
 תלמידי פיסיקה שנה ג -ניסוי במערכות בקרה
 

 DCמנוע דיסקה ו
 

 
 :ות הניסויימטר

 
  דיסקה מסתובבתבנייה והפעלה של מערכת משוב מבוקרת מחשב לייצוב דינמי של  
 היכרות עם תורת הבקרה 

  היכרות עם תוכנתLabView 

 
 :ללימוד דגשים

 
 להבין היטב את המנגנון של מערכות הבקרה בחוג פתוח ובחוג סגור עם שלושת סוגי המשוב 

  .במערכות מסדר ראשון ושני התמסורת וכיצד מחשבים את פונקציתללמוד מהי 
 ( 4סעיף    3' עמ"  )בקרת מהירות – 1ניסוי "עיינו בקובץ 

 .ר במרחב הזמן ובמרחב לפלסחשבו את פונקצית התמסורת של המערכת בחוג פתוח ובחוג סגו
  

 :תאור המערכת 
 

 חיישנים הקוראים את הזוויתמחוברים  הדיסקה לציר .אליו מחוברת דיסקה DCלפניכם מנוע 

(encoder.)  
 . ולסובב את הדיסקה DCמנוע להפעיל מתח על ניתן 

 . ניתן לשלוט על סיבוב הדיסקה LabViewקורא את הנתונים ובעזרת תוכנת  DAQכרטיס 
 

 :מהלך הניסוי
 

 :אפיון המערכת  –חלק א 
 

 "בקרת מהירות – 1ניסוי "בקובץ  והיעזר. מצאו את קבועי המערכת
 

 : בקרת מהירות  –חלק ב 
 

  :חוג פתוח
 

 .תכננו ניסוי למציאת פונקצית התמסורת של המערכת בחוג פתוח
 .המצאו אותה והשוו את הפרמטרים המתקבלים לפרמטרים שקיבלתם מהתיאורי

 
 :חוג סגור 

 
 .תוכנית לייצוב מהירות הדיסקה על מהירות נתונה תבוכ

  .(P,PI,PID)עשו שימוש במעגלי הבקרה השונים 
 .במערכת זו(  steady state  error)ושגיאת מצב עמיד ( overshoot)מה המשמעות של יריית יתר 

 .כיצד משפעים הפרמטרים השונים על מערכת הבקרה
 .י המודל הליניארי"הנצפות ואינן מוסברות עהתייחס גם לתופעות 

 
 :להרחבה אפשריים נושאים 

 
 ניסוי בקרת מיקום

 (PDM)בקרה בעזרת פולסים 
 דיסקה לא הומוגנית

 רעיונות מקוריים שלכם
  



  
 :1נספח 

 
 Quanserעם דיסקה של חברת  DCהפעלת מנוע 

 
 (בתמונה  4מסומן )  ELVISהפעל את המתג הכללי לערכת ה  .1

 (.בתמונה  2מסומן )הפעל את המתג החשמלי למערכת המטוטלת  .2

 (.בתמונה בחץ מסומן )ירוקות דולקות ליד כרטיס הבקרה  LEDנורות  4וודא  .3

 .תקן זאת -במידה ודולקות שלוש נורות בלבד המערכת אינה מחוברת למתח חיצוני .4

 . ייצרו ספריה על שימכם ושימרו אך ורק שם את הקבצים הנוצרים .5

יישום זה משמש , שנמצא במרכז שולחן העבודהLabView ) קובץ בשפת) VIהפעל את ה  .6
 . וירטואלי לשליטה על מהירות סיבוב הדיסקה  PIDלתכנות מעגל 

 . שקיבלתם VIלא לשנות את ה , בשם חדש בספריה שיצרתם VIשימרו את ה .7
 

 
 Quanserעם דיסקה של חברת  DCכיבוי מנוע 

 
 הפועלים VIסגור את כל ה  .1

 (.בתמונה  2מסומן ) מנועכבה את המתג החשמלי למערכת ה .2

 (בתמונה  4מסומן )  ELVISכבה את המתג הכללי לערכת ה  .3

 .כסה את המערכת בכיסוי ניילון .4
 

  



 

 
 

 


