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 מטרות המעבדה .1
ת מהירות מנוע  המווסתת א)closed-loop(סגור -חוגב לתכנן מערכת בקרה ינה ההניסוי הזהמטרת 

לאחר .  והפרמטרים הפיזיקליים שלו מזוהים נסקרDCהמודל המתמטי של מנוע . )DC= י "ז(ישר -זרם
  ).PI(אינטגרלי - פרופורציוניהמודל משמש לתכנון בקר, וידוי נכונותו
  

 סימוכין .2
  .NI-ELVIS-מדריך למשתמש עבור ה] 1[
  .DCMCT-מדריך למשתמש עבור ה ]2[

  

  DCMCTי מודול הבקרה "וקרת עתצוגת הסביבה המב .3
  מינוח רכיבים .3.1

מספקת רשימה של המרכיבים העיקריים של ערכת הלימוד , למטה, 1' טבלה מס, לטובת מינוח מהיר
על ) unique ID(כל רכיב מאותר ומזוהה באמצעות מספר זיהוי ייחודי ). DC) DCMCTלבקרת מנוע 

  .1' ופיע באיור מסכפי שמ, DCMT- של הPlant-להלן ה, הסביבה המבוקרת
  

  

  תיאור  )#ID(זיהוי  ' מס  תיאור  )#ID(זיהוי ' מס

  DCמארז מנוע   DC  3מנוע   1
   דיסקעומס  4   מנוע)אינקודר (מקודד  2

  DCMCT-מינוח רכיבי ה: 1טבלה 

  
  

[1]  Plant - הינו מונח מעולם המכניקה והמכונות המתאר את החלק של המערכת וסביבת העבודה 
  המונח בא מעולם הדימויים של מפעל שמבוקר. וקרת על ידי הבקרהפיזיקאלית המב

  
  

 
  DCMCT-רכיבי ה: 1איור 
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  DCMCT -י ה"תיאור הסביבה המבוקרת ע .3.2
, המגבר המצוי על הלוח.  דיסקעומס בעל מנוע סרוו המניע DC מורכבת ממנוע DCMCT-מערכת ה

מקור המנוע הינו מתח בעל . ± 24v DCמקבל אספקת מתח ממקור עצמאי של , אשר מניע את המנוע
טכומטר דיגיטלי המודד את מהירותו וחיישן זרם , למנוע יש אינקודר המודד את מיקומו. ±  24vטווח של 

  .המודד את הזרם המעשי המוזן למנוע
  

  ].1[סימוכין  מוגדרת כראוי כפי שמוכתב בQNET-ההנחה היא כי מערכת ה
  

 מעבדה-מטלה טרום .4
  . את המעבדהת/ה מבצע/ולבצע חלק זה לפני שאתלהבין , עליך לקרוא

  
 .DCידי חקירת המאפיינים וההתנהגויות של מנוע סרוו -מושגים של בקרה עלזה היא להציג מטרת ניסוי 

  .קיימת חשיבות רבה בהכרת המאפיינים הפיזיקליים של המנוע, לכך-אי
  

, 2' בטבלה מסהשונים המוגדרים עבור הפרמטרים .  יש מאפיינים חשמליים ומכניים כאחדDC-למנוע ה
  :  הןDC- של מנוע הפתוח-חוג תתגובמתארות את ההמשוואות החשמליות 

  

]1[      m( ) I ( ) ( ) 0m m emfV t R t E t− −   וגם    =
  

]2[             ( ) ( )emf m mE t K tω=  

  
  : של המנוע הןמומנטההמשוואות המכניות המתארות את 

  

]1[        
( ) ( ( ))m eq m

d
T t J t

dt
ω=

  גםו    
  

)m -ו              ]2[ ) I ( )m tT t K t=  

  

,כאשר הסימולים  , , , , mIm eq m t mT J K Kω2' לה מס מתוארים בטב. 

  סימון  תיאור  יחידות
V  מתח סופי של המנוע )terminal (  Vm  

Ω  התנגדות סופית של המנוע) terminal resistance(  Rm  

A  העוגן זרם )armature( Im  

N·m/A   קבוע מומנט סיבוב)torque(  K t  

V/(rad/s)   קבועback-emf של המנוע * Km  

rad/s  מהירות זוויתית של ציר המנוע ωm  

N·m  המנועמומנט סיבוב של  Tm  

Kg·m2  אינרציה של עוגן והעומס של המנועהמומנט Jeq 

  DCMCT-מינוח רכיבי ה: 2טבלה 
  

 *back-electromotive forceהינו הפרש המתח בין מתח העוגן לשדה המגנטי מסביב למנוע . 
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  פתוח-חוג מידול: תרגיל .4.1

, פתוח-חוגב התמסורתגזור את פונקציית 
( )

( )
m

m

s
V s

ω
ידי - עלDC-המייצגת את מהירות מנוע ה, 

  ].4[, ]3[, ]2[, ]1[שימוש במשוואת 
  

 מעבדהפגישת  .5
 הגדרת חומרת המערכת .5.1

 QNET-DCMCT המצויידת בלוח NI-ELVIS-המעבדה הזאת מבוצעת באמצעות מערכת הפגישת 
אנא . Quanser -  Qnet_DCMCT_Lab_01_Speed_Control.viיישום הבקרה של צלמית וקובץ 

ם לצורך ביצוע מעבדת הבקרה  והחיווט הדרושיאתחולעבור הוראות ה] 2 [סימוכיןהמדריך בי ל/פנה
כן את המאפיינים ותיאור של הרכיבים העיקריים המרכיבים -מספקת גם] 2 [סימוכיןהמדריך ב. ל"הנ

  .את המערכת שלך
  

  : כי המערכת מוגדרת כדלקמןי/וודא, לפני תחילת המעבדה
 .ELVIS- מחובר לQNET של DCMCT-מודול ה -
 .)Bypass( נמצא במצב מעקף ELVIS-מתג התקשורת של ה -
 .DC- מחובר לספק חשמל הDCMCT-המודול  -
 . דלוקנמצאות במצב QNET-המצויות על מודול ה, LED: +B,+15V,-15V,+5V- נורות ה4 -

  

 המעבדהמהלך  .5.2
 עקבי אחר/אנא עקוב. 2 איורהמוצג ב, של היישום) tabs(החלקים הבאים מתאימים לטאבים 

  :הבאיםהשלבים 
  

  ].2 [סימוכיןעל מדריך ההתקנה ב ועבור 5.1 קרא את חלק – 1שלב 
  יישום . 2 יורא המוצג בQNET_DCMCT_Lab_01_Speed_Control.vi הרץ את היישום – 2שלב 

  דריך אותך במהלך ת אשר ,ברמה העליונה תוכנית הוא ה2יור אבקרת המהירות המופיע ב
  .המעבדה

  
   VI= צלמית ** 

 LabVIEWם שלם ומלא בתוכנת המידול והתכנות צלמית היישום הינה היררכיה אחת מיני רבות של יישו
  .בהיררכיה העליונה קיימת הצלמית הראשית. National Instrumentsשל חברת 

רק נמצאות בהיררכיה מתחת , שהינם צלמיות לכל דבר, sub-VIקייימות צלמיות הקרויות 
  .עליונה/לראשית



    DCMCTמעבדת בקרת מהירות של  מדריך

 5  עמוד ●  02: גרסה

  
  DCMCT-QNETת מהירות של  של מבט על למעבדת בקרVIקובץ יישום : 2איור            

  
  קיימים שלושה מאפיינים הקובעים את אופן הפעולה , המעבדה- כפי שהתגלה בתרגיל טרום– 3שלב 

    :DCוההתנהגות של מנוע סרוו 
היא מתארת את תגובת .  תכונה חשמלית של מנוע–) Rm(חשמלית של המנוע ההתנגדות ה )1(

 .ור דרך המנוע את כמות הזרם שיוכל לעבתהמנוע למתח נתון וקובע
ר יבעל יחס יש - צרמיימנוע ה שמומנט מתאר את ה–) Kt( של המנוע קבוע המומנט הסיבוב )2(

 קבוע המומנט הסיבובשווה ל, back-emf,  Kmי לב כי קבוע / שים.לזרם העובר דרך המנוע
 .Kt, המנועשל 

 . המנועציר ושל עומס הדיסקשל  האינרציה מומנט –) Jeq (האינרציהמומנט  )3(
  .יזוהו פתוח-חוגת הפרמטרים האלה של מודל שלוש

  
  אשר פותח את )  "tab" Parameter Estimation (  םילשונית שערוך פרמטר בחר ב– 4שלב       

  .3 איור כפי שמוצג בהיישום-תתצלמית 
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  )שערוך פרמטרים vi( Parameter Estimation)( צלמית יישום :3 איור 

  
  ההתנגדות הסופית של , המנוע צירשל  מהירותה, מנועוגן הע הזרם עובר דרך – 5שלב       

הם .  וחיישן הזרם)טאכומטר (המהירות- נמדדים באמצעות מדקבוע המומנט הסיבובהמנוע ו
נשלט , Vm, המתח הנכנס למנוע. 3 איורמוצגים באמצעות השעונים השונים המוצגים ב

עליון מכיל כפתור - הימניובחלק ווניםהמחלוח . עליון של היישום-ה בחלק האמצעיחוגבאמצעות ה
 מחווןהלוח מכיל , בנוסף לכך. כאשר נלחץ היישום  צלמית אשר עוצר את)Acquire Data ('דגום'
בקר , היישוםצלמית זמן הסימולציה של המציג את משך , )Acquisition Time( 'גימהזמן ד'

 משמר קצבמראה האם הבקר ה ונורית  דוגם האנלוגישבו הבקרשיכול לשנות את קצב הדגימה 
  . דגימות מהחיישניםת מאבדנהישום איניהצלמית  כאשר נשמראמת -זמן. אמת-זמן

משמעות הדבר היא שאין ליישום כח חישוב מספק כדי , אם הנורית אדומה או מהבהבת
האט את קצב הדגימה ואתחל את ,  במקרה כזה.עמוד בקצב של החיישניםשצלמית היישום ת

לשונית היישום ובחירה בצלמית ידי לחיצה על כפתור הדגימה כדי לסגור את -להיישום עצלמית 
)tab (הערכת פרמטרים )parameter estimation (מחדשת הצלמיתכדי לטעון א .  
  

  , בכל מרווח. 5V+ - ועד ל5V- - החל מ1Vי את המתח של המנוע במרווחים של / הגבר– 6שלב        
  השהייה זרם ה. ת הזרם העובר דרך המנוע ואת זרם ההשהיהא, מדדי את מהירות המנוע/מדוד

 את ממצאיך י/תעד.  בצורה שלא מאפשר למנוע להסתובב יותרנשמר העומסנמדד כאשר 
  .3בטבלה 
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  )A( השהייה זרם  )A(זרם מנוע   )rad/s(מהירות מנוע   )V(מתח מנוע 

-5       

-4        

-3        

-2        

-1        

1        

2        

3       

4       

5       
   מדידות שערוך הפרמטרים:3 טבלה   

  
   מנת להמשיך עם-מדידות הסתיימו עללאחר שכל ה Acquire Dataמחוון י על / לחץ– 7שלב        

  .המעבדה
  . מדידות אלה משמשות לזיהוי הפרמטרים הפיזיקליים של המנוע המסויים שברשותך – 8שלב        

י שאותה מערכת שמשמשת /וודא. בקרהש לתכנון המודל המתמטי שכעת מפותח ישמ, בהמשך
יש , כפי שנידון מוקדם יותר. אותך לפיתוח המודל תשמש אותך בעת יישום מערכת הבקרה

של המנוע ומומנט  קבוע המומנט הסיבוב, תנגדות חשמליתה ה–לזהות שלושה פרמטרים 
  .בהתאמה האינרציה

  : הןDC-של מנוע הזכרי כי המשוואות החשמליות / זכור– 9שלב         
  

]5[    m( ) I ( ) ( ) 0m m emfV t R t E t− −   וגם    =
  

]6[           ( ) ( )emf m mE t K tω=  
  

 אין ,) המנוע מושההדוגמאל(אם לא מאפשרים למנוע להסתובב ,  מתארת]6[כפי שמשוואה 
  -הופכת ל] 5[משוואה ,   I=Istall   כאשרEemf=0 v  אם, לכך-אי.  back-emfמתח

  

]7[           
( )

( )

m
m

stall

V t
R

I t
=  

  
   3' ידי העתקת מדידות זרם ההשהיה מטבלה מס- ניתן להעריך את התנגדות המנוע על– 10שלב        

  ההערכה של התנגדות ]. 7[-ידי שימוש בביטוי ב- בכל מרווח מתח עלRm וחישוב 5' לטבלה מס
  .ידי חישוב הממוצע של עשרת החישובים-המנוע תמצא על

  

  )Ω (משוערכתהתנגדות   )A(ה יזרם השהי  )V(מתח מנוע 

-5     

-4      

-3      

-2      

-1      

1      

2      

3     

4     

5     

    :התנגדות ממוצעת
   שערוך התנגדות חשמלית:4טבלה    
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  -המסומן ב,  של המנוע הסיבובימומנט  הפרמטר השני של המודל שיש למצוא הוא קבוע– 11שלב        

Kt . שביחידות בהינתןSI) mks (Kt=Km , מומנטופיתרונן עבור קבוע ה] 6[-ו] 5[שילוב המשוואת   
  :נותןהסיבובי 

]8[        

m( ) I ( )

( )

m m
t

m

V t R t
K

tω

−
=

  
  

 הוקלט בכל מרווח מתח באמצעות מהירות המנוע והזרם שקבוע המומנט הסיבובניתן לחשב את 
ההערכה הסופית של . 4'  מס בטבלההמשוערכתבתוספת ההתנגדות החשמלית , 3' בטבלה מס

 השלם .מומנטידי חישוב הממוצע של עשרת קבועי ה-המנוע נמצאת עלשל  הסיבובי מומנטקבוע 
  .5' את טבלה מס

  

  מתח מנוע
)V(  

מהירות המנוע 
)rad/s(  

  זרם המנוע
)A(  

מומנט קבוע ה
  )N·m/a(המוערך 

-5       

-4        

-3        

-2        

-1        

1        

2        

3       

4       

5       

    :קבוע המומנט הממוצע
   שערוך קבוע מומנט הסיבוב של המנוע:5טבלה             

  
  ישנו , QNET-במקרה של מודול ה. האינרציההאחרון שיש לחשב הוא מומנט  הפרמטר – 12שלב        

  : של דיסק המסתובב סביב צירו הואהאינרציהמומנט .  המנועלצירדיסק המחובר ה עומס על

]9 [        
2

2l

mr
J =

  
  

 ציר. 2ג מ" ק0.000015 הוא QNETהדיסק בו נעשה שימוש במערכות  של האינרציהמומנט 
. QNETכל מודול של במקצת ב ושונה של המערכת האינרציההמנוע מוסיף גם הוא למומנט 

  .ותר המודל למערכת עצמה מאוחר י)fitting(ויסות ידי -יחושב על, Jeq ללהמשוקמומנט ה
  

  היישום צלמית  ו)Open-Loop Properties (פתוח-חוגה מאפייני )tab(לשונית  לחץ על – 13שלב        
  . להיטעןה אמור4'  מסאיור בתהמוצג
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  פתוח-חוג מאפייני מערכת :4איור 

  
  .םהתגובה אמורה להישתנות בהתא. Jeq-ו  Rm, Ktוערכים של ש הזן את הערכים המ– 14שלב        

  
 דיאגרמת.1V של  מתח תגובת המרווח של המנוע היא התגובה של מהירות המנוע לשינוי– 15שלב        
) dB(לב כי העוצמה נמדדת בדציבלים -י/שים.  ממפה את תגובת מהירות המנוע לתדר נתון)Bode(בודה 

 המערכת בכך מנת לחקור את המודל של-י את ההזדמנות הזו על/נצל. ונחלשת בתדרים גבוהים יותר
, י כיצד כל אחד מהם משנה את תגובת המרווח/י את שלושת הפרמטרים של המודל ותצפה/שתשנה

 מתקצרים ככל setting time-ו peak timeי כיצד /צפה, לדוגמא. התמסורתפונקציית  וbodeדיאגרמת 
  .תגובר Jeq האינרציהש

  
י כי הפרמטרים מוחזרים למצב בו הם זוהו / וודא,הפתוח נחקרו-חוגהני מאפייש לאחר – 16שלב        

 5'  מסאיוריישום המופיע בצלמית ה הטוען את )Model Fitting ( מודלויסות בלשוניתי /בחר. לראשונה
  .י עם המעבדה/והמשך
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   ויסות המודל:5איור 

  
  ה של  מציג את הסימולצי)מסך המציג את האותות(הסקופ , 5'  מסאיורכפי שמתואר ב – 17שלב        

   ותגובת מהירות המנוע, תמטי שפותח המודל המבעזרתהנוצרת ,  המנועמהירותתגובת 
  . מופעל על ידי מחולל אותותQNETהמנוע של . המהירות-ידי מד-הנמדדת על, האמיתית

  
  עדכן -ה בכפתור י/ בחר.וערכים אל תוך משתני המודלש המKt- וRm את ערכי י/ הכנס– 18שלב        

  א מדמה את ינה מכיוון שה משתדיאגרמהלב שהסימולציה ב-י/ושים) Update Model(ל מוד
  .חדשיםת פרמטרים עזרהמערכת ב

  
   תחל להתאים לתגובה ה הממודלתעד שהתגוב  Jeq האינרציה שנה את פרמטר – 19שלב        

   ציר של האינרציה אך ה הדיסק ידועעומס של האינרציה, כפי שצוין מוקדם יותר. האמיתית
   .לא ידועהמנוע 

  מנת לראות - של המודל עללאחר שינוי פרמטר Update Model-י ללחוץ על כפתור ה/זכור
  .את השינויים בסימולציה

  
    , Rmואת קבוע התנגדות המנוע   Kt  הסיבובניתן לשנות את קבוע המומנט,  בנוסף לכל– 20שלב        

  , ת לתגובה האמיתיההסימולציה מתאימברגע ש.  מדוייקת את המודל בצורהכיילמנת ל-על
   להתקדם כדי Acquire Data- ולחץ על כפתור ה שהתקבלו הסופייםRm- וJeq, Kt את הקלט

  מעבדת  –מעבדה הבאה פגישת הל לשימוש ב" את הפרמטרים הנהקלט. לתכנון הבקר
DCMCTמיקום בקרת – 2'  מס.  
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  יחידה  מדידה   למודלויסותפרמטר 

Rm   Ω 
Kt    N·m/A 
Jeq    Kg·m2  

   פרמטרים לויסות המודל:6טבלה    

  
  

  , 6'  מסאיור כפי שמוצג ב).controller Design(תכנון בקר לשונית כעת יש לבחור את – 21שלב        
   פתוחה-חוגהמערכת  המייצגת את התמסורת פונקציית ינוה) Motor Model( מנועהמודל בלוק 

   משובשני הבלוקים נמצאים בלולאת . יש לתכנןהוא מערכת הבקרה ש PI-בקר ה וקובית
  הבדיקה הוא  אות, כברירת מחדל. סגור-חוגובכך הופכים את המערכת למערכת בקרה , שלילית

  מנוע אכן  מתח למנוע שיבטיח כי הלהוציאמערכת הבקרה אמורה . deg/s 100 של בקפיצות
  .ישיג את המהירות הרצויה

  
  

  
   תכנון הבקר:6איור 

  
  

   ואת Kp הפרופורציוני גבר משנים את ה6'  מסאיור בהעגולים  הבקרה שני המחוונים– 22שלב        
   7'  כפי שמופייע בטבלה מסKi- וKp  את הההגבריםי/תשנה. של הבקר, Ki האינטגרלי הגברה

   י הבקרביצוע- ואת השינויים ב)step response(מדרגה  את השינויים בתגובת י/ותעד
)Controller performance.(  
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Steady-State 

Error (%) 
Setting Time 

(s) 
Max. Overshoot 

(%) 
Rise 

Time (s) 
Ki 

(V/rad·s) 
Kp 

(V/rad) 
     0.50 0.00 
     0.50 0.03 
     0.50 0.05 
     0.50 0.08 
     0.50 0.10 
     0.00 0.05 
     0.25 0.05 
      0.50 0.05 
       0.75 0.05 
      1.00 0.05 
         

   ביצועי הבקר:7 טבלה   
  

  האפיון והביצועים הנדרשים ממערכת בקרה משתנים בהתאם לצרכים של ,  בכלליות– 23שלב        
   Ki- וKp הבקר הגבריי את /מצא.  הפיזיקליים של המערכתוהמגבלות בכללותההמערכת 

  : בצורה המירביתDCMCT- של מערכת הות הבאדרישותשמתאימים ל
 .' שנ0.15של ) rise time(ימום זמן עליה מקס )1
 .5% -פחות מ) Overshoot(יתר -תגובת )2
 .' שנ0.25 -פחות מ) Setting time(זמן יצוב  )3
מהירות מנוע נמדד צריך להתכנס , לדוגמא (0%של ) Steady-state(שגיבת מצב יציב  )4

  ).למהירות פקודה
  

  י את /הכנס,  המתאימה לאפיון הדרושסגור-וגח תההגברי הבקרים משיגים תגובש לאחר – 24שלב        
  זמן מאפייני תוצאות יחד עם , 7' שמופיעים בשורה האחרונה של טבלה מס Ki- וKp -ערכי ה

  ).response time-domains ( התואמיםהתגובה
  

  מנת לטעון את -על) Controller Implementation( הבקר מימוש הלשוניתי את / בחר– 25שלב        
   DC-על הבקר שתוכנן כעת להיות מיושם במערכת מנוע ה. 7'  מסאיורהיישום המופיע בת צלמי
  מציב את מהירות המנוע , 7'  מסאיורכפי שמופיע ב, השמשת הבקרהצג ביישום . QNETשל 

  ידי -כפי שהיא נמדדת עלהסגור -בחוג מהמודל המתמטי ואת המהירות האמיתית המסומלצת
  .המהירות-מד
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  )פרופורציוני אינטגלי (PIמימוש בקר  :7איור 

  

  מופיעים בלוח , דרישות שתוכננו להתאים לוהאינטגרליקבועי הפרופורציוני כי י / וודא– 26שלב        
   מהירות רצויהמחולל הפונקציות בלוח . 7'  מסאיורמוצג ב ה)Controller Gains( הבקרהגברי

)Desired Speed (י את אות המהירות הנשלטת /קבע. ליחוס משמש ליצור את מהירות הבקרה  
  . מעלות לשנייה100 מרובע בעל אמפליטודה של גלל

דבר זה יבטיח שהבקר לא .  המערכת ממנה פותח המודלעבור אותה את הבקר י/ממש
  .מבוסס על מודל שעלול לא לייצג את המנוע שלך

  
 כוון את הבקר ,  לדרישותעונה סגור האמיתית או המדומה כבר לאה-ת החוגתגובאם  – 27שלב        

  ואת מאפייני ביצועי הבקרה תםמשתש הסופיים שהKi- וKp את הקלט. בקרה הגבריבלוח 
  ,Rise Time, Max. Overshoot, Setting Time –סגור ה-ת החוגתגובים של קבלהמת

Steady-State Error  –8'  בטבלה מס.  
  

 הגדרות ערך נמדד יחידות
V/rad  Kp 

V/rad·s  Ki 

s  Rise Time 
%  Max. Overshoot 
s  Setting Time 

deg/s  Steady-State Error 
  הסגור האמיתיים-ביצועי החוג :8 טבלה                        

  
  ) מסור וריבוע-שן, סינוס(בקרה האו סוג של אות /תדר וה, י את האמפליטודה/ שנה– 28שלב        

  .תגובותגות ההתנהלב לשינויים ב-י/ושים
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 זה יעביר  ו)Acquire Data(דגום מידע ידי לחיצה על כפתור - עצור את יישום הבקר על– 29שלב        

   PROTOTYPING  כבה את מתג הכוח).Mathematical Model (מודל מתמטי ללשוניתאותך 
POWER BOARD ואת מתג SYSTEM POWERבצד האחורי של יחידת ה -ELVIS . נתק  

  ידי לחיצה על -המעבדה עלמפגש סיים את , לבסוף.  של המודולAC) החילופין-זרם(את כבל 
  .יישוםצלמית הב) Stop( עצור-כפתור ה


