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ها، متـدهاي مختلفـي       در اين سيستم  . كنند  بسته كار مي    هاي صنعتي به روش حلقه      هاي كنترل در پروسه     اكثر سيستم 
مـورد اسـتفاده قـرار      ... ي از قبيـل دمـا، فـشار، فلـو و            فراينـد وليد فرمان خروجي و در نتيجه كنترل متغيرهاي         براي ت 

 Proportional Integral Derivative مخفـف  PIDترين و پركـاربردترين روش، روش   بدون شك قديمي. گيرد مي
  .كنند  عمل ميPD و PI هاي كنترلي بر مبناي آن يا يكي از مشتقات آن مانند است كه اكثر لوپ

 PID Control ة دانشجويان گرامي و متخصصين صنايع با بررسي كتب و منابع آموزشي موجود در زمينـ احتماالً
اكثر منابع فارسي و زبان اصلي موجود، از ديدگاه آكادميك به موضـوع             . اند  متوجه كمبود منابع كافي در اين زمينه شده       

PID Controlسازي  بي براي پياده پرداخته و ديد مناسPID Control  از طـرف ديگـر   . نماينـد   در صنعت ارائـه نمـي
اينجانـب از   .  و در آنها مطالب آكادميك مغفول واقع شده است           مباحث صنعتي اكتفا نموده    ة به ارائ  برخي از منابع صرفاً   

كادميك و صنعتي مـرتبط بـا       طور صحيح مطالب آ    ليف اثري در اين حوزه بودم كه بتواند به        أهاي گذشته به فكر ت      سال
لذا با توجه به نياز مبرم صنعت و متخصصان آن از طرفي، و دانشجويان گرامـي  .  را پوشش دهدPID Controlبحث 

   كنتـرل صـنعتي   ة تركيبي مطالب آكادميك و صـنعتي در حـوز  ةليف اين اثر با ديدگاه مبتني بر ارائ أاز طرف ديگر، به ت    
  سال كـار اينجانـب، كتـابي اسـت كـه توسـط انتـشارات         اختم و حاصل حدود يك پردPID Controlطور خاص  و به

  مندان قـرار     موفق نگارنده دانش با مديريت دوست گرامي جناب آقاي مهندس كالنتري چاپ و اكنون در اختيار عالقه                
  .گيرد مي

عنـوان    برق به  ةهاي مختلف رشت    با توجه به اينكه طيف وسيعي از دانشجويان و متخصصين صنايع در گرايش            
شوند و ممكن است برخي از اين عزيزان با مطالب كنترلي آشنايي زيـادي                مخاطبين اصلي اين كتاب محسوب مي     

ليف اين اثر سعي بر آن بوده است كه مطالب از سطح مقدماتي و آشنايي بـا مفـاهيم سـاده                     أنداشته باشند، لذا در ت    
ـ           . شودي ارائه   تر كنترل   كنترلي شروع و در نهايت متدهاي پيچيده        مطالـب   ةهمچنين در ايـن كتـاب عـالوه بـر ارائ

 بررسـي شـده   خـاص  طور به نيز S7 Siemensهاي PLC در PID Controlسازي  ، پيادهPID Controlعمومي 
 در سـطوح  “ و مفاهيم كنترل صـنعتي PID Controlآشنايي با ”عنوان مرجع  تواند به  اين كتاب ميبنابراين. است

  .ها، مراكز آموزشي و صنايع مورد استفاده و تدريس قرار گيرد ته در دانشگاهمقدماتي تا پيشرف
، P&IDهـاي     بررسـي نقـشه   : بار مورد توجه قرار گرفته است كه عبارتند از           ليف كتاب نكاتي براي اولين    أدر ت 

 و لينك به مراجع     طور مجزا   منابع مورد استفاده در هر فصل به       ةهاي فراوان در جهت تشريح مطالب، ارائ         مثال ةارائ
 در زيمـنس،  PID Controlهاي  ، تشريح كامل بالكWinCCافزار  هاي مناسب به كمك نرم  شكلةدر متن، ارائ

ـ     ... و   Tuningهاي متداول     هاي صنعتي، بررسي روش     بررسي رفتار دايناميك پروسه     ايـن نكـات     ة؛ اميد اسـت ارائ
  .باعث افزايش كيفي سطح كتاب شده باشد

 ليف اين اثر ياري بـسيار نمـود و قطعـاً        أكران خويش مرا در ت      ارم كه با لطف بي    زعال بسيار سپاسگ  از خداوند مت  
ام، ممكـن   لف انجام وظيفـه نمـوده  ؤعنوان م هايي كه بنده به ليف اين اثر بلكه ساير كتابأبدون لطف خدا نه تنها ت    
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 7 و   6 و   5هـاي      ويرايش فني فـصل    همچنين از دوست بسيار عزيزم جناب آقاي مهندس مبين سعيدي بابت          . نبود
  بخـش توليـد   الزم است تشكري هم از دوستان و همكاران گرامـي حاضـر در            . باشم  كتاب، كمال تشكر را دارا مي     

  .انتشارات نگارنده دانش داشته باشم كه ويراستاري و ويرايش ادبي اين اثر را همچون گذشته انجام دادند
 از نيـست؛  اشكال از خالي اثر اين است، شده صرف مطالب نقص بدون ةائار جهت كه فراواني دقت وجود با شك بي

پـست   آدرس بـه  را خود انتقادات و پيشنهادات دارم تقاضا محترم دانشجويان و صنايع متخصصان اساتيد، تمام از رو اين
 www.mrfaraji.blogsky.comارسال و يا از طريـق سـايت اينترنتـي            ahmad.fa62@gmail.comالكترونيكي  

  .هاي بعدي مد نظر قرار خواهد گرفت مطمئناً اين نظرات در ويرايش. موارد مورد نظر خود را با اينجانب مطرح نمايند
 بنـده بـه   SMS ةكنم با ارسال نام و نام خانوادگي خود به سـامان     خوانندگان گرامي دعوت مي    تمامدر پايان از    

ليفـات و   أ سامانه درآمده و جديدترين اخبار مرتبط بـا ت         طور رايگان به عضويت اين      به 30004624000000 ةشمار
  .هاي آموزشي اينجانب را دريافت نمايند دوره
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