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تزرسی ٍ ارسیاتی عولکزد دستگاُ خطککي دقیق تا قاتلیت تزًاهِریشی
هحوذ هَهٌی اساًی ،1ػجبع سهبیی اكل ٍ *2ػظین قبػن ًظاد

3

 -1داًؾآهَختِ کبسؿٌبػی اسؿذ هکبًیک ثیَػیؼتن ،داًـگبُ ػلَم کـبٍسصی ٍ هٌبثغ ًجیؼی گشگبى ،گشگبى ،ایشاى
 -2ػوَ ّیئتػلوی ،گشٍُ هٌْذػی هکبًیک ثیَػیؼتن ،ػلَم کـبٍسصی ٍ هٌبثغ ًجیؼی گشگبى ،گشگبى ،ایشاى
 -3ػوَ ّیئتػلوی ،گشٍُ ثبغجبًی ،داًـگبُ ػلَم کـبٍسصی ٍ هٌبثغ ًجیؼی گشگبى ،گشگبى ،ایشاى

چکیذُ

تاریخچِ هقالِ

خطک کيّا ،اس جولِ تجْیشات پُز کارتزد در پژٍّصّای

دسیبفت1396/04/28 :
پزیشؽ ًْبیی1397/04/26 :

آسهایطگاّی ّستٌذ .قاتلیت اعوال سطَح هختلف دها ،چِ تِصَرت

کلوات کلیذی:
پایذاری،
خطک¬کي ،
کٌتزل فاسی دها

افشایص دها ٍ چِ تِصَرت کاّص دها ،هَضَعی است کِ غالة
پژٍّطگزاى خَاّاى آى ّستٌذ .خطککي ساختِضذُ هجْش تِ کاًال
گزدش هذاٍم َّا ،دریچِ هخصَظ کاّص دها ٍ ًیش هذار الکتزًٍیک
تا قاتلیت تزًاهِریشی تِهٌظَر فزاّن آٍردى سطَح هختلف دها
(تِصَرت افشایص ٍ کاّص) ٍ سهاى در قالة یک تزًاهِ هذٍى است.
در ارسیاتی دستگاُ خطک کي؛ تثثیت دها (پایذاری دها) ٍ ّندهایی
کل هحفظِ در سِ سطح دهای  96ٍ 86 ،66درجِ سلسیَس ٍ ّوچٌیي
قاتلیت تزًاهِریشی دها ٍ سهاى در حالتّای؛ افشایص دها ،کاّص دها
ٍ افشایص ٍ کاّص دها تِصَرت تزکیثی در چْار سطح هختلف ،هَرد
تزرسی قزار گزفتً .تایج ًطاى داد :خطککي ساختِ ضذُ ،در سطَح

* ػْذُ داس هکبتجبت
Email: arezaeiasl@gau.ac.ir

هختلف دهایی ،تِ غیز تثثیت دها در ًقطِ خَاستِ ضذُ ،دها را در کل
هحفظِ ،تا اختالف کوتز اس  6.5° Cتثثیت هیکٌذ؛ ّوچٌیي دستگاُ
هذکَر ،تِ ًحَ هطلَب ،هطاتق تزًاهِّای اعوالضذُ در چْار دها ٍ
سهاى تزًاهِریشی ضذُ ،هقادیز خَاستِضذُ را تا ًَساى کوتز اس
 6.5°Cتأهیي کزدً .تایج هقایسِ خطککي ساختِ ضذُ تا دیگز هذل-
ّای هعتثز خارجیً ،طاى داد کِ کیفیت کارکزد آى در تسیاری اس
هَاردّ ،واًٌذ هذلّای خارجی ٍ در تزخی هَارد تزتزی دارد.

هقذهِ
خـککشدى ،یکی اص هشاحل هْن پغ اص ثشداؿت
گیبّبى ٍ هحلَالت کـبٍسصی اػت کِ ًقؾ هْوی دس
کویت ٍ کیفیت هَاد هؤثشُ گیبُ داسدّ .ذف اص خـک-
کشدى گیبُ ،کبّؾ آة تب ػٌح هـخلی ثشای کن ٍ
هتَقف ًوَدى فؼبلیت هیکشٍثی اػت ( .)2خـککشدى
هحلَالت کـبٍسصی ،ثٍِیظُ دس گیبّبى داسٍیی ،یکی

اص هشاحل هْوی اػت کِ ثش سٍی کیفیت ٍ کویت هَاد
هؤثشُ ٍ اػبًغّبی آى تبثیش ثِػضایی داسد .اصآىخبییکِ
دس ػولیبت خـککشدى ،هقذاسی اص تشکیتّبی هؼٌش
کِ ثِ ػٌح ثشگ گیبّبى داسٍیی آهذُاًذ ثِ ّوشاُ آة
اص دػت هیسًٍذ ،ثٌبثشایي دس آصهبیـگبُّب ثب اػتفبدُ
خـککيّبی آصهبیـگبّی ٍ آٍىّب ،اثشات ػٌَح
هختلف دهب ٍ صهبى سا ثش سٍی خَاف هختلف گیبُ ًی
ػولیبت خـککشدى هَسد ثشسػی قشاس هیدٌّذ؛
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ثِػٌَاىهثبل اگش گیبّبى داسٍیی ،حبٍی پلی فٌلّب دس

فشاٍاى اًدبم دادُاًذ؛ ّوچٌیي ػالٍُ ثش آى ،ثش سٍی ًَع

دهبی ثبالی  40دسخِ ػلؼیَع خـک ؿًَذ ،ثخؾ

ػیؼتن کٌتشلی آٍىّبی آصهبیـگبّی ٍ َّؿوٌذ کشدى

اػظوی اص ایي تشکیجبت تخشیت خَاّذ ؿذ؛ ثًَِسیکِ

آى توشکض ًوَدُاًذ .دس هذلّبی پیـشفتِ ثب تغییشاتی دس

هحلَل خـکؿذُ ،اص اػتبًذاسد کبسخبًِّبی فشآٍسی

ًَع الوٌت ٍ اتلبل ثبفل دس اًشاف فيً ،حَُ ٍسٍد َّای

خبسج هیگشدد .افضایؾ دهب ثِ ثیؾ اص  60دسخِ

گشم ثِ هحفظِ تغییش یبفتِ ٍ دهب ثِكَست یکٌَاخت

ػلؼیَع ثبػث افضایؾ فؼبلیت آًتیاکؼیذاًی هیَُ ػیت

تَصیغ هیؿَد ( .)7ثشسػی اثش اػوبل اًذاصُّبی هختلف

هیؿَد ثًَِسیکِ دس دهبی  80دسخِ ثبالتشیي فؼبلیت

دهب ،چِ ثِكَست افضایـی ٍ چِ ثِكَست کبّـی ٍ یب

آًتیاکؼیذاًی هـبّذُ هیؿَد ( .)5دس فشآیٌذ خـک-

تشکیجی ٍ کٌتشل هذت صهبى هبًذگبسی دس ّش ػٌح اص

کشدى ،دهبی 40دسخِ ػلؼیَع ،کیفیتشیي حبلت

دهب ،ثش هَاد هَثشُ ؿیویبیی (داسٍیی) گیبّبى ،اص خولِ

اصًقًٌِظش غلظت اغلت تشکیجبت هؤثشُ دس ثشگ کٌگش

هَهَػبت سٍص اػت .دػتگبُ خـککي کِ ثتَاًذ ثب

فشًگی اػت .ثب تَخِ ثِ هَاسد گفتِؿذُ ،هیتَاى گفت

یک ثشًبهِسیضی ،دهبّبی هختلف سا دس هذت صهبىّبی

کِ خـککشدى اكَلی ٍ دقیق گیبّبى داسٍیی ،ثِهٌظَس

هختلفِ پیؾثیٌیؿذُ تبهیي کٌذ ،هَسد تَخِ ایي پظٍّؾ

کبّؾ سًَثت ،افضایؾ هبًذگبسی ٍ افضایؾ کوی ٍ

قشاس گشفت.

کیفی هَاد هؤثشُ آىّب ،اهشی اختٌبةًبپزیش اػت (.)3

هَاد ٍ رٍشّا

ػیؼتن کٌتشل دهبی خـککي ،ثبیذ ثِگًَِای ثبؿذ تب

خـککي هَسد اسصیبثی ثِ کوک ًشمافضاس Solid

ثتَاًذ ػالٍُ ثش کٌتشل ایي تغییشات ،صهبى خـکؿذى ٍ

ً worksشاحی ٍ دس کبسگبُ ػبخت ٍ تَلیذ گشٍُ

هلشف اًشطی سا ًیض کبّؾ ثذّذ .اهشٍصُ ،اص الگَسیتن-

هٌْذػی هکبًیک ثیَػیؼتن داًـگبُ هٌبثغ ًجیؼی ٍ ػلَم

ّبی کٌتشلی ثؼیبسی ثشای کٌتشل دهب اػتفبدُ هیؿَد کِ

کـبٍسصی گشگبى ػبختِ ؿذ(ؿکل .)1دػتگبُ هزکَس،

ثِ ًؼجت حبلت قذیوی قٌغ ٍ ٍكل ثؼیبس کبسآهذتش

داسای ػیؼتن کٌتشل فبصی اػت ٍ داسای ػیؼتن تَْیِ ٍ

اػت .اص ػبهبًِّبی کٌتشلی کِ اهشٍصُ اػتفبدُ هیؿَد،

في هیثبؿذ.

کٌتشل فبصی ٍ کٌتشل  PIDاػت .کٌتشل فبصی ثشای

خـککي ػبختِ ؿذُ ،داسای دٍ ثخؾ هکبًیکی ٍ

کٌتشل ػشیغ فشآیٌذّبی غیشخٌی هٌبػت ٍ داسای دقت

الکتشیکی اػت.

اص

تخص هکاًیکی

ٍ كحت ثبالیی اػت ( .)8کٌتشلشّبی PID

سایحتشیي کٌتشلشّبیی ّؼتٌذ کِ دس دِّ اخیش ثًَِس

داسای هحفظِ خبسخی ثِ اثؼبد  60×50×74ػبًتیهتش

ٍػیؼی اػتفبدُ هیگشدد (ً .)6تبیح تحقیق خذاگبًِ دس

اػت کِ ثِتشتیت استفبع ،ػوق ٍ ػشم کبس ّؼتٌذ ٍ

یک خـککي کِ اص یک الگَسیتن کٌتشل فبصی خْت

هحفظِ داخلی اثؼبد  50×35×40ػبًتیهتش کِ ثِ تشتیت

پبیذاسی دهب اػتفبدُ ؿذً ،ـبى داد ،کٌتشل دهب ثب اػتفبدُ

ػشم ،ػوق ،استفبع اػت .دػتگبُ هزکَس ثب فَم پبؿـی

اص سٍؽّبی تدشثی ثب هضیت کبسثشد قَاًیي ػبدُ ثشای

حشاستی پلیاٍستبى ػبیقثٌذی ؿذ؛ صیشا آًچِ دس

هذلّبی سیبهی ػبدُؿذُ ػیؼتن ،سٍؽ هٌبػجی اػت

خـککيّب ،ثِخلَف دس ًَع آصهبیـگبّی ،اّویت

( .)1الجتِ ًَع تَْیِ ٍ قشاسگیشی الوٌتّبی حشاستی ًیض ثش

داسد کوتشیي هیضاى ّذس سفت گشهب اص خذاسُّب ثِ ثیشٍى

سٍی ػیؼتن گشهبیؾ ٍ ّندهبیی هحفظِ ثؼیبس تأثیشگزاس

اػت .اػتفبدُ اص فَم پلیاٍستبى ثِخبًش ٍیظگیّبیی

اػت .ثش ّویي اػبع ،اهشٍصُ ؿشکتّبی هؼتجش خبسخی،

ّوچَى هشیت ّذایت حشاستی ثؼیبس پبییيً ،ؼَص ثَدى

ثش سٍی ًحَُ قشاسگیشی الوٌت ٍ ًَع آى ،ؿکل في ٍ

ٍ ػجک ثَدى تَاًؼت ثِ ؿکل هٌبػجی اص ّذس سفت گشهب

ًَع قشاسگیشی آى ٍ ًشاحی کبًبلّبی َّا ًیض هٌبلؼبت

اص هحفظِ داخلی ثِ ثیشٍى خلَگیشی کٌذ.
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ضکل( )1اجشای دستگاُ ساختِ ضذُ
Figure(1) Parts of fabricated Oven

کبًبل تؼجیِؿذُ دس ایي دػتگبُ ثِ ًحَی ًشاحی ٍ
ػبختِؿذ کِ خشیبى َّای گشم اص ًشیق یک دسیچِ کِ

هیثبؿذ ٍ گشهبی رخیشُ ؿذُ سا ثِ هحفظِ داخلی اًتقبل
هیدّذ (.)4
Q  m  c  T

دس ثبالی هحفظِ قشاس داسد ٍاسد کبًبل هیؿَد ٍ دس اداهِ

ساثٌِ ()1

هؼیش ،اص دسیچِ دیگشی کِ دس پبییي هحفظِ قشاس داسد

 : Qاًشطی هجبدلِ ؿذُ ()J

ٍاسد هحفظِ هیگشدد ٍ ایي ػیکل خشیبى َّای گشم

 : mخشم خؼن )(kg

پیدسپی تکشاس هیؿَد .دس خـککي ػبختِؿذُ ،اًشطی

 : cظشفیت گشهبیی ٍیظُ خؼن ()J kg-1.k-1

گشهبیی تَػي الوٌتّبی هقبٍهتی ٍ خشیبى َّای گشم،

 : ΔTاختالف دهب )(k

تَػي في ٍ هَتَس الکتشیکی تبهیي گشدیذ (ؿکل .)1

ثب اًتخبة فلض ثب خشم کوتش دس ػبخت دػتگبُ

دس ًَل صهبى ،سػیذى ثِ دهبی هذ ًظش ،ثیي ًقبى

خـککي  ،اًتقبل گشهب تب حذ اهکبى کبّؾ پیذا کشدُ

هختلف دػتگبُ اختالف دهبیی ٍخَد داسد ،چٌبىکِ

اػت .دس ًتیدِ ،ثِهحن سػیذى ثِ دهبی تٌظینؿذُ،

دهبی ًضدیک الوٌت ٍ خذاسُ داخلی ،حذٍد چٌذ دسخِ

ّندهبیی كَست گشفتِ ٍ توبم ًقبى ّندهب هیؿَد.

ثبالتش اص ثقیِ ًقبى داخل هحفظِ هیثبؿذ .ایي اختالف

ؿکل ً (a) 2شحٍاسُ ػیؼتن کٌتشل دهب دس دػتگبُ

دهبیی ،ثِ ایي دلیل ٍخَد داسد کِ اًشطی ٍسٍدی ثِ حدن

خـککي سا ًـبى هیدّذ.

کٌتشل (هحفظِ داخلی) اص اًشطی خشٍخی ( اًشطی ّذس

تخص الکتزًٍیکی ٍ سیستن کٌتزلی

سفت) ثیـتش اػت؛ ّوچٌیي ثِ دلیل ایٌکِ الوٌت دس حبل

هذاس الکتشًٍیکی ثب اػتفبدُ اص ًشمافضاس ؿجیِػبصی

تَلیذ گشهب اػت ،اًشطی آى قؼوت اص ػبیش قؼوتّب

پشٍتئَعً 1شاحی گشدیذ ٍ ثش سٍی ثشد پیبدُػبصی ؿذ.

ثیـتش اػت .اصآىخبکِ خذاسُ هحفظِ داخلی اص خٌغ فلض

قٌؼِ اكلی پشداصؽ اًالػبت ٍ ػولکٌٌذُ الگَسیتن

ثَدُ ٍ ًجق ساثٌِ  1داسای ظشفیت گشهبیی ٍیظُ ثبالیی

کٌتشل دس ػیؼتن کٌتشلی خـککي ،هیکشٍکٌتشلشاػت.
1- Proteous
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ضکل( )2طزحَارُ سیستن کٌتزلی دستگاُ خطککي
Figure(2) Schematic structure of drier control system

ثشًبهِسیضی هیکشٍ کٌتشلش ،تَػي ًشمافضاس ًَ Cؿتِ ؿذ ٍ

ٍسٍدی هَتَس اسػبل ؿذ .اػتفبدُ اص ایي ػیؼتن ،ثبػث

ثب ًشمافضاس کذٍیظى 1ثِ هیکشٍکٌتشلش اًتقبل دادُ ؿذ،

ؿذ تب ثتَاى دس ّش لحظِ ثب هـخق کشدى دهبی هحفظِ

ؿکل  .(b) 2چَى ػیؼتنّبی قٌغ ٍ ٍكلی دقت ثبالیی

داخلی ٍ هیضاى اختالف ثب هقذاس هَسد ًظش (دهبی تٌظین

دس کٌتشل دهب ًذاسًذ ،اص یک ػیؼتن کٌتشلی حلقِ ثؼتِ

ؿذُ) ،تَاى خشٍخی هتٌبػت ،اص الوٌتّبی حشاستی

اًتگشالی – تٌبػجی (  ) PIاػتفبدُ ؿذ .دس ػیؼتن کٌتشلی

گشفتِؿَد .دس ایي ثشًبهِ کٌتشلی یک دٍسُ تٌبٍة هَج

ًشاحی ؿذُ ،کِ ؿبهل ػٌؼَس دهبً ،وبیـگش،

ٍلتبط ثِ  100قؼوت تقؼین ؿذ ٍ ػیگٌبلّبی خشٍخی،

هیکشٍکٌتشلش ٍ ػشٍهَتَس اػت ،دهب ثٍِػیلِ ػٌؼَس

هیتَاًؼت اص کوتشیي هقذاس ،یؼٌی یکكذم یک هَج

 lm35اًذاصُگیشی ؿذ .خشٍخی ػٌؼَس ثٍِػیلِ هجذل

کبهل تب یک هَج کبهل (توبم تَاى الوٌت حشاستی) سا

آًبلَگ ثِ دیدیتبل داخل هیکشٍ ثِ دیدیتبل تجذیل ؿذ.

ؿبهل گشدد.

دادُ تجذیلؿذُ ثٍِػیلِ ثشًبهِ کٌتشل فبصی دس
هیکشٍکٌتشلش پشداصؽ ٍ ػپغ ثب سٍؽ هیبًگیي ٍصىداس،
خشٍخی ًْبیی ثِكَست پبلغّبیی ثب ػشم پبلغ
هتغیش خْت تغییش ػشػت هَتَس هتٌبػت ثب دهب ،ثِ

دػتگبُ خـککي ًشاحی ؿذُ ،اص لحبٍ فٌی ،ثب
اًذاصُگیشی پبساهتشّبی صیش هَسد اسصیبثی قشاس گشفت:
ثِهٌظَس اسصیبثی پبیذاسی دهب ٍ ّندهبیی ًقبى
هختلف دػتگبُ خـککي ،آصهَى دس ػِ ػٌح دهبیی
 90 ،80 ،60دسخِ ػلؼیَع اًدبم گشفتّ ،وچٌیي

1- CodeVision
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ثشًبهِپزیش ثَدى دػتگبُ دس چْبس دهب ٍ صهبى هختلف ثِ-

اص سػیذى ثِ دهبی تٌظینؿذُ ًَػبى دهبیی ٍخَد ًذاسد.

كَست ّنصهبى هَسد اسصیبثی قشاس گشفت ،دس اسصیبثی

ثِ ػلت آًکِ دقیقب ثِ اًذاصُ ّذس سفت دهب اص خذاسُّبی

کٌتشل ػٌَح هختلف دهب دس حبلت کبّؾ دهب ،اسصیبثی

هحفظِ ،اًشطی گشهبیی ثِ هحفظِ اػوبل هیگشدد دػتگبُ

دػتگبُ دس  4ػٌح  30ٍ 50 ،70 ،90دسخِ ػلؼیَع ٍ

ػبختِ ؿذُ قبدس اػت دهبی هحفظِ سا دس ًقٌِ تٌظین

چْبس صهبى هختلف ثِ تشتیت  20 ٍ 10 ،10 ،10دقیقِ

ؿذُ ثبثت ًگِداسد .ایي ًتیدِ ،گضاسؽ ( )7ٍ1سا

اًدبم ؿذ؛ ّوچٌیي دس سًٍذ افضایؾ دهب ،اص دهبّبی پبییي

تبییذهیکٌذ؛ ّوچٌیي ثِ ػلت تؼجیِ في ٍ گشدؽ هذاٍم

ثِ ثبال ،ثِ تشتیت دهبّبی  90 ٍ 80 ،60 ،40دسخِ

َّا دس توبهی هحفظِ داخلی خـککي ،اختالف دهب ثیي

ػلؼیَع اًدبم ؿذ .دس ّش کذام اص ایي اسصیبثیّب،

ًقبى هختلف خـک کي حذ قبثل قجَل اػت هقذاس آى

ّوضهبى دهبی دٍ ًقٌِ ،ثجت گشدیذ (ثخؾ ٍػي ٍ ثبال)

ثؼذ اص تثجیت دهب ثِ کوتش اص ًین دسخِ ػبًتیگشاد هیسػذ

تب ّندهبیی ًقبى هختلف هحفظِ ًیض سكذ ؿَد.

(ؿکل .)4

هقبیؼِ کبسکشد دػتگبُ خـککي ثب ًوًَِّبی

ًتیدِ اسصیبثی دس ثخؾ ّذس سفت اًشطی اص خذاسُ

خبسخی :دس ایي هشحلِ اص پظٍّؾ ػولکشد پبیذاسی ٍ

دػتگبُ ًـبى داد کِ ثؼذ اص گزؿت حذٍد  200دقیقِ،

ّندهبیی ٍ ًیض صهبى سػیذى ثِ دهبی هذًظش ثب دٍ ًوًَِ

هحفظِ داخلی (کِ دس دهبی  80دسخِ ػبًتیگشاد ثَد)

دػتگبُ خـککي آصهبیـگبّی (آٍى) ٍاسداتی هذلّبی

ثب ثیشٍى ّندهب هیؿَد .ػلت ایٌکِ دس اثتذا حذٍد 20

هوشت ٍ ثٌِذس 1کِ داسای ػیؼتن کٌتشلی دقیق ٍ داسای

دقیقِ ،دهبی هحفظِ تغییشی ًویکٌذ ،هیتَاًذ ًبؿی اص

تَْیِ ثَدًذ ٍ یک هذل آٍى ػبخت داخل کـَس ،هَسد

اًشطی گشهبیی رخیشُ ؿذُ دس ثذًِ فلضی هحفظِ داخلی ٍ

اسصیبثی قشاس گشفت .ایي آصهَى دس چٌذ دهبی هختلف

ّوچٌیي خَد الوٌتّبی خـککي ثبؿذ (ؿکل.)5

اًدبم ؿذ چَى ًوَداسّب ؿجیِ ّن ثَد دس ایي هتي فقي
دهبی  80دسخِ ػبًتیگشاد گضاسؽ گشدیذ.

دس ؿکلّبی  8 ٍ 6اسصیبثی دػتگبُ دس ثخؾ قبثلیت
ثشًبهِپزیشی ٍ ًیض خٌککبسی دس کوتشیي هذت صهبى ثِ

خْت اًذاصُگیشی دهبی ًقبى هختلف خـککي ٍ

دهبّبی پبییيتش کِ هْنتشیي ثخؾ کبسی دػتگبُ اػت،

ثجت هقذاس آى اص دیتبالگش اًذاصُگیشی دهب هذل 88598

ًـبى دادُؿذُ اػت .اثتذا دػتگبُ سا دس چٌذ دهب ٍ صهبى

 AZ 4ch KSD Loggerکِ داسای  4کبًبل ٍسٍدی

تٌظین کشدُ ثًَِسیکِ ًجق دهبی دادُؿذُ اص دهبّبی

ثَد ،اػتفبدُ گشدیذ .ػٌؼَسّب دس ًقبى هختلف خـک-

ثبالیی ؿشٍع هیؿَد ٍ ثِ دهبّبی پبییٌی هیسػذ.

کي ثِ تشتیت ًضدیک الوٌت ٍ َّای ٍسٍدی ،هدبٍست

ّوبىًَس کِ دس ؿکل  6دیذُ هیؿَد ،دهب دس ًقٌِ

خذاسُّب ،ثخؾ ٍػي ٍ ثخؾ ثبالی خـککي قشاس دادُ

تٌظینؿذُ  90دسخِ ػلؼیَع پغ اص پبیذاسی ٍ اتوبم

ؿذ .ایي اًذاصُگیشیّب پغ اص ثجت ،تَػي ًشمافضاس اکؼل

پشیَد صهبًی هختق آى ،دس هذتصهبى کَتبّی ثِ دهبی

 2013تشػین ؿذ تب قبثلیت دػتگبُ سا ًـبى دٌّذ.

ثؼذی ،یؼٌی  40دسخِ ػلؼیَع هیسػذ ٍ دس ایي دهب ثِ
ؿکل هٌلَثی ثِ پبیذاسی هیسػذ.

ًتایج ٍ تحث
تغییشات دهبی هحفظِ اص صهبى سٍؿي ؿذى تب سػیذى

ًتبیح حبكل اص اختالف دهبیی ثیي ًقبى هحفظِ دس
هکبىّبیی کِ ًوًَِّبی آصهبیـگبّی قشاس هیگیشًذ،

ثِ دهبی تٌظین ؿذُ دس ؿکل ً 3ـبى دادُؿذُ اػت.

ًـبىدٌّذُ آى اػت کِ دس حبلت پبیذاسی دهب ،کوتش اص

ّوبىًَس اص ؿکل هـبّذُ هیگشدد دهبی هحفظِ پغ اص

 ±0.5هیثبؿذ (ؿکل .)7

هذت کَتبّی ثِ دهبی تٌظینؿذُ هیسػذ ٍ ّوچٌیي پغ
1- Memmert and Binder

ػولکشد ػیؼتن کٌتشلی دػتگبُ دس قبثلیت ثشًبهِ-
پزیشی دس  4دهب ٍ صهبى هختلف ثِكَست ثشًبهِسیضی دس
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ؿکل ً 9یض آهذُ اػتّ .وبىگًَِ کِ هـبّذُ هیؿَد،

اًدبم دادُ ٍ ثِ دهبی ثؼذی هیسػذ ٍ .ثِّویي تشتیت،

دػتگبُ دس  4دهبی هختلف ثِ تشتیت 30 ٍ 50 ،70 ،90

ثشای دهبّبی ثؼذی هٌبثق ثشًبهِ تذٍیي ؿذُ ،کبّؾ دهب

دسخِ ػلؼیَع تٌظین ؿذ .دهبی داخل هحفظِ پغ اص

كَست گشفت.

سػیذى ثِ  90دسخِ ػلؼیَع ٍ اتوبم هذتصهبى
ثشًبهِسیضیؿذُ ،کبّؾ دهب سا دس کوتشیي هذتصهبى

ضکل ( )3اختالف دهایی تیي ًقطِ تٌظینضذُ ٍ دهای هحفظِ
Figure( 3) The difference between set point and the chamber temperature

ضکل ( )4اختالف دهایی تیي ًقاط هختلف هحفظِ
Figure(4) The temperature difference in different locations of chamber
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) اختالف دهای تیي جذارُ هحفظِ داخلی تا جذارُ تیزًٍی هحفظِ خارجی5(ضکل
Figure(5) The temperature difference between the walls of the inner chamber with the outer chamber

 درجِ سلسیَس46 ِ درجِ ت96 ) عولکزد کٌتزلز سیستن در پاییي آهذى دها اس دهای6(ضکل
Figure(6) Controller performance at decreasing temperature of 90 ° to 40 ° C.
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 درجِ سلسیَس46 ِ ت96 ) اختالف دهایی تیي ًقاط هختلف هحفظِ در حالت کاّص دهایی اس7(ضکل
Fig ure(7) The difference in temperature between different parts of the chamber in reducing the
temperature of 90 to 40 ° C

 درجِ سلسیَس36 ٍ 56 ،76 ،96 ) عولکزد کٌتزلز سیستن در تزًاهِریشی دهاّای8(ضکل
Figure(8) Controller performance of the programing system temperatures of 90, 70, 50 &30 ° C
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ضکل ( )9عولکزد کٌتزلز سیستن در تزًاهِریشی دهاّای 46،66 ،76، 96درجِ سلسیَس
Figure(9) Controller performance of the programing system temperatures of 90, 80, 60 &40 ° C

ضکل( )16پایذاری دهای  5آٍى در دهای  86درجِ سلسیَس
Figure(10) Temperature stability of 5 oven at 80 ° C

ًتبیح حبكل اص قبثلیت ثشًبهِسیضی دػتگبُ دس سًٍذ
پلِای افضایـی دهب ًیض دس ؿککل  9آٍسدُ ؿکذُ اػکت .دس
سًٍذ افضایـی ًیضّ ،وبًٌذ سًٍذ کبّؾ دهب ،اخکتالف دهکب

ثیي ًقبى ثؼیبس ًبچیض ثَد ٍ ثِ ػشػت ثِ هحن سػیذى ثِ
دهبی تٌظینؿذُ ثِ پبیذاسی دهبیی سػیذ.
ّوبىًَس کِ ؿکلّبی ً 9 ٍ 8ـبى هیدّذّ ،ن دس
کبّؾ ٍ ّن دس ثبال سفتي ،دهب دس ًقبى هختلف خـکک-
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کي یکؼبى ثَدُ اػت؛ ّوچٌیي پغ اص سػیذى ثکِ دهکبی

الوٌت گشمکٌٌذُ سا ثب تَخِ ثِ هقکذاس ّکذس سفکت اًکشطی

هذ ًظش ثؼذی دس حذاقل صهبى ،دهب ثکِ ؿککل هٌلکَثی ثکِ

حشاستی اص خذاسُ هحفظِ ،تؼیکیي ٍ کٌتکشل ًوبیکذ .ؿککل

حبلت پبیذاس هیسػذ .ثب تَخِ ثِ ؿکلّبی ثبال ،هکیتکَاى

ّ ،10وچٌیي ػذم ًَػبى دهبی خـککي ػبختِؿکذُ دس

ًتیدِ گشفت کِ ػیؼتن ،کٌتشل فبصی اػتفبدُؿذُ دس ایکي

ًقٌِ تٌظینؿذُ سا دس هقبثل آٍى هَخَد ایشاًکی ثکِخکَثی

ػیؼتن هیتَاًذ ثب کیفیت هٌبػجی دهب سا دس حبلکت پبیکذاس

ًـبى هیدّذ.

قشاس ثذّذً .تبیح هقبیؼِ ػولکشد ػیؼتن کٌتشلی خـکک-

ًتیجِگیزی

کي ػبختِؿذُ ثکب دیگکش خـککککيّکبی آصهبیـکگبّی

ػیؼکتن کٌتکشل فکبصی اػککتفبدُؿکذُ دس خـکککککي

هَخَد دس دهبی تٌظینؿذُ  80دسخِ ػلؼیَع دس ؿککل

ػبختِؿذُ ،ثکِ خکَثی تَاًؼکت کٌتکشل دهکبی هحفظکِ سا

 10آٍسدُ ؿککذُ اػککتً .تککبیح ثککِدػککت آهککذُ ًـککبى داد

هٌبثق ثشًبهِ دادُؿذُ اًدبم دّذ .ػیؼتن کٌتشلی دػتگبُ،

خـککي ػبختِؿذُ دس هقبیؼِ ثب دیگش آٍىّکب ثکِ ًحکَ

تَاًؼت دهبی هحفظِ سا دس ًقٌِ تٌظکینؿکذُ ،ثکب حکذاقل

ثؼیبس هٌلَثی تَاًؼکتِ اػکت دهکبی داخکل هحفظکِ سا دس

ًَػبًبت دهب (کوتش اص ًین دسخِ ػبًتیگشاد) کٌتشل کٌکذ.

ًقٌِ هَسد ًظش تثجیت کٌذ .کبسکشد خـککککي ػکبختِ-

دػتگبُ ػبختِ ؿذُ ثِخَثی تَاًؼت هٌکبثق ثشًبهکِ دادُ-

ؿذُ تٌْب ثکب آٍى Binder ٍ Memmert UFE500

ؿذُ ،کبّؾ ٍ افکضایؾ دهکب ،ثکِكکَست پلکِای دس چٌکذ

 FE53قبثلهقبیؼِ اػت .ثب ایي تفکبٍت ککِ خـککککي

دهککبی هختلککف ثککب گؼککتشُ صهککبًی هـککخق اًدککبم دّککذ.

ػبختِؿذُ ثب ػشػت ثبالتشی ثِ دهکبی ػکت ؿکذُ سػکیذ.

کبسکشد خـککي ػبختِؿذُ دس هقبیؼِ ثب دیگش آٍىّب،

ػلککت کٌتککشل ًَػککبى دهککب ٍ پبیککذاسی هٌلککَة دس دهککبی

ًـبى داد کِ هیتَاًذ ثب ثْتشیي ًوًَِ دػتگبُّبی خبسخی

خَاػتِؿذُ سا هیتَاى ًبؿی اص ًَع ػیؼتن کٌتشلی دهکب ٍ

ثشاثشی کٌذ.

ًیض ًشاحی هحفظِ ٍ کبًبل ػجَس َّا داًؼت ککِ تَاًؼکتِ
اػت ثکِخکَثی هقکذاس اًکشطی حشاستکی ٍسٍدی اص ًشیکق
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