
ای از محققان، متخصصان و فارغ توسط عده 7831شرکت کنترل سیستم خاورمیانه در سال 

های اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، الکترونیک و ها در زمینهالتحصیالن ممتاز دانشگاه

های نوین شروع به فعالیت نموده آوریگیری از فنسازی و بهرهاپتوالکترونیک با هدف ارتقاء، بومی

های صنعتی متنوعی را همگام با ها پروژهین شرکت افتخار دارد در طول این سالاست. ا

تکنولوژی روز دنیا به انجام رساند و از این جهت گامی بلند در آغاز یک راه طوالنی جهت طراحی و 

 7838در سال  سازی فرآیندهای مختلف برداشته است. شرکت کنترل سیستم خاورمیانهبهینه

تم خاورمیانه مفتخر به کسب عنوان دانش بنیان از سوی بنیاد ملی نخبگان شرکت کنترل سیس

 گردید.

نخستین محصول مستقل شرکت کنترل سیستم خاورمیانه، رفرکتومتر اینالین بود که در سال  

پس از سه سال تالش، طراحی و بهینه سازی توسط تیمهای مختلف الکترونیک، مکانیک و  7831

از سوی بنیاد ملی نخبگان عنوان بهترین  FINEX2014 در جشنواره ردید کهاپتیک به بازار عرضه گ

. این محصول در همان ابتدا با استقبال اختراع از لحاظ طراحی الکترونیک را به خود اختصاص داد

قابل توجهی در صنایع مختلف روبرو شد. از این بین می توان به شرکتهایی همچون گروه تولیدی 

تهران، شرکت بهنوش تهران، شرکت لبنیات مانیماس، شرکت شیلتون و... مهرام، شرکت زمزم 

اشاره نمود. پس از این محصول تالشهای تیم طراحی و ساخت شرکت همچنان ادامه دارد و در 

این مسیر محصوالت دیگری همچون رفرکتومتر آزمایشگاهی و کانداکتیویتی متر اینالین طراحی و 

ی با استقبال خوبی از طرف صنایع، کارخانجات، دانشگاه ها و مراکز به بازار ارائه گردید که همگ

تحقیقاتی مواجه گردید. از این رو می توان به تعدادی از این مشتریان ارجمند اشاره نمود: 

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز، شرکت لبنیات کاله، دانشگاه گیالن، شرکت لبنیات دامداران و ...

اشد بهای نوین میای آمیخته با استفاده و بکارگیری از تکنولوژیندهبدون شک آینده پیشرو، آی 

به طوری که رشد روز افزون تکنولوژی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه امری اجتناب ناپذیر 

است. از این رو کشور ما نیز جهت حفظ و ارتقاء جایگاه صنعتی خود در منطقه و جهان و همچنین 

های فزاینده در صنعت دنیا نیازمند بهبود، ارتقاء و نوسازی فرآیندها و فتشدن با پیشر همگام

باشد. لذا این مجموعه سعی دارد با آمیختن های مورد استفاده در صنایع مختلف میسیستم

دانش کارشناسان برتر جوان و تجارب ارزشمند متخصصین امر، با طراحی و ساخت انواع تجهیزات 

های ها و تکنولوژیآوریسازی بکارگیری فنسازی و فرهنگام به بومیابزار دقیق صنعتی، اقد

 .پیشرفته روز دنیا نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



سنسور اپتوالکترونیکی است که همزمان با عبور محلول از یک مجرا  الین پریسماتک، یک-رفرکتومتر )بریکس متر( این

(Real-Time غلظت آن را در واحد ،)Brix% کند. همچنین این سنسور قادر است غلظت محلول مذکور را، گیری میاندازه

اده از رین مزیت استفهای کنترلی برای کاراندازهای صنعتی متداول به طور اتوماتیک کنترل نماید. مهمتبا ارسال سیگنال

باشد. دهی به تغییرات غلظت محلول در حین انجام فرآیند تولید میالین، افزایش سرعت پاسخ-رفرکتومتر )بریکس متر( این

الین موجود این است که برای کنترل غلظت نیازمند کنترل كنندة -یکی از کاستیهای مهم در رفرکتومترهای )بریکس متر( این

یری گگیری غلظت محلول در پروسه توسط رفرکتومتر، برحسب غلظت اندازهبه طوری که پس از اندازهباشند؛ خارجی می

شود و کنترلر، با کنترل ارسال مي PLCبرای یک کنترلر دیگر مانند  02mA-4شده، یک سیگنال خروجی آنالوگ با اندازۀ 

تر اینالین پریسماتک کاربر می تواند مستقیما و بدون کاراندازها سیستم را در حالت مطلوب قرار می دهد. اما در رفرکتوم

آنالوگ، رله ای و دیجیتال کنترل  PIDاستفاده از هر گونه کنترلر دیگری پروسۀ مورد نظر را با استفاده از خروجی های 

 نماید.

 

گیری واحد سنسور وظیفۀ اندازه   

غلظت محلول مورد نظر را بر عهده 
دارد. این قسمت شامل یک بخش 

اپتیکی است که در آن ابتدا یک 
دسته از پرتوهای نور از یک منبع 
با زاویه و طول  LED نوری مانند

موج خاص، مستقیماً به سطح 
داخلی یک منشور از جنس یاقوت، 

که سطح خارجی آن در تماس با 
شود، محلول است، تابیده می

قسمتی از پرتوها از محلول عبور 
کند و قسمتی دیگر از سطح می

آن به داخل منشور بازتاب 
شود. نور بازتاب شده از سطح می

منشور بر روی یک حسگر 
رنو (CCD) شود. منعکس می

پردازشگر تصویر با توجه به پهنای 
ضریب شکست نور و متناسب با آن غلظت محلول مورد نظر را  CCD نور دریافتی توسط

گیری را توسط یک کابل به واحد نمایش و کنترل ارسال های حاصل از اندازهگیری و دادهاندازه
کندمی . 

 



می باشد. این جنس در برابر  Sapphire پریسماتک جنس منشور تمامی رفرکتومترهای اینالین

محلولهای بسیار خورنده مانند انواع اسیدها و بازها کامال مقاوم است عالوه بر این مقاومت در 
یه و مقاومت در برابر خط و خش از درجه سانتیگراد در ثان 05برابر شوک های حرارتی باال تا 

ویژگیهای مخصوص منشور این دستگاه می باشد به همین جهت در استفاده طوالنی مدت از 
دستگاه در شرایط بسیار خورنده هیچگونه خط و خش و خوردگی در منشور دستگاه ایجاد نمی 

 گردد به همین سبب عملکرد دقیق دستگاه در طوالنی مدت ثابت خواهد ماند.

 
 

صورت واحد نمایش/ کنترل، به
فرد، به دقیق و با طراحی منحصربه

های دریافتی از منظور پردازش داده
واحد سنسور و ایجاد خروجیهای 

شده است. این مورد نیاز طراحی
بخش وظیفۀ نمایش مقادیر 

گیری شده توسط واحد اندازه
سنسور و همچنین انجام 
محاسبات کنترلی و ایجاد 

وگ و دیجیتال به های آنالخروجی
منظور کنترل پروسۀ مورد نظر را بر 

های حاصل از عهده دارد. داده
گیری غلظت از طریق یک اندازه

کابل انتقال داده به این واحد 
ها بر روی گردد. این دادهارسال می

(، نمایش HMIرابط گرافیکی کاربر)

مسی به سادگی تنظیمات همچنین کاربر می تواند با استفاده از نمایشگر لشوندداده می
اطالعات مربوط به نحوۀ تغییر دما و بریکس که  USB دستگاه را انجام دهد و یا با اتصال یک فلش

 .منتقل کند USB در حافظۀ دستگاه ذخیره شداند را به

 

 رابط گرافیکی کاربر    

باشد. این می 4.3in لمسی به ابعاد HMI شده برای این واحد یکنمایش در نظر گرفتهصفحه  

سازد ضمن مشاهدۀ پارامترهای مختلف، تنظیمات مختلف مربوط رابط گرافیکی کاربر را قادر می
 .به دلخواه خود تغییر دهدبه رفرکتومتر اینالین پریسماتک را 

 .نیز قابل ارائه می باشد 1.7inو  0.1inدر صورت نیاز خریدار رابط گرافیکی کاربر در ابعاد 

 

 ورودیها و خروجی ها   

 ایدارای سه ورودی دیجیتال، دو خروجی دیجیتال، سه خروجی رله پریسماتک رفرکتومتر اینالین 
به  تواند با باز کردن درب واحد نمایش/کنترلباشد که کاربر میو دو خروجی آنالوگ می



ها دسترسی پیدا کند. تنظیمات مربوط به ورودی/ های مربوط به این ورودی/خروجیترمینال
   باشد.ها نیز توسط رابط گرافیکی کاربر قابل تغییر میخروجی

 

 

ای است برای  الین همانطور که از اسم آن مشخص است وسیله-این )بریکس متر( رفرکتومتر

( که در صنایع مختلف تولیدی و تبدیلی Brix%واحد بریکس) ها درگیری غلظت محلول اندازه

( Real-Timeگیری و کنترل همزمان ) کاربردهای فراوانی دارد. از این دستگاه در صنایعی که اندازه

شود. در زیر به برخي صنایع که از غلظت یک محلول جاری مورد نظر است استفاده می

 ها در فرآيند تولید استفاده میگیری غلظت محلول اندازهالین برای -این )بریکس متر( رفرکتومتر

 کنند اشاره شده است و در مقابل آن موادی که در این صنایع غلظت آنها توسط رفرکتومتر اندازه

 گردد بیان شده است. گیری می

گیري غلظت برخي از اسیدها و مواد معدنی غیرآلی، اندازه :صنایع شیمی         ·

های نمکی، های آلی، محلولهاي صنعتي، محصوالت و حالللکل، روغنآمونیاک، ا

 ها و غیره.ها، رنگبرخي از چسب

ها، بسیاري از گیري غلظت پارافین و واکساندازه :صنایع پتروشیمی         ·

اکسیژنه، اسیدهای ها، آبمحصوالت شیمیایی مشتق شده از نفت، دوغاب

 هیدروفلوریک و غیره.

ها، گیري غلظت ضدیخ، روان کنندهاندازه :صنعت موتور و وسایل نقلیه         ·

 ها و غیره.روغن

 های آبمیوه،گیري غلظت آبمیوه و کنستانترهاندازه :صنایع غذایی و تبدیلی         ·

الشعیر و مخمر آبجو، چای و قهوه، محصوالت لبنی )مانند شیر نوشابه، تولید ماء

ب پنیر(، آ، پنیر، ماست، بستنی، کشک، الکتوز، پودرآبشده، پودرشیرخشكتغلیظ

مرغ، سس، رب، انواع مرباها، ژالتین، نمك در ترشیجات، سفیده و زردة تخم

 شکالت، نشاسته، صنايع قند و نیشكر و غیره.

 های پسماند.چک کردن غلظت برخي از محلول:تصفیه فاضالب         ·

گیري غلظت انواع مايع اندازه :صنايع مواد شوينده و آرايشي، بهداشتي         ·

 هاي مرطوب كننده و غیره.دستشويي، شامپو، برخي از كرم

 


