الالئحة الداخلية للدراسات العليا
كلية الهندسة

جامعة طنطا
مقررات الدراسة التأهيلية في هندسة القوي و اآلالت الكهربية
المستوي الرابع

 EPM044دوائر كهربية
العناصر و الكميات الكهربية – منبع فولت التيار المستمر و التيار المتردد –منبع التيار – التحويل بين المناابع – تبساي دوارار المواوماات
توالي  /تاواي – توصايةة جمماة/دلتا – الموجاة الميبياة – الساعة والتاردد والويماة المتوةاوة واللعالاة – تحةيال الااوارر الميبياة فاي الاة
االتزان – المماجعة – السما ية – دوارر التيار المتغير – المتمهات – ساب الوارة المركبة – معامل الوارة – جظرياات الااوارر الكهربياة
و توبيوها في الة دوارر التياار المتغيار و الاابات – الارجين – المرشاحات – الااوارر اات الماايةين – التحةيال العاابر لةااوارر الكهربياة –
الاوارر ثالثية األوجه – الاوارر المغناطيسية – دوارر مكبرات التشغيل – متسةسةة فورير – تحةيال الااوارر الكهربياة لةتياار المتاردد الغيار
جيبي.
 EPM041قياسات كهربية
تعريلااات – أيواااا الويااا – التحةياال اص ئاااري – الو اااات و األبعاااد – االةااتمابة الايناميكيااة – األجهاازة اات المةاام المتحااار -
األجهاازة اات الوةااح الحايااا – األجهاازة الكهروديناميكيااة  -األجهاازة اصةااتاتيكية – أجهاازة الح ا – أجهاازة ايااا ت التيااار  -المهااا -
المواومة  -الوارة – الوااة  -التردد  -معامل الوارة .اناطر التيار الاابت و المتغير مهيئات اصشارة – ايا الكميات الوبيعية –جهاي راةم
الذبذبات.
 EPM 042التحكم في النظم الكهربية
ملهوم التحكم في النظم الكهربية –عناصار الاتحكم ايلاي – تحكام المساار الملتاو و المغةا – دالاة النوال – المخوا الئاناواي – طار
ايتئار المخو الئناواي – تحةيل األداا العابر باةاتخاام الباال  -االتازان – المحال الهناةاي لةماذور – أشاكا بباودب – الحاكماات
التناةبية التكامةية التلاضةية – طريوة متغيرات الحالة – االةتمابة الزمنية و الترددية لبعض مكوجات النظم الكهربية.
 EPM040إلكترونيات القوى
عناصاار إلكتروجيااات الوااوص ويئارئااها ي الاااايود – التراجزيسااتور  -الاايريسااتور – الموةاالت  -دواراار التو يااا أ اديااة الوجااه يالغياار
محكومة والمحكومة – دوارر التو يا ثالثية األوجه يالغير محكومة والمحكومة – دوارر تنظايم التياار المتاردد – العاكساات وأجواعهاا
وجظرية عمةها – المووعات وأجواعها وجظرية عمةها.
 EPM040هندسة اآلالت الكهربية ()1
المحوالت الكهربيةت أجواع المحوالت الكهربية – اةتنتاج الااررة المكافئة  -مخو المتمهات – ايا معاامالت المحاو معمةياا – الملااياا
– الكلااة – تنظيم المها .المحوالت ثالثية االوجة – طر تبرياا محاوالت الواوص – المحاو الاذاتي – آالت التياار المساتمرت التركياح –
الووص الاافعة الكهربية المستنتمة – رد فعال عواو االةاتنتاج – تباايل التياار – طار تحساين التباايل – طار اصثاارة .ياوال الال مال
والتحميل لألجواع المختةلة من آالت التيار المستمر – الملاايا – الكلااة – تنظيم المها – عالاات العزم والسرعة والتيار لمحركاات التياار
المستمر المختةلة – باا الحركة وتنظيم السرعة.
 EPM045هندسة اآلالت الكهربية ()2
ايالت الحاية ثالثية األوجه ت التركيح – لم العوو الاابت – أجواع العوو الاوار – الااررة المكافئة – مخو المتمهات – منحنى العازم
و الساارعة – المخوا الاااارر – ايااا معااامالت المحاار معمةيااا – الملاايااا – مخوا ةااريان الوااارة – الكلااااة – باااا الحركااة وتنظاايم
السرعة .المحركات اات الولص السنمابي – المحركات اات الووبان العميوة  -المحركات الحاية أ ادية الوجه  -المولاات الحاية.
 EPM046هندسة القوي الكهربية ()1
مخووات ةريان الوارة – تمايل جظم الوو بنظام الو اة – معادالت الشبكات الكهربية و ةها – التحكم فاي المهاا و الواارة الغيار فعالاة
– معامل الوارة االاتئاد  -يووط جول الوو الكهربية باةتخاام التيار المستمر – موامة عن الكابالت األرضية.
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 EPM047هندسة القوي الكهربية ()2
عناصاار جظااام الوااوص الكهربيااة – ايتيااار جهااا التشااغيل – أداا يوااوط النواال الهواريااة ي طوياال ومتوةا وائااير – العااواي الكهربيااة
واألباراج  -تنظايم المهاا– دراةاة اااا رة الكروجاا – التئاميم الميكااجيكي لخوااوط النوال الهوارياة – شابكات التويياع المختةلاة – لو ااات
التوييع – مكالات الووص – مكالات تحسين معامل الوارة.

396

الالئحة الداخلية للدراسات العليا
كلية الهندسة

جامعة طنطا
مقررات الدراسة التأهيلية في هندسة القوي و اآلالت الكهربية
المستوي الخامس

 EPM 544التحليالت العددية في الهندسة الكهربية
الور العادية لحل المعادالت التلاضةية– الور التكرارية – طر تحايا الحل األمال  -الور العادية في سابات النظم الكهربية –
التنبؤ بسةو المنحنيات – النمواج الخوي لةنظام الكهربي – معادلة الخوال – اتزان النظام الكهربي.
 EPM 541هندسة اآلالت الكهربية
ايالت التزامنية ت التركياح – أجاواع ايالت التزامنياة – ايالت التزامنياة اات الااوار األةاوواجي – الخئاارص – تنظايم المهاا – عالااة
العاازم بزاويااة الحماال – ايالت التزامنيااة اات الاااوار الباااري – المعاواااة المباشاارة والعموديااة – مخو ا المتمهااات – توصاايل المولاااات
التزامنية عةى التواي – منحنيات  - Vيرار المحركات التزامنية.
 EPM 542تصميم اآلالت الكهربية
التحميال المغناطيسااي والكهرباي – تونااين ايالت الكهربياة راريااا – تئاميم آالت التيااار المساتمر – تئااميم المحاوالت – تئااميم ايالت
الحاية – تئميم ايالت التزامنية.
 EPM 540النظرية العامة لآلالت الكهربية
اص اااثيات األةاةاية  -دوا الواااة ومعادلاة الجاراج  -تكاوين معاادالت االتازان المنظوماات الكهروميكاجيكياة  -النماواج q - d
لآلالت الكهربية مع توبيوات عةي ايالت اات المماالت المتعادة يآالت المعاواة المغناطيسية -ايالت المتزامنة – ايالت الحاية .
 EPM 540آالت كهربية خاصة
المحر الحاي أ ادص الوجه – المحر الحاي التحكمى ثناري الوجه – المنظمات الحاية – محر المماجعة المغناطيسية – محر الخواوة
– آالت المغناطيس الاارم – ايالت عايمة اللرش – ايالت الخوية – الرفع المغناطيسي.
 EPM 545األداء الديناميكي في اآلالت الكهربية
آالت التيار المستمر ت الااررة المكافئة  -الخوال الايناميكية ألجواع مختةلة يالت الح الاذاتي ت الاااررة المكافئاة  -التمايال الاايناميكي
في الة االةتورار – ايالت التزامنياة ت تايثير باروي األاوااب  -الحا الاذاتي والاااررة المكافئاة  -الخاوال فاي الحالاة العاابرة و الاة
االةتورار  -منحنيات األداا لآلالت الكهربياة التوةياياة يآالت التياار المساتمر  -ايالت الحاياة  -ايالت المتزامناة – طار تمايال األداا
العااابر  -الحئااو عةااي يئااارص األداا لهااذا ايالت باةااتخاام اازم الباارام المااا زة – توبيوااات عةااي بعااض ايالت الخاصااة يايالت
عايمة اللرش – آالت المماجعة المغناطيسية المووعة .
 EPM 546التحكم في نظم اآلالت الكهربية
التحكم الوياةي في محر التيار المستمر بواةوة المووعات وموومات تيار أ ادية وثالثية الوجه – التحكم الوياةي و اصتما ي في محر
التيار المتردد ثالثي الوجه بواةوة مووعات وعاكسات الوارة.
 EPM 547التحريك الكهربي
يوال األداا لةمحركات المستخامة في التحريك الكهربي  -منحنى العمةة  /الازمن يلاة التحرياك الكهرباي  -اجاواع األ ماا  -االتازان
العابر  -طار بااا المحركاات الكهربياة  -جظام الكابا الحايااة لمحركاات التحرياك الكهرباي  -دورات األ ماا  -المونناات الحرارياة -
تحةيل التوافويات -طر التحكم الحاياة لمحركات التحريك الكهربي .
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 EPM 545إلكترونيات القوي في اآلالت الكهربية
الور المختةلة للتا دوارر الاايريستور/التراجزةتور – تئميم دوارر اصشاعا – طار الحماياة – التبرياا – تحاياا مام وجاوع العناصار
المالرمة لتوبيوات معينة – دوارر عاكسات الوارة ي منباع جهاا – منباع تياار – دوارار توامين عارل النبواات – توبيوااتت الاتحكم فاي
ةرعة المحركات الكهربية – اةتعادة طااة االتزان في المحركات التيثيرية  -الباا الناعم لةمحركات الكهربية.
 EPM 545صيانة و إصالح اآلالت الكهربية
عمل االيتبارات المختةلة لةمحوالت و آالت التيار المستمر لاراةة الخوال ومن ثم تشخيص األعوا الكهربياة يالوئار–ارتلااع درجاة
الحرارة – ييادة الحمل واألعوا الميكاجيكية ي عام اجتظام الاغرة الهوارية  -أعوا عواو التو ياا واللارش  -أعواا كراةاي المحاور
والك في يعواو االةاتنتاج – عواو التو ياا  -جظاام التايريض – الماواد العايلاة – ييات التبرياا لةمحاو  -اللارش  -مماار المةلاات –
المةلات االبتاارية والااجوية – طر الئياجة وإصال األيواا.
 EPM 514الشبكات الكهربية
التنبؤ المستوبةي لأل ما والوااة  -تحايا موااع إجشاا وأ مام محوات توليا الوو الكهربية  -تخوي وتئاميم وتشاغيل جظام التويياع -
الخووط الهوارية واألرضية  -الحمم والمواع األمال لمحوات المحوالت والملاتيا  -التيريض  -صياجة جظم الوو الكهربياة  -اللواا فاي
جظم الوو الكهربية  -معادلة الوارة غير اللعالة  -تنظيم المها  -االعتمادية في النظم المئممة.
 EPM 511هندسة القوي الكهربية
ساب األ ما وشكل منحنى األ ما – تئميم المويعات الئناعية والتمارية – العوامال التاي تاؤثر عةاى كيلياة ايتياار معااات النظاام
والوواطع – ايتيار جظم الحماية المناةبة والتنساي بينهاا – جظاام شاا أةاال الكاابالت – طار تحساين معامال الواارة – جظام الواوار –
تيثير األ ما الخاصة عةى المها مال األفران والةحام وأجهزة التكييم والمئاعا – التيريض و األمان – جظم اصجذار وإطلاا الحريا –
إدارة الوااة.
 EPM 512تحليل نظم القوى الكهربية
المركبااات المتماثةااة –تحةياال األعوااا بالمركبااات المتماثةااة  -أجااواع األعوااا المتزامنااة وغياار المتزامنااة فااي الخوااوط والكااابالت  -تاايثير
تيريض جووة التعاد  -تاف الحمل عبر جظم الووص بوريوة جااو و ةايا  -اةاتخاام الحاةاح فاي سااب تااف الحمال  -اةاتورار جظام
الووص الكهربية الةحظي وغير الةحظي  -األمان في جظم الووص الكهربية.
 EPM 510التحكم الرقمي في النظم الكهربية
جظرة عامة عةي جظم التحكم بالحاةبات – تحةيال جظام الاتحكم الراماي – تايثير التووياع  -تحويال  Zلإلشاارات و يئارئاه – االتازان -
المحل الهناةي لةمذور -اةتمابة التردد  -الوابةية لةاتحكم – الوابةياة لةمشاا اة – المرشاحات الرامياة  -االةاتمابة الرامياة الزمنياة و لتغيار
التردد لبعض األجظمة الكهربية  -التحكم الرامي فاي آالت التياار المساتمر -الاتحكم الراماي فاي الواارة الغيار فعالاة لشابكات التويياع وجوال
الوارة الكهربية.
 EPM 510إلكترونيات القوي في نظم القوي الكهربية
الواار المختةلااة للااتا دواراار الاايريسااتور – تئااميم دواراار اصشااعا – طاار الحمايااة – التبريااا – تحايااا ماام وجااوع العناصاار المالرمااة
لتوبيوات معينة – مئادر عاكسات الوارة يمئار جها – مئار تيار – دوارر توامين عارل النبواات – توبيوااتت جظام جوال الواارة
الكهربية المرجة – جول الوارة بالمها العالي المستمر – مئار الوارة الإلاجوواعي – مرشا الوارة اللعا .
 EPM 515الحاسب اآللي في النظم الكهربية
كتابااة باارام ياصااة يبسااكا بيسااك – فااورتران –  ... MATLAB – C++لعماال جمااااج رياضااية لتماياال جظاام الوااو و ايالت
الكهربية– دراةة يئارص جظم الوو و ايالت الكهربية باةتخاام زم البرام الما زة.
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 EPM 516التركيبات الكهربية
جظم اصضااة الاايةية والخارجية – ترشايا الواااة فاي جظام اصضاااة  -ايتياار األجهازة والمعااات الكهربياة – اوابان التويياع – لو اات
التوييع والحماية و التحكم و الويا – التيريض – غرف المحوالت الكهربية – تركيح الكاابالت الكهربياة – تركياح األةاال الهوارياة –
التوصيالت المنزلية – السالمة الكهربية.
 EPM 517استخدامات الطاقة الكهربية
المر الكهربي – اصضااة – األفران الكهربية – توبيوات إلكتروجيات الوو

 -جودة الوارة الكهربية.

 EPM 515وحدات التوليد الموزعة
تعريم و اات التوليا المويعة – فواراا إةاتخاام و ااات التولياا المويعاة  -توبيواات و ااات التولياا المويعاة – تايثير و ااات التولياا
المويعة عةي منظومة الووص يتنظيم المهاا جاودة الواارة جظام الوااياة لشابكات التويياع – أماةاة عةاي و ااات التولياا المويعاة ييالياا
الواود التربينات متنا ية الئغر الخاليا الشمسية التربينات الهوارية – موارجة التوليا المركز والالمركز لةوااة الكهربية
 EPM 515الوقاية الكهربية
الماار الت الكهرومغناطيسااية – الماار الت الساااكنة – مايااة يوااوط النواال  -مايااة المحااوالت واواابان التوييااع والمغااذيات  -مايااة
المحركااات – أجااواع الوواطااع و المئااهرات – الحمايااة الكامةااة لنظااام اااوص كهربااي – التاايريض – التنسااي بااين جظاام الحمايااة المختةلااة –
الوااية ضا المهود الزاراة – األداا في الحاالت العابرة.
 EPM 524الوقاية الرقمية
ملهااوم ومزايااا الواايااة الراميااة – أةاااليح الواايااة الراميااة – المعااال الااااي ودورا فااي الواايااة الراميااة – يواريمااات الواايااة الراميااة –
األجهزة المستخامة في الوااية الرامية – الوااية الرامية لآلالت الكهربية – الوااية الرامية لنظم الووص الكهربية .
 EPM 521هندسة الجهد العالي
المهود الزاراة الةحظية في جظم الووص – الموجات العابرة في يووط النول في المها العالي – ماجعات الئواع – توليا المها العالي فاي
المعمل بيجواعه المستمر والمتردد والنبوي  -دراةة االجهيار في الغايات والسوارل والمواد الئةبة– العواي السارةة التمارية والنوية –
التنسي باين العاواي – طار اياا المهاا العاالي – لو اات التويياع والملااتيا الممةاواة بالغااي – المواصالات الوياةاية الاولياة المتعةواة
بايتيار معاات المها العالي.
 EPM 522إلكترونيات القوي
عناصاار إلكتروجيااات الوااوص ويئارئااها ي الاااايود – التراجزيسااتور  -الاايريسااتور – الموةاالت  -دواراار التو يااا أ اديااة الوجااه ثالثيااة
األوجه يالغير محكومة والمحكومة – مووعات التيار المستمر  -اكمات المها والتيار المتاردد – العاكساات – مئاادر الواارة –دوارار
اصشعا لةاايريستور والتراجزةتور  -توبيوات إلكتروجيات الووص ي التحريك الكهربي وجول الوااة بالمها المستمر واألفران والةحام ...
 EPM 520تشخيص أعطال معدات القوى الكهربية
أ مية تشخيص األعوا في معاات الووص الكهربية – التشخيص باةاتخاام التلريغاات المزرياة – تشاخيص األعواا فاي ايالت الكهربياة
الاوارة – تشخيص األعوا في المحوالت – تشخيص األعوا في المعاات المعزولة بالغاي – تشخيص األعوا في العواي الخةوياة –
َّ
تشخيص األعوا في الكابالت – جظم التشخيص الذكي.
 EPM 520القياسات الكهربية واإللكترونية
أيواا الويا – التحةيالت اص ئارية –أجهزة الويا التناارية – ايا الكميات الكهربياة – انااطر الوياا – محاوالت المهاا والتياار –
محوالت الوااة – الممسات – ايا الكميات غير الكهربية – راةم الذبذبات – راةم الذبذبات الرامي الخاين – أجهزة الويا الرامية –
ايا التردد والزمن – ايا ياوية الوور – المحةل الويلي – اةتخالل وجمع البياجات – مولاات الموجات.
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 EPM525معالجة اإلشارات الرقمية.
أ ميااة معالمااة اصشااارات الراميااة – العمةيااات األةاةااية عةااى اصشااارات يالتحوياال – التعااايل – الترشاايا  – ...يواريميااات معالمااة
اصشااارات – مكوجااات معالمااات اصشااارات الراميااة – أةاةاايات و سااابات معالمااات اصشااارات – األجهاازة المحيوااة – الاارب الرامااي
والتناار – أجهزة معالمة اصشارات التمارية المتا ة – توبيوات عامة ماع االةاتخاام فاي أجظماة الاتحكم فاي محركاات التياار المساتمر
والتيار المتردد.
 EPM 526تحكم آلي
مباد جظم التحكم – التحةيل في جوا الزمن  -التحةيل في جوا التردد – التحةيال باةاتخاام فارال الحالاة – الوابةياة لةاتحكم والمال ظاة –
مواييس األداا – الحاكمات التناةبية التكامةية التلاضةية – التحكم المتين – أجظمة توويع البياجات – تحويالت  – zالحاةح ايلاي كحااكم –
التحكم الرامي – توبيوات في جظم الووص الكهربية.
 EPM 527نظرية العوازل الكهربية
ثناري الووح – عزم ثناري الووح – اصةاتوواب اصلكتروجاي – اصةاتوواب المتوجاه – اصةاتوواب الاذر  -اصةاتوواب الوصاةي – ثابات
العز الساكن – معادالت ديبي – ثابت العز لوةوين – ثابات العاز لخةاي الساوارل – الساما ية المركباة – ةاةو العاواي فاي وجاود
المماالت الكهربية – المواد العايلة الناجوية وتوبيواتها.
 EPM 525نظم نقل التيار المستمر
الخوال العامة  -مخووات تغيير اللولت من مستمر إلى متردد والعكس  -اةتمابة جظام التياار المساتمر اات الواغ العاالي – أيوااا
جظم التيار المستمر  -التحكم في شبكات التيار المستمر  -وااية يووط النول  -التوافويات والمرشحات  -تئاميم الخواوط الهوارياة -
منظومة التيار المتردد  -تاايل ترددات الراديو.
 EPM 525نظم الطاقة الجديدة والمتجددة
أجواع مئادر الواااة المتماادة  -الواااة المتولااة مان الخالياا اللوتوفولتياه  -فيزيااا اصشاعاع الشمساي ويواصاه  -الخالياا اللوتوفولتياهت
األجواع  -جظريات التشغيل ويوال األداا  -تواير السعه وجظم الخاليا اللوتوفولتياه المساتوةة المرتبواة بشابكه كهربياه كبيارا  -بوارياات
تخزين الوااة المستخامة من الخالياا اللوتوفولتياه  -المحاو العااكس لانظم الخالياا اللوتوفولتياه  -طاااه الريا تتولياا الواو الكهربياة مان
طااه الريا  -الايناميكا الهوارياة لةتوربيناات الرياا  -الاوابات المميازة لانظم الاتحكم فاي طاااه الرياا  -تولياا الواو الكهربياة مان طاااه
الريا الايناميكا الهوارية لتوربينات الريا  -الاوابت المميزة لنظم التحكم في طااه الريا  -بياجاات الرياا وتوااير الواااة  -معااات تولياا
الوااة الكهربية.
 EPM 504مشروع بحثي
يووم الوالح باراةة أو عمل بح في موضوع يوع في مما الابةوم المسمل فيه والك تحت إشراف أ ا أعواا يئة التاريس.
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مقررات الدراسة التأهيلية في هندسة القوي و اآلالت الكهربية
المستوي السادس

 EPM 644نظريات اآلالت الكهربية
أةس النظرية العامة لآلالت الكهربيةت التحويالت الحظيةت تحويل معادالت ايلة مان المرجاع األصاةي إلاي مختةام المراجاع  -معاادالت
العازم الوااارة  -توبيواات النظريااة العاماة لااآلالت الكهربياة لةتيااار المساتمر و المتااردد مان يا األداا المساتور و األداا العااابر و الحاااالت
الخاصة.
 EPM 641تصميم اآلالت الكهربية
مةلات الماكينات أ ادية وثالثية الوور ت التئميم  -ساب الووة الاافعة المغناطيسية ومعامالت المةلات  -التيارات الاوامية واللواا فاي
الوااة  -تئاميم المحركاات الحاياة ثالثياة األوجاه اات عازم البااا العاالي  -تئاميم المحركاات الحاياة أ ادياة الوجاه  -سااب ملاعةاة
التمغن وملاعةة التسرب المغناطيسي  -التبريا والتهوية في ايالت الكهربية.
 EPM 642المحركات الكهربية ذات القدرة الكسرية
محركااات التيااار المسااتمر اات الوااارة الئااغيرة  -محركااات التيااار المسااتمر اات المغناااطيس الاااارم  -المحركااات المتزامنااة اات الوااارة
الئغيرة  -محركات المعاواة ثالثية الوجه  -محركات المعاواة التبايةية  -المحركاات الحاياة اات الواارة الئاغيرةت المحركاات الاالثياة
الوجه  -المحركات أ ادية الوجه  -المحركات العامة.
 EPM 640آالت كهربية خاصة
مراجعااة الملااا يم الكهرومغناطيسااية األةاةااية  -مباااأ تولااا العاازم  -ايالت الخاص اة اات مبااا التيااار  -المكباارات الكهروميكاجيكيااة -
المحركات العامة التي تعمل مان مناابع التياار المساتمر و المتاردد  -محركاات التناافر  -محركاات التياار المساتمر اات األاوااب الاارماة -
محر التيار المستمر الخالي من اللارش  -ايالت الحاياة الخاصاة  - -المحار الحااي الخواي  -المولااات الحاياة  -محركاات الاتحكم
ثنارية الوور  -ايالت المتزامنة الخاصة  -محركات المماجعة  -محركات التخةم المغناطيسي  -محركات الخووة.
 EPM 640السلوك العابر في اآلالت الكهربية
عناصر تخزين الوااة و ملهوم األداا العابر  -اشتوا معادالت الحاالت العابرة لآلالت الكهربية في إطار المرجاع األصاةي  -عمةياة بااا
الحركااة فااي المحركااات الحايااه والمتزامنااة -محركااات الملاعةااة  -أداا المولاااات المتزامنااة عنااا اااو يوااي أو اضااوراب  -األداا
الايناميكي لمحركات التيار المستمر  -تيثير جظم التحكم عةي االةتمابة العابرة.
 EPM 645التحكم في نظم اآلالت الكهربية
األجااواع المختةلااة لاانظم التحريااك الكهربااي اات الساارعة المتغياارة  -الااتحكم الوياةااي فااي محركااات التيااار المسااتمر باةااتخاام موااوم التيااار
المتحكم فيه ومووع التيار المستمر  -التحكم الوياةي و االتما ي في المحر الاالثي الحاي باةتخاام متحكم المها لةتيار المتردد  -الاتحكم
الوياةي و االتما ي في المحار المتازامن باةاتخاام عااكس الواارة او مئاار المهاا أو مئاار التياار – الاتحكم فاي آالت التياار المتاردد
المغذاة بمحوالت األتساع النبوي المختةلة
 EPM 646تقنيات الجر الكهربي
موامهت جظم المر الكهربي  -الووارات الكهربية  -ميكاجيكا الحركة  -وةارل جوال الحركاة  -منحنياات السارعة والازمن  -محركاات
المر الكهربي  -باا الحركة وكبحها  -اةتخاام محركات التيار المستمر والتياار المتاردد  -وةاارل توصايل التغذياة بالتياار الكهرباي -
معاات اصضااة في الووارات  -معاات اصشارة  -دراةات الحالة تالووارات الكهربياة باين الماان وباين الماان والواوا ي  -يواوط
الترام  -يووط مترو األجلا  -السيارات الكهربية ت المحركات  -البواريات ومعاات ومحوات إعاادة الشاحن  -السااللم والمئااعا
الكهربية.
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 EPM 647هندسة القوي الكهربية
تمايل الااررة المكافئة لألجزاا المختةلة من منظومة الوو  -الور المختةلاة لحساابات دارارة الوئار  -معاوااة التتاابع الئالرية لةخا
المتعاد التواييات في اروف التيار المستمر و التيار المتردد  -األيواا غير المتماثةة يلةخ الملتو أو الخا الموئاور أو كةيهماا معاا
 ا تماالت التيين  -جظم التوييع ت تخوي جظم التوييع  -تواير األ ما  -ايتبار تونية المها  -تكاليم جظم التوييع في المنااط -ايتبار النظام  -إجشاا الخواوط  -مخوواات المحاوالت  -وصاالت المساتهةكين فاي المنااط النارياة  -مخووطاة الشابكة  -تئاميم
الشبكات اات اال تكةلة.
 EPM 645تحليل نظم القوي الكهربية
تمايل أجزاا منظومة الوو – تحةيل الحالة المستورة لمنظومة الوو – تحةيل الحساةاية فاي الحالاة المساتورة – يواريماات الواارة الغيار
فعالة  -الوارة الغير فعالة الماةي و أماكنها الماةي في الشبكات الكهربية -ةريان الوارة – جظرية تواير الحالة و توبيواتها.
 EPM 645التشغيل االقتصادي لنظم القوي الكهربية
أجواع المحوات الكهربية – طر توليا الوااة الكهربية – الور العادية لةتوييع اصاتئاد لأل ما عةي أجواع المولاات و المحواات -
ساب مسا مة و اة التوليا في التكاليم الكةية  -التشغيل االاتئااد لةو ااات الحرارياة  -االجساياب األماال لةواارة  -تتباع األماان فاي
منظومة الوو  -تحةيل األعوا المستمرة.
 EPM 614أنظمة نقل التيار المستمر
الخوال العامة  -مخووات تغيير اللولت من مستمر إلى متردد والعكس  -اةتمابة جظام التياار المساتمر اات الواغ العاالي – أيوااا
جظم التيار المستمر  -التحكم في شبكات التيار المستمر  -وااية يووط النول  -التوافويات والمرشحات  -تئاميم الخواوط الهوارياة -
منظومة التيار المتردد  -تاايل ترددات الراديو.
 EPM 611المواصفات القياسية لمعدات القوى الكهربية
المواصاالات ا للنيااة وااليتبااارات و اللحااول ومتابعااة معاااات الوااوص الكهربيااة باةااتخاامت الكااود المئاار  -المواصاالات الوياةااية العالميااة
.IEC
 EPM 612أنماط متقدمة في إلكترونيات القوى
العاكس متعاد المستويات – محو المئلوفة – العاكس الرافع لةمها او الوجه الوا ا والاالثي األوجه – العاكس ثالثي األوجه او أربعاة
ملاتيا – محوالت الرجين – محوالت الوجه الوا ا إلى ثالثة أوجه والعكس.
 EPM 610المواصفات القياسية لمعدات القياس و التحكم
المواصالات اللنياة وااليتباارات و اللحاول ومتابعااة معااات الوياا
.IEC

و الاتحكم باةاتخاامت الكااود المئار  -المواصالات الوياةاية العالميااة

 EPM 610السلوك العابر في منظومات القوي الكهربية
مراجعة الموجات العابرة عةي الخواوط  -الحااالت العاابرة األيارص فاي منظوماات الواو – تمايال الحااالت العاابرة لمنظوماات الواو
وعناصر ا – طر سابات الحاالت العابرة الكهربية – طر ايا وايتبار الموجات العابرة اات المها العالي.
 EPM 615تخطيط نظم القوي
التخوااي العااام  -النمااااج المحااادة والنمااااج اال تماليااة  -تخوااي جظاام النواال  -جظاام تخوااي التوةااع فااي جظاام النواال األوتوماتيكيااة -
جظرية اةيمان  -ساةية الشبكة  -تخوي الشبكات ايلية مع اعتبارات العوامل العمةياة  -التولياا المركاح  -معولياة النوال  -التنباؤ
باأل ما .
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 EPM 616نظم نقل القدرة الكهربية المرنة ()FACTS
أجهزة جظم جول الوارة الكهربية المرجة – جمذجتها – اكمات النظم المرجة – تنسي الحاكمات المرجة  -الموارجة بينها – تيثير ا عةاي أداا
النظام المرن – اةتمابة ذا النظم – دراةة األيواا المختةلة.
 EPM 617التحكم في نظم القوى الكهربية
النمااج الرياضية لةمكوجات األةاةية في جظم الووص الكهربية  -تحةيال االةاتورار  -تئاميم جظام الاتحكم التوةياياة الوياةاية الغيار يوياة
ي On/Off- Bang Bang- deadband- Ditheringفي ةرعة المولا الكهربي -التحكم في الوارة والتردد في جظم الووص الكهربياة -
التنسي بين جظم التحكم المختةلة.
 EPM 615تطبيقات المعالج الدقيق في النظم الكهربية
المعال الااي ودورا في الحاةح الااي  -شكل منظومة المعال الااي  -أجماط العنوجة – ركة البياجات – العمةيات الحساابية والمنووياة -
تعةيمات التحكم في البرجاام  -برمماة المعاال الاااي  -موارماة الاذاكرة – الواطعاات – الوصاو المباشار لةاذاكرة  -الموارماة الرامياة -
الموارمة التناارية – الحساةات والمهيئات – محوالت  – A/D, D/Aموارمة معااات اصدياا  /اصياراج -الاتحكم الراماي فاي محركاات
التيار المستمر  -تئميم المرشحات الرامية  -التحكم الرامي في معوضات الوارة الغير فعالة.
 EPM 615الذكاء االصطناعي في النظم الكهربية
الملا يم األةاةية  -النظم الخبيرة  -الشبكات العئبية االصوناعية  -جظم المنو المتشاعحيالهالمي  -توبيواات فاي الانظم الكهربياة
يايالت الكهربية – الشبكات الكهربية .
 EPM 624نظم إلكترونيات القوي
تئميم دوارر اصشعا لةاايريستور والتراجزةتور – مغيرات الوارة االةتاتيكيه  -اكمات المها والتيار المتردد  -مووعات التيار المستمر
 عاكسات الوارة  -مئادر الوارة يمئار التيار – مئار المها التحريك الكهربي لةتيار المساتمر  -التحرياك الكهرباي لةتياار المتاردد – اةاتعادة طاااة االجازال فاي المحركاات التيثيرياة  -جظام التغذياةلألفران الكهربية  - -جول الوااة لةمها العالي المستمر  -لحام الوو الكهربي  -التحكم في
المحوالت الكهربية.
 EPM 621هندسة القطع والوقاية
األاوا الكهربية اات المهود المستمرة والمترددة وتوبيواتها  -اواطع التيار ت أجواعها واةتخااماتها  -الحاالت العابرة في جظام الواو
الكهربية  -المواد العايلة في اروف التيار المستمر و التيار المتردد – يوال المواد العايلة في اواطع الاااررة و محواات المحاوالت و
المعاات االير  -تنسي العز  -مار الت الوااياة  -جظام الوااياة  -محاوالت المهاا والتياار تحات الظاروف العادياة واالجتوالياة -
تنسي العاي لةوااية من المهود الزاراة.
 EPM 622حماية منظومات القوى الكهربية
األجااواع الخاصااة ماان الماار الت الكهرومغناطيسااية – الحمايااة الخةليااة – اتاازان الاانظم وماار الت الخااروج عاان التااواين – إعااادة الاواال
والتاازامن – مايااة جظااام الوااوص الكهربيااة المتكامةااة – تنسااي الماار الت ويواا الةواا –ايتبااار ومعااايرة الماار الت – دواراار الةواا
والمر الت المساعاة – ايتبارات التشغيل –ايتبارات جظم الحماية.
 EPM 620وقاية نظم القوي الكهربية باستخدام الحاسب
الملا يم األةاةية لنظم الوااية  -مناط الوااياة  -الوااياة الااعماة  -أداا محاوالت التياار ومحاوالت المهاا  -جظام الوااياة الرامياة -
يواريمااات الواايااة ت تحوياال وول ا  -مرشااا كالمااان  -توبيوااات ت واايااة يوااوط جواال الوااو الكهربيااة  -واايااة اواابان التوصاايل
الكهربية -وااية المحوالت الكهربية  -وااية المولاات والمحركات الكهربية.
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 EPM 620هندسة الجهد العالي و الفائق
االجهيار الكهربي في الغايات  -التيين  -التيم األيوجات  -التلريغ الكهربي الااعم الةتمرارا  -آلياات االجهياار الكهرباي  -التلارل العاالي -
االجهيااار الكهربااي تحاات تاايثير المماااالت المتاارددة  -الغااايات الوابةااة المتئااال اصلكتروجااات  -االجهيااار الكهربااي فااي السااوارل العايلااة -
االجهيار الكهربي في المواد العايلة الئةبه  -سابات المماالت الكهربية والتحكم فيها  -المهود الزاراة والوااية منهاا  -الموجاات المنتظار
توبيوها  -تنسي العز الكهربي.
 EPM 625نظم الطاقة الجديدة والمتجددة
أجواع مئادر الواااة المتماادة  -الواااة المتولااة مان الخالياا اللوتوفولتياه  -فيزيااا اصشاعاع الشمساي ويواصاه  -الخالياا اللوتوفولتياهت
األجواع  -جظريات التشغيل ويوال األداا  -تواير السعه وجظم الخاليا اللوتوفولتياه المساتوةة المرتبواة بشابكه كهربياه كبيارا  -بوارياات
تخزين الوااة المستخامة من الخالياا اللوتوفولتياه  -المحاو العااكس لانظم الخالياا اللوتوفولتياه  -طاااه الريا تتولياا الواو الكهربياة مان
طااه الريا  -الايناميكا الهوارياة لةتوربيناات الرياا  -الاوابات المميازة لانظم الاتحكم فاي طاااه الرياا  -تولياا الواو الكهربياة مان طاااه
الريا الايناميكا الهوارية لتوربينات الريا  -الاوابت المميزة لنظم التحكم في طااه الريا  -بياجاات الرياا وتوااير الواااة  -معااات تولياا
الوااة الكهربية.
 EPM 626صيانة و إصالح اآلالت الكهربية
عمل االيتبارات المختةلة لآلالت التزامنية و المحركات التيثيرية لاراةة الخوال ومن ثام تشاخيص األعواا الكهربياة يالوئار–ارتلااع
درجة الحرارة – ييادة الحمال واألعواا الميكاجيكياة ي عاام اجتظاام الاغارة الهوارياة  -أعواا عواو التو ياا واللارش  -أعواا كراةاي
المحور  -تمميع أجزاا المحر – االيا ة بين العووين– مشااكل ملتاا الوارد المركاز و المكاام لمحار الوجاه الوا اا والاك فاى
يعوو االةتنتاج  -جظام التيريض – المواد العايلة  -اللرش  -ممار المةلات – طر الئياجة وإصال األيواا.
 EPM 627تكنولوجيا القواطع
المواصلات الوياةية العالمياة و المواصالات اللنياة لوياةاات  IECالمتعةواة باالوواطعت موانن الواارة – موانن التياار – تعاافي المهاا – تتاابع
المها – تتابع الاورة  -متوةبات الوواطعت دورة التيار المتماثةة و الغير متماثةة – تعافي المها بعاا الخواي و التحميال – توصايلت المكاام
– الملاعةة – الحمل – الخئارص األةاةية لووع التيار في ت الزيت – تيارات واا – تيارات غاي – اللرال – توويع التيار – اوع التيار
المستمر – تركيح اواطع ت الزيات – تياارات الهاواا – تياارات الغااي – اواطاع الزيات اات األ ماام الئاغيرة متعاادة الو ااات – تاارج
المهااا – فااتا المواومااة عاياااة الخوااوة – ايتبااار الوئاار – ايتبااار المحوااات – و اااة االيتبااار  -تيااار الوئاار ت ايتبااار المحوااات –
االيتبارات المعمةية  -و اة االيتبار.
 EPM 625الحاكم المنطقي المبرمج في النظم الكهربية
الحاكم المنووى المبرم والتحكم الئناعى – عمارة الحااكم المنوواى المبارم – برمماة الحااكم المنوواى المبارم – األشاكا الساةمية –
أجهزة التوايت – العاادات – الاوا الحسابية – تناو البياجات – جول البياجات – التحكم العاادص – اجارااات األماان – الئاياجة واكتشااف
األيواا  -أماةة عةى النظم الكهربية يمغيرات الوارة رباعية التشغيل لةتحكم في ةرعة ايالت الكهربية -مئار الوارة الالجوواعي .
 EPM 625تطبيقات التوصيلية الفائقة في النظم الكهربية
التوصيةية اللاروة عالية الحرارة – أجظماة التبرياا المساتخامة فاي التوصايةية اللارواة – ايالت الكهربياة فارواة التوصايةة – المحاوالت فارواة
التوصيةة – الكابالت فاروة التوصيةة – تخزين الوااة المغناطيسي فار التوصيةة – محادات تياار العوال فارواة التوصايةة – أداا المعااات
فاروة التوصيةة في جظم الووص الكهربية.
 EPM 604مراقبة حالة معدات القوى الكهربية
أ مية مراابة الحالة في معاات الووص الكهربية – اصيتبارات المستخامة لمراابة الحالة – مراابة الحالة أثناا التشغيل – مراابة الحالاة فاي
الاوارة  -مراابة الحالة في المحوالت – مراابة الحالة في المعاات المعزولة بالغاي – مراابة الحالة فاي العاواي الخةوياة
ايالت الكهربية َّ
– مراابة الحالة في الكابالت – مراابة الحالة باةتخاام الذكاا اصصوناعي.
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 EPM 601تقنيات تعديل عرض النبضة في إلكترونيات القوى
األجااواع المختةلااة ماان تعااايل عاارل النبوااة – تعااايل شاابه المنحاارف – تعااايل التوافويااة الاالاااة – تعااايل النبوااات المتساااوية – التعااايل
العشواري – التعايل الميبي – توليا اصشارات – تحةيل التوافويات في جها الخرج – تعايل اللرال االتماا ي – التحةيال المباشار والمتعاماا
–التعيل الزارا.
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المستوي السابع

 EPM 744تصميم اآلالت الكهربية الخاصة
تئميم كل من يمحر المماجعة المغناطيساية – ايالت مزدوجاة التغذياة وايالت الحاياة عايماة اللارش – محركاات الخواوة – محركاات
التخةم المغناطيسي – المحركات ثنارية الوجه – المولاات الحاية .
 EPM 741اتجاهات حديثة في اآلالت الكهربية
المولاات فاروة الموصةية – ايالت التيثيرية الالفرشية مزدوجة مايل التغذياة – كراةاي التحميال المغناطيساية لاآلالت الكهربياة – تحةيال
تيارات كراةي التحميل – الروافع المغناطيسية – ايليات يالمشغالت الكهربية يوية الحركة  -مواد العواي الماياة لآلالت الكهربية.
 EPM 742نظم التحريك الكهربي عالية األداء
اةتنتاج النمواج الرياضي يلة التحريك -موارات معامالت و متغيرات النمواج الرياضي -مواارات المعاامالتت معاوااة العواو الاابات -
معاواة العوو الاوار -المعاواة المغناطيسية -معامال اال تكاا  -معامال الوئاور الاذاتي -مواارات المتغياراتت اللايض -التياار -السارعة-
العزم -ياوية الوضع -الوارة اللعالاة -الواارة الغيار فعالاة -معامال الواارة -اةاتخاام مواارات المعاامالت و مواارات المتغيارات فاي الاتحكم
الوياةي و االتما ي لآلالت الكهربية.
 EPM 740موضوعات مختارة في نظم القوى واآلالت الكهربية
يمكن لوسم ناةة الوو وايالت الكهربية أن يور موضوعات مختةلة لةتاريس في ذا الموارر اذا الموضاوعات تناارج تحات أ مان
التخئئات ايتيهت ايالت الكهربية  -إلكتروجيات الوو  -ناةة الوو الكهربياة  -ناةاة المهاا العاالي  -وااياة جظام الواو الكهربياة –
التحكم في جظم الوو الكهربية  -الوااات المتمادة أو أ موضوع آير ضمن تخئئات الوسم وتختةم عن بااي موررات الااكتوراا فاي
ناةة الوو و ايالت الكهربية  -يكةم الوالح في ذا المورر بعمل مشروع معين أأو توايم جاوا....الخ.
 EPM 740اتجاهات حديثة في نظم القوي الكهربية
النمذجااة الايناميكيااة لةشاابكات المترابوااة – المكافئااات الايناميكيااة لةمنظومااات اللرعيااة لةشاابكات الكهربيااة المترابوااة – اةااتخاام الااذكاا
االصوناعي لعمل مكافئات ديناميكية لةشبكات – التموجات المتبادلة بين أجزاا الشابكة  -اةاتخاام الاذكاا االصاوناعي لتوااع األ ماا –
االتزان اللولوي لةشبكات.
 EPM 745اتجاهات حديثة في نظم الطاقة الجديدة والمتجددة
النمواج الرياضي المستور و اصجتوالي لةمولا الحاي التوةيا  -المولا الحاي ااتي التغذية – رب المولاات الحاياة عان طريا إلكتروجاات
الوو  -التحكم الوياةي و اصتما ي األمال في المولاات الحاية  -التحكم فاي المولااات الحاياة عان طريا الاذكاا االصاوناعي  -ازم
البرام لنمذجة المولاات الحاية  -ااتئاديات المولاات الحاية الماارة بمئادر الوااة الماياة و المتمادة  -عناصر تخزين الوااة.
 EPM 746اتجاهات حديثة في إلكترونيات القوي
مغير الوارة الرجيني لةتيار المستمر  -تكنولوجيا مغيرات الوارة المئلوفية  -طر اةتخاام معاالت االتسااع النبواي لمغيارات مئاادر
المهااا ثالثيااة األوجااه  -عااواكس الوااارة متعااادة المسااتويات  -مئااار الوااارة الالإجوواااعي ي UPSالااتحكم بالااذكاا االصااوناعي فااي
إلكتروجات الوو .
 EPM 747اتجاهات حديثة في الوقاية الكهربية
المتممات الواارية المعتماة عةي الحاكم الااي ت مرشا الموجات االجتوالياة لتحاياا ياز األيوااا  -تحويال الموجاات إلاي الحالاة الرامياة -
التحةيل التاردد لةموجاات لتشاخيص األعواا الكهربياة و الميكاجيكياة  -الاذكاا االصاوناعي لتحاياا جاوع و مكاان األعواا  -تشاخيص
األعوااا الكهربيااة و الميكاجيكيااة بمراابااة الحالااة الكيمياريااة و الكهربيااة و الميكاجيكيااة لةمعاااات  -مايااة المنظومااة الكهربيااة ماان يااال
المتممات الشامةة لةمعاات المختةلة لةمنظومة.
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 EPM 745اتجاهات حديثة في هندسة الجهد العالي
دراةة اا رة اصجهيار فاي العاواي المركباة  -طار جمذجاة الواو الكهرباي  -تشاخيص التلرياغ المزراي و تحاياا مواعاه فاي المعااات
الكهربية  -وااية جظم الوو ضا الئواع الكهربية  -اواطع الااررة لةتيار المستمر والمتردد في أجظماة المهاا العاالي  -طار محاكااة
الظوا ر العابرة في أجظمة الووص باةتخاام الذكاا االصوناعي.
 EPM 745األداء الديناميكي لنظم القوي الكهربية
مراجعة عةي معادالت بار يالت التيار المتردد – جمذجاة آلاة و يااة ماع شابكة الجهارياة – جمذجاة جظاام متعااد ايالت متئاةة ماع شابكة
الجهاريااة – وضااع باارام االتاازان العااابر لتماياال ااذا الاانظم – دراةااة الااة فعةيااة -طاار جمذجااةت منظمااات المهااا – الحاااكم –الحاكمااات
المساعاة يموايجات جظم الوو – تيثير ذا الحاكمات عةي األداا الايناميكي و العابر و ما االتزان لانظم الواو – طار تويايم االتازان
وتكوين الحاكمات لنظم الوو متعادة ايالت.
 EPM 714التحكم في النظم الكهربية
مراجعة لور ت التحكم األمال في النظم الكهربية والاتحكم اصتماا ي يالت التياار المتاردد  -الاتحكم الوياةاي المهااري فاي الانظم الكهربياة
الغير يوية باةتخاامت منظم ااتي التهاري -الحاكم المهاري او النمواج المرجعي -اكم المنوا االجزالااي -ااكم شاايا االتازان-H∞ -
اكم متغير البنيان  -توبيوات التحكم الويا المهارى معت التحكم اصتما ي يالت التيار المتردد – التحكم في جهاا اوابان التويياع و جوال
الوارة الكهربية.
 EPM 711اتجاهات حديثة في القياسات للنظم الكهربية
جظم الويا المحكومة بالحاةح – مواامة الحاةح لالةتحواا عةي البياجات – أجهزة االةتشعار لنظم الويا ت مغيرات اصشارات الرامياة
– تكييم اصشارات – إديا البياجات – المكبرات – عينات التحويل – الحساةات و معيراتها – الحساةات الذكياة – مغيار اصشاارات مان
الشكل التماثةي إلى الشكل الرامي  A/Dو العكس  – D/Aمغير إشارات المها إلى تردد و العكس – ايا ت الوارة – الويم لموجاة ثابتاة
التردد بوريوة فورير  -الويم لموجة غير ثابتة التردد باةتخاام  – waveletالتشو ات – الوياا فاي الازمن اللعةاي – اةاتخاامت كاارت
إديا و إيراج بياجات  - DAQمعال اصشارات الرامية  - DSPراب االةةوةكوب مع الحاةح  – Scope-linkلويا ت يئاارص
– أداا – منحنيات – معامالت – متغيرات جظم الوو و ايالت الكهربية – ايا معامل ديل  /يارج مغيارات الواارة اصلكتروجياة – جظام
التحكم و المراابة و االةتحواا عةي البياجات  – SCADAمشلر جبوات ةرعة عمود الاوران و ايا ياوية دوراجه.
 EPM 712دراسات مستقلة في هندسة الجهد العالي
دراةات مستوةة في أ ا األبحا المختةلة المنشورة في مما ناةة المها العالي يتم إجراؤ ا من يال طالب متلراون أو ممموعاات
من الوالب وتعتما عةي الورااة و االةتشارات المتكررة و عمل تورير دور مع أ ا أعواا يئة التاريس.
 EPM 710دراسات مستقلة في إلكترونيات القوي
دراةات مستوةة في أ ا األبحا المختةلة المنشورة في مما إلكتروجات الوو ياتم إجراؤ اا مان ياال طاالب متلرااون أو ممموعاات
من الوالب وتعتما عةي الورااة و االةتشارات المتكررة و عمل تورير دور مع أ ا أعواا يئة التاريس.
 EPM 710دراسات مستقلة في التحكم في نظم القوي الكهربية
دراةات مستوةة في أ ا األبحا المختةلة المنشورة في مما التحكم في جظم الوو الكهربية يتم إجراؤ ا من يال طاالب متلرااون أو
ممموعات من الوالب وتعتما عةي الورااة و االةتشارات المتكررة و عمل تورير دور مع أ ا أعواا يئة التاريس.
 EPM 715دراسات مستقلة في هندسة القوي الكهربية
دراةااا ت مسااتوةة فااي أ ااا األبحااا المختةلااة المنشااورة فااي ممااا ناةااة الوااو الكهربيااة يااتم إجراؤ ااا ماان يااال طااالب متلراااون أو
ممموعات من الوالب وتعتما عةي الورااة و االةتشارات المتكررة و عمل تورير دور مع أ ا أعواا يئة التاريس.
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 EPM 716دراسات مستقلة في هندسة الوقاية الكهربية
دراةااات مسااتوةة فااي أ ااا األبحااا المختةلااة المنشااورة فااي ممااا ناةااة الواايااة الكهربيااة يااتم إجراؤ ااا ماان يااال طااالب متلراااون أو
ممموعات من الوالب وتعتما عةي الورااة و االةتشارات المتكررة و عمل تورير دور مع أ ا أعواا يئة التاريس.
 EPM 717دراسات مستقلة في التحكم في اآلالت الكهربية
دراةات مستوةة في أ ا األبحا المختةلة المنشورة فاي مماا الاتحكم فاي ايالت الكهربياة ياتم إجراؤ اا مان ياال طاالب متلرااون أو
ممموعات من الوالب وتعتما عةي الورااة و االةتشارات المتكررة و عمل تورير دور مع أ ا أعواا يئة التاريس.
 EPM 715دراسات مستقلة في اآلالت الكهربية
دراةااات مسااتوةة فااي أ ااا األبحااا المختةلااة المنشااورة فااي ممااا ناةااة ايالت الكهربيااة يااتم إجراؤ ااا ماان يااال طااالب متلراااون أو
ممموعات من الوالب وتعتما عةي الورااة و االةتشارات المتكررة و عمل تورير دور مع أ ا أعواا يئة التاريس.
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Electrical Power and Machines Engineering Department
Level: 044
EPM044 Electric Circuits
Electric elements and quantities - DC and AC voltage source – current source – conversion
of sources – series and parallel circuit reduction – star/delta connections – sinusoidal waves
– capacitance, frequency and average and effective quantities – analysis of balanced
sinusoidal circuits – impedance – AC circuits – vectors – complex power calculations –
power factor – electric circuit theories and their applications in AC and DC circuits –
resonance – filters – two port networks – transient analysis of electric circuits – three-phase
circuits – magnetic circuits – operational amplifiers – Fourier analysis – analysis of nonsinusoidal electric circuits.
EPM041 Electric Measurements
Definitions – measurement errors – units and dimensions – dynamic response – moving-coil
instruments – moving-iron instruments – electrodynamic instruments – static instruments –
inductance instruments – current meter, voltmeter, ohmmeters, Wattcmeters, energy meters,
frequency meters, power factor meter – DC/AC bridges – measurements of non electric
quantities – Oscilloscopes.
EPM042 Control of Electric Systems
Theory of power system control – elements of control system – open and closed-loop control
– transfer function – block diagram – block diagram algebra and reduction – transient
behavior analysis using Laplace transform – root locus – Pode diagram – PID controllers –
state space – time and frequency response of some power system elements.
EPM040 Power Electronics
Operation and characteristics of power electronic devices (diode, transistor, thyristor,
MOSFET) – controlled and uncontrolled single-phase rectifier circuits - controlled and
uncontrolled three-phase rectifier circuits –DC choppers – types and operation theory of
inverters - types and operation theory of converters.
EPM040 Electrical Machines Engineering (1)
Transformers: types, equivalent circuits, phasor diagrams, measurements of transformer
parameters, losses, efficiency, voltage regulation. Three-phase transformers – cooling of
power transformers – autotransformer – DC machines: construction induced EMF, armature
reaction, commutation, commutation improvement, excitation methods. No-load and loading
characteristics of different types of DC machines - Losses – efficiency - voltage regulation –
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torque- speed- current relations o different types of DC motors – starting and speed control.
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EPM045 Electrical Machines Engineering (2)
Three-phase induction machines: construction, stator windings, rotor types, equivalent
circuit, phasor diagrams, speed-torque curve, circle diagram, measurements of motor
parameters, losses, power flow diagram, efficiency, starting and speed control, squirrel-cage
motors, deep-bar motors, single-phase induction motors, induction generators.
EPM046 Electrical Power Engineering (1)
Power circle diagrams – per unit representation of power systems – power systems equations
and solutions – voltage and reactive power control – economic power factor – DC high
voltage transmission – introduction to underground cables.
EPM047 Electrical Power Engineering (2)
Power system elements – identifying the operating voltage – operation of transmission lines
(short-medium and long) – insulators and towers – voltage regulation – Corona phenomenon
– mechanical design of transmission lines – different distribution systems – power capacitors
– capacitors of power-factor correction.
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Electrical Power and Machines Engineering Department
Level: 544
EPM544 Numerical Analysis in Electrical Engineering
Numerical methods for solution of differential equations – Recursive methods –
Determination of methods for optimal solution – Numerical methods of calculation of
electric systems – Prediction of curves behaviors – Linear model of electric system –
Characteristic equation – Stability of electric system.
EPM541 Electrical Machines Engineering
Synchronous machines (construction – types – cylindrical rotor synchronous machines –
characteristics – voltage regulation – torque load angle characteristics – salient poles
synchronous machines – direct and quadrature impedance – phasor diagram – parallel
operation – V curves – synchronous motor charts).
EPM542 Electric Machines Design
Electric and magnetic loading – Thermal ratings of electric machines – DC machine design –
Transformer design – Induction machine design – Synchronous machine design.
EPM540 General Theory of Electric Machines
Primitive axes – Energy equations and Lagrange equation – Stability equations for electromechanical systems – dq models of electric machines (reluctance machines – synchronous
machines – induction machines).
EPM540 Special Electric Machines
Single phase induction motor – 7 phase induction motors – Induction regulators – Switched
reluctance drive systems – Stepper motor – Permanent magnet machines – Brushless motors
– Linear motors – Magnetic levitation.
EPM545 Electric Machine Dynamics
Methods of representing performance curves of (dc machines – induction machines –
synchronous machines) – Transients analysis and steady state analysis – Characteristics of
electric machines using computer packages – Application on some special machines
(brushless machines – switched reluctance machines).
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EPM546 Control of Electric Machine Systems
Scalar control method of dc motor using single/three phase chopping/inverter circuit – Scalar
and vector control of three phase ac motor using chopping/inverter circuits.
EPM547 Electric Drives
Performance of electric motor drives – Acceleration/time curve – Different loads
characteristics – Transient stability – Starting methods – Modern braking methods plugging
– Different duty cycles – Ratings – Harmonic analysis - Modern control methods.
EPM545 Power Electronics in Electric Machines
Different firing methods for thyristor/transistor – Design of firing circuits – Protection of
thyristor devices – Cooling – The appropriate size and the type of devices for certain
application – Power inverter circuits (voltage source – current source) – PWM – Speed
control of electric motors – Power recovery control of induction motors – Soft starting for
electric motors.
EPM545 Maintenance and Repair of Electric Machines
Performing different types of testing for power transformers and dc machines to study the
characteristics and diagnose the electric faults (short circuit – temperature rise –
overloading) and mechanical faults (eccentricity of air-gap – commutator problems –
brushes problems – bearing problems) in (armature – commutator – earthing – insulation –
transformer oil – brush – slots – primary and secondary coils) – Maintenance and repair of
faults.
EPM514 Electric Networks
Load forecasting - Energy determination of locations and sizing of electric plants – Planning,
design and operation of distribution systems - Overhead transmission lines and under ground
cables – The optimal location and sizing of substations and switchgears – Earthing –
Maintenance of electric power systems - Losses of electric power systems- Reactive power
equation –Voltage regulation – Reliability of designed systems.
EPM511 Electrical Power Engineering
Load calculations and load curves – Designing of commercial and industrial feeders –
Factors affecting on the selection of system equipments and breakers – Designation of the
suitable protection devices and their coordination – Cables installation – Methods of power
factors improvement – Emergency systems – Effect of special loads on the operation voltage
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( electric furnace – welding - air conditioning system – electric elevators) – Earthing and
safety – Alarm system and fire fighter – Power management.
EPM512 Analysis of Electric Power Systems
Symmetrical components – Fault analysis using symmetrical components – Types of
simultaneous and nonsimultaneous faults in over head transmission lines and under ground
cables – Effect of earthing the neutral point – Power flow in power using Gauis and Gauis
Seidle methods – Using the computer in power flow calculations – Steady state and transient
stability – Security of electric power system.
EPM510 Digital Control in Electric Systems
Overview of control system using computer – Digital control systems analysis – Effect of
sampling – Z-transformation for signals processing – Stability – Locous for system poles –
Bode plots – Controlability – Observability – Digital filters – Time and frequency responses
for electric systems –Digital control of dc motors – Digital control of reactive power in
electric power distribution networks.
EPM510 Power Electronics in Electric Power Systems
Different firing methods for thyristor/transistor – Design of firing circuits – Protection of
thyristor/transistor devices – The appropriate volume and the type of devices for certain
application – Power inverter circuits (voltage source – current source) – PWM applications
(FACTs controller – HVDC system – uninterruptable power supply (UPS) – active power
filter)
EPM515 Computer in Electric Systems
Writing computer programs to simulate the steady-state and transient analysis of electric
power and machines systems using special computer language (pascal – basic – C++ Matlab - ….) – Computer simulation for steady-state and transient analysis of electric power
and machines systems using computer package.
EPM516 Electric Installation
Design of internal and external illustration systems – Rationalizing the energy in illustration
systems – Selection of electric instruments and equipments – Distribution bus-bars – Main
and branch distribution protection, control - measurement boards – Earthing – Electric
transformer room – Ground cables installation – Overhead lines installation – Domestic
installations – Electric safety.
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EPM517 Electrical Energy Utilization
Electric traction – Illustration – Electric furnace – Power electronics applications – Electric
power quality.
EPM 515 Distributed Generation Units
Definition of distributed generation - Benefits of utilizing DG units - Applications of DG
units - Impact of DG on power systems (Voltage regulation, Power quality, Protection
system of the distribution network) – Examples of distributed generating units (Fuel cells,
Micro turbines, Photovoltaic, Wind turbines) – Comparing centralized and decentralized
electric power generation.
EPM515 Electric Protection
Electromagnetic relays – Static relays - Protection of transmission line – Protection of
transformers, busbars and feeders – Protection of motors – Types of circuit breakers and
fuses – Overall protection of power systems – Earthing – Protection coordination – Over
voltage protection – Relays performance during power system transient.
EPM524 Digital Protection
Principles and advantages of digital protection - Methods of digital protection –
Microprocessor based digital protection - Numerical relays algorithms - Digital protection
equipments - Digital protection applied to electric machines - Digital protection applied to
electric power systems.
EPM521 High Voltage Engineering
Surge voltages in power systems – Traveling waves – Lightening arrestors – Generation of
high (dc, ac and impulse voltages) – Beakdown in gaseous - liquid and solid dielectric –
Pure and commercial liquid dielectric – Insulation coordination – Measurements of high
voltages – Gas insulated distributed panels and switchgear - International electrotechincal
commission IEC standards for high voltage equipments
EPM 522 Power Electronics
Power electronic devices and their characteristics (diode, transistor, thyristor and MOSFET)
– controlled and uncontrolled single and three phase rectifier circuits (controlled and
uncontrolled) – DC choppers – AC voltage controllers – inverters. Power supplies – Firing
circuit design for thyristor/transistor- Application of power electronics (electric drivesHVDC transmission lines- electric furnace- electric welding)
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EPM 520 Fault Diagnosis of Electrical Power Equipments
Importance of fault diagnosis in electrical power equipments – Diagnosis by using partial
discharges – Fault diagnosis in rotating electrical machines – Fault diagnosis in transformers
– Fault diagnosis in gas insulated switchgear – Fault diagnosis in outdoor insulators – Fault
diagnosis in cables – Intelligent diagnosis systems.
EPM 520 Electrical and Electronic Measurements
Measurement errors – Statistical analysis – Analogue measurement devices – Measurement
of electrical quantities – Measuring bridges – Potential and current transformers –
Transducers – Sensors – Measurements of nonelectrical quantities – Cathode ray
oscilloscope – Digital and Storage oscilloscopes – Digital devices – Frequency and time
measurement – Phase measurement – Spectrum analyzer – Data acquisition – Wave
generators.
EPM525 Digital Signal Processing
Importance of Digital Signal Processing (DSP) – Typical signal processing operations
(transformation, modulation, filtering, …) – Algorithms for signal processing – Basic
architecture of DSPs’ - Fundamentals of fixed point DSP architecture – Fixed point number
representation and computation –Fundamentals of floating point DSP architecture – floating
point number representation and computation - Peripherals interface - Digital and analog
Interface – Host interface – Memory interface – Commercial DSP Devices – Applications –
implementation for DC and AC motor speed control.
EPM 526 Automatic Control
Principles of control systems - Analysis in time domain – Analysis in frequency domain –
State space analysis – Stability Analysis - Controllability and observability - Performance
measures – PID controllers- Robust control - Sampled data systems – Z-Transform –
Computers as a control system – Digital control – Applications in electrical power system.
EPM 527 Theory of Dielectrics
Dipole – Dipole moment – Electronic polarization – Orientational polarization – Atomic
polarization – Interfacial polarization – Static dielectric constant – Debye equations –
Dielectric constant of two media – Dielectric constant of liquid mixture – Complex
permittivity – Behavior of dielectrics in electric fields – Nanodielectric materials and their
applications.
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EPM 525 DC Transmission System
General feature - Converters for dc to ac and vice versa - Response of HVDC transmission
systems – Faults in dc transmission system controls - Controlling the dc transmission
network - Protection of TL - Harmonics and filters - OHTL design - AC transmission system
- Radio interference.
EPM 525 Renewable Energy Systems
Types of renewable energy sources - Photovoltaic energy – Solar physics and their
properties - Photo cells types (theory of operation and performance - capacity estimation and
photovoltaic cells as independent units or connected to network – energy storage battery –
converters for photovoltaic system) – Wind energy (power generation from wind - dynamics
for air turbine - wind energy control features and control constants - wind data and energy
estimate) – Equipments for generation of electricity.
EPM504 Research Project
Student should carry out a research project in one of the studied topics of diploma
specialization under the supervision of one of the staff members.
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Electrical Power and Machines Engineering Department
Level: 644

EPM644 Electric Machine Theories
Principles of general theory of electric machines (linear transformations – transformation
from abc frame to different reference frames – power and torque equations) – Applications
of general theory to investigate steady state, transient and special modes of operation of DC
and AC machines.
EPM641 Electric Machines Design
AC armature winding of single phase and three phase machines (winding design – magnetomotive force and winding factors – eddy currents and energy loss) – Design of high starting
torque induction motors – Design of single phase induction motors – Determination of
magnetizing inductance and leakage inductance – Cooling and ventilation of electric
machines.
EPM642 Fractional Horse Power Electric Motors
Fractional horse power dc motors – Permanent magnet dc motors – Fractional horse power
synchronous motors – Three phase reluctance motors – Switched reluctance motors –
Fractional horse power induction motors (three phase motors – single phase motors) –
Universal motors.
EPM640 Special Electric Machines
Reviewing the basic principles of electromagnetic systems – Principle of torque production –
Special commutating machines – Electromechanical amplifiers – Universal motors operating
on both dc and ac power sources – Repulsion motor – Permanent magnet dc machines –
Brushless dc machines – Special induction machines – Linear induction motor – Induction
generator – Two phase control motors – Special synchronous machines – Reluctance motors
– Hystersis motors – Stepper motors.
EPM640 Transients Behavior of Electric Machines
Energy storage elements and principle of transient operation – Derivation of transient
equations of an electric machine in its original reference frame – Starting operation of
induction and synchronous motors – Reluctance motors – Performance of synchronous
generator under faults and disturbances – Dynamic operation of dc motors – Control system
effects on transient response.
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EPM645 Control of Electric Machine Systems
Different variable speed electric drive systems – Scalar control of dc motors using controlled
rectifiers and dc choppers – Scalar control and vector control of three phase induction motor
using ac voltage controllers - Scalar and vector control of synchronous motor voltage and
current source inverters – Control of ac machines fed by PWM inverters.
EPM646 Electric Traction Techniques
Introduction ( systems of electric traction – electric trains – mechanics of motion –
transmission of mechanical power – speed/time profile curves) – Electric traction motors –
Starting and braking – Using dc and ac motor – Apparatus of power connections – Train
lighting – Traffic light apparatus – Case studies for city trains ( short stops and suburban
trains) – Tramway lines – Underground metro – Electric vehicles ( driving motors – storage
batteries and recharging equipments – lifts and escalator).
EPM647 Electrical Power Engineering
Representation of equivalent circuit for different power system components - Methods of
short circuit calculations - Zero sequence impedance for multiparallel lines in the presence
of AC/DC lines - Unsymmetrical faults (for open and short lines or both) - Ionization
probability - Distribution systems (distribution system planning – load calculation – voltage
regulation – cost of distribution system – distribution system testing – distribution
transformer planning – installation for isolated consumers – economic dispatch for
distribution system)
EPM645 Analysis of Electric Power Systems
Representation of power system components – Steady state analysis of power system –
Sensitivity analysis at steady state – Reactive power algorithms – Optimum reactive power
and their locations in networks – Load flow – State estimation and its applications.
EPM645 Economic Operation of Electric Power Systems
Power station types – Methods of power generation – Numerical methods for economic load
dispatch for power station – Calculation of unit generation cost - Economic operation for
thermal plants – Optimum load flow – Security tracking in power system – Analysis of
permanent faults.
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EPM614 DC Transmission Systems
General feature - Converters for dc to ac and vice versa - Response of HVDC transmission
systems – Faults in dc transmission system controls - Controlling the dc transmission
network - Protection of TL – Harmonics and filters – OHTL design – AC transmission
system - Radio interference.
EPM611 Electric Power Systems Equipment Standard
Technical specifications and testing of electric power system equipments (with references
egyptian code – International electrotechnical commission IEC standard code).
EPM 612 Advanced Topologies in Power Electronic
Multi-Level Inverters – Matrix Converters – Single and Poly-phase Boost Inverters – Threephase Four-switch inverters - Resonant Converters – Single-to-Three phase Converters Three-to-Single phase Converters.
EMP610 Measuring and Control Equipment Standard
Technical specifications and testing of electric measuring and control equipments (with
references Egyptian code - International electrotechnical commission IEC standard code).
EMP610 Transient Behavior of Electric Power Systems
Review of traveling waves on lines – Others transient phenomenon in power systems –
Representation of transient conditions for power systems elements – Methods for
computation of electric transients conditions – Methods of measurements and testing of high
voltage transient surges.
EMP615 Power Systems Planning
General planning – Deterministic and probabilitistic planning – Transmission system
planning – Extension planning in automated transmission systems – Kaligan theory –
Network sensitivity – Automated network planning considering the practical factors –
Component generations – Reliability of transmission – Load forecasting.
EMP616 Flexible Electric Power Transmission Systems
Equipments of flexible electric power transmission systems (FACTs) (modeling –
controllers of flexible systems – coordination – comparison – effect of these controllers on
the performance and response of the flexible system – investigation of different errors).
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EMP617 Control of Electric Power Systems
Mathematical modeling for the electric power system components – Stability analysis –
Design of conventional scalar nonlinear controllers (on/off – bang bang – deadband –
dithering) for generator speed – Power and frequency control in power system –
Coordination of governor and regulator controls.
EPM615 Microprocessor in Electric Systems
The microprocessor and its role in the microcomputer – Microprocessor architecture –
Addressing modes – Data movement instructions – Arithmetic and logic instructions –
Program control instructions – Programming microprocessor – Memory interfacing –
Interrupts – Direct memory access – Digital interfacing – Analog interfacing – Sensors and
transducers – D/A and A/D converters – Input/output interfacing – Digital speed control of
DC motor – Digital control of reactive power compensator.
EPM615 Artificial Intelligent of Electric Systems
General concepts – Expert systems – Artificial neural networks – Fuzzy logic control –
Application in electric system (electric machines – electric networks).
EPM624 Power Electronic Systems
Firing circuit design for thyristor/transistor – Static power converters – AC voltage
controllers – DC chopper – Power inverters – Power sources (current source – voltage
source) – DC electric drives – AC electric drives – Slip power recovery of induction motors
– Sources of electric furnace – HVDC transmission lines – Electric arcing welding – Control
of electric transformers.
EPM621 Switchgear and Protection Engineering
Electric ac/dc arcs and their applications – Circuit breakers (types and applications) –
Electric power system transient – Insulation material for ac and dc current – Insulation
characteristics in circuit breakers – Transformer substation and other equipments Insulation coordination – Protective relaying – Protection system – Voltage transformer and
current transformer under normal and transient conditions – Overvoltage protection for
insulation coordination.
EPM622 Protection of Electric Power Systems
Types of electromechanical relays – Back-up protection – Loss of synchronization
protection – Stable swing - Protection of integrated power system – Coordination of
protection on line – Testing of relays – Auxiliary relays and pick up relays – Operation tests.
679

الالئحة الداخلية للدراسات العليا
كلية الهندسة

جامعة طنطا

EPM620 Computer Relaying
Fundamental concept of power system protection – Protection zones – Protection support –
Performance of current transformer and voltage transformer – Digital protection –
Algorithms of protection (Walsh transformer – Kalman filter) – Applications (line protection
– bus-bar protection – transformer protection – generator protection and motor protection).
EPM620 Extra High Voltage Engineering
Breakdown in gases - Ionization - Reionization - Electric discharge required - Mechanism of
breakdown – Corona discharge - Electric breakdown under AC electric field – Suppressive
gasses – Breakdown in liquid insulation material - Breakdown in solid insulation material –
Calculations electric field – Over voltage protection – Insulation coordination
EPM625 Renewable Energy Systems
Types of renewable energy sources - Photovoltaic energy – Solar physics and their
properties - Photo cells types (theory of operation and performance – capacity estimation
and photovoltaic cells as independent units or connected to network – energy storage battery
– converters for photovoltaic system) – Wind energy (power generation from wind –
dynamics for air turbine – wind energy control features and control constants – wind data
and energy estimate) – Equipments for generation of electricity.
EPM626 Maintenance and Repair of Electric Machines
Performing different types of testing for synchronous and induction motors to study the
characteristics - Consequently diagnose the electric faults (short circuit – temperature rise –
overloading) and mechanical faults (eccentricity of air-gap – brushes problems – bearing
problems) in (armature – commutator – earthing – insulation – brush – slots - problems of
centrifugal switch and capacitor of single phase motors – loss of field for synchronous
machines)
EPM627 Switchgear Technology
Switchgear international standard and technical requirements (power rating – current rating
– recovery voltage – duty sequence) – Interrupter requirements (symmetrical and
asymmetrical current duty – recovery voltages on fault and on load – capacitor and reactor
switching – load switching) – Basic characteristics of current interruption in (oil – air-blast –
gas-blast – vacuum) – Current chopping – dc interruption – Switchgear construction (oil –
air-blast – gas-blast – vacuum and small oil volume interrupters – multiple units – voltage
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grading – multi-step resistance switching) – Testing (short circuit tests – testing stations –
synthetic testing - unit testing).
EPM625 PLC in Electric Systems
PLC and industrial control – PLC architectures – PLC programming – Ladder diagrams –
Timers – Counters – Arithmetic functions – Data manipulation – Data transfer – Numerical
control – Safety procedures – Maintenance and fault detection – Case study of electric
systems (four quadrant power converters for speed control of electric machines –
uninterruptible power supply).
EPM625 Superconductivity Applications in Electrical Systems
High temperature superconductivity – Refrigeration systems used in superconductivity –
Superconducting electrical machines – Superconducting transformers – Superconducting
cables – Superconducting magnetic energy storage – Superconducting fault current limiters
– Performance of superconducting equipments in electrical power systems.
EPM 604 Condition Monitoring of Electrical Power Equipments
Importance of condition monitoring in electrical power equipments – Tests used for
condition monitoring – On line condition monitoring – Condition monitoring in rotating
electrical machines – Condition monitoring in transformers – Condition monitoring in gas
insulated switchgear – Condition monitoring in outdoor insulators – Condition monitoring in
cables – Condition monitoring using artificial intelligence.
EPM 601 PWM Techniques in Power Electronics
Inverter Modulation– Different types – Trapezoidal modulation – Third harmonics
Modulation – Equal pulse PWM – Random PWM – Sinusoidal PWM –Signal generation –
Harmonic Analysis of Output Voltage – Space Vector Modulation – dq VSI Inverter
switching states – Under modulation region – SVM Modulation Index – SVM Over
Modulation
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EPM744 Design of Special Electric Machines
Design of (Reluctance motors – Brushless induction and doubly fed machines – Stepping
motors – Hysteresis motors – Two phase motors – Induction generators).
EPM741 Modern Trends in Electric Machines
Super conducting generators – Brushless doubly fed induction machines – Bearingless
electric machines – Bearing current analysis – Magnetic levitation – Linear motors and
actuators – New insulating materials.
EPM742 High Performance Electric Drive Systems
Representation of mathematical model for electric drive – Parameters and states estimators
of mathematical model – Parameters estimators (stator impedance – rotor impedance –
magnetization impedance – friction coefficient – inertia coefficient) - States estimators( flux
– current – speed – torque – position – active power – reactive power – power factor) –
Parameters and states estimators for scalar and vector control of electric machines.
EPM740 Selected Issues in Electric Power and Machine Systems
Different issues for study can be purposed by the Department of Electric Power and
Machines – These issues are related to the following topics (electric machines – power
electronics – electrical power engineering – high voltage engineering – or related to another
topic within the department interests and differs from other subjects of the Ph.D. in Electric
Power and Machines) – It is obligatory for each student to carry out a research project,
present a seminar, …, etc
EPM740 Modern Trends in Electric Power Systems
Dynamic modeling for interconnected networks – Dynamic equivalent to the electric tapping
of the network – Use of artificial intelligence to obtain dynamic equivalent of the networks –
Mutual interference between network elements – Use of artificial intelligence for loads
forecasting – Voltage stability.
EPM745 Modern Trends in Renewable Energy Systems
Mathematical steady state and transient model for induction generator – Self
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induction generator – Interconnection of induction motors via power electronics – Optimum
scalar and vector control in induction generators – Control of induction generators using
artificial intelligence techniques– Computer packages for modeling of induction generators –
Economics of induction generators driven by the renewable energy source – Energy storage
elements.
EPM746 Modern Trends in Power Electronics
Resonant dc link converters – Three phase matrix converters technology – PWM techniques
for three phase voltage source converters – Multilevel power converters – Uninterruptible
power supply (UPS) – Artificial intelligent control of power electronics.
EPM747 Modern Trends in Electric Protection
Microprocessor based protective relays – Traveling wave filters to determine the band-width
frequency of fault – Analog to digital signals conversion – Frequency analysis of waveforms
to fault diagnosis – Artificial intelligence to fault classification and location – Fault
diagnosis by monitoring the chemical, electric and mechanical condition of the equipment –
Protection of power system via universal relaying.
EPM745 Modern Trends in High Voltage Engineering
Study of the phenomena of breakdown in the composite dielectric – Methods of arc
modeling – Partial discharge diagnosis and location – Protection against lightning discharge
– High voltage (ac and dc) circuit breakers – Methods of simulation of transient
phenomenon in power system using artificial intelligence.
EPM745 Dynamic Behavior of Electric Power Systems
Derivation of parks dq axis equations for ac machines - Variations of the parks model for
different types of studies – Single machine to infinite busbar model and extension of the
modeling techniques – Multi-machine problems with the transmission network included – A
description of transient stability programs for simulating power systems with case study –
Methods for modeling ( voltage regulators – governors) and auxiliary controllers (power
system stabilizers) and the effect of these controllers in the dynamic and transient stability
range of power system application – Techniques for assessing stability and synthesizing
controllers of multi-machine power systems.
EPM714 Control of Electric Systems
Review for the methods of optimal control of electric systems and vector control of ac
machines – Adaptive scalar control of non-linear electric systems using (self fusing regulator
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– model reference adaptive controller – sliding mode controller – robust controller - H∞ variable structure controller) – Application of adaptive scalar with (vector control of ac
motors – control of reactive power in electric power systems).
EPM711 Modern Trends in Measurements of Electric Systems
Measuring system controlled by computer – Computer interfacing for acquiring data –
Sensors for measuring systems - Data transfers – sensors and circuitry of signal variations –
Data acquiring – Amplifiers – Data transformers - Sensors and its calibration – Intelligent
sensors – Analog and digital converters – Volt/frequency transformers – Measuring of (
power – spectrum of fixed frequency signal using FET) – Spectrum of variable frequency
signal using wavelet - Noise – Measuring of real-time system – Using ( DAQ – DSP – scope
link ) – Measuring of ( characteristics – performances – parameters – states) of electric
power and machines systems – Measuring of input/output impedances of electric power
converters – Supervisory control and data acquisition (SCADA) system – Shaft encoder for
measuring of shaft speed and its position.
EPM712 Independent Studies in High Voltage Engineering
Independent studies in the recent researches published in the field of the High Voltage
Engineering carried out by individual or groups of students that depends on the repetitive
discussion and consultants and writing periodical reports under the supervision of one of the
staff members.
EPM710 Independent Studies in Power Electronics
Independent studies in the recent researches published in the field of the Power Electronics
carried out by individual or groups of students that depends on the repetitive discussion and
consultants and writing periodical reports under the supervision of one of the staff members.
EPM710 Independent Studies in Control of Electric Power Systems
Independent studies in the recent researches published in the field of the control of Electric
Power Systems carried out by individual or groups of students that depends on the repetitive
discussion and consultants and writing periodical reports under the supervision of one of the
staff members.
EPM715 Independent Studies in Electrical Power Engineering
Independent studies in the recent researches published in the field of the Electrical Power
Engineering carried out by individual or groups of students that depends on the repetitive
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discussion and consultants and writing periodical reports under the supervision of one of the
staff members.
EPM716 Independent Studies in Electrical Protection Engineering
Independent studies in the recent researches published in the field of the Electrical protection
Engineering carried out by individual or groups of students that depends on the repetitive
discussion and consultants and writing periodical reports under the supervision of one of the
staff members.
EPM717 Independent Studies in Control of Electric Machines
Independent studies in the recent researches published in the field of the Control of Electric
Machines carried out by individual or groups of students that depends on the repetitive
discussion and consultants and writing periodical reports under the supervision of one of the
staff members.
EPM715 Independent Studies in Electric Machines
Independent studies in the recent researches published in the field of the Electric Machines
carried out by individual or groups of students that depends on the repetitive discussion and
consultants and writing periodical reports under the supervision of one of the staff members.

393

