
  
 

 

 مستخلصال

 مرادر اعتسادا عمىكيخبائية  طاقةنظام ىجين لتهليج  ترسيم وتسثيل حه الخسالةى تتزسن        

 الكيخبائية مترل بالذبكة طاقةتهليج الى قدسين نظام  يم الخسالة, حيث تم تقدالستججدة  اتالظاق

 .مشفرل عن الذبكةطاقة  تهليج نظامالى باإلضافة 

الظخق عظي حمهًلا أفزل من تأقل تكمفة و الظاقة الستججدة  ةسنظأ تحي العقهد األخيخة ، أصبف

الهقهد الظاقة باًلعتساد عمى تهليج في  تسثلوالتي تالكيخبائية الظاقة  التقميجي الستبعة في انتاج

ا بدبب الظمب الستدايج عمى  او التأثيخات األحفهري ، ليذ فقط بدبب السخاوف البيئية ، ولكن أيزا

ميدة انخفاض تكاليف التذغيل. ومع ذلك ، فإن باإلضافة الى ، لمهقهد لسهارد السحجودة الظاقة ، وا

 كل متحبحب ومتغيخ اعتسادا عمىستاز بقجرتيا عمى تهليج الظاقة بذت الستججدة مرادر الظاقة

 أمخاا صعباا.من ىحه السرادر  الظاقةتهليج استقخار ، مسا يجعل بياية السحيظة الظخوف البيئ

مقارنة  نظام طاقة ىجين كهينلت الستججدة اتالظاق مرادرأو أكثخ من  مرجرينسكن دمج ي     

 ىه "نظام الظاقة الستججدة اليجين" حيث . عمى مرجر واحج والتي تعتسجطاقة  تهليجمع مرادر 

ا من مرادر الظاقة الستججدة مثل طاقة الخياح والظاقة الذسدية لتحدين وزيادة  نظام يدتخجم مديجا

حج ًل. حيث يسكن وضسان تجييد الحسل بالظاقة كفاءة الشظامتحدين اج الظاقة وبالتالي إنت

في ىحه  تشاولت ىحه الجراسةحيث اآلخخ.  دون اًلعتساد عمى السرجرتهليج  طاقة السرادر تهفيخ

جر يعتسج عمى مر تحميل وترسيم وتشفيح نظام تحهيل طاقة متججدة ىجين قائم بحاتو  الخسالة

متدامن ذو ومهلج  ((Boostنهع التيار السدتسخ مغيخالظاقة الذسدية وطاقة الخياح التي تدتخجم 

 .وعاكذ لخبط عسهمي ناقل التيار السدتسخ مع عسهمي ناقل التيار الستشاوب مغشاطيدية ثابتة

 نقظة هلجة ، تم استخجام وحجات تحكم لتتبعتلزسان الحرهل عمى الحج األقرى من الظاقة الس

من الظاقة الذسدية )السرفهفة الكيخوضهئية( ة مسكش قيسة اكبخ عمى لمحرهل الظاقة القرهى 



  
 

 

اليجف . ((P &Oالسخاقبة واًلضظخاب عبخ استخجام خهارزمية وذلك نظام تحهيل طاقة الخياح

 لهحة.حيث تم استخجام ( اكذع) محهل جيج احادي الظهر ىحا السذخوع ىه تشفيح مناآلخخ 

في تهليج اشارات  SPWM)) تظسين عخض الشبزة تظبيق تقشية( لArduino) قالسديظخ الجقي

. يقمل ىحا الشيج من السحتهى التهافقي ، وىه تتبع مقظة الظاقة القرهى  خهارزميةوتظبيق القجح, 

حيث تم  . كفاءةكحلك ال و تيا, ارتفاع درجة حخار السعجاتطهل عسخ  ؤثخ عمىيأمخ سيء 

نتيجة ٪ عمى التهالي. بيشسا كانت 49.0٪ و 49.0ج والتيار لجيج الخخ  THD الحرهل عمى

THD يجين باستخجام مرادر الظاقة الستججدةال شظامال٪ عمى التهالي. تم بشاء 598 ٪ و895عسميا 

في السختبخ. باإلضافة م تشفيحه عسمياا وفقاا لمسهاد الستاحة تو  MATLABبهاسظة بخنامج  اونسحجتي

حلك ، من كمع تحدين أداء التهليج.  بشاء الشظامإلى تقميل تكاليف  ةالخساليجف ىحا تإلى ذلك ، 
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