديگر مزاياي اين روش، اندازه گيري بدون تماس نشــت اســت. عالوه 
بر آن مي توان با اســتفاده از دوربين هاي IR با ســرعت باال، وضوح باالی 
تصاويــر دوبُعدي را به  دســت آورد، علي رغم هزينه ی نســبتا بااليي که 

مطمئنا در آينده ی نزديک، کاهش خواهد يافت. 
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اين امر باعث شــده است که محققان دوربين هاي LWIR/MWIR را براي 
تشــخيص دهانه هاي نشتي نســبتا بزرگ )يعني دهانه هاي بيش از یک 
ميلي متر( و سنسورهاي اولتراسونيک براي تشخيص دهانه هاي کوچک تر 
پيشــنهاد دهند.]39[ در]40[، نشان  داده شــده است که طيف سنجي 
ليــزري قابل تنظيم، مي تواند نشــتي گاز CH4  از تراکم زير ppm 10، تا 

فاصله ی 30 متر با سرعت اندازه گيري تا 10 هرتز را تشخيص دهد.

1-5- سیستم هاي تشخیص MWIR-LWIR  پسیو
در حالت پســيو، آشکارســازهاي MWIR-LWIR از هيچ منبعي استفاده 
نمي کننــد و به اين واقعيــت اعتماد دارند که نشــت باعث توليد طيف 
گســترده اي از امواج LWIIR/MWIR مي شــود که تابع ترکيب فيزيکي، 
شيميايي و دمايي آنها مي باشد. طبق قانون پالنک، هر جسمي )به  عنوان 
مثال نشت گاز يا مايع در اين مقاله( هنگامي که در دماي تعادل حرارتي 
خود قرار دارد T، تابش هاي الکترومغناطيســي، )B ϑ )T در يک رنج وسيع 
طيفي ســاطع مي کند، از جمله محدوده هــاي IR و THz و همچنين به 

معادله ی2:]41[
رابطه ی )2(:                                          

استفاده از دوربين هاي IR به جاي THz را براي تشخيص نشت بر اساس 
درجه حرارت آنها توجيه مي کند. يک محدوديتي که بايد برآورده شــود 
اين اســت که دماي نشت بايد منطقا بيشتر از محيط باشد.)شکل8( اين 
مورد در نيروگاه هاي هســته اي و پااليشگاهي و واحدهاي گاز مشعل که 

در آنها گازهاي بسيار داغ ساطع مي شود، وجود دارد. 
يکي از مزاياي اصلي سيســتم هاي تشخيص نشت LWIIR/MWIR پسيو، 

توانايي آنها در اندازه گيري دقيق ميزان نشــت گاز در طول شــب است، 
زيرا هيچ بازتاب موج خورشيدي وجود ندارد که ممکن است باعث ايجاد 
آالرم اشــتباه شود. با اين حال، در طول روز خورشيد و ديگر منابع نوري 
 LWIR/MWIR باعث تغيير در شــار نوري در محدوده ی ،LWIR/MWIR
می شــوند که مي توانند آالرم های اشــتباه قابل توجهي ايجاد کنند. براي 
کاهش اين مســئله، تقســيم بندي تصوير براي شناسايي اشيای مختلف 
مانند ســاختمان ها پيشنهاد شده است.]42[ با اين حال هنوز يک چالش 
 MWIR/LWIR در تحقيقات وجود دارد که چرا آشکارسازهاي نشتي اکتيو

بيشتر از سيستم هاي پسيو استفاده مي شوند.

2-5- سیستم هاي آشکارساز MWIR-LWIR اکتیو
دستگاه هاي اکتيو  LWIR/MWIR زماني مناسب هستند که دماي محيط 
باالتر از دماي گاز باشد. آنها از يک منبع نوري که مي تواند خورشيد باشد، 

استفاده مي کنند که منبع باند پهن نور را منتشر مي کند. 
همچنيــن مي تواند يک منبع نور توليد شــده ماننــد المپ هاي هالوژن 
تنگســتن پهن بانــد کم هزينه يا يــک LED ليزر باند باريک باشــد، تا 
نــور همدوس با شــدت  I0 و طول موج λ را منتشــر کند که بايد با 
فاصله ی انرژي مايع هدف شناســايي شده مطابقت داشته باشد.)شکل9( 
از ديگر منابع نوري که براي تشــخيص نشــتي استفاده مي شود مي توان 
به طيف ســنجي جذب نهايي قابل تنظيم TDLAS(9(]40[، فلورســانس 
ناشي از ليزر )LIF(]46[، طيف ســنجي رامان همدوس]37[ و حسگری 

محوشونده]38[ اشاره کرد. 

]42[ T> Tgas پسیو براي LWIR و MWIR 8   سیستم تشخیص نشت مبتني بر 
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در صورت عبور اين نور از نشت ضريب جذب) α)λ تمرکز، C و طول L، منبع 
 Beer-Lambert را مي توان با اســتفاده از معادله ی قانون ،I0 دريافتي نور

بيان کرد:
رابطه ی )3(:                                          

براي ضريب جذب ضعيف مربوط به α)λ(CL » 1  تقريب سري تيلور کوتاه 
شده منجر به معادله ی4 مي شود:

رابطه ی )4(:                                          
در صورت ضعيف بودن قدرت نور ساطع شده )مثال چند ميلي وات توان( 
که در مورد نور خورشــيد ضعيف اســت يا هنگام اســتفاده از ليزر باند 
باريک با حالت گسســته )DM(، سطح سيگنال معموال زير سطح صداي 
پس زمينه است، يک آشکارساز هم زمان معموال مورد نياز مي باشد.]42[ 
يکي از چالش هاي آشکارساز نشــتي نوري اکتيو، رانش وابسته به دما از 
منبع نور مي باشــد که بر دقــت اندازه گيري ها تاثير منفي مي گذارد، زيرا 
قدرتي که توسط آشکارساز دريافت مي شود براي اندازه گيري غلظت گاز 

استفاده مي شود. 
بنابرايــن بــراي تعيين کميت دقيق نشــت گاز، يــک کنترل کننده يا 
جبران کننده ی دما و شــدت منبع برق مورد نياز اســت که دســتيابي 
به آن براي منبع طبيعي نور ممکن اســت آســان نباشــد. با اين وجود 
اين مســئله براي منابع ليزر LED، کمتر از المپ هاي هالوژن تنگستن 
مي باشــد، زيرا LEDها از نظر دما پايدارتر هســتند و شدت توان آنها را 

مي توان به  طور دقيق کنترل کرد. 
به  عنوان مثال در]43[، يک روش اکتيو جبران درجه حرارت با اســتفاده 

از يک جفت ديود آشکارساز منبع IR پيشنهاد شده است. 

منبع نور از ديود IR حالت جامد تشــکيل شده است که با فرض متناسب 
بودن جريان ديود اشباع معکوس از اندازه گيري ولتاژ اتصال پالس استفاده 
مي کند. نشــان داده شده اســت که مي توان گاز CH4 را با غلظت پايين 
2/5درصد که 50درصد از حد LEL اســت، در مدت زمان پاســخگويي 
حدود یک ثانيه اندازه گيري کرد که ممکن اســت براي برخي از کاربردها 
نســبتا زياد باشد. گزينه ی ديگر اســتفاده از آشکارسازهاي حرارتي است 
که اين مزيــت را دارند که طيف جذبي LWIR را براي دامنه ی وســيعي 
از دما نشــان دهند. چالش ديگر آشکارســازهاي نشتي مبتني بر دوربين 
LWIR/MWIR اين است که از حساسيت متقاطع بااليي برخوردار هستند، 
زيرا چندين گاز تابش مادون قرمز را در محدوده ی طيفي يکســان جذب 
 )TDLAS( مي کنند. استفاده از طيف ســنج جذب ليزر ديود قابل تنظيم
براي غلبه بر مســئله ی حساسيت متقابل براي اندازه گيري قطعات در هر 

ميليون غلظت گاز نشان داده شده است.]44[

۶- تشــخیص نشــتي گاز و  اندازه گیري با استفاده از دوربین هاي 

دوربين هاي MWIR و LWIR عالوه بر توانايي آنها در تشخيص وجود يک 
گاز خــاص، مي توانند مقدار آن را به طور دقيق در دو قســمت داخلي و 

خارجي اندازه گيري کنند. 
عالوه بر اين، برخالف سنســورهاي POINT LWIR/MWIR، دوربين هاي 
2D MWIR/LWIR همچنين مي توانند با استفاده از الگوريتم هاي مختلف 

تخمين حرکت، ميزان جريان گاز نشتي را تخمين بزنند.

 9   تشخیص نشتي اکتیو با استفاده از منبع نوري و تولید شده توسط انسان
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به  عنوان مثال، اخيرا FLIR SYS tEMS INC، که يکي از شرکت هاي پيشرو 
در اين زمينه است با استفاده از برخي از دوربين هاي MWIR/LWIR حرارتي 
و خنک نشــده ی خود، از جمله دوربين MWIR GasFIndIR، براي چندين 
نوع گاز، کارهاي آزمايشي تحقيق و توسعه ی گسترده اي را انجام داده است، 
از جمله متان، بنزن و بوتان.]45[ دوربين هاي LWIR و MWIR  عالوه  بر 
 اينکه به  طور بالقوه فعال حرارتي هســتند، تفاوت هاي مهمي نيز دارند، به 
 عنوان مثال، دوربين هاي MWIR در هواي مرطوب و گرم تضعيف کمتري 
نســبت به دوربين هاي LWIR دارند و اين باعث مي شود که آنها براي کار 
در ميادين نفت و گاز دريايي و مناطق گرمســيري مناســب تر باشند. در 
شرايطي که دماي نشت گاز بايد کمي متفاوت از دماي محيط باشد، آنها 

براي کار در دماهاي گرم مناسب تر هستند. 
در نتيجــه در کاربردهايي مانند تشــخيص نشــتي و انتشــار گازهاي 
گلخانــه اي موتورهاي گازي و در پااليشــگاه هاي نفت که دماي گاز به 

راحتي از 500 درجه ی ســانتي گراد عبور مي کند، گزينه هاي مناســبي 
هســتند. عالوه بر اين، امواج MWIR تضعيف کمتري نســبت به امواج 
LWIR دارند و اين باعث مي شــود دوربين هاي MWIR براي کاربردهاي 
نشــتي گاز با دامنه ی بســيار طوالني )يعنــي محدوده هايي که بيش از 
10 کيلومتر هستند( مناسب تر باشند. شکل10، تصاوير برخي از آزمايشات 
فضاي باز را نشــان مي دهد. جداول1 و 2 مزايا و معايب کلي سنسورهاي 
مورد اشــاره را که براي تشــخيص نشتي استفاده مي شــوند، به صورت 
خالصه بيان مي کنند. مي توان نتيجه گرفت که هر تکنيک سنجش، مزايا 

و محدوديت هاي خاص خود را دارد. 
در حالي  که همه ی آنها مي توانند در شــرايط سخت محيطي کار کنند، 
همه ی آنها به تعمير و نگهداري مکرر و با فرکانس باالتر براي سنسورهاي 

کاتاليزور نياز دارند.

]45[ MWIR ب( تصویر LWIR الف( تصویر  Red LWIR/MWIR  10   تشخیص نشت گاز پروپان )سرعت جریان 1.5 پوند/ساعت( با استفاده از دوربین ترکیبي 

   1   ویژگي هاي سنســورهاي مختلف IR در تشخیص نشتي

تکنیک نشت 
گاز

مزایامعایب

سنسورهاي 
LWIR

- سیستم هاي اکتیو نشــت یابي براي تشخیص نشت مایع مناسب نیستند زیرا 
جذب LWIR/MWIR براي مایع بسیار زیاد است.

- مصرف برق باال )یعني بیش از 1 وات(.
- نمي توان گاز دماي باال )یعني بیش از 400 درجه ی سانتي گراد( را تشخیص داد.

- آشکارســازهاي کوانتومــي مانند آشکارســازهاي HgCdTe LW به سیســتم 
خنک کننده ی گران قیمت و پر سروصدا احتیاج دارند.)خنک کننده ی ترموالکتریک 

ممکن است کافي نباشد زیرا دماي خنک سازي باید بسیار پایین باشد(
- وضوح نســبتا کمتري نسبت به دوربین نور مرئي.)به عنوان مثال دوربین هاي 
 HgCdTe 1000×1000 یا مبتني بر حرارت در مقابل میلیون ها پیکسل 

براي دوربین هاي نور مرئي به  صورت تجاري در دسترس هستند(
- نمي توانند در هواي مرطوب و باراني کار کنند.

- آشکارساز هاي حرارتي )به  عنوان مثال بولومتر و سنسورهاي پیروالکتریک( نیازي به سیستم 
خنک کننــده ندارند و براي ایجاد تغییــر درجه ی حرارت گســترده، عکس هایي با کیفیت خوب 
ارائه مي دهند. کمتر از 2/5 کیلومتر در فضاي مرطوب و دامنه ی بسیار باالتر در محیط دودي، 

غبارآلود یا ماسه اي.
- آشکارسازهاي کوانتومي مانند آشکارسازهاي HgCdTe LW باالترین حساسیت را دارند.

- براي کار در جو با ذرات جامد مانند شن و ماسه در بیابان هاي بادي، گردوغبار یا دود مناسب تر است.
- قابلیت تشخیص سرعت جریان بسیار پایین گاز.)به  عنوان مثال 2 گرم در ساعت در شرایط 

غیر بادي و 24 گرم در ساعت براي 5 مایل در ساعت باد]7[(
- از نظر تجاري در دســترس و نســبتا ارزان.)بسته به تعداد پیکسل ها و نرخ فریم، هزینه از 

100 دالر آمریکا تا 100 هزار دالر آمریکا متفاوت است(
- مناسب تر از MWIR براي کار با حضور ذرات جامد مانند گردوغبار، دود و شن و ماسه.

- بدون نیاز به گواهینامه هاي ایمني براي آشکارسازها در تماس با گاز.

سنسور هاي  
MWIR

- سیستم هاي اکتیو نشــت یابي براي تشخیص نشت مایع مناسب نیستند زیرا 
جذب LWIR/MWIR براي مایع بسیار زیاد است.

- هر دو آشکارساز InSb و HgCdTe MW به سیستم خنک کننده ی گران قیمت 
و پر سروصدا احتیاج دارند.)خنک کننده ی ترموالکتریک ممکن است کافي نباشد 

زیرا دماي خنک کننده باید بسیار پایین باشد(
- MWIR در هواي باراني تضعیف بیشتري نسبت به LWIR دارد.

- تابش چشمگیر خورشیدي زمیني باعث ایجاد تصویر مصنوعي غیرواقعي بزرگي 
در فضاي تصویر مي شود.

- مي توانند نشت گاز و مایع را از راه دور تشخیص دهند.
- در مه و جو مرطوب تضعیف سیگنال کمتري نسبت به LWIR نشان مي دهد.

- قادر به کار در مســافت برد باالتر از دوربین هاي LWIR )یعني برد بیشــتر از 2/5 کیلومتر( 
است. جذب اتمسفر کمتري نسبت به دوربین هاي LWIR دارد.

- تشخیص از راه دور و تعیین کمي نشت گاز در دماي باال.)تا دماي 1500 درجه ی سانتي گراد]7[(
- بدون نیاز به گواهینامه هاي ایمني براي آشکارسازها در تماس با گاز.
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   2   ویژگي هاي مختلف سنســورهاي صوتي مورد استفاده در تشخیص نشتي

تکنیک نشت 
گاز

مزایامعایب

سنسورهاي 
صوتي 

پیزوالکتریک

- حساسیت کم براي خطوط لوله ی پلیمری.)به  عنوان مثال براي حمل آب استفاده 
مي شود( براي خطوط لوله ی ساخته شده از فوالد مناسب تر است.

- سنسورهاي صوتي از نظر پهناي باند محدود هستند.
- قادر به تشخیص نشت هاي کوچک براي دامنه هاي طوالني و تشخیص نشت هاي 

متعدد نیست.
- براي تشخیص نشت گاز یا مایع با ویسکوز باال کافي نیست زیرا سیگنال صوتي 

معموال ضعیف است. براي آب و روغن خام سبک مناسب تر است.
- نمي توان با وجود نویزهاي ســاخته شده توسط انسان کار کرد.)به  عنوان مثال 

کمپرسور و پمپ ها(
- توصیه مي شــود در طول شــب کار کنید تا از صداهــاي صوتي قابل توجهي که 

ممکن است در طول روز ایجاد شود، جلوگیري کنید.

- مي توان براي شناســایي و مکان یابي دقیق نشت هاي مایع دفن شده و دفن نشده در خطوط 
لوله ی بســیار طوالني )یعني تا 10 کیلومتر( فقط با اســتفاده از چند سنســور )به طور معمول 
3 سنســور( اســتفاده کرد. همچنین اخیرا توسط شــرکت Halliburton براي شناسایي نشت 

چاه هاي تولید روغن در چاه پیشنهاد شده است.
- حمل و راه اندازي آسان.

- سنســورهاي فراصوت با فرکانس باال مي توانند نشت هاي بسیار کوچکي را تشخیص دهند.
)براي برد کوتاه، به عنوان مثال برد چند متر(

سنسورهاي 
صوتي 

مغناطیسي

- به دلیل الیه ی نازک حسگري ممبراني قادر به مقاومت در برابر تغییرات دما و 
فشار زیاد نیست.

- مصرف نسبتا زیاد انرژي، مانع استقرار آنها در زیرساخت هاي شبکه ی حسگر 
بي سیم است.

- فناوري هنوز در مرحله ی تحقیق و توسعه براي کاربرد تشخیص نشت است.
- توصیه مي شود در طول شب کار کنید تا از صداهاي صوتي پس زمینه ی 

قابل توجهي که ممکن است در طول روز ایجاد شود، جلوگیري کنید.

- سنســورهاي چند جهته )در مقابل جهت یک جهته براي سنســورهاي اولتراســونیک( به آنها 
امکان مي دهد امواج فراصوت تولید شده از زوایاي مختلف را حس کنند.

- مناسب تر از سنسورهاي پیزوالکتریک براي اندازه گیري امواج صوتي با فرکانس پایین.)یعني 
تا 3 هرتز(

- در مقایسه با سنسورهاي اولتراسونیک، آنها داراي پاسخ فاز پایدارتر و پهناي باند وسیع تري 
هستند.

- سنسور ممبراني باالترین حساسیت اندازه گیري را فراهم مي کند.
- سنسورهاي سوزنی براي اندازه گیري امواج پیوسته کافي است.

- آنها بهترین گزینه براي اندازه گیري امواج صوتي باند پهن هستند.

سنسورهاي 
صوتي مبتني 
بر فیبر نوري 

خارجي

- سنسورهاي پرهزینه
- فناوري هنوز در مرحله ی تحقیق و توسعه براي کاربرد تشخیص نشت است.

- مي تواند در شرایط دماي باال و فشار باال کار کند.

نتیجه گیري
فناوري هاي مختلفي براي تشخيص نشت مايع و گاز پيشنهاد شده است. 
با اين حال، محدوديت فيزيکي  ـ  شــيميايي سنســورهاي مرتبط با آنها 
باعث مي شــود که آنها براي انواع کاربردها نامناسب باشند. سنسورهاي 
مبتني بر صوت مي توانند نشــت مايــع و گاز را براي خطوط لوله ی دفن 

شده و دفن نشده شناسايي و مکان يابي کنند. 
اين روش براي خطوط لوله ی ســاخته شده از فوالد مناسب تر از خطوط 
لوله ی ساخته شده از پليمر اســت، زيرا صداي نشت به  راحتي از طريق 
خطوط لوله ی پليمری پخش نمي شود. به عالوه، تشخيص نشتي کوچک 
در صورت نياز به تعداد نســبتا زيادي سنسور براي کنترل خطوط لوله ی 

طوالني براي جلوگيري از آالرم هاي اشتباه کافي نيست. 
اســتقرار تعداد زيادي سنسور کليد دســتيابي به نشت يابي و مکان يابي 

دقيق مبتني بر صوت اســت، زيرا نشــت تنها در مجاورت اين سنسورها 
قابل تشخيص است. 

براي تشــخيص نشت گاز، سنســورهاي LWIR/MWIR همچنان روش 
برگزيده هســتند، زيرا مي توانند از راه دور از نشت عمل کنند و آنها را 
مي توان به راحتي با وســايل نقليه ی در حال حرکت مانند هواپيماهاي 
بدون سرنشــين و ماهواره ها براي نظارت بر مناطق بســيار بزرگ حمل 
کــرد. با ايــن حال، آنها با وجــود رطوبت يا بــاران از کار مي افتند. در 
چنين ســناريويي، سنسورهاي ديگر مانند GPR مي توانند يک گزينه ی 
قابل قبول باشــند. انتظار مي رود با پيشــرفت هاي اخيــر در ارتباطات 
بي ســيم، محاسبات بهينه ســازي مصرف توان و انرژي، شبکه ی حسگر 
بي ســيم و اينترنت اشيا )IOT( با اســتقرار چندين آشکارساز در طول 

منطقه ی هدف، نقش مهمي در تشخيص نشتي داشته باشد.

پانویس هاپانویس ها
1. Long Wave Length Infrared
2. Medium Wave Length Infrared
3. Fiber Brag Grating

4. Computational Fluid Dynamics
5. Real-time Transient Modeling
6. Piezoelectric Polyvinyliden

7. Microelectromechanical Sys tem
8. Wavelength Modulation Spectroscopy
9. Tunable Las t  Absorption Spectroscopy
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