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 . نمونه اولیه 4

در مدار مبدل سیگنال سنسور استفاده کردیم و باا رار   Lm324در نخستین نمونه از دستگاه ساخته شده ، از تقویت کننده 

ایده آل بودن تقویت کننده و کم بودن آرست و نویز موثر روی خروجی، عمل کالیبراسیون را انجام دادیم. اما، نسبت سیگاناال 

به نویز کم باود و یای تسات دساتاگااه دماای انادازه 

گیری شده، خیای قابل توجایای داشاتاه و باه عا وه 

کوچک باودن جاهاباه ی درنافار گارراتاه شاده بارای 

دستگاه مااناا از خارور رارارت سایات سایاناک ساا     

 می شد و خیای ررارتی ایجاد می نمود.

 

 

 

 

 

 

باا  op27بدین منفور ع وه بر تغییر تقویت کنناده باه 

تغییر در مدار تنفیم صفر و بیره جستن از سااخاتاماان 

بزرگتری به عنوان بدنه ی دستگاه و تیویه ی مانااسا  

سوا در مرففه جدید توانساتایام مشاذا ت دکار شاده را 

 ررا نموده و به نمونه نیایی دستگاه دست یابیم.

 . مقدمه 1 

. تست نهایی5  

باه عاناوان دساتاگااه باا  Tجیت تست آزمایشگاسی از آ  به عنوان ماده ی غدایی و دیتاالگر با سه ورودی ترموکوپل  نوع 

 عملذرد مشابه استفاده کردیم .

در این آزمایش از سه کانال دستگاه اندازه گیری شدت ررآیند ررارتی استافااده شاده 

 درون فرف آ  قرارگررتند. 2و1است که کانال چیارم درون اتوک و و کانال

به عنوان اتوک و استفاده کردیم. یی آزمایش دماای آ  از  memmertاز دستگاه 

درجه ی سااناتای گاراد رسااناده شاد  رارآیاناد گارم  87درجه ی سانتی گراد به  22

 درجه ی سانتی گراد کاسش یارت. 43کردن( و یی ررآیند سرد کردن این دما به 

 

 داده سای ثبت شده توسی دیتاالگر به کامپیوتر منتقل شدند

 و روابی مربویه به کمک  

 نرم ارزاری به داده سا اعمال وشدت

 مراسبه و عدد نمایش داده شده 2.12ررآیند ررارتی 

 مشاسده شد. 2.13برروی دستگاه  

 

 در قسمت دیگری از تست، داده سای موجود از آزمایشات و ترقیقات پیشین به عنوان ورودی به دستگاه اعمال شد و

 نمودار و شدت ررآیند ررارتی مراسبه شده توسی دستگاه با نتایج موجود مقایسه و تیبیق داده شدند.

با استفاده از نتایج راصل از مقایسه ی دستگاه و مراسبات کامپیوتر با استفاده از داده سای دیتا الگار مشااساده مای شاود کاه 

 نتایج تا رد مهقول و با تقری  بسیار خوبی قابل استناد می باشند.

 

مراحل ساخت .  3  

انجاام شاده و جایات پایااده ساازی  cortex-M3با پردازنده مرکزی  armبخش نرم ارزاری دستگاه به کمک میذروکنترلر

 بیره برده ایم.  ecaشرکت  NXP lpc1768برنامه سای متنوع از برد آموزشی 

به سمراه درایور تاچ تهبیه شده اسات  N96رابی کاربری دستگاه صفره نمایش لمسی می باشد، در برد مدکور، نمایشگر  

و جیت تست مرارل مختلف مربوی به منو نویسی ،ناماایاش صافاراه 

کلید و رسم نمودار سا و سایر نتایج از سمیان صافاراه ناماایاش بایاره 

 جسته ایم.

  A/D ،tft LCDبرنامه شامل زیر بخش سای متنوعی جیت کار با 

 و مراسبات مربوی به ررآیند ررارتی و ... می باشد.  

  Keilو در کامپایلر  Cتمامی بخش سای برنامه به زبان 

 عمل پروگرام کردن پروژه  J-linkنوشته شده و به کمک 

 روی میذروکنترلر انجام شده است.

 

ولت داریم، از آنجا کاه دساتاگااه بارای ±  3.3  ,± 5جیت تامین ولتاژ مرجا و تغدیه ی تقویت کننده سا نیاز به ولتاژ ثابت  

 یذسوسازی( و سپا  تانافایام سایا  ولاتااژ   کار به برق شیر متصل می شود نیاز به تبدیل ولتاژ متناو  به ولتاژ مستقیم

روی ولااتاااژ ماایاالااو  داریاام. ساانااسااور اسااتاافاااده شااده در ایاان 

بوده و دارای تغییارات خایای  TP-100از نوع   Pt100دستگاه

 مقاومت خروجی با دما می باشد و به کمک مدار تبدیل مستقیم

و تقویت خروجی این مدار، تغییرات دما به صاورت خایای باه 

 میذروکنترلر A/Dتغییر ولتاژ تبدیل می شوند و به پایه 

 می رسد. 

امروزه با توجه به زمان بر بودن روش سای آزمایشگاسی و تهریف مردوده ای خاص از چند پارامتر در سنگام استفاده از 

مهادالت تجربی، نقش روش سای دستگاسی و تمایل بیشتر به استفاده از آن سا نسبت به روش سای قدیمی برجسته تار شاده 

است. شدت ررآیند یا ارزش استریل کنندگی به توانایی  ررآیند در نابود کردن تهداد مشخصی از میذروارگانیاسام ساا گافاتاه 

 می شود. 

از این دستگاه مي توان براي پیش بیني پروریلیاي دما، شدت ررایند ررارتي، سینتیک تغییرات و ویاژگاي سااي کایافاي در 

نقای متفاوت قویي  کنسرو یي یک ررآیند ررارتي با سدف بیینه سازي و کنترل ررایناد رارارتاي جایات تاولایاد رارآورده 

 سایي با کیفیت باال استفاده نمود. 

. ساختار کلی دستگاه 2  

 عملذرد دستگاه شامل دو بخش  اصلی تست آزمایشگاسی مرصول و پیش بینی ررآیند با داده سای از پیش تهیین شده است.

در بخش تست آزمایشگاسی مرصول، سنسور دما درون قویی کنسرو قرار گررته و یی اجرای سیذل گرم کردن و سارد 

 کردن کنسرو،  رلوچارت کلی زیر توسی دستگاه اجرا میشود :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در بخش پیش بینی با در دست داشتن ای عات خاصی از یک ررآیند می توان روند انجام آن را پیش بینی نمود:

 

 

 


