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الیگرم به سالیحرارت از سانتقالها آنیهدف اصل. یی کاربرد دارندایمیشيهابه طور گسترده در کارخانهیحرارتهاي مبدل-چکیده
و هالولهدرسیاالتازیکی. شوداي استفاده میلولهوپوستهاز نوع بیشتردر صنعتکه داردوجودحرارتیهاي دلمبازمختلفیانواع.سرد است

PIDکنندهکنترلاي،حرارتی پوسته و لولهی مبدلخروجسیالدمايکنترل رايبمقالهدر این . داردجریانها لولهاطرافدرپوستهوندردیگري

ی بودن فرایند،خطریو غغتشاشات دون در نظر گرفتن ابطلوبنقطه مرا به یکیخروجسیالمايدکننده، کنترل.استفازي طراحی شده
.افزار متلب انجام شده استمحیط سیمولینک نرم، در کنندهو طراحی کنترلسازي فرآیندمدل.کندتنظیم می

.ايفازي، مبدل حرارتی پوسته و لولهPIDکننده سیمولینک متلب، کنترل- کلید واژه

مقدمه-1

یی، بـه  ایمیشـ نـد آیفرکیـ در معمـوال ی حرارتـ يهـا مبدل
جامـد بـه   هواریدقیگرم از طرالیسیک انتقال حرارت ازمنظور

یحرارتـ هاياز مبدلیمختلفانواع. شوندسیال سرد، استفاده می
هاي حرارتـی کـه   نوع خاصی از این مبدل. در صنعت وجود دارند

اي مشـهور هسـتند، در انـواع    هاي حرارتی پوسته و لولـه به مبدل
شـوند کـه   ها ساخته و تولیـد مـی  ها و اندازهمختلفی از پیکربندي

ی درحرارتـ يهـا مبـدل این . هستندقادر به عملیات در فشار باال
هیـ تهووشیبـرق، گرمـا  دیـ تولد،یـ تبرمانندهاي متنوعی زمینه

ـ .ی و غیره کـاربرد دارنـد  پزشکیی، ایمیشهايندآیمطبوع، فر کی
موازي اسـت  لوله یک سريشامل ی پوسته و لوله ايتمبدل حرار

مبـدل ایـن  در. ندااحاطه شدهياپوسته استوانهکیدر داخل که 
نیبـ يافضـ دردیگـر الیها و سلولهقیاز طرالیسکیحرارتی

.]1[یابد جریان میپوستهوها لوله
هـاي حرارتـی   هایی که در زمینه کنترل دماي مبدلپژوهش

هـاي حرارتـی   ده است بیشتر به سایر انواع مبـدل تاکنون انجام ش
اند و همچنین طرح هـاي کنترلـی ماننـد    اي پرداختهمانند صفحه

هاي عصبی و فازي و غیره به منظـور کنتـرل دمـاي سـیال     شبکه

. انـد هاي حرارتـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     خروجی آن مبدل
هاي حرارتی پوسته و بنابراین کمتر به موضوع کنترل دماي مبدل

باشـد بـا توجـه بـه     الزم بـه ذکـر مـی   . اي پرداخته شده استلوله
گونـه طـرح   چتحقیقات انجام شده در داخـل کشـور تـاکنون هـی    

هـاي حرارتـی بـا    معتبري به منظـور کنتـرل دمـاي انـواع مبـدل     
هاي مرسوم انجام داده نشده اسـت و کـار پژوهشـی    کنندهکنترل

توان از جهاتی منحصر بـه فـرد بـه    انجام شده در این راستا را می
.شمار آورد

یـک  واي ی پوسـته و لولـه  مبـدل حرارتـ  ک، بـا یـ  مقالهنیا
یتجربـ يهـا کمـک داده بـا ی خروجـ تک ورودي و تـک  سیستم

یمبدل حرارتم ستیسي سیال خروجیدما.موجود، سروکار دارد
مطلـوب نگـه داشـته    ، در یک نقطهندیفرآازیتوجه به نبابایستی

. شـود سیسـتم انجـام مـی   سـازي مـدل بتدا ادر این تحقیق.شود
حلقه کیفازي مبتنی بر سوگنو درPIDکننده کنترلکسپس ی
.شـود ، اجرا میبه هدف کنترلدنیرسخورد به منظوربازکنترلی 

کننده در کنترلکرد همچنین تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از عمل
سازي فرآینـدها و طراحـی   مراحل مدل. شودحوزه زمان انجام می

افزار افزار متلب که یک نرمنک نرمسیمولیمحیط در کنندهکنترل
.شودسازي و اجرا میف است، پیادهقدرتمند و قابل انعطا
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سازي ریاضیمدل-2

ـ  شــامل،گـرم کـردن  يبـرا یمعمـول ییایمیشـ نـد یفرآکی
مبـدل  . باشـد ی مـی مبدل حرارتـ ستمیو سییایمیشيهاکتورآر

درجـه  180گـرم  فـوق بخـار  اسـتفاده از  با ی سیال سرد راحرارت
.رسانددلخواه میدمايبه را بخارگیاز دمهیا شدهيگرادیسانت

با اسـتفاده از راگراد درجه سانتی32سرد در دمايالیس،مخزن
ازگـرم بخـار فـوق  . کنـد طرفه تامین میشیر یککیپمپ و کی
ي موجـود در مبـدل حرارتـی    هـا لولـه از طریق وآمده بخار گید

فضـاي  قیاز طریند آفراین در حالیست که سیال ،یابدجریان می
پـس  . یابدحرارتی جریان میمبدلهاي سیستم و لولهپوستهبین

،عمل گرم کردن سیال فرآیند را انجام دادگرم آن که بخار فوقاز
مبـدل  سیسـتم ازرادگـ یدرجه سـانت 93دمايدرچگالیده بخار 

را تـا درجـه   سـیال سـرد  حرارتـی، مبدل.شودحرارتی خارج می
در واقع هـدف کنتـرل   .کندگراد گرم میدرجه سانتی52حرارت

.دماي خروجی سیال سرد ورودي بـه مبـدل حرارتـی مـی باشـد     
نشان داده )1(طرح یک مبدل حرارتی پوسته و لوله اي در شکل 

.]2[شده است

]2[طرح یک سیستم مبدل حرارتی: 1شکل 

کنتـرل مبـدل   يمعمـار ایجاديبرایمختلفيهافرضشیپ
فـرض اول بـر   . در نظر گرفته شده اسـت ياپوسته و لولهیحرارت

الیسـ یخروجـ انیـ و نـرخ جر يورودانیـ است که نرخ جرنیا
يسـاز رهیـ ذختیظرفاست که نیفرض دوم بر ا.هستندکسانی

هـاي پوسـته کـامال    همچنین دیـواره .استزیناچهاهواریديگرما
.عایق هستند

طرح کنترل بـازخورد بـراي یـک سیسـتم مبـدل      )2(شکل 
شـیر ،نـد آیفرنیـ در ا.دهـد میاي را نشانپوسته و لولهحرارتی

سنسور مـورد اسـتفاده   . استهوامورد استفاده از نوع بازشونده با
.در اینجا یـک ترموکوپـل بـه همـراه یـک ترانسـیمتر مـی باشـد        

شـود کـه در   یاسـتفاده مـ  دما ترموکوپل به عنوان عنصر سنجش 
یال خروجـ یسمايد. شودیکنترل اجرا ميمعماربازخوردریمس

ترموکوپـل بـه   یشـود و خروجـ  یميریگتوسط ترموکوپل اندازه
گنالیدما به سیخروجتیدر نهاشود، یارسال مترانسمیترواحد 

ـ ا. شـود یملیآمپر تبدیلیم20یال4در محدوده ياستاندارد نی
.شودیبه واحد کنترل داده مترانسیمتر واحد یخروج

یخروجـ و کند یکنترل را اجرا متمی، الگورکنترل کننده
د و پـس از آن دسـتور الزم را   نـ کیمـ سـه یمقامطلوبرا با نقطه 

واحـد  . دهـد یمرا واحد محرك قیاز طریی عنصر کنترل نهايبرا
به فشار است و واحد کنترل انیجرپنوماتیکیمبدلکیمحرك، 

کننـده  کنترلیواحد محرك، خروج. استپنومانتیکیشیریینها
15الـی  psig3واحد فشـار اسـتاندارد بـه در محـدوده    کبه یرا 

هـاي ارسـالی توسـط   سـیگنال با توجه به محرك. کندیملیتبد
. کندیمتصمیم به باز یا بسته کردن شیرکننده کنترل

]3[ايطرح کنترل سیستم مبدل حرارتی پوسته و لوله:2شکل 

می تواند وجود داشته ندآیفرنایدر غتشاشدو نوع ادر کل 
غییـرات تیگـري و ديورودسـیال انیجرتغییراتیکیکه،باشد

انیـ جرتغییـرات  امـا در عمـل   . ي استورودسیالدرجه حرارت 
درجـه  راتییـ بـه تغ نسـبت ي تـر برجستهغتشاشايورودسیال

.ي داردورودسیالحرارت 
شـامل بازخورد حلقـه بسـته  کنترلبلوك دیاگرام )3(شکل 

مطلـوب ، نقطه ، سنسورشیر کنترل، محرك،کنندهکنترل،ندآیفر
.دهداغتشاش فرآیند را نشان میو

.]4[کننده بازخورد مبدل حرارتیبلوك دیاگرام کنترل:3شکل 
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قیـ از طرییعنصر کنترل نهااکنترل کننده عمل کنترل را ب
کند و بـه  یمافتیرا دریخروج،سنسور. کندیمحرك اعمال م
در واقع دما توسط سنسور انـدازه  . دهدیمبازخوردکنترل کننده 

یبه کنترل کننده فرستاده مـ یخروجگنالیشود و سیميریگ
گنالیسـ . گرددیسه میمقامطلوبکه با مقدار نقطه ییجا؛شود

به فشار وارد انیجریکیاز کنترل کننده به مبدل پنوماتخروجی
کنترلشیرمیبه منظور تنظیکیپنوماتگنالیسکیشود که یم

وارد مبـدل  انیـ جرنیا.شودوارد میبخارانیجرشود وایجاد می
را یخروجیینهايدماگریدهاي يو به همراه ورودهدشیحرارت

.کندیمجادیا
.]5[اندشدهآورده)1(فرآیند در جدولتجربیهايداده

مبدل حرارتیکنترلی فرآیندهاي تجربی داده:1جدول 
)پاسخ مبدل به بهره جریان بخار )sec/kg/C°50

sec30ثابت زمانی فرآیند
mA20-4محدوده جریان محرك
psig15-3محدوده فشار محرك
sec/kg6/1ظرفیت شیر کنترل

sec3زمانی شیر کنترلثابت
C&150 -50محدوده دماي سنسور
sec10ثابت زمانی سنسور

C/mAفاکتور مقیاسی نقطه مطلوب °16/0

توابع تبدیل مربوط به اجزاي مختلف سیسـتم و فرآینـدها و   
.اندگردآوري شده) 2(مربوط به آنها در جدول هاي همچنین بهره

هاي اجزاي مختلف سیستمتوابع تبدیل و بهره) 2جدول 

تابع تبدیل فرآیند
130

50
+

-

s
e s

تابع تبدیل شیر
13

130
+s

.

.750بهره محرك

تابع تبدیل اغتشاش
130

1
+s

تبدیل سنسورتابع 
110

160
+s

.

هـاي  بهـره وتبـدیل توابـع  ،یتجربـ ياز داده هـا با استفاده 
لوله موجود در سیستم کنترل حلقه بسته مبدل حرارتی پوسته و

:اندنشان داده شده) 4(اي در شکل 

هاي موجود در سیستم حلقه بسته توابع تبدیل و بهره:4شکل 
ايپوسته و لولهکنترل مبدل حرارتی 

ه منظـور کنتـرل دمـاي سـیال خروجـی سیسـتم       ادامه بدر 
طراحی و فازيPIDکننده اي، کنترلمبدل حرارتی پوسته و لوله

که در این تحقیـق  فازيPIDترکیبی کنندهکنترل. شوداجرا می
آنهـا هسـتند  معمولینسخهازطبیعید، یک بسطشومعرفی می

هـاي فرمـول بـا را همراهPIDهايکنندهخطی کنترلساختار که
. کننـد نهـایی طراحـی، حفـظ مـی    نتـایج عنوانبهسادهتحلیلی

هـاي کننـده کنتـرل درمسـتقیم طـور توان بهرا میآنهابنابراین،
PIDهاي کنترلی جایگزین نمودسیستمهر یک ازدرمعمولی.

هـاي  کننـده هاي ترکیبی با کنترلکنندهاصلی کنترلتفاوت
PIDهـاي کننـده کنتـرل کهاستاینPID از اسـتفاده بـا فـازي

تـا  شـوند، طراحـی مـی  منطق فـازي کنترلیهايو تکنیکاصول
تحلیلـی  هـاي فرمـول دارايکهجدیدهاییکنندهکنترلبهبتوان 
معمـولی هسـتند، دسـت    PIDهـاي کننـده کنترلبهشبیهبسیار
.]6[یافت

فازي را نشان می PIDکننده ترکیبی طرح کنترل) 5(شکل 
دهد که در ادامه از ایـن طـرح بـه منظـور کنتـرل دمـاي مبـدل        

.اي استفاده خواهیم نمودحرارتی پوسته و لوله

فازيPIDکننده معماري کنترل) 5شکل 

سازي کامپیوترينتایج شبیه-3

طـرح سـیمولینک    ،موجـود یتجربـ يهـا از دادهبا اسـتفاده  
مبـدل حرارتـی   فازي مبتنی بر سـوگنو بـراي   PIDکنترل کننده 

:استنشان داده شده) 6(ر شکل اي دپوسته و لوله
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اسـاس برخروجیوفاکتورهاي مقیاسی وروديطرحدر این
وروديفاکتورهـاي مقیاسـی  . انـد شدهتعیینخطاوآزمونروش

Ge ،Gie وGce بدسـت  11/0و 22/0، 33/0هستندکه به ترتیب
.استGu ،1اند و همچنین فاکتور مقیاسی خروجی آمده

ورودي 3داراي فازي مبتنـی بـر سـوگنو   PIDکنندهکنترل
و) iK(گیـر انتگـرال بهـره ،)cK(تناسب بهرهاست که به ترتیب 

خروجـی، متغیـر همچنـین .اندشدهتعریف)dK(گیر مشتقبهره
صفر،)N(منفیفازيسطحدر این حالت سه. کنترلی استعمل

)Z (مثبتو)P (داردوجود.
بــا مبتنــی بــر ســوگنو فــازياســتنتاجسیســتم)7(شــکل

.دهدمینشانراdKو cK،iKهايورودي

سیستم استنتاج فازي مبتنی بر سوگنو: 7شکل 

بـا .دهدرا نشان می) cK(1براي ورودي عضویتتابع) 8(شکل
]-1و 1[محدوده تناسبی بین توان گفتخطا میوروش آزمون

.است

1تابع عضویت براي ورودي :8شکل 

.دهـد را نشـان مـی  ) iK(2بـراي ورودي  عضویتتابع) 9(شکل
.است]-2و 2[گیري بین محدوده انتگرال

2تابع عضویت براي ورودي :9شکل 

.دهـد را نشان مـی ) dK(3براي ورودي عضویتتابع) 10(شکل
.است]-1و 1[گیري بین محدوده مشتق

3تابع عضویت براي ورودي :10شکل 

ازاســتفادهدلیــلبــهمــوردایــنبــرايفــازيقـانون 27
) 11(کـه در شـکل   شـود مـی استفادهبعديسهمجموعه قوانین

.نشان داده شده است

فازيPIDکننده پایگاه قوانین فازي براي کنترل) 3جدول 
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توان به صورت را می)11(شکل یک نمونه از قوانین بیان شده در 
:زیر بیان نمود

IF Ki is Negative and Kc is Negative and Kd is Negative
THEN u(t) is Positive

فـازي مبتنـی بـر سـوگنو     PIDکننده پاسخ پله واحد کنترل
نشـان  ) 12(اي در شکل براي سیستم مبدل حرارتی پوسته و لوله

.داده شده است

فازي مبتنی بر سوگنو براي PIDکننده پاسخ پله واحد کنترل:12شکل
ايمبدل حرارتی پوسته و لوله

هاي کنترل در حوزه زمان استفاده منظور از طراحی سیستم
هاي حوزه زمـانی سیسـتمی اسـت کـه قـرار      از خواص و مشخصه

يریدمقـا بـه صـورت  اغلـب ایـن مشخصـات  . داست طراحی شو
، زمـان  حداکثر فـراجهش ،نشستزمان ،صعودزماناستاندارد در

واحـد بیـان   پاسـخ پلـه  خطاي حالت ماندگار با اسـتفاده از و اوج
زمـان  پـارامتر دوطراحـی شـده   کننـده کنتـرل این در . شوندمی

.اندشدهیابیارزنشست و حداکثر فراجهش
وپاســخ زمــانیاوجبــینحــداکثر فــراجهش مقــدار تفــاوت

زیـر مـی تـوان    صـورت بـه راآن. دهدخروجی پایدار را نشان می
:]7[نمودتعریف

( ) ( )
( ) %*

C
CtC

M% p
P 100

¥

¥-
= )1(

سیسـتم  براي اینکه پاسخنیاز، زمان مورد)st(زمان نشست 
رسیده و ) مقدار نهایی5%الی 2%حدود (به محدوده مقدار نهایی 

مقـدار نهـایی   5%تصـادفی صـورت بـه در اینجـا . ]7[باقی بماند
.استشدهگرفته

469/51تحلیل پاسخ پله واحد این سیستم، زمان نشست با 
.آیدر فراجهش را صفر درصد بدست میثانیه و مقدار حداکث

هـاي  از شـاخص ، کننـده نظور ارزیـابی عملکـرد کنتـرل   به م
ارزیـابی در ایـن   عملکردهايشاخص. استفاده شده استعملکرد 

، انتگـرال مجـذور  )IAE(انتگرال قدر مطلق خطاسیستم کنترلی، 
و انتگـرال ) ITAE(، انتگرال قدر مطلق خطا در زمان)ISE(خطا

یـک هاي عملکـرد شاخص. هستند)ITSE(خطا در زمانمجذور
زمـانی بـه   سیسـتم، یـک . هستندسیستمعملکردازکمیمقدار

شـود کـه  مـی گرفتـه نظـر بهینـه در کنترلیعنوان یک سیستم
-شـاخص .برسـاند مقدار ممکنحداقلبههاي عملکرد راشاخص

:]7[توان با روابط زیر بدست آوردهاي عملکرد بیان شده را می

( )ò
¥

=
0

dtteIAE )2(

( )ò
¥

=
0

2 dtteISE )3(

( )ò
¥

=
0

dttetITAE )4(

( )ò
¥

=
0

2 dttteITSE )5(

فازي طراحی شده، PIDکننده هاي عملکرد کنترلشاخص
.اندنشان داده شده) 3(در جدول 

فازيPIDکننده کنترلهاي عملکردشاخص:3جدول 

ITSEITAEISEIAEکنندهکنترل
469/296/46286/0887/2PIDفازي

يریگجهینت-4

مقدار حداکثر فراجهش در این سیستم صفر بوده و همچنین 
ثانیه اسـت کـه در فرآینـدهاي شـیمیایی     469/51زمان نشست 

. اسـت زمان نشستی در حدود چنـد دقیقـه مقـدار قابـل قبـولی      
بخشــی عملکــرد نیــز در محـدوده رضــایت هـاي مقـادیر شــاخص 

توان دمـاي سـیال خروجـی مبـدل     می،نتایجبا توجه به.هستند
ترین زمـان ممکـن بـدون در    اي را در کوتاهحرارتی پوسته و لوله

بـا  .نظر گرفتن اغتشاشات و غیرخطی بودن فرآیند، کنترل نمـود 
جـویی  توان صـرفه ، میروجی مبدل حرارتیدماي سیال خکنترل

. چشمگیري در حوزه مصرف انرژي انجام داد
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