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 تجارب الجزء العملي

 الجلسة األولى

 تعريف بتجهيزات املنصة ومبدأ عملها والتجارب املمكن إجراؤها

 مقرر نظم التحكم الخطي

 د. نسمت أبو طبق

 جامعة املنارة

 مقدمة

يعد الجزء العملي ركيزة أساسية في بناء املعارف التطبيقية وتعميق فهم نظرية التحكم اآللي الخطي عن 

 .
ً
 جيدا

ً
 طريق مجموعة من التجارب التي تجرى بمساعدة منصة مخبرية مجهزة تجهيزا

 الهدف من القسم العملي:

 باشر عملي من أرض الواقع.دعم املفاهيم النظرية في مقرر نظم التحكم بتجار ب مخبرية كتطبيق م

 زيادة قدرة املهتمين على التعامل مع التجهيزات واألدوات املستخدمة في نظم التحكم اآللي.

 زيادة قدرة املتفاعلين مع التجارب على تحليل النتائج العملية وتقريبها إلى أو ربطها بـ النتائج النظرية.

 املهارات املكتسبة:

 
ً
 بين أنواع األنظمة وأنواع املتحكمات.القدرة على التمييز عمليا

 القدرة على استنتاج نموذج النظام من رسم االستجابة الزمنية لخرجه.

 القدرة على التمييز بين الحلقة املغلقة والحلقة املفتوحة على أرض الواقع.

 القدرة على معايرة املتحكمات بأنواعها ومعرف التأثير املباشر لكل فعل من أفعال التحكم.
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 تعريف بتجهيزات منصة التجارب

تتألف منصة تجارب نظم التحكم الخطي بشكل رئيس ي من قسمين: النظام أو العملية كقسم أول ولوحة 

التحكم كقسم ثاني. املكونات األساسية تتنوع بين مضخة كهربائية أحادية )مساعدة( وأخرى ثالثية الطور )رئيسية(، 

، سلنويد 
ً
)صمام كهرومغناطيس ي(، حساس ضغط، مقياس كهرومغناطيس ي لقياس تدفق صمام متحكم به كهربائيا

 السائل وصمامات يدوية. خط األنابيب متحكم به بواسطة مبدلة ترددية.

 ( املنصة من خالل نظرة أمامية.1سنتعرف فيما يلي على املكونات مصنفة حسب العمل. يبين الشكل )

 

 مية( منصة تجارب نظم التحكم نظرة أما1الشكل )

 أغراض التحكم:

أغراض التحكم مؤلفة من: حوض ماء من الستانلس ستيل وهو الحوض الرئيس ي، حوضين من البالستيك 

 مضختين: رئيسية ثالثية (2كما يوضح الشكل ) 1.5𝑘𝑊الشفاف مدرجين بمسطرتين، غالية ستانلس 
ً
. يوجد أيضا

 الطور ومساعدة أحادية الطور.
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 في املنصة( أغراض التحكم 2الشكل )

 أسالك توصيل:

,𝐾3من النوع  𝐾4 ( 3للتوصيل بين املكونات الكهربائية كما في الشكل.) 

 

,𝐾3( أسالك التوصيل من النوع 3الشكل ) 𝐾4 

 (.4كما في الشكل )  كبل اتصال لتوصيل وحدة التحكم الذكي مع الكمبيوتر

 

 ( كبل بيانات لالتصال مع الكمبيوتر4الشكل )
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 (.5مع الكمبيوتر كما في الشكل ) PLCصيل الـ كبل شبكة لتو 

 

 مع الكومبيوتر PLC( كبل شبكة للـ 5الشكل )

 (.6، الشكل )𝑅𝑆485إلى  𝑅𝑆232كبل تحويل بيانات لتحويل البروتوكول من 

 

 ( كبل تحويل بيانات بين الكمبيوتر ووحدات الديجيتال6الشكل )

 صمامات يدوية:

. عادة تثبت هذه الفتحة خالل 7ذراع يدوية كما في الشكل )تستخدم لتحديد فتحة الصمام 
ً
( للتحكم بالتدفق يدويا

 التجربة أو تغير لتمثيل اضطراب في التدفق.

 

 ( صمام يدوي ذو كرة7الشكل )

 أجهزة القياس:

 .20𝑚𝐴 𝐷𝐶~4حساسات حرارة تحول الحرارة املقاسة في الغالية إلى إشارة كهربائية أي تيار مستمر 

 الطور. أحاديةيستخدم لقياس التدفق للماء في املضخة الكهربائية  لونه أخضر  حساس تدفق املاء التوربيني

يستخدم  يوجد منه ثالثة لقياس الضغط في الحوضين العلوي والسفلي وفي الغالية. ولونه أزرق حساس الضغط

 للتحسس ملستوى السائل في الوعاء املتصل معه.
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 املاء( حساس ضغط 8الشكل )

 املشغالت:

 صمام ذو تحكم كهربائي:

وتيار التغذية العكسية من  20𝑚𝐴 𝐷𝐶~4وتيار التحكم   𝐴𝐶240𝑉للتحكم بالتدفق في الدارة يتغذى بجهد 

 .20𝑚𝐴 𝐷𝐶~4الصمام 

 املبدلة الترددية:

 𝐴𝐶240~415𝑉وهي قالبة جهد للتحكم باملضخة ثالثية الطور 

 5𝑉 𝐷𝐶~0للتحكم بالضغط يستخدم للتحكم بدرجة حرارة الغالية دخله إشارة جهد  SCRمزيح طوري 

 0~10𝑉 𝐷𝐶  20~4وإشارة التحكم𝑚𝐴 𝐷𝐶   2واملقاومة𝑘~10𝑘Ω. 

 املتحكمات:

 ووحدات تحويل من رقمي إلى تماثلي. 24𝑉 𝐷𝐶من سيمنز تتغذى بـ  PLCتشمل املتحكمات على التحكم الذكي، 

 وحدة التحكم:أقسام 

.9يبين الشكل )
ً
 ( وحدة التحكم باملنصة وهي مكونة من عدة أقسام ستعرض تباعا
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 ( وحدة التحكم بمنصة التجربة9الشكل )

 أقسام وحدة التحكم:

 وحدة التغذية:

 ( صورة وحدة تغذية املنصة بالتيار املتناوب واملستمر.10يبين الشكل )

 

 الكهربائية( وحدة التغذية بالطاقة 10الشكل )

 قاطع أحادي الطور )فاز+نتر( مع مأخذين إضافيين للتيار املتناوب. املنبع الرئيس ي:

 

 ( املنبع الكهربائي الرئيس ي11الشكل )
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 وحدات التحكم:

 مع مداخل ومخارج تماثلية ورقمية. :PLCوحدة 

 

 PLC( وحدة الـ 12الشكل )

 قابل للضبط. من الحساسات ومخارج تخرج إشارة التحكم.تأتي اإلشارة لها  حيث مداخل وحدة املتحكم الذكي:

 

 ( وحدة املتحكم الذكي13الشكل )

 تؤمن االتصال مع الحاسب وتبادل املعلومات بينه وبين املنصة. وحدة دخل تماثلي:

 

 وحدة دخل تماثلي  (14الشكل )
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 وحدة خرج تماثلي:

 

 ( وحدة خرج تماثلي15الشكل )

أو االنفرتر حيث تعمل على ضبط تردد )سرعة( املضخة ثالثية الطور )الرئيسية( للتحكم  وحدة املبدلة الترددية:

 بقيمة التدفق الخارج من املضخة أي الواصل للخزان.

 

 ( وحدة املبدلة الترددية16الشكل )
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 ما هي التجارب املمكن إجراؤها على املنصة؟

 إمكانيات املنصة:

 تجارب عن تشغيل املكونات.

 املبدلة الترددية: تجارب

 التغذية باملاء بمساعدة مبدلة بتردد متحكم به. 

 التغذية باملاء بمساعدة مبدلة بتردد ثابت.

 تجارب وحدة الجهاز الذكي

 تجربة خواص الحوض العلوي 

 تجربة خواص الحوض السفلي

 تجربة خواص درجة حرارة الغالية

 تجربة خواص التدفق للصمام الكهربائي.

 للتحكم بالضغط PIDتجربة معايرة 

 للتحكم بدرجة الحرارة PIDتجربة معايرة 

 للتحكم بمستوى السائل PIDتجربة معايرة 

 للتحكم بالتدفق PIDتجربة معايرة 

 PLCتجارب وحدة الـ 

 تجربة خواص الحوض العلوي 

 تجربة خواص الحوض السفلي

 تجربة خواص درجة حرارة الغالية

 للصمام الكهربائي.تجربة خواص التدفق 

 للتحكم بالضغط PIDتجربة معايرة 

 للتحكم بدرجة الحرارة PIDتجربة معايرة 

 للتحكم بمستوى السائل PIDتجربة معايرة 
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 للتحكم بالتدفق PIDتجربة معايرة 

 DCSتجارب باستخدام وحدات 

 .تجربة خواص الحوض العلوي 

 .تجربة خواص الحوض السفلي

 .غاليةتجربة خواص درجة حرارة ال

 تجربة خواص التدفق للصمام الكهربائي.

 .للتحكم بالضغط PIDتجربة معايرة 

 .للتحكم بدرجة الحرارة PIDتجربة معايرة 

 .للتحكم بمستوى السائل PIDتجربة معايرة 

 .للتحكم بالتدفق PIDتجربة معايرة 

  هااملنصة وكيفية تشغيل تفاصيل التعرف على

 األهداف:

  التغذيةالتعرف على وحدة 

 تشغيل وحدة التغذية 

 التعرف على وحدة التغذية:

 ( وحدة التغذية الخاصة باملنصة وأقسامها )مناطق(.27يبين الشكل )

 

 ( وحدة التغذية ومكوناتها27الشكل )
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 منطقة التغذية بالطاقة الكهربائية للمضخة املساعدة. .1

 منطقة التغذية بالطاقة الرئيسية باللوحة. .2

 .لطاقة للمضخة الرئيسية )ثالثي الطور(منطقة التغذية با .3

 منطقة الصمام الكهربائي. .4

 منطقة الحساسات. .5

 منطقة الصمام الكهرومغناطيس ي )سلونيد(. .6

 .24VDCمنطقة التغذية بتيار مستمر  .7

 منطقة مقاومات للتحويل بين الجهد والتيار. .8

 منطقة التغذية للتسخين. .9

 تغذية املضخة املساعدة:

 تغذية املضخة املساعدة. ( منطقة28يبين الشكل )

 

 ( منطقة تغذية املضخة املساعدة28الشكل )

 وفيوز حماية من التيار العالي ومصباح داللة. ON/OFFوتتألف من مفتاح 

 وحدة التغذية الرئيسية للوحة:
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 ( وحدة التغذية الرئيسية للوحة29الشكل )

 من اليسار لليمين:

عند التشغيل، فيوز حماية من التيار الزائد، مفتاح تشغيل و إطفاء ضاغط أيقاف طوارئ، مصباح داللة يضيئ 

 للوحدة كاملة.

 

 وحدة تغذية املضخة الرئيسية:

 

 ( وحدة تغذية املضخة الرئيسية30الشكل )

 

 في األسفل ثالثة مخارج ثالثية الطور فوقها ثالثة فيوزات للحماية من التيار الزائد.
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 وحدة الصمام الكهربائي:

 

 ( وحدة الصمام الكهربائي31) الشكل

 من اليسار إلى اليمين:

إشارة دخل أو إشارة التحكم لفتحة الصمام، في الوسط إشارة الخرج أو التغذية العكسية بفتحة الصمام وعلى 

 اليمين مفتاح التشغيل إطفاء مع مصباح داللة.

 الحساسات:

 

 ( وحدة الحساسات32الشكل )
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 من اليسار لليمين:

الغالية، حساس مستوى السائل بالحوض العلوي، حساس مستوى السائل في الحوض السفلي،  حساس حرارة

حساس مستوى السائل في الغالية، حساس التدفق للمضخة الرئيسية وحساس إضافي يمكن أن يستخدم للمضخة 

 ر املستمر.املساعدة لقياس التدفق. تحتاج هذه الوحدة للتغذية بالتيار املستمر من وحدة التغذية بالتيا

 منطقة السلونيد:

 

 ( وحدة السلونيد33الشكل )

 مفتاح تشغيل إطفاء مع مصباح داللة.

 منطقة وحدة التغذية بالتيار املستمر:

 

 ( وحدة التغذية بالتيار املستمر34الشكل )

التشغيل. من األعلى كباسة تشغيل إطفاء مع مصباح داللة، فيوز حماية من التيار الزائد ومصباح داللة على 

 فولت مستمر سالب. تغذي هذه الوحدة وحدة الحساسات. 24فولت مستمر موجب و 24مخرجين 
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 منطقة التحويل من جهد لتيار:

 

 ( وحدة التحويل من تيار إلى جهد35الشكل )

 أوم. 250و 50وتتألف من مقاومتين 

 منطقة التسخين:

 

 ( وحدة تغذية ملف التسخين36الشكل )

 مقياس فولت ويمين مقياس أمبيرمن األعلى يسار 

من األسفل يسار مفتاح تشغيل إطفاء وفيوز حماية من التيار الزائد على اليمين أسفل مدخل إشارة تحكم بالتيار في 

 األعلى وبالجهد في األسفل.
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 كيفية استخدام املتحكم الذكي:

 ( وحدة املتحكم الذكي الذي بدوره يتألف من مكونات.36يبين الشكل )

 

 ( مكونات وحدة التحكم الذكي37لشكل )ا

 الجهاز الذكي )يجمع املعلومات ويولد إشارة التحكم( .1

 مدخل إشارة تماثلية )إيصال املعلومات للمتحكم( .2

 تحويل جهد إلى تيار )عند الحاجة لتحويل طبيعة اإلشارة( .3

 مخرج اتصال )لالتصال مع كمبيوتر( .4

 مخرج تماثلي )يخرج إشارات التحكم التماثلية( .5

 فيوز حماية )الحماية من التيار الزائد( .6

 كباسة تشغيل إيقاف مع مصباح داللة  .7
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   5وحتى  0مستوى إشارات الدخل والخرج من   240VACيعمل املتحكم بمجرد تشغيل الكباسة بجهد أحادي الطور 

 ولديه قدرة على املعايرة الذاتية.
ً
 فولت. يتم معايرة هذا املتحكم على قيم معدة سلفا

 تشغيل املتحكم:

 

 ( واجهة املتحكم الذكي38الشكل )

 وظيفة أزرار الواجهة:

 لالنتقال بين النوافذ الفرعية 

 زيادة أو تخفيض البارامتر املراد معايرته 

 تثبيت القيمة النهائية للمعايرة 

  النافذتين 

PV  ،القيمة املقاسةSV .القيمة املرجعية 

AT عايرة اآللية: يقوم املتحكم بعد وصول الخرج للقيمة املرجعية بججراء اضطرابين على املتحكم ذاتي التوليف او امل

 (.39النظام ويقوم على إثرها باملوالفة اآللية كما في الشكل )

 

 ( مخطط التوليف الذاتي39الشكل )

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

MAN  .املتحكم خاضع للموالفة اليدوية 

 تخفض زمن القمة وتزيد التجاوز األعظمي. PIDزيادة الربح التناسبي للمتحكم 

 زيادة الربح التكاملي تخفض خطأ الحالة املستقرة وتقلل التذبذب.

 للمتحكم الذكي ولألنفرتر. ONالضغط على كباسة 

 معايرة املتحكم الذكي:

 على التوالي. 0,0على  𝐶𝐿𝜇و    𝑐𝑜𝑛بقاء 

 بحسب اضاءة ملبات الداللة يكون نظام العمل:

 مضاء )نمط يدوي( نظام بحلقة مفتوحة. A/Mاملصباح 

 مطفئ )نمط آلي( نظام بحلقة مغلقة. A/Mاملصباح 

 ( يتم االنتظار حتى انطفاء الوميض.PIDوميض )نمط معايرة آلية للمتحكم  A/Mاملصباح 

A  منAuto  وM   منManual.يتم التحويل بينهما عن طريق زر السهم باتجاه اليسار . 

 على السم الدائري( عن طريق يتم تحدي
ً
د الدخل للنظام بحلقة مفتوحة وللمرجع بحلقة مغلقة )بعد الضغط مطوال

 زري السهمين باتجاه األعلى واألسفل.

ثوان على زر السهم الدائري يتم بعدها تغيير  5للدخول إلى قائمة االعدادات للمتحكمات يتم بضغط مطول 

 على
ً
 لحظيا

ً
 السهم الدائري.  االعدادات والضغط مجددا

 الستعراض االعدادات يتم بضغط لحظي على السهم الدائري. 

يتم اختيار قيمتها باألسهم لألعلى  SVملعايرة القيمة املرجعية يتم بالضغط املطول على السهم الدائري لظهور 

 لتثبيت القيمة ثم اإلفالت لتعود للشاشة الرئيسية. 
ً
 واألسفل ثم السهم الدائري مطوال

 واختيار قيمها  P,I,dضغط لحظي على السهم الدائري ثم الضغط للوصول إلى الرموز  PIDملعايرة املتحكم 
ً
تباعا

 باألسهم أعلى وأسفل ثم التثبيت بالسهم الدائري ضغط مطول.

  للتوليف اآللي للمتحكمات يتم الضغط اللحظي على السهم الدائري ثم الضغط اللحظي عدة مرات للوصول إلى

AUT  ليبدأ التوليف  1نجعل قيمتها .
ً
بالسهمين لألعلى واألسفل ثم نثبت القيمة بالضغط على السهم الدائري مطوال

اآللي ووميض مصباح الداللة الذي ينطفئ عند انتهاء املوالفة عدة ثواني. بعد انطفاء املصباح يكون املتحكم جاهز 

 للعمل بحلقة مغلقة.
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دون تفعيل التحكم في املتحكم الذكي )مصباح داللة مضاء( وتجربة الحلقة  يمكن إجراء تجربة الحلقة املفتوحة

 املغلقة مع تفعيل املتحكم في املتحكم الذكي )مصباح داللة مطفئ(.

 

 في نهاية هذه الجلسة:

 يستطيع الطالب تمييز كل قطعة من املنصة.

 معرفة وظيفة كل عنصر.

 معرفة مبدأ عمل كل عنصر.

 إجراؤها. تعداد التجارب املمكن

 معرفة مبدأ التوصيل والتشغيل. 

 تقويم املتدربين:

 تتعلق باملعارف املكتسبة في نهاية الجلسة في الفقرة السابقة.أو تحريرية يطرح املدرب على املتدربين أسئلة شفهية 

 

 

 مع تحيات مدرس املقرر 

 الدكتور نسمت أبو طبق
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