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 تجارب الجزء العملي

رابعةالجلسة ال  

علوي السوو  السال  يي الحو  مل غلقةالحلقة امل تجربة خواص  

(أولى بحلقة مغلقة)نظام درجة   

 مقرر نظم الوحكم الخطي

 د. نسمت أبو طبق

 جامعة املنارة

 

 مقدمة:

لضبط مسوو  السال  يي الحو  العلوي بحلقة مغلقة ودراسة  PIDسنقوم يي هذه الوجربة بووليف آلي للموحكم 

 تأثير نوع املوحكم على سلوك الحلقة املغلقة.

 أدوات التجربة:

 جهاز الوحكم الذكي، املبدلة الترددية، حساس الحو  العلوي، املضخة ثالثية الطور )الرليسية(.

 التجربة:توصيل 

(. من حساس مسوو  السال  للحو  العلوي إلى 43يوم توصي  الوجربة كما هو موضح يي الشك  الوالي )

. من خرج املبدلة  mAإلى دخ  املبدلة الترددية mA. من خرج الجهاز الذكي 3,4دخ  الجهاز الذكي حسب األلوان 

ب حسب األلوان. يي املبدلة الترددية توص  املداخ  الترددية ثالثي الطور إلى دخ  املضخة ثالثية الطور بالترتي

 مع بعضها بحالة قصر. 1,2,6العلوية 
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 ( توصي  تجربة الحو  العلوي 43الشك  )

يقوم املوحكم الذكي بووليد إشارة تحكم باملبدلة الترددية التي تعطي تردد يتناسب مع إشارة الوحكم القادمة من 

القيمة املرجعية املطلوبة ملسوو  املاء يي الحو  العلوي. أما الحساس فيقوم  الجهاز الذكي. تحدد إشارة الوحكم

 بإرسال إشارة القياس للجهاز الذكي.
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 التشغي :

 املخطط العملي للوجربة:

 

 ( املخطط العملي للوجربة44الشك  )

للحو  العلوي   F3-1والوفريغ F1-6 يمأل الحو  املعدني الرليس ي باملاء حتى أكثر من ثلثيه ويثبت وضع صمام امل ء

مفووح لكن  F3-2 اليدويين على فوحة ثابوة قصو  دون أن توغير خالل الوجربة. صمام الوفريغ للحو  السفلي  

(. الصمامات  15ليس بالحد األقص ى )زاوية 
ً
 عند تشغي  املضخة  F1-1, F1-2, F1-3درجة تقريبا

ً
مفووحة أيضا

( بالوالي يجب االنتباه لفوح 44عم  املضخة الرليسية مح  املساعدة يي الشك  )املساعدة. أما يي الوجربة ت

 الصمامات املوصلة مع املضخة الرليسية.

 مراح  التشغي :

 تشغي  الوغذية الرليسية عبر رفع القاطع الرليس ي الجانبي.

 تدوير ضاغط الطوارئ لليمين وإدارة مفواح التشغي  لليمين لوض يء وحدة الوغذية.

 لوحدة الويار املسومر لوغذية الحساسات بالويار املسومر. ONالضغط على كباسة 

 للموحكم الذكي ولألنفرتر. ONالضغط على كباسة 
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 معايرة املتحكم الذكي:

 على الووالي. 0,0على  𝐶𝐿𝜇و    𝑐𝑜𝑛بقاء 

 بحسب اضاءة ملبات الداللة يكون نظام العم :

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

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

 ( يوم االنوظار حتى انطفاء الوميض.PIDوميض )نمط معايرة آلية للموحكم  A/Mاملصباح 

A  منAuto  وM   منManual.يوم الوحوي  بينهما عن طريق زر السهم باتجاه اليسار . 

 ظام بحلقة مفووحة وللمرجع بحلقة مغلقة عن طريق زري السهمين باتجاه األعلى واألسف .يوم تحديد الدخ  للن

ثوان على زر السهم الدالري يوم بعدها تغيير  5للدخول إلى قالمة االعدادات للموحكمات يوم بضغط مطول 

 على السهم الدالري. السوعرا  االعدادات يوم بضغط لحظ
ً
 لحظيا

ً
ي على السهم االعدادات والضغط مجددا

يوم اخويار قيمتها باألسهم  SVالدالري. ملعايرة القيمة املرجعية يوم بالضغط املطول على السهم الدالري لظهور 

 لألعلى واألسف  ثم السهم الدالري لوثبيت القيمة ثم اإلفالت لوعود للشاشة الرليسية. 

 واخويار  P,I,dط للوصول إلى الرموز ضغط لخمس عدات على السهم الدالري ثم الضغ PIDملعايرة املوحكم 
ً
تباعا

 قيمها باألسهم أعلى وأسف  ثم الوثبيت بالسهم الدالري.

للووليف اآللي للموحكمات يوم الضغط لخمس عدات على السهم الدالري ثم الضغط اللحظي عدة مرات للوصول 

  على السهم الدالري بالسهمين لألعلى واألسف  ثم نثبت القيمة بالضغط  1نجع  قيمتها  AUT  إلى
ً
. ليبدأ مطوال

الووليف اآللي ووميض مصباح الداللة الذي ينطفئ عند انتهاء املوالفة. بعد انطفاء املصباح يكون املوحكم جاهز 

 للعم  بحلقة مغلقة.

 

حسب الووصي  السابق يمكن إجراء تجربة الحلقة املفووحة دون تفعي  الوحكم يي املوحكم الذكي وتجربة الحلقة 

 املغلقة مع تفعي  املوحكم يي املوحكم الذكي.
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 تجربة الحلقة املغلقة لنظام الدرجة األولى الحوض العلوي 

 الهدف من التجربة:

 .مقارنة سلوك النظام بحلقة مفووحة وبحلقة مغلقة 

 دراسة تأثير انواع املوحكمات يي االسوجابة الزمنية للحلقة املغلقة 

  دراسة تأثير ك  من ثوابت املوحكمPID على اسوجابة النظام بحلقة مغلقة 

 املخطط الصندوقي للتجربة:

( املخطط الصندوقي لنظام الحلقة املغلقة للوحكم بمسوو  السال  يي الحو  العلوي. 45يبين الشك  )

توم الوغذية العكسية بإشارة كهربالية عن طريق حساس مسوو  السال  يي الحو  العلوي. تقارن اإلشارة املقاسة 

ي ينوج إشارة الوحكم املرسلة للمشغ  وهو مع مرجع محدد وتنوج إشارة الخطأ. تدخ  إشارة الخطأ إلى املوحكم الذ

 املبدلة الترددية التي توحكم بسرعة املضخة )الودفق(. 

 

 ( املخطط الصندوقي للوحكم بمسوو  السال  يي الحو  العلوي بحلقة مغلقة45الشك  )

املوحكمات يي  للعم  بنظام الحلقة املغلقة نعومد نفس الووصي  واإلجراءات يي الحلقة املفووحة لكن مع تفعي 

 املوحكم الذكي.

 توم الوجربة على مراح :

 اسوقرار مسوو  السال  يي الخزان العلوي على القيمة األولية.

 إجراء قفزة باملرجع بالزيادة وتسومر املرحلة حتى يسوقر مسوو  السال .

 الوبدي  بين أنواع املوحكمات ومعايرتها.

 حكمات.نفس املراح  السابقة تعاد لكا نوع من املو
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 :𝑃𝐼الوحكم الوناسبي 

 معايرة املوحكم الذكي آليا )معايرة ذاتية( كما يلي:

بزر السهم الجانبي ينطفئ مصباح  Autoإلى  Manualوالوحوي  من  ONتشغي  وحدة املوحكم الذكي بكباسة 

. ضغطة سريعة على زر السهم الدالري تظهر قالمة االعدادات بك  ضغطة يظهر بارامتر نخوار آخر A/Mالداللة 

على زر السهم الدالري  مطولة لوفعي  الووليف اآللي. ضغطة بالسهم لألعلى 0بدل  1ونضع قيموه  Autبارامتر وهو 

ايرة الذاتية هو وميض مصباح الداللة وتسومر لوثبيت القيم ثم نترك املوحكم للمعايرة الذاتية. الدلي  على بدء املع

املعايرة حتى انطفاء املصباح الوامض. نضع القيمة املرجعية بالضغط املطول على السهم الدالري ونثبت القيمة 

 (. 50. ننوظر حتى يسوقر النظام على الوضع املسوقر األول )قراءة املوحكم قريبة من 50على  SVاملرجعية 

م بوصوير عداد الزمن مع مسوو  السال  خالل فترات زمنية قصيرة عدتين أو ثالث عدات. املجرب أحد املجربين يقو 

 خالل فترات قصيرة من عدتين إلى ثالث عدات. 
ً
الثاني يقوم بوصوير عداد الزمن مع قراءة املوحكم الذكي أيضا

ي مرة ثانية. املجرب الرابع يصور تغير املجرب الثالث يقوم بوغيير القيمة املرجعية باالتجاهين تصاعدي مرة وتنازل

 تردد القالبة )أنفرتر( مع الزمن خالل مراح  الوجربة.

 التشغي :

 الوضع املسوقر األول:

ثانية )دقيقوين( حتى يووازن مسوو  السال  يي  120واالنوظار حوالي  50وضع القيمة املرجعية يي املوحكم الذكي على 

 الحو  العلوي. تسجي  القراءة على الجهاز الذكي.

 املرجع -حساب خطأ الحالة املسوقرة = القراءة على الجهاز الذكي  

القراءة على الجهاز  بارامترات املوحكم

 الذكي
 املرجع

خطأ الحالة 

 املسوقرة

الوجاوز 

 𝐷 𝐼 𝐾 ياألعظم

5 10 42.1 48.3 50 1.7  

 

 

 القفزة الصاعدة:

 20% بشك  فجائي والبدء بأخذ قراءات ك  ثانيوين ملدة 150%  لـ 50اجراء قفزة يي املرجع أي زيادة املرجع من  

. نسج  القيمة النهالية الجديدة عند املرجع  3ثانية ملدة 
ً
 كما يي الجدول الوالي: 150دقيقة تقريبا

 املرجع -حساب خطأ الحالة املسوقرة = القراءة على الجهاز الذكي 
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القراءة على الجهاز  بارامترات املوحكم

 الذكي
 املرجع

خطأ الحالة 

 املسوقرة

الوجاوز 

 𝐷 𝐼 𝐾 األعظمي

5 10 42.1 145.7 150 4.3  

 ملدة  2ونأخذ القيم ك   50إلى  150نجري قفزة هابطة من 
ً
 دقالق. 3ثانية تقريبا

 تسج  جميع النوالج كما يي الجدول الوالي للقفزتين الصاعدة والهابطة:

قراءة  الزمن

 الحو 

قراءة  الزمن

 الحو 

قراءة  الزمن

 الحو 

قراءة  الزمن

 الحو 

قراءة  الزمن

 الحو 

00 10.2 43 21 2*60+56 26 3*60+21 17.2 3*60+53 10.3 

006 10.2 46 21.6 2*60+57 25.5 3*60+23 16.6 3*60+56 10.2 

10 10.5 48 22.3 2*60+58 26 3*60+25 16 3*60+58 10.2 

11.8 11 50 22.6 2*60+59 24.7 3*60+27 15.2 4*60 10.2 

11.9 11.5 52 23.2 3*60 24.5 3*60+29 14.8 4*60+4 10.2 

12 11.8 54 23.5 3*60+1 24 3*60+31 14 4*60+7 10 

13 12 56 24 3*60+4 22.8 3*60+32 13.5 4*60+9 10 

14 12.5 57 24.2 3*60+5 22.6 3*60+35 12.8 4*60+12 10 

15 13 58 24.3 3*60+8 21.7 3*60+37 12.4 4*60+39 10 

20 14.8 59 24.7 3*60+9 21.3 3*60+38 12   

22 14.9 60+1 24.8 3*60+11 20.7 3*60+40 11.5   

23 15.2 60+2 25 3*60+12 20.3 3*60+41 11   

24 15.5 60+4 25 3*60+13 19.8 3*60+43 10.7   

27 16.6 60+6 25.3 3*60+15 19.5 3*60+44 11   

34 18.3 60+8 25.5 3*60+16 19 3*60+46 11   

35 18.7 60+10 25.6 3*60+17 18.5 3*60+48 11   

37 19.3 60+12 25.8 3*60+19 18 3*60+49 10.8   

40 20 60+17 26 3*60+20 17.5 3*60+51 10.5   

 

 رسم االسوجابة الزمنية ملسوو  السال  من الجدول السابق كما يي الشك  الوالي:
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 PIDاالسوجابة الزمنية ملسوو  السال  للحلقة املغلقة مع موحكم 

 تسج  جميع النوالج كما يي الجدول الوالي للقفزتين الصاعدة والهابطة:

قراءة  الزمن

 الذكي

قراءة  الزمن

 الذكي

قراءة  الزمن

 الذكي

قراءة  الزمن

 الذكي

قراءة  الزمن

 الذكي

00  43  2*60+56  3*60+21  3*60+53  

006  46  2*60+57  3*60+23  3*60+56  

10  48  2*60+58  3*60+25  3*60+58  

11.8  50  2*60+59  3*60+27  4*60  

11.9  52  3*60  3*60+29  4*60+4  

12  54  3*60+1  3*60+31  4*60+7  

13  56  3*60+4  3*60+32  4*60+9  

14  57  3*60+5  3*60+35  4*60+12  

15  58  3*60+8  3*60+37  4*60+39  

20  59  3*60+9  3*60+38    

22  60+1  3*60+11  3*60+40    

23  60+2  3*60+12  3*60+41    

24  60+4  3*60+13  3*60+43    

27  60+6  3*60+15  3*60+44    

34  60+8  3*60+16  3*60+46    

35  60+10  3*60+17  3*60+48    

37  60+12  3*60+19  3*60+49    

40  60+17  3*60+20  3*60+51    
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اإلشارة املرجعية ومعرفة  رسم االسوجابة الزمنية إلشارة الخرج املقاسة على املوحكم الذكي على نفس الشك  مع

 خطأ الحالة املسوقرة.

 

 الشك  )( االسوجابة الزمنية للخرج وإشارة الدخ 

بعد ثبات مسوو  السال  على القيمة النهالية نجري اضطراب يي صمام الخروج للحو  العلوي لنخوبر قدرة 

املوحكم الذكي ومسوو  السال  كما  املوحكم على الحفاظ على القيمة املرجعية للخرج بعد االضطراب. تسج  قراءة

 ورد يي الفقرات السابقة. يمكن بدء الوصوير قب  احداث االضطراب لووثيق لحظة حدوث االضطراب.

 تسج  جميع النوالج كما يي الجدول الوالي لالضطراب:

قراءة  الزمن

 الذكي

قراءة  الزمن

 الذكي

قراءة  الزمن

 الذكي

قراءة  الزمن

 الذكي

قراءة  الزمن

 الذكي

00  43  2*60+56  3*60+21  3*60+53  

006  46  2*60+57  3*60+23  3*60+56  

10  48  2*60+58  3*60+25  3*60+58  

11.8  50  2*60+59  3*60+27  4*60  

11.9  52  3*60  3*60+29  4*60+4  

12  54  3*60+1  3*60+31  4*60+7  

13  56  3*60+4  3*60+32  4*60+9  

14  57  3*60+5  3*60+35  4*60+12  

15  58  3*60+8  3*60+37  4*60+39  

20  59  3*60+9  3*60+38    

22  60+1  3*60+11  3*60+40    

23  60+2  3*60+12  3*60+41    

24  60+4  3*60+13  3*60+43    

27  60+6  3*60+15  3*60+44    

34  60+8  3*60+16  3*60+46    

35  60+10  3*60+17  3*60+48    

37  60+12  3*60+19  3*60+49    

40  60+17  3*60+20  3*60+51    

 رسم االسوجابة الزمنية إلشارة الخرج مع إشارة الدخ .

 الشك  )( االسوجابة الزمنية تجاه اضطراب يي صمام الخروج
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 تسج  جميع النوالج كما يي الجدول الوالي لالضطراب:

قراءة  الزمن

 الحو 

قراءة  الزمن

 الحو 

قراءة  الزمن

 الحو 

قراءة  الزمن

 الحو 

قراءة  الزمن

 الحو 

00  43  2*60+56  3*60+21  3*60+53  

006  46  2*60+57  3*60+23  3*60+56  

10  48  2*60+58  3*60+25  3*60+58  

11.8  50  2*60+59  3*60+27  4*60  

11.9  52  3*60  3*60+29  4*60+4  

12  54  3*60+1  3*60+31  4*60+7  

13  56  3*60+4  3*60+32  4*60+9  

14  57  3*60+5  3*60+35  4*60+12  

15  58  3*60+8  3*60+37  4*60+39  

20  59  3*60+9  3*60+38    

22  60+1  3*60+11  3*60+40    

23  60+2  3*60+12  3*60+41    

24  60+4  3*60+13  3*60+43    

27  60+6  3*60+15  3*60+44    

34  60+8  3*60+16  3*60+46    

35  60+10  3*60+17  3*60+48    

37  60+12  3*60+19  3*60+49    

40  60+17  3*60+20  3*60+51    

 رسم االسوجابة الزمنية ملسوو  السال  لد  حدوث اضطراب يي صمام الخروج.

 الزمنية تجاه اضطراب يي صمام الخروج الشك  )( االسوجابة

 دقيقة وم ء الجدول الوالي: 2من الجدول السابق يوم تسجي  الحالة املسوقرة الجديدة بعد 

 املرجع –حساب خطأ الحالة املسوقرة = القراءة على الجهاز الذكي 

القراءة على الجهاز  بارامترات املوحكم

 الذكي
 املرجع

خطأ الحالة 

 املسوقرة

الوجاوز 

 𝐷 𝐼 𝐾 األعظمي
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بهدف تحلي  أثر تغير الربح الوناسبي على أداء النظام سنقوم بأخذ قيموين أخريين للربح وتسجي  النوالج يي 

مرة أخر  من ثم يوم الوصنيف يي الجدول  10مرة ومن أج   0.1الجداول. أي تعاد الوجربة السابقة من أج  ربح 

 الوالي:

𝐾 صغير وسط كبير 

    قيمة الربح

    خطأ الحالة املسوقرة

    الوجاوز األعظمي

تعاد اإلجراءات السابقة ألج  الوحكم الوناسبي الوكاملي بهدف دراسة أثر إضافة الوحكم الوكاملي على اسوجابة 

 النظام بحلقة مغلقة.

 الوحكم الوناسبي الوكاملي:

 والوفاضلي صفر. 1والوكاملي  1الوناسبي يساوي معايرة املوحكم الذكي بوضع الربح 

 التشغي :

مسوو  السال  يي  يووازن  ثانية )دقيقوين( حتى 120واالنوظار حوالي  40وضع القيمة املرجعية يي املوحكم الذكي على 

 الحو  العلوي. تسجي  القراءة على الجهاز الذكي.

 املرجع -حساب خطأ الحالة املسوقرة = القراءة على الجهاز الذكي  

القراءة على الجهاز  بارامترات املوحكم

 الذكي
 املرجع

خطأ الحالة 

 املسوقرة

الوجاوز 

 𝐷 𝐼 𝐾 األعظمي

       

 

 إجراء القفزة الصاعدة

 20فجائي والبدء بأخذ قراءات ك  ثانيوين ملدة % بشك  50%  لـ 40% أي زيادة املرجع من 10اجراء قفزة يي املرجع  

. 2ثانية ملدة  15ثانية وبعدها ك  
ً
 دقيقة تقريبا

 قراءة الذكي الزمن قراءة الذكي الزمن قراءة الذكي الزمن
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 دقيقة: 2الحالة املسوقرة الجديدة بعد 

 املرجع –حساب خطأ الحالة املسوقرة = القراءة على الجهاز الذكي 

القراءة على الجهاز  بارامترات املوحكم

 الذكي
 املرجع

خطأ الحالة 

 املسوقرة

الوجاوز 

 𝐷 𝐼 𝐾 األعظمي

       

الزمني للوكام  على سلوك النظام يوم إعادة الوجربة عند قيم مخولفة لهذا الثابت لدراسة أثر تغير قيمة الثابت 

 وتدوين النوالج يي الجداول الوالية. تثبين الثابت الوناسبي أثناء الوجربة.

 تعاد الوجربة السابقة من أج :

القراءة على الجهاز  بارامترات املوحكم

 الذكي
 املرجع

خطأ الحالة 

 املسوقرة

الوجاوز 

 𝐷 𝐼 𝐾 ألعظميا

       

 تعاد الوجربة السابقة من أج :

القراءة على الجهاز  بارامترات املوحكم

 الذكي
 املرجع

خطأ الحالة 

 املسوقرة

الوجاوز 

 𝐷 𝐼 𝐾 األعظمي
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 ثم يوم الوصنيف يي الجدول الوالي:

𝐼 صغير وسط كبير 

    خطأ الحالة املسوقرة

    األعظميالوجاوز 

لدراسة أثر تغير الربح الوناسبي على سلوك الحلقة املغلقة يوم عادة الوجربة عند قيم مخولفة للربح الوناسبي 

 وتسجي  النوالج يي الجداول الوالية. تثبيت الثابت الزمني للوكام  أثناء الوجربة.

 تعاد الوجربة السابقة من أج :

ز القراءة على الجها بارامترات املوحكم

 الذكي
 املرجع

خطأ الحالة 

 املسوقرة

الوجاوز 

 𝐷 𝐼 𝐾 األعظمي

       

 تعاد الوجربة السابقة من أج :

القراءة على الجهاز  بارامترات املوحكم

 الذكي
 املرجع

خطأ الحالة 

 املسوقرة

الوجاوز 

 𝐷 𝐼 𝐾 األعظمي

       

 يوم الوصنيف يي الجدول الوالي:

𝐾 صغير وسط كبير 

    خطأ الحالة املسوقرة

    الوجاوز األعظمي
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 :PDاملوحكم الوناسبي الوفاضلي 

 .1والوكاملي صفر والوفاضلي  1توصي  الوجربة بحلقة مغلقة ووضع الربح الوناسبي يساوي 

 التشغي :

)دقيقوين( حتى يووازن مسوو  السال  يي ثانية  120واالنوظار حوالي  40وضع القيمة املرجعية يي املوحكم الذكي على 

 الحو  العلوي. تسجي  القراءة على الجهاز الذكي.

 املرجع -حساب خطأ الحالة املسوقرة = القراءة على الجهاز الذكي  

القراءة على الجهاز  بارامترات املوحكم

 الذكي
 املرجع

خطأ الحالة 

 املسوقرة

الوجاوز 

 𝐷 𝐼 𝐾 األعظمي

1 0 1     

 

 القفزة الصاعدة

 20% بشك  فجائي والبدء بأخذ قراءات ك  ثانيوين ملدة 50%  لـ 40% أي زيادة املرجع من 10اجراء قفزة يي املرجع  

. 2ثانية ملدة  15ثانية وبعدها ك  
ً
 دقيقة تقريبا

 قراءة الذكي الزمن قراءة الذكي الزمن قراءة الذكي الزمن
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 دقيقة: 2الحالة املسوقرة الجديدة بعد 

 املرجع –حساب خطأ الحالة املسوقرة = القراءة على الجهاز الذكي 

القراءة على الجهاز  بارامترات املوحكم

 الذكي
 املرجع

خطأ الحالة 

 املسوقرة

الوجاوز 

 𝐷 𝐼 𝐾 األعظمي

1 0 1     

بهدف دراسة أثر الثابت الوفاضلي تعاد الوجربة السابقة على النظام من أج  قيم مخولفة للثابت الوفاضلي و تثبيت 

 الثابت الوناسبي. 

 تعاد الوجربة السابقة من أج :

القراءة على الجهاز  بارامترات املوحكم

 الذكي
 املرجع

الحالة  خطأ

 املسوقرة

الوجاوز 

 𝐷 𝐼 𝐾 األعظمي

       

 تعاد الوجربة السابقة من أج :

القراءة على الجهاز  بارامترات املوحكم

 الذكي
 املرجع

خطأ الحالة 

 املسوقرة

الوجاوز 

 𝐷 𝐼 𝐾 األعظمي

       

 

 ثم يوم الوصنيف يي الجدول الوالي:

𝐷 صغير وسط كبير 

    املسوقرة خطأ الحالة

    الوجاوز األعظمي
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 :𝑃𝐼𝐷الوحكم الوناسبي الوكاملي الوفاضلي 

 .1والوفاضلي  1والوكاملي  1توصي  الوجربة بحلقة مغلقة ووضع الربح الوناسبي يساوي 

 التشغي :

يووازن مسوو  السال  يي ثانية )دقيقوين( حتى  120واالنوظار حوالي  40وضع القيمة املرجعية يي املوحكم الذكي على 

 الحو  العلوي. تسجي  القراءة على الجهاز الذكي.

 املرجع -حساب خطأ الحالة املسوقرة = القراءة على الجهاز الذكي  

القراءة على الجهاز  بارامترات املوحكم

 الذكي
 املرجع

خطأ الحالة 

 املسوقرة

الوجاوز 

 𝐷 𝐼 𝐾 األعظمي

       

 

 القفزة الصاعدة

 20% بشك  فجائي والبدء بأخذ قراءات ك  ثانيوين ملدة 50%  لـ 40% أي زيادة املرجع من 10اجراء قفزة يي املرجع  

. 2ثانية ملدة  15ثانية وبعدها ك  
ً
 دقيقة تقريبا

 قراءة الذكي الزمن قراءة الذكي الزمن قراءة الذكي الزمن
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 دقيقة: 2الحالة املسوقرة الجديدة بعد 

 املرجع –حساب خطأ الحالة املسوقرة = القراءة على الجهاز الذكي 

القراءة على الجهاز  بارامترات املوحكم

 الذكي
 املرجع

خطأ الحالة 

 املسوقرة

الوجاوز 

 𝐷 𝐼 𝐾 األعظمي

       

 

 املطلوب:

رسم االسوجابة الزمنية من الجداول لك  حالة من الحاالت ومقارنتها مع االسوجابة الزمنية الناتجة عن املحاكاة 

 .MATLABباسوخدام 

 مالحظات عن تأثير تغير الربح الوناسبي والوكاملي والوفاضلي على املطال األعظمي وزمن االسوقرار.

 توثيق النوالج يي الوقرير:

 لك  حالة على شك  واحد. MATLABرسم منحني تغير مسوو  السال  مع الزمن على ورقة ميليمترية ويي برنامج 

 والحلقة املفووحة )دون تحكم(. P, PI, PIDمقارنة منحني اسوجابة النظام مع تحكم 

 

 على: 
ً
 في نهاية  الجلسة يكون املتدرب قادرا

 .بحلقة مفووحة وبحلقة مغلقة مسوو  السال  يي الخزان العلوي وتشغيلهاتوصي  تجربة 

 الومييز بين الدخ  وخرج النظام كطبيعة فيزيالية.

 فهم املبدأ النظري للوجربة والربط بين النظام الفيزيائي وتابع النق  )نموذج النظام(.

 ظام الدرجة األولى.ربط النوالج الوجريبية بالنوالج الرياضية وتمييز منحني خواص الن

 اسونواج بارامترات منحني اسوجابة الخرج لوصميم املوحكم بحلقة مغلقة.

 اتقان توليف املوحكم واخويار املوحكم املناسب.
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:تقويم املتدربين  

 يطرح املدرب أسئلة شفهية أو كوابية عن مكونات الوجربة وتوصي  وتشغي  الوجربة.

.الحلقة املغلقة مع املرجع االسوجابة لنظاميطلب إلى املودربين رسم منحني   

 يطلب من املودربين تجهيز تقرير عن الوجربة  يوضمن مراحلها والنوالج الوجريبية ونوالج النمذجة واملحاكاة. 

 

 مع تحيات مدرس املقرر 

 الدكتور نسمت أبو طبق
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