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 الملخص
 جاوا في اندونيسيا. باستخدام التحليلتهدف هذه األطروحة الي دراسة تقييم طاقة االمواج في المحيط الهندي على وسط ساحل 

( Hindcast spectral wave model( يتم توليد وتحليل هذه االمواج اعتمادا على )MIKE 21 Spectral Waveالطيفي )

المركز األوروبي من سنوات. وهذا النموذج تم إيجاده عن طريق ادراج بيانات الرياح من البيانات المتاحة  10 لفترة زمنيه تمتد

درجة المكانية، مع الفترة الزمنية المسجلة بالساعة. تم التحقق من  0.125( المسجلة على ECMWFللتنبؤات الجوية المتوسطة )

( BPPT)وكالة لتقييم وتطبيق التكنولوجيا هذا النموذج مع البيانات التي تم رصدها عن طريق العوامة. قدمت هذه البيانات من 

 2014. وفرت هذه الجهة بيانات شهر يونيو سنة 110.547ودائرة عرض -8.1364لى خط طول في اندونيسيا. تقع العوامة ع

اظهر التحقق من ان النموذج يتناسب مع البيانات المسجلة في الواقع،  لكل من )ارتفاع الموجة والفترة الزمنية للموجة لكل ساعة(. 

هر ان ادنى قيمة لمتوسط طاقة االمواج كان في ديسمبر، يناير . ووفقا للتحليل الشهري، اظ%0.042ويبلغ متوسط الخطأ تقريبا 

كيلو وات/م وذلك تقريبا في موسم  10و فبراير بينما اقصى قيمة لمتوسط الطاقة كان في يوليو، اغسطس و سبتمبر بقيمة اكثر من 

م مناقشة استراتيجية تني من االطروحة في الجزء الثا .م (2ـ  1)الجفاف في اندونيسيا. يتم ذلك على ارتفاع موجي يتراوح ما بين 

متخذه من جامعة اوبساال في السويد. هدف التحكم ( the heaving point absorberنموذج )تحويل طاقة االمواج(. طريقة )

من الطريقة المقترحة هي تحقيق اقصى حصد من الطاقة الميكانيكا الكامنة مع الحرص على عدم تجاوز القيمة المحددة لضبط 

ي المستوى الالقوة. الطريقة المقترحة تتألف من جزئيين: وحدة تحكم عالي المستوى ووحدة تحكم منخفض المستوى. وحدة تحكم ع

ع مسار تحكم في المستوى المنخفض يتبالتنتج أفضل اشارة مرجعية فيما يتعلق بالسرعة المرجعية لتلبية هدف المراقبة. وحدة 

االشارة المرجعية ويوفر القوة المقاومة إلعادة المسار للنموذج عند مواجهة عدم اتزان في النموذج. في هذه الدراسة، التحكم في 

(. هذا PIDخفض صمم قبل التحكم في عالي المستوى. وحدة التحكم الرئيسية في انخفاض مستوى التحكم هي )المستوى المن

(. صممت وحدة infinity norm( استخدمت لحل مشكلة )genetic algorithm( و)𝐻∞المراقب صمم باستخدام نظرية )

من خالل نظام التحكم الديناميكي في وحدة تحكم منخفضة  تحكم عالي المستوى باستخدام التغذية المرتدة التي تم الحصول عليها

المستوى. واجريت دراسات المحاكاة. مقارنة النتائج بين حاالت بسيطة، وحاالت بها تشويش، وكذلك في حاالت البحر 

(monochromatic( و )polychromatic  .) 
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