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  سعود ناصر على العجمى  اســم الباحـث
جودة الطاقة وتحليل التكلفة لنظام توزيع كهربى   عـنـوان البحث

  صناعى شامال نظم ضبط السرعة
  القاهرة  جـامـعــــة
  الهندسة  كـلـيـــــة
  وى واآلالت الكهربيةهندسة الق  قـســــــم
  )م٢٠٠٩(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
تحليل نظام التوزيع الكهربى لمنشأة صناعية نمطية متواجدة وستتم 
عمليات التحويل الستبدال محركات السرعة الثابتة بمحركات ضبط السرعة 

  .ناعيةمع عمل قياسات فعلية لعوامل كفاءة القدرة للمنشأة الص
  منهج الدراسة

يحتوى على : الفصل األول : هذه الرسالة تنقسم إلى خمس فصول 
يوصف محركات ضبط السرعة وأنواعها : الفصل الثانى . مقدمة مختصرة

المختلفة كمحركات الست نبضات واإلثنى عشر نبضة والثمانى عشر نبضة 
التوافقى على وستناقش أيضا التوافقيات والتشوه التوافقى وتأثير التشوه 

  .المعدات األخرى وترشيح التشوه التوافقى
يوصف نظام التوزيع الكهربى لمحطة صرف : أما الفصل الثالث

صحى وتحليل تكلفة التحويل من محركات السرعة الثابتة إلى محركات 
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  .ضبط السرعة
يغطى القياسات الفعلية المأخوذة من محطة المعالجة : أما الفصل الرابع 

  .محركات ضبط السرعةبعد تركيب 
يقدم ملخص لالستنتاجات العامة لهذه الرسالة والعمل : والفصل الخامس

  .المستقبلى
  استنتاجات الدراسة

وقـد تـم    .  وفعالـة  ASDيوفر نظام التشغيل االقتصادي على حد سواء        
التحقيق في قضية نوعية الطاقة الناتجة عن إدخال أجهزة السلطة االلكترونية           

باستخدام . وقد تم تنفيذ التحليل التوافقي بها     . إس دي إس بدقة   الواردة في أي    
   .كل من القياسات الفعلية على االنترنت

 ASDنظمـة   أل الـسرعة  مـن  ثابتـة  تكلفة تحويل  تحليل إجراء كما تم 
ما بين   تشير التقديرات إلى أن    ASD من العمر المتوقع متوسط   مع .بالتفصيل

 حساب وليس استثمار أولي  بعد  سنوات ٤لمدة  ، واالدخار    سنوات ١٠إلى   ٨
ومـن  . ASD ١١٣$ ل  $٣٧٩٦٠ أن ما يقرب من    ويقدر الطاقة معدل زيادة

ي إس دي إس لـأل   $١١٣٨٨٠ من إجمالية وفورات يؤدي إلى  شأن ذلك أن  
 ألنه لـن يكـون     مضخة األختام تكاليف الصيانة  توفير على هناك أيضا . ٣

  . االنتاجية القصوى في بشكل مستمر المضخةتشغيل هناك حاجة ل
 تجـاوز  نـبض  ٦ أي إس دي إس    الذي عرضـته   الحالي THDالجهد و 

 أعلـى  THDs .٥١٩ يتم تقديم  IEEE معايير التي حددتها  الحدود المسموح بها  
  . غير الخطية تحميل ألنهم نبض PWM ٦ أي إس دي إس من

  
  


