
: عنوان الرسالة

التحكم فى منظومات القوى الهيدروليكية  

 (التحكم الغيرخطى والمبهم لتتبع القوة لمنظومة كهروهيدروليكية مؤازرة) 

: مقدمة عن الرسالة

ىذه الرسالة تقدم توصيفًا لمعادالت الحركة الغير خطية لدوائر الييدروليك المؤازرة بما تشممو من 
 صمام مؤازر و اسطوانة ىيدروليك، وتم فى ىذة الرسالة عمل نموذج محاكاة 

(Simulink - Model) ًلممننومة  م دراسة ىذا النموذج والتحقق من النتائئ  معمميا  .

لتتبع القوة لمننومة  (التحكم المبيم أو التحكم الضبابى)تم تصميم ودراسة نموذج لمتحكم الذكى 
. الييدروليك المؤازرة

تم عمل مقارنة بين , MATLAB وتمت ىذة الدراسة عمى نموذج محاكى باستخدام برنامئ كمبيوتر 
نتائئ المحاكاة و النتائئ المعممية و اعطت ىذة المقارنة مؤشرات جيدة لمتحكم فى القوة لمننومة 

. ىيدروليك مؤازرة

 
. وهذة الرسالة مكونة من ستة فصول وثالثة مالحق

 
:  ممخص الفصول كما يمى

  المقدمة –الفصل االول 

  ويشمل ىذا الفصل دراسة وتصنيف لالبحاث المنشورة فى مجال دوائر الييدروليك 
 .المؤازرة وطرق التحكم بيا ، وتم التركيز عمى ننم التحكم فى القوة الييدروليكية وننم تتبع القوة

ويشمل ىذا الفصل ايضا خطة العمل ليذة الدراسة واالجيزة العممية ومعدات القياس وفى النياية تم 
. كتابة محتوايات وتبويب الرسالة

 
                                                       النمذجة الديناميكية والمحاكاة       -الفصل الثانى 

ويحتوى ىذا الفصل عمى معادالت المكونات الييدروليكية وتوصيف معادالت الحركة الغير خطية 



وتبع ذلك استنباط نموذج , لدوائر الييدروليك المؤازرة بما تشممو من صمام واسطوانة ىيدروليك
 محاكاة لمننومة ىيدروليك مؤازر باستخدام برنامئ 

MATLAB- SIMULINK وتمت دراسة ىذا النموذج الننرى لتتبع الموضع واستخدم لذلك طريقة 
 . تحكم تفاضمى

 
                                          النتائج المعممية –الفصل الثالث 

ويشمل ىذا الفصل النتائئ المعممية لتتبع الموضع لمننومة ىيدروليك مؤازرة ومقارنتيا مع 
النموذج الننرى المستنبط من المعادالت لمننومة ىيدروليك مؤازرة والتحقق منيًا من خالل مقارنة 

 .النتائئ 
 

     استراتيجية التحكم –الفصل الرابع 

 

. (او التحكم الضبابى )ويحتوى ىذا الفصل عمى مقدمة توضح طريقة التحكم المبيم  
واستخدمت طريقة التحكم المبيم التناسبى التفاضمى لتتبع القوة لمننومة ىيدروليك مؤازر كما 

وطريقة التحكم المبيم التناسبى التفاضمى , استخدمت كل من طريقة التحكم المبيم التناسبى التكاممى
. مضاف اليو التكاممى لتتبع القوة لمننومة ىيدروليك مؤازرة 

 
  نتائج التحكم المبهم –الفصل الخامس 

 

 ويشمل ىذا الفصل النتائئ لتتبع القوة لمننومة ىيدروليك مؤازر التى تمت عمى نموذج  
وقد أعطت ىذة  . م تم مقارنة النتائئ معممياً , MATLABمحاكى باستخدام برنامئ حاسب آلى 

. النتائئ مؤشرات جيدة لمتحكم فى القوة لمننومة ىيدروليك مؤازرة
 

   مناقشات واستنتاجات  –الفصل السادس 

يحتوى ىذا الفصل عمى ممخص لنتائئ الرسالة والتوصيات المستقبمية لألبحاث فى مجال    
. التحكم لتتبع القوة لمننومة ىيدروليك مؤازرة

 




