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PREZENTAREA INSTALATIILOR DE LABORATOR 

 

Scopul lucrării 

Lucrarea de faţă îşi propune familiarizarea studenţilor cu instalaţiile de laborator. 

I.   INSTALATIA PROCON (Process Control Trainer) Seria 38 Reglare  Nivel – 
Debit – Temperatură 

 Macheta de laborator PROCON seria 38 (Feedback Process Control Training System) 
produsă de firma FEEDBACK (U.K.) este o instalaţie completă dedicată studiului sistemelor de 
reglare automată, putând fi experimentate şi investigate o serie de aplicaţii care reflectă multe 
aspecte ale controlului modern industrial. Ea include echipamente pentru control, interfaţare şi 
monitorizare precum şi un modul soft, Discovery, aferent aplicaţiilor propuse. Macheta cuprinde 
două instalaţii, una pentru reglare de nivel şi debit (38-100), iar cea de a doua pentru reglare de 
debit şi temperatură (38-600), două blocuri regulatoare (38-300) şi două module de interfaţare 
instalaţie/regulator (38-200) (vezi figurile 1 şi 8). 

Primul sistem de reglare de nivel şi debit (38-100) este prezentat în figura 1. Instalaţia este 
compusă din: rezervor cu apă situat în partea inferioară a machetei, pompă, sistem de tuburi pentru 
transportul apei, indicator de debit, traductor de debit, servovalvă, rezervor de acumulare apă cu două 
compartimente, traductor de nivel, electrovalve (SV2, SV3), robinete de evacuare (MV3, MV4). 
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 Elementul de execuţie este reprezentat de servovalvă, care prin obturarea variabilă a 
canalului cotrolează debitul fluidului prin acesta. Valva poate fi comandată de la o sursă de 
curent independentă, rezultând un circuit în buclă deschisă, sau de la un regulator, prin 
intermediul interfeţei de proces, rezultând un circuit în buclă înschisă. In acest circuit se poate 
înseria blocul DDM (Digital Display Module) cu ajutorul căruia se poate monitoriza valoarea 
instantanee a curentului în mA sau în procente (figura 2). 

Motorul servovalvei este comandat în curent, deschiderea servovalvei fiind direct 
proporţională cu valoarea curentului; pentru 4 mA valva este complet închisă, iar pentru 20 mA 
valva este complet deschisă. 

 
Figura 2 

  
Traductorul de debit este format dintr-un senzor de debit şi un convertor de semnal (figura 

3). Senzorul de debit generează un tren de impulsuri obţinut în urma rotirii unei elici în dreptul 
unui ansamblu emiţător-receptor în infra-roşu. Viteza de rotaţie a elicei este proporţională cu 
debitul apei prin circuit, deci şi frecvenţa semnalului pulsatoriu va fi proportională cu debitul. 
Trenul de impulsuri este transmis convertorului de semnal care generează la ieşire un semnal în 
gama 4-20 mA proporţional cu frecvenţa impulsurilor. 
 

 
Figura 3 

 
Traductorul de nivel este format dintr-un senzor de nivel şi un convertor tensiune-curent 

(figura 4). Senzorul de nivel este compus dintr-un plutitor legat cu un fir de un disc a cărui 
mişcare modifică poziţia cursorului unui potenţiometru. Tensiunea de pe potenţiometru este 
transformată de convertorul tensiune-curent în semnal 4-20 mA. 
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Figura 4 

  
Blocul regulator (38-300) este alcatuit dintr-un regulator ABB şi un modul pentru 

accesul la variabilele procesului, în nivel de curent 4-20 mA (în partea superioară a modului) sau 
nivel logic, aşa cum este prezentat în figura 5. 

 

 
Figura 5 

 
 Regulatorul ABB este un dispozitiv complex care realizează controlul procesului 
conform algoritmului de reglare stabilit, precum şi afişarea în orice moment a variabilelor din 
proces: mărime de referinţă, de comandă, de ieşire şi eroare. 

Pe panoul regulatorului sunt disponibile şase butoane senzoriale cu ajutorul cărora se pot 
inspecta anumite meniuri, fixa anumite valori pentru variabilele din proces (referinţă, comandă), 
alege tipul algoritmului de reglare, modul de funcţionare (figura 6). 

Cele două afişaje cu celule 7 segmente permit vizualizarea atât a mărimii reglate şi a 
referinţei, cât şi a parametrilor de configurare şi operare interni. 

Bara de led-uri este un indicator procentual al erorii de reglare: doar led-ul verde aprins – 
eroarea este zero şi pentru fiecare led roşu aprins  - 5% eroare pozitivă sau negativă. 

Led-urile punctuale indică: 
• A1 – asociat alarmelor de la A la E; 
• A2 – asociat alarmelor de la F la K; 
• L – asociat referinţei locale impuse; 
• R – asociat referinţei externe impuse; 
• ST – asociat procedurii de autoacordare a regulatorului; 
• M – asociat modului de operare manual. 
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Figura 6 

  
Intefaţa regulatorului cu procesul, reprezentată de blocul (38-200) în figura 7, conţine: 

buton de pornire/oprire instalaţie, comutator pornire/oprire pompă, comutator actionare 
electrovalve, patru conectori cu procesul şi regulatorul, conector cu servovalva şi sursă 
independentă de curent. Conexiunile cu procesul şi regulatorul se realizează în curent în gama 4-
20 mA sau în tensiune cu alte dispozitive. 
 

 
Figura 7 

 
Cel de al doilea sistem de reglare de debit şi temperatură (38-600) este prezentat în 

figura 8. Instalaţia constă în două circuite de transport ale apei, primar şi secundar, ambele fiind 
folosite pentru reglarea de temperatură, iar pentru reglarea de debit se utilizează doar circuitul 
primar. Circuitul secundar este utilizat şi pentru închiderea traseului apei din primul sistem de 
reglare nivel/debit. 

Instalaţia este compusă din: încălzitor, pompă, sistem de tuburi pentru transportul apei, 
traductor de debit, traductor de temperatură (termistor), servovalvă, indicator nivel pentru 
circuitul primar, schimbător de căldură, radiator. 
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Figura 8 

Traductorul de temperatură este un dispozitiv care preia informaţia privind temperatura 
de la termistorii T1-T5 din sistem şi o transmite către interfaţa de proces (figura 9). Termistorul 
este un semiconductor care are caracteristic faptul că rezistenţa sa depinde de temperatură. 
Valoarea rezistenţei este măsurată de un convertor de semnal care o transformă în curent în gama 
4-20 mA conform cu temperatura termistorului. 

 
Figura 9 

Blocurile regulator şi interfaţa cu procesul pentru cel de al doilea sistem de reglare, 
debit/temperatură, sunt identice cu cele descrise mai sus la sistemul de reglare debit/nivel. 
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II.   INSTALATIA TIP AEROTERMA - Reglare Temperatură 

Macheta de laborator de tip aeroterma este o instalaţie dedicată studiului reglării automate 
a temperaturii unui sistem, permitand o serie de aplicaţii întâlnite si in controlul industrial. 
Macheta cuprinde modulele prezentate in figura 10 si descrise pe scurt mai jos. 
 Aerul, care este introdus în instalaţie cu ajutorul unui ventilator, este încălzit în interiorul 
cilindrului acumulând astfel energie termică. Energia necesară este furnizată de o rezistenţă 
alimentată de la un variator de tensiune alternativă (VTA) compus dintr-un ansamblu de două 
tiristoare montate în antiparalel şi comandate în fază cu un dispozitiv de comandă pe grilă (DCG). 
Modificarea puterii disipate pe rezistenţa de încălzire se face prin varierea valorii medii a tensiunii de 
alimentare ua prin modificarea unghiului de aprindere α a tiristoarelor (ca în figura 11), a cărui 
valoare este proporţională cu comanda u elaborată de regulator sau primită de la o sursă externă în 
funcţie de poziţia comutatorului C. 

 

+ 
– 

Regulator 

Termorezistenţă Ventilator 

+ – 

C 

I 

220V 
c.a. 

VTA 

Comandă externă 
100Ω 

aer 
cald 

Cilindru 

aer 
rece 

EE 

Rezistenţă 

y u SR52 

Adaptor 

DCG u 

ua: 

G1 

G2 

uR 

Sursă curent 
unificat 

 

Figura 10 
 
 Temperatura se măsoară cu ajutorul unei 
termorezistenţe montate în interiorul cilindrului. Un 
adaptor permite obţinerea unui curent în gama 4 – 20 
mA proporţional cu temperatura măsurată de 
traductor. Acest curent este folosit ca mărime 
măsurată de un regulator PID (SR 52) şi va parcurge 
în acelaşi timp şi o rezistenţă de 100 Ω cu scopul de 
a obţine la bornele rezistenţei o tensiune în gama 0.4 
– 2V proporţională cu temperatura. 
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Figura 11 


