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  على جواد عبد اهللا العامر  اســم الباحـث
   أداء المرشحات الفعالة لألحمال المختلفةتمثيل  عـنـوان البحث
  القاهرة  جـامـعــــة
  الهندسة  كـلـيـــــة
  هندسة القوى واآلالت الكهربية  قـســــــم
  )م٢٠٠٩(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
هذه الرسالة تقدم أداء المرشحات الفعالة لألحمال المختلفة وخاصة 

وبعمل محاكاة تم الحصول على نتائج مختلفة لحاالت . يةاألحمال الحث
التعويض للتوافقيات ومعامل القدرة لمصادر جهد مشوه وجهد ذو موجه 

  .جيبى
  منهج الدراسة

يقدم مقدمة : الفصل األول: تنقسم هذه الرسالة إلى ستة فصول 
يقدم مسح شامل عن موضوع المرشحات : مختصرة، أما الفصل الثانى 

حيث تم مراجعة أكثر من مئتان منشور علمى وتصنيف المرشحات الفعالة 
 عامة على كفاءة القدرة يقدم نظرة: أما الفصل الثالث. فى ستة فئات

  . والمعايير القياسية لتلك الكفاءةالكهربائية
يقدم معيار لتصميم دائرة قوى وتحكم لدائرة قدرة فعالة : الفصل الرابع

ل الخامس يقدم تطبيق للمرشح الفعال المقترح أما الفص. متصلة على التوازى



رسائل الماجستير والدكتوراه مستخلصات   

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  422 ٤٢٢  

ى غير متزن، وسجلت فردة لقنطرة صمام ثنائى لحمل حيثلعدد ثالث أوجه م
النتائج فى جداول تفصيلية، واختبر أداء المرشح مع مصادر جهد مشوه 

  .ومصادر جهد ذو موجه جيبى بمعوقات مختلفة لها
امة لهذه الرسالة وكذا أما الفصل السادس يقدم ملخص لالستنتاجات الع

  .األعمال المستقبلية
  استنتاجات الدراسة

  :قدم هذا البحث ثالثة اقتراحات 
تم تحويلة مرحلة تصفية السلطة النشطة تعديل لتعويض كل من قوة رد            

  . الفعل والتيار التوافقي ألنواع مختلفة من األحمال
 DCئر مثل   قدمت الدراسة أيضا السيطرة المطلوبة وتغذية مرتدة الدوا       

  .السلبية دائرة الشحن والدائرة تحكم التباطؤ
الـسيميولينك، فإنـه    /  تم بناء نموذج لحلبة المقترحة عبـر مـاتالب          

  .يفترض أيضا ظروف التشغيل القاسية
تحميل، علـى  -RL تم اختبار النموذج على ثالث مراحل غير متوازن     
.  مقاومة المـصدر النقي مصدر الجهد الجيبية ومشوهة، وكذلك مع االختالف       

  عن تأثير هذه المعايير 
نجـح  . تمت دراسة التباين بالكامل وتحليلها في الجداول وأرقام شـاملة     

نموذج لتعويض قوة رد الفعل إلى وحدة تقريبا والتيار التوافقي إلى أقل مـن              
٥  ٪THD          في الحاالت الجيبية وجود نمط مماثل في الحاالت مصدر الجهـد 

أخيرا، نجح نموذج لتعويض التيار محايد      . ة المقترحة مشوهة وفقا للخوارزمي  
 .المفرط للحفاظ على موصل محايد من انفجار

  
  


