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Abstract
Ultrasonic homogenizer devices are used to homogenize solutions. The basic functionality of these devices is the 
conversion of an electric current into a mechanical vibration current and the formation of intense pressure waves in 
liquid media. Under proper conditions, the pressure waves in the fluid create flow and cause rapid formation of micro 
bubbles. The growth and consolidation of these bubbles create intense heat and cause the cavitation phenomenon until 
they reach the maximum size and ultimately burst. The repetition of cavitation leads to homogenize the solution with 
this device. This device may be utilized in many industries such as pharmacy and food and is available in the market 
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with a variety of power delivery. In this paper, an optimal design and implementation of an ultrasonic homogenizer 
system has been proposed, in which, while increasing the power, the implementation solutions for increasing the 
resistance of the device to the thermal effects of increased power are introduced. Upgrading the power to 600 watts 
is the most important feature of the designed device, which has been improved dramatically in accordance to other 
devices.

Keywords: Ultrasonic Homogenizer, Cavitation, Homogenization, Power Enhancement.

1- مقدمه
در سال های اخیر از همگن س��ازی١ در صنعت های گوناگونی استفاده 
شده است. همگن س��ازی، آمیختن شديد برای يکدست نمودن ذرات 
در دو م��اده مرتبط به هم يا گروه��ی از مواد مربوط به هم برای ايجاد 
يک فرم ثابت از وجه های مختلف نامحلول برای به دست آوردن سوس

پانسیون2 يا امولسیون3 است]١[.
 همگن کردن فرايندی برای دستیابی به يکنواختی کامل در حد اندازه 
ذرات يک محصول است. همگن س��ازی شامل حوزه بسیار وسیعی از 
کاربردها و روش هاس��ت. مفهوم همگن سازی، ترکیب کردن، مخلوط 
کردن، هم زدن، امولسیونی س��ازی، پخش ک��ردن، تکان دادن و غیره 
می باشد. همگن بودن مفهومی مرتبط با ويژگی های فیزيکی يکنواخت 
است. هرچند يک ماده ممکن است در مقیاس بزرگ تر همگن باشد در 
حالی که در مقیاس کوچک تر در داخل همان ماده ناهمگن است]١[.

نخس��تین دستگاه همگن س��از در سال ١899 توس��ط Gaulin ثبت 
اختراع ش��د. اين اختراع شامل يک پمپ پیستونی بود که در آن ماده 

از طريق يک يا چند لوله مويین تحت فشار قرار می گرفت]١[. 
همگن س��ازها را میتوان به سه دسته کلی تقسیم نمود. ١- همگن ساز 

تحت فشار 2- همگن ساز مکانیکی 3- همگن ساز فراصوتی. 
در روش تحت فش��ار که به  طور معمول در نمونه های مايع اس��تفاده 
می ش��ود، تجهیزات خاصی به کار می رود. عم��ده کاربرد اين روش در 
صنايع غذايی، لبنی، دارويی، ش��یمیايی و بیوتکنولوژی است]2[. در 
اين روش به  وس��یله پیستون های رفت و برگشتی، نمونه ها پشت يک 
شیر فشار قوی که در آن برای عبور ذرات، فاصله قابل تنظیمی وجود 
دارد، فشرده می شوند. ذراتی که از اين محل عبور می کنند، به واسطه 
اختالف فشاری که بین دو طرف شیر وجود دارد، دچار يک تالطم شده 
و در اثر برخورد با س��رعت باال با يکديگر باعث خرد شدن تمام ذرات 
می ش��وند. هدف از چنین عملی، تولید ترکیبات همگن و امولسیونی 
با ذرات ريز آسیاب شده است. مطمئنا خروجی اين روش تغییری در 
مشخصات مواد از قبیل رنگ، مقادير طبیعی، قابلیت حاللی و پايداری 
پديد نخواهد آورد]3[. دس��تگاه همگن س��از مکانیکی جهت ترکیب و 
همگن کردن مواد، طراحی ش��ده که با پراکندن ذرات جامد در مايع، 
تش��کیل امولس��یون، سوسپانس��یون يا محلول کامل، می دهد]4[. به 
همین علت دارای طیف وس��یع کاربرد در صنايع داروس��ازی، غذايی، 
بهداش��تی، شیمیايی و نساجی جهت س��اخت محلول ها، روکش های 

مواد، ساخت رنگ و فراورده های خوراکی می باشد]٥[.
س��ومین نوع و از جمل��ه مهمترين انواع همگن س��ازی، همگن س��از 
فراصوت4 میباش��د. يکی از روشهايی که به طور گسترده برای تخريب 
س��لول و همگن سازی استفاده می ش��ود، همگن سازی فراصوت است. 
دس��تگاه همگن س��از فراصوت با ايجاد امواج ش��ديد فش��اری در يک 
محیط مايع کار می کند. امواج فش��اری باعث ايج��اد جريان در مايع 
ش��ده و تحت شرايط مناس��ب، موجب تشکیل س��ريع میکرو حباب 
می گردد که رشد و يکی شدن اين حباب ها تا رسیدن به اندازه بیشینه 

و در نهايت ترکیدن آنها حرارت شديدی ايجاد می نمايد. به اين پديده 
کاويتاس��یون٥ گفته می شود]6[. انفجار حباب ها تولید موج ضربه ای با 
انرژی کافی کرده به طوری که قدرت اين انرژی تا حد شکس��تن پیوند 
کوواالنس��ی بین اتم ها است]7[. اين انرژی موجب شکسته شدن و در 
واقع از هم پاش��یدن مولکول ها می شود. نیروی شديد حاصل از انفجار 
حباب و همچنین جريان های اغتشاش��ی ناشی از ارتعاش صوتی برای 
همگن س��ازی و تخريب سلول استفاده می ش��ود. اين فرآيند می تواند 
به پاش��ش مايع با س��رعتی در حدود 420 کیلومتر در ساعت و ايجاد 

فشاری معادل 200 بار در آن شود]7[. 
همگن س��از فراصوت دستگاهی به منظور تبديل يک جريان الکتريکی 
به يک ارتعاش مکانیکی اس��ت که سبب همگن شدن محلول میشود. 
در س��الهای اخیر شرکت های مختلفی به طراحی و ساخت همگن ساز 
فراصوت ب��ا ويژگی های مختلف پرداختند. اين دس��تگاه ها در بازار با 
توان های مختلفی در دس��ترس هس��تند، اما بس��یاری از آنها توانايی 
کمی در برابر حرارت ايجاد شده از افزايش توان دارند. در همین راستا 
در اين مقاله به طراحی و س��اخت يک دس��تگاه همگن س��از فراصوت 
پرداخته ش��ده اس��ت که در آن، ضمن افزايش توان از طريق افزايش 
فاصل��ه هوايی در س��لف ها، به پیاده س��ازی راهکارهايی برای مقاومت 
بیشتر دستگاه در برابر اثرات حرارتی افزايش توان پرداخته شده است. 
در ادامه مقاله مش��اهده می شود که دستگاه پیشنهادی در مقايسه با 
دستگاههای مش��ابه خارجی در پارامترهای عمده که هدف بهبود آن 
پارامترها اس��ت )مانند توان، حجم محلول اولتراسونیک شده، تعامل 
بهت��ر با کاربر و جلوگیری از خس��ارت به دس��تگاه و اطراف آن( بهتر 
عمل کرده است. مهمترين ويژگی دستگاه طراحی شده ارتقا توان آن 
تا 600 وات اس��ت که نسبت به نمونه های خارجی بهبود چشمگیری 

داشته است. 
در بخش 2 اين مقاله به ش��رح عملکرد دس��تگاه همگن ساز فراصوت 
پرداخته و پس از آن در بخش 3 س��اختار دس��تگاه پیشنهادی شرح 
داده ش��ده است. در بخش 4 نتايج حاصل، تحلیل شده و در بخش ٥ 

نتیجه گیری نهايی مقاله آمده است.

2- اولتراسونيک هموژنايزر
دس��تگاه های اولتراس��ونیک هموژنايزر دس��تگاه هاي��ی چندتابعی و 
چندهدفه می باش��ند ک��ه از ويژگی صوت فرکانس باال اس��تفاده می 
کنند. اس��تفاده از اين نوع ص��وت، به منظور ايجاد حفره در مايع برای 
دسترس��ی به تولید انرژی باال انجام می پذيرد. در شکل )١( شماتیک 

کلی از يک دستگاه اولتراسونیک هموژنايزر نمايش داده شده است.
دس��تگاه اولتراس��ونیک هموژنايزر، از يک منبع تغذي��ه و يک مبدل 
اولتراس��ونیک تشکیل ش��ده اس��ت. منبع تغذيه اولتراسونیک انرژی 
الکتريکی 220 ولت AC و 60 هرتز تکفاز را به يک سیگنال الکتريکی 
600 ول��ت و 20 تا 2٥ کیلوهرتز تبدي��ل می کند. بخش های مختلف 
مدار الکتريکی يک دستگاه اولتراسونیک هموژنايزر نیز از اجزايی مانند 
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يکس��وکننده برق، سويچ قدرت، سیستم مبدل فرکانس، تقويت کننده 
قدرت، دس��تگاه قفل فاز6 اتوماتیک رديابی فرکانس، رگوالتور قدرت، 
آشکارس��از قدرت، دس��تگاه محافظ برق و يک میکروکنترلر تشکیل 
شده است. با استفاده از امپدانس و توان مناسب، ترنسديوسر7 دستگاه 
اولتراس��ونیک هموژنايزر، موجب تولید ان��رژی مکانیکی از طريق يک 
رزوناتور8 پیزوالکتريک می ش��ود که توسط يک پروب9 فلزی از جنس 
تیتانیوم متمرکز و تقويت شده است. پس از اينکه انتهای پروب درون 
محل��ول قرار می گیرد، امواج متمرکز ب��ا فرکانس باال از طريق انتهای 
پروب موجب تحريک و القاء کاويتاس��یون می ش��ود. اين عمل موجب 
القاء نیروهای برش��ی بس��یار زياد به س��لول ها )و در واقع مولکول ها( 
ش��ده و موجب شکس��ته ش��دن و در واقع از هم پاش��یدن مولکول ها 
می ش��ود. اجزای مختلف يک دستگاه اولتراسونیک هموژنايزر عبارتند 
از: کابل ترنسديوس��ر، محل قرار گرفتن ترنسديوس��ر، تش��ديدکننده 
)تقويت کنن��ده(، پ��روب، پنل کنترل، محافظ، مح��ل اتصال خروجی 
اولتراس��ونیک، برچس��ب، نگهدارنده فیوز، س��وکت برق، سويچ برق و 
آشکارس��از دما. در شکل )2( دياگرام الکتريکی مربوط به اين دستگاه 

نشان داده شده است. 

شكل 1: شماتيک كلی از يک دستگاه اولتراسونيک هموژنايزر ]7[.

شكل 2: دياگرام الكتريكی اولتراسونيک هموژنايزر ]7[.

3- سيستم پيشنهادی
در اين بخش به ش��رح س��اختار سیس��تم پیش��نهادی جهت طراحی 
دس��تگاه اولتراسونیک هموژنايزر می پردازيم. ويژگی های مهم دستگاه 

ارايه شده در اين مقاله را می توان به صورت ذيل خالصه کرد:
- برخورداری از يک HMI10 برای تعامل بیشتر و راحت تر با کاربر

- برخورداری از تنظیم خودکار در راستای پردازش راحت و بهره وری 
بیشتر

- نشانگر دما و کنترل کننده آن
-تواناي��ی کار مداوم تا 99 س��اعت و برخورداری ش��مارنده برای اين 

واحد زمانی
- جبران ساز دامنه اتوماتیک

در شکل )3(نیز بلوک دياگرام سیستم پیشنهادی و نحوه ارتباط اجزا 
آن با يکديگر نش��ان داده ش��ده اس��ت. يک مبدل AC به DC با سه 
سطح تولید ولتاژ ١2، ٥ و 24 ولت برای راه اندازی و تغذيه بخش های 

شكل 3: بلوک دياگرام سيستم پيشنهادی
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مختلف مدار در سیس��تم پیشنهادی تعبیه شده است. برد کنترلی که 
با اس��تفاده از تراشه ATMEGA64 طراحی شده است، برای تغییرات 
س��طح ولتاژ PWM11 و همچنین کنترل HMI می باش��د. برد کنترلی 
دو خروجی دارد که خروجی اول خروجی on و off برای برد PWM و 
خروجی دوم دستور سطح ولتاژ برای PWM می باشد. تغییرات سطح 
ولتاژ خروجی بین 0.7 تا ١.٥ ولت است که با تغییر آن، دوره کاری١2 
و به تبع آن توان دس��تگاه کم و زياد می شود. پس از برد کنترلی، برد 
PWM در برد اصلی قرار دارد که دو ورودی تغییر ولتاژ و on و off را 
از برد کنترلی و ورودی تغذيه را از بخش تغذيه١3 دريافت می کند. الزم 
 PWM به ذکر است اين برد با تغذيه ١2 ولتی کار می کند. وظیفه برد
نیز ساختن دوره کاری مناس��ب ترانزيستورهای ماسفت موازی است 
که در بلوک دياگرام، نمايش داده ش��ده اس��ت. در واقع پهنای پالس 
on و off خروج��ی از واحد PWM تنظیم می ش��ود. همچنین الزم به 
ذکر است اين عمل بدون دستکاری در مقدار فرکانس ورودی دستگاه 
اتفاق می افتد. در نهايت اين عمل به افزايش توان دستگاه و در نتیجه 
تنظیم قدرت ضربه دستگاه، منجر خواهد شد. برد بعدی دستگاه، برد 
VCO14 می باشد که نقش نوسان ساز و تغییردهنده فرکانس را برعهده 

دارد. همانگونه ک��ه مالحظه می گردد، يکی از ورودی های اين بخش، 
از يک پتانسیومتر گرفته شده است که اين پتانسیومتر با يک تقسیم 
مقاومتی، وظیفه تعیین و تقس��یم فرکانس را برعهده خواهد داش��ت. 
ورودی ديگر دستگاه نیز ورودی ١2 ولت DC خواهد بود که به عنوان 

تغذيه از بخش تغذيه، گرفته شده است.
خروجی PWM در شماتیک شکل )3( همان گونه که مالحظه می شود، 
وارد گیت ترانزيستورهای ماسفت می شود. ورودی ماسفت های موازی، 
يک ورودی +++V که به منزله ورودی 220 ولت اس��ت و يک ورودی 
ديگر نیز از برد PWM می باش��د. خروجی اين دو ماسفت موازی يک 
Vp می باشد که اين ولتاژ ورودی دو ماسفت سری نشان داده شده در 
ش��کل )3( خواهد بود. خروجی ماس��فت های سری به يک سر ترانس 
وارد می شود. ورودی ديگر ترانس از يک مقسم خازنی گرفته می شود. 
خروجی ترانس از يک س��ر به ترنسديوس��ر و از س��ر ديگر وارد سلف 
می ش��ود که با افزايش و در واقع تنظیم فاصل��ه هوايی آن به افزايش 

توان مورد نظر دستگاه دست يافته ايم. الزم به ذکر است در اين بخش، 
سلف در نقش تنظیمکننده راکتانس عمل می کند.

در نهايت تراش��ه های مورد استفاده برای بردهای VCO و PWM نیز 
تراشه های 3٥2٥ میباش��ند که يکی از آنها در نقش فلیپ فالپ کار 
می کند. بخش الکترونیکی اولتراس��ونیک هموژنايزر طراحی ش��ده در 
اين مقاله از سه بخش برد اصلی، برد VCO و برد PWM تشکیل شده 
است که در ادامه شماتیک مربوط به هريک از آنها نشان داده می شود. 
همان طور که می دانیم هموژنايزر اولتراس��ونیک دستگاهی است برای 
تبدي��ل جريان الکتريکی به يک ارتعاش مکانیک��ی که با ايجاد امواج 
شديد فشاری در يک محیط مايع کار می کند. بخش های مختلف اين 
دس��تگاه از سه بخش عمده تشکیل شده است. جزء اول کنترلر است 
که وظیفه آن نیز کنترل ورودی، نمايش پارامترهای قابل مش��اهده و 
مديريت فرايند می باشد. مبدل فراصوت بخش ديگری از اين دستگاه 
اس��ت که جريان متناوب تولید شده توسط کنترلر اين قسمت، سبب 
ارتعاش مکانیکی قطعه پیزوالکتريک دستگاه شده که در نهايت سبب 

ارتعاش پروب می شود.
در ش��کل )4( ش��ماتیک مدار VCO که به عنوان مبدل فراصوت در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت، به نمايش آمده اس��ت. اين مدار برای ايجاد 
فرکانس نوس��انی بین 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز قرار داده ش��ده است. 
همان گونه که از ش��ماتیک اين مدار نیز قابل مالحظه است، اين مدار 
از يک تراش��ه و دو فلیپ فالپ D تش��کیل شده است. شماتیک مدار 
PW نیز در ش��کل )٥( نش��ان داده شده اس��ت. از جمله نوآوری ها و 
مزايايی که در نس��خه طراحی و ساخته شده در اين مقاله وجود دارد، 
بحث سنسور دما می باشد که نسبت به نسخه های پیشین بکار گرفته 
ش��ده است. همچنین سنسور قطع عملکرد برای زمانی که در محفظه 
سیس��تم باز می شود، نیز تعبیه شده است که در نسخه های قبلی اين 

دستگاه موجود نبود.
همان گونه که در شکل )٥( قابل مالحظه است، پايه های ١ و 2  تراشه 
ک��ه به ورودی های مثبت و منفی اختصاص دارد، به ترتیب به ورودی 
کنترل توان و ولتاژ رفرنس متصل هستند. در واقع معیار کنترل توان 
در اين شماتیک، همان ورودی پايه يک تراشه خواهد بود. دو خروجی 

VCO شكل 4: شماتيک مدار
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OutA1 و OutB1 نی��ز خروجی های مدار PW هس��تند که با توجه به 
دو ورودی +In و -In تغییر می کنند.

همچنین با تعبیه يک HMI امکان برقراری ارتباط آسان تر با کاربر نیز 
فراهم گرديده اس��ت. همچنین امکان تنظیم زمانی برای دوره تناوب 
پالس ترنسديوس��ر و همچنین تنظیم بازه زمانی on و off پالس تولید 
ش��ده نیز در سیستم پیشنهادی تعبیه ش��ده است که در نسخه های 

پیشین کمتر مشاهده شده است.

3- تحليل نتايج
يکی از مزايای مهم دس��تگاه پیش��نهادی که در دس��تگاه های مشابه 
وج��ود ن��دارد، صفحه نمايش لمس��ی بصورت HMI می باش��د. بدين 
ترتی��ب که با تعبیه يک صفحه نمايش در اين دس��تگاه که به صورت 
لمس��ی عمل می کند، امکانات مختلفی در آن گنجانده شده است که 
در ادامه به بررس��ی آنها پرداخته می ش��ود. ش��کل )6( شمای کلی از 

صفحه نمايش را نشان می دهد.
الزم به ذکر اس��ت برد برنامه نويس��ی صفحه نمايش لمسی HMI برد 
ATMEGA64 می باشد. با بررس��ی نسخه های پیشین از اين دستگاه 
می توان مالحظه نمود که بیشتر نسخه های اين دستگاه از حالت های 
دکمه ای به جای لمس��ی برای راه اندازی دستگاه استفاده می کردند که 
همان گونه که در تصوير نش��ان داده شده است، با اضافه کردن صفحه 
نمايش HMI به اين دس��تگاه نقطه تمايزی میان دستگاه پیشنهادی 
با دس��تگاه های ديگر ارايه شده اس��ت که واسط مناسبی بین کاربر و 

دستگاه می باشد.
از جمله قابلیت هايی که اين صفحه نمايش برای کاربران ايجاد نموده 
اس��ت، )عالوه بر قابلیت Play و Stop که در نس��خه های قبلی موجود 
بود،( يک قابلیت Pause نیز به آن اضافه ش��ده اس��ت که امکان توقف 
مقطع��ی و موقت��ی در عملکرد دس��تگاه را فراهم می س��ازد. عالوه بر 
اي��ن قابلیت، ي��ک قابلیت میله توان نیز به اي��ن صفحه نمايش اضافه 
ش��ده است. اين میله قابلیت تغییر توان وارده به پروب برای اعمال به 
محلول را تا 600 وات فراهم می سازد. عالوه بر تغییر دستی میله توان 
که در کادر مقابل آن مقدار توان وارده نشان داده می شود، می توان با 

وارد ک��ردن عدد توان مد نظر در کادر روبروی میله توان، مقدار توان 
دلخ��واه را به دس��تگاه معرفی نمود که به نوبه خود در دس��تگاه های 

مشابه موجود نیست. 

شكل 6: صفحه نمايش لمسی دستگاه پيشنهادی
تا بدين جا مزيت هايی که با استفاده از صفحه نمايش لمسی HMI به 
دس��تگاه پیشنهادی اضافه شده است، تشريح شد. در ادامه با توجه به 
اينکه ايده اصلی ما در اين دس��تگاه، افزايش توان دستگاه بوده است، 
تکنیک های مداری به کار رفته جهت افزايش توان و بازدهی دس��تگاه 
نش��ان داده خواهد شد. شکل )7( سلف و هس��ته آن را در برد اصلی 
نش��ان می دهد. در اين جزء مدار، با افزايش فاصله يا گپ هوايی سلف 
از طريق چس��باندن چند اليه چس��ب به يکی از هس��ته های کناری 
س��لف، اندوکتانس١٥ س��لف را پايین آورده و به تبع آن توان دستگاه 
را افزايش داده ايم. بنابراين يکی از عوامل افزايش توان دس��تگاه پايین 

PW شكل 5: شماتيک بخش
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آوردن اندوکتانس سلف از طريق افزايش فاصله هوايی آن می باشد. اما 
امر بديهی اين که ص��رف افزايش توان، تبعاتی از نظر افزايش جريان 
و ولتاژ اعمالی به اجزای مختلف مدار خواهیم داش��ت که به طور قطع  
نیازمند کنترل می باش��د. پس از ايجاد گپ هوايی، مقدار اندوکتانس 
س��لف کاهش پیدا کرده و توان دستگاه رو به افزايش خواهد گذاشت. 
بديهی اس��ت نخس��تین اثر افزايش جريان و ولت��اژ اعمالی به اجزای 
مختل��ف و در واقع نخس��تین اثر افزايش توان دس��تگاه، گرم ش��دن 
س��لف و ترانس دستگاه می باشد که در صورت عدم کنترل آن موجب 
به بارآوردن خس��ارات به دس��تگاه خواهد ش��د. در واقع افزايش توان 
دستگاه عمال کار سختی به حساب نمی آيد، بلکه کنترل تبعات ناشی 
از آن بیشترين سختی را در پی خواهد داشت. از جمله تبعات افزايش 
توان میتوان به گرم ش��دن س��لف و ترانس دستگاه اشاره کرد که اين 
دو مورد می تواند به کوتاه ش��دن عمر س��لف و ترانس و در گذر زمان 
ب��ه س��وختن اين دو قطع��ه بیانجامد که با افزايش تعداد اليه س��یم، 
س��لف و ترانس قادر ش��ديم، ظرفیت گرمايی اين دو را افزايش دهیم. 
از جمله اقدامات ديگری که برای رفع مشکالت ناشی از افزايش توان 
انجام ش��د میتوان به تعويض ترانزيس��تورها )به نس��بت افزايش آمپر 
جريان و ولتاژ(، ايجاد خنک کننده )برای خنک نمودن ترانسديوسر(، 
 DVR16 تعبیه سنسور دما، درب راه انداز و در نهايت استفاده از قطعه
)اصالحگر دينامیکی ولتاژ(]8[، تقويت NTC17 )ترمیستورهای ضريب 
دمايی منفی( و مقاومت فیدبک، اش��اره نمود که در بخش های بعدی 

کاربرد اين دو قطعه آمده است.

شكل 7: سلف و هسته سيستم پيشنهادی
برای بهبود ظرفیت گرمايی س��لف و مقابله با گرمای ناش��ی از کاهش 
اندوکتانس و افزايش توان، تعداد اليههای س��یم پیچی را از 9 اليه به 
١١ اليه افزايش داديم. همچنین برای جلوگیری از داغ ش��دن ترانس 
نی��ز بايد تعداد اليه های س��یم پیچی افزايش میاف��ت که به علت نبود 
فضا برای انجام اين عمل بر روی ترانس، يک ترانس مش��ابه با ترانس 
نخس��ت با آن موازی ش��ده است تا از داغ ش��دن ترانس جلوگیری به 

عمل آيد.
يکی ديگر از مش��کالتی که برای سیستم پیش��نهادی در اثر افزايش 
توان بوجود می آمد، داغ کردن و در نهايت س��وختن مقاومت فیدبک 
بوده اس��ت که برای جلوگیری از اين امر، توان مقاومت را باال برده ايم. 
ش��کل )8(، مقاومت فیدبک مذکور را نشان می دهد. مقاومت اولیه در 
توان 400 وات، توانايی کافی در برابر گرما را داشت، اما با افزايش توان 
دس��تگاه به 600 وات، تحمل میزان گرمای ناش��ی از آن را نداشته و 
می سوخت. بنابراين مقدار توان اين مقاومت را دو برابر افزايش داديم. 

در حالت ابتدايی مقدار توان مقاومت برابر ١ وات بود که با بهبود مدار 
به 2 وات رسانديم. 

يک��ی ديگ��ر از مواردی که ب��ا افزايش توان دس��تگاه ايجاد مش��کل 
مینمود، س��وختن ترانزيستورهای ماس��فت بکار رفته در دستگاه پايه 
ب��ود. بدين ترتیب که پ��س از افزايش توان دس��تگاه و ايجاد گرما در 
ترانزيستورهای ماسفت، گرمای ايجاد شده از طريق خنک کننده های 
موجود در پش��ت ترانزيستورهای ماس��فت دفع نمی گرديد، از اين رو 

باعث سوختن آنها می شد.

شكل 8: مقاومت فيدبک سيستم پيشنهادی

ترانزيس��تورهای بکار رفته در دس��تگاه پايه از نوع 20N50 )20 آمپر 
٥00 وات( میباش��ند. از اي��ن رو ب��رای رفع اين مش��کل و با توجه به 
ش��ماتیک مداری دس��تگاه، و همچنین با توجه ب��ه عناصر موجود در 
بازار ايران، از ترانزيستور 48N60 )48 آمپر 600 وات( استفاده شد که 
مشکل داغ ش��دن و سوختن ترانزيستورهای 20N50 را کامال برطرف 

نمود.
پس از رفع مش��کل ناش��ی از ترانزيس��تورها، عامل بعدی که موجب 
مش��کالتی پس از افزايش توان ب��ود، ورود لحظه ای ولت��اژ به فیوز و 
س��وختن آن بود. با توجه ب��ه اينکه فیوز بکار رفته در دس��تگاه پايه، 
3 آمپ��ر ب��ود و باتوجه به اينکه افزايش توان فیوز قادر اس��ت به خود 
سیستم آس��یب برس��اند، بنابراين توان فیوز نس��بت به دستگاه پايه 
تغییری نکرد، اما برای رفع مش��کل از قطعه NTC اس��تفاده شد. قرار 
دادن اي��ن عنص��ر در ورودی پل ديودها موج��ب جلوگیری از اعمال 
ناگهانی ولتاژ و در واقع شیبدار شدن ورودی ولتاژ که پیشتر به صورت 
لحظه ای بود، می شود. با توجه به اينکه NTC با توان باال در بازار ايران 
 5D20 از نوع NTC موج��ود نبود، از اين رو اقدام به موازی ک��ردن دو
کرديم. اين عمل موجب افزايش توان NTCهای بکار رفته در سیستم 
ش��د. موازی ک��ردن اين دو NTC موجب افزايش توان NTC ش��ده و 
باعث ش��د اي��راد بوجود آم��ده از اعمال لحظه ای توان ب��ه فیوز و پل 
ديودها نیز به طور کامل برطرف ش��ود. پس از برطرف کردن ايرادهای 
ناش��ی از ورودی و قس��مت های میانی دستگاه که در اثر افزايش توان 
دستگاه حاصل ش��ده بود، نوبت به بررسی اثرات اين افزايش توان در 
خروجی دس��تگاه می رس��د. الزم به ذکر است که ورودی ولتاژ در اين 
دس��تگاه برابر 2000 ولت با فرکانس 20 کیلوهرتز می باشد. اين ولتاژ 
طبیعتا بر سر پیزوالکتريک اعمال خواهد شد که اين امر به زبان ساده 
به اين معنی خواهد بود که پیزوالکتريک در هر ثانیه 2000 بار ضربه 
خواهد زد. لذا اين موضوع قدرت نوس��ان پیزوالکتريک را به طور قابل 
مالحظ��ه ای افزايش خواهد داد. نوس��ان خروجی از طريق يک مبدل، 
تقويت ش��ده و به س��ر پروب می رس��د، خروجی راه انداز، )که بر سر 
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ترنسديوس��رها و پیزوالکتريک، اعمال می ش��ود،( به دلیل اعمال توان 
افزايش يافته بر س��ر پروب تیتانیومی، صدمه خواهد ديد. اين خرابی 
موجب ايجاد يک فیدبک به سلف و ترانس شده که موجب داغ شدن 
و س��وختن آنها و در نهايت وارد ش��دن خس��ارت به دستگاه می شود. 
در راس��تای برطرف کردن اين ايراد نیز، از قطعه DVR اس��تفاده شد. 
کاربرد قطعه DVR در اين دستگاه در زمان خرابی نوک پروب و خارج 
نشدن توان خروجی اس��ت، به صورتی که به واسطه DVR، خروجی به 
سرعت اتصال کوتاه شده و عملکرد دستگاه قطع می گردد به نحوی که 

فیدبک برگشتی، به سلف و ترانس آسیب نزند.
از جمله مش��کالت ديگری ک��ه در خروجی بوجود می آيد، ايجاد گرما 
در اث��ر افزاي��ش دامنه ولتاژ و ب��ه تبع آن افزايش ق��درت ضربه زدن 
ترانسديوس��ر می باش��د. بديهی اس��ت که چون سیس��تم ضربه زدن 
ترنسديوس��ر يک سیس��تم مکانیکی می باش��د، افزاي��ش دامنه ولتاژ 
ک��ه افزايش تح��رک را در آن به دنبال دارد، موج��ب افزايش گرمای 
بوجود آمده ناش��ی از افزايش توان دستگاه خواهد شد. بنابراين برای 
جلوگیری از اين داغ ش��دگی، از ي��ک خنک کننده برای خنک کردن 

ترانسديوسر استفاده شده است.
خروج��ی ولتاژ راه انداز الکترونیکی دس��تگاه با فرکانس 20  کیلوهرتز 
روی پیزوالکتريک، نوس��ان کرده و ايجاد موج می نمايد. اين نوس��ان 
توس��ط مب��دل، تقويت ش��ده و از طريق ن��وک ترانسديوس��ر )پروب 
تیتانیوم��ی(، به صورت عمودی به محلول ضربه می زند و موجب ايجاد 
حباب در محلول شده و با ترکیدن حباب در محلول، محلول در ابعاد 
نانو ريز ش��ده و با يکديگر ترکیب می شود. ش��ايان ذکر است که اين 

امواج مافوق صوت هستند. 
با افزايش قدرت ضربات ترنسديوس��ر و افزايش دما، دمای محلول )که 
از سیستم پیشنهادی برای همگن س��ازی آن استفاده شده است( نیز 
افزايش خواهد داشت. بنابراين قرار دادن يک محدوديت دمايی در اين 
سیس��تم برای محلول نیز از جمله ضروريات خواهد بود. بدين ترتیب 
که در صورت رس��یدن دمای محلول به يک مقدار معین تعیین شده 
توس��ط کاربر، دستگاه عمل کاوتاس��یون را قطع نموده و از کار بیفتد. 
در همین راس��تا از يک سنسور PT100 که يک سنسور دما می باشد، 
استفاده شده است. با اس��تفاده از برنامهنويسی بر روی میکروکنترلر، 
دمای محلول اس��تخراج شده و با مقدار محدوديت تنظیم شده توسط 
کاربر مقايس��ه می ش��ود. در صورتی که اين دما بیش��تر از محدوديت 
دمايی تنظیم ش��ده باشد، عمل کاواتاسیونی که پروب بر روی محلول 

انجام میدهد، قطع می شود.
قابلی��ت بعدی اضافه ش��ده به دس��تگاه پیش��نهادی، حس گر١8 درب 
جعبه دس��تگاه، می باش��د. با توجه به افزايش توان دس��تگاه و ايجاد 
خطره��ای احتمالی به تبع آن، يک حس گر به سیس��تم اضافه ش��ده 
است. اين حس گر بدين صورت عمل می کند که پس از باز شدن درب 
جعبه، عملکرد دس��تگاه خود به خود متوقف می ش��ود. اين قابلیت در 

سیستم های قبلی موجود نبوده است.
پ��س از افزودن تمامی قابلیت ه��ای مذکور و کنترل اثرات ناش��ی از 
افزايش توان در دستگاه پیشنهادی، آزمايش هايی پیرامون قابلیت های 
دس��تگاه جديد، انجام پذيرفت تا ظرفیت های مختلف دستگاه بررسی 
شده و بتوان برای مقايسه دستگاه مذکور با دستگاه های مشابه، اقدام 
نمود. در ادامه نتايج حاصل از آزمايش های مختلف ذکر خواهد شد. 

در جدول )١( ويژگی های دس��تگاه طراحی شده، آمده است. مشاهده 
می ش��ود که جريان ورودی س��مت چپ 6 تا١0 آمپر و توان خروجی 
س��مت چپ 600  تا 900 وات می باشد. همچنین سیستم پیشنهادی 
دارای محفظه ی عايق صوتی بوده و قابلیت اس��تفاده منقطع پالسی و 

تنظیم دامنه ولتاژ را دارد. اما توانايی تنظیم فرکانس را ندارد. 

دستگاه پايه ای که در اين پژوهش مقايسه نسبت به آن انجام می شود، 
هموژنايزر اولتراس��ونیک مدل UP400ST   ]9-١0[ س��اخت ش��رکت 
Hielscher آلمان می باش��د که از بهترين نوع دس��تگاه همگن ساز در 
دس��ترس در بازار ايران اس��ت. جدول )2( مقادير توان، فرکانس، قطر 
سونوترود١9 و چند پارامتر ديگر را برای سیستم پیشنهادی و دو مدل 

UP400ST و UP200HT  ]١١-١2[ نشان داده شده است.
جدول 1: ويژگی های دستگاه پيشنهادی

6 تا ١0 آمپرجريان ورودی سمت چپ
600 – 900 واتتوان خروجی سمت چپ

داردمحفظه عايق صوتی

2٥-3 میلیمترقطر انتهايی تقويت کننده
داردقابلیت استفاده منقطع پالسی

نداردقابلیت تنظیم فرکانس

داردقابلیت تنظیم دامنه ولتاژ

UP200HT و UP400ST جدول 2: مقايسه مشخصات اصلی دستگاه پيشنهادی با دو مدل

دستگاهپيشنهادیUP200HTUP400STمشخصاتدستگاه

600 وات400 وات200 واتتوان

20 کیلوهرتز24 کیلوهرتز26 کیلوهرتزفرکانس

٥ تا ١00 میلیمتر3 تا 40 میلیمتر3 تا 40 میلیمترقطر سونوترود

24 ساعته/هفت مدت زمان استفاده
روز هفته

24 ساعته/هفت 
روز هفته

24 ساعته/هفت 
روز هفته

حجم اولتراسونیک شده 
در روز

١80 لیتر با توجه 
به کاربرد

200 لیتر باتوجه 
به کاربرد

300 لیتر با توجه 
به کاربرد

حجم مناسب محلول 
جهت عملیات

0.١ تا ١000 
میلیمتر

٥ تا 4000 
میلیمتر

١0 تا 6000 
میلیلیتر

همان گونه که در جدول )2( نشان داده شده است، دستگاه پیشنهادی 
در مقايس��ه با دس��تگاه های مش��ابه خارجی در پارامترهای عمده که 
هدف بهبود آنها را داش��تیم )مانند توان و حجم محلول اولتراسونیک 
ش��ده( بهتر عمل کرده است. همچنین عالوه بر اين مزيت عمده، يک 
س��ری ويژگی هايی در سیس��تم پیشنهادی اعمال ش��د که در مشابه 
خارج��ی آن وجود ن��دارد. مانند صفحه HMI که ح��اوی قابلیت های 
متعددی مانند ذخیره کردن عملکردهای پرتکرار دستگاه و همچنین 
میله توان می باش��د که در دس��تگاه های مورد مقايس��ه در اين مقاله 
وجود ندارد. در دس��تگاه پیش��نهادی از محدوده دمايی با استفاده از 
حس��گر PT100 اس��تفاده ش��ده اس��ت که در صورت رد شدن از اين 
محدوده، دس��تگاه عملکرد خود را متوقف می کند. همچنین حس��گر 
درب نی��ز از جمل��ه ديگر امکاناتی اس��ت که در پژوهش های مش��ابه 
يافت نمی ش��ود. بنابراين دس��تگاه پیش��نهادی عالوه بر اين که توان 
دس��تگاه های اولتراسونیک هموژنايزر را بیشتر کرده است قابلیت های 
جديدی را نیز به آن اضافه کرده است که در سیستم های قبلی يافت 
نمی ش��ود. از جمله پارامترهايی که در دس��تگاه های مش��ابه بیشتر از 
دس��تگاه پیشنهادی بوده است، فرکانس دس��تگاه بود که در دستگاه 
پیش��نهادی جهت مقابله با گرمای ناش��ی از افزايش فرکانس، نسبت 
پژوهش های مشابه کمتر در نظر گرفته شد. به عنوان مثال فرکانس در 
دس��تگاه های UP400ST و UP200HT به ترتیب 24 و 26 کیلوهرتز 
است، که در دستگاه پیشنهادی به دلیل فوق، به 20 کیلوهرتز کاهش 
داده ش��ده اس��ت. از نظر حجم محلول در روز نیز، بس��ته به کاربرد، 

دستگاه پیشنهادی عملکرد مناسب تری دارد.
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4- نتيجه گيری
در اي��ن مقاله ضمن طراحی و س��اخت يک دس��تگاه اولتراس��ونیک 
هموژنايزر، به بهبود نقاط ضعف دس��تگاه های مش��ابه در پژوهش های 
قبلی برای بومی س��ازی دس��تگاه بهینه در ايران پرداخته شد. در اين 
س��اختار، به پیاده س��ازی راه کارهايی برای مقاومت بیشتر دستگاه در 
براب��ر اثرات حرارتی افزايش توان پرداخته ش��د. با تعبیه يک رابط در 
اين دس��تگاه، امکان تعامل گرافیکی با کاربران نیز مهیا گرديده است. 
همچنین قابلیت های بیشتری مانند سنسور دما و فن خنک کننده نیز 
نسبت به دستگاه های مشابه اضافه شد که در صورت رسیدن دستگاه 
ب��ه يک دمای معین، ادام��ه کار آن را متوقف می س��ازد. فرکانس در 
دستگاه های مش��ابه خارجی 24 و 26 کیلوهرتز است، که در دستگاه 
پیش��نهادی به جهت مقابل��ه با گرمای ناش��ی از افزايش فرکانس، به 
20 کیلوهرتز کاهش داده ش��ده اس��ت. اين درحالی  است که توان در 
دستگاه پیشنهادی از 400 وات در نمونه خارجی به 600 وات افزايش 
يافته اس��ت. حجم مايع همگن ش��ده برای بهترين دس��تگاه خارجی 
موج��ود در ب��ازار، 200 لیتر در روز ب��وده در حالیکه برای دس��تگاه 

پیشنهادی به 300 لیتر در روز افزايش يافته است.
پی نوشت ها

1 Hemogenization 
2 Suspension
3 Emulsion
4 Ultrasonic Homogenizer
5 Cavitation
6 Phase Locked Loop
7 Transducer
8 Resonator
9 Probe
10 Human Machine Interface)HMI(
11 Pulse-width modulation
12 Duty Cycle
13 Power Supply
14 Voltage-controlled oscillator
15 Inductance
16 dynamic voltage restorer )DVR(
17 Negative Temperature Coefficient (NTC)
18 Sensor
19 Sonotrode

مراجع

[1]E. Ensminger, D.Stulen, Ultrasonics: data, equations and their practical 
uses.  CRC Press, pp. 150-151, 2008.

[2] H.Barraza, D. Toro-Sanchez, R.Cruz, “Effects of high-energy ultra-
sound on the functional properties of proteins” Elsevier Trans. Ultrason-
ics sonochemistry, Vol. 31, No. 1, pp. 558-562, 2016.

[3] P. Paquin “Technological properties of high pressure homogenizers: 
the effect of fat globules, milk proteins, and polysaccharides”, Int. Dairy 
Journal, Vol. 9. No.3: pp. 329–335.1999.

[4] P. Dhankhar, “Homogenization Fundamentals,” IOSR Journal of Engi-
neering. Vol. 04, No. 05, pp. 01-08, 2014.

[51] G. Pollet, “Let’s not ignore the ultrasonic effects on the preparation of 
fuel cell materials homogenization Fundamentals,”

       SPRINGER Trans  .Electro  catalysis, Vol. 5, No. 4, pp. 330-343,          
.2014

[6] J. Wang, “Ultrasonic Machining,” intechopen.75170 Open access peer-
reviewed chapter, 2018.

[7] D. Ensminger, L. J. Bond, “Ultrasonics: Fundamentals, Technologies, 
and Applications”, CRC Press. pp. 10-12, 2011. 

[8] H.M.Shertukle, Distributed Photovoltaic Grid Transformers.  CRC 
press, pp. 10-12, 2017.

[9] http://www.imlab.com/hielscher/UP400St_SPEC_HIELSCHER_
IMLAB_eng.pdf

[10] R.Ranjbarzadeh, “Preparing and Investigation a New Nanofluid for 
Employing in Machining Process: Synthesis and Characterization of 
Graphene Oxide Nanoparticles”, Journal of Advanced Materials and 
Processingsevier, Vol. 5, No. 4, pp. 3-11, 2017.

[11] http://www.maneko.cz/data/Hielscher/UP200Ht.pdf
[12] P. Daniella, A. Fabiano-Tixier, and F. Chemat. "An improved ultrasound 

Clevenger for extraction of essential oils.” Food Analytical Methods, pp. 
91-95, 2014.

***

works and genetic algorithms for sizing of photovoltaic sys-
tems. Renewable Energy, Vol. 35, Pages 2881-2893, 2010.

[11] AB. Kanase-Patil, RP. Saini, MP. Sharma, Integrated re-
newable energy for off grid rural electrification of remote 
area, Renewable Energy, Vol. 35, Pages 1342-1349, 2010.

[12] FO. Hocaoglu, ON. Gerek, M.A, Kurban, novel hybrid 
(wind-photovoltaic) system sizing procedure, Solar Energy, 
Vol. 83, Pages 2019-2028, 2009.

[13] ES. Sreeraj, K. Chatterjee, S. Bandyopadhyay, Design of 
isolated renewable hybrid power systems. Solar Energy, Vol. 
84, Pages 1124-1136, 2010.

[14] BE. Turkay, AY. Telli, Economic analysis of standalone and 
grid connected hybrid energy systems, Renewable Energy, 
Vol. 36, Pages 1931-1943, 2011.

[15] A. Kaabeche, M. Belhamel, R. Ibtiouen , Techno-economic 
valuation and optimization of integrated photovoltaic/wind 
energy conversion system, Solar Energy, Vol. 85, Pages 
2407-2420, 2011.

[16] BO. Bilal, V. Sambou, PA. Ndiaye, CMF. Kebe, M. Ndongo, 
Optimal design of hybrid solar-wind-battery system using the 
minimization of the annualized cost system and the minimi-
zation of the loss of power supply probability (LPSP). Renew-
able Energy, Vol. 35, Pages 2388-2390, 2010.

[17] A. Kashefi Kaviani, H.R Baghaee, G.H. Riahy, Design and 
Optimal Sizing of a Photovoltaic/Wind-generator System Us-
ing Particle Swarm Optimization, Proceedings of the 22nd 
Power System Conference (PSC), 2007.

[18] http://www.yinglisolar.com. Available at: 2018/12/10.
[19] R. Karki, R. Billinton, Reliability/cost Implications of PV and 

Wind Energy Utilization in Small Isolated Power Systems, 
IEEE Transaction on Energy Conversion, Vol. 16, Pages 
368-373, 2001.

[20] http://www.windpowercn.com/products/11.html. Available 
at: 2019/1/15.

[21] G. M. Masters, Renewable and Efficient Electric Power 
Systems, Willy, ISBN 0-471-28060-7, 2004.

[22] R.S. Garcia, D. Weisser, A Wind–diesel System with Hy-
drogen Storage: Joint Optimization of Design and Dispatch, 
Renewable Energy, Vol. 31, Pages 2296-2320, 2006.

[23] Bagen, R. Billinton, Evaluation of Different Operating Strat-
egies in Small Stand-alone Power Systems, IEEE Transac-
tion on Energy Conversion, Vol. 20,  Pages 654-660, 2005.

[24] R. Billinton, R.N. Allan, Reliability Evaluation of Engineer-
ing Systems: Concepts and Techniques, 2nd edition, Plenum 
Press, New York, 1992.

[25] M. Marchesoni, S. Savio, Reliability Analysis of a Fuel Cell 
Electric City Car, European Conference on Power Electron-
ics and Applications, Page10, 2005.

[26] M.K. Khairil, S. Javanovic, Reliability Modeling of  Unin-
terruptible Power Supply Systems using Fault Tree Analysis 
Method, European Transaction on Electrical Power, Vol. 19, 
Pages 258-273, 2007.

[27] E. Koutroulis , D. Kolokotsa, A. Potirakis ,K. Kalaitzakis, 
Methodology for Optimal Sizing of Stand-alone Photovoltaic/
Wind-generator Systems using Genetic Algorithms, Solar 
Energy, Vol. 80, Pages 1072-1088, 2006.

[28] K. Strunz, E.K. Brock, Stochastic Energy Source Access 
Management: Infrastructure-integrative Modular Plant for 
Sustainable Hydrogen-electric Co-generation, International 
Journal of Hydrogen Energy, Vol. 31, Pages 1129-1141, 
2006.

[29] D. Menniti, A. Pinnarelli, A Method To Improve Micro grid 
Reliability By Optimal Sizing PV/WIND Plants And Storage 
Systems, 20th International Conference on Electricity Distri-
bution, Page 1, 2009.

[30] M. Tanrioven, M.S. Alam, Reliability Modeling and Analysis 
of Stand-alone PEM Fuel Cell Power Plants, Renewable En-
ergy, Vol. 31, Pages 915-933, 2006.

[31] V. P.Gountis, A. G.Bakirtis,  Efficient Determination of 
Cournot Equilibria in Electricity Markets, IEEE transaction on 
power system, Vol. 19, Pages 1837-1844, 2004.

***

 ادامه از صفحه14


