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: (Tunable diode laser spectroscopy-TDLS)طیف سنج لیزر دیود قابل تنظیم 

به دلیل دقت باال و نداشتن قسمت هاي متحرك، هم چنین عدم حساسیت به وجود مولکول آب یکی از بهترین ي گازياین نوع از آناالیزر ها
طیف عنصر آب به گونه اي است که براي اغلب گاز ها مانند چتر عمل کرده و طول موج هاي آن ها را انواع آناالیزرها شناخته می شود. 

گاز ها بسیار سخت و یا غیر ممکن می شود؛ بنابراین(finger print)پوشش می دهد بنابراین در صورت وجود آب دسترسی به اثر انگشت 
ن اغلب به عنوان یک عنصر مزاحم عمل می کند و استفاده از آناالیزري که اثر مزاحمت آب براي دسترسی به نوع گاز موجود و آنالیز آوجود

آب را از بین ببرد براي صنعت اهمیت ویژه اي دارد؛ این نوع آناالیزرها با برطرف کردن این معضل به عنوان یکی از برترین هاي این صنعت
نام برده می شوند. 

TDLSطرح واره ي عملکرد آنالیزرهاي -1شکل 

که در ادامه به تشریح مختصري کنندو روش هاي طیف سنجی جذبی کار میتلمبربراساس قانون جذب بیر TDLSآناالیزرهاي 
از پرتو تک طول موج لیزر که براي اندازه گیري گاز خاصی انتخاب و تنظیم شده TDLS. در روشاز این قانون خواهیم پرداخت

استفاده می شود و بر اساس میزان جذب شدت پرتو نور توسط گاز مورد نظر در شرایط دودکش در مدل آنالین، غلظت گاز ؛تاس
مورد نظر اندازه گیري می شود.

)، اثر تداخل در اندازه گیري حذف می گردد و 0.001nmشود ( با پهناي طول موج از آنجایی که نور لیزر کامال باریک انتخاب می
وجود گازهاي دیگر در ترکیب تاثیري در اندازه گیري گاز مورد نظر با دقت باال نخواهد داشت. به عالوه در این روش به دلیل 

استفاده از تکنیک اسکن طول موجی امکان حذف اثر غبار و رطوبت نیز وجود دارد.
شود.شار نیز در نظر گرفته شده و تصحیح هاي الزم در صورت امکان انجام میهمچنین اثرات تغییر دما و ف

)، اثر تداخل در اندازه گیري حذف می گردد و 0.001nmشود ( با پهناي طول موج از آنجایی که نور لیزر کامال باریک انتخاب می
اال نخواهد داشت. به عالوه در این روش به دلیل وجود گازهاي دیگر در ترکیب تاثیري در اندازه گیري گاز مورد نظر با دقت ب

استفاده از تکنیک اسکن طول موجی امکان حذف اثر غبار و رطوبت نیز وجود دارد.
شود.همچنین اثرات تغییر دما و فشار نیز در نظر گرفته شده و تصحیح هاي الزم در صورت امکان انجام می
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:(Beer Lambert Law)قانون بیر لمبرت 

قانون یکی از مهم ترین قوانین در حوزه ي طیف سنجی نوري است و بیانگر رابطه اي خطی بین طول نمونه، غلظت و ضریب جذب است. این 
رابطه ي آن به صورت زیر تعریف می شود:

A = −log(II )A = ϵCL
A: :ϵمقدار جذب ماده ضریب جذب مولی ماده

C: Iغلظت : Iشدت نور تابشی به ماده : نور عبوري از مادهشدت 

جذب می شود براي ما اهمیت دارد و با اندازه گیري آن می توانیم به اطالعات مفیدي در زمینه ي Lمیزانی از نور که در محفظه اي به طول 
ماده ي موجود در محفظه دست یابیم.

:TDLSمزایاي استفاده از آناالیزرهاي 
)ثانیهیکازکمتر(باالبسیاردهیپاسخسرعت-
مناسبگیرياندازهدقت-
گازهاسایرباتداخلیاثرحذف-
باالفشاروفرآیندي با دماشرایطدرنصبقابلیت-
زیادغباروسختشرایطدرعملکردپایداري-
گازرطوبتازمستقلگیرياندازهوخوردگیورطوبتبهمقاوم-
ZERO DRIFTبهنیازبدونآنالین،کالیبراسیون-

مرسومآناالیزرهايبامقایسهدرنگهداريوتعمیرهايهزینهکاهش-
ATEXالمللیبیننامهداراي گواهی-
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TDLS.پهناي طول موج مورد استفاده در روش -2شکل 

پریودیک و با کنند. به این معنی که گاز تحت بررسی به صورت از تکنیک اسکن طیفی لیزري استفاده میLGAآناالیزرهاي گاز 
، در محدوده 1شود. در یک اسکن پریودیک، منطقه تر از طیف جذبی گاز است اسکن میمدوالسیون محدوده فرکانس که بزرگ

Tdبه Tgdتفاضلجذب دارد. میزان انتقال لیزر توسط گاز با کمک 2طیف جذبی گاز نیست در حالی که گاز در منطقه 

شود.ر غبار حذف میشود و به این صورت اثمحاسبه می

. چگونگی حذف اثر غبار -3شکل 
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LGA-4100آناالیزرهاي 

و (in-situ)نصب در محلبر حسب الزامات و شرایط محل نصب و همچنین کاربرد مورد نظر به دو دسته يTDLSآناالیزرهاي 
باشد، در نتیجه زمان پاسخ آنالین نیازي به تجهیزات نمونه برداري نمیشوند. در روش تقسیم می(extractive)استخراجی

بسیارکوتاه خواهد بود(همان زمان الزم براي آنالیز گاز مورد نظر).
عبارتند از : in-situاجزا تشکیل دهنده آناالیزر 

فرستنده و گیرنده
 سیستمpurge

فلنج اتصال به محل نصب
کابل هاي ارتباطی

In-situطرح واره ي بخش هاي مختلف آناالیزر -4شکل

LGA-4500آناالیزرهاي 
در روش استخراجی زمان پاسخ دستگاه همان زمان بسیارکوتاه آنالیز به اضافه ي زمان انتقال نمونه به آناالیزر است. از مزایاي این 

) است. به عالوه در کاربردهایی که شرایط دودکش از لحاظ فشار، ppmروش امکان آنالیز گازها با غلظت هاي بسیار کم (در حد 
شود.مناسب نباشد از روش استخراجی استفاده میin-situدکش براي استفاده از روش میزان غبار یا ابعاد دو
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) Extractiveاجزا تشکیل دهنده آناالیزر استخراجی (
: عبارتند از

فرستنده و گیرنده
 سیستمpurge

اندازه گیريولسل
 سیستم هاي نمونه برداري
سیستم هاي آماده سازي گاز

براي مشاهده ي آناالیزرهاي 
اسکن کنید.FPIبرند 

)Extractiveواره بخش هاي مختلف آناالیزر استخراجی (طرح-5شگل


