
Hakko T12 klón 
PID vezérlés



Eredeti Hakko forrasztó hegyek és állomások
● Hakko 900M hegy

Pákák: 900M, 907
Állomások: 928, 937, 701, 936, 933

● Hakko T12/T15 hegy
Pákák : FM-2021, FM-2027, FM-2028
Állomások : FM-203, FM-204, FX-950, FX-951, FM-202
(T15 Észak amerika, EU, T12 összes többi)



Utángyártott / klón megoldások
● 936 klónok

○ Yihua 936 
○ Aoyue 936
○ Koocz 936

● T12 klónok
○ STM32 OLED megoldások (KSGER)
○ STC 7 szegmenses megoldások (QUICKO)



T12 pákák (handle)
● 907-es alapú

● FX9501

● FM2028



T12 hegy felépítése / csatlakozók

DIN8

GX12



A páka vezérlése / forrasztóállomás
● Alapjel (SP set point), kívánt érték, beállított hőfok, potméter vagy encoder
● Mért érték, (PV process value), hőelem vagy termisztor, műveleti erősítővel 

felerősített értéke
● Vezérlő jel, mikrovezérlő PWM jel, ami közvetlen vagy közvetett módon egy 

MOSFET-et vezérel. Lehet P vagy N csatornás.
A vezérlő jel szabályozza az áram mennyiségét a fűtőelem felé.

● Kijelzés, lehet 7 szegmenses kijelző, folyadékkristályos kijelző vagy OLED
de lehet szimplán egy RGB led is



ws2812 RGB led szabályzó



8x2 LCD kijelző / kivezetések

Felhasznált vezérlő kivezetések

● RS, váltás a memória és a regiszterek között
● E, adat beállítva
● DB4-DB7, adatok



8x2 LCD meghajtása



Kapcsolási rajz
Műveleti erősítő:
LM358, LM2904, MCP602, 
MCP6002, MCP6022, 
MCP6142, AD8542, AD8552

MOSFET:
FDD6637, FDS6679, 
IRFU5305



Összeszerelés próba panelon



PID alapok
A PID szabályozó folyamatosan kiszámítja a hiba értékét 
e(t) mint a kívánt alapjel r(t)(SP) és a mért folyamatváltozó 
y(t)(PV) közötti különbséget, és vezérlő jelet u(t) szolgáltat 
az arányos (P) , integrált (I) és származtatott (D) tagok 
súlyozott összegéből.

● Az arányos tag a mindenkori hibajellel arányos vezérlőjelet 
szolgáltat

● Az integráló tag a hiba múltbéli értékeire utal, az idővel 
integrálja őket. Halmozza az előző időbeni hibákat mindaddig 
amíg a hibajel el nem tűnik, ekkor az integráló tag is 
megszűnik.

● A deriváló tag, a hiba jövőbeli tendenciájának becslése a 
jelenlegi változási sebesség alapján, minél nagyobb a 
változás, annál nagyobb a szabályzó vagy csillapító hatás.



PID vezérlő hangolása
A PID vezérlőt az optimális vezérlési funkció létrehozása 
érdekében hangolni kell a súlyozást képviselő állandók K 
változtatásával.
Sok esetben az állandók beállítását a vezérlendő folyamat 
futása közben is érdemes biztosítani, így 
finomhangolhatóvá válik a PID vezérlő.



Szimulátor



Szimulátor beállítása

https://www.desmos.com



P vezérlő



PID vezérlő



Barkács megvalósítások

http://nikital.github.io/pid/


