
АВТОМАТИЗАЦИЯ

ТРЕНАЖОР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА

Тренажорът се състои от:

• Панел със съд под налягане заедно с датчици и
изпълнителни механизми за ниво, налягане, температура и
дебит

• модул за управление на процеса, съдържащ
интерфейсни схеми за датчиците и изпълнителните
механизми и ВКЛ/ИЗКЛ, пропорционални,
интегрални и деривативни  контролни вериги (PID).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обем на съда под налягане: 5 л прибл.
Обем на водния резеввоар: 20 л прибл..
Термометри:
• платинен термо-съпротивителен Pt 100
• би-метален, директно отчитащ термометър
Нивомери:
• линеен, променливо диференциален

трансформатор (LVDT)
• датчик ВКЛ/ИЗКЛ
Дебитомери:
• дебитомер с 8000 импулса/ литър
• дебитомер с директно отчитане
Манометри:
• тензометричен датчик
• директно отчитащ манометър
Рециркулационна помпа: 6 l/min, 12 V, 1.5 A
Клапа, задвижвана от мотор
4 ръчни клапи
Съпротивление на загрятата вода: 48V, 200W
К-т предпазни клапи при 2.4 bar
Предпазен термостат
Водопровод: бронз
Захранване: еднофазно от мрежата

С този тренажор ученикът ще може да се
запознае със:

• Изучаване на датчици за ниво, дебит, налягане
и температура

• Изучаване на параметрите на помпата и
моторната помпа

• Изучаване на параметрите на статичния процес и
времевите константи

• ON-OFF, P, PI, PD and PID затворен контур на управление
на нивото

• P, PI, PD and PID затворен контур на управление на
дебита

• ON-OFF, P, PI, PD and PID затворен контур на управление
на температурата

• ON-OFF контрол на нивото с манометър

По желание могат да се добавят към тренажора:

• индустриален тип процесен контролер с микропроцесор
(DL 2314C)

• записващо устройство (DL 2314R)
• програмируем логичен контролер (DL 2210B)
• персонален компютър с подходящ интерфейс и софтуер

(PC with DL 1893 and DL 2314SW)

DL 2314



АВТОМАТИЗАЦИЯ

СОФТУЕР НА СИМУЛАЦИЯТА НА
УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЦЕСА

DL 2314SIM

Софтуерна симулация в LabVIEW среда.

Симулаторът се състои от две части: контролер и система, която се
управлява от контролера.

Контролер
Потребителят може да влияе на поведението на системата чрез
контролера. Системата се управляваот следните характеристики  та
изпълнителните устройства:
• Помпа: входящо напрежение (0V to 10V)
• моторна помпа: ъгъл (0° to 40°)
• загряващо напрежение: входящо напрежение (0V to 10V)
И в резервояра, където протича процеса:
• Ръчен изходен клапан 1: ъгъл (0° to 90°)
• Ръчен изходен клапан 2: обороти в минута rpm
• Мембранен клапан: ВКЛ или ИЗКЛ
• Въздушен клапан: ВКЛ или ИЗКЛ
Контролерът се състои от PID и ВКЛ/ИЗКЛ контроли, които се
използват за контролиране на температурата на водата, нейното
налягане и нивото в резервоара  по време на процеса.
Параметрите могат да се контролират и ръчно..

Система, подлежаща на контролиране
Системата се състои от учебна инсталация, в която има съд под
налягане за протичане на процеса, резервоар за съхранение и набор
датчици и изпълнителни механизми за ниво, налягане, температура и
дебит.
Системата работи в съответствие с параметрите на своите физически
компоненти. При определено захранващо напрежение, помпата
създава дебит на водата, който също така зависи от налягането в
системата.  В резервоара на протичана на процеса, определено
количество вода може да се съхрани и да създаде хидростатично
налягане на дъното. Същият е оборудван с въздушен клапан, който се
използва за контролиране на налягането на въздуха вътре в
резервоара.
Изходящото налягане на резервоара е сума от хидростатичното и на
въздушното налягане. Температурата в работния редзервоар може да
се контролира чрез загряващото съпротивление. За въздействие върху
налягането на системата могат да се използват клапани  (вентили).
Резервоара за съхранение се използва да поддържа вода за системата
и той е с атмосферно налятгане на изхода.
Симулаторът калкулира и предоставя следните параметри:
• Дебит на системата
• Изходящ дебит от работния резервоар
• Налягане произтичащо от помпата
• Общо налягане на изхода на резервоара
• Ниво на водата в работгния резервоар
• Температура на водата в работния резервоар



АВТОМАТИЗАЦИЯ

ТРЕНАЖОР
ДАТЧИЦИ И

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

DL 2312HG

Tози тренажор показва работните принципи на датчиците и
преобразователите, използвани в индустрията. Той е разделен на две
секции: в долната секция са всички входящи и изходящи
преобразователи, докато в горната се намират преобразуващи
сигнала системи, както и измервателна апаратура.
С тази система ще може да се запознаете със следните теми:
• Техническите характеристики на системата за управление;
• Характеристики на системата за контрол на скоростта ;
• Използването на таймера/брояча като измерители на време;
• Характеристики на визуализиращия модул с графична светодиодна лента;
• Характеристики на измервател с мобилна бобина;
• Буферът като компенсатор на натоварващия ефект от изходното

напрежение на потенциометъра;
• Серво-потенциометър. Промяна на изходящото напрежение спрямо

неговото положение;
• Измерване на съпротивление с мост на Уитстоун;
• Измерване на напрежение чрез нулев баланс (два метода);
• Температурни характеристики чрез интегрирана схема LM 35;
• Характеристики на: платинен преобразовател с резизтор на
температурен принцип (RTD),  терморезистор N.T.C., терморезистор,
използващ алармен сигнал (двоен терморезистор), термодвойка
тип “K”, фотоволтаична клетка, фототранзистор, индикатор за
светлинна интензивност, променлив резистор, дебитомер,
индикатор на налягане, оптично-електронен преобразовател с
приложение за броене и измерване на скоростта , отразяващ оптичен
датчик и диск със сив код, индуктивен датчик, датчик с ефект на Хол,
тахогенератор с DC постоянен магнит, динамичен микрофон ,
ултразвуков приемник, високоговорителна бобина, зумер, DC
мембрана, dc реле, двигател с постоянни магнити, усилвател на
постоянен ток, използване на токов и буферен усилвател, усилвател
на мощност и буфер, диференциален усилвател, преобразовател на
V/I, преобразовател на I/V, преобразовател на V/F, преобразовател
на F/V, токоизправител на цял период на вълната,  компаратор,
аварийната осцилаторна верига, електронен превключвател,
разширителен усилвател, усилвател-интегратор, диференциален
усилвател, a Sample and Hold circuit, влагомер;
Тренажорът включва следни входящи датчици/превключватели:
линеен потенциометър, ротационен потенциометър,прецизен серво-
потенциометър, верига на моста на Уитстоун, терморезистор NTC, RTD
платинен датчик, IC термометър, термодвойка, фототранзистор, PIN
фотодиод, фотопроводима клетка, фотоволтаична клеткаl, LVDT екстезио-
метричен датчик, линейно позициониращ датчик, датчик на въздушния
поток,  датчик на въздушното налягане, влагомер, оптичноелектронен
датчик, оптично отразяващ датчик, индуктивен датчик, датчик с на ефекта
на Хол, DC тахогенератор, микрофон;
Следните изходящи датчици/ преобразователи:електрическо
съпротивление, лампа с нагреваема жичка, зумер, високоговорител с
подвижна бобина, ултразвуков предавател, ултразвуков приемник,
DC мембрана, DC реле, DC мотор;
Следните преобразуващи сигнала компоненти: таймер/брояч,
графики, DC волтметър, DC усилватели, AC усилватели, усилватели на
мощност,усилватели на ток, буферен усилвател, инвер-тиращ
усилвател, диференциален усилвател, V/F преобразовател, F/V
преобразовател, I/V преобразовател, V/I преобразовател, усилвател
на цял период на вълната, компаратор включващ хистерезиса, alarm
oscillator, електронен ключ,  осцилатор, филтър, превключваем
нискочестотен филтър, захранване, сумиращ усилвател;


