
 ، دانشگاه یزد1394بهمن ماه  8تا  6
 
 

ر جدیدي را براي این مقاله حسگ رود.اندازه گیري چگالی سیال حفاري یک فرآیند حساس در عملیات حفاري به شمار می–چکیده 
فابري پرو فیبر نوري که بر مرکز  حسگراز یک دیافراگم از جنس استیل فنري و یک  ،کند. این حسگرتعیین چگالی گل حفاري معرفی می

فابري پرو  حسگر طیف تداخلی طول موجی جابه جاییشود. افزایش فشار وارد بر دیافراگم موجب دیافراگم چسبانده شده، تشکیل می
 nm/barبرابر با  bar5/0 تا bar1/0و در بازه  nm/bar 46/21برابر با bar08/0تا bar005/0حساسیت حسگر فیبر نوري در بازه د. شومی
 است. 83/11
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Abstract-This paper introduces a new method to measure drilling mud density with an invented sensor. This new 
sensor is made of a circular diaphragm and a fabry-perot fiber optic to measure pressure. Fabry-perot's interference 
pattern is shifted due to pressure variations on the diaphragm. Obtained sensitivity for this sensor is 21.46 nm/bar for 
the pressure in range from 0.005 to 0.08 bar and is 11.83 nm/bar for range in 0.1 to 0.5 bar. 
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 مقدمه .1
تأمین انرژي نفت و گاز از مهمترین منابع انرژي، براي 

آیند. از گذشته تا کنون بشر مورد نیاز بشر به شمار می
-براي دست یابی به این مواد گرانبها به حفاري دست زده

 است.
نیز شناخته می شود،  حفاري سیال حفاري که با نام گل

یکی از  ]1[مهمترین اجزاي عملیات حفاري است.یکی از 
ه الزم ک ی هاي مهم گل حفاري چگالی آن است،ویژگ

و با  شود است طی عملیات حفاري به صورت دائم بررسی 
افزودن مواد مناسب چگالی گل تنظیم گردد تا فشار الزم 

 بر مته حفاري وارد نماید.
 تئوري .2

مورد استفاده از یک قطعه  فیبر نوري بیرونی فابري پرو حسگر
شکل تیوب از جنس سیلیکا و دو قطعه فیبر تک مد مطابق 

 .تشکیل شده است1

 
 ]2[: ساختار حسگر فابري پرو فیبر نوري1شکل 

به عنوان هدایت کننده، نور  1در این ساختار فیبر نوري
 2فیبر نوري کند. نور پس از بازتاب از منبع را هدایت می

جمع شده، بین دو پرتو منبع و بازتابی  1توسط فیبرنوري
شود. تشکیل میو طیف تداخلی  دهد.ل رخ میتداخ

سیگنال خروجی یک کاواك فابري پرو فیبر نوري که به 
 است.1شود به صورت معادلهبیان می RIصورت سیگنال 
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توان بازتابندگی انتهاي  R شدت نور فرودي، 0Iکه در آن 
ضریب  nطول موج و  λطول کاواك فابري پرو،  dفیبر نوري، 

شدت سیگنال ]3[شکست ماده پر کننده فابري پرو است.
ابراین تغییر اواك فابري پرو رابطه دارد، بنخروجی با طول ک

  شود.پرو می طول کاواك موجب جابه جایی طول موجی فابري

 

شود، بر بر دیافراگم وارد می Pزمانی که فشار یکنواخت 
 شود.اثر فشار هر نقطه آن از مکان اولیه خود جابه جا می

 .شودمیزان این انحراف با معادله بیان می
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). که در آن  )rω  جابه جایی دیافراگم در نقطهr  از مرکز آن
 ،P  ،فشارµ  ،نسبت پواسونE  ،مدول یانگa  شعاع

 .فاصله از مرکز دیافراگم است rضخامت دیافراگم و  hدیافراگم، 
رابطه کرنش در راستاي شعاعی براي دیافراگم با همچنین 

 شود.داده می 4و کرنش در راستاي مماسی با معادله 3معادله
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نشان داده شده است، بیشترین  2شکل همان طورکه در
 ]4[.شودمقدار کرنش در مرکز دیافراگم ایجاد می

 
: نمودار مربوط به کرنش در راستاي شعاعی 2شکل 

 ]4[و مماسی

ار اندازه گیري چگالی گل حفاري با استفاده از اختالف فش
 3شکل گیرد.که اساس آن درصورت می بین دو فلنج،

  نشان داده شده است.

 
 

: اساس کار مربوط به اندازه گیري چگالی با 3شکل 
 ]5[استفاده از اختالف فشار بین دو فلنج

1P  2وP  به ترتیب فشارهاي مربوط به فلنج باالیی و
 پایینی هستند.

783 
 



 ، دانشگاه یزد1394بهمن ماه  8تا  6
 

5 (                           1 1P ghρ= 

6(       2 2P ghρ= 

 1hشتاب گرانش، و  gچگالی مایع،  ρ، 6و  5در معادالت 
از سطح  2و  1به ترتیب فاصله هر کدام از فلنج هاي  2hو 

 مایع هستند.

: 2 1 2 1( )P P g h hρ− = −             )2(-)1( 
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7(    P gHρ∆ = 

 ρبا  ∆Pمقادیر ثابتی هستند، رابطه  Hو  gاز آنجایی که 
-زه گیري فشار میبنابراین با اندا ]2[ یک رابطه خطی است.

توان در محل فلنج بدین منظور می توان چگالی را بدست آورد.
دیافراگم هایی را قرار داد و سپس فشار وارد بر  2و  1هاي 

دیافراگم را بدست آورد. و به طور معمول نیز براي محاسبه 
-فشار وارد بر دیافراگم از روشهاي الکترونیکی استفاده می

فابري  حسگرما در اینجا قصد داریم با استفاده از یک  ]6[شود.
پرو فیبر نوري که بر روي دیافراگم چسبانده شده فشار وارد بر 

 دیافراگم را محاسبه کنیم.

 سازينتایج مدل .3

شبیه سازي مربوط به دیافراگم دایروي از جنس 
Stainless steel  را با ضخامتmm2/0 مشاهده می-

 انجام کمک نرم افزار کامسول کنید. شبیه سازي ها به
است. در  cm 3شده است. شعاع دیافراگم مورد استفاده 

این شبیه سازي میزان جابه جایی نقاط مختلف دیافراگم 
داده شده پاسکال نشان  8042/13558بر اثر فشار اعمالی 

شود ماکزیمم جابه جایی . همان طور که مشاهده میاست
 mm2/1آن برابر با  بوده و مقداردر مرکز دیافراگم 

است.بنابراین با چسباندن سنسور فابري پرو در مرکز 
دیافراگم، بیشترین تغییرات در طول کاواك فابري پرو را 
شاهد خواهیم بود. براي این فلز چگالی برابر با 

kg/3با m 8030 مدول یانگ ،pa / × 111 93 ، و   10
 .است 31/0ننسبت پواسو

نمودار توزیع گرافیکی جابه  :4شکل 
(باال).ماکزیمم جابه جایی بر حسب فاصله از جایی

 یک لبه دیافراگم(پایین)

    و چیدمان آزمایش حسگر ساخت .4
 دو فیبر1شکل مطابق براي ساخت حسگر فابري پرو 

و گیرند قرار میشه اي تیوب شی در داخل یک نوري
تداخلی طیف  شوند.به تیوب متصل می CNتوسط چسب 

 است. 5شکل  فابري پرو مطابق

 
: طیف خروجی حسگر فابري پرو فیبر نوري 5شکل 

 و جابه جایی آن بر اثر تغییر طول کاواك

فابري  حسگرنشان داده شده است. 6شکل درچیدمان آزمایش 
پرو ساخته شده را با چسب بر مرکز دیافراگم به 

-و جنس استیل فنري متصل میmm2/0،ضخامت cm3شعاع
کنیم و دیافراگم را به انتهاي یک لوله به ارتفاع یک متر متصل 

لیلگر دستگاه تحسنسور به وسیله فیبر نوري به یک کنیم.می
شود که هم به عنوان متصل میpm5/2با دقت  طیف نوري

گیرد، و هم طیف بازتابی فابري منبع نور مورد استفاده قرار می
  .نمایدپرو را آشکار سازي می
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 : چیدمان آزمایش6شکل 

ادامه  l3را تا  فرآیندآب به لوله اضافه کرده این  ml100سپس 
طول موجی فابري پرو را  جابه جاییهر مرحله  دهیم ودرمی

در هر مرحله افزودن آب با معلوم بودن چگالی،  کنیم.ثبت می
-حجم آب و قطر لوله، فشار وارد بر دیافراگم را محاسبه می

طول موج بر حسب  جاییجابه میانگیننمودار 7شکل کنیم.
  دهد.ان مینش بار آزمایش 3براي  فشار را

 
طول موج بر حسب فشار  جابه جایی: نمودار 7شکل 

 براي حسگر فابري پرو فیبر نوري

حسگردر حساسیت  ،دهدنشان می 7شکل  همان طور که
برابر با bar08/0تا bar005/0تغییرات فشارمحدوده 
nm/bar 46/21  خطی است. 98بوده و % 

به  باالي لوله را bar5/0در مرحله بعد براي افزایش فشار تا 
-گام به گام افزایش مییک کمپرسور هوا متصل کرده فشار را 

 bar1/0و از در این مرحله فشار اعمال شده باالتر بوده .دهیم
% خطی 99نمودار  8شکل  تغییر کرده است. مطابق bar 5/0تا

 است.  nm/bar  83/11و حساسیت آن بوده

 
طول موج بر حسب فشار  جابه جایی: نمودار 8شکل 

 براي کاواك فابري پرو

 جمع بندي .5

در این مقاله طراحی و ساخت حسگر فابري پرو فیبر نوري 
گیري فشار  براي اندازهنصب شده بر روي دیافراگم دایروي، 

در بازه حسگر مورد بررسی قرار گرفته است.ارتفاع مایعات 
 nm/barداراي حساسیت  bar08/0تا  005/0تغییرات فشار 

و داراي حساسیت  bar5/0تا  1/0بوده و در بازه  46/21
nm/bar 83/11 باشد که نسبت به حسگر طراحی شده در می

  برابر شده است. 5حساسیت آن  ]7[
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	1. مقدمه
	نفت و گاز از مهمترین منابع انرژی، برای تأمین انرژی مورد نیاز بشر به شمار میآیند. از گذشته تا کنون بشر برای دست یابی به این مواد گرانبها به حفاری دست زدهاست.

