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 چکیده 
در شرایط آزمایشگاهی جهت کپی و تکثیر هر ژن هدف، از دستگاه 

با استفاده از  که می شود استفاده "2ازواکنش دهنده زنجیره پلیمر"

را برای تکثیر هر  بخش ترموالکتریک آن می توان شرایط دمایی ویژه

 .ژن فراهم نمود

بخش  دمایی ساختار کنترل نه سازیبهی مقالههدف از این 

جهت کاربرد دقیق تر  می باشد. که دستگاه این )پلتیر( ترموالکتریک

در این راستا با استفاده از الگوریتم  .حائز اهمیت استو موثرتر آن 

، نتایج بهتری "9بسط فیدبک خطی سازی" ژنتیک در ساختار کنترلی

با که ت. بهتری در ردیابی ورودی مطلوب سیستم، بدست آمده اس

بهینه کردن مقادیر یک سری پارامترهای مهم و تاثیر گذار سیستم 

به عنوان ، نتایج تا حد امکان بهینه شده اند. الگوریتم ژنتیکتوسط 

پارامترهای تنظیم کننده سرعت خطای پلتیر باال و پایین به  نمونه

به و  902/3و  528/3هنگام وقوع خطای مثبت مقادیری به ترتیب 

بدست  182/3و  686/3قوع خطای منفی مقادیری به ترتیب هنگام و

 .می آیند

 

بسط خطی از، پلتیر، واکنش دهنده زنجیره پلیمر :واژه های کلیدی

 .تنظیم کننده سرعت خطاالگوریتم ژنتیک، سازی فیدبک، 

 

 مقدمه

عملیات سرمایشی و  ازواکنش دهنده زنجیره پلیمردر دستگاه 

م پلتیر انجام می گیرد. پلتیر یک گرمایشی توسط قطعه ای به نا

مدول ترموالکتریک است که استفاده از آن در سیستم های سرمایشی 

می باشد. این سیستم در گذشته توسط  و گرمایشی جدید، رایج

ولی به دالیلی  ،]1[کنترل شده  PIDو  PIکنترلرهای خطی همچون 

ی مبنی بر مشخصه های غیر خطی پلتیر و معادالت تعادل حرارت

به  .]9[ه است جنبه غیر خطی به خود گرفت ،سیستم ساختار کنترلی

ابی ورودی مطلوب سیستم کنترلی مناسبی برای ردی جهت،همین 

عالوه بر آن استفاده از پلتیر چند طبقه به علت . است نیازمورد 

نسبت یی، دقت باال و نشت گرمایی کمتر، دما اتسرعت باالی تغییر

                                                 
 1 Polymerase Chain Reaction (PCR) 

 2 Extend Feedback Linearization (EFBL) 

به همین جهت ساختار  .تر خواهد بودک طبقه آن مفیدینوع به 

 .بررسی می شودطبقه برای پلتیر دو  و بهینه سازی کنترلی

 

 
به و اتصاالت موازی  n-pند پیوند چ، با ساختار طرح جدید پلتیر : 2شکل 

 ]0[ همراه سنسورهای دمایی
 

 دینامیکی پلتیر مدل
 

 

 غیر خطی 0چند خروجی -فضای حالت چند ورودی دینامیکی مدل

با بررسی معادالت دینامیکی و تعادل حرارتی  برای پلتیر دو طبقه

 می آیدبه شکل زیر بدست  شار گرمایی
 

 

 

                          
 (2)                                            

 

دمای پلتیر  (، دمای پلتیر باالیی ) که در معادالت فوق 

ورودی  ورودی کنترل شده برای پلتیر باالیی،  (، پایینی )

دمای  و نکدمای هیت سی کنترل شده برای پلتیر پایینی و 

 .]9[ می باشد محیط اطراف
 

 

 سیستم کنترلی بسط خطی سازی فیدبک 

 :زیر می باشد شکلکلی مربوط به این سیگنال کنترلی به  معادالت

 

(9 )                 

     
           

                                                 
3 Multi-Input-Multi-Output  
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سرعت  تری کنترل کنندهتنظیم کننده پارام  که در آن،

جهت غیر منفی بودن سیگنال  یهیچ الزام است وهمگرایی سیستم 

وجود  کنترل با تنظیم پارامترهای 

توسط معادله زیر  محدوده ،  ندارد. به ازاء شرط 

 :تعیین می شود
 

(0)                             
 

 بر روی پلتیر دو طبقه اعمال این سیستم کنترلیکه نتیجه حاصل از 

 شده است. ارائه [3]مرجع در  ورودی مطلوب ردیابی جهت

 
 

 ه گیرینتیجشبیه سازی و 

سیستم کنترلی اعمال شده بر هدف در این مقاله بهینه کردن آخرین 

، یعنی بهینه سازی ازواکنش دهنده زنجیره پلیمرپلتیر دستگاه 

     اعمال شده بر پلتیر دو طبقه  بسط خطی سازی فیدبکرلر کنت

می باشد. با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک نتایج بهینه تری 

. با ه استآمد بدست [0] در این زمینه موجود نهایی نسبت به نتایج

پارامتر  6مقادیر ، مطالعه معادالت دینامیکی و تعادل حرارتی سیستم

با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه  (0)جدول گذار حساس و تاثیر

نتیجه آن ردیابی بهتر ورودی مطلوب توسط سیستم  است که شده

نتایج بدست آمده در این  .(9)شکل  می باشد کنترلی مورد نظر

پلتیر دو طبقه  اولین بهینه سازی برای مدل تئوری غیر خطی مقاله،

واکنش دستگاه در  رای دما که عملکرد ردیاب استدر سیستم گرمایی 

 .می دهد بهبود  ازدهنده زنجیره پلیمر
 

سازی  نتایج بدست آمده از بهینه سازی ساختار کنترلی بسط خطی

 (9)در شکل  ،توسط الگوریتم ژنتیک برای پلتیر دو طبقه فیدبک

 نشان داده شده است.
 

 

 
وسط ت EFBL:  نمودار خروجی نهایی ردیابی بهینه شده کنترلر 9شکل 

 الگوریتم ژنتیک
 

را به شرح می توان تغییراتی  (9)شکل و  [0نتایج موجود ]از مقایسه 

 :زیر مشاهده کرد

میزان اغتشاش در نمودار دمای پلتیر پایین کاهش محسوس  .2

( ) 

 (ردیابی کامل ورودی مطلوب توسط دمای پلتیر باال ) .9
 

 شده پارامتر ها توسط الگوریتم ژنتیک: مقادیر بهینه 0جدول 

 مقدار بهینه پارامتر مقدار بهینه پارامتر

 (  528/3  3089/3  

 (  686/3   269/3  

(  902/3   999/3  

(  182/3   625/3  
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