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NHÀ MÁY DL I4.0 

Nhà máy công nghiệp 4.0 thông minh 

Giới thiệu: 

Số hóa thông tin, kết hợp với phần cứng hiệu suất cao, cho phép thực hiện các kiến trúc sản xuất linh hoạt và tối ưu hơn. Mức độ đổi mới 

là như vậy mà ngày nay, Công nghiệp 4.0 đồng nghĩa với sản xuất thông minh.là như vậy mà ngày nay, Công nghiệp 4.0 đồng nghĩa với sản xuất thông minh.

Tính từ thông minh đề cập đến quản lý tổng hợp của Tính từ thông minh đề cập đến quản lý tổng hợp của Tính từ thông minh đề cập đến quản lý tổng hợp của 

thông tin với sự trợ giúp của công nghệ kỹ thuật số. 

Số hóa các quy trình thúc đẩy sự hợp nhất và hợp tác trong công ty (sản xuất thông minh) và bên ngoài công ty (chuỗi cung ứng thông 

minh), cải thiện chất lượng của luồng thông tin và tối ưu hóa "thời gian đưa ra thị trường" của sản phẩm. 

Nhờ có "internet của vạn vật", thông tin được thu thập và phân tích theo thời gian thực, cho phép nhiều lĩnh vực công nghiệp và khu vực 

thương mại thông minh hơn và hiệu quả hơn. 
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Sự miêu tả: 

Giải pháp của De Lorenzo tạo ra một môi trường hợp tác để nghiên cứu các khái niệm liên quan đến Công nghiệp 4.0, tích hợp các hệ 

thống con quy mô nhỏ thường có trong một nhà máy sản xuất. 

Huấn luyện viên bao gồm một bộ bảng điện tử và mô phỏng để nghiên cứu các hệ thống con khác nhau có thể được tìm thấy trong một 

dây chuyền sản xuất thực sự. Sử dụng bộ vi điều khiển nguồn mở Arduino được kết nối với phần mềm SCADA để thu thập và kiểm soát 

dữ liệu, các sinh viên sẽ có thể thực hiện các thực hành bao gồm các chủ đề từ giới thiệu đến tự động hóa và robot, giao thức truyền 

thông (IOT), cảm biến và bộ truyền động để hoàn thành nghiên cứu một hệ thống sản xuất.
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Các đặc điểm chính: 

• Môi trường hợp tác để nghiên cứu các khái niệm liên quan đến Công nghiệp 4.0. 

• Mô hình quy mô của các hệ thống tạo nên một nhà máy 4.0.

• Phòng thí nghiệm mô đun cấu hình lại. 

• Nền tảng để phát triển dự án.

Tính mô đun

• Phần mềm giám sát và kiểm soát tất cả các hệ thống con huấn luyện viên. 

• Nền tảng học tập dựa trên phần mềm có cấu trúc với cách tiếp cận mô phạm (CAI).

• Phần mềm mở và tùy biến. 

• Giao diện giám sát và điều khiển có thể truy cập từ xa. 

Mở web SCADA

• Phòng thí nghiệm đa ngành được tổ chức theo các cấp độ khác nhau, từ các khái niệm cơ bản nhất về 

điện tử và tự động hóa đến mô phỏng quy trình công nghiệp.

• Nền tảng đào tạo thực hành dựa trên các thí nghiệm. 

Phương pháp giáo khoa

• Thông qua một nền tảng nguồn mở, sinh viên sẽ có thể phát triển các ứng dụng bằng cách sử dụng các kỹ 

thuật lập trình và điều khiển.

• Huấn luyện viên là một nền tảng để mô phỏng các kịch bản thực tế.

• Phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Phát triển kỹ năng
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Tính mô đun: 

Huấn luyện viên bao gồm 4 hệ thống con. Mỗi người có thể được nghiên cứu một cách độc lập để thực hiện các thực tiễn bao gồm các 

chủ đề từ hoạt động của cảm biến và cơ cấu chấp hành đến giới thiệu tự động hóa và robot hoặc liên kết với nhau để mô phỏng dây 

chuyền sản xuất Công nghiệp 4.0 phức tạp hơn. Học sinh có thể thu thập và phân tích dữ liệu được tạo ra từ các tương tác giữa các 

trạm để quản lý và tối ưu hóa quy trình công nghiệp tổng thể.

Mỗi trình giả lập bao gồm một tập hợp các bảng điện tử tiên tiến để nghiên cứu các khái niệm cơ bản liên quan đến robot, tự động hóa và 

điều khiển quá trình có thể được áp dụng cho một ứng dụng công nghiệp. 

RFID (Xác định tần số vô tuyến):

Sử dụng RFID trong môi trường công nghiệp Truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm

Cánh tay robot 5 trục:

Giới thiệu về người máy 

Băng chuyền: 

Giới thiệu về tự động hóa lập trình 

PLC

Kho bán tự động:

Quản lý hàng tồn kho Thuật 

toán phân loại
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Kiến Trúc Hệ Thống: 

Mặc dù là phần mềm SCADA (Giám sát và thu thập dữ liệu điều khiển) công nghiệp, tất cả các trạm phụ đều có thể trao đổi và hiển thị 

thông tin liên quan đến quy trình. SW được cấu trúc để tuân theo quy trình sản xuất mô phỏng nhận đầu vào từ người dùng và tạo các tệp 

báo cáo có thể truy cập từ xa.

Các quy trình được thực hiện trong SW bao gồm: 

• Xử lý một đơn đặt hàng từ một khách hàng 

• Tạo đơn hàng sản xuất 

• Tạo đơn đặt hàng 

• Quản lý và cập nhật các BOM khác nhau 

• Giám sát quá trình sản xuất 

• Quản lý hàng tồn kho 

• Tạo danh sách đóng gói 

Tất cả các dữ liệu lịch sử liên quan đến quá trình sản xuất được đăng nhập vào thẻ RFID của đối tượng được sản xuất để truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm. 
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Mở SCADA-Web: 

Phần mềm SCADA mở trao đổi thông tin với tất cả các hệ thống con giảng viên, hiển thị dữ liệu từ các cảm biến và trạng thái hệ thống để 

kiểm soát nó trong thời gian thực. Phần mềm này cũng hoạt động như một phần mềm Hướng dẫn Hỗ trợ Máy tính (CAI) hướng dẫn học sinh 

trong suốt quá trình học tập.

Phần mềm nền tảng 

học tập (CAI) được cấu 

trúc bằng cách sử dụng 

phương pháp mô phạm, 

bao gồm thông tin lý thuyết 

và thực tiễn 

cần thiết để hoàn 

thành các bài tập được 

đề xuất.

Giấy phép SCADA-WEB 

mở cho phép sinh viên 

tạo các dự án của riêng 

họ và tùy chỉnh chúng 

để hiển thị các tham 

số quan tâm, tạo báo 

cáo tự động và kiểm 

soát bộ truyền động 

để quản lý "thông 

minh" quy trình sản 

xuất. 

Tùy thuộc vào cấu hình, 

có thể sử dụng phần mềm 

để giám sát hệ thống từ xa 

từ một PC cục bộ 

hoặc từ xa sử dụng kết 

nối internet.
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Phương pháp giáo khoa: 

Với huấn luyện viên này, sinh viên sẽ làm quen với các phần khác nhau tạo nên một quy trình công nghiệp thực sự và sẽ học dần các 

khái niệm tương ứng, bắt đầu từ nghiên cứu phần cứng cơ bản cho đến khi phát triển thực tế mô hình quy mô dây chuyền sản xuất. 

Cấp độ 1: Bảng phụ mạch BRS để nghiên cứu các Cấp độ 1: Bảng phụ mạch BRS để nghiên cứu các 

thành phần riêng lẻ (cảm biến, cơ cấu chấp hành).

Cấp độ 2: Tích hợp các thành phần khác Cấp độ 2: Tích hợp các thành phần khác 

nhau vào các hệ thống con thông qua bộ 

điều khiển vi Arduino.

Cấp 3: Tích hợp các hệ thống con với hệ Cấp 3: Tích hợp các hệ thống con với hệ 

thống SCADA để giám sát và kiểm soát một 

quy trình.
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Phát triển kỹ năng: 

Phòng thí nghiệm đa ngành này nhằm mục đích cung cấp một công cụ học tập thực tế và tiến bộ sẽ được sử dụng trong suốt khóa học về điện tử cơ bản, 

tự động hóa và điều khiển quá trình, do đó phát triển các kỹ năng ở nhiều cấp độ khác nhau: 

Trường kỹ thuật và dạy nghề:

• Lý thuyết mạch. 

• Lập trình cơ bản. 

• Cảm biến y cơ cấu chấp hành.

Các khóa học về robot, viễn thông và 

điện tử:

• Nghiên cứu các giao thức truyền thông, RFID, Bluetooth, 

IOT. 

• Lý thuyết tự động hóa và điều khiển.

• Vi điều khiển.

Cao đẳng kỹ thuật và đại 

học: 

• Lý thuyết và tối ưu hóa quá trình.

• Lý thuyết thông tin.

• Tự động trong công nghiệp.



 CÔNG NGHIỆP 4.0 

Thành phần: 

NHÀ MÁY DL I4.0 được cấu tạo bởi các mô-đun sau: NHÀ MÁY DL I4.0 được cấu tạo bởi các mô-đun sau: 

MÃ SỰ MIÊU TẢ Số lượng 

DL 3155BRS-RFID Bảng nghiên cứu giao thức RFID. 1 

DL ROB-SIM 

Bộ nghiên cứu cánh tay robot công nghiệp 4.0 (Trình mô 

phỏng + bảng điện tử) 

1 

DL CIM-SIM 

Bộ nghiên cứu băng tải 4.0 (Bộ mô phỏng + 

bảng điện tử) 

1 

DL WMS-SIM 

Bộ nghiên cứu kho 4.0 (Trình mô phỏng + 

bảng điện tử) 

1 

SC SCADA IND4.0 Phần mềm SCADA và bộ kết nối cho ngành công nghiệp 4.0 1 


