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 BODگیری اندازه 

 

به از آن می توان . قابل تجزیه زیستی در نمونه ی آب، شاخصی است برای غلظت مواد آلی (BODخواهی بیولوژیکی )اکسیژن 

سرعت اکسیژن جذب شده توسط میکروارگانیسم ها در  BODب استفاده کرد. آو درجه آلودگی منظور استنتاج کیفیت کلی 

اختیار داشتن شرایط در  زنمونه ی آبی را در دمای ثابت و طی مدت زمانی مشخص اندازه گیری می کند. جهت اطمینان ا

فعال توسط رقیق کردن لجن این دانه بسیار کمی از دانه های میکروارگانیسم ها به هر نمونه، اضافه می شود.  کسان، مقداری

(sludge)  درجه سانتی گراد و تاریکی نگه داشته می شود و پس از  20تولید می شود. نمونه در دمای در آب دی یونیزه شده

در نمونه، پس از اعمال اصالحات ( DO)اتالف اکسیژن محلول اندازه گیری می شود.  (DOپنج روز میزان اکسیژن محلول )

 نامیده می شود. BODالزم برای درجه ی رقت، 

را  RANGEکلید را در منوی تنظیمات تنظیم کنید.  BODبندی ، به یاد داشته باشید که پیکرBODاز اندازه گیری قبل 

 هدایت شوید. BODاندازه گیری  نمایشگرفشار دهید تا به 

 

BOD Data  را فشار دهید تا نمایشگر مدیریت اطالعات اولیهBOD  .کلید ظاهر شودCompute  را جهت ارزیابیBOD 

ره شده ذخی BODاولیه  یک دیتایفقط در هنگامی که اندازه گیری پایدار باشد و حداقل یک نمونه مشخص فشار دهید. )

 (باشد، آماده اندازه گیری است.

 BODی مدیریت دیتای اولیه پنجره 

 BOD Data  را در هنگامی که در حالت اندازه گیریBOD .هستید، فشار می دهیم 

 

Add new  اطالعات اولیه ذخیره ی را به منظورBOD ( .هنگامی که اندازه گیری پایدار شود،  این کلید فقطفشار می دهیم

. برای می دهد BODبرای اطالعات اولیه  اندازه گیری را 200فضای حافظه ی دستگاه امکان ذخیره ی  (قابل استفاده است.

این کلید فقط هنگامی که حداقل یک داده ی را فشار دهید. ) view IDکلید  BODاولیه و ذخیره شده ی  یرنمایش مقاد

 (ی استفاده می باشد. ذخیره شده در دستگاه باشد، آماده
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 نمایش داده می شود: BODپنجره ی پارامتر های  Add newفشردن کلید با 

 

 :BODهای پارامتر 

Bottle ID :9999تا  0000 :ستفاده می شود. رنجعددی که برای مشخص کردن یک بطری مشخص ا. 

 (Sample or Seedنمونه یا دانه )نمونه: نوع 

 میلی لیتر 300.0تا  0.1 :. رنج BODی بطری حجم کل بطری:حجم 

 0.0تواند از  برای یک نمونه ی دانه این مقدار نمیمیلی لیتر ) 300.0تا  0.1رنج:  BODدر بطری نمونه: حجم نمونه حجم 

 (میلی لیتر تنظیم شود.

 لیتر. میلی 300تا  0.0 :. رنجBODحجم دانه در بطری دانه: جم ح

 استفاده کنید. Prev/Nextانتخاب پارامتر متفاوتی از آن چه روی صفحه نمایش داده می شود، از کلید جهت 

 قادیر پارامتر ها استفاده کنید.برای تنظیم م روی دستگاه کلید های باال و پاییناز 

نید استفاده ااولیه، دما، فشار و مقادیر شوری برای بطری مشخص می تو DOو  BODرا برای ذخیره پارامتر های  Saveکلید 

 کنید.

 

توانید می خواهد. می  یهاز کاربران تاییدجایگزینی اطالعات جهت همان مشخصات وجود داشته باشد، دستگاه یک بطری با اگر 

جهت بازگشت به پنجره ی قبلی بدون جایگزین  ESCر دهید یا از کلید را جهت جایگزین کردن اطالعات فشا Replaceکلید 

 کردن اطالعات استفاده کنید.
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که اطالعات جدیدی در دستگاه ذخیره می شوذ، دستگاه پیامی نشان می دهد که نشان دهنده ی فضای درصدی باقی نگامی ه

 اولیه می باشد. BODمانده برای ذخیره ی 

 

رای دانه، بنمایش داده می شود. ذخیره های انجام شده  BODذخیره شده اولیه ی اطالعات تمام  View IDفشردن کلید با 

 بطری نشان داده می شوند. IDبا عالمت ستاره بعد از 

 

کلید  زیشتر یک گزینه ابنمایش جزئیات ید دیگر مقادیر را نیز مشاهده کنید. جهت ، می تواناستفاده از کلید های باال و پایینبا 

More نید.استفاده ک 

             

ایید جهت های باال و پ کلیدجهت نمایش پنجره های قبلی یا بعدی استفاده کنید. از  Pg Downو  Pg Upگزینه های از 

 نمایش جزئیات بیشتر درباره ی ذخیره ی بعدی یا قبلی استفاده کنید.

 

را انتخاب کرده و سپس  فاده کنید تا دیتای مورد نظراست اهگال و پایین روی دستکلید های با، از را فشار دهید Deleteکلید اگر 

 خارج شوید. ESCاز اتمام کار با فشردن کلید اطالعات را تایید کنید. پس  پاک کردن CFMبا فشردن کلید 

تایید و  CFMکلید ی کند، با فشردن دستگاه از شما جهت پاک کردن تمام اطالعات سوال مفشار دهید، را  Delete Allاگر 

 از این صفحه خارج شوید. ESCیا با فشردن کلید 
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 BODارزیابی 

مایش ننمونه مشخص فشار دهید. پنجره ی زیر یک  BODرا جهت ارزیابی  Computeکلید  BODاندازه گیری پنجره ی از 

 داده می شود.

 .نمی شودظاهر  Eval.BODه وجود نداشته باشد، کلید قبال در دستگا ی،ه گیری کنونصورتی که اطالعات اندازدر 

 

 جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر در خصوص نمونه ی انتخاب شده استفاده کنید. Moreکلید 

 استفاده کنید. BODهای باال و پایین جهت انتخاب بطری برای اندازه گیری ید کلاز 

ه اختالف زمانی بین نتیجه کفشار دهید. در صورتی  برای یک بطری مخصوص BODجهت محاسبه ی  Eval.BODکلید 

صورت در اهد. از کاربر تاییدیه می خوین کردن اطالعات، هت جایگزانتخابی و نتیجه فعلی کمتر از یک روز باشد، تجهیز ج

 را نمی توان محاسبه کرد. BODگزین نکردن، جای

 

 

 زین کنید. ذخیره شده، دما، فشار  و مقادیر شوری را با مقادیر کنونی جایگ DOقدار می توانید م CFMفشردن کلید با 

 برگردید. (بدون جایگزین کردنبه صفحه قبلی ) ESCفشردن کلید با 

سبه محا BODتجهیز مقدار  Eval.BODصورتی که شرایط بر اساس اختالف روز مورد قبول بود، پس از فشردن کلید در 

 شده را نشان خواهد داد.
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 فشار دهید. BODرا به منظور ذخیره ی نتیجه  LOGکلید 

 فشار دهید. BODرا به منظور برگشت به پنجره ی اندازه گیری  ESCکلید 

گاه قرار تنظیم شده در تنظیمات دست BODاتالفی در محدوده ی اندازه گیری های  DOیا  DOصورتی که نتیجه نهایی در 

 نمایش داده خواهد شد. هشدار پیغامنگیرد، یک 

ین هشدار از اکلیدی را برای پاک کردن این پیغام می توانید فشار دهید و یا جهت مشاهده ی اطالعات بیشتر در خصوص هر 

 استفاده کنید. HELPکلید 

   

ذخیره  BOD جهدر تنظیمات فعال باشد، هنگامی که نتی (Autodeleteپاک کردن خودکار )در صورتی که گزینه ی  نکته:

 خواهد شد. ، به صورت اتوماتیک از حافظه ی دستگاه پاکBODذخیره شده اطالعات اولیه  (LOGن کلید )با فشردشده 

 دانهتصحیح 

ملگر عشد، کلید دانه ی ذخیره شده خالی نبا BODلیست مقادیر  را با نمونه ی دانه ارزیابی کنیم، و BODصورتی که در 

Correct  نمایان می شود. با فشردن آن لیست مقادیرBOD نشان داده می شود. ره شدهیدانه ذخ 

 

BOD لید مطلوب دانه را انتخاب کنید و سپس کCorrect  را جهت محاسبه تصحیح مقادیرBOD  فشار دهید. تجهیز مقدار

BOD .اصالح شده را نمایش خواهد داد 

از نمونه را می توان مجددا  BODوجود نداشته باشد، در حال حاضر یک دانه ی مخصوصات در رابطه با صورتی که اطالعدر 

 تصحیح کرد. BODمنوی بازیابی 

 BODبازیابی ارد و فشار دهید تاBOD را از پنجره ی اندازه گیری  RCL، کلید BODبی از بازیا انجام اصالحات دانهجهت 

 را فشار دهید.  Moreمطلوب را انتخاب کنید و سپس کلید  BODار شوید. مقد

 .دانه فشار دهید ادیرقرا جهت نمایش تمام م Correctکلید 
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مورد نیاز فشار دهید.  BODرا برای محاسبه ی مقادیر  Correctو سپس کلید  تخاب کنیددانه مطلوب را ان BODمقدار 

 روی نمایشگر، نشان داده می شود. BODمقدار 

   اولیه باشد، پیام خطا نمایان می شود. DOنهایی، بیشتر از مقدار  DO درصورتی که مقدار نکته:

 

 


