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Abstract 
           Pneumatic systems  are  widely used in industrial automation for their 
advantages such as  speed of motion, low cost of maintenance, safe operation and 
high power/ weight ratio, cleanliness, simplicity of operation  as compared  with  
other  systems such as hydraulic and electro - mechanical technologies.  
       In this work, a fuzzy PI controller is designed  for improving the output 
displacement of the servo pneumatic system, in  order to  improve  the  position  
transient  response. The  aim of  tuning  is  to reach  minimum  steady state  error  
in  the  output  displacement  and  also to compensate  the effect  of  applying  
different types of external load forces. The parameters  of  the controller  are tuned  
using  a trial and error method.  
       A  comparison  between  the results of using  Fuzzy PI controller and   the 
PID   controller  showed  that  the  Fuzzy   PI  controller  has  improved  the  
maximum  error  ratio  in position   up  to  45 %   by  adding  a  fixed  external  
load   force   and  up  to  19 %  by adding variable  external  load  force  with  high  
compensation  for the effects  of  any  external load force. 
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   للمنظومات الهوائية المؤازرةمتكامل_ تصميم مسيطر مضبب متناسب 

  
  الخالصة

        لقد أصبحت أنظمة الهواء  و دوائرها   أكثـر انتـشارا  واسـتعماال  فـي  األجهـزة         
سرعة  الحركة  و  قلة  تكلفة  الصيانة و أمان  و علو  نسبة  القدرة                     : الصناعية  لعدة   فوائد       

ونظافة االستعمال وسهولة   في  عملية  المقارنة   مع   أنظمة  أخـرى   مثـل       إلى   الوزن       
ان استخدامات  األنظمة  الهوائية و تطبيقاتها في . ك و  أنظمة الكهروميكانيك     يأنظمة   الهيدرول   

كذلك  تدخل  في المعامل المصنعة       , في بعض االجهزة الطبية و الروبوت       :  عدة مجاالت منها    
بالرغم مـن ان  اسـتخدام  االنظمـة  الهوائيـة  فـي              .  الخ  ... الخشب و البالستك    للحديد و 

تطبيقات  السيطرة على الموقع  تواجه   صعوبة   وتوعـز   هذه  الصعوبة  إلى  التـأثيرات                        
وقد تم  في  هذا  البحث  تصميم وتنغيم المسيطر المـضبب               .  الالخطية   في  أنظمة  الهواء         

   ألجل   تحسين  دقة المواقع اللحظية    والوصول  إلى  Fuzzy PI )( لمتكامل  ا–المتناسب 
,   في الموقع  وكذلك لتعويض  تأثير  تسليط   أي   حمل  خارجي       راقل  نسبة  خطأ   لالستقرا       

   قد    نغمت    باستخدام   طريقة   المحاولـة   نمع  العلم   إن  عوامل   كال  من  المسيطري  
 ولغرض المقارنة  تم  تصميم  وتنغيم  نوع اخـر مـن  المـسيطرات   كالمـسيطر         .والخطأ  

و تمت  المقارنة  بين   نتائج  استعمال  كال   من            , PID)( المتفاضل     – المتكامل   –المتناسب  
ن  نسبة الخطأ  للدائرة  قد  حسFuzzy PI ( (المسيطرين   و قد بينت المقارنة   أن   المسيطر 
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و بإضافة    حمل    خـارجي     متغيـر        %  45   حمل   خارجي    ثابت   إلى                 بإضافة  
   % . 19مع   تعويض  واضح   لتأثير  إضافة  األحمال  الخارجية إلى   
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