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 ستمبایستی از یک سیایمنی یک سیستم احتراق و قابل اطمینان بودن عملکرد آن می افزایشمنظور به

 بین، دستگاه شعله. یکی از اجزای کلیدی این سیستمنظارتی و کنترلی استفاده کرد

(Flame Detector) .است 

مرکز خدمات تخصصی اپتیک سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف تجربه کار در طراحی و ساخت 

 UV Flameآغاز نموده است که حاصل این کوشش، پروژه طراحی و ساخت  29بین را از سال دستگاه شعله

Detector ده است. این بو 29سازی شرکت صنعتی و معدنی گل گهر در سال های کارخانه گندلهبرای مشعل

بین های شعلههای مختلف دستگاههای خود اقدام به بررسی مدلمجموعه با تکیه بر دانش، تجربه و ظرفیت

برق  هایاز نیروگاهموجود نموده و ویژگی هر نمونه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است، سپس باتوجه به نی

دستگاه  دو مدلاقدام به طراحی و ساخت  های با سوخت گاز، مازوت و گازوئیل،ها و کوره، پاالیشگاهحرارتی

 طی قراردادی همچنین. است نمودهنانومتر  411تا  940و  071تا  121 کاری به ترتیبموج  با طول بینشعله

نمونه  11بین، عدد دستگاه شعله 41برای طراحی و ساخت  زوینقنیروگاه برق حرارتی شهید رجایی با 

  این نیروگاه است. براینمونه دیگر  99ساخت شده را تحویل داده و درحال آزمایش

پذیر از خانواده میکروکنترلرهای سی برنامههای کلیدی این دو مدل دستگاه، وجود سه آیاز قابلیت

ARM های دریافتی از حسگر آشکارساز را پس از عبور از ها، سیگنالسیباشد که دو عدد از این آیمی

 گیرد؛ اگرای صورت میهای آن مقایسهکنند و بین مؤلفهگیری میدومسیر آنالوگ موازی، دریافت و اندازه

شود و سبب خود خارج می تفاوتی بین این دو مسیر آنالوگ وجود داشته باشد، دستگاه از حالت کار عادی

 گردد:می

 افتد؛از کار می (Ready Relay)رله حالت کار عادی  -1

 افتد؛بودن از کار میدرصورت فعال (Flame Relay)رله وضعیت وجود شعله  -9

9- LED  خطا(Error LED) .روشن خواهد شد 

شدت نورِ  (Gain Factor)حالت برای تعیین ضریب بهره  1دیگر قابلیت مهم این سیستم، وجود 

(Intensity) شده است که این کار با تغییر در دو نوع کلید گیریاندازه(DIP Switch) گیرد. از صورت می

کند که مقدار شدت نور و فرکانس نوسانات شعله، طرفی این سیستم زمانی تشخیصِ وجود شعله را اعالم می

 Threshold)د آستانه فرکانس نوسانات شعله و ح (Threshold intensity)به ترتیب از حد آستانه شدت نور 

flicker frequency) تر باشد. تنظیم مقدار این دو آستانه نیز در این دستگاه تعریف شده است؛ تنظیم بیش

 11شده در پنل دستگاه که تعبیه (Rotary Switch)هر کدام از این دو آستانه با تغییر کلیدهای چرخشی 

 پذیرد.رت میگیرد، صوحالت را در بر می
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گردد. تدبیر استفاده می و گازوئیل مازوت ،های با سوخت گازعموماً این بازه طول موجی برای مشعل

خوبی که در طراحی اولیه این سیستم اندیشیده شده این است که دستگاه دارای دو مُد کاری می باشد که 

وع دو نای تنظیم گین هر مد، باتوجه به هسوئیچتوان دو تنظیم متفاوت برای کلیدهای روتاری و دیپمی

 نظر گرفت. مختلف در سوخت

آمپر است که حد پائین این خروجی میلی 91تا  4و  91تا  1عالوه این دستگاه دارای خروجی جریان به 

 توسط کاربر قابل تعریف است.

عامل ویندوز، برای نمایش کلیه افزار کاربری تحت سیستمویژگی مهم دیگر این سیستم، وجود نرم

دستگاه  14توان تا های موجود در سیستم است که در یک پروسه کنترلی شامل چند مشعل، میوضعیت

تخاب دهی و انشده است آدرستصل نمود و تنها توسط یک رایانه که دراتاق کنترل نصبهم مبین را بهشعله

 ها را پایش نمود.هر دستگاه را انجام داد و خروجی کل این سیستم

 .پیوست شده استنیز بین نامه استانداردهای اخذشده به همراه بروشور این دو مدل دستگاه شعلهگواهی


