
   

 آزمایشگاه کنترل فرایند
آزمایشگاه کنترل فرآیندها جهت آموزش و آشنایی دانشجویان با توابع پاسخ ، توابع تبددی  و کنترررهدا بد     

 صورت یک درس عملی یک واحدی ارائ  میگردد.
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  armfieldارمفیلد  دستگاه کنترل سطح ودبی

نحوه کنترل و تعیین  دبیتمهای تعیین سطح وساین دستگاه آموزشی جهت آشنایی دانشجویان با سی

 (قاب  اتصال ب  کامپیوتر )پارامترهای کنترررمی باشد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  دستگاه کنترل دمای مبدل صفحه ای

ین پارامترهای آشنایی دانشجویان با نحوه تغییرات دما و تعی

 کنتررر

 ب  کامپیوترقاب  اتصال 

 

 مدل کشور کارخان  سازنده نام آزمایش

 - ایران پویا آذرین فرایند کنترل دما

 

 

کنترل سطح و  نام آزمایش

 دبی

کارخانه 

 سازنده 

 آرمفیلد

 انگلستان کشور 

 Pc11 مدل 



 

  به ورودی پله ای مدار باز  سیستم یک  دستگاه بررسی پاسخ

آموزش  تغییرات خروجی یک سیستم 

بدون اثر  1،درج 2،درج   1فشاری)درج  

 ا تغییرات یک ورودی پل  ایمتقاب  و...(ب

 

 

 

 

 

 

 مدل کشور کارخان  سازنده نام آزمایش

 - ایران پویا آذرین فرایند ای پاسخ ورودی پل 

 

 پویا آذرین فرایند کنترل فشار

 آشنایی با یک سیستم کنترل  فشار و تعیین پارامترهای کنتررربا استفاده از کامپیوتر

 مجهز ب  فشار سنج و قاب  اتصال ب 

 کامپیوتر

 

 

 

 مدل کشور کارخان  سازنده نام آزمایش

 - ایران پویا آذرین فرایند رفشارکنترر



 

 پویا آذرین فرایند به ورودی سینوسی مدار باز  سیستمیک دستگاه بررسی پاسخ 

 سیستم ارکتریکی )مقاوت ، خازن ، دی کوپلر( مجهز ب  اسیلوسکوپ
بدون  1،درج 2،درج   1ارکتریکی ؛مقاوت ، خازن )درج   تغییرات خروجی یک سیستم  مشاهده, آموزش

  اثر متقاب  و...(با تغییرات یک ورودی سینوسی
 

 

 مدل کشور کارخان  سازنده نام آزمایش

 - ایران پویا آذرین فرایند پاسخ در ورودی سینوسی

 
 

 

 
 


