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Резюме: В последните години активно се работи върху изучаването на характеристиките на Световния 
океан. Изследванията там са скъпоструващи и трудоемки, поради което липсва информация, особено в 
дълбоките слоеве. Една от финансираните програми за мониторинг на океана е Арго, която цели проучването 
на соленоводните маси в океана до 2000 m дълбочина, използвайки профилиращи сонди, снабдени с различни 
сензори. Изследването на съдържанието на разтворен кислород е изключително важно при изучаването 
на морската екосистема особено в Черно море, което е един от най-големите безкислородни басейни на 
планетата. Настоящето изследване цели да се разработи алгоритъм в програмната среда MATLAB за 
изчисляване на концентрацията на разтворен кислород в морската вода, използвайки данните за налягане, 
температура, соленост и затихване на синята светлина на една Арго сонда 6900804 в Черно море за един 
профил. 
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1. въведение 
През последните три десетилетия Черно- 

морската екосистема се уврежда сериозно в резул- 
тат на антропогенно влияние. Неотдавнашният 
спад на морето поради замърсяване се отдава 
на много източници - международните реки и 
крайбрежното замърсяване са две от основните 
причини. Високата гъстота на населението, 
заедно със селскостопанския сектор и други 
човешки дейности, включително изгарянето 
на изкопаеми горива при производството на 
енергия и транспорт, спомагат за вливането на 
големи количества съединения на азот и фосфор 
в Черно море.

Процесът на еутрофикация е известен, 
когато концентрацията на биогенните елементи 
във водните басейни превиши многократно 
естествените стойности и настъпват физични, 
химични и биологични промени в средата. 
При еутрофикацията на морската вода могат 
да настъпят изменения в съдържанието на 
кислород, рН, въглероден двуокис, променя се и 
окисляемостта [1].

Разтвореният кислород (DO) се използва като 
индикатор за качеството на водата и състоянието 
на еутрофикацията в морската среда. 

Черно море е регион от изключителна важ- 
ност, поради специфичната си чувствителност 
към климатични и антропогенни влияния. Ето 
защо е толкова важен мониторинга в дълбочина 
на водното тяло. Понастоящем има голям брой 

брегови метеорологични и океанографски 
наблюдения, но наблюденията в открито море са 
все още недостатъчни. Този недостиг може да се 
компенсира с наблюденията от плаващи буйове 
(сонди). Те измерват както термохалинните 
характеристики на морската вода, така и кон- 
центрацията на разтворения кислород, физичните 
процеси и оптичните характеристики на водата. 
Тази автоматично получена информация за пара- 
метрите на морската вода след това се използва 
за валидиране и калибриране на сателитни 
данни, за прогнозиране, за оценка на физичните 
и циркулационните процеси в Черно море.

Програмата Argo за мониторинг на океански 
и морски води цели проучване на соленоводните 
маси до 2000 m дълбочина, използвайки авто- 
номни профилиращи сонди, снабдени с различ- 
ни сензори [2]. BulArgo проектът [3], финан- 
сиран от Фонд „Научни изследвания” при 
Министерството на образованието, младежта и 
науката на Република България, е българското 
продължение на Euro-Argo програмата. По 
време на изпълнението на този проект в Черно 
море са пуснати три APEX сонди като двe от 
тях са оборудвани само със сензори за соленост, 
температура и налягане, а третата е дооборудвана 
и със сензор за разтворен кислород Aanderaa 
Optode 3830.

Целта на настоящата работа е да се разработи 
алгоритъм в програмната среда MATLAB за 
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изчисляване на концентрацията на разтворения 
в морската вода кислород, използвайки данните 
за налягане, температура, соленост и затихване 
на синята светлина на APEX Арго сонда 6900804 
в Черно море.

2. принцип на действие на оптичен 
сензор Aanderaa Optode 3830
Оптичният сензор за разтворен кислород 

Aanderaa Optode 3830 е показан на фигура 1 
[4]. Принципът му на действие се основава на 
явлението луминесценция и по-специално на 
способността на избрани вещества, като кисло- 
род, да се проявяват като динамични луми- 
несцентни угасители (dynamic luminescent 
quenchers), т.е. да я потушават [5]. Луминесцен- 
цията е процес, при който се излъчва светлина 
от частиците на дадено вещество (атоми, йони 
или молекули), което се дължи на преминаването 
на частиците във възбудено състояние под 
въздействието на различни външни фактори 
(студена светлина). Това е неустойчиво състояние 
и затова частиците се връщат в първоначалното си 
устойчиво състояние, излъчвайки квант светлина 
(фотон). Веществата, излъчващи луминесцентна 
светлина, се наричат луминофори.

Луминофорът, след като абсорбира фотон 
с достатъчно голяма енергия, преминава във 
възбудено състояние (фигура 2). След известно 
време ще излъчи фотон с по-ниска енергия и ще 
се върне в първоначалното си състояние. При 
наличие на „сблъскваща“ се молекула кислород 
тя абсорбира енергията от луминофора, което 
позволява връщането в началното му състояние 
без да се излъчва светлина.

Фиг. 1. Оптичен сензор Aanderaa Optode 3830

Фиг. 2. Принцип на действие на оптичен сензор [5]

Чувствителната част на сензора е потопена 
в заобикалящата го вода. От вътрешната страна 
на този чувствителен слой са разположени два 
LED диода и един фотодиод. При осветяване 
със синя LED светлина специалното покритие 
на сензора преминава във възбудено състояние 
и ще излучи обратно червена LED светлина 
с различен интензитет, която пряко зависи от 
концентрацията на кислорода. За да се определи 
концентрацията на разтворения кислород е 
необходимо да се измери времето на действие на 
червената светлина [6].

3. получени резултати
За изчисляването на концентрацията на 

кислорада се използва представения алгоритъм 
от производителя на сензора Aanderaa Optode 
3830. Изчислява се калибриращата фазова 
разлика (DPhase) като полином от трета степен от 
разликата между измерената фаза с възбуждане 
със синя светлина и възбуждане с червена 
светлина [4]. Концентрацията на кислорода се 
изчислява в μМ:

4
4

3
3

2
2102 ][ PCPCPCPCCO ++++=         (1) 

където P e калибрираната фаза на измерване 
(DPhase), a C0 ... C4  са зависими температурни 
коефиценти, които се изчисляват по формулата:
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2
210 tCtCtCCC xxxxx +++=  (2)

където Cx0 ... Cx3 са константи, които се предос- 
тавят от прозиводителя на сензора, a t e 
температурата на околната среда.

Некалибрираната фаза (UPhase) е разликата 
между фазата, получена със синя светлина 
(BPhase) и фазата, получена с червена светлина 
(RPhase):

RPhaseBPhaseUPhase −=  (3)

Обикновено RPhase не се използва и за това 
тя се взима равна на нула (RPhase=0). От тук 
може да се изчисли и DPhase, необходима за 
изчисляване на кислорода, като полином от трета 
степен във вида:

3
3

2
210 UPhaseAUPhaseAUPhaseAADPhase +++=    (4)

където A0 ... A3  са константи, които се предоставят 
от производителя на сензора.

За първи път се използва програмната 
среда MATLAB за обработка, изчисление и 
визуализация на резултатите. Разработен е 
алгоритъм за изчисляване концентрацията 
на кислорода в морската вода, използвайки 
данните за температура и затихването на синята 
светлина. Необходимите за изчислението данни 
се взимат от Арго сонда 6900804 за 1 профил и 
могат да се свалят свободно от интернет [7]. На 
фигура 3 са представени получените резултати 
за зависимостта на концентрацията на кислорода 
от дълбочината.

 

Фиг. 3. Зависимост на концентрацията на разтворен 
кислород от дълбочината

Данните от изследвания профил са за 18 
май 2011 година. На фигурата се вижда, че с 

нарастване на дълбочината концентрацията на 
кислорода намалява. В повърхностния слой 
концентрацията на кислород варира, след което 
започва тенденционно да намалява и след стотния 
метър остава постоянна и близка до нулата. 

4. заключение
Арго е една от финансираните през последните 

години програми за мониторинг на океански 
и морски води. Постоянният мониторинг на 
кислорода в морската вода е нужен, защото се 
използва като индикатор за качеството на водата и 
състоянието на еутрофикацията в морската среда. 
Съдържанието на разтворен кислород е трудно 
да се определи в лабораторни условия, за това 
по-разпространения начин е чрез изчисляването 
му. За първи път чрез Арго сонда, съдържаща 
оптичен  кислороден сензор, се изчислява 
концентрацията на разтворения кислород в Черно 
море. Доказана е възможността за разработване на 
алгоритъм за изчисляваване на концентрацията на 
кислорода в програмната среда MATLAB.
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Abstract: - In the last years on the study of the characteristics of the World Ocean are actively working. These 
studies are expensive and labor-intensive, and therefore no information is available, especially in the deep layers. 
One of the funded programs to monitor of ocean is Argo, which aim is to study ocean to 2000 m depth using 
profiling floats equipped with various sensors. Examine the content of dissolved oxygen is very important for the 
study of the marine ecosystem, especially in the Black Sea, which is one of the largest oxygen-free pools on the 
planet. The purpose of this study is to develop an algorithm in MATLAB to calculate the concentration of dissolved 
oxygen in seawater by using the data for pressure, temperature, salinity and attenuation of blue light of a probe 
Argo 6900804 in the Black Sea for one profile.

Key-Words: - oxygen concentration , Aandera Optode, Program Argo, Black Sea.
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