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  فيصل أحمد على الكندرى  اســم الباحـث
  سيمولنك/ تمثيل النظم الفوتوفولتية باستخدام الماتالب  عـنـوان البحث
  القاهرة  جـامـعــــة
  هندسة ال  كـلـيـــــة
  القوى واآلالت الكهربية  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
سيمولنك لنموذج / تقديم عرض نموذج ومحاكاة ببرنامج الماتالب

سلوكى للطاقة الكهروضوئية حيث النماذج كانت لوحدة خلية كهروضوئية 
 محاكاة لخواص الجهد والتيار ولصف من الخاليا الكهروضوئية وتم عمل

  .وخواص الجهد والقدرة لهما
  منهج الدراسة

هذا العمل مقسم لخمسة فصول، األول عبارة عن المقدمة والفصول 
يحتوى على : األخرى تتناول الموضوعات المتعلقة بالبحث، الفصل االول

يقدم نظرة عامة على نظم الطاقة : المقدمة لهذا العمل، الفصل الثانى
يقدم المكونات المختلفة لنظم الطاقة : هروضوئية، الفصل الثالثالك

يقدم كيفية عمل نموذج ومحاكاة لنظم الطاقة :الكهروضوئية، الفصل الرابع 
يقدم : الفصل الخامس. سيمولنك/الكهروضوئية باستخدام برنامج الماتالب
  .نتائج الرسالة وتوصيات العمل المستقبلى
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  استنتاجات الدراسة
ة على استعمال الطاقة المتجددة أصبح أقوى بسبب أنها أفضل الموافق

من الطاقة األحفورية من حيث االستمرارية وعدم تلوثها للبيئة وثبات 
أسعارها حيث أنها تنتج من الظواهر الطبيعية كأشعة الشمس والرياح والتيار 

ع إن إمكانية إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة محليا يجعل المجتم. المائى
  .المحلى أقل عرضة لمشكالت الطاقة العالمية

يتأثر أداء مجموعة الضوئية في درجة الحرارة، والعزل الشمسي، 
في كثير من األحيان، والحصول على مظلل . والتظليل، وتكوين مجموعة

، كليا أو جزئيا، من خالل الغيوم المارة والمباني المجاورة PVصفائف 
  .  العامة وأعمدة الهاتفواألبراج، واألشجار، والمرافق

 دقيقة وأظهرت ماتالب لوحة PVيتم تقديم نموذج كهربائي وحدة 
نظرا العزلة الشمسية ودرجة الحرارة، .  نموذجية٦٠Wللطاقة الشمسية 

النتائج من ماتالب نموذج المراسالت . ونموذج يحسب لتيار الجهد معين
 تم استخدام نموذج أخيرا. ممتازة إلظهار منحنيات نشرت الشركة المصنعة

  . العزل، ودرجة الحرارة، وسلسلة المقاومة: التنمية إلظهار تأثير
، PV لخلية واحدة الشمسية، وحدة PVتم تطوير النماذج السلوكية لل

  .  في هذه األطروحةPVومجموعة 
أسفرت العمليات الحسابية لنموذج وحدة الكهروضوئية في خطأ 

 هي الخطوة األولى لتطوير نظام تحويل ٪ هذه الرسالة٢صغير جدا، أقل من 
  .الطاقة الضوئية الشمسية اإللكتروني الكامل في المحاكاة

  
  


