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 4از  2صفحة:  

 QV-PID-REV-01A ست کنترل دور 

انيکی و نرم از دو بخش مک اين ست باشد.می PIDکنترل با روش  های، آموزش لوپدورPID کنترل  ست پيشرفتةهدف از طراحی   
فرآيند رت پس با استانموده و س تواند پارامترهای کنترلی را به دلخواه تنظيم. در بخش نرم افزاری کاربر میاستافزاری تشکيل شده

ه منظور آموزش تواند به راحتی بیبا توجه به قابليت های بااليي که دارد م ستاين . اثر اين تغييرات را به صورت نمودار مشاهده نمايد
 ن به آموزشت می توايرد. از ديگر کاربری های اين سو اثر تغييرات پارامترهای کنترلی مورد استفاده قرار گ PIDلوپ کنترل 

  صنعتی اشاره نمود.درايورهای 
 

 به صورت صنعتی و کاربردی PIDسازی و آموزش لوپ حلقه بسته پياده 

های کنترلی با استفاده از نمودارها و امکان مانيتورينگ و آناليز داده 

 های رياضیپردازش

    های کنترلیدياگرامسازی بالکطراحی و پياده 

 امکان آموزش نحوه عملکرد اينورتور 

  User friendlyهای بسيار باال در عين سادگی و  ساختار قابليت 

 HMIقابليت اتصال و مانيتورينگ از طريق کامپيوتر و  

 WINCCامکان مانيتورينگ در سيستم اسکادای  

 TIA Advanced PCامکان مانيتورينگ در سيستم اسکادای  

Monitoring 

 به منظور کنترل وضعيت از طريق گوشی و يا لپ تاپ استاد Wirelessامکان ارتباط  

 برداری ر کم برای استقرار و بهرهوار و نياز به فضای بسياطراحی ماجول 

 برق و اتوماسيون ،های کنترل، ابزاردقيقدر آزمايشگاه قابليت استفاده از اين ست 

 داریرات و نگهترين نياز به تعميکم ايمنی و کيفيت باال، طراحی بسيار زيبا، 

 HMIو سيستم مانيتورينگ  PLCرنامه نويسی سيستم های کنترل ها به منظور آموزش بامکان استفاده از اين ست 

 به صورت استاندارد TCP/IPامکان برقرای شبکه اترنت صنعتی و مدباس  

 صادی مشتریتوجه به وضعيت اقتها در سطوح مختلف مانيتورينگ و ايجاد يک دامنة قيمت، با پذيری باالی اين ستانعطاف 

 

 سفارشی سازی مشخصات در حالت استاندارد نام 

  قابل سفارش سازی L=630mm, D=340mm, H=530mm ابعاد 1

 - Plexi Glassاستراکچر آلومينيومی ضد زنگ، با تزئينات  استراکچر 2

 - موتورسه فاز  موتور 3

 - پالس آتونيکس 1024انکودر  انکودر 4

5 INVERTER  اينورترKINCO  اينورتور زيمنس امکان استفاده از 

6 HMI HMI  اينچ، شبکه اترنت،  7کينکو، سايزFull Color  امکان استفاده ازHMI  زيمنس 

7 PLC PLC S71200-SIEMENS -  
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 QV-PID-01Aست کنترل دور 

انيکی و نرم از دو بخش مک اين ست باشد.می PIDکنترل با روش  های، آموزش لوپ دورPID کنترل  ست پيشرفتةهدف از طراحی   
رت فرآيند پس با استانموده و س تواند پارامترهای کنترلی را به دلخواه تنظيم. در بخش نرم افزاری کاربر میاستافزاری تشکيل شده

. نمودمشاهده و آناليز  می توان را ، اثر اين تغيراتPIDاثر اين تغييرات را به صورت نمودار مشاهده نمايد. با تنظيم پارامترهای کنترلی 
رات پارامترهای کنترلی و اثر تغيي PIDتواند به راحتی به منظور آموزش لوپ کنترل با توجه به قابليت های بااليي که دارد می ستاين 

گيری دازهسپس با ان وه نموده و نمودار مشاهدتوان متغيرهای فرآيند را به صورت عدد افزاری میدر بخش نرممورد استفاده قرار گيرد. 
ها را محاسبه سب پارامترير مناهای کنترلی، مقادمقادير اين متغيرها، ميزان خطا و يا دقت سيستم را تخمين زده و با استفاده از روش

 نمود. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 هاويژگی

 و تغيير تمام پارامترهای مربوطه  PIDسازی و آموزش لوپ پياده 

های کنترلی با استفاده از نمودارها و مانيتورينگ و آناليز دادهامکان  

 های رياضیپردازش

 های کنترلیدياگرامسازی بالکطراحی و پياده 

  User friendlyهای بسيار باال در عين سادگی و  ساختار قابليت 

ترين نياز به تعميرات و کم ايمنی و کيفيت باال، طراحی بسيار زيبا،  

 دارینگه

های کنترلی در زمان کوتاه با توجه به ساختار آموزش لوپ 

 افزارینرم

 HMIقابليت اتصال و مانيتورينگ از طريق کامپيوتر و  

وار در فضای بهينه و نياز به فضای بسيار کم برای طراحی ماجول 

 برداری استقرار و بهره

 ،های کنترل، ابزاردقيقدر آزمايشگاه قابليت استفاده از اين ست 

 و برق اتوماسيون

های کنندهها به منظور آموزش کنترلامکان استفاده از اين ست 

 HMIو سيستم مانيتورينگ به وسيلة  PLCمنطقی 

ها در سطوح مختلف مانيتورينگ و پذيری باالی اين ستانعطاف 

 ايجاد يک دامنة قيمت، با توجه به وضعيت اقتصادی مشتری

ای، حرفهها، مراکز فنیگاهطراحی شده به منظور آموزش در دانش 

 ها، مراکز تحقيقاتی و  . . .ها و صنايع تابعه، نيروگاهپتروشيمی
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 استراتژی کنترل
ناسبی, مشتقی و تبوده و قابليت انتخاب هر يک از حاالت کنترلی  PIDاستراتژی کنترلی در اين پنل به صورت 

افزار مانيتورينگ ر نرمرا د انتگرالی و ترکيب آنها را نيز دارا می باشد. در شکل زير نمايي از بالک دياگرام کنترلی
رلی را تلف کنتخمتوان حاالت در دسترس بوده و می کنترلی صفحة تمام متغيرهایاين در توان مشاهده نمود. می

باعث فهم بهتر  به دليل ساختار گرافيکی آن PID Block Diagram تنظيم پارامترها از طريق صفحة انتخاب نمود.
 شود. و سهولت در تنظيمات می

 

يش داده ودار نماورت نمصنمودارهای فرآيند نمايش داده شده و تأثير تغيير پارامترها به  پردازش فرآيند،در صفحة 
 می توان تغييرات نمودارها را مشاهده و آناليز نمود.  PIDبا تغيير پارامترهای شود. می
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