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 مستخلصال

 
  مك  لكاالمكا  قوز ك  و بك  ورالك  ممول ك  ات مشككة  قدكر ر ممةمك إلى البحث زرك      

  كككككك حقمالالمككككككزو  االمقمثةكككككك  بار دككككك  الو  االعق ار كككككك بمككككككق اراقكككككك  القدكككككر ر  اسكككككقلرا 
ار دك  وا كت و ار دك   ار د  المدررات القجز ق  ،المربمات الصغرى ، ار د  وزون ،الم

 .ورةوا ت الما  
ح ككث قكك  ورة ار دكك  المدككررات القجز ق كك  وار دكك  وا ككت وار دكك  وا ككت الما ككقكك  قاب كك  و 

 . القوز   ورال  ممول    اشقدا  ص غ  لقدر ر ممةمات
ككالقدككر ر  اراقكك ككك  مكك  محاكككاة لةمدارنكك  بكك   الأسككةو   اسككقلر    أفضكك   إلككى  لةقوص 

محاكككاة بقول ككر ب انككات لا قمككت عمة كك  ح ككث ،  ورالكك  الممول كك  ار دكك  لقدككر ر الممةمككات
عةكى لمكن نمكالل لةدك   الحد د ك  لةممةمكات  باالعقمكارالمكا  عشواق   ققب  قوز ك  و بك  

 20,5.7,5.0:1  A  ، )20,3,2.0(:2  A  
)20,5.1,1.0(:3  A ، )20,1,067.0(:4  A  

)20,75.0,05.0(:5  A  

م نككككككككككككككككككك  العةكككككككككككككككككككى حجكككككككككككككككككككو  و  100,75,50,25,10n  الم نككككككككككككككككككك   اتوبقككككككككككككككككككككرار         
 500,200Nلكككل ت مقككك   لةكككزم  الككككل   كككق  مككك  لالكككك  قدكككر ر رالككك  الممول كككك  وبأ

 ( .T=12,12لقوز   و ب  الما  وهما )
وتكر وضكمت نقكاقل القدكر ر فكو جككراو  أعكرت لغكرق المدارنك  ، واجكرار هكل  المدارنكك  

 ومقوسكككككككككككا (MSE)لاكككككككككككأ ال تامقوسكككككككككككا مربمككككككككككقكككككككككك  اسكككككككككككقلرا  مم ككككككككككار   وهمكككككككككككا 
 . (MAIC)واك اك

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 مصطلحاتال

                                                       شك  لقوز   و ب                                                       الممةم  
                                    ممةم  الد ان لقوز   و ب                     

   لقوز   و ب                                                        ضو قمممةم  ال
  PWM                                                الموزون حقمالالاالمزو    ار د

   LS                     الصغرى                     ماتالمرب ار د 

                                                                       PMالمدررات القجز ق  ار د  
                                                                          Wوا ت ار د  
                                                                             MW        ة وا ت الماور ار د  

              رال  الممول                                                                tR  
                                                                          الفش   ممر  th 

PWM          PWMPWMPWMلار د   قموض والد ان وال الشك  درر ممةماتم  ˆ,ˆˆ 
LS                  LSLSLSلةار د   قموض والالد ان ممةمات الشك  و  دررم  ˆ,ˆˆ                                                                     

PM                 PMPMPMلةار د   قموض مدرر ممةمات الشك  والد ان وال  ˆ,ˆˆ                                                                     
W                  WWW  لةار د  ضمو قمدرر ممةمات الشك  والد ان وال  ˆ,ˆˆ                                                                     
MW              MWMWMW  لةار د  ضمو قمدرر ممةمات الشك  والد ان وال  ˆ,ˆˆ 

PWM                                                           مدرر رال  الممول   لار د   tRPWM
ˆ   

LS                                                                      مدرر رال  الممول   لار د  tRLS
ˆ  

PM                                                                مدرر رال  الممول   لار د  tRPM
ˆ  

W                                                                      مدرر رال  الممول   لار د  tRW
ˆ  

MW                                                                 مدرر رال  الممول   لار د  tRMW
ˆ   

لةد   الحد د   لةممةمات النمولل األو    ,,                                        1A  
النمولل الثانو لةد   الحد د   لةممةمات   ,,                                       2A  

   الحد د   لةممةمات النمولل الثالث لةد  ,,                                       3A 
النمولل الراب  لةد   الحد د   لةممةمات   ,,                                        4A              



لامن لةد   الحد د   لةممةمات النمولل ال  ,,                                     5A 

                                                                                 MSEلاأ ال اتمقوسا مربم

                                                                                         AIC وكاك امقوسا  
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