الخطت البحثيت لقسن الخاليا الضىئيت لؼام 7107
تهدف الخطة البحثٌة السنوٌة لوضع خارطة طرٌك عمل المسم لمدة عام كامل – 7115/1/1
 7115/17/11على أن تتضمن الخطة العناصر التالٌة:
 بٌانات عامة عن المسم وإحصائٌات،
 عدد الدرجات العلمٌة التً المسجلة ماجستٌر و دكتوراه،
 عدد المشروعات البحثٌة الممدمة خارجٌة كانت أو داخلٌة،
 عدد األبحاث المتولع نشرها خالل الفترة الزمنٌة المحددة،
 عدد براءات اإلختراع الجاري الحصول علٌها ،أو المخطط للتمدم لها،
 خطة تعامل المسم مع الصناعة،
 ورش العمل والمؤتمرات التً سٌتم تنظٌمهت أو حضورها،
 الخدمات التً ٌمدمها المسم،
 الرؤٌة المستمبلٌة للمسم،
 نماط الموة والضعف.

 0بياناث ػاهت ػن القسن وإحصائياث،
الحالة :على لوة العمل أو ...

عدد أعضاء هٌئة البحوث ومعاونٌهم الكلً

73

أستاذ متفرغ

7

واحد على لوة العمل

أستاذ

1

على لوة العمل

أستاذ باحث مساعد

1

على لوة العمل

باحث

1

على لوة العمل

باحث مساعد

6

على لوة العمل

مساعد باحث

4

خمسة على لوة العمل
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 7ػذد الذرجاث الؼلويت الوسجلت هاجسخير و دكخىراه،
 عدد المسجلٌن لدرجة الدكتوراه

7

 عدد الجاري تحضٌرهم للتسجٌل لدرجة الدكتوراه
 عدد المسجلٌن لدرجة الماجستٌر

1
4

 عدد الجاري تحضٌرهم للتسجٌل لدرجة الماجستٌر

─

 3ػذد الوشروػاث البحثيت الوقذهت خارجيت كانج أو داخليت:
 3.0ػذد الوشروػاث البحثيت الذاخليت

 )1عنوان المشروع األول:
تارٌخ البدء وتارٌخ اإلنتهاء:

1
Pilot Plant of Photovoltaic
/Diesel Generator/ Battery
Hybrid Power System

الحالة :جاري التنفٌذ،
تم التمدم وتحت التحكٌم
جاري التنفٌذ

()7115/7/72( – )7114/7/73
 )7عنوان المشروع الثانً:
تارٌخ البدء وتارٌخ اإلنتهاء:
 )1عنوان المشروع الثالث:
تارٌخ البدء وتارٌخ اإلنتهاء:

 3.7ػذد الوشروػاث البحثيت
الخارجيت

Smart Optical System for Sun
Simulator Prototype
()7116/7/72( – )7114/7/73
Design and Implementation of
a Single-Phase Grid Connected
PV system
)
)–(
(

1
تصمٌم وتنفٌذ محاكى شمسى مزود بنظام
ضوئى ذكى

 )1عنوان المشروع األول:
تارٌخ البدء وتارٌخ اإلنتهاء:

جاري التنفٌذ

جاري التنفٌذ

الحالة :جاري التنفٌذ ،تم
التمدم وتحت التحكٌم
تم التمدم وتحت التحكٌم

Design and Implementation of
Sun Simulator Based on Smart
Optical System
()7113/11/7
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، ػذد األبحاد الوخىقغ نشرها خالل الفخرة الزهنيت الوحذدة4
موضوع أو مجال البحث
""ٌمكن اإلستعانة بعناوٌن الرسائل العلمٌة والمشروعات فً تحدٌد موضوع البحث

رلم
البحث

Structural, Optical and Electrical Properties of Chemically Sprayed
CdO:Al Thin Films

1

Design and Economic Analysis of PV-Wind Hybrid Power System for
Water Irrigation using Genetic Algorithm

7

Solar cell fabrication

1

Geothermal power plant

2

Smart grid

3

PV systems

4

Sun simulator

5

PV grid connected systems

6

Wind energy

7

 أبحاث7 إجماي عدد األبحاث
، أو الوخطظ للخقذم لها، ػذد براءاث اإلخخراع الجاري الحصىل ػليها5
─
1
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 عدد براءات اإلختراع التً تم التمدم إلٌها
 عدد براءات اإلختراع الجاري إعدادها للتمدم

رلم براءة اإلختراع

موضوع براءة اإلختراع

براءة اإلختراع األولى:

─

براءة اإلختراع الثانٌة:

─

براءة اإلختراع الثالثة:

─

 6خطت حؼاهل القسن هغ الصناػت.
إسم المنشأة
الصناعية
 )1هٌئة الطالة
الجدٌدة
والمتجددة

 )7شركات توزٌع
الكهرباء

 )1االهٌئة العامة
للرلابة على
الصادرات
والواردات

طرق التواصل مع الصناعة
التعاون فً مشروعات الطالة الشمسٌة وطالة الرٌاح مثل:
تصمٌم األنظمة وحساب األحجام،
حساب درجة تواجدٌة النظم المنفردة والمهجنة،
حساب تكلفة الـ ن.و.س المولدة،
تصمٌم وتنفٌذ نظم التحكم والمتابعة للنظم الشمسٌة المنفردة،
اإلشراف والمتابعة للمشروعات الجارٌة،
تحلٌل النتائج التً تم التوصل إلٌها وتحدٌد كفاءة األنظمة
ومطابمتها للمواصفات.
أنظمة الطالة الموزعة  DPSوطرٌك عملها مع الشبكة،
تصمٌم عاكسات الجهد للربط بٌن نظم الطالة الشمسٌة
والشبكة العمومٌة

الفريك البحثي
المشترن
أ.د .دمحم زهران
أ.دٌ .سري عطٌة
أ.د.م .عارف علٌوة
وبعض من أعضاء
المسم
أ.د .دمحم زهران
أ.دٌ .سري عطٌة
وبعض من أعضاء
المسم

فحص األجهزة ذات العاللة بنظم الطالة الجدٌدة والمتجددة
مثل:
أ.د .دمحم زهران
الخالٌا الشمسٌة ،اللوحات الشمسٌة ،منظمات شحن وتفرٌػ
أ.دٌ .سري عطٌة
البطارٌات ،لٌاس معدل تمادم أنظمة الطالة الشمسٌة بعد
تركٌبها لمتابعة آداء المنتج ،وٌمكن سرد أوجه العتاون فً
أ.د.م .عارف علٌوة
النماط التالٌة:
د .علً الخولً
 .aلٌاس منحنٌات آداء اللوحات الشمسٌة وتحدٌد كفاءتها
ومدى مطابمة النتائج مع الكتالوجات المرفمة مع المنتج م .طارق سلطوح
وبعض من أعضاء
أو العوامل المٌاسٌة،
المسم
 .bلٌاس الخالٌا الشمسٌة المستوردة والمستخدمة فً تجمٌع
اللوحات الشمسٌة وٌتم ذلن باستخدام جهاز محاكً
شمسً متطور ٌمٌس حتى مساحات  1*1متر مربع
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 .cلٌاس معدل تمادم النظم الشمسٌة ودراسة مدى مطابمتها
للمواصفات وممننات التمدم المٌاسٌة أو المسجلة فً
بٌانات الشركات الموردة،
 .dلٌاس العواكس الكهربٌة  Invertersسواء المزودة
بوحدة تتبع ألصى لدرة أم ال وتحدٌد شكل إشارات
الخرج ومدى التشوٌش على اإلشارات ونسبة التأثٌرات
السلبٌة التً تسببها على الشبكة "نسبة التشوه التوافمً
،Total Harmonic Distortion
 .eلٌاس أجهزة تنظٌم شحن البطارٌات ،وٌمكن إجراء هذه
اإلختبارات سواء لألجهزة المستخدمة فً الطالة الشمسٌة
أو المستخدمة بشكل منفرد.

 7ورش الؼول والوؤحوراث الخي سيخن حنظيوها أو حضىرها،
إسم ورشة العمل

المكان المتولع إلنعمادها
وتاريخ اإلنعماد

 )1الطالات الجدٌدة والمتجددة :التحدٌات
والتطبٌمات

معهد بحوث اإللكترونٌات

Smart grid )7

معهد بحوث اإللكترونٌات

 )1المحاكٌات الشمسٌة ،التصمٌم والتنفٌذ

معهد بحوث اإللكترونٌات

 )2تصنٌع الخالٌا الشمسٌة وعلوم النانو

معهد بحوث اإللكترونٌات

الفريك البحثي
المشترن
أ.دٌ .سري عطٌة
د .هناء طلبة
م .دمحم رفعت
أ.د .دمحم زهران
د .علً الخولً
أ.د .دمحم زهران
أ.د.م .عارف علٌوة
د .دعاء عطٌة
م .أحمد سمٌر
أ.د.م .نٌنٌت عبدالرحمن
أ.د.م .عماد سوٌلم
م .حنان العكش
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 )3سٌارات خالٌا ولود الهٌدروجٌن

معهد بحوث اإللكترونٌات

د .شرٌف نوار

 8الخذهاث الخي يقذهها القسن،
نوع الخدمة

الفريك البحثي المشترن
المسؤول

 )1إختبار كفاءة التشغٌل ألي جهاز كهربً ٌستخدم الطالة الكهربٌة
كمصدر،
 )7لٌاس منحنٌات آداء اللوحات الشمسٌة وتحدٌد كفاءتها ومدى مطابمة
النتائج مع الكتالوجات المرفمة مع المنتج أو العوامل المٌاسٌة،
 )1لٌاس الخالٌا الشمسٌة المستوردة والمستخدمة فً تجمٌع اللوحات
الشمسٌة وٌتم ذلن باستخدام جهاز محاكً شمسً متطور ٌمٌس حتى
مساحات  1*1متر مربع
 )2لٌاس معدل تمادم النظم الشمسٌة ودراسة مدى مطابمتها للمواصفات
وممننات التمدم المٌاسٌة أو المسجلة فً بٌانات الشركات الموردة،
 )3لٌاس العواكس الكهربٌة  Invertersسواء المزودة بوحدة تتبع
ألصى لدرة أم ال وتحدٌد شكل إشارات الخرج ومدى التشوٌش على
اإلشارات ونسبة التأثٌرات السلبٌة التً تسببها على الشبكة "نسبة
التشوه التوافمً Total Harmonic Distortion

أ.د .دمحم زهران
أ.دٌ .سري عطٌة
أ.د.م .عارف علٌوة
وبعض من أعضاء المسم

 )4لٌاس أجهزة تنظٌم شحن البطارٌات ،وٌمكن إجراء هذه اإلختبارات
سواء لألجهزة المستخدمة فً الطالة الشمسٌة أو المستخدمة بشكل
منفرد.

 9الرؤيت الوسخقبليت للقسن،
ٌ )1هدف المسم إلً تطوٌر البحوث التطبٌمٌة متعددة التخصصات فً مجال الطالة الشمسٌة وجمٌع
الطالات الجدٌدة و المتجددة األخرى لتعزٌز دور هذه المصادر ولتنمٌة الكوادر البحثٌة المتخصصة
فى هذا المجال.
 )7مصر لدٌها إمكانٌات ولدرات هائلة لتكون رائدة فً هذا المجال ،والهدف هو المساهمة فً تطوٌر
مستمبل هذه اإلمكانٌات وتطبٌماتها واالستفادة منها فً جمٌع مجاالت الحٌاة وإلامة التعاون المباشر
مع شركاء الصناعة لتحمٌك هذه الرؤٌة من خالل البحوث التطبٌمٌة والنظرٌة والمشارٌع،
 )1توفٌر االستشارات الهندسٌة والخدمات لمختلف الهٌئات.
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 01نقاط القىة والضؼف.
نماط الموة
 )1فرٌك علمً ذو كفاءة وخبره
عالٌة
 )7معمل الشبكة الذكٌة المرتبط
بالشبكة المومٌه

نماط الضعف
عدم التعاون العلمً بٌن األلسام المختلفة
الدافع للبحث  ،فهنان ٌكون البحث حالً لمشكلة و هنا ٌكون
البحث من أجل الترلٌة

 )1معمل تتبع الشمس لتحسٌن كفاءة عدم ثمة الجهات المعنٌه بمدرة البحث العلمً علً حل مشاكل
الصناعة
الخالٌا الشمسٌة
 )2محطة االرصاد الجوٌة لمٌاس
كافة المتغٌرات الجوٌة

عدم وجود إستراتٌجٌات أو سٌاسات فً مجال البحث العلمً

 )3إجهزة لٌاس متطورة
ومتخصصة

عدم توافر بعض اإلمكانٌات التً تساعد الباحثٌن مثل
المختبرات الحدٌثة ،واألجهزةالمتمدمه ،التً تنشط الباحثٌن
ووجود صعوبات روتٌنٌه فً شراء االجهزه والمكونات العلمٌه.
عدم تسوٌك النشاط البحثً ،وذلن بالتروٌج للبحوث فً
الصناعة ،والتجارة

 )4خبره عملٌه متراكمه فً مجال
الطالة الجدٌدة والمتجددة
 )5خلك سبل تفكٌر وأفكار جدٌدة
لحل مشاكل الصناعة

عدم توافر التدرٌب العملً الالزم اإلعداد الكوادر البحثٌه
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