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 בקרת תהליכי�

 מבוא .א

מערכות אוטומטיות מהוות מרכיב חיוני בייעול המתמיד של מכונות ותהליכי� פיסיקליי� 

 .המשפיעי� על שגרת החיי� של בני האד�

קשורות לוויסות ובקרה של תהליכי� המקצוע בקרת תהלי� מציג לסטודנט בעיות בסיסיות ה

 .ודר� מובנית לחקירת� ופתרונ�, פיסיקליי� המוכרי� לו מסביבתו הקרובה

 מטרות .ב

 .הכרת מושגי היסוד הקשורי� למערכות בקרת תהליכי� �

 .הבנת העקרונות הבסיסיי� שעל פיה� פועלות מערכות לבקרת תהליכי� �

 .ת במערכות בקרת תהליכי�הכרה ויישו� של שיטות מתמטיות הנדרשו �

 .הכרה ויישו� של שיטות לניתוח ביצועי� של מערכות בקרת תהליכי� �

 .הכרת מושגי הייסוד של מערכות ספרתיות לבקרת תהליכי� �

 ).MATLAB(הכרה ושימוש בתכנת הדמיה  �

 



3 

 פירוט הנושאי� .ג

  עיוניי�לימודי� �

 

 הלימוד נושאי שעות

   

 ב� טרימסטר א–בועיות  שעות ש6 –ג "כיתה י 

 1  מבוא למערכות בקרה 12

 2  רקע מתמטי למערכות בקרה 30

 3   מלבני�תאלגברה של דיאגראמו 36

 4  ביצועי� של מערכות בקרה 36

 ΙΙ  5 וסדר Ιדוגמאות לתהליכי� מסדר  30

ג"כ שעות בכיתה י"סה 144  

 

  טרימסטר ג– שעות שבועיות 5 –ד "יכיתה  

 1  שגיאות במערכות בקרה 15

 2  יציבות של מערכות בקרה ע� משוב 10

 3  ש לניתוח יציבות של מערכת בקרה ע� משוב"שיטת המג 35

כ שעות בטרימסטר ג"סה 60  

 

 ה� טרימסטר ד– שעות שבועיות 4 –ד "כיתה י 

 1   רענו��ש "טת המגיציבות של מערכות בקרה ע� משוב ושי 8

 2  שימוש בעקומי בודה לניתוח יציבות של מערכת בקרה ע� משוב 28

 3  רשתות קיזוז 8

 4  מבוא לבקרה ספרתית 24

 לניתוח תגובה ויציבות של MATLABהכרה ושימוש בתכנת  28

 מערכות בקרה

 5 

ה�כ שעות בטרימסטרי� ד"סה 96  

ד"כ שעות בכיתה י"סה 156  
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 )ג"כיתה י( פירוט תכנית הלימודי
 –  עיוניי�מודי�לי �

 

 הלימוד נושאי שעות

   

 מבוא למערכות בקרה 12

מערכת בקרה בחוג פתוח ומערכת בקרה בחוג סגור , מערכת בקרה כללית

 דוגמאות למערכת בקרה 

  באמצעות משוואה דיפרנציאלית �מודל מתמטי של תהלי�

1 

1.1 

1.2 

1.3 

 רכות בקרהרקע מתמטי למע 30

, מהירות, מדרגה, הל�: פונקציות בסיסיות. הגדרה של פונקציה

x, תאוצה

e ,x

e
הזזת פונקציה בציר האופקי ושינוי קנה . וסינוס, −

הגדרה של פונקציית הנגזרת והנגזרות של הפונקציות הבסיסיות. מידה

מספר מרוכב בשיטה הקרטזית כתיבת . הגדרה של מספר מרוכב

 פעולות אלגבריות במספרי� מרוכבי�. ובשיטה הפולרית

טבלת התמרות , ההגדרות של התמרת לפלס והתמרת לפלס ההפוכה

 משפטי הער� הסופי והער� ההתחלתי. לפלס

2 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

  מלבני�תאלגברה של דיאגראמו 36

ופונקציית הגדרת פונקציית התמסורת של מערכת במישור לפלס 

נקודת , נקודת צומת, מלב�: סימוני� מוסכמי�. התמסורת השקולה

 סיכו�

הזזת נקודת , חיבור מלבני� בטור ובמקביל: כללי הצמצו� היסודיי�

 וביטול משוב , הזזת נקודת צומת אחרי מלב�, צומת לפני מלב�

 )רשות(שיטת ההצבה 

 עקרו� הסופרפוזיציה למערכת מרובת כניסות 

3 

3.1 

 

 

3.2 

 

3.3 

3.4 

 ביצועי� של מערכות בקרה 36

 תגובת מעבר ותגובה במצב המתמיד של תהלי� פיסיקלי: הגדרות

  Ιפונקציית התמסורת של תהלי� ע� פיגור מסדר 

במצב היציב ובמצב ,  לאילו� מדרגהΙתגובת תהלי� ע� פיגור מסדר 

 המושגי� קבוע זמ� והגבר – פונקציית התמסורת המעבר מתו� ידיעת

 Ιתיאור מתמטי וגרפי של תגובת תהלי� ע� פיגור מסדר . סטטי

 לאילו� מדרגה

במצב היציב ובמצב ,  לאילו� מדרגהΙΙתגובת מערכת ע� פיגור מסדר 

, � תדירות טבעית המושגי–המעבר מתו� ידיעת פונקציית התמסורת 

תיאור מתמטי וגרפי של . ומקד� הריסו�, תדירות התנודות המרוסנות

 הבחנה בי� – לאילו� מדרגה ΙΙתגובת תהלי� ע� פיגור מסדר 

 הערכי� האפשריי� של מקד� הריסו�

4 

4.1 

4.2 

4.3 

 

 

 

4.4 
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 הלימוד נושאי שעות

   

 ΙΙר  וסדΙדוגמאות לתהליכי� מסדר  30

 תהלי� מילוי מכל ותהלי� טעינת קבל והשוואה ביניה�

 הכוללת קפי� ומרס� ומעגל חשמלי הכולל קבל תתיאור מערכת מכני

 וסליל והשוואה ביניה�

5 

5.1 

5.2 

ג"כ שעות בכיתה י"סה 144  

 

  ביבליוגרפיה–ספרות עזר  .ד

 :הספר שעליו מתבססת התכנית

R.C.Dorf, Modern Control Systems, Prentice-Hall, 9/e 2001 

שראו אור בהוצאת , )e/5(אפשר להשתמש ג� במהדורות קודמות החל ממהדורה חמישית 

Addison Wesley או במהדורה האחרונה , 1989 משנת )/e 10( , בהוצאתPrentice-Hall. 

 ספרות עזר נוספת

 .רטהוצאת או, בקרת תהליכי�, בהיר זאב ולוי אבי .1

 ".מערכות הספק"הוצאת , מבוא לבקרה, בהיר זאב .2

 .הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תבקרה ליניארי, פויאר אריה .3

 .הוצאת מכלול, מבוא לבקרה ואוטומציה, פס� דוד .4

 הערות .ה

 .ה� אפשר לשלבו בתוכנית טרימסטרי� ד–נושא בקרי� תעשייתיי� הוצא מ� התכנית  .1

 אינ� בתכנית המוצעת ובמקומ� – הורבי� –ות כמו נייקוויסט וראוט שיטות ניתוח נוספ .2

 .הורחב נושא השימוש בתוכנת סימולציה

 . הוא נושא חדש המעדכ� את תכנית הלימודי�–נושא בקרה ספרתית  .3
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 המטרות הלימודיותפירוט  –  עיוניי�לימודי� �

 

 1 מבוא למערכות בקרה 

מערכת בקרה בחוג פתוח ומערכת בקרה ,  להגדיר מהי מערכת בקרה כלליתלדעת �

 .בחוג סגור

התהלי� :  מה� מרכיבי הבסיס של מערכת בקרהלדעת, את משמעות המשוב להבי� �

 . וחייש� המשוב, יחידת גילוי השגיאה, בקר התהלי�, המבוקר

 . דוגמאות למערכת בקרהלהכיר �

 .בדוגמאות את מרכיבי הבסיס שתוארו בסעי� הקוד� לדעת לזהות �

 כי על מנת לבקר תהלי� כל שהוא יש לחקור אותו ולבנות עבורו מודל להבי� �

 .מתמטי כמותי

 מתמטי באמצעות משוואה ר של התהלי� גוררת תיאות כי הדינאמיולהבי� �

 .דיפרנציאלית

 כי פתרו� של משוואה דיפרנציאלית יהיה בצורת פונקציה מתמטית להבי� �

 .מסוי�המתארת בדר� כלל קשר בי� הזמ� לגודל פיסיקלי 

 

 2 רקע מתמטי למערכות בקרה 

 פונקציה ופונקציה נגזרת

  להגדיר פונקציה ובפרט פונקציה של הזמ�לדעת �

x, תאוצה, מהירות, מדרגה, הל�:  פונקציות בסיסיות המקובלות בבקרההכרת �

e ,
x

e
 .וסינוס, −

י נעשית על ידי הוספה או חיסור מ�  כי הזזת פונקציה בציר האופקלהבי� �

 .בפרט הסחת פאזה בפונקציית סינוס, הארגומנט

 . כי שינוי קנה מידה מבוצע על ידי הכפלה או חילוק של הארגומנטלהבי� �

 . את משמעותהולהבי� להגדיר את פונקציית הנגזרת לדעת �

 .2.1.2 את הנגזרות של הפונקציות שהוזכרו בסעי� להכיר �

2.1 

 כבי�מספרי� מרו

 . את הצור� בהגדרת מערכת המספרי� המרוכבי�להבי� �

�  כתיבת מספר בשיטה הקרטזית ובשיטה הפולרית ומעבר בי� הצורות לייש

 .השונות

�  .כפל וחילוק, חיסור, חיבור:  פעולות אלגבריות במספרי� מרוכבי�לייש

2.2 

 התמרות לפלס

פרנציאליות  את הצור� בשימוש בהתמרות לפלס לפתרו� משוואות דילהבי� �

 .תליניאריו

2.3 
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S  את העובדה כי ההתמרה מעבירה פונקציה ממישור הזמ� למישור להכיר �

 .וההתמרה ההפוכה מחזירה למישור הזמ�)  המרוכב�המישור (

 . את ההגדרות של התמרת לפלס והתמרת לפלס ההפוכהלהכיר �

�  . התמרה והתמרה הפוכה באמצעות טבלת התמרות לפלסלייש

 .הצור� של השימוש בה�ולהבי� ר� הסופי והער� ההתחלתי   את משפטי העלהכיר �

 3  מלבני�תאלגברה של דיאגראמו

 את הגדרת פונקציית התמסורת של מערכת במישור לפלס כיחס בי� מוצא לדעת �

 .המערכת לכניסתה

 . דוגמה למערכת בסיסית כלשהילהכיר �

כות המחוברות  כי מערכת מעשית מורכבת פעמי� רבות מאוס� של תת מערלהבי� �

 . ביניה� והצור� בהחלפת� במערכת יחידה בעלת פונקציית תמסורת שקולה

 .נקודת סיכו�, נקודת צומת, מלב�:  סימוני� מוסכמי�להכיר �

�  :להוכחת כללי הצמצו� היסודיי�) מהסעי� הקוד�( הכרת הסימני� יישו

דת צומת הזזת נקו, הזזת נקודת צומת לפני מלב�, חיבור מלבני� בטור ובמקביל �

 .וביטול משוב, אחרי מלב�

�  . כללי הצמצו� על ידי פתרו� תרגילי� שוני�יישו

�  ).רשות( של שיטת ההצבה למציאת פונקציית התמסורת השקולה הכרה ויישו

 .הכרה ויישו� עקרו� הסופר פוזיציה לפתרו� תרגילי� במערכת מרובת כניסות �

 

 4 ביצועי� של מערכות בקרה

 .גובת מעבר ותגובה במצב המתמיד של תהלי� פיסיקלי ההגדרות של תהבנת �

 . Ι הפיתוח של פונקציית התמסורת של תהלי� ע� פיגור מסדר הבנת �

�  . משפט הער� הסופי לקבלת התגובה במצב היציביישו

במצב המעבר במצב היציב ו,  לאילו� מדרגהΙ תגובת תהלי� ע� פיגור מסדר הבנת �

 .מתו� ידיעת פונקציית התמסורת

 . המושגי� קבוע זמ� והגבר סטטיהבנת �

 . לאילו� מדרגהΙ של תגובת תהלי� ע� פיגור מסדר י התיאור הגרפהבנת �

�  לאילו� מדרגה כשידועי� Ι סרטוט גר� של תגובת מערכת מסדר יישו

 .לי�הפרמטרי� של התה

�  .  של מציאת הפרמטרי� של התהלי� מתו� סרטוט התגובהיישו

 . ΙΙ הפיתוח של פונקציית התמסורת של תהלי� ע� פיגור מסדר הבנת �

במצב היציב ובמצב ,  לאילו� מדרגהΙΙ תגובת מערכת ע� פיגור מסדר הבנת �

 .ורתהמעבר מתו� ידיעת פונקציית התמס

זמ� , מקד� הריסו�, תדירות התנודות המרוסנות,  המושגי� תדירות טבעיתהבנת �

 .הגעה לשיא ראשו� ותגובת יתר
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 – לאילו� מדרגה ΙΙ של תגובת תהלי� ע� פיגור מסדר י התיאור הגרפהבנת �

 .הבחנה בי� הערכי� האפשריי� של מקד� הריסו�

�  לאילו� מדרגה כשידועי� ΙΙערכת מסדר  סרטוט גר� של תגובת מיישו

 .הפרמטרי� של התהלי�

�  . של מציאת הפרמטרי� של התהלי� מתו� סרטוט התגובהיישו

 ΙΙ 5 וסדר Ιדוגמאות לתהליכי� מסדר 

  .וגיה ביניה� התהלי� של מילוי מכל ותהלי� טעינת קבל והאנלהבנת �

 תהלי� העברת אנרגיה קינטית בי� קפי� ומרס� ותהלי� העברת אנרגיה הבנת �

 .חשמלית בי� סליל וקבל והעברת אנרגיה ביניה�
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