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آب، در صنعت، کشاورزی، دامپروری و بهداشت از اهميت  TDS(Total Dissolved Solids)اندازه گيری و کنترل  چکیده:

آب را  TDSهای تصفيه آب صنعتي و خانگي ،  بااليي برخوردار است. سيستم طراحي و ساخته شده در اين مقاله، با نصب بر روی دستگاه

گيری را  ای است که اثر مخرب دما بر اندازه گونه به TDSگيری  يد. تكنولوژی ساخت سيستم اندازهنما گيری، نمايش و کنترل مي اندازه

گيری  های متعدد انجام شده در پژوهشكده علوم و صنايع غذايي، نحوه کاليبراسيون سيستم اندازه کند. همچنين با شرح آزمايش جبران مي

های عملي  با انجام آزمايش را خانگي های تصفيه آب اسمز معكوس اضي دستگاه، مدل ريTDSمنظور کنترل  شود. به توضيح داده مي

کنيم.  سازی مي ترين آن را پياده نيكولز طراحي کرده و مناسب -کننده سيستم را با روش پاسخ نوساني زيگلر آوريم. سپس کنترل دست مي به

 RO(Reverse  ممبران يا اين شير با فيلتر شود. انجام مي شير مخلوطو پيوسته زمان واقعي نيز از طريق کنترل  TDSعمليات کنترل اجرای 

Osmosis)شود و با افزودن يا کاستن آب ورودی اين فيلتر به آب خروجي آن، اسباب کنترل  صورت موازی بسته مي بهTDS  را فراهم

دارای و الح، به توليد نيمه صنعتي رسيده است های علمي از مراجع ذيص دست آمده از اين پژوهش، ضمن اخذ تاييديه . سيستم بهسازد مي

 .باشد صنعت مي ي درکاربردهای فراوان

  .PID، ، هدايت الكتريكيTDS، کنترل TDSگيری  اغتشاش دما، اندازه کلمات کلیدی:

Design and Manufacture of TDS Measurement and Control System 

for Water Purification in Reverse Osmosis by Classic PID with the 

Ability to Compensate Effects of Temperature on Measurement 

 

Seyed Kamal-e-ddin Mousavi Mashhadi, Hamid Yadollahi 

 

Abstract: Measurement and control of TDS (Total Dissolved Solids) of water has significant 

importance for industry, agriculture, livestock and health.  The system designed and manufactured 

in this paper measures, displays and controls TDS of water by installing on domestic and industrial 

purification systems. Technology of manufacturing TDS measurement system is such that it can 

compensate for the adverse effect of temperature on measurement. Meanwhile, calibration of the 

measurement system will be explained by discussing several examinations conducted in Research 

Institute for Food Science and Technology. In order to control TDS, mathematical model for 

domestic water purification devices of reverse osmosis (RO) is obtained by running practical 
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experiments. Then, system controller is designed by Ziegler-Nichols oscillation method with the 

most appropriate controller being implemented. Operation of controlling TDS is done through real 

time and continuous controlling of a mix valve. This valve is closed parallel with a membrane filter 

or RO, so one can control TDS by adding or reducing inlet water into outlet water of this filter. The 

system developed by this research is produced in pilot by receiving scientific approvals from 

relevant authorities and has found numerous applications in industry. 

 

Keywords: temperature turbulence, TDS measurement, TDS control, electrical conductivity, 

PID

 مقدمه -1

آب طبيعي به علت خاصيت حل کنندگي خويش، معموال حجم 

هوا نيز به علت حل  2COهای محلول را در خود دارد.  بااليي از نمک

شدن در آب و توليد اسيدکربنيک ضعيف، خاصيت خورندگي آب را 

های گوناگون  بخشد. بنابراين آب در زمان عبور از محيط شدت مي

ها را در خود حل  های آهكي، مقداری از کربنات مخصوصا محيط

 هايي مثل کلسيم , منيزيم و ... باعث همراه يون ها به کند. اين کربنات مي

رود. البته يونهای  ايجاد سختي موقت آب شده که با جوشاندن از بين مي

های فلزی که با سولفات، نيترات و کلرو ايجاد  منيزيم، کلسيم و ساير يون

کنند، با حرارت قابل حذف نيستند. مجموع مواد جامد  سختي دائم مي

 ppmدهند و واحد آن هم برحسب  نشان مي TDS نامحلول در آب را با

(Part Per Million) [. 1باشد] ميTDS  باالی آب، اثرات زيان بخشي

های بخار، خورندگي  های حرارتي و ديگ از جمله رسوب در دستگاه

ها و تاسيسات حرارتي، باقي گذاشتن لک روی محصوالت غذايي و  بويلر

نساجي، کوتاه تر شدن زمان توليد سنگ کليه در بدن، از دست دادن 

ی و قهوه، دير پخته شدن حبوبات، کف نكردن طعم و مزه خوب چا

صابون و افزايش ميزان مصرف آن و در نتيجه مزاحمت در هنگام شستن 

ها را  در پي دارد. از سوی ديگر، حذف بيش از اندازه امالحي نظير  دست

های معمول تصفيه آب خانگي، عالوه بر تلخي طعم   کلسيم در دستگاه

که از آن به مرگ خاموش تعبير شود  آب موجب پوکي استخوان مي

آب در بهداشت و صنعت از اهميت  TDSگيری و کنترل  شود. اندازه مي

بااليي برخوردار است. با استفاده از سيستم تصفيه آب به روش اسمز 

آب شور دريا در ليبي به آب شيرين  3m111111معكوس، روزانه 

که مهمترين  RO[. نحوه عملكرد و ساختار داخلي فيلتر 2شود] تبديل مي

[ به طور کامل 9باشد، در ] های تصفيه آب اسمز معكوس مي بخش سيستم

آب ابتدا بايستي آن را  TDSمنظور کنترل  تشريح شده است. به

طور کلي به دو روش  پارامتر به گيری اين گيری نماييم. اندازه اندازه

همچنين در  [.4،11شود] گيری وزني و هدايت الكتريكي انجام مي اندازه

ای  با هدايت الكتريكي آب، رابطه TDS[ ضمن بررسي ارتباط ميان 4]

 keارائه شده است که در آن با داشتن هدايت الكتريكي و ضريب 

[ بر 5در] نيز قيقاتيها و تح دست آورد. بررسي آب را به TDSتوان  مي

دست آوردن رابطه  هندوستان برای به Red hillsروی آب شيرين منطقه 

و هدايت الكتريكي انجام گرفته است. هدايت الكتريكي را با  TDSميان 

EC  که خالصه شده کلمهElectrical Conductivity باشد، نشان  مي

مچنين باشد. ه مي (µS)دهند و واحد آن برحسب ميكرو زيمنس  مي

[ انجام شده است که حاکي از تغييرات هدايت 6هايي در ] آزمايش

باشد. لذا يک رابطه رياضي بين هدايت  الكتريكي آب با تغييرات دما مي

توان اثر دما بر  دست آمده که براساس آن مي الكتريكي و دمای آب به

 .روی هدايت الكتريكي آب را کاهش داد

های  های صنعتي، روش ها و پروسه کنترل انواع مختلف سيستم برای

[ مورد بررسي قرار 7های کنترلي در ] متعددی وجود دارد. اين روش

[ با افزايش دقت مدل رياضي تخميني 8-3گرفته شده است. همچنين در ]

از يک واحد نمک زدايي به روش اسمز معكوس، کنترل آن با استفاده از 

است. با  بررسي شده Feedback/Feed-forwardهای  تكنيک

استفاده از منطق فازی، شاخص کيفيت آب رودخانه کارون ايران که 

، کدری، TDS،  (Dissolved Oxygen)عمدتا شامل اکسيژن محلول 

به کاربر ارائه صورت کمّي  باشد؛ را تعيين کرده و به مي PHنيترات و 

های تصفيه  آب در دستگاه TDSگيری و کنترل  [. نحوه اندازه11دهد ] مي

 .[ بررسي شده است12ای، در ] اسمز معكوس به روش دو نقطه آب

در اين مقاله يک روش ابتكاری برای طراحي و ساخت سيستم 

های  آب معرفي شده که صحت عملكرد آن در آزمايش ECگيری  اندازه

علت ساختار سنسور طراحي شده،  شود. همچنين به متعدد نشان داده مي

های کوچک  درصد را در بازه 5/1 های زير يابي به دقت امكان دست

های اين سيستم طراحي و ساخته شده،  از نوآوری سازد. فراهم مي

های تصفيه آب صنعتي و  آب بر روی دستگاه TDSگيری و کنترل  اندازه

پارک علم و فناوری استان  14285/719باشد. تاييديه شماره  خانگي مي

 TDSهای کنترل  تر، از سيستم نمايد. پيش خراسان، اين ادعا را ثابت مي

های پتروشيمي استفاده شده است که به  ها و مجتمع تنها در نيروگاه

توان در تصفيه آب استفاده نمود. ولي ما با استفاده  عنوان از آنها نمي هيچ

گيری و کنترل  از علم کنترل در تصفيه آب شرب و ساخت سيستم اندازه

 .آوريم کنندگان به ارمغان مي فمناسب، سالمتي و بهداشت را برای مصر

های تصفيه آب اسمز معكوس اشاره  در ادامه ابتدا به عملكرد سيستم

 TDSگيری  کنيم. سپس ضمن معرفي تكنولوژی ساخت سيستم اندازه مي

سازی اثر اغتشاش دما بر آن، به چگونگي تست و  و همچنين نحوه جبران
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ر ادامه با انجام پردازيم. د گيری مي کاليبراسيون سيستم اندازه

های تصفيه آب اسمز معكوس خانگي  هايي، مدل رياضي دستگاه آزمايش

دست آمده و کنترلرهای  آوريم. با استفاده از مدل به دست مي را به

  های تصفيه آب را به روش آب خروجي دستگاه PID ،TDSکالسيک 

اخت، نماييم.  در انتها نتايج س نيكولز کنترل مي -پاسخ فرکانسي زيگلر

همراه  به TDSگيری و کنترل  تست و ارزيابي عملي سيستم اندازه

های علمي اخذ شده و همچنين کاربرد آن در صنعت و بهداشت،  تاييديه

 .گيرد مورد بررسي قرار مي

های تصفیه آب  چگونگی عملکرد سیستم -2

 اسمز معکوس

های تصفيه آب اسمز معكوس از چندين فيلتر مختلف  در دستگاه

شود. تعداد و نوع فيلترها، بسته به نوع آب منطقه و استفاده ای  استفاده مي

شود. فيلترهای انتهايي از دقت باالتری  که از آن خواهد شد، تعيين مي

نسبت به فيلترهای ابتدايي برخوردار هستند، بنابراين ذرات درشت تر در 

كي از اين شوند. ي ابتدای مسير و ذرات ريزتر در انتهای مسير حذف مي

فيلتر از يک غشاء نيمه تراوا  در اين باشد. مي RO فيلترهای انتهايي، فيلتر

بزرگ،  با ابعاد ناخالصيذرات  استفاده شده است که عالوه بر جداسازی

 کند فيلتر مينيز های موجود در آب را  اکثر مواد شيميايي و آلودگي

 ppm21آب خروجي اين فيلتر در حدود TDSمعموال   (.1)شكل 

اين بدين معناست که ميزان عناصر موجود در آب مانند کلسيم،  .باشد مي

فلورايد، پتاسيم، فيبرها و... به ميزان قابل توجهي کم شده و در نتيجه مزه 

کند. نوشيدن چنين آبي از نظر پزشكان  آب طبيعي به سمت تلخي ميل مي

است که غلظت آب مجاز برای شرب الزم به تذکر  شود. توصيه نمي

 .باشد مي ppm911کمتر از

از آب خروجي در بازه دلخواه،  TDSبرای رفع اين مشكل و کنترل 

صورت موازی   به ROبا فيلتر  اين شير .شود يک شير مخلوط استفاده مي

اين  از آب ورودی توان مقداری مي آن دستي تنظيم با و  رديگ ميقرار 

. امالح زيادی برخوردار است، به خروجي آن اضافه نمودکه از فيلتر را 

خارج شده از سيستم به حد مطلوب برای کاربر  TDSبدين ترتيب 

بدليل زياد بودن فشار آب در ورودی شير مخلوط و فيلتر اما  .رسد مي

RO تغييرات اندک شير مخلوط توسط اپراتور سبب تغييرات بزرگ ،

TDS  علت تاخير  همچنين به شود. ميدستگاه تصفيه آب خروجي آب در

صورت دستي  آب به TDSها دارند، کنترل  ذاتي زيادی که اين دستگاه

باشد. از طرف ديگر با توجه به عدم وجود تكنولوژی  پذير نمي امكان

عمومي  TDSگيری  های اندازه سازی اثر اغتشاش دما در سنسور جبران

موجود در بازار، خطای ناشي از اين اغتشاش تاثير مستقيمي بر روی 

 .گذارد مي TDSکنترل دستي 

 

 RO[9]های مختلف تشكيل دهنده فيلتر  : نمايي از اليه1شكل 

استفاده از  بابرای رفع اين مشكالت در بخش اندازه گيری، 

يزان دقت گيری، م سازی اثر اغتشاش دما در اندازه تكنولوژی جبران

صورت  به دستگاه آب خروجي TDSميزان همچنين  يابد. افزايش مي

شود. با  گيری شده و سپس نمايش داده مي زمان واقعي و پيوسته اندازه

کننده مناسب،  آب و همچنين طراحي کنترل TDSداشتن ميزان دقيق 

ها را در بازه دلخواه کنترل  ميزان امالح آب خروجي اين دستگاه

صورت کامال علمي  . صحت عملكرد سيستم و کاليبراسيون بهنماييم مي

 شود. های مورد تاييد وزارت علوم، انجام مي در آزمايشگاه

های تصفيه آب اسمز  ساختمان و نحوه عملكرد دستگاه 2در شكل 

همراه تلفيق آن با ساختار پيشنهادی اين پژوهش مشاهده  معكوس، به

 .شود مي
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با حذف  TDSگيری و کنترل  : شمای کلي سيستم پيشنهادی اندازه2شكل 

 اثرات نامطلوب دمايي

های ثانويه در نزديكي  شود، فيلتر مشاهده مي 2طور که درشكل  همان

 Mineralها، فيلتر  اند. يكي از اين فيلتر ذخيره آب قرار گرفتهتانک 

آب را بر عهده دارد. ضمنا باشد که وظيفه افزودن مواد معدني الزم به  مي

ها  توان ويروس در اين قسمت، مي UV(Ultraviolet)با استفاده از فيلتر 

 های باقيمانده را حذف نمود. و باکتری

 آب TDSگیری  بخش اندازه -3

و  (Gravimetric TDS)آب به دو روش وزني  TDS گيری اندازه

ده اين دو روش عم  باشد. تفاوت پذير مي امكان (EC)هدايت الكتريكي 
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از ديدگاه عملي بسيار حائز اهميت است. بدين ترتيب که روش وزني 

گونه  کامال آزمايشگاهي بوده و در کنترل پيوسته فرايندهای صنعتي، هيچ

جايگاهي ندارد. اين در حالي است که روش هدايت الكتريكي به علت 

را در گير  راحتي نقش مهم يک اندازه سرعت باالی پاسخ دهي خود، به

طور  ها به نمايد. در زير هر يک از اين روش های کنترلي ايفا مي حلقه

 شود. مختصر توضيح داده مي

 آب به روش وزني TDSگيری  اندازه  9-1

گيری دقيق وزن مجموع مواد نامحلول، در  اين روش بر مبنای اندازه

باشد. باتوجه به اينكه اندازه حجمي اين مواد  حجم معيني از آب مي

بوده، لذا بايستي نمونه آب را از فيلترهايي با همان  µm45/1کمتر از

،   برطبق استاندارد آن جدا شود. سپس های اندازه عبور داد تا ناخالصي

mL211  ساعت  24از اين محلول را داخل يک بشر ريخته و به مدت

منظور  دهيم تا کامال تبخير شود. همچنين به حرارت مي C115در دمای

ساعت ديگر در دمای   2ها را  ها، بايستي آن مانده خشک نمودن باقي

C181  دهيم. در نهايت بايستي وزن  اين مواد را با دقت بسيار  قرار

دست  آب به TDS(، 1)کمک رابطه  گيری نموده و به بااليي اندازه

 آيد. مي

(1)           
 2 1 1000

( / )
W W

TDS mg L
V

 
 

]1 (،1در رابطه ) ]W mg   وزن بشر قبل از حرارت و همچنين

2[ ]W mg خشک شده بعد از  مانده همراه مواد باقي وزن بشر به

]حرارت، و باالخره  ]V ml   حجم آب پس از تصفيه را نشان

 [.4،11دهد] مي

 آب به روش هدايت الكتريكي TDSگيری  اندازه  9-2

گيری هدايت  آب، اندازه TDSگيری  های اندازه از روش ديگر يكي

و هدايت  TDS( ارتباط بين 2در رابطه )باشد.  ( آب ميECالكتريكي )

 الكتريكي آب آمده است. 

(2   )                   eTDS EC S K  

كي آب برحسب ميكرو يبا جايگذاری هدايت الكتر اين رابطهدر 

]زيمنس ]s و ضريبeK است  8/1الي  55/1 که يک عدد ثابت بين

آب  TDSشود؛  و برحسب نوع آب منطقه در آزمايشگاه شيمي تعيين مي

]برحسب ]ppm [، بر اساس 5عنوان نمونه در ] به .[4]آيد دست مي به

واقع  Red hillsبيست و چهار نمونه آزمايش از آب شيرين منطقه 

درکشور هندوستان، ضريب 
eK دست آمده است.  به 9مطابق با شكل

منطقه، بهترين ضريب برایکند که در اين  نتايج حاصل ثابت مي
eK

باشد. الزم به تذکر است که همين ضريب در تمامي  مي 6517/1عدد 

در نظر  55/1های اين مقاله، با توجه به آب منطقه ای مشهد،  آزمايش

 .گرفته شده است

 
دست  منظور به : نتايج آزمايش بيست و چهار نمونه آب شيرين به9شكل 

 .eK [5]ضريب آوردن

 ECگيری  تكنيک ساخت سنسور اندازه  9-9

در سيستم پيشنهادی، نياز  گيری هدايت الكتريكي آب منظور اندازه به

به طراحي و ساخت پرابي داريم که ضمن آب بندی مناسب و مقاومت 

در مقابل خوردگي، از قابليت نصب آسان بر روی يک سه راهي، 

برخوردار باشد. با نصب اين پراب در مسير آب خروجي فيلتر ممبران، در 

ط جايي که آب خروجي اين فيلتر با آب خروجي شير مخلوط مخلو

توان هدايت الكتريكي آب را به صورت زمان واقعي و  شود؛ مي مي

 گيری نمود. پيوسته اندازه

های به کار رفته در اين پراب از فوالد ضد زنگ ساخته شده  هادی

ها به دليل مقاوم بودن آن در  هادی اند. انتخاب اين جنس برای ساخت

شد. مجموعه با مقابل خوردگي و عدم ترکيب پذيری آن با اکسيژن مي

شوند. انتخاب  های فوالدی در يک غالف تفلوني قرار داده مي هادی اين

تفلون، به دليل عايق بودن آن در مقابل جريان الكتريسيته بوده است. 

شود.  انجام مي CNCهای  ساخت اين غالف با تراشكاری توسط ماشين

 شود. نمايي از پراب ساخته شده مشاهده مي 4در شكل 

1mm

6mm

13mm

2mm

10mm

10mm

18mm

5mm

 
: نمای روبرويي پراب ساخته شده )شكل سمت چپ(، و نقشه فني 4شكل 

 آن )شكل سمت راست(
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ثابت سيگنال الكتريكي متناوب سينوسي با فرکانس  با ساخت يک

10و دامنه10kHzالي 1kHzبين p pV  به مدار شكل  و اعمال آن

در اين صورت با تغيير   شود. ، جريان ضعيفي در دو سر پراب جاری مي5

 کند. با هدايت الكتريكي آب در دو سر پراب، ولتاژ اين دو سر تغيير مي

در  آبهدايت الكتريكي  (،4( و )9و با کمک روابط ) تشكيل مدار ذيل

 .آيد ميدست  دو سر پراب به

 
 آب ECگيری  اندازه : مدار اصلي چگونگي5شكل 

 داريم: 5روابط ذيل، از تحليل مدار شكل 

(9)                             
1 2 2 2 2 1RV RV RV  

 آيد: دست مي (، به9و از رابطه )

(4         )                
2 2 1 21

R V V RV   

ثابت گيری ولتاژ دو سر مقاومت با اندازه 5در مدار شكل 
1R  و

(، مقاومت دو سر پراب يا4جايگذاری آن در رابطه )
2R دست  به

گيری اين ولتاژ، در افزايش قابليت اطمينان سيستم  اهميت اندازهآيد.  مي

باشد. در اين صورت چنانچه به هر دليلي سطح ولتاژ  گيری مي اندازه

گيری مقدار مقاومت  غيير کند، هيچ تغييری در اندازهخروجي منبع تغذيه ت

2Rعكس مقاومت شود.  ايجاد نمي
2R همان هدايت الكتريكي در دو

مقدار مقاومت  (4)باشد. در رابطه  سر پراب مي
1R مشخص است و تعيين

گيری  در صورتي که رنج اندازه کاربرد سيستم دارد.آن بستگي به نوع 

TDS  محدود باشد، انتخاب مقدار مقاومت
1R اهميت بااليي از

های  منظور رسيدن به بهترين دقت، بايستي مقاومت به. شود برخوردار مي

1R و
2Rاشند. اما در عمل، مقدار دقيق غلظت محلول مورد باهم برابر ب

آب را  TDSکه حدود تغييرات  باشد در صورتي گيری مشخص نمي اندازه

دانيم. لذا اگر حد پايين غلظت آب را با  مي
minTDS  و حد باالی آن را

با 
maxTDS  ،نشان دهيم گيری است که از  ميانگين غلظت بازه اندازه

 :آيد دست مي ( به5رابطه )

(5    )                   min max

2

TDS TDS



  

تعيين نماييم. لذا  αرا باتوجه به نقطه 1Rحال بايستي مقدار مقاومت 

0.55eK( با فرض 2در رابطه )  :داريم   

(6            )         
6

2

10
[ ] 0.55TDS S

R
   

صورت زير محاسبه  ، به1Rبنابراين بهترين مقدار برای مقاومت 

 شود: مي

(7    )                       
6

1

0.55 10
[ ]R




   

توان به جای استفاده از يک  گيری مي اندازهدر برای افزايش دقت 

مقاومت به عنوان 
1R از يک شبكه مقاومتي پارالل با تعداد ،n  مقاومت

و اندازه
1R n .های  منظور دست يابي به دقت همچنين به استفاده نمود

های اين شبكه از نوع نظامي انتخاب  باال، الزم است که تمامي مقاومت

 شود.

های  مقاوت سينوسي ولتاژگيری و همچنين تحليل  منظور اندازه به

1R و
2R ،های از تراشهتوسط پردازشگر سيستم RMS to DC 

Converter ی ها مقدار موثر سيگنالها  استفاده شده است. اين تراشه

 A/Dگيری توسط واحد  قابل اندازه DCرا به سيگنال  سينوسي

بلوک دياگرام آماده سازی  6. در شكل کنند ميتبديل ميكروکنترلر 

های سيگنال .شود ديده مي سيگنال
1VR  و

2VR  در ابتدا توسط مدارات

و عبور از  DCها به سيگنال  شوند و پس از تبديل آن آپ امپي، بافر مي

باشند. سطح ولتاژ خروجي اين  گذر، آماده آناليز مي يک فيلتر پايين

منظور تبديل اين سيگنال آنالوگ،  باشد و به ولت مي 5الي  1سنسور بين 

مدل  PICها، از ميكروکنترلر  به ديجيتال و همچنين تحليل و بررسي آن

16 877F A کنيم استفاده مي. 

Sin wave Buffer RMS to DC 
Converter

Low Pass 
Filter 

A/D
12 Bit 

گيری در  : بلوک دياگرام مراحل آماده سازی سيگنال برای اندازه6شكل 

 سيستم پيشنهادی

صورت کامال ابتكاری  که به TDSگيری  از نوآوری سيستم اندازه

های  های باال در بازه يابي به دقت طراحي و ساخته شده است، قابليت دست

ها،  دهای بسياری در نيروگاهباشد. اين مهم، سبب کاربر کوچک مي

 .شود های پتروشيمي مي ها و مجتمع پااليشگاه

 ساخته شده ECکاليبراسيون سنسور   9-4

آب و  ECگيری  منظور اطمينان از صحت عملكرد سيستم اندازه به

هايي در پژوهشكده  کاليبراسيون سنسور طراحي و ساخته شده، آزمايش

علم و فناوری استان خراسان علوم و صنايع غذايي، واقع در پارک 

ها، نياز به  تر آزمايش رضوی، صورت گرفت. برای انجام هرچه دقيق

های متفاوت داريم. لذا محلول استاندارد  تعداد زيادی نمونه آب با غلظت

مرحله از طريق افزودن آب مقطر به  99را، در  ppm1111با غلظت 

هرچه تعداد اين مراحل بيشتر شود، بر دقت  نماييم. ميآن، رقيق 

تذکر است که دمای آب را در  الزم بهشود.  کاليبراسيون افزوده مي

داريم. مطابق با  ثابت نگه مي C25تمامي مراحل آزمايش روی

گيری  پاسخ سيستم اندازه 7های شكل  های انجام شده، منحني آزمايش

R1

2k-1%

10Vp-p / 10kHZ

R1

2k-1%

R2

Probe

10Vp-p / 10kHZ
Probe

+

-

V1 V2

+

-
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TDS اين پژوهش طراحي و ساخته شده است؛ در مقايسه با  آب را که در

گيری پژوهشكده علوم و صنايع غذايي با نام  دستگاه استاندارد اندازه

Conductivity/temp/TDS  دهد ، نشان مي8302مدل. 

 
آب در سيستم  TDSگيری  : نمايش پاسخ خروجي بخش اندازه7شكل 

 مقايسه با دستگاه استاندارد( در طراحي و ساخته شده )منحني آبي رنگ 

Conductivity/temp/TDS  منحني سياه رنگ  8302مدل(.) 

شود که پاسخ خروجي سيستم  ، مشاهده مي7با توجه به منحني شكل 

گيری مرجع، دارای  دستگاه اندازه گيری طراحي شده، نسبت به اندازه

تغيير  توان با خطای کمي است. اما برای اصالح اين ميزان خطا نيز، مي

های  معادله منحني سيستم طراحي شده به صورت نرم افزاری، دقت پاسخ

خروجي را بهبود بخشيد. رابطه الزم برای اصالح رفتار سيستم 

در  Curve Fittingابزار گيری طراحي و ساخته شده، با کمک  اندازه

Toolbox آيد. دست مي صورت زير به نرم افزار متلب به 

(8)    1 1 1 2 2 2

3 3 3 4 4 4

sin( ) sin( ) 

   sin( ) sin( )

Y A x A x

A x A x

   

   

     

     
 

 (8: ضرايب ثابت مربوط به رابطه )1جدول

Constants 

3  1.543A    1  3064A    

3  4.355    1  0.2052     

3  0.01102    1  0.00182    

4  0.6312A    2  2255A   

4  2.96     2  2.86    

4  0.02329    2  0.002085    

(، 8در رابطه )
1A  تا

4A ،
1تا

4 و همچنين
1تا

4 ضرايب ،

پاسخ  xاند. همچنين تعيين شده 1ثابت هستند که مطابق با جدول 

های متفاوت  ه به ازای غلظتگيری طراحي شد خروجي سيستم اندازه

باشد. بدين  خروجي اصالح شده، منطبق با سنسور مرجع مي Yآب، و

گردد و رفتار  گيری به صورت نرم افزاری اصالح مي ترتيب، خطای اندازه

شود. حال برای  گيری بر هم منطبق مي خروجي هر دو سيستم اندازه

 های خروجي هر دو سيستم، بررسي صحت عملكرد منطبق سازی پاسخ

 .شود بررسي مي 8ها مجدداً در شكل  رفتار آن

 
گيری طراحي و ساخته شده )آبي رنگ  : مقايسه پاسخ سيستم اندازه8شكل 

در مقايسه با پاسخ دستگاه ،) Conductivity/temp/TDS   8302مدل 

 Curve(، پس از انجام عمليات کاليبراسيون به کمک ابزار )سياه رنگ 

Fitting. 

شود، فرمول ارائه شده در رابطه  مشاهده مي 8در منحني شكل گونه که  همان

گيری طراحي شده بر پاسخ سنسور  ( سبب منطبق شدن پاسخ سيستم اندازه8)

 .شود مرجع مي

گیری  سازی اغتشاش دما در اندازه جبران -4
EC 

شود؛  آب مي ECبا توجه به اينكه تغيير دما سبب بروز خطا در تعيين 

آب بايستي اغتشاش دما را  TDSگيری و کنترل مناسب  منظور اندازه به

 سازی نمود. جبران

گيری هدايت الكتريكي،  آب به روش اندازه TDSگيری  در اندازه

پراب  تغييرات دمای آب سبب تغييرات هدايت الكتريكي در دو سر

فزايش و با کاهش طوری که با افزايش دما، هدايت الكتريكي ا شود؛ به مي

 ،محلول در آبجامد ناکه مجموع مواد توجه شود يابد.  کاهش مي ،آن

دليل ه باشد. اما ب ثابت ميتغييری نكرده و با افزايش و يا کاهش دما، 

های موجود در آب، هدايت الكتريكي بين  افزايش سرعت حرکت يون

همراه خواهد گيری با خطا  يابد و در نتيجه اندازه دو سر پراب افزايش مي

را برحسب تغييرات دما نشان  ECرابطه تغييرات ، 3منحني شكل  بود.

 .دهد مي

 
 [6برحسب تغييرات دما ] EC: تغييرات 3شكل 
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گيری  سازی اثر دما بر اندازه تئوری تحليلي جبران 4-1

EC 

گيری  با اندازهتوان  برای رفع اين مشكل در سيستم طراحي شده مي

EC  (، خطای 3دقيق و جايگذاری آن در رابطه ) طوردمای آب به و

 .[6]حاصل از تاثير دما بر روی هدايت الكتريكي آب را جبران نمود

(3)                  25 1 ( 25)TEC EC T   

، (3)در رابطه 
TEC در  گيری شده آب اندازه هدايت الكتريكي

cTدمای   25، و همچنينEC  در دمای هدايت الكتريكيC25 

 که 1138/1 الي 1175/1 ضريبي است بين . در اين رابطه باشد مي

ب مناطق مختلف متفاوت است. اما با چند آ بسته به امالح موجود در

با  [6]عنوان مثال در   به .توان بهترين ضريب را انتخاب نمود آزمايش مي

0.0187انتخاب   گيری  خطای اندازهEC در دماهای C25 و 

C11  بوده است %2برای يک منطقه خاص کمتر از. 

 سازی اثر دما سازی سخت افزاری تئوری جبران پياده 4-2

گيری دمای آب از  برای اندازهما در سيستم طراحي و ساخته شده، 

160سنسور 30SMT   با دقتC7/1 و حد تفكيکC115/1 

و دمای آب و نيز با ساخت رابطه  ECگيری  نماييم. با اندازه استفاده مي

کنيم. همچنين برای  سازی مي ( در ميكروکنترلر، اين تكنيک را پياده3)

تر، از سنسور های باال بي به دقتيا دست
100PT نماييم. استفاده مي 

برای اطالع از چگونگي اثر دما بر روی سيستم طراحي شده،  

شود. ابتدا دمای يک محلول با غلظت  هايي بدين شرح انجام مي آزمايش

ppm5/479  را تا دمایC52  افزايش داده، و همزمان با سرد شدن

نماييم. منحني شكل ذيل  مرحله ثبت مي 28آن را در  TDSتدريجي آب، 

 دهد. الزم به ذکر است که ضريب  ها را نشان مي نتايج اين آزمايش

 .در نظر گرفته شده است 1187/1ها،  در اين آزمايش

 
سازی  آب برحسب تغييرات دما با تكنولوژی جبران TDS: تغييرات 11شكل 

 (سازی اثر دما )سياه رنگ  ( و بدون جبراناثر دما )شكل آبي رنگ

 

آب را برحسب  TDS، تغييرات 11( در شكل منحني سياه رنگ )

شود در سيستم  گونه که مشاهده مي دهد. همان تغييرات دما نشان مي

سازی دما استفاده نشده است، افزايش  گيری که از تكنيک جبران اندازه

دما سبب افزايش شديد هدايت الكتريكي و به طبع آن، افزايش ناصحيح 

TDS آب مي (شود. اما منحني آبي رنگ بيانگر خروجي سيستم )

گيری طراحي و ساخته شده در اين پژوهش است. در اين سيستم از  ندازها

سازی اثر دما استفاده شده است که دارای مقاومت  تكنولوژی جبران

 باشد. خوبي در مقابل تغييرات دمای آب مي

های تصفیه آب اسمز  سازی دستگاه مدل -5 

 معکوس

آب و  TDSگيری  پس از طراحي و ساخت سنسور اندازه

منظور  رسد. به مي TDSسازی اثر دما بر روی آن، نوبت به کنترل  نجبرا

های تصفيه آب اسمز  آب، بايستي مدل دستگاه TDSکنترل مناسب  

های متفاوتي جهت شناسايي مدل  دست آوريم. تكنيک معكوس را به

ها، از  سيستم وجود دارد. ما برای تعيين مدلي رياضي برای اين دستگاه

استفاده  (Ziegler-Nichols)نيكولز -لرروش حلقه باز زيگ

[. بدين منظور با انجام چند آزمايش در عمل، تخمين مناسبي 7] نماييم مي

 آيد.  دست مي ها به از مدل اين دستگاه

برای اين کار ابتدا پراب سنسور طراحي شده را به کمک يک سه  

کنيم.  و شير مخلوط، نصب مي ROراهي، در مسير آب خروجي فيلتر 

روجي سنسور را از طريق يک اسيلوسكوپ ديجيتال ساخت شرکت خ

TNM ELECTRONICES   20080مدلA  که سرعت نمونه برداری

کنيم. بدين صورت، تمامي  است، به رايانه وصل مي Msps 81آن،

شوند. سپس  آيند، در يک فايل متني ذخيره مي دست مي هايي که به نمونه

منظور اعمال يک ورودی پله به سيستم، شير مخلوط را به اندازه يک  به

آب خروجي دستگاه تصفيه آب مورد  TDSدرصد باز کرده و تغييرات 

 11الي  1به دليل استفاده از يک شير کنترلي  نماييم. آزمايش را ثبت مي

 1/1به عنوان شير مخلوط، ولتاژی معادل  با قابليت عملكرد خطيولت 

شود. الزم به  ولت برای باز کردن يک درصدی شير، به آن اعمال مي

 انجام شده است. C25تذکر است که اين آزمايش در دمای 

ها، پردازش اطالعات  لت زياد بودن تعداد نمونهاما در عمل، به ع

باشد. از  بر مي حاصل از آزمايش در نرم افزار متلب بسيار سنگين و زمان

نمونه آزمايش را  11های آماری، ميانگين هر  اين رو با استفاده از تكنيک

نماييم. سپس مراحل آماده سازی و پردازش  دست آورده و ذخيره مي به

 کنيم. سازی مي های جديد پياده وی اين نمونهاطالعات را بر ر

، رفتار حلقه باز دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس را 11منحني شكل 

دهد. الزم  به ازای فرمان باز شدن يک درصدی به شير مخلوط، نشان مي

به ذکر است که ورودی سيستم، همان ولتاژ اعمالي به شير کنترل و 

گاه تصفيه آب اسمز معكوس آب خارج شده از دست TDSخروجي آن، 

 .باشد مي
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رفتار حلقه باز دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس در دمای  -a: 11شكل 

C25 ،b- عنوان ورودی پله تغيير يک درصدی شير کنترل )شير مخلوط( به 

شدت اعوجاج مشاهده شده در منحني فوق، به علت نويز 

و فرايند نيز  TDSگيری در سنسور نيست. اصوال تغييرات رفتاری  اندازه

باشد. بنابراين علت اين تغييرات تنها، حد تفكيک  صورت ناگهاني نمي به

بيتي اين  8است. حد تفكيک  TNMپاييين کارت اسيلوسكوپ شرکت 

، TDSبيتي طراحي شده برای  11گيری  ستم اندازهتجهيز در مقايسه با سي

شود. لذا نويز مشاهده شده در عمل  برابری دقت مي 33/9باعث کاهش 

 پوشي است. بسيار کم و قابل چشم

دست آوردن منحني عكس العمل فرايند سيستم حلقه باز،  پس از به

مدل  نماييم. برای تعيين اقدام به تعيين مدل تقريبي درجه دوم فرايند مي

در  System Identificationسيستم با تقريب مناسب، از ابزار 

Toolbox کنيم. بدين ترتيب با استفاده از  نرم افزار متلب استفاده مي

های گردآوری شده آزمايش، تابع انتقال مدل سيستم به صورت  داده

 .شود ( تقريب زده مي11رابطه )

(11      )0.0070017

2

823.71
( )

0.7316 1.2021 1

SG s e
s s

 
 

 

ظور اطمينان از درستي مدل تقريبي، پاسخ پله آن را با رفتار من به

 .(12کنيم )شكل  واقعي دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس، مقايسه مي

 
دست آمده با رفتار واقعي دستگاه تصفيه آب  : مقايسه رفتار مدل به12شكل 

 اسمز معكوس

شود، پاسخ پله مدل تقريبي  مشاهده مي 12گونه  که در شكل  همان

دست آمده، با دقت بسيار مناسبي رفتار دستگاه تصفيه آب را به ازای  به

 .کند تغييرات شير مخلوط، دنبال مي

 آب TDSطراحی سیستم کنترل  -6

های تصفيه آب اسمز معكوس، اقدام به  اکنون با داشتن مدل دستگاه

نماييم. سيستم کنترل طراحي شده در اين  طراحي سيستم کنترل آن مي

نيكولز -کالسيک و به روش پاسخ پله زيگلر PIDپژوهش، از نوع 

و همچنين  PIDو  P ،PIسازی انواع  باشد. بدين ترتيب که با پياده مي

 نماييم. کننده را انتخاب مي ترين کنترل ها، مناسب مقايسه رفتار آن

در اين روش از دو پارامتر برای تعيين مشخصه سيستم استفاده 

 19شود. پارامترهای با رسم بيشينه شيب منحني پاسخ پله، مطابق شكل  مي

 .آيد دست مي به

 
نيكولز، به  –در روش پاسخ پله زيگلر  Lو  a: تعيين پارامترهای 19شكل

 ی ورودی مرجع واحدازا

117a، پارامترهای19با توجه به شكل   0.3وL  شوند.  مي

در روش پاسخ پله، به  PIDهمچنين تعيين پارامترهای کنترل کننده 

 . باشد مي 2صورت جدول 

 نيكولز -، در روش پاسخ پله زيكلر PID: پارامترهای کنترل کننده 2جدول

Td Ti K Controller 
- - 1/a P 
- 3L 0.9/a PI 

L/2 2L 1.2/a PID 
توان  ، مي2و همچنين جدول  Lو  aحال با داشتن پارامترهای 

، ضرايب کنترل کننده را در 9ضرايب کننده را محاسبه نمود. جدول 

 .دهد نشان مي PIDو  P ،PIسيستم مورد نظر برای هر سه نوع 

 نيكولز -، در روش نوساني زيكلر PID: پارامترهای کنترل کننده 9جدول

Derivative Integral Proportional Controller 

- - 0.0085 P 
- 0.0085 0.0077 PI 

0.0015 0.0171 0.0103 PID 
در  14صورت شكل ها، آنها را به کننده منظور مقايسه رفتار کنترل به

 .کنيم سازی مي متلب شبيهافزار  نرم Simulinkمحيط 
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Step Response of open loop system (a)
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Model estimates of water purification devices

 

 

Variation of water purification device

Output of model with 0.1v input
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Define a & L parameter, for Ziegler – Nichols reaction curve method.

a=117

L=0.3
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در  PIDو  P ،PIهای  : شبيه سازی رفتار سيستم با کنترل کننده14شكل

 نرم افزار متلب Simulink محيط 

طراحي شده  PIDو  P ،PIهای  کننده بنابراين پاسخ سيستم به کنترل

 .باشد مي 15صورت شكل  نيكولز به -باز زيگلر روش حلقه به

 
 PIDو  P ،PIهای  تصفيه آب، با کنترل کننده: رفتار سيستم 15شكل 

   نيكولز، به ازای ورودی مطلوب –طراحي شده به روش پاسخ پله زيگلر 

ppm121 

بسيار بهتر از  PIDکننده  کنترل  شود، پاسخ طور که مشاهده مي همان

منظور بهبود  های ديگر است. اما با توجه به نوسانات آن، به کنترل کننده

کنيم. پس از  پاسخ در سيستم واقعي اقدام به تنظيم دستي ضرايب مي

 Iو  Pشود که برای کاهش نوسانات بايستي مقادير  سازی مشاهده مي پياده

تعديل شود. شكل زير خروجي سيستم را با ضرايب جديد 

0.0068P   0.004وI  ا ، در مقايسه بPID  روش پاسخ پله

 .دهد نشان مي

 
دست آمده  به PID: مقايسه پاسخ خروجي سيستم با تغيير ضرايب 16شكل 

 ppm121مطلوب  TDSنيكولز، به ازای  -از روش پاسخ پله زيگلر

سازی آن در عمل  ترين کنترل کننده، به پياده پس از انتخاب مناسب

سازی سيستم کنترل حلقه بسته را در  نحوه پياده 17پردازيم. شكل  مي

 .دهد عمل نشان مي
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کالسيک )طراحي شده به روش  PIDبا  TDS: پياده سازی کنترل 17شكل 

 های تصفيه آب اسمز معكوس نيكولز(، در دستگاه-نوساني زيگلر

ری هدايت گي سازی اثرات اغتشاش دما بر اندازه منظور جبران به

گيری تصفيه عالوه بر اندازه  الكتريكي آب در خروجي دستگاه

[ ]TEC sصورت  ، دما نيز به[ ]T c شود و وارد  گيری مي اندازه

بلوک  H s شوند. اين بلوک در خروجي خود،  ميTDS  آب جبران

 دهد.  ( ارائه مي11صورت رابطه ) بهppmشده را برحسب

(11        )                
 1 ( 25)

T eEC K
TDS

T




 
 

سازی اثر اغتشاش دما بر  ای که در عمل برای بهبود جبران نكته

از اهميت بااليي برخوردار است، محل نصب سنسورها  ECگيری  اندازه

ترين مكان  بايستي سنسور دما را در نزديکباشد. بدين ترتيب که  مي

گيری  نصب نمود تا هدايت الكتريكي آب اندازه ECنسبت به  سنسور 

 شده در دوسر پراب، متناسب با دمای آب همان نقطه باشد. 

 

 تست و ارزیابی -7

سيستم طراحي و ساخته شده در پژوهشكده علوم و صنايع غذايي 

واقع در پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی، مورد تست و 

طراحي شده،  TDSگيری  ارزيابي قرار گرفته است. دقت سيستم اندازه

مرحله آزمايش در مقايسه با سنسور مرجع  92طي 

Conductivity/temp/TDS  است. دمای  ، بررسي شده8302مدل

های شكل ذيل به  بوده است. منحني C25آب در تمام طول آزمايش، 

 .باشد گيری طراحي شده مي سيستم اندازهترتيب بيان کننده دقت و خطای 
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Variation of TDS with different controllers P, PI & PID (Set point=120)
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گيری طراحي شده در مقايسه با  بررسي رفتار سيستم اندازه -a: 18شكل 

در دمای ثابت و  8302مدل  Conductivity/temp/TDS سنسور مرجع 

TDS  .های متفاوتb- گيری نسبي برحسب درصد خطای اندازه 

گيری در هر بازه ای،  (، خطای اندازهb)18با توجه منحني به شكل 

به  ppm1111الي ppm251متفاوت است. باال بودن دقت در بازه

دليل انتخاب 
1 1R K  باشد؛ که با اين مقدار، حداکثر حساسيت  مي

آيد که  دست مي به ppm511گيری در نزديكي مقادير  سيستم اندازه

برای مصارف کشاورزی و دامداری مناسب است. در صورتي که سيستم 

برای مصارف آب شرب مد نظر باشد، 
1 3.5R K شود  انتخاب مي

گردد. و  مي ppm211های کمتر از  که منجر به بيشترين دقت در غلظت

در آخر اگر آب برای مصارف صنعتي مد نظر باشد، مقدار مقاومت 

1 100R K شود که اسباب دست يابي به حداکثر  انتخاب مي

 شود.  مي ppm11های زير  حساسيت در غلظت

ساز دما، در سيستم  نتايج مقايسه بخش جبران 13های شكل  منحني

 TDSها در  دهد. اين آزمايش طراحي شده و سنسور مرجع را نشان مي

 .صورت گرفته است C68الي C15و در دماهای  ppm423ثابت 

 
سازی اثر دما در  : بررسي ميزان دقت و خطای نسبي بخش جبران13شكل 

 گيری طراحي شده، در مقايسه با سنسور مرجع  سيستم اندازه

Conductivity/temp/TDS  در دماهای متفاوت و  8302مدلTDS ثابت 

ر ، به ترتيب رفتار سنسو13( در شكل ( و سياه رنگ )منحني آبي)

گيری طراحي شده را در دماهای متفاوت نشان  مرجع و سيستم اندازه

استاندارد در دمای   TDSها با توجه به اينكه  دهد. در اين آزمايش مي

C25  مقدارppm423 باشد، حالت ايده آل اين است که تغييرات  مي

طور که مشاهده  آب ايجاد نكند. اما همان TDSدما هيچ گونه تغييراتي در 

آلي نسبت به تغييرات دما  سازی ايده شود، سنسور مرجع نيز جبران مي

ندارد. اين در حالي است که عملكرد سيستم جبران ساز طراحي شده در 

و همچنين   C41الي C91یها حتي در بازهمقابل اين تغييرات، 

C61 اليC71 باشد. همچنين با توجه  بسيار بهتر از سنسور مرجع مي

 سازی، محدود به ، ميانگين ميزان خطای جبران13های شكل  به منحني

ppm5/8  شود. لذا اين ميزان خطا در  مي %9بوده که اين مقدار برابر

 اين محدوده بسيار مطلوب است.

 گیری نتیجه -8
کيفيت عملكرد و نوآوری سيستم طراحي شده، در پارک علم و 

فناوری خراسان بررسي شده است. بنابراين تاييديه علمي اين سيستم با نام 

از طريق هدايت سنجي جهت کاربرد در  TDSگيری و کنترل  اندازه"

، بر اساس مصوبه شماره "های تصفيه آب با توانايي حذف اثر دما سيستم

م شورای علمي گروه پژوهشي شيمي مواد غذايي پژوهشكده، به  /ش2/31

 صادر شده است.  712شماره 

آب در پژوهشكده  TDSگيری  الزم به ذکر است که بخش اندازه

شماره  همين پارک بررسي شده و تاييديه آن هم به علوم و صنايع غذايي

سازی  صادر گرديده است. همچنين عملكرد بخش جبران 411/آ/2986

گيری نيز، در اين پژوهشكده مورد تست و ارزيابي  اثر دما بر روی اندازه

صادر  411/آ/2416جداگانه قرار گرفته و تاييديه اين بخش نيز به شماره 

 شده است.

و ساخته شده با توجه به قابليت نصب بر روی هر نوع  سيستم طراحي

آب را  TDSتصفيه آب اسمز معكوس خانگي يا صنعتي،   دستگاه

که از  علمي   کند. همچنين با مدل گيری مي صورت دقيق اندازه به

ايم، امكان کنترل  دست آورده های تصفيه آب اسمز معكوس به دستگاه

شود. با استفاده از اين  فراهم مي های دلخواه آب در بازه TDSپيوسته 

های تصفيه آب اسمز معكوس مرتفع شده و با  سيستم، مشكالت دستگاه

مندی کاربران را فراهم  ها، اسباب رضايت بهبود کيفيت آب خروجي آن

 سازد.  مي

گيری و نمايش  توان به اندازه از مزايای سيستم طراحي شده مي 

طر مصرف کننده از کيفيت آب، منظور اطمينان خا آب به TDSپيوسته 

آب، جبران خطای اندازه گيری ناشي از  TDSعدم نياز به کنترل دستي 

اغتشاش دما، جلوگيری از حذف بي دليل ميزان امالح مفيد برای بدن، 

گير کيفيت آب خروجي با کنترل پيوسته شير مخلوط،  بهبود چشم

شير مخلوط،  با تغيير وضعيت به موقع ROطوالني تر شدن عمر فيلتر 

داری و همچنين ارتقاء سطح بهداشت در  تعمير و نگه های کاهش هزينه

 ها اشاره نمود. خانواده

نمونه صنعتي سيستم طراحي و ساخته شده در اين پژوهش، در شكل 
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