
رسائل الماجستير والدكتوراه مستخلصات   

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  406 ٤٠٦  

  
  فهيد بشير منيف الدوسرى  اســم الباحـث
  دراسة مقارنة لوحدات التوليد الموزعة شائعة االستخدام  عـنـوان البحث
  طنطا  جـامـعــــة
  الهندسة  كـلـيـــــة
  هندسة القوى واآلالت الكهربية  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
تمثل هذه الوحدات أهمية . التوسع فى استخدام وحدات التوليد الموزعة

. خاصة لما توفره من مميزات مثل تقليل العوادم وتقليل مفاقيد النقل وتكاليفه
وحيث أن استخدام تلك الوحدات أصبح أمرا حتميا، فإن هذه الرسالة تركز 

داء الديناميكى لوحدات التوليد الموزعة لتقييم على تقديم دراسة مفصلة عن األ
واستعرض البحث النقاط التالية والمتعلقة باألداء الديناميكى لتلك . أدائها

  :الوحدات
تقديم نماذج ديناميكية للوحدات المختارة تفى بغرض الدراسة وتعطى  -١

نتائج تفصيلية لألداء الديناميكى وتمكن من إجراء مقارنة بين 
  .مختلفةالوحدات ال

 .دراسة األداء الديناميكى لتلك الوحدات عند تعرضها لعدة اضطربات -٢

عمل مقارنة إجمالية بين الوحدات المختلفة لتقييم أدائها بصورة  -٣
  .شمولية
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  منهج الدراسة
ربعة وحدات أللبحث بدراسة النمذجة واألداء الديناميكى اختص ا

تناهية الصغر والوحدات مالتربيانات  الهوائية، خاليا الوقود، اتنيبالترب
المركبة من خاليا الوقود والتربينات متناهية الصغر والتى تمثل أهم الوحدات 

دة وتقدم الرسالة نماذج الرياضية لتلك الوحدات ودراسة ألدائها عالوا
  .الديناميكى عند تعرضها لعدة اضطرابات بغرض مقارنة األداء وتقييمه

  :ة مالحق كالتالى تتكون الرسالة من سبعة أبواب وأربع
يعرض مقدمة عن الرسالة والدوافع الختيار موضوع : الباب األول

  . البحث واألهداف المرجوة
يستعرض أهم التطورات المتعلقة بوحدات التوليد : الباب الثانى 

الموزعة ومميزاتها وعيوبها التأثير المحتمل لتلك الوحدات عند استخدامها 
  ,.على نطاق واسع
يركز على النمذجة واألداء الديناميكى لوحدات خاليا : ثالباب الثال

الوقود حيث يقدم نموذج ديناميكى للوحدة والنتائج الخاصة بالوحدة عند 
  .تعرضها لمختلف االضطرابات

يقدم األداء الديناميكى للتربينات الغازية متناهية الصغر : الباب الرابع
  .من تلك الوحدةبناءا على نموذج خاص عند تغيير الحمل المغذى 

يستعرض التركيب واألداء الديناميكى للوحدات : الباب الخامس 
المركبة والتى تضم خاليا الوقود التى تعمل عند درجات حرارة عالية 

 جديد من لوالتربينات الغازية متناهية الصغر فى شكل مدمج والتى تمثل جي
  ,الوحدات المباشرة ذات الكفاءة العالية

تناول بالبحث والدراسة األداء الديناميكى والنمذجة ي: الباب السادس
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للتربينات الهوائية تحت تأثير العديد من االضطرابات نتيجة التغير المستمر 
  .فى سرعة الرياح وكذلك تغير األحمال

يقدم مناقشة النتائج التى تم الحصول عليها فى البحث : الباب السابع 
كما يقدم . ث األداء الديناميكىومقارنة بين مختلف الوحدات خاصة من حي

هذا الباب الخالصة المستنتجة من البحث واالتجاهات المستقبلية التى تحتاج 
  .مزيد من الدراسة

  استنتاجات الدراسة
. الهدف الرئيسي هو تقييم الوحدات ككل بشأن أربعة مواضيع رئيسية

د من األول هو وجود االحتراق والميكانيكا، والذي يسبب أي مشاكل ويزي
باإلضافة إلى . ثاني هو الكفاءة، والتي تمثل عامل الجودةال. متطلبات الصيانة

ذلك، يتم تحديد المتغيرات اضطراب لتسليط الضوء على مصدر اضطراب 
وأخيرا، أوضح متغيرات التحكم للتدليل على إمكانية تنظيم . مع كل وحدة

  .أداء الوحدة
ربينات الرياح ولكن يعتمد وحدة الهجين تحتاج إلى الوقود لتشغيل تو

  .ةعلى محتوى الطاقة المتاحة في الهواء المتدفق
المتغيرات اضطراب تشير إلى المتغيرات التي يمكن أن تسبب 

عدد كبير من المتغيرات اضطراب تعكس إمكانية . اضطرابا في وحدة
. التشغيل متقلب للوحدة والحاجة إلى التحكم قوية للحصول على األداء المنظم

شير الجدول التالي إلى أن الوحدات األربع يتعرضون الضطرابات من وي
ومع ذلك، يتعرض توربينات الرياح إلى مصدر إزعاج آخر . جانب الحمل

 توفر FCمن ناحية أخرى، يمكن لل. الناجمة عن االختالف في سرعة الرياح
استجابة سريعة بعد االختالفات الحمل إذا تم الحفاظ على نسبة مساهمة 

 وقودال
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ضمان إمكانية الحصول على األداء الديناميكي منظم عندما يتم تطوير 
 أصغر MTبخصوص عملية ديناميكية، يظهر . وحدات التحكم المناسبة

 أكبر FCانحرفت إما عند التشغيل وحدها أو في التكوين الهجين ويظهر 
 اويويمكن مالحظة هذا من منحنيات من الفولتية والز. اإلفراط يطلق النار

 توفر استجابة سريعة بعد االختالفات FCمن ناحية أخرى، يمكن لل. بسرعة
غياب االحتراق . الحمل إذا تم الحفاظ على نسبة مساهمة الوقود المستمر

  . ولكن.  النتائج في هذا األداء السريعFCوالميكانيكا في وحدة 
ة الختالف االختالف في سعر الوقود إدخال إما لتغيير نقطة اإلعداد أو نتيج

ويعزى هذا إلى عمل إصالحي، التي . الحمل يسبب استجابة أبطأ الديناميكية
  لديها ثابت وقت كبير نسبيا

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


