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 سپاس :

شه امیدوارم همی زیادی می کشند. انی که برای این مرز و بوم زحماتکسو تشکر از تمامی اساتید و با تقدیر 

 باشند. در هر جای زندگی که هستیم بایستی متشکر معلمان و اساتید خود باشیم . شاداببلند و سر

 تقدیم به :

دم رپروژه را تقدیم میکنم به پدرو مادرم و همچنین همسر عزیزم که در طول زمانی که من تحصیل میک این

 بسیار مشوق من بودند و همیشه امید به من میدادند که به راه خود ادامه دهم.

خداوند متعال را شاکرم که مرا در طی این راه سخت و دشوار کمک کرد و هیچ گاه نگذاشت لحظه ای 

 احساس نا امیدی کنم.   
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 مقدمه : 

 دستگاه میوه خشک کن دارای  دوفصل کاری می باشد :پروژه ی بهینه سازی 

 ( کنترل دمای محفظه از طریق کنترل هیتر.1فصل 

 .از طریق پردازش تصویر میوه خشک شدهکنترل مرغوبیت میوه (2فصل

 های این پروژه می تواند به صنعتی سازی و تولید انبوه این دستگاه منجر شود. هر کدام از فصل

 رد نیاز می باشد. در پاالیش نفتکنترل دما یکی از اساسی ترین نیاز های صنعتی برای انجام فرآیندهای مو

خام و گاز ترش کنترل دما اساس کار در برج تقطیر می باشد و یا بسیاری از کاربرد های دیگر که اهمیت این 

 کار کنترلی را می رساند.

در دستگاه میوه خشک کن هم کنترل دما به عنوان نیاز اساسی برای شناخت هر چه بهتر فرآیند خشک شدن 

 به دست دستگاه منحنی های دمایی بهینه از طریق تکرار و خطا در مدل آزمایشگاهی این د تامیوه می باش

آید تا در دستگاه های مشابه صنعتی با استفاده از منحنی های به دست آمده در مصرف انرژی صرفه جویی 

 و نیز محصول با کیفیتی به دست آید. شود
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 فصل اول

 : معرفی پروژه1بخش 

این پروژه وظیفه کنترل دمای محفظه آزمایشگاهی یک دستگاه میوه خشک کن را بر عهده دارد تا با استفاده 

ی ، منحنی بهینه اکه از روی مقایسه تصویربدست می آیداز اعمال منحنی های دمایی بر روی این کنترلر دما 

 برای هر میوه ی دلخواه به دست آید.

ط با تنظیم دما توس اه کاربر به دست آید.ورا کنترل میکند تا دمای دلخکنترل دمای این محفظه یک هیتر 

 دنبال نماید. ظر کاربر را با کمترین خطای ممکنکاربر کنترلر وظیفه دارد تا دمای مورد ن

هیسترزیس دار استفاده شده است. محدوده دمای هیسترزیس همان  On-Offبرای این کنترلر دما از روش 

 ی است که می توان در خشک کردن میوه در نظر گرفت.حداکثر میزان خطای

  انواع کنترل دما را در صنعت می توان به دو بخش اساسی تقسیم کرد: 

 کنترل دمای دقیق :

بعضی از فرآیند ها باید در یک دمای به خصوصی انجام بگیرند تا بتواند در پیشرفت کار موثر باشد. به عنوان 

و یا انجام فرآیند های شیمیایی خاص به کنترل دمای دقیقی نیازمندند   Pو  Nمثال دمای پیوند شبه فلزهای  

 ها ممکن نیست.به طوری که امکان استفاده از هیسترزیس دمایی در این فرآیند 

 کنترل دمای هیسترزیسی:

در این کنترل دما به خاطر آن که نیاز به یک دمای به خصوص برای انجام فرآیند نیست میتوان از هیسترزیس 

 27تا  17به عنوان مثال کنترل دمای محیط کار می تواند دمایی بین  دمایی برای کنترل دما استفاده کرد.

 درجه را داشته باشد. 
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ه به آنکه کدام یک از کنترل های ذکر شده مد نظر کاربر باشد و با توجه به مواردی چون هزینه و با توج

 آشنایی کاربر به روش های کنترلی می توان روش کنترلر مناسبی اتخاذ نمود.

 دو روش کنترلی عمده که در بیشتر کنترل های صنعتی به کار می آیند:

 :On-Offکنترل 

  chatteringما است و عموما از یک محدوده هیسترزیسی برای جلوگیری از پدیدهساده ترین راه کنترل د

استفاده می شود.حد باال و پایین این محدوده ی هیسترزیسی را می توان مقدار حداکثر خطای کنترل در نظر 

 گرفت.

واقع در صورت عدم استفاده از هیسترزیس خروجی کنترل کننده به صورت مدام قطع و وصل می شود.در 

استفاده از هیسترزیس مانند مدار های تریگر اشمیت می باشد که یک حد باال و پایین حول نقطه کار ایجاد 

 می کند و مدار در این دو مقدار تغییر حالت میدهد.

 :(1)شکلنحوه ی اعمال هیسترزیس به کنترلر

 1 شکل                                                                 
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 :(2)شکلنحوه کار کنترلر هیسترزیس دار

 

 2  شکل                                                                 

 :PIDکنترل 

PID مخفف  Proportional Integral Derivative  کننده کنترل یک ی باشد.م PID (انتگرال – تناسبی 

 نترلک یک .شود می استفاده صنعتی کنترل کاربردهای در که است متعارفی ابزار یک( گیر مشتق – گیر

 رلکنت .شود استفاده متغیر های پروسه سایر و دما، جریان، فشار سرعت، تنظیم برای تواند می PID کننده

 شود. جاسازی کنترل تنظیم وسیله یا( حسگر)سنسور نزدیک تواند می PIDکننده

 تاس ممکن که کننده تنظیم یک پیوسته تغییرات کنترل تواند می PID دمای کننده کاربرد کنترل یک 

 استفاده خروجی عمل وارون عنوان به صرفاً دما از PID دمای کننده کنترل.باشد دهد تغییر را پروسه یک دمای

 کمترین و است set point زیر دما که است وقتی پروسه به شده اعمال توان بیشتر مثال طور به .کند می

 کردن خارج و تزریق برای ها کننده کنترل این .باشد set point نقطه باالی دما که است زمانی اعمالی توان

 بضر های کننده کنترل به معموال و کند می استفاده اضافی کننده خنک کنترل های خروجی از غالباً دما

 .دارند نیاز کننده
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 حسب بر مقداری به و خواند می سنسور یک از معمول طور به را سنسور سیگنال PID کننده کنترل یک 

 set point از را شده گیری اندازه مقدار سپس .کند می تبدیل گراد سانتی درجه مثل مهندسی واحدهای

 .کند می عمل زمان یک در D و P ، I عبارت سه روی خطا .کند تولید را خطا سیگنال تا کند می کم

 :PID کننده کنترل علمی اصول   

 (بهره)تناسبی 

 .شود می جمع فعلی خروجی با و شود می ضرب P ثابت در( معکوس عمل برای)منفی نسبت یک با خطا 

 قدارم از دما اگر.دهد می نشان را است تناسبی سیستم خطای با کننده کنترل خروجی که حد باالیی P ثابت

set point شود بیشتر(over shoot بیفتد اتفاق )گردد می بر عقب به بیشتر گرمکن توان(cut back) 

 (مجدد اندازی راه)انتگرال

 کنترل خروجی جریان با و شود می ضرب I ثابت در سپس و شود می گرفته میانگین زمانی دوره یک در خطا 

 set point نسبت از ناشی خطای و دهد می نشان را سیستم ماندگار حالت خطای I. شود می جمع کننده

 گرالانت و تناسبی های کننده کنترل کاربردها، از بسیاری برای .کند می حذف را شده گیری اندازه مقدار به

  .بود خواهد مطلوب set point و خوب پایداری با و بخش رضایت گیر

 (سرعت)مشتق

 با و شده ضرب D عالمت با دیگر ثابت یک در و شود می محاسبه زمان به توجه با خطا تغییرات سرعت 

 وسهپر در اختالل یا تغییر به کننده کنترل پاسخ تعیین برای گیر مشتق عبارت. شود می جمع خروجی

 با نندهک کنترل ، بزرگتر گیر مشتق عبارت نتیجه در .شود می استفاده( کوره یک در شدن باز مانند)دمایی

 .داد خواهد پاسخ پروسه مقدار در تغییرات به بیشتری سرعت
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 : اجزای مدارات 2بخش 

یکی از مهمترین مراحل انجام یک پروژه بعد از شناسایی هدف انجام کار ، مرحله انتخاب قطعات مناسب با 

رسیدن به نتیجه پروژه بهترین عملکرد را  پروژه مورد نظر است به طوری که قطعات انتخابی باید در راستای

 در مقایسه با قطعات مشابه داشته باشد.

 به معرفی قطعات انتخاب شده می پردازیم و مزیت های هر یک از قطعات را بیان خواهیم کرد. در این بخش

 (3شکل ):PIC 16F887Aمیکروکنترلر 

                               

 3شکل                                                         

 

گرفته شده که به معنای کنترل Programmable Interface Controllerاز سر کلمه های PICعبارت 

سری  می باشند و دارایکننده های ارتباطی برنامه پذیر است . این میکروکنترلرها ساخت کمپانی میکروچیپ 

 هر یک از سری های این میکروکنترلر معرفی می شود. ی باشند که در زیر تلفی مهای مخ

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=83190.0 

http://www.skydoc.ir/tag/lcd.html 
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