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 هاترین یافتهمهم

 ناسب مطلوبی بین مقددار اندر ی ی تغییر داد که تاتوان مقدار مقاومت الکتریکی را به گونهجهت کنترل دما می

  حرارتی هدر رفته با انر ی الکتریکی برقرار گردد.

 های کنترل دما استفاده کرد.مصارف معمولی محفظه جهتتوان از این روش به آسانی می 

 محفظه کشت بذر، کنترل دما، توان الکتریکی   هاي کلیدي:واژه

 99-603-99 شناسه  طرح تحقیقاتی شماره منبع یافته:

 زادهمحسن آزادبخت، احمد تقی، اصلعباس رضایی ویسنده)گان(:ن

 ساخت محفظه کشت بذر با کنترل دقیق دما عنوان:

 99-603-99 شماره:

 99/8/9691   تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 یت موضوعاهم

هایی هستند که دما، رطوبت و دیگر شرایط محیطی را برای نگهداری و کشت انکوباتورهای آزمایشگاهی دستگاه

ای هستند که تا حد امکان از های بسته و ایزولهکنند. این انکوباتورها محفظههای آزمایشگاهی کنترل مینمونه

توانند از که می کننده قابل تنظیمی دارندگرم اند، انکوباتورهالحاظ دما و ورود و خروج گازها از بیرون آن جدا شده

سنسورهایی دمایی، دمای  ا استفاده ازب. باال ببرند گراد نیزدرجه سانتی 900تا  30آن را به  هایی دمایطریق المنت

های های معمولی یا سیستمموجود در آن از طریق ترموکوپل سیستم کنترل دمای داخل انکوباتور سنجیده شده و

  دارد.حد تعیین شده ثابت نگه می در ، دمای داخل آن راPLC مبتنی بر میکروکنترلرها و

 مقدمه )شرح مساله(

و  ودنب غیرخطی معایب خاطر بهمحفظه کنترل دما  دمای بکار رفته در کنترل مختلف هایسیستم اغلب

گرمازایی  دمای محیط، جمله از اثر عوامل مختلف، علتبه دما کنترل مشکالت ، همچنینزمان با تغییرپذیری

 دما دقیق کنترل بنابراین باشد.نمی بخشآنها رضایت کنترلی نتایج ،محفظه درب بودن بسته و باز و داخلی اجناس

  باشد.می اهمیت حائز بسیاردر این گونه تجهیزات 
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 سایر مستندات( ها، جداول ور شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

های مختلف اتصال کند. حالتاساس توان مصرفی مدار در دو حالت مختلف اتصال کار میمحفظه کنترل دما بر

صورت گرما ظاهر چون توان مصرفی مقاومت اهمی به .گرددتفاوت توان مصرفی را سبب میهای مها، نسبتمقاومت

های مختلف انر ی حرارتی به محفظه مورد نظر اعمال اندازه های مختلف مقاومت،شود بنابراین با اتصال نسبتمی

  مشاهده کرد. 9توان در شکل ها را مییک حالت از نحوه تغییر اتصال مقاومت گردد.می

 

 

ها. مقاومت کل برابر . )الف( کلید در حالت خاموش، )ب( کلید در حالت اتصال موازی مقاومت9 شکل
1TR  )کلیدد در حالدت اتصدال و )ج

ها. مقاومت کل برابرسری مقاومت
2TR . 
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n،  بنابراین در حالت اتصال ندو  جج  مقددار تدوان الکتریکدی مددار

    حالت اتصال جب  خواهد بود. چهارمیک


