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  عبد العزيز أحمد السند  اســم الباحـث
 PSPICEتمثيل النظم الفوتوفولتية باستخدام   عـنـوان البحث

  القاهرة  جـامـعــــة
  الهندسة  كـلـيـــــة
  كهربيةهندسة القوى واآلالت ال  قـســــــم
  )م٢٠٠٩(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
تعتبر الخاليا الكهربائية الضوئية من الوسائل المكلفة إلنتاج الطاقة 
الكهربائية، وعلى الرغم من هذا فإنه فى حال استخدام الشبكات المنفصلة 

ن الناحية تكون الخاليا الكهربية الضوئية هى االختيار األكثر تناسبا م
  .االقتصادية لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة

هذه الرسالة تناقش خصائص النظام الكهربائى باستعمال الخاليا 
الكهربائية الضوئية، والخصائص األساسية التى يتم مناقشتها هى عالقة فرق 

  .الجهد مع التيار وعالقة القدرة مع فرق الجهد
  منهج الدراسة
كاة لنموذج خاليا ضوئية مثالى ونموذج خاليا ضوئية غير يتم هذا بعمل محا

 وتتضمن هذه المحاكاة الظروف PSpiceمثالى من خالل استخدام برنامج 
الظروف غير الطبيعية المعنية فى هذه . التشغيلية الطبيعية غير الطبيعية

الرسالة تقتصر على الحاالت التى تكون فيها الخلية الضوئية منفردة أو 
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خاليا ضوئية متصلة غير قادرة على استقبال الحد األقصى من مجموعة 
اإلشعاع الضوئى وبالنتيجة تكون غير قادرة على إنتاج الطاقة الكهربية 

  .المطلوبة
كما تتم فى هذه الرسالة مناقشة طرق توصيل الخاليا الضوئية على التوالى 

 الطاقة وعلى التوازى لتوضيح االختالفات بين هذين النوعين عند إنتاج
الكهربائية الضوئية من حيث فرق الجهد والتيار والقدرة وتغذية الحمل فى 

  .الظروف غير الطبيعية
  استنتاجات الدراسة

. PVووصفت محاكاة بعض الشروط من الخاليا الشمسية أو نظام 
مميزة )) V(ص (اثنين معظم الخصائص أهمية محاكاة هي الجهد الحالي 

أجريت عمليات المحاكاة باستخدام نموذج . اصيةالخ) P) V(والسلطة الجهد 
نظرا . مثالي من الخاليا الشمسية وكذلك النموذج العام من الخاليا الشمسية

إلى آثار الطفيلية وإعادة التركيب في النموذج العام، وهناك بعض االختالفات 
  .بين خصائص النموذج المثالي والنموذج العام

. متوازي اثنين من الخاليا الشمسيةوتم أيضا محاكاة سلسلة واتصال 
أجريت محاكاة سلسلة . PVيمثل اتصال كل من اتصاالت حقيقية في وحدة 

ومثلت وهناك خطأ من قبل . اتصاالت موازية وأيضا مع مراعاة حالة خطأ
 ١٠٠٠هذه القيمة هي أقل من القيمة القصوى، .  اإلشعاعM2 /  وات٧٠٠
حيث كان ضالعا الخلية انتقد كانت خصائص االتصاالت الشاملة . ١M2 وات

 .محدودة بواسطة الخلية الشمسية معيبا

  
  


