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RESUMO

O projeto consiste em uma planta didática que realizará o controle da vazão e rendimento utilizando o sensor LD301 que possui um algoritmo de 
controle PID incorporado e o sensor FY301 que é um posicionador inteligente para válvulas de controle linear de ação simples. Será utilizando 
também o software Elipse E3 como interface homem-máquina (IHM) para visualizar o processo em tempo real. Essa planta de teste será utilizada 
para futuras experiências acadêmicas sobre vazão, auxiliando o professor na demonstração e aplicação dos conceitos de controle digital dentro 
da disciplina que aborde o assunto. A vazão é a terceira grandeza mais medida nos processos industriais. As aplicações são muitas, indo desde 
aplicações simples como a medição de vazão de água em estações de tratamento e residências, até medição de gases industriais e combustíveis, 
passando por medições mais complexas. Na indústria são muitos os processos nos quais se deseja implementar um controle de vazão. No 
entanto, a maioria destes sistemas de controle envolve estruturas complexas, equipamentos sofisticados e de elevado custo. Além disso, a 
maioria das soluções disponíveis no mercado é limitada e pouco flexível, dificultando a introdução de novas tecnologias para melhoria do 
desempenho.  O controle de vazão nas indústrias são operações de muita importância para efetuar a medição e controle da quantidade de fluxo 
de líquidos, gases (em que essa vazão e a designação da quantidade de massa por unidade de tempo de um determinada corrente do processo), 
não só para fins contábeis, como também para a verificação do rendimento do processo. Destacamos a válvula de controle muito utilizada nos 
processos industriais, em que a mesma tem a função de manipular a vazão de um fluido em escoamento variando a área de passagem desde 
escoamento. Desse modo este estudo é propor uma criação de uma planta didática de um sistema que possa controlar e monitorar a vazão de 
um determinado fluido ou vapor, com base em análise bibliográfica e estudos, para que tenha como objetivo a apresentação de conceitos e 
metodologias das técnicas de monitoramento e controle para evitar possíveis erros e falhas para esta pesquisa.  Desta forma, o trabalho tem 
como objetivo também a apresentação dos conceitos e metodologias das técnicas de monitoramento e controle para evitar possíveis erros e 
falhas.
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