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KIT CHO NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO 

DL WMS-SIM

Thiết kế và thi công mạch điện tử để 

giải quyết thực tế 

các vấn đề Là một 

kỹ thuật thiết yếu trong lĩnh vực kỹ 

thuật điện tử và kỹ thuật máy tính. 

Với cái này Hệ thống đào tạo, 

sinh viên có thể tìm hiểu về các tính chất 

của một kho bán tự động có thể được tìm 

thấy trong môi trường công nghiệp. Các 

cảm biến và cơ cấu chấp hành được bao 

gồm để phát triển một khóa học hoàn 

chỉnh về các tính năng chính của kho 

bán tự động và quản lý của nó.

Học sinh sẽ có thể tương tác với phần 

cứng một cách đơn giản và 

cách trực quan 

thông qua một phần mềm CAI giải thích 

từng bước cách hệ thống hoạt động. 

Giảng viên cho việc nghiên cứu một hệ thống quản lý kho 

bao gồm hai yếu tố chính: 

• Một bảng kitMột bảng kit nghiên cứu phần cứng 

đặc điểm và các kỹ thuật điều khiển được sử dụng trong 

một kho bán tự động. Các bảng phụ bao gồm tất cả các 

thành phần, cảm biến và cơ cấu chấp hành cần thiết để 

hiểu và quản lý hoạt động của một kho bán tự động.

• Mô phỏng phần cứng thực của một nhà kho bán tự động Mô phỏng phần cứng thực của một nhà kho bán tự động 

được sử dụng trong một môi trường công nghiệp thực sự. 

Thông qua trình giả lập này, sinh viên có thể học cách vận 

hành và quản lý kho bán tự động. Cấu trúc của nó cho 

phép kết nối các thành phần của bộ bảng, làm cho chúng 

tương thích với nhau.

Có thể tích hợp hệ thống quản lý kho trong quy trình 

công nghiệp bằng phần mềm SCADA để nghiên cứu 

các khái niệm tự động hóa và công nghiệp 4.0. 
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Sự mô tả hệ thống: 

Bộ dụng cụ BOARDS 

KINH NGHIỆM HỌC TẬP 

Bộ bao gồm các bảng phụ cho nghiên cứu tiên phong về các 

yếu tố khác nhau tạo nên một kho bán tự động. Các bảng phụ 

có thể tương tác với nhau thông qua một bo mạch chủ chuyên 

dụng, cho phép sinh viên thực hiện các thực hành tương tác về 

các chủ đề khác nhau liên quan đến tự động hóa, chẳng hạn 

như:

• Điều khiển màn hình LCD thông qua vi điều 

khiển. 

• Đo trọng lượng với một máy đo biến dạng. 

• Theo dõi nhiệt độ bên ngoài. 

• Theo dõi độ ẩm bên ngoài. 

• Thực hiện bộ điều khiển ON-OFF vòng kín cho chu 

trình độ ẩm nhiệt độ. 

• Thực hiện bộ điều khiển PID vòng kín cho chu trình độ 

ẩm nhiệt độ. 

• Thực hiện các phép đo với một cảm biến khoảng cách. 

• Giao diện bàn phím với vi điều khiển. 

• Lưu trữ dữ liệu trên một thiết bị bộ nhớ ngoài. 

KHÓA CIRCUIT 

• bảng cơ sở 

• Màn hình LCD 

• Bảng cảm biến trọng lượng mini 

• Bảng cảm biến khoảng cách 

• Bảng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm mini 

• Bảng điều khiển nhỏ 

• Bàn phím mini 

• Bảng mini chu kỳ độ ẩm 

• Bảng mini EEPROM 

• Bảng vi điều khiển mini 
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PHẦN MỀM PHẦN MỀM 

KINH NGHIỆM DIDACTIC 

Hệ thống này chủ yếu được sử dụng để giảng dạy, trình 

diễn và hiểu các tính năng chính và hoạt động của hệ 

thống chọn và đặt và kho bán tự động. 

Nghiên cứu về kho bán tự động cho phép phát triển, triển 

khai và tối ưu hóa một ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp 

như: 

• Xác định và trọng lượng của một mặt hàng. 

• Tự gán một vị trí cho một mục. 

• Tự động gán một vị trí cho một mục. 

• Cập nhật hàng tồn kho tự động 

• Chọn thủ công một mặt hàng từ kho 

• Tự động chọn một mục từ kho 

Khả năng giao tiếp với phần mềm giám sát SCADA khi được 

sử dụng với bộ DL SCADA IND4.0. 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

• Nguồn điện: 90V-230V ± 10%, 50 / 60Hz 

• Kho hàng ngang chia theo khu: 

o 1 vị trí để chấp nhận các bộ phận o 1 vị trí để chấp nhận các bộ phận 

o 1 vị trí cho các bộ phận bị loại bỏ o 1 vị trí cho các bộ phận bị loại bỏ 

o 9 vị trí để lưu trữ o 9 vị trí để lưu trữ 

o 1 vị trí để nhận dạng sản phẩm o 1 vị trí để nhận dạng sản phẩm 

o 1 vị trí để cân sản phẩm o 1 vị trí để cân sản phẩm 

o 1 vị trí cho chuyến thám hiểm sản phẩm o 1 vị trí cho chuyến thám hiểm sản phẩm 

• Robot Cartesian 3 trục bao gồm: 

o Bộ truyền động tuyến tính 3 động cơ bước o Bộ truyền động tuyến tính 3 động cơ bước 

o Điện áp danh định: 12Vdc o Điện áp danh định: 12Vdc 

o 1 kẹp với động cơ servo o 1 kẹp với động cơ servo 

• Hộp điều khiển bao gồm: 

o Người lái xe máy. o Người lái xe máy. 

o Slots để chèn bảng phụ hệ thống. o Slots để chèn bảng phụ hệ thống. 

• Tương thích với bo mạch Arduino UNO: 

o Bộ xử lý ATMEGA328 o Bộ xử lý ATMEGA328 

o Bộ nhớ flash 32KB o Bộ nhớ flash 32KB 

o Bộ nhớ EEPROM 1KB o Bộ nhớ EEPROM 1KB 

o Bộ nhớ SRAM 2KB o Bộ nhớ SRAM 2KB 

o 23 cổng I / O mục đích chung o 23 cổng I / O mục đích chung 

• Cảm biến vị trí hồng ngoại 

• Cảm biến cân đo biến dạng: nặng tới 1Kg với độ phân 

giải 5g. 

• Máy dò RFID 
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CẦN PHỤ KIỆN: 

DL 2555ALG 

Bộ nguồn DC 

• ± 5 Vdc, 1 A 

• ± 15 Vdc, 1 A 


