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رئيس قسم الجودة   سم                                         رئيس الق                       ستاذ المادة             أ  

 ملخص لتجربة معملية فى مادة نظريه التحكم االلى

 PD - CONTROLLER المكبر التناسبي التفاضلي إسم التجربة /
 الفصل الدراسي الثاني األول من األسبوع م

 -PDعلي خصائص االستجابة للمتحكم التناسبي التفاضلي )ان بتعرف الطالب  الغرض من التجربة 1
CONTROLLER.عندما يكون دخل المتحكم دالة خطوة ودالة إنحدار ) 

2 
ودور  خطوات إجراء التجربة

 المعيد

( والتردد علي القيمة 11/9واضبط وحدة مولد الموجات علي قيمة ) توصيل التجربةيقوم ب -1
(10HZ( والجهد علي قيمة )3V) ( وقم بتوصيل المفتاحSبوحدة المفتاح اليدوي األتوماتيكي ) 

 ( وذلك عندما تكون إشارة الدخل دالة انحدار.4Vواضبط الوحدة علي قيمة )
علي القيمة ( Xواضبط المفتاح )( 5علي القيمة ) KPضبط وحدة المتحكم التناسبي يقوم ب -2

(0.1X. ) 
) للمفتاح واضبط ( ONضبط وحدة المتحكم التفاضلي وذلك بتشغيل الوحدة علي الوضع )يقوم ب -3

KD/S ( 0.04)( علي الوضع( واضبط المفتاحX علي القيمة )(X1.) 
لكل قسم وأوصل جهاز االسيلوسكوب بالمصدر واضبط الجهد لكل قسم والتردد  التاكد من توصيل -4

في حالة دخول وذلك بخرج وحدة المفتاح اليدوي االتوماتيكي ( Y1)لالسيلوسكوب األولي القناة 
وحدة المفتاح اليدوي االتوماتيكي وتوصل  دالة الخطوة تستبعدوفي حالة دخول دالة االنحدار 

(Y1 )( بخرج وحدة مولد الموجات أوصل القناة الثانية لألوسيلسكوبY2.بخرج نقطة التجميع ) 
ووصل التجربة  (Aبين النقطة )التجربة بتركيب التوازي وذلك باستخدام قنطرة توصيل ل يصالتاكد من تو  -5

 ( بوحدة التغذية.S1( ووصل المفتاح )Bبتركيب التوالي وذلك باستخدام قنطرة توصيل بين النقطة )

 دور الفني في التجربة 3

 تحضير أجهزة القياس الخاصة بالتجربة وهي جهاز راسم الذبذبات ومصدر تغذية.  -1
التشغيل لألجهزة والتأكد من سالمة تحضير لوحات التحكم والتأكد من سالمة الفيوزات ومفاتيح  -2

التوصيالت الكهربية لألجهزة وتشغيل االجهزة بطريقة للتأكد من عدم وجود أخطاء أو مشاكل قبل 
 إجراء التجارب. وقبل دخول الطالب المعمل.

 دور الطالب في التجربة 4

دما التوالي عن رسم اشارتي الدخل والخرج للمتحكم التناسبي التفاضلي في حالة التركيبيقوم ب -1
رسم اشارتي الدخل والخرج للمتحكم التناسبي التفاضلي في حالة تكون إشار الدخل دالة خطوة و 

يمة الخرج رياضيًا في الحالتين رسم قالدخل دالة إنحدار و التركيب التوالي عندما تكون إشار 
 ذكر مميزات المتحكم التناسبي والتفاضليو 
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 PID - CONTROLLERإسم التجربة / المكبر التناسبي التكاملي التفاضلي 
 من الفصل الدراسي الثاني الثاني األسبوع م

( عندما تكون إشارة PIDعلي خصائص االستجابة للمتحكم التناسبي التفاضلي ) ان يتعرف الطالب الغرض من التجربة 1
 الدخل دالة خطوة.

 خطوات إجراء التجربة 2

( والتردد علي القيمة 11/9اضبط وحدة مولد الموجات علي قيمة )و  التجربة وصلبت يقوم -1
(10HZ( والجهد علي قيمة )3V) ( وقم بتوصيل المفتاحS بوحدة المفتاح اليدوي األتوماتيكي )

( وذلك عندما تكون إشارة الدخل دالة انحدار واضبط وحدة 4Vواضبط الوحدة علي قيمة )
( واضبط وحدة x1( علي القيمة )X( واضبط المفتاح )11علي القيمة ) KPالمتحكم التناسبي 

( 11( علي الوضع ) K1/S-1واضبط ) on( علي الوضع  s2المتحكم التكاملي بحيث المفتاح )
(  S3( وضبط وحدة المتحكم التفاضلي بحيث المفتاح )X10( علي قيمة )Xمع ضبط المفتاح )

 ( علي  X( مع ضبط المفتاح )0.08ع )( علي الوضKD/Sواضبط ) ONعلي الوضع 
 (.X1قيمة )

وصل جهاز االوسيلوسكوب بمصدر الجهد بحيث يتم ضبط الجهد لكل قسم والتردد لكل يقوم بت -2
 ( بخرج Y2( بخرج مولد الموجات وتوصل القناة الثانية )Y1القيم مع توصيل القناة األولي )

 عنصر التجميع.
( تركب التجربة Bوذلك باستخدام قنطرة توصيل بين النقطة )وصل التجربة علي التوالي يقوم بت -3

 (.Aعلي التوازي وذلك باستخدام قنطرة توصيل بين النقطة )

 دور الفني في التجربة 3

 تحضير أجهزة القياس الخاصة بالتجربة وهي جهاز راسم الذبذبات ومصدر تغذية.  -1
 التشغيل لألجهزة. تحضير لوحات التحكم والتأكد من سالمة الفيوزات ومفاتيح -2
التأكد من سالمة التوصيالت الكهربية لألجهزة وتشغيل االجهزة بطريقة للتأكد من عدم وجود  -3

 أخطاء أو مشاكل قبل إجراء التجارب. وقبل دخول الطالب المعمل.

 دور الطالب في التجربة 4
تكون إشارة الدخل  وذلك عندما( في حالة التركيب التوازي PIDرسم اشارتي الدخل والخرج للمتحكم )يقوم  -1

( في حالة التركيب التوالي وذلك عندما تكون PIDرسم اشارتي الدخل والخرج للمتحكم )دالة الخطوة و 
 . PIDإشارة الدخل دالة خطوة واذكر مميزات المتحكم 
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 العابرة لألنظمة ذات الرتبة األوليإسم التجربة / االستجابة 

 من الفصل الدراسي الثاني الثالث األسبوع م

 االستجابة العابرة لألنظمة ذات الرتبة األولي.علي خصائص ان يتعرف الطالب  الغرض من التجربة 1

 خطوات إجراء التجربة 2

 .التجربة وصل -1
( 10hz( مع ضبط التردد ) t on/t = 9/10ضبط وحدة مولد الموجات بحيث المفتاح )يقوم ب  -2

 ( بحيث يعطي موجة مربعة.s4المفتاح ) ( وضبط2vوضبط الجهد علي )
( علي قيمة x( وضبط المفتاح ) 6علي الوضع ) kpضبط وحدة المتحكم التناسبي بحيث يقوم ب -3

(x1( وضبط المفتاح )s2  علي الوضع )on  وأ ضبط وحدة نظام الرتبة الثانية علي قيمة 
(kt= 1.5). 

( علي الوضع sوضبط المفتاح )( 3( علي )t1/sوضبط )  0.1علي  x1ضبط  التاكد من -4
pt1. 

بخرج مولد ( y1الجهد مع توصيل القناة االولي )بمصدر وصل جهاز االوسيلوسكوب يقوم ب -5
  .بخرج وحدة نظام الرتبة الثانية( y2الموجات وتوصيل القناة الثانية )

 ( الخاص بوحدة التغذية. s1الفولت لكل قسم والتردد لكل قسم ووصل المفتاح ) ضبطمراجعه  -6

 دور الفني في التجربة 3

 تحضير أجهزة القياس الخاصة بالتجربة وهي جهاز راسم الذبذبات ومصدر تغذية.  -1
 تحضير لوحات التحكم. -2
 التأكد من سالمة الفيوزات ومفاتيح التشغيل لألجهزة. -3
 التأكد من سالمة التوصيالت الكهربية لألجهزة. -4
و مشاكل قبل إجراء التجارب. وقبل للتأكد من عدم وجود أخطاء أتشغيل االجهزة بطريقة  -5

 .دخول الطالب المعمل

 رسم اشارتي الدخل والخرج لنظام ذات الرتبة األولي علي ورقة الرسم البياني.يقوم ب -1 دور الطالب في التجربة 4
 رسم إشارتي الدخل والخرج لنظام ذات الرتبة األولي رياضياً يقوم ب -2

 


