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ست کنترل دور QV-PID-REV-01A
هدف از طراحی ست پيشرفتة کنترل  PIDدور ،آموزش لوپهای کنترل با روش  PIDمیباشد .اين ست از دو بخش مکانيکی و نرم
افزاری تشکيل شدهاست .در بخش نرم افزاری کاربر میتواند پارامترهای کنترلی را به دلخواه تنظيم نموده و سپس با استارت فرآيند
اثر اين تغييرات را به صورت نمودار مشاهده نمايد .اين ست با توجه به قابليت های بااليي که دارد میتواند به راحتی به منظور آموزش
لوپ کنترل  PIDو اثر تغييرات پارامترهای کنترلی مورد استفاده قرار گيرد .از ديگر کاربری های اين ست می توان به آموزش
درايورهای صنعتی اشاره نمود.
پيادهسازی و آموزش لوپ حلقه بسته  PIDبه صورت صنعتی و کاربردی
امکان مانيتورينگ و آناليز دادههای کنترلی با استفاده از نمودارها و
پردازشهای رياضی
طراحی و پيادهسازی بالکدياگرامهای کنترلی
امکان آموزش نحوه عملکرد اينورتور
قابليتهای بسيار باال در عين سادگی و ساختار User friendly

قابليت اتصال و مانيتورينگ از طريق کامپيوتر و HMI
امکان مانيتورينگ در سيستم اسکادای WINCC
امکان مانيتورينگ در سيستم اسکادای

TIA Advanced PC

Monitoring
امکان ارتباط  Wirelessبه منظور کنترل وضعيت از طريق گوشی و يا لپ تاپ استاد
طراحی ماجولوار و نياز به فضای بسيار کم برای استقرار و بهرهبرداری
قابليت استفاده از اين ست در آزمايشگاههای کنترل ،ابزاردقيق ،اتوماسيون و برق
طراحی بسيار زيبا ،ايمنی و کيفيت باال ،کمترين نياز به تعميرات و نگهداری
امکان استفاده از اين ستها به منظور آموزش برنامه نويسی سيستم های کنترل  PLCو سيستم مانيتورينگ HMI
امکان برقرای شبکه اترنت صنعتی و مدباس  TCP/IPبه صورت استاندارد
انعطافپذيری باالی اين ستها در سطوح مختلف مانيتورينگ و ايجاد يک دامنة قيمت ،با توجه به وضعيت اقتصادی مشتری

نام

مشخصات در حالت استاندارد

سفارشی سازی

1

ابعاد

2

استراکچر

L=630mm, D=340mm, H=530mm
استراکچر آلومينيومی ضد زنگ ،با تزئينات Plexi Glass

قابل سفارش سازی
-

3

موتور

موتورسه فاز

-

4

انکودر

انکودر  1024پالس آتونيکس

-

5

INVERTER

اينورتر KINCO

امکان استفاده از اينورتور زيمنس

6

HMI

 HMIکينکو ،سايز  7اينچ ،شبکه اترنتFull Color ،

امکان استفاده از  HMIزيمنس

7

PLC

PLC S71200-SIEMENS

-
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ست کنترل دور QV-PID-01A
هدف از طراحی ست پيشرفتة کنترل  PIDدور  ،آموزش لوپهای کنترل با روش  PIDمیباشد .اين ست از دو بخش مکانيکی و نرم
افزاری تشکيل شدهاست .در بخش نرم افزاری کاربر میتواند پارامترهای کنترلی را به دلخواه تنظيم نموده و سپس با استارت فرآيند
اثر اين تغييرات را به صورت نمودار مشاهده نمايد .با تنظيم پارامترهای کنترلی  ،PIDاثر اين تغيرات را می توان مشاهده و آناليز نمود.
اين ست با توجه به قابليت های بااليي که دارد میتواند به راحتی به منظور آموزش لوپ کنترل  PIDو اثر تغييرات پارامترهای کنترلی
مورد استفاده قرار گيرد .در بخش نرمافزاری میتوان متغيرهای فرآيند را به صورت عدد و نمودار مشاهده نموده و سپس با اندازهگيری
مقادير اين متغيرها ،ميزان خطا و يا دقت سيستم را تخمين زده و با استفاده از روشهای کنترلی ،مقادير مناسب پارامترها را محاسبه
نمود.
ويژگیها
پيادهسازی و آموزش لوپ  PIDو تغيير تمام پارامترهای مربوطه
امکان مانيتورينگ و آناليز دادههای کنترلی با استفاده از نمودارها و
پردازشهای رياضی
طراحی و پيادهسازی بالکدياگرامهای کنترلی
قابليتهای بسيار باال در عين سادگی و ساختار User friendly

طراحی بسيار زيبا ،ايمنی و کيفيت باال ،کمترين نياز به تعميرات و
نگهداری
آموزش لوپهای کنترلی در زمان کوتاه با توجه به ساختار
نرمافزاری
قابليت اتصال و مانيتورينگ از طريق کامپيوتر و HMI
طراحی ماجولوار در فضای بهينه و نياز به فضای بسيار کم برای
استقرار و بهرهبرداری
قابليت استفاده از اين ست در آزمايشگاههای کنترل ،ابزاردقيق،
اتوماسيون و برق
امکان استفاده از اين ستها به منظور آموزش کنترلکنندههای
منطقی  PLCو سيستم مانيتورينگ به وسيلة HMI
انعطافپذيری باالی اين ستها در سطوح مختلف مانيتورينگ و
ايجاد يک دامنة قيمت ،با توجه به وضعيت اقتصادی مشتری
طراحی شده به منظور آموزش در دانشگاهها ،مراکز فنیحرفهای،
پتروشيمیها و صنايع تابعه ،نيروگاهها ،مراکز تحقيقاتی و . . .
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استراتژی کنترل
استراتژی کنترلی در اين پنل به صورت  PIDبوده و قابليت انتخاب هر يک از حاالت کنترلی تناسبی ,مشتقی و
انتگرالی و ترکيب آنها را نيز دارا می باشد .در شکل زير نمايي از بالک دياگرام کنترلی را در نرمافزار مانيتورينگ
میتوان مشاهده نمود .در اين صفحة تمام متغيرهای کنترلی در دسترس بوده و میتوان حاالت مختلف کنترلی را
انتخاب نمود .تنظيم پارامترها از طريق صفحة  PID Block Diagramبه دليل ساختار گرافيکی آن باعث فهم بهتر
و سهولت در تنظيمات میشود.

در صفحة پردازش فرآيند ،نمودارهای فرآيند نمايش داده شده و تأثير تغيير پارامترها به صورت نمودار نمايش داده
میشود .با تغيير پارامترهای  PIDمی توان تغييرات نمودارها را مشاهده و آناليز نمود.
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