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  قدمه م
اهميت كنترل اتوماتيك در صنايع و زندگي روزمره عـصر حاضـر بـرهيچكس پوشـيده نيـست و بـه                     

يشرفته امروزي را  سـيتم هـاي كنتـرل    پجرات مي توان گفت كه يكي از مهمترين بخشهاي صنايع         

   .ل مي دهندياتوماتيك تشك

كاربرد كنترل اتوماتيك موجب باال رفتن كيفيت و كميت توليد محـصول شـده و همچنـين ايمنـي                   

  . محيطهاي صنعتي را به طور چشمگيري باال برده است

  .اندازه گيري و كنترل كميتهاي زير بسيار حائز اهميت مي باشد, در صنعت

 ندازه گيري ارتفاع سطح مايعات و كنترل آن ا .1

 مايعات و كنترل آن ) فلوي(اندازه گيري شدت جريان  .2

 اندازه گيري فشار و كنترل آن .3

 و كنترل آن ) دما(اندازه گيري درجه حرارت  .4

آزمايشات نيـز بـر  همـين    . در اين آزمايشگاه با سيستم هاي كنترل اين متغيير ها آشنا خواهيد شد          

خواندن دستور كـار هـر بخـش        براي كاركرد با هر دستگاه       .ار بخش تدوين گشته است    اساس در چه  

  .باشدبه دانستن بخشهاي ديگر نمي نيازي كفايت مي كند و 

  :براي استفاده  بهتر از جلسات آزمايشگاه رعايت نكات زير توصيه مي شود

 شـود و مـشاهدات      مطالعات الزم جهت دنبال كردن مسير آزمايش و كارهايي كه بايـد انجـام              

 .در غير اين صورت شما قادر به انجام آزمايشها نخواهيد بود, مورد انتظار از قبل الزم بوده 

رعايت نظم و قوانين آزمايشگاه و حضور به موقع ، نكته ديگري است كه مي تواند به اسـتفاده                    

 .مفيد از جلسات آزمايشگاه كمك نمايد

 گزارش كار هر جلسه بايد در جلسه بعدي حـضور آمـاده             نحوه ارزيابي به گونه اي مي باشد كه          

 .دارند تحليل هاي صحيح در هر آزمايش بارم بيشتري . باشد

 



 ٣

  

  RT512دستور كار سيستم كنترل سطح آب تانك : بخش اول 
  

  
  
  
  
  



 ۴

  :آشنايي با دستگاه كنترل سطح   -١
د  مرسـوم در صـنعت        يك فرآين  ،سيستم كنترل سطح آب تانك موجود در آزمايشگاه كنترل فرآيند         

اين سيستم آموزشي جهـت     . شود  ديده مي  1-1 در شكل  سيستم كنترل سطح  شماي كلي   .. مي باشد 

اجـزاي ايـن   . كنـد  اي، شير آب ورودي بـه تانـك را كنتـرل مـي      كنترل سطح آب داخل تانك شيشه     

مايشگاه ها در حد يك مدل آموزشي در آز        سيستم از نوع صنعتي هستند ولي ابعاد تانك و مسير لوله          

  اند در نظر گرفته شده

 
  شماي ظاهري سيستم كنترل سطح تانك-1-1شكل

هـا و    پمپ، آب را از مخزن از طريـق لولـه         . دهد  اين مدل را نشان مي     P&ID نقشه   2-1شكل شماره 

 9آب خروجي از تانـك نيـز توسـط شـير دسـتي شـماره                . كند شير كنترلي به داخل تانك پمپاژ مي      

 با تنظيم شير كنترلي، فلوي آب ورودي به مخزن را بـا توجـه بـه سـطح آب                    كنترلر. شود تنظيم مي 



 ۵

 براي  11 و   10شيرهاي دستي   . كند كنترل مي ) به وسيله سنسور فشار كف مخزن     (گيري شده    اندازه

. گيـرد  ، مورد استفاده قرار مي    Cascadeگر جهت كنترل    ياتصال اين مدل به يك مدل آزمايشگاهي د       

  . كامال باز است11 كامال بسته بوده و شير شماره (Bypass) 10ره در حالت عادي شير شما
 

   
  ك سيستم كنترل سطح تانP&IDنقشه  2-1شكل

 :معرفي اجزاي سيستم -1-1

 : تانك -1-1-1

 70 تقريبـي    ارتفـاع    سـانتيمتر، بـه      12  ليتـر و قطـر        7اي  با حجـم تقريبـي         اين تانك استوانه  

  .ت سانتيمتر مدرج شده اس60-0سانتيمتر است كه از 

  
  

 تانك استوانه اي:3-1شكل 



 ۶

 :مخزن آب -1-1-2
  . ليتر40مخزن آب با حجم حدود 

  
  مخزن آب :4-1شكل

 :پمپ آب -1-1-3
و فلـوي   ) آب(متـر   11 دور بر دقيقه، فشار هـد        2800 ولتي با مقادير نامي      220پمپ الكتريكي   

  . ليتر بر دقيقه30

  
 پمپ آب :5-1شكل

 شير دستي ورودي -1-1-4
 .مشخص شده است inlet cock-4 بنام P&IDدر نقشه    

  : ر كنترليشي -1-1-5
شير نيوماتيكي متناسب بـا سـيگنال فـشار هـواي ورودي خـود فلـوي ورودي تانـك را كنتـرل           

  .كند مي



 ٧

  
  نيوماتيكي شير كنترلي :6-1شكل 

  :نسور فشارس -1-1-6
 خروجـي    .كنـد مـي  باالتر از فشار آزاد را اندازه گيري         ميلي بار  0-100سنسور فشار كف مخزن     

  . استmA 20-4  جرياني  سيگنالاين سنسور

  
 سنسور فشار: 7-1شكل

 :مبدل جريان الكتريكي به فشار -1-1-7
فشار هواي خروجـي خـود را   ) خروجي كنترل كننده(مبدل متناسب با جريان الكتريكي ورودي     

اين مبدل به يك منبع فـشار بـاد         ). جهت اعمال به شير كنترلي    (كند    بار تنظيم مي   1-0,2بين  

 .نياز دارد

  :شير خروجي -1-1-8
  .   دهد شير دستي مدرجي كه ميزان فلوي خروجي تانك را تغيير مي



 ٨

  
   خروجي دستي شير  :9-1شكل

  By-passشير دستي  -1-1-9
 مشخص شده و هنگاميكه كامال بـاز باشـد شـير كنترلـي را از                By-pass-10 با   P&IDدر نقشه   

  .سيستم خارج مي كند

   Cascadeشير دستي جهت كنترل  -1-1-10

  
   شير دستي10-1شكل 

 مشخص شده و براي اتصال دو hose connection for cascade control-11 با P&IDدر نقشه 

 .سيستم كنترل فلو و كنترل سطح استفاده مي شود

  :نحوه كنترل  -1-2
صورت مـي    jumoيك كنترل كننده موسوم به       فرامين به سيستم و اندازه گيري ها از طريق           يتمام

تمـامي سـيگنالهاي ورودي و خروجـي و همچنـين           ) universal( اين كنترل كننـده جهـاني        .پذيرد

 بـر   profibusرابـط   تنظيمات تمامي ادوات دستگاه را بر عهده دارد عالوه بر اين امكان ارتبـاط بـا                 

 و خروجي را با پروتكلي خاص        كه مي تواند تمامي سيگنالهاي ورودي      روي كنترل كننده تعبيه شده    

)DP (توسط كامپيوتر انتقال دهد.  



 ٩

     
 

 JUMOكنترلر جهاني : 11-1شكل

  :profibusمزاياي خط ارتباطي  -1-3
 د صنعتي صرفه جويي در هزينه هاي مختلف در يك واح

sKbاين خط  قابليت انتقال اطالعات را از:سرعت باال  sMb تا 6.9/  . را دارا مي باشد12/

 فقط با يك سيم تمامي ارتباطات انجام مي پذيرد: راحتي نصب 

 . اين امكان وجود داردrepeaterالبته در صورت وجود :  دستگاه 126 قابليت نصب تا 

 . كيلو متر مي تواند باشد9/1فاصله بين اتاق كنترل و دستگاهها تا 

  

  :شبكه هاي صنعتي  -1-4
شبكه هاي صنعتي به طور گسترده اي در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند به نحوي كه كـاهش                   

  .امكان پذير ساخته است% 30هزينه ها را در حدود 

يـك   هـاي مختلـف توسـط        client) مراجعين  (كه صنعتي را نشان مي دهد كه        شب كي 12-1 لكش

ايـن سـرور بـراي كـار بـا          (opc 1موسـوم بـه     ) سرويس دهنـده  (شبكه ساده كامپيوتري به يك سرور     

تباط با شبكه هاي صـنعتي مـي        ساختارمرسوم جهت ار  فرايندهاي مختلف طراحي شده است و يك        

  . متصل شده اند) باشد

  

                                                 
1 OLE for Process Control  



 ١٠

 
  نعتيص شبكه  :12 -1شكل 

  
 به صـورت مجـزا مـي تواننـد بـا تمـامي               ها مي توانند     clientهرتمامي  به وسيله اين سرور     .در واقع 

  . اط برقرار كنندارتب profibusكنترلرهاي متصل به خط 

 مي توانند به client به عنوان يك OPC Toolbox Matlab و Labviewاز طرف ديگر نرم افزارهاي 

OPC serverارتباط برقرار كنند .  

  

  :مدلسازي -1-5
ها و طراحي كنترل كننده مناسب  مدلسازي فرآيندهاي صنعتي كليد اصلي شناخت اين سيستم

هاي مختلف انجام گرفته و  ا استفاده از اصول مهندسي در زمينهاين مدلسازي يا ب. باشد براي آن مي

هاي مدلسازي فرآيندهاي  روش. پذيرد يا با آزمايش و شناسايي و يا تلفيقي از اين دو روش انجام مي

 را با 5 و حرارتي4، هيدروليكي3، الكترومكانيكي2هاي مكانيكي متنوع صنعتي از جمله سيستم

                                                 
2 mechanic 
3 electro mechanic 



 ١١

 و انتقال 9، ترموديناميك8، الكترونيك7 و سياالت6ديناميك جامداتاستفاده از اصول و مباني 

ها به فرم نهايي جهت طراحي كنترل كننده هاي مناسب   بيان گشته و مدلهاي اين سيستم10حرارت

هاي با اجزاي  براي سيستم. دو روش اصلي جهت مدلسازي فرآيندها وجود دارد. گيرد صورت مي

حاكم بر اجزا كمك گرفته و مدل رياضي سيستم را بر اساس مشخص و محدود، از اصول فيزيكي 

روشهاي . مي گويند11"جعبه خاكستري"كه به اين روش.يك دسته معادله ديفرانسيل بيان مي كنيم

ها بخشي از اجزاي سيستم توسط  در اين روش. متعددي در بين اين دو طيف مدلسازي وجود دارند

  .شوند اسايي مدلسازي ميها از طريق شن اصول فيزيكي و ساير قسمت

بسياري از فرآيندهاي صنعتي داراي اجزاي . باشد  روش ديگر شناسايي فرآيند بر اساس آزمايش مي

در اين صورت از يك . باشد بر و پر هزينه مي تك اين اجزا زمان  باشند، كه مدلسازي تك متنوعي مي

نظر گرفتن ساختاري خاص براي بعد از در گردد و  دسته آزمايشات ورودي و خروجي استفاده مي

 12"جعبه سياه"اين روش شناسايي . نماييم را شناسايي مياين ساختار خاص پارامترهاي سيستم 

دستور كار تهيه شده با نگرش شناسايي جعبه سياه  به سيستم ها سعي در طراحي . شود ناميده مي

 و  ساختار مدل در نظر .مرسوم در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد) PID(كنتركننده هاي 

  .  گرفته شده در اين دستور كار سيستم مرتبه اول با يك تاخير مي باشد

  

                                                                                                                                            
4 hydrolice 
5 thermal 
6 Solid dynamic 
7 Liquid dynamic 
8 electronic 
9 thermodynamic 
10 Thermal transportation 
11 gray box 
12 black box 
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   : كنترل سطحعملكرد دستگاه -1-6
 پمپ آب ،شروع بكار مي كند Startبطور خالصه  سيستم اين گونه كار مي كند كه با زدن دكمه 

  به آن داده شده Set pointدار  يك مقjumoدر كنترل كننده .وآب پشت شير كنترل باقي مي ماند

 mA20 -4وهمچنين دستگاه توسط سنسورفشار كه بر روي تانك آب نصب شده ،با ارسال سيگنال 

در لحظه اول در تانك آب موجود نمي باشد، بنابراين .به كنترلر،مقدار سطح آب را نشان مي دهد

بي كه به آن اختصاص داده ايم دستگاه توسط مقدار خطايي كه دارد و بنا بر كنترل كننده با ضراي

 mA20 – 4 در اين جا شير كنترلي نيوماتيكي است و بنا به سيگنال (شير كنترلي بنا به سيگنالي

كه به مدار فرمان آن اعمال مي شود ) كه توسط كنترلر به آن اعمال مي شود باز يا بسته مي شود

كرده و پس از عبور از لوله ، وارد تانك آب از كنترل والو عبور  . بسته شدن مي كنداشروع به باز ي

- شود سطح آب تشخيص داده ميشود و توسط سنسور فشار بنا به وزني كه به آن وارد ميآب مي

شود و توسط كنترل كننده بنا به اختالفي كه با شود و اين مقدار به كنترل كننده فرستاده مي

  .كندمقدار دلخواه دارد شير كنترلي را باز يا بسته مي

 هم دارد كه در اين مد به مقدار دلخواه 13البته اين كار در مد اتوماتيك است اين دستگاه مد دستي

 هاي  كارتjumoنكته قابل توجه اين است كه در كنترل كننده  .كنترل والو را باز يا بسته مي كنيم

 اين كارت كه توسط.باشد موجود ميprofibus  رابطيجيتال خروجي و يك كارتدورودي آنالوگ و 

Profibusدريافت و اعمال نمودكامپيوتر توسط  را هاي ورودي و يا خروجي  داده مي توان.   

  

  

  

  

  

  
                                                 

13 Manual 
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  :مراحل آزمايش  -1-7
 ورودي و خروجـي هـر بلـوك را كـامال مـشخص              بلوك دياگرام كلي سيستم را مشخص كرده و        - 1

  . ارتباط ميان هر بلوك را به طور كامل توضيح دهيد.كنيد

براي آن ارائـه    ) پارامتري(ق مدلسازي تجربي مدل كرده و يك مدل سه جزئي           سيستم را از طري    - 2

چـه ورودي را  .   در صد قرار دهيد50 در اين حالت شير دستي خروجي را در وضعيت           .دهد

 ) چرا؟. (براي اين روش مدلسازي پيشنهاد مي كنيد

)s1(
eK)s(G

L*s

τ+
×

=
−

  

در اين قسمت   .  طراحي  كنيد   PIDه مناسب   بند قبل كنترل كنند   براي سيستم بدست آمده در       - 3

 Z.N و   Cohen-Coonاسخ حلقه باز سيـستم ضـرايب كنتـرل كننـده از روشـهاي               پاز روي   

 .مده را از لحاظ حالت گذرا و ماندگار با هـم مقايـسه كنيـد              آپاسخهاي بدست   . تعيين كنيد 

 .چه نتيجه اي بدست مي آوريد

يب داده و  سپس كنترلرهاي ، تناسبي ، انتگرالي           زيگلر نيكولز حلقه بسته ترت     آزمايشحال يك    - 4

كنترلر كننده هاي بدسـت آمـده را بـر          . تناسبي ، مشتقي انتگرالي تناسبي را طراحي كنيد       

در مورد عملكرد عملكرد كنترل كننده هاي زيگلر نيكولز حلقه باز           . روي فرآيند اعمال كنيد   

 .و حلقه بسته بر روي سيستم چه مي توان گفت 

 اشباع عملگر چه مـشكالتي در  .طراحي شده خود را از لحاظ اشباع عملكر بررسي نماييد         كنترلر   - 5

و در صـورت نيـاز        . حلهاي خود را  براي ايـن معـضل بيـان نماييـد             ه را .كنترل در بر دارد     

 .طراحي را تصحيح نماييد

دو كنترلر طراحـي شـده در مرحلـه           .  قرار دهيد    30حال موقعيت شير خروجي را در وضعيت           - 6

عملكرد كنترلر را امتحان كنيد آيـا پاسـخها         . مرحله قبل را بر روي اين حالت امتحان كنيد        

 .رضايت بخش مي باشد؟ نتايج را تحليل كنيد



 ١۴
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  RT522 فلو دستور كار سيستم كنترل  : دومبخش 
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  آشنايي با دستگاه کنترل فلو -٢

،که بهمراه سيستم کنتـرل سـطح       ندينترل فرآ شگاه ک ي آب تانک موجود در آزما     يستم کنترل فلو  يس

ن يـ ا. شـود  ي م مشاهده ۱۱‐۱ آن شکل  ي کل يشمامي توان يک سيستم چند متغيره را بدست آورد،        

ها قـرار دارد      ر لوله ي که در مس   يدار  ر موتور يها، ش    آب داخل لوله   ي جهت کنترل فلو   يستم آموزش يس

  . مطلوب برابر شوديبا فلوها   داخل لولهيکند تا فلو يرا باز و بسته م

 
  شماي ظاهري سيستم كنترل فلوي آب :1 -2شكل 

  

هـا   پمپ، آب را از مخزن بـه داخـل لولـه      . دهد  اين مدل را نشان مي     P&ID نقشه   ۱۲‐۱شکل شماره 

ها را    لهدار کنترلي، فلوي آب داخل لو       کنترلر با باز و بسته يا خاموش کردن شير موتور         . کند  پمپاژ مي 

 بـراي   ٨ و   ٤شـيرهاي دسـتي     . کنـد  گيري شده است، کنترل مي     که توسط فلومتر مغناطيسي اندازه    
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. گيـرد  ، مورد استفاده قرار مي    Cascadeاتصال اين مدل به يک مدل آزمايشگاهي ديگر جهت کنترل           

  .در حالت عادي هر دو شير باز هستند

 
   سيستم کنترل فلوي آبP&IDنقشه : 2 -2شكل 

  

  

 :معرفي اجزاي سيستم ‐١‐٢

 : فلومتر مکانيکي ‐١‐ ١‐٢

همچنـين بـه وسـيله    .  است١٩٦٠ )Lit/hour(گيري شده توسط اين فلومتر      حداکثر فلوي اندازه  

  .توان فلومتر الکترومغناطيسي موجود در اين پروسه کاليبره نمود اين فلومتر مي

 
 يكيتر مكانفلوم :3 -2شكل 
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 :مخزن آب ‐٢‐١‐٢

  . ليتر٤٠مخزن آب با حجم حدود 

 
  مخزن آب :4 -2شكل 

 

 :پمپ آب ‐٣‐١‐٢

و فلـوي   ) آب(متـر   ١١ دور بر دقيقه، فشار هـد        ٢٨٠٠ ولتي با مقادير نامي      ٢٢٠پمپ الکتريکي   

 . ليتر بر دقيقه٣٠

 
  

  پمپ آب: 5 -2شكل 

 :ير دستي وروديش ‐٤‐١‐٢

، مـورد   Cascadeاين شير جهت اتصال اين مدل به يک مدل آزمايشگاهي ديگر جهـت کنتـرل                

  .دهد همچنين تغيير در وضعيت آن فلو را تحت تاثير قرار مي. گيرد استفاده قرار مي



 ٢٠

 
 شير دستي ورودي : 6 -2شكل 

 

 : شير کنترلي ‐٥‐١‐٢

ير موتورداري است که به وسيله گردش در دوجهت و يا خاموش نمودن آن فلـوي آب داخـل                   ش

 ولت است کـه  ٢٢٠سيگنال اعمال شونده به اين شير، سيگنال الکتريکي       . شود ها کنترل مي    لوله

. براي باز و يا بستن شـير را دارد        ) با سرعت ثابت  (هاي آن، موتور امکان گردش        با اعمال به پايانه   

را نـشان   ) ميزان باز بـودن آن    (ن اين شير مجهز به يک پتانسيومتر است که وضعيت آن            همچني

  .دهد مي

 
  شير كنترلي الكتريكي: 6 -2شكل 

  
  
 :فلومتر الکترومغناطيسي  ‐٦‐١‐٢

 اسـت کـه ايـن مقـدار         ٦٠٠٠ )Lit/hour(گيري شـده توسـط ايـن فلـومتر            حداکثر فلوي اندازه  

  .گيرد کننده نصب شده روي دستگاه قرار مي شده در اختيار کنترلگيري  اندازه
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  يسيفلومتر مغناط: 7 -2شكل 
 

 

 :شير دستي خروجي ‐٧‐١‐٢

  .شير دستي مدرجي است که عملکردي مشابه عملکرد شير دستي ورودي دارد

  
  شير دستي خروجي :8 -2شكل 

  :نحوه كنترل  -1-8- 2

صورت مـي   jumoيك كنترل كننده موسوم به  فرامين به سيستم و اندازه گيري ها از طريق         ي تمام

تمـامي سـيگنالهاي ورودي و خروجـي و همچنـين           ) universal( اين كنترل كننـده جهـاني        .پذيرد

 بـر   profibusرابـط    عالوه بر اين امكان ارتبـاط بـا          تنظيمات تمامي ادوات دستگاه را بر عهده دارد       

 كه مي تواند تمامي سيگنالهاي ورودي و خروجي را با پروتكلي خاص             روي كنترل كننده تعبيه شده    

)DP (توسط كامپيوتر انتقال دهد.  

  

  

     
  JUMOكنترلر جهاني  :9 -2شكل 

  
  :profibusمزاياي خط ارتباطي  - 2- 2

 صرفه جويي در هزينه هاي مختلف در يك واحد صنعتي 
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sKbاين خط  قابليت انتقال اطالعات را از:سرعت باال  sMb تا 6.9/  . دارا مي باشد را12/

 فقط با يك سيم تمامي ارتباطات انجام مي پذيرد: راحتي نصب 

 . اين امكان وجود داردrepeaterالبته در صورت وجود :  دستگاه 126 قابليت نصب تا 

 . كيلو متر مي تواند باشد9/1فاصله بين اتاق كنترل و دستگاهها تا 

  :شبكه هاي صنعتي  -3- 2
 اي در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند به نحوي كه كـاهش              شبكه هاي صنعتي به طور گسترده     

  .امكان پذير ساخته است% 30هزينه ها را در حدود 

هـاي مختلـف     client) مـراجعين   (ساختار يك شبكه صنعتي را نشان مـي دهـد كـه              10 -2شكل  

اين سـرور بـراي     (opc 14موسوم به   ) سرويس دهنده (يك شبكه ساده كامپيوتري به يك سرور      توسط  

ساختارمرسوم جهت ارتباط با شبكه هاي صنعتي       كار با فرايندهاي مختلف طراحي شده است و يك          

  . متصل شده اند) مي باشد

  

 
  شبكه صنعتي :10 -2شكل 

  

                                                 
14 OLE for Process Control  
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 به صـورت مجـزا مـي تواننـد بـا تمـامي               ها مي توانند     clientهرتمامي  به وسيله اين سرور     .در واقع 

  . ارتباط برقرار كنند profibusكنترلرهاي متصل به خط 

 مي توانند به client به عنوان يك OPC Toolbox Matlab و Labviewاز طرف ديگر نرم افزارهاي 

OPC serverارتباط برقرار كنند .  

  

  :مدلسازي - 4- 2
ها و طراحي كنترل كننده مناسب  مدلسازي فرآيندهاي صنعتي كليد اصلي شناخت اين سيستم

هاي مختلف انجام گرفته و  اين مدلسازي يا با استفاده از اصول مهندسي در زمينه. باشد براي آن مي

يندهاي هاي مدلسازي فرآ روش. پذيرد يا با آزمايش و شناسايي و يا تلفيقي از اين دو روش انجام مي

 را با 18 و حرارتي17، هيدروليكي16، الكترومكانيكي15هاي مكانيكي متنوع صنعتي از جمله سيستم

 و انتقال 22، ترموديناميك21، الكترونيك20 و سياالت19استفاده از اصول و مباني ديناميك جامدات

سب ها به فرم نهايي جهت طراحي كنترل كننده هاي منا  بيان گشته و مدلهاي اين سيستم23حرارت

هاي با اجزاي  براي سيستم. دو روش اصلي جهت مدلسازي فرآيندها وجود دارد. گيرد صورت مي

مشخص و محدود، از اصول فيزيكي حاكم بر اجزا كمك گرفته و مدل رياضي سيستم را بر اساس 

روشهاي . مي گويند24"جعبه خاكستري"كه به اين روش.يك دسته معادله ديفرانسيل بيان مي كنيم

ها بخشي از اجزاي سيستم توسط  در اين روش. در بين اين دو طيف مدلسازي وجود دارندمتعددي 

  .شوند ها از طريق شناسايي مدلسازي مي اصول فيزيكي و ساير قسمت

                                                 
15 mechanic 
16 electro mechanic 
17 hydrolice 
18 thermal 
19 Solid dynamic 
20 Liquid dynamic 
21 electronic 
22 thermodynamic 
23 Thermal transportation 
24 gray box 
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بسياري از فرآيندهاي صنعتي داراي اجزاي . باشد  روش ديگر شناسايي فرآيند بر اساس آزمايش مي

در اين صورت از يك . باشد بر و پر هزينه مي ك اين اجزا زمان ت باشند، كه مدلسازي تك متنوعي مي

بعد از در نظر گرفتن ساختاري خاص براي گردد و  دسته آزمايشات ورودي و خروجي استفاده مي

 25"جعبه سياه"اين روش شناسايي . نماييم را شناسايي مياين ساختار خاص پارامترهاي سيستم 

ه با نگرش شناسايي جعبه سياه  به سيستم ها سعي در طراحي تهيه شددستور كار . شود ناميده مي

ساختار مدل در نظر   و .مرسوم در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد) PID(كنتركننده هاي 

    .گرفته شده در اين دستور كار سيستم مرتبه اول با يك تاخير مي باشد

  

  

  :كنترل فلوعملكرد دستگاه  - 5- 2
 پمـپ آب ،شـروع بکـار مـي کنـد وآب پـشت          Startه با زدن دکمه     سيستم اين گونه کار مي کند ک      

  به آن داده شده وهمچنـين  Set point يک مقدار jumoدر کنترل کننده .کنترل والو باقي مي ماند

در لحظه اول فلـويي     .دستگاه توسط سنسورفلومتري که موجود است مقدار فلو آب را نشان مي دهد            

دستگاه توسط مقدار خطايي که دارد و بنـا بـر کنتـرل کننـده بـا                 در لوله موجود نمي باشد بنابراين       

در اين جا شير کنترلـي الکتريکـي   (ضرايبي که به آن اختصاص داده ايم شير کنترلي بنا به سيگنالي         

که بـه   )  ولت کار مي کند و به صورت راست گرد وچپ گرد کار مي کند              ۲۲۰است و بنا به سيگنال      

آب از کنتـرل والـو عبـور کـرده و پـس از              .روع به باز شدن مي کند     مدار فرمان آن اعمال مي شود ش      

عبور از لوله ، فلومتر دبي آب عبوري را اندازه مي گيرد و توسط کنترل کننده بنا به اختالفي کـه بـا                   

البته ايـن کـار در مـد اتوماتيـک اسـت ايـن               .مقدار دلخواه دارد شير کنترلي را باز يا بسته مي کند          

نکتـه قابـل    . دارد که در اين مد به مقدار دلخواه کنترل والو را بـاز مـي کنـيم                 دستگاه مد دستي هم   

 يک کارت ورودي آنالوگ و يک کارت ديجيتال خروجـي           jumoتوجه اين است که در کنترل کننده        

                                                 
25 black box 
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 را به کامپيوتر    data مي توان    Profibusکه توسط اين کارت     . موجود مي باشد   profibusو يک کارت    

  .منتقل کرد 

  

  

  

  :احل آزمايش مر -2-6
بلوك دياگرام كلي سيستم را مشخص كرده و ورودي و خروجـي هـر بلـوك را كـامال مـشخص                      - 1

  .ارتباط ميان هر بلوك را به طور كامل توضيح دهيد. كنيد

براي آن ارائـه    ) پارامتري(سيستم را از طريق مدلسازي تجربي مدل كرده و يك مدل سه جزئي               - 2

چـه ورودي را  .   در صد قرار دهيد 70 در وضعيت    در اين حالت شير دستي خروجي را      . دهد

 آيـا  بـا ورودي اعمـالي تمـامي اطالعـات الزم              .براي اين روش مدلسازي پيشنهاد مي كنيد      

  براي تخمين  سيستم مرتبه اول قابل حصول است چرا؟

)s1(
eK)s(G

L*s

τ+
×

=
−

  

در اين قسمت   . يد طراحي  كن   PIDبراي سيستم بدست آمده در بند قبل كنترل كننده مناسب            - 3

 Z.N و   Cohen-Coonاز روي پاسخ حلقه باز سيـستم ضـرايب كنتـرل كننـده از روشـهاي                 

. پاسخهاي بدست آمده را از لحاظ حالت گذرا و ماندگار با هـم مقايـسه كنيـد                . تعيين كنيد 

  .چه نتيجه اي بدست مي آوريد

رهاي ، تناسبي ، انتگرالي     حال يك آزمايش زيگلر نيكولز حلقه بسته ترتيب داده و  سپس كنترل             - 4

كنترلر كننده هاي بدسـت آمـده را بـر          . تناسبي ، مشتقي انتگرالي تناسبي را طراحي كنيد       

در مورد عملكرد عملكرد كنترل كننده هاي زيگلر نيكولز حلقه باز           . روي فرآيند اعمال كنيد   

 .و حلقه بسته بر روي سيستم چه مي توان گفت 
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اشباع عملگر چه مـشكالتي در  . لحاظ اشباع عملكر بررسي نماييد    كنترلر طراحي شده خود را از        - 5

و در صـورت نيـاز      .  راه حلهاي خود را  براي اين معضل بيـان نماييـد           .  دارد   پي  كنترل در   

 .طراحي را تصحيح نماييد

كنترلر طراحـي شـده در مرحلـه  دو          .  قرار دهيد    10 را در وضعيت    خروجي  حال موقعيت شير     - 6

اسـخها  پعملكرد كنترلر را امتحان كنيد آيـا        . روي اين حالت امتحان كنيد    مرحله قبل را بر     

 .كنيدرضايت بخش مي باشد؟ نتايج را تحليل 
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  RT532 فشار دستور كار سيستم كنترل  : سومبخش 
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S.P  فشار در مخزن  

  :آشنايي با دستگاه کنترل فشار -٣

در .  مـشخص مـي باشـد   در سيستم كنترل فشار مخزن هدف كنترل فشار گاز مخزن در يـك فـشار          

هر چه مصرف زيادتر شود فشار داخل مخزن كمتر مي شـود؛           . اينجا نرخ مصرف قابل تغيير مي باشد      

 لذا سعي ميشود كه با تغيير گاز ورودي به مخزن فشار داخل مخزن را در هـر حالـت، روي مقـداري          

توانـد باعـث تغييـر        ات دماي محيط مي     ر البته در اين سيستم ها نرخ مصرف و تغيي         ثابت نگه داشت  

در . فشار داخل مخزن مي گردد كه بعنوان عامل اختالل يا اغتـشاش در كنتـرل مطـرح مـي گـردد                    

حالت كنترل دستي، فشار مخزن به وسيله رگوالتور دستي كه روي شير كنترل نصب مي شود و بـا                   

در اين  .  مي شود  مشاهده فشار مورد نظر از روي دستگاه فشار سنج، در يك مقدار دلخواه نگه داشته              

حالت در واقع انسان بعنوان يك كنترل كننده عمل مي كند در اينجا مقدار مورد نظر با فشار داخل                   

مخزن مقايسه مي شود و سعي مي كنند با تنظيم مناسب رگوالتور فشار دستي و اعمال آن به شـير                   

اتيـك فـشار گـاز داخـل        ما در سيستم كنترل اتوم    .كنترلي مقدار فشار داخل مخزن را تنظيم نمايند       

مخزن اندازه گيري شده و تبديل به سيگنال مورد نظر در دستگاه كنترل كننـده و مقايـسه كننـده                    

در اين صورت خطا بطور مناسب روي رگوالتور شير اعمـال  . شده و با مقدار مطلوب مقايسه مي شود   

. خـزن صـورت گيـرد     مي شود تا با باز و بسته شدن شير كنترل ورودي، عمل تنظيم قـشار داخـل م                 

 مي باشدبلوك دياگرام اجزاء كنترل اتوماتيك فشار مخزن بصورت زير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كنترل كننده
جريان سيال شير کنترل

 فشاراندازه گيري
 داخل مخزن
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  :RT532اجزاء سيستم كنترل فشار  -3-1
  

ک کمپرسـور اسـت کـه در خـارج از محـل       يـ ه  يـ  منبع تغذ  يکيوماتي ن يها ستمير س يهمانند سا 

  . شگاه قرار گرفته استيآزما

   :تند از  عباراجزاء شماتيک فرآيند فشار

  شير کنترلي نيوماتيکي .۱

 شير سه راهه   .۲

 شير ارتباطي بين مخزن ها  .۳

  يشير انتخاب .۴

 شير اطمينان  .۵

  يشير خروج .۶

  فشار يمخزن ها .۷

  آنالوگ يفشار سنج ها .۸

  سيگنال نيوماتيکي به الکتريکي مبدل .۹

 ) تقويت کننده (کنترل کننده  . ۱۰

   سيگنال الکتريکي به نيوماتيکي مبدل . ۱۱

  کمپرسور از ي هوايورود . ۱۲

  :ک يوماتيشير کنترلي ن

شير کنترلي يک شير نيوماتيکي است که روي آن مبدلي قرار دارد که سيگنال الکتريکي فرمان                

 ۱ تا   ۲/۰ارسال مي شود را به سيگنال فشار متناسبي بين          کنترل کننده   که از   ) ولتاژ(از نوع جريان    

  .باز يا بسته شدن را مي دهدبار  تبديل کرده و از طريق آن به شير دستور الزم براي 

  . دهديم نمايش را شير ساختار ۲‐۳ شکل

  

  دستگاهP&ID نماي‐۱‐۳شکل
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  :شير سه راهه 

 مـي شـود ايـن شـير در دو وضـعيت             راهـه سـه جريان هوا بعد از عبور از شير کنترلي وارد شير           

بـاالئي يـا    (هـا    عمودي و افقي مي تواند قرار بگيرد که در هر وضعيت جريان هوا وارد يکي از مخزن                

  .مي شود) ائينيپ

  :ها   مخزنبينشير ارتباطي 

 دو مخزن کامالً نسبت به هم ايزوله خواهنـد بـود و بـه تناسـب                 ،در صورت بسته بودن اين شير     

ها  ، در صورت باز بودن اين شير مخزن       ها در مدار قرار مي گيرد      وضعيت شير سه راهه يکي از مخزن      

  .ها را اندازه مي گيرد ور نيز فشار مخزنر هستند و سنسبا هم در ارتباطند و هر دو در مدا

   :يشير انتخاب

و بنا به آنکه شير در چـه        ) عمودي و افقي  (يک شير دو وضعيتي در کنار سنسور فشار قرار دارد           

ها در   زمانيکه فقط يکي از مخزن    . ي گيرد ها را اندازه م    رار داشته باشد فشار يکي از مخزن      وضعيتي ق 

 وضعيت شير سه راهه را داشـته باشـد تـا روي بـرد کنترلـي،        بايد دقيقاً  قرار دارد شير انتخاب      مدار

  .فشار مخزن داخل مدار را داشته باشيم

   :يشير خروج

همچنين اين شير مـي توانـد بـه         . را خالي کرد  ) ها مخزن( شير مي توان مخزن باال       از طريق اين  

 ۳ توانـد  ير مـ ين شيا.  استير دستين شيم ايورودي اغتشاش مورد استفاده قرار گيرد؛ تنظ عنوان  

  . درجه۱۱۷۰ يعنيک چهارم دور کامل بچرخد يو 

   نماي شيرهاي نيوماتيکي دستي و خودکار ‐۲‐۳شکل
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  :فشار سنج 

  . کند گيري مي يک فشار سنج تعبيه شده که فشار داخل مخزن را اندازه در کنار هر مخزن

  : سيگنال نيوماتيکي به الکتريکي  مبدل

هـا سـيگنالي بـه بـرد         ر مخزن گيري فشا  ها تعبيه شده که با اندازه      سنسور فشاري در کنار مخزن    

  ) ميلي آمپر۲۰‐۴.(فرستد کنترلي مي

  : سيگنال الکتريکي به نيوماتيکيمبدل

و ايجاد سيگنال فشار متناسب با آن درصد باز و بسته           کنترل کننده   با دريافت سيگنال فرمان از      

يگر بـا يکـد    سيگنال فشار و در صد باز شدن شـير کنترلـي             .شودشدن شير کنترلي را مشخص مي       

است، که يکي ميزان شار جرمي       ا  م کننده هو  يتنظسيستم داراي دو     همچنين .ابطه خطي دارند  ر

در مقـدار   ورودي به شير کنترلي و ديگري ميزان فشار هوا براي باز و بسته شـدن شـير کنترلـي را                     

 .  به اين دو تنظيم کننده اشاره مي کند۲شماره ) ۵(در شکل . ندک م مييتنظالزم 

  
  تنظيم كننده فشار هواي ورودي به تانكها و والو :3 -3شكل 
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دهـيم شـير کنترلـي       قرار مي   بار ۰,۷ يکه خروجي فيلتر هوا مربوط به شير کنترلي را رو          زماني

 بار مـي گـذاريم شـير حـداکثر در           ۰,۸ درصد باز مي شود و زمانيکه روي         ۷۰حداکثر حول وحوش    

 بار نيز انجام داديم کـه مـشاهده         ۱,۵ بار و    ۱اين عمل را براي     .  درصد باز مي شود    ۷۵حول وحوش   

م کننده هـوا بـراي بـاز و بـسته           يدر نتيجه تنظ  .  درصد را داراست   ۱۰۰شد شير قابليت باز شدن تا       

.  درصـد بـاز شـود   ۱۰۰ بار  باشد تا شـير کنترلـي بتوانـد تـا     ۱شدن شير کنترلي حداقل بايد روي   

  . بار باشد ۲زيمم فشار ورودي به شير کنترلي مي تواند همچنين ماک

 بار تنظيم کرديم تا اثـرات اغتـشاش روشـن و خـاموش              ۴ند را روي    يفيلتر هواي ورودي به فرآ    

ر شود روشن و فـشار       با ۴شدن کمپرسور هوا را حذف کنيم، زيرا کمپرسور زماني که فشار کمتر از              

 بـار مـي    ۶نـد   يالزم به ذکر است که ماکزيمم فشار هواي ورودي به فرآ          .  بار افزايش مي دهد    ۶را تا   

  . تواند باشد

  .ه شده انديعان از مخزن تغذي جهت خروج آب حاصل از مييرهايدر کف هر مخزن ش

  
  

 

 

 

  

 

 

  شيرهاي خروج آب حاصل از ميعان‐۴‐۳شکل
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  :نحوه كنترل 
صورت مـي    jumoيك كنترل كننده موسوم به      سيستم و اندازه گيري ها از طريق         فرامين به    يتمام

تمـامي سـيگنالهاي ورودي و خروجـي و همچنـين           ) universal( اين كنترل كننـده جهـاني        .پذيرد

 بـر   profibusرابـط   تنظيمات تمامي ادوات دستگاه را بر عهده دارد عالوه بر اين امكان ارتبـاط بـا                 

 كه مي تواند تمامي سيگنالهاي ورودي و خروجي را با پروتكلي خاص             كنترل كننده تعبيه شده   روي  

)DP (توسط كامپيوتر انتقال دهد.  

     
 

  JUMOكنترلر جهاني  :5 -3شكل 
 

  :profibusمزاياي خط ارتباطي  -3-2
 صرفه جويي در هزينه هاي مختلف در يك واحد صنعتي  

sKbاين خط  قابليت انتقال اطالعات را از       :سرعت باال     sMb تا   6.9/  را دارا مـي     12/

 .باشد

 فقط با يك سيم تمامي ارتباطات انجام مي پذيرد: راحتي نصب  

 . اين امكان وجود داردrepeaterالبته در صورت وجود : تگاه  دس126قابليت نصب تا  

 . كيلو متر مي تواند باشد9/1فاصله بين اتاق كنترل و دستگاهها تا  

  

  :شبكه هاي صنعتي  -3-3
شبكه هاي صنعتي به طور گسترده اي در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند به نحوي كه كـاهش                   

  .اخته استامكان پذير س% 30هزينه ها را در حدود 
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 هاي مختلـف توسـط      client) مراجعين  (ساختار يك شبكه صنعتي را نشان مي دهد كه           6-3شكل  

 بـا   اين سرور براي كـار    (opc 26موسوم به   ) سرويس دهنده (يك شبكه ساده كامپيوتري به يك سرور      

ساختارمرسوم جهت ارتباط با شبكه هاي صـنعتي مـي          فرايندهاي مختلف طراحي شده است و يك        

  . متصل شده اند) باشد

 
  شبكه صنعتي: 6-3 شكل

ا مـي تواننـد بـا تمـامي          به صـورت مجـز      ها مي توانند     clientهرتمامي  به وسيله اين سرور     .در واقع 

  . ارتباط برقرار كنند profibusكنترلرهاي متصل به خط 

 مي توانند به client به عنوان يك OPC Toolbox Matlab و Labviewاز طرف ديگر نرم افزارهاي 

OPC serverارتباط برقرار كنند .  

  :مدلسازي -3-4
حي كنترل كننده مناسب ها و طرا مدلسازي فرآيندهاي صنعتي كليد اصلي شناخت اين سيستم

هاي مختلف انجام گرفته و  اين مدلسازي يا با استفاده از اصول مهندسي در زمينه. باشد براي آن مي
                                                 

26 OLE for Process Control 
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هاي مدلسازي فرآيندهاي  روش. پذيرد يا با آزمايش و شناسايي و يا تلفيقي از اين دو روش انجام مي

 را با 30 و حرارتي29، هيدروليكي28، الكترومكانيكي27هاي مكانيكي متنوع صنعتي از جمله سيستم

 و انتقال 34، ترموديناميك33، الكترونيك32 و سياالت31استفاده از اصول و مباني ديناميك جامدات

ها به فرم نهايي جهت طراحي كنترل كننده هاي مناسب   بيان گشته و مدلهاي اين سيستم35حرارت

هاي با اجزاي   براي سيستم.دو روش اصلي جهت مدلسازي فرآيندها وجود دارد. گيرد صورت مي

مشخص و محدود، از اصول فيزيكي حاكم بر اجزا كمك گرفته و مدل رياضي سيستم را بر اساس 

روشهاي . مي گويند36"جعبه خاكستري"كه به اين روش.يك دسته معادله ديفرانسيل بيان مي كنيم

اجزاي سيستم توسط ها بخشي از  در اين روش. متعددي در بين اين دو طيف مدلسازي وجود دارند

  .شوند ها از طريق شناسايي مدلسازي مي اصول فيزيكي و ساير قسمت

بسياري از فرآيندهاي صنعتي داراي اجزاي . باشد  روش ديگر شناسايي فرآيند بر اساس آزمايش مي

در اين صورت از يك . باشد بر و پر هزينه مي تك اين اجزا زمان  باشند، كه مدلسازي تك متنوعي مي

بعد از در نظر گرفتن ساختاري خاص براي گردد و  ته آزمايشات ورودي و خروجي استفاده ميدس

 37"جعبه سياه"اين روش شناسايي . نماييم را شناسايي مياين ساختار خاص پارامترهاي سيستم 

دستور كار تهيه شده با نگرش شناسايي جعبه سياه  به سيستم ها سعي در طراحي . شود ناميده مي

و  ساختار مدل در نظر . مرسوم در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد) PID(نده هاي كنتركن

  .  گرفته شده در اين دستور كار سيستم مرتبه اول با يك تاخير مي باشد

  

                                                 
27 mechanic 
28 electro mechanic 
29 hydrolice 
30 thermal 
31 Solid dynamic 
32 Liquid dynamic 
33 electronic 
34 thermodynamic 
35 Thermal transportation 
36 gray box 
37 black box 
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  :عملكرد دستگاه كنترل فشار -3-5
بعد از تنظيم  شده توسط كمپرسور پمپهواي بطور خالصه سيستم اين گونه كار مي كند كه 

.  بار به شير كنترلي نيوماتيكي برخورد مي كند4 فشاري در حدود اننده هاي هوا بتنظيم ك

ي چه وضعيتي داشته باشد فشار هواي ورودي به مخزن يا بسته به اينكه كه شير نيوماتيكدرنتيجه 

سنسور فشار نيز  با استفاده از ) ارامتر كنترل شوندهپ(فشار هواي مخزنها . مخزنها تعيين مي گردد

) ميزان مصرف(وضعيت شير خروجي  فشار نيز نپارامترهاي تاثير گذاردر اي.  مي شودازه گيرياند

  .مي باشد

  

  :مراحل آزمايش  -3-6
بلوك دياگرام كلي سيستم را مشخص كرده و ورودي و خروجـي هـر بلـوك را كـامال مـشخص                      - 1

  .ارتباط ميان هر بلوك را به طور كامل توضيح دهيد. كنيد

براي آن ارائـه    ) پارامتري(ازي تجربي مدل كرده و يك مدل سه جزئي          سيستم را از طريق مدلس     - 2

چـه ورودي را  .   در صد قرار دهيد 30در اين حالت شير دستي خروجي را در وضعيت          . دهد

 آيـا  بـا ورودي اعمـالي تمـامي اطالعـات الزم              .براي اين روش مدلسازي پيشنهاد مي كنيد      

  ت چرا؟براي تخمين  سيستم مرتبه اول قابل حصول اس

)s1(
eK)s(G

L*s

τ+
×

=
−

  

در اين قسمت   .  طراحي  كنيد   PIDبراي سيستم بدست آمده در بند قبل كنترل كننده مناسب            - 3

 Z.N و   Cohen-Coonاز روي پاسخ حلقه باز سيـستم ضـرايب كنتـرل كننـده از روشـهاي                 

.  كنيـد  پاسخهاي بدست آمده را از لحاظ حالت گذرا و ماندگار با هـم مقايـسه              . تعيين كنيد 

  .چه نتيجه اي بدست مي آوريد
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حال يك آزمايش زيگلر نيكولز حلقه بسته ترتيب داده و  سپس كنترلرهاي ، تناسبي ، انتگرالي                  - 4

كنترلر كننده هاي بدسـت آمـده را بـر          . تناسبي ، مشتقي انتگرالي تناسبي را طراحي كنيد       

هاي زيگلر نيكولز حلقه باز     در مورد عملكرد عملكرد كنترل كننده       . روي فرآيند اعمال كنيد   

 .و حلقه بسته بر روي سيستم چه مي توان گفت 

اشباع عملگر چه مـشكالتي در  . كنترلر طراحي شده خود را از لحاظ اشباع عملكر بررسي نماييد           - 5

و در صـورت نيـاز      .  راه حلهاي خود را  براي اين معـضل بيـان نماييـد            . كنترل در پي دارد     

 .طراحي را تصحيح نماييد

كنترلر طراحـي شـده در مرحلـه  دو          .  قرار دهيد    15ال موقعيت شير خروجي را در وضعيت          ح - 6

عملكرد كنترلر را امتحان كنيد آيـا پاسـخها         . مرحله قبل را بر روي اين حالت امتحان كنيد        

 .رضايت بخش مي باشد؟ نتايج را تحليل كنيد

  



 ۴٠

  
  

  

  

  

  

  



 ۴١

  
  



 ۴٢

  
  

  RT542 دما دستور كار سيستم كنترل  : چهارمبخش 
  

  
  



 ۴٣

  
  

    
به طوري كه    . همانطور كه مي دانيم كنترل دما يكي از خواسته هاي مهم در دنياي امروز مي باشد                 

در كوچكترين بخشها از قبيل منازل و كارگاه هاي ساده صـنعتي گرفتـه تـا نيروگاههـا هـسته اي ،                      

 اهـداف اساسـي و  كـي از  از اينـرو مـسئله كنتـرل دمـا ي    . موارد استفاده فـراوان دارد .. .پااليشگاهها و 

   . باشدمي هميشگي 

   : RT512 GUNTمعرفي دستگاه  كنترل دماي  -4-1
در نظـر گرفتـه    1 -4شكل  همانطور كه مي دانيم فرايند كنترل دماي يك سيال مي تواند به صورت

ني در اين فرآيند ابتدا دماي مورد نظر سيال بـا دمـاي كنـوني آن مقايـسه شـده و كنتـرل                       يع. شود

  .سيستم صادر مي كند)عملگرهاي (كننده با در نظر گرفتن سيگنال خطا فرمان الزم را براي عملگر

 
  كنترل دماي سيال :1 -4شكل 

  
  : فرايند كنترل دما به اين صورت انجام مي پذيرد  RT542در اين دستگاه كنترل دماي 

 در ايـن مـدار   .توسط يك پمپ  درون  لوله ها در حال حركـت و چـرخش  مـي باشـد                   ) آب(سيالي  

ده گـرم كـردن سـيال توسـط يـك گـرم كننـ             .قابليت سرد كردن و گرم كـردن سـيال  وجـود دارد            

)HEATER  (           و سرد كردن سيال نيز  توسط مبدل حرارتي) مبـدل  . انجام مي گيـرد   )  سرد كننده

مـي باشـدكه سـيال      ) (Cross-Flowحرارتي نيز از نوع مبدل حرارتي با فلوي ضربدري يا متقـاطع               

انـدازه گيـري    . خارجي آن هوا مي باشد و توسط يك فن تغيير دما را در سيستم به وجود مـي آورد                  

  . ا در نقاط مورد نياز در سيستم نيز معموال توسط ترموكوپل  انجام مي پذيرددم

  



 ۴۴

  
  P&IDنمودار  :2 -4شكل 

  
 
  موتور سردكننده-6  مبدل حرارتي-5  )شير كنترل(والو-11و4   پمپ-3   ترموكوبل-2   گرم كننده-1

  مسير با مقاومت باال-13  مسير كم مقاومت-12  تريستور قدرت-10  كنترلر-9   مبدل سيگنال-8  انتخاب ترموكوپل-7

 .2Error! Reference source not found -4 شـكل  P&ID همـانطور كـه در نمـودار    

در حال حركت ميباشـد در      ) 3شماره  ( پمپ   ال در يك مسير بسته توسط يك      مشخص مي باشد سي   

براي تنظيم فلـوي سـيال در دسـتگاه قـرار داده شـده              )4شماره  (ست بعد از پمپ يك شير كنترلي        

مي گذرد اين عملگـر بـه فرمـان  يـك تريـستور قـدرت                ) 1شماره  (ابتدا از درون گرم كننده      .  است

شـماره  ( گرم مي نمايد ، در ادامه اين مسير سيال از مبدل حرارتـي  سيال درون خود را) 10شماره  (

يـك مـسير بـا      . مي گذرد بعد از عبور از مبدل حرارتي دو مسير لوله در ادامه مـسير وجـود دارد                 ) 6

كـه سـيال مـي      ) 13شـماره   (و يك مسير با مقاومت و تاخير زياد         ) 12شماره  (مقاومت و تاخير كم     

نيز  براي تنظيم    ) 11شماره  ( البته دو شيركنترلي دستي      .مسير عبور نمايد  تواند از هريك از اين دو       

مقاومت اين دو مسير وجود دارند كه معين مي كنند كه سيال با چه فلويي در اين دو مسير حركت                    

بـه ايـن ترتيـب      .  در ادامه اين دو  مسير به هم مي پيوندد و دوباره وارد گرم كننده مي شوند                 .نمايد
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از نـوع   ) sensor( نقطـه ايـن چرخـه گـردش سـيال سـه حـس كننـده                  3در  . ي شود چرخه بسته م  

  .اندازه گيري دما را انجام مي دهد) 2شماره (ترموكوپل 

  .در ادامه به توضيح تك تك ادوات سيستم مي پردازيم

  :اجزاء سيستم  - 4-2

   موجود مي باشد 1تمامي مشخصات و اطالعات  الزم ادوات دستگاه در ضميمه 

   ) :Heater(گرم كننده  -4-2-1

  .عملگر گرم كننده سيال از يك تريستور قدرت بعالوه يك بارالكتريكي تشكيل شده است

 مقـدار   100 تـا    -100نحوه عمل اين گرم كننده به اين صورت است كه با تنظـيم يـك سـيگنال از                   

ر  كـه در كمتـرين مقـدا   .توسط تريستور به بار تنظيم مـي شـود        ) الكتريكي به گرمايي  (انرژي انتقالي 

 100 و در بيشترين مقدار انتقال انـرژي سـيگنال ورودي در    -100انتقال  انرژي سيگنال ورودي در       

  به تـوان متوسـط متناسـب بـا           pwm يك سيگنال    -100 تا   100 در واقع به ازاي ورودي       .قرار دارد 

  . ورودي به تريستور اعمال مي گردد

 و بار الكتريكي نيز ساخت شركت       .د مي باش  jumo قسمت تريستور قدرت اين عملگر ساخت شركت        

Helios   كه در واقـع يـك گـرم كننـده از نـوع گـرم كننـده هـاي تحـت عنـوان                        . استراليا مي باشد 

SCREW-IN IMMERSION HEATERS نمـايش داده شـده اسـت   3-4 مي باشد كه در شكل  .

 شود درنظـر     درجه 150همانطور كه مي بينيم يك ترموستات نيز براي مواقعي كه دماي بار بيش از               

  .گرفته شده است كه ارتباط الكتريكي بين بار و تريستور را قطع مي كند
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  ) گرم كننده سيستم( تريستور قدرت به همراه بار آن  :3 -4شكل 

  
  

  

 
  تگاهسساختمان داخلي بار الكتريكي د: :4 -4شكل 

  :ترموكوبل  -4-2-2

  مشخص است در سه نقطه از مسير ما توسـط ترموكوپـل هـايي كـه                  P&IDهمانطور كه از نمودار       

 البته چون يك انتقال     .ند مقدار دماي مسير را اندازه گيري مي كنيم         مشخص شده ا   Tتوسط عالمت   

در ايــن  دســتگاه وجــود دارد از ايــن رو در هــر لحظــه فقــط يــك ) Transmitter(دهنـده ســيگنال 

روي  تـابلو انتخـاب      ) selector(كه اين امر توسط يك انتخاب كننـده         .ترموكوپل ميتواند عمل نمايد   

)panel  (ذيرددستگاه انجام مي پ.   
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  انتخاب كننده حس كننده ها:  5 -4كل ش

  
ــوع   TEC 420ترموكوپــل هــاي موجــود در روي دســتگاه   ترموكوپــل هــاي    از شــركت J  از ن

E.H(Endress Husser)درجـه سـانتيگراد را   750 تا -40زه گيري دما از  كه قابليت اندا. مي باشند 

  . بار خواهند داشت20در ماكزيمم فشار 

  
  حس كننده گرما از نوع ترموكوبل : Error! No text of specified style in document.-1  شكل

  :پمپ  -4-2-3

   آلمان مي باشد Grandfos  ساخت شركت head 10پمپ اين دستگاه  يك پمپ با فشار 

  .اين در سه دور مختلف كار مي كند كه در شكل نشان داده شده است

 
  پ آبمپ :6 -4شكل 

 انتخاب دور پمپ
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كـه  .منحني فشار بر حسب فلوي اين پمپ را در دور نامي پمپ نشان مـي دهـد  7 -4شكل    منحني

 بدسـت آمـده    toolbox cure fit با توجه به داشتن چنـد نقطـه از منحنـي در    QH)(تابع غير خطي

  .است

ا نشان مي دهد كه از رفتار دورهاي ديگـر پمـپ هـيچ              حني فقط رفتار دور نامي پمپ ر      نالبته اين م  

  .اطالعاتي در دسترس نمي باشد
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   منحني فشار بر حسب فلو در دور نامي :7 -4شكل 

  

  ):valve(كنترلي لوله ها و شير  -4-2-4

 عـالوه بـراين در ايـن        .همانطور كه مي دانيم اثر لوله ها در مسير اثر مقاومتي و تاخيري مـي باشـد                

 دو RT512 يعني مثال در سيـستم  .سيستم اثر تبادل حرارتي لوله ها با محيط نيز حائز اهميت است          

 مـشخص شـده     13 و   12 به شـماره هـاي       P&IDمسير براي انتخاب تعبيه كرده اند كه در دياگرام          

    .است
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 از يك لوله كه به صورت مـارپيچ مـي           13 از يك لوله مستقيم  تشكيل شده است و مسير            12مسير  

 متر مي باشـد     7/0 متر و طول مسير مستقيم       5/16 طول لوله مسير مارپيچ      .باشد تشكيل شده است   

تي در لوله مارپيچ بسيار     آنچه كه مشخص است عوامل تاخير ، تبادل حرارتي با محيط  ، و اثر مقاوم               

دو شير كنترلي نيز مي تواند مقاومت هر كدام از مسيرهاي مـستقيم             . بيشتر از لوله مستقيم ميباشد    

كه در قسمت بعد سعي مي كنيم كه مقاومـت در لولـه هـا و                . و مارپيچ را به طور دلخواه تغيير دهد       

  .تاثير عوامل مختلف  بر روي آن را مورد بررسي قرار مي دهيم

  

  

  
  دو مسير لوله با تاخير كم و تاخير زياد : 8 -4شكل 

  
  

 ) متر۵/۱۶(مسير مارپيچ
 ) متر۷/۰(مسقيم مسير

 شيرهاي كنترلي
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  :اثر مقاومتي شير  كنترلي دستي   -1- 2- 4-2

د  مشخص است بعد از پمپ  يك شـير كنترلـي وجـود دار              P&IDهمانطور كه در شكل و در نمودار        

كه به وسيله آن مي توان مقاومت مسير حركت سيال را كم يا زياد كنيم اين شير كنترلي بـسته بـه        

  .اينكه در صفحه مدرج خود چه عددي را نشان دهد از خود مقاومتهاي مختلف نشان مي دهد

 
  ي دستي  ير كنترلي هاش : 9 -4شكل 

  

  :مبدل حرارتي -4-2-5

مبدل حرارتي عبارت است از يك وسيله اي كه انرژي را از يك سيال به سيال ديگر در يـك محـيط        

   از مـوارد اسـتفاده آن       .اين وسيله درصنعت داراي كـاربرد فراوانـي مـي باشـد           .بسته  انتقال مي دهد    

 كـه ميـزان    . اي  را نام بردمي توان پيشگرم كن ، بويلر و سرد كن هاي صنعتي و نيروگاههاي هسته    

   .اهميت  اين وسيله را در صنعت نشان مي دهد

  .انواع مختلفي مبدل حرارتي وجود دارند

كه در آن سيالها در دو طرف يك ديواره  جـدا كننـده بـا     :  recuperativeنوع بهبود بخش  •

  .يكديگر تبادل حرارتي انجام مي دهند

 آنها سيالهاي گرم و سـرد بـا يكـديگر برخـورد مـي               كه در  : regenerativeنوع احيا كننده     •

 .كنند
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مانند برج هاي خنك كن كـه در مـايع در همـان فـضاي سـرد             : evaporativeنوع تبخيري    •

 .كننده به صورت تبخير سرد مي شوند

 كه به يكي از سه صورت زير طراحي مـي  .كه مبدل حرارتي نوع اول كاربرد بيشتر ي در صنايع دارد       

  .گردند

  :مبدل حرارتي بهبود بخشانواع  -1- 5- 4-2

  :مبدل حرارتي با فلوي موازي  -1-1- 5- 4-2

 مشخص مي باشد سيال گرم وارد مبدل شده و با برخورد با لوله اي كـه 10 -4 شكل همانطور كه از 

 جهـت   . همانطور كه مشخص است    .بادل حرارتي انجام ميدهد   در آن سيال سردتر وجود دارد با آن ت        

اگر ظرفيت گرمايي ويژه هر دو سيال يكـسان         .  حركت دو سيال در اين نوع مبدل يكسان مي باشند         

   .باشند در نتيجه مي توان نشان داد كه نرخ انتقال حرارت بين دو سيال به صورت زير خواهد بود

)2( TAU
dt
dQ

∆= ..  

  : كه در آن 

dt
dQ نرخ تغييرات انتقال حرارت بين دو سيال   

U ضريب انتقال حرارت كل    

A مساحت لوله    

T∆ ميانگين لگاريتمي  تفاضل دما كه به صورت 
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  وازيممبدل حرارتي با فلوي  :10 -4شكل 

  :مبدل حرارتي با فلوي مخالف  -1-2- 5- 4-2

 در  و با برخورد با لوله اي كهمشخص مي باشد سيال گرم وارد مبدل شده11 -4 شكلهمانطور كه از 

 دو سـيال    . همانطور كه مشخص است    .آن سيال سردتر وجود دارد با آن تبادل حرارتي انجام ميدهد          

دقيقـا همـان روابـط در مـورد انتقـال      . در اين نوع مبدل در خالف جهت يكديگر حركت  مي كننـد         

  .حرارت در اين سيستم وجود دارد

 
  خالفممبدل حرارتي با فلوي  :11 -4شكل 

  

  

  :مبدل حرارتي با فلوي  ضربدري  - 1-3- 5- 4-2
سيال در جهتهـاي مختلـف در حـال حركتنـد و بايكـديگر در               ) هر دو (   در اين مبدل حرارتي يك      

ه انتقـال حرارتـي را    كه بسته به اينكه از  مبدل حرارتي چـ        .محفظه مبدل حرارتي برخورد مي كنند     

  .  يكي از پركاربردترين نواع خود مي باشد.بخواهيم طراحي آن متفاوت خواهد بود
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  بدريرمبدل حرارتي با فلوي ض :12 -4شكل 

  

  :حاكم بر مبدل حرارتي  فيزيكي معادالت -2- 5- 4-2

  .بگيريم مي توان معادالت گرمايي را به صورت زير بنويسيماگر يك لوله را در نظر 

  

 
  عوامل موثر بر تبادل حرارتي يك لوله صاف:  :13 -4شكل 

  
  

  :اگر فرض كنيم كه 

 .تمامي مشخصه هاي فيزيكي هوا و ديواره و آب وابسته به زمان نيستند

  .وارد وخارج شده از لوله داراي تغييرات دماي و سرعت منظم مي باشدآب 

 .انتقال دماي محوري آب قابل صرف نظر مي باشد

  .هوا خارج لوله مرطوب نبوده و افزايش دمايي نخواهد داشت

  .با  در نظر گرفتن فرضيات باال معادالت حاكم بر سيستم به صورت زير مي باشد
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  رف هوا معادله باالنس انرژي در ط

)3( )(2)(. 00 ta
out

a
in

aa
a TTrhTTc

L
m

−=− π
&  

  .براي سيال آب نيز معادله اي مشابه را به فرم زير خواهيم داشت

)4(  
L طول لوله   

 in
a

out
a TT    دماي آب ورودي و خروجي ,

io hh    ضريب انتقال حرارت سطح خارجي و داخلي لوله,

io rr    شعاع داخلي و خارجي لوله ,

wa mm &&    تغييرات فلوي جرمي آب و هوا ,

aTدماي هواي اطراف لوله   

tT دماي ديواره لوله   

wρچگالي آب   

  :موتور و دريچه تنظيم فلوي هواي مبدل حرارتي   -4-2-6

 شكل مشخص است هواي ورودي به مبدل حرارتي توسط يك موتـور             P&IDور كه از دياگرام     همانط

البته موتور در دور ثابت كار كرده و ميزان فلـوي هـوا وارد         . و دريچه دستي آن قابل تنظيم مي باشد       

  .شده به مبدل حرارتي فقط توسط ميزان باز و بسته بودن دريچه قابل تنظيم مي باشد

 
  دريچه تنظيم فلوي هواي ورودي به مبدل حرارتي  :14 -4شكل 

  

 در يچه تنظيم كننده فلوي هوا 
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  :نحوه كنترل  -4-2-7

صورت مـي   jumoيك كنترل كننده موسوم به  فرامين به سيستم و اندازه گيري ها از طريق         ي تمام

گنالهاي ورودي و خروجـي و همچنـين        تمـامي سـي   ) universal( اين كنترل كننـده جهـاني        .پذيرد

 بـر   profibusرابـط   تنظيمات تمامي ادوات دستگاه را بر عهده دارد عالوه بر اين امكان ارتبـاط بـا                 

 كه مي تواند تمامي سيگنالهاي ورودي و خروجي را با پروتكلي خاص             روي كنترل كننده تعبيه شده    

)DP (توسط كامپيوتر انتقال دهد.  

  
  

     
 

  JUMO كنترلر جهاني :15 -4شكل 
  

 

  :profibusمزاياي خط ارتباطي  - 1- 7- 4-2

 يك واحد صنعتي صرفه جويي در هزينه هاي مختلف در 
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sKbاين خط  قابليت انتقال اطالعات را از:سرعت باال  sMb تا 6.9/  . را دارا مي باشد12/

 فقط با يك سيم تمامي ارتباطات انجام مي پذيرد: راحتي نصب 

 .دارد اين امكان وجود repeaterالبته در صورت وجود :  دستگاه 126 قابليت نصب تا 

 . كيلو متر مي تواند باشد9/1فاصله بين اتاق كنترل و دستگاهها تا 

  

  :شبكه هاي صنعتي  - 2- 7- 4-2

شبكه هاي صنعتي به طور گسترده اي در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند به نحوي كه كـاهش                   

  .امكان پذير ساخته است% 30هزينه ها را در حدود 

 هاي مختلف توسـط  client) مراجعين (ساختار يك شبكه صنعتي را نشان مي دهد كه 16 -4شكل 

اين سرور براي كـار بـا       (opc 38موسوم به   ) سرويس دهنده (يك شبكه ساده كامپيوتري به يك سرور      

سوم جهت ارتباط با شبكه هاي صـنعتي مـي          ساختارمرفرايندهاي مختلف طراحي شده است و يك        

  . متصل شده اند) باشد

  
  نعتيص شبكه :16 -4شكل 

                                                 
38 OLE for Process Control  
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 به صـورت مجـزا مـي تواننـد بـا تمـامي               ها مي توانند     clientهرتمامي  به وسيله اين سرور     .در واقع 

  . ارتباط برقرار كنند profibusكنترلرهاي متصل به خط 

 مي توانند به client به عنوان يك OPC Toolbox Matlab و Labviewاز طرف ديگر نرم افزارهاي 

OPC serverارتباط برقرار كنند .  

  :مدلسازي- 4-3
ها و طراحي كنترل كننده مناسب  مدلسازي فرآيندهاي صنعتي كليد اصلي شناخت اين سيستم

هاي مختلف انجام گرفته و  ازي يا با استفاده از اصول مهندسي در زمينهاين مدلس. باشد براي آن مي

هاي مدلسازي فرآيندهاي  روش. پذيرد يا با آزمايش و شناسايي و يا تلفيقي از اين دو روش انجام مي

 را با 42 و حرارتي41، هيدروليكي40، الكترومكانيكي39هاي مكانيكي متنوع صنعتي از جمله سيستم

 و انتقال 46، ترموديناميك45، الكترونيك44 و سياالت43و مباني ديناميك جامداتاستفاده از اصول 

ها به فرم نهايي جهت طراحي كنترل كننده هاي مناسب   بيان گشته و مدلهاي اين سيستم47حرارت

هاي با اجزاي  براي سيستم. دو روش اصلي جهت مدلسازي فرآيندها وجود دارد. گيرد صورت مي

 فيزيكي حاكم بر اجزا كمك گرفته و مدل رياضي سيستم را بر اساس مشخص و محدود، از اصول

روشهاي . مي گويند48"جعبه خاكستري"كه به اين روش.يك دسته معادله ديفرانسيل بيان مي كنيم

ها بخشي از اجزاي سيستم توسط  در اين روش. متعددي در بين اين دو طيف مدلسازي وجود دارند

  .شوند  طريق شناسايي مدلسازي ميها از اصول فيزيكي و ساير قسمت

بسياري از فرآيندهاي صنعتي داراي اجزاي . باشد  روش ديگر شناسايي فرآيند بر اساس آزمايش مي

در اين صورت از يك . باشد بر و پر هزينه مي تك اين اجزا زمان  باشند، كه مدلسازي تك متنوعي مي

                                                 
39 mechanic 
40 electro mechanic 
41 hydrolice 
42 thermal 
43 Solid dynamic 
44 Liquid dynamic 
45 electronic 
46 thermodynamic 
47 Thermal transportation 
48 gray box 
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د از در نظر گرفتن ساختاري خاص براي بعگردد و  دسته آزمايشات ورودي و خروجي استفاده مي

 49"جعبه سياه"اين روش شناسايي . نماييم را شناسايي مياين ساختار خاص پارامترهاي سيستم 

دستور كار تهيه شده با نگرش شناسايي جعبه سياه  به سيستم ها سعي در طراحي . شود ناميده مي

و  ساختار مدل در نظر . مي گيردمرسوم در صنعت مورد استفاده قرار ) PID(كنتركننده هاي 

  .  گرفته شده در اين دستور كار سيستم مرتبه اول با يك تاخير مي باشد

  
  
  :مراحل آزمايش   -4-4
بلوك دياگرام كلي سيستم را مشخص كرده و ورودي و خروجـي هـر بلـوك را كـامال مـشخص                      - 1

  .ارتباط ميان هر بلوك را به طور كامل توضيح دهيد. كنيد

براي آن ارائـه    ) پارامتري(ق مدلسازي تجربي مدل كرده و يك مدل سه جزئي           سيستم را از طري    - 2

 كـار   3پمـپ را بـا سـرعت          و  درصـد  45بعد از پمپ را در وضـعيت        در اين حالت شير دستي      . دهد

چـه ورودي را بـراي ايـن روش       .  قـرار دهيـد     درجـه    45را در   روشـن   فـن    دريچه   بدهيد و موقعيت  

 ) ؟چرا. (مدلسازي پيشنهاد مي كنيد

)s1(
eK)s(G

L*s

τ+
×

=
−

  

در اين قسمت   .  طراحي  كنيد   PIDبراي سيستم بدست آمده در بند قبل كنترل كننده مناسب            - 3

 Z.N و   Cohen-Coonاز روي پاسخ حلقه باز سيـستم ضـرايب كنتـرل كننـده از روشـهاي                 

. دپاسخهاي بدست آمده را از لحاظ حالت گذرا و ماندگار با هـم مقايـسه كنيـ                . تعيين كنيد 

 .چه نتيجه اي بدست مي آوريد

حال يك آزمايش زيگلر نيكولز حلقه بسته ترتيب داده و  سپس كنترلرهاي ، تناسبي ، انتگرالي                  - 4

كنترلر كننده هاي بدسـت آمـده را بـر          . تناسبي ، مشتقي انتگرالي تناسبي را طراحي كنيد       

                                                 
49 black box 
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يگلر نيكولز حلقه باز    در مورد عملكرد عملكرد كنترل كننده هاي ز       . روي فرآيند اعمال كنيد   

 .و حلقه بسته بر روي سيستم چه مي توان گفت 

اشباع عملگر چه مـشكالتي در  . كنترلر طراحي شده خود را از لحاظ اشباع عملكر بررسي نماييد           - 5

و در صـورت نيـاز      .  راه حلهاي خود را  براي اين معـضل بيـان نماييـد            . كنترل در پي دارد     

 .طراحي را تصحيح نماييد

  كنترلـر طراحـي شـده در مرحلـه  دو              درصد قرار داده  سـپس        100 را  دور موقعيت      فنحال   - 6

عملكرد كنترلر را امتحان كنيد آيـا پاسـخها         . مرحله قبل را بر روي اين حالت امتحان كنيد        

 .رضايت بخش مي باشد؟ نتايج را تحليل كنيد
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