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 'ש  9                                                               מדידות וחיישנים                                    .1

 ,מוחלטתשגיאה  שגיאה יחסית ו,רגישות, לינאריות: ם של מכשירי מדידה והמרהינימאפי 1.1

 ).רזולוציה(כושר הבחנה 

  .מעוות-מדוטרמיסטור , RTD: התנגדות משתנהשל על עקרון המבוססים חיישנים  1.2

 .לשיפור הרגישות  הפרשיתהמדידשם ביצוע  בגשר ווינסטון ל החיישנים שלשילובם

  וכיוון,כיוון האפס. רגישות טובה/ קבלת לינאריות טובה להדרושים הגשר  חישוב נגדי 

המוליכים התנגדות השפעת תנאי הסביבה על  קיזוזשיטות ל). SPAN(תחום המדידה 

 .המחברים בין הגשר לחיישן

  , אופטימקודד : (IR)אינפרה אדום  מקלט-על עקרון משדר ים המבוסססמתמרים 1.3

 .למקלט ו הנגד המחובר למשדר התנגדותחישוב ,טכומטר אופטי

 
 ' ש36                                                                                                      תורת הבקרה .2

. שני בעזרת התמרת לפלס, מסדרמסדר ראשון ו ת דיפרנציליותמשואו נות שלפתרוהצגת  2.1

 ).Sמישור (ת התמסורת של מערכת במישור לפלס יפונקציהצגת 

  : מדרגה של מערכת לאות מבוא מסוגתגובה בזמן  מתמטי וגרפי שלתיאור 2.2

  .מערכת מסדר ראשוןעבור  2.2.1

  .)הריסון מקדםבבתלות (מערכת מסדר שני עבור  2.2.2

   .של מערכות בקרה, Sבתלות במשתנה , באמצעות תרשים מלבנים, תיאור 2.3

 .דאחמוצא  ודאחמבוא עם  של מערכות בקרה תרשימי מלבניםשוט יפ

 .יציבות לבדיקת )ROUTH(ראוט  קריטריון הצגת .  במערכות בקרהיציבות מושג הגדרת 2.4

  חיבור לן ומסדר שני מסדר ראשו, בקרהת ו מערכ שלהמצב המתמיד חישוב תגובת 2.5

 .הנוצרת במערכתהשגיאה חישוב . שיפוע, מדרגה,  הלם:אותות מבוא מסוג

   .יציבות המערכת, תגובההזמן ,  השגיאה:עלהשפעת ההגבר הצגת  2.6

 
 ' ש39                                                                                                                בקרים .3

תפוקת חישוב ,  של הבקרמימוש אלקטרוניל מעגל,משוואת הבקרהצגת : P  מסוגבקר 3.1

 ההגבר על  שינוי השפעתבדיקת  .באחוזים,  היחסיתחום חישוב ה,השגיאה חישוב ,הבקר

 .)OFFSET(ההיסט  שגיאתהצגת  ,הבקר ביצועי

 הצגת אופן , של הבקרמימוש אלקטרוניל מעגל,משוואת הבקר  הצגת :І מסוג בקר 3.2

. במצב המתמיד הנוצרת ביטול השגיאהשם ל  Pמסוגעם בקר  I  של בקר מסוגלובויש

ואת ומשהצגת . זמן החזרה . מדרגהמבוא מסוג  אותעבור תפוקת הבקר שלת גרפיהצגה 

 מבוא מסוג אותבמצב המתמיד עבור הנוצרת במישור לפלס וחישוב השגיאה  הבקר

 .שיפועאות מבוא מסוג  ו,מדרגה
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 הצגה גרפית של תפוקת ,מימוש אלקטרוניל מעגל, משואת הבקרהצגת  :D  מסוגבקר 3.3

 PID בקר מאפייני השפעת ,שיפועאות מבוא מסוג  מדרגה ואות מבוא מסוג הבקר עבור

 .  ועל יציבות המערכת, של מערכת הבקרהעל מהירות התגובה

 . PID לכיוון פרמטרי הבקר )Zigler Nichols(לר ניקולס שיטת זיג 3.4

 

 ' ש36                                                                                    מערכות בקרה ממוחשבות .4
. (A/D)ממירים מאות תקבילי לאות ספרתי . הצורך בממירים במערכת בקרה ממוחשבת 4.1

 מאות תקבילי לאות ספרתי בשיטת הקרוב המדורגממיר תיאור של 

            (SUCCESSIVE APPROXIMATION) . המרת מתח לתדר הצגה של(V-F) . המרה של

 .R-2Rבשיטת  צגה של ממיר מאות ספרתי לתקבילי ה, (D/A) אות ספרתי לאות תקבילי

זמן  ,יביותספר מס : בהתאם לדרישות מהמערכת A/D ממירבחירתהצגת השיקולים ל 4.2

 הדרוש עבור ביצוע סופיהמילה ההשפעת אורך , קבועי הזמן דיוק, הדגימות קצב, המרה

 .ביצוע על דיוק ה-חילוק , כפל, חיסור, חיבור: פעולות

בקרה ו, מצבית- בקרה ממוחשבת דולשם הצגת תהליך של תרשים זרימה סרטוט של 4.3

 .יחסיתממוחשבת 

בין  המחובר (MOC) צמד אופטיאמצעות ת במתח הרשלמעגלי בקרת הספק מימוש  

 .טריאקלמחשב 
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 ספרות מומלצת 

 

 .)טכניון חיפה(הוצאת מכלול ,  פסן.ד'  פרופ,בקרה ואוטומציהמערכות  .1

  .סדרת שאום, מערכות משוב ובקרה .2

  .הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, פויאר.א'   פרופ', ג',ב',חלקים א, בקרה לינארית .3

  .הוצאת אורט, רוזנבלום. ו,קה תעשייתיתאלקטרוני .4

5. Linear Control System – Convention and Modern, D’Azzo & Houpis, McGraw-Hill 

 .הוצאת מערכות הספק, בהיר. ז, מבוא לבקרה .6

 ).2006(מטח -פ"בהיר הוצאת או. ז-יהל ו. ר, מערכות בקרה .7

 


