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اجارا   الورقاة، تام فاي ها ا هااتكاليف وخفا في إنتاج الكهرباا  النظم الهجينة والمتجددة الطاقة مصادر أهمية استخدام إظهار من أجل  الملخص:

 تاهقدرت  روة دولي، حيا  بغغامطار مصراته البلتغ ية حمل كهربائي  ،عاما   25لمدة  ،دراسة جدوى فنية واقتصادية الستخدام نظام توليد هجين

. وعناد دراساة إمكانياات المصاادر 274MW.h/y وباستهالك يصل إلى، 31.3kW، بمتوسط طغب سنوي عغى الكهربا  قدره 50kWحوالي 

حسب  .4m/s33 يساوي أن متوسط سرعة الرياح السنويو، d/2h/m.8.07kWالمتجددة في الموقع وجد أن شدة اإلشعاع الشمسي تصل إلى 

 مختغفاة سايناريوهاتنظاام فاي الوضاع  ياة غالتلنظام المثغى هيكغية المدى تأثير الظروف الخارجية عغى لمعرفة والجوية.  محطة األرصاد تبيانا

عدم واستقرار الشبكة وإمكانية بيع الطاقة إليها  ،والوقود العامةلكهربا  عغى اسعر مدعوم  ووجودالعامة  الشبكة بكهربا انقطاعات  حدو ) وهي

تام اساتخدام  ه الدراساةالحصول عغى نتائج دقيقة في ها  (. ومن أجلوحدها في الموقعالمصادر المتجددة توفر  ،والوقودكهربا  عغى الدعم  وجود

 .نظمة الطاقة الهجينةأل ستخدمة ألجرا  التحاليل الفنية واالقتصاديةال ي يعد من أشهر البرامج الم( proHOMERبرنامج المحاكاة )

 حواليفي حال تجاوز سعر الكهربا  التي يستهغكها الحمل  مجديسيكون استخدام الطاقة المتجددة أن نتائج عمغيات المحاكاة  أظهرت 

0.056$/kW.h، الكهربا   ريتصدتقبل  كهربا  مستقرةشبكة مع ربطها  الطاقة المتجددة يكون عندتقنيات الستخدام ممكنة أن أفضل حالة و

إ ا ما كان  ،المعطغة حاليا  في الحسبانالتابعة لغحمل  المعدات الكهربائية أن تأخ من أهمها  ،تم الخروج ببع  التوصياتوأيضا   إليها. الفائضة

في االعتبار كل من  ا، باإلضافة إلى العديد من التوصيات األخرى التي نأمل أن يأخ ههناك خطط تنفي ية لمثل ه ا المشروع عغى أر  الواقع

 في ه ا المجال. أكثرأراد أن يبح  

 

 طاقة الرياح ،الشمسية الطاقة الحمل الكهربائي، ،النظام الهجين، (proHOMERبرنامج ) الكلمات المفتاحية:

 
 
 

 ةــدمـمقال .1

الحالي نموا  متزايدا  في الطغب عغى تشهد ليبيا في الوقت 

الكهربا  ال ي تعتمد في مجابهته عغى حرق المزيد من 

الوقود األحفوري الناضب والمغو  لغبيئة، وال ي أصبح 

استخدامه في إنتاج الكهربا  عالميا  أكثر تكغفة مقارنة 

التي تتوفر في ليبيا و، [1] باستخدام الطاقة المتجددة

ى من بين الكثير من دول العالم، بإمكانيات هي األعغ

ويعد  ،وخاصة مصدري الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

الوقت الحالي فرصة سانحة الستغالل ه ه المصادر، 

لوجود حغول سريعة وعمغية نظرا  لغحاجة الشديدة 

تدني موثوقية الشبكة العامة في توفيرها الكهربا   لمشكغة

د يتخ  ه ا البح  لغمستهغكين، ومن ه ه النقطة بالتحدي

منطغقا لهدفه وهو تحديد حل فني واقتصادي له ه 

المشكغة يتضمن مساهمة مصادر الطاقة المتجددة فيه، 

من  ،و لك قياسا  عغى حالة دراسية  ات نطاق ضيق

رجاتها عغى نطاق شامل وأوسع في الممكن أن تطبق مخ

العامة. المغزى االخر من ه ا البح  هو الكهربا  شبكة 

ة تأثير ارتفاع سعر الكهربا  العامة والوقود عغى معرف

أن ما مدى إمكانية الحل األمثل لمشكغة البح . وأيضا  

في نظام التغ ية األمثل مصادر الطاقة المتجددة  تساهم

وماهي  ،لتغ ية الحمل المستهدف في موقع الدراسة

هل أيضا  و ،أفضل الحاالت الستخدام ه ه المصادر

 .أم التغ ية الحمل نظام في  عغيها لوحدهايمكن االعتماد 

ولتسااهيل عمغيااة التحغياال الفنااي واالقتصااادي والوصااول  

تاام اسااتخدام اف البحاا  واالجابااة عاان تسااا الته، إلااى أهااد

الا ي و ،(3.11.6برنامج المحاكاة هاومر بارو النساخة )

يااوفر بيئااة افتراضااية يمكاان ماان خاللهااا معرفااة الهيكغيااة 

كهربائي معاين، حساب مصاادر  االمثل لنظام تغ ية حمل

ولتحقيااق الطاقااة المتااوفرة والظااروف المحيطااة بالنظااام، 
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 لاااك فااار  أن الحماااال المساااتهدف فااااي هااا ه الدراسااااة 

يستطيع ان يتغ ى من نظام تغ ية هجين متعادد المصاادر 

 (.Micro gridوالمعروف بمصطغح )

البح  إلى ثالثة أجزا  وهي مادخالت ياتم فيهاا  متنقسم 

عاار  البيانااات المدخغااة لبرنااامج المحاكااة مثاال بروفاياال 

الحمل ومكونات نظام التغ ية وامكانياات مصاادر الطاقاة 

المتوفرة، ثام جاز  يعار  فرضايات الظاروف المحيطاة 

بموقااع الدراسااة ثاام جااز  نتااائج عمغيااة التحغياال والمحاكاااة 

افتراضاها ومناقشاتها، وصاوال إلاى  لكل الحاالت التاي تام

  استنتاجات وتوصيات ه ا البح .
 

 المدخالت .2

 العاااداداتالبياناااات وا فاااي هااا ه المرحغاااة سااايتم عااار 

، لغااار  تحدياااد لمدخغاااة إلاااى برناااامج المحاكااااة هاااومرا

ع التصاميم األمثال واألجادى فنيااا  واقتصااديا  لنظاام يسااتطي

  .عاما   25 لمدةمعين تغ ية حمل 
 

 الكهربائيالحمل  .1.2

الحماال المسااتهدف فااي هاا ه الدراسااة هااو مجمااوع الحماال 

لبرج المراقبة ومنظوماة االناارة بمهابط مطاار الكهربائي 

لعاادة  ياار ها ا الحمال نظارا  تمصاراته الادولي، ولقاد تام اخ

 منطقياا  تعد أهمية الحمل سببا  حي   عوامل منها األهمية،

الطاقاة تضامن اساتمرارية تغ يتاه ب متعددةمصادر  لتوفير

 الحماال موقااعسااماحية  والعاماال ارخاار هااو الكهربائيااة،

 وكااا لكلريحياااة(، ا-لنصاااب محطاااات الطاقاااة )الشمساااية

ن ضاامت ماان الحماال ةباايقر ة أرصاااد جويااةمحطااوجااود 

طاقااة الرياااح بيانااات دقيقااة عان إمكانيااات الحصاول عغااى 

 في موقع الدراسة.

التي أجريت عغى الحمال فاي الميدانية  القياساتخالل من 

 حسااابمطااار مصااراته الاادولي، تاام د هاا ه الدراسااة بصااد

التغير في الطغب اليومي لغحمل عغاى الكهرباا  لكال  مدى

ساعة من سااعات الياوم، كمتوساط لثالثاة مواسام مختغفاة 

يباين الجادول ومن السنة )شهور بااردة، معتدلاة، دافئاة(، 

 هطغباحسااب  تام كيافالمكونات الكهربائياة لغحمال و( 1)

عالمة أن ، حي  شهور الباردةسم الموعغى الكهربا  في 

( -مااة )ساااعات التشااغيل فااي الغياال، وعال ى)*( تشااير الاا

وبنفس الطريقاة تام ، ساعات التشغيل في النهار ىتشير ال

جاد أن مجماوع من  لك ووحساب الطغب لباقي المواسم، 

، 274MW.h/yاالساااااتهالك السااااانوي سيصااااال إلاااااى 

  31.3kWبمتوسط طغب سنوي عغى الكهربا  قدره 

يعر  تائج ه ا الجدول إلى برنامج هومر عد ادراج نب

البرنامج التغير في طغب الحمل عغى الكهربا  عغى 

طول العام وبخطوة زمنية قدرها ساعة واحدة، و لك 

  .(1) عغى شكل مستوى طيفي كما هو مبين في الشكل
 

 مصادر الطاقة المتوفرة. 2.2
 

 الطاقة الشمسية .1

هااو الحااال فااي سااائر أرجااا  : كمااا إلشعععاا الشمسععياأ. 

ليبياا، يمتغااك موقااع الدراسااة إمكانيااات وفياارة ماان مصاادر 

الطاقاة الشمساية، حيا  أظهاارت حساابات برناامج هااومر 

يماة من وكالة ناسا األمريكياة، أن قها ستمدتي يلغبيانات ال

أقصى إشعاع شمسي في موقع الدراسة كمتوسط شاهري 

ل ، كمااا هااو مبااين بالشااكd/2h/m.8.07kWتصاال إلااى 

 ،d/2h/m.5.53kW، وبمتوساااااط سااااانوي قااااادره (2)

مياازة أخاارى يتمتااع بهااا وإضااافة إلااى  لااك هناااك أيضااا  

الموقااع، وهااي وجااود المساااحات المفتوحااة حااول الحماال، 

والتاي تساامح أن ينشااأ فيهاا منظومااات طاقااة شمسااية  ات 

  .مناسبةسعات 
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 لمكونات الحمل المستهدف في موسم الشهور الباردة طغب عغى الكهربا الحساب تغير  :(1جدول )

 (11،12،1،2ساعات التشغيل في الشهور الباردة ) الحمل الكهربائي

أجهزة 
 الحمل

القدرة 
(kW) 

× 
 العدد

A
.D

.M
.D

 

(
  (k

W
 

 الطاقة 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 المستهلكة

(kW.h/d) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 أجهزة
 تكييف

1×1.9 0.6 
- - - - - - - - - - - - 

14.4 
* * * * * * * * * * * * 

1.25×3 1.8 
- - - - - - - - - - - - 

43.2 
* * * * * * * * * * * * 

 5.8 13×1.5 مقابس
- - - - - - - - - - - - 

139.2 
* * * * * * * * * * * * 

 0.37 1×0.37 مضخة
            

0.37 
*            

 0.6 7×0.1 انارة داخلية
- - - - - - - - -    

10.2 
    * * * * * * * * 

 إنارة
 خارجية

0.5×2 1 
- - - - - - -      

14 
     * * * * * * * 

 إنارة
PAPI 

10.3 10.3 
- - - - - - - - - - - - 

247.2 
* * * * * * * * * * * * 

 إنارة
Edge 

4.95 4.95 
- - - - - - -      

69.3 
     * * * * * * * 

 إنارة
Center  

5 5 
- - - - - - -      

70 
     * * * * * * * 

 إنارة
Taxiway 

14 14 
- - - - - - -      

196 
     * * * * * * * 

 مجموا
 الطلب
 ( kW) 

  صباح
44 
.05 

44 
.05 

44 
.05 

44 
.05 

44 
.05 

44 
.05 

44 
.05 

19 
1. 

19 
1. 

18 
.5 

18 
.5 

18 
.5 

803.9 

 مساء 
18 

.87 

18 

.5 

18 

.5 

18 

.5 

19 

.1 

44 

.05 

44 

.05 

44 

.05 

44 

.05 

44 

.05 

44 

.05 

44 

.05 

   ×MW.h  96.47=   120d  803.9 kW.h/d إجمالي االستهالك 

 (𝐴.𝐷.𝑀. 𝐷.أقصى طغب متباين لكل مجموعة من مكونات الحمل :) 

 

 

 

 

 

 
 

 (: الطغب السنوي لغحمل المستهدف1شكل )
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المتوسط الشهري لشدة االشعاع الشمسي (: 2) شكل
 .ومعامل الوضوح في موقع الدراسة

 
: تعااد درجااة الحاارارة عااامال مهمااا  درجععات الحععرارةب. 

تام قاد و، الشمسايةالطاقاة وم ثرا  عغى إنتاجية منظوماات 

هاا ا الدراسااة حساااب تأثيرهااا عغااى إنتاجيااة االلااواح فااي 

يوضح متوسط أقصاى قيماة ( 3) الشكل. هومرباستخدام 

 .[2] أثنا  النهار في جميع شهور السنة الحرارة ةدرجل
 

 

 المتوسط الشهري لدرجة الحرارة القصوى :(3شكل )
 

 طاقة الرياح .2

يستطيع برنامج هومر معرفة وحساب معدل سرعة 

 وعغى ألي ارتفاع، بنا   عغىالرياح في أي موقع بالعالم 

لتحديد البيانات التي توفرها األقمار الصناعية، ولكن 

بشكل أكثر دقة إمكانيات طاقة الرياح في موقع الدراسة 

تم االعتماد عغى بيانات محطة األرصاد الجوية 

. حي  يبغغ ارتفاع أجهزة في موقع الدراسة الموجودة

الرياح المثبتة بها عن سطح األر  مقدار  سرعة قياس

3m 6مقدار مستوى سطح البحر ، وعنm ومن خالل ،

( قد 017، 016، 015، 2013بيانات األربع سنوات )

يساوي  وجد أن المتوسط السنوي لسرعة الرياح

3.34m/s ،( وباستخدام برنامجExcel) اب تم حس

الشكل في بين كما هو مسرعة الرياح الشهري لمتوسط ال

(4) [2]. 
 

 متوسط سرعة الرياح الشهري لموقع الحمل :(4)شكل 
 نظام التغذية . 3.2

هاو نظاام تغ ياة المساتهدف النظام المقترح لتغ ياة الحمال 

هجاااين يتكاااون مااان خغااايط تشاااترك فياااه تقنياااات الطاقاااة 

، وساابب تااوفير الكهربااا فااي المتجااددة والطاقااة التقغيديااة 

اختيااااره هاااو تكامغاااه ووجاااود مكوناااات متنوعاااة يمكااان 

منهااا مااا يتناسااب  لبرنااامج هااومر عنااد المحاكاااة أن ينتقااي

مع الحمل حسب إمكانيات المصادر المتاوفرة والظاروف 

يوضااااح مخطااااط  (5الشااااكل رقاااام ). بالنظااااام المحيطااااة

الفنياة  تالمواصافا (2) مكونات النظاام ويوضاح الجادول

 .ماعدا الشبكة العامة صادية لكل ه ه المكوناتواالقت
 

 

 

 تغ ية الحمل مامكونات نظ :(5شكل )

17.9 17.8
19.9

23.2

28.8 28.9
31.5

33.7 32.5
30.9

23.1

18.9

0
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 (: تكاليف مكونات نظام التغ ية2جدول )

 

فااي  يمكان ادخاال مكونااات النظاام ومواصاافاتها بطاريقتين

، إمااا ياادويا  ماان قباال المسااتخدم أو يمكاان برنااامج هااومر

يتاوفر  حيا  البرناامج،اختيارها من مكتبة المكوناات فاي 

هااا العديااد ماان المكونااات المتنوعااة لبنااا  النظااام، األماار ب

ال ي يختصار عغاى مساتخدم البرناامج عمغياة البحا  عان 

العناصر ومواصافتاها وتكاليفهاا، ولكان الميازة األهام فاي 

تحااادي  العناصااار الموجاااودة بهاااا هااا ا المكتباااة أناااه ياااتم 

وهااو  ،ومواصاافتها باسااتمرار ماان قباال مصاامم البرنااامج

الاااوطني األمريكاااي لبحاااو  الطاقاااة المتجااااددة ختبااار الم

(NREL) ،مكونات النظاام التالية تبين مواصفات  النقاط

 :في ه ه الدراسة المقترح
 

  شبكة الكهرباء العامة .أ

 مان الشابكة العاماة سعر شرا  الطاقة الكهربائية المدعوم

 ماااا يقاااارب حاااواليأي  LD/kW.h 0.068يسااااوي 

0.052$/kW.h،  ونظرا  لعدم وجود أي قيماة منشاورة

تبين سعر الكهربا  التي تنتجهاا الشاركة العاماة لغكهرباا  

استرشاااادا  ، تااام تقااادير هااا ه القيماااة [3] مااان دون الااادعم

متوسااط سااعر الكهربااا  فااي دولااة األردن، و لااك نظاارا  ب

إلن اعتماد ه ا البغد عغى النفط والغاز في توليد الكهرباا  

التاي لغيبيا، باإلضافة إلى أن دعمه لغكهرباا  كثيرا  مشابه 

شبه معدوم، ووجد أن تسعيرة الكهربا  به تساوي ينتجها 

  .kW.h/$ 0.18 [4]تقريبا  

من الشبكة  ثاني أكسيد الكربونكمية انبعاثات غاز 

 g/kW,h 870 حوالي تساوي العامة لغكهربا  في ليبيا

[5].  

عند أي  العامة يمكن محاكاة وجود االنقطاع في الكهربا 

وقت من العام وبأي مدة كانت، أو يمكن إلغا ه. لم ي خ  

في االعتبار تكاليف إمداد خطوط الكهربا ، بسبب قرب 

 مكان الحمل من الشبكة العامة.

 مولد الديزل  .ب

يوجد في الوقت الحالي مولد ديزل بموقع الدراسة يعمل 

عغى تغ ية الحمل عند انقطاع الكهربا  من الشبكة 

ه أن وجود ه ا المولد ال ولكن ما تم مالحظتالعامة، 

اعتبارات فنية وال اقتصادية، و لك نظرا  ألن  يغبي أي

سعته أكبر بكثير من أقصى قدرة يمكن أن يطغبها 

. ل لك kW 500الحمل، حي  أن قدرته المقننة تساوي 

تم اقتراح نمو ج لمولد آخر بدال  منه موجود بمكتبة 

ه ا المولد من انتاج شركة  المكونات في برنامج هومر،

(Generic بسعة مقننة قدرها )55kW وبمعامل ،

ز ويصل غا ،0.251L/h/kWاستهالك وقود قدره 

  g/L 16.5إلى ه اني أكسيد الكربون المنبع  منث
 

 ألواح الطاقة الشمسية .ت

ال ي تم اختياره من تصنيع األلواح الشمسية نمو ج 

كهروضوئية وهو من صنف االلواح ال ،(Jinkoشركة )

 .(3) الجدول موضحة في همواصفاتمتعدد البغورة، و

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحجم المكونات
التكلفة 

 ($)األولية

تكلفة 
التشغيل 
 الصيانة

تكلفة 
االستبدال

($) 
 العمر

  55 مولد
kW 

500 
0.03 
$/hr 

450 
15000

h 
اح ألو

 شمسية
300 
W 

310 
5 

$/kW 
310 25 y 

 نوربين

C&F 
50  
kW 

160000 1300 $ 90000 20 y 

 توربين

Aeolos 
11  
kW 

31500 800 $ 24000 20 y 

 20 عاكس
kW 

1100 100 $ 1100 15 y 

 عدد بطاريات
1 

410 2$ 410 
3581 
kW.h 
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 مواصفات نمو ج األلواح الشمسية :(3جدول )

 توربين الرياح .ث

نظرا  ألن مستوى سرعة الرياح منخف  نسبيا  في موقاع 

 تاام اقتااراح نمااو جين مختغفااين لتااوربين الرياااحالدراسااة 

الحتماليااة أن يكااون ، ماان أجاال إعطااا  مساااحة أكباار [2]

الحمل، حي   من المجدي استغالل طاقة الرياح في موقع

األول قدرتاااه اإلنتاجياااة صاااغيرة وارتفاعاااه  أن النماااو ج

وهااومن انتاااج  مانخف  ولكنااه يتميااز بانخفااا  التكاااليف

انتاااج شااركة  فهااو ماان ، أمااا الثاااني(Aeolosشااركة )

(C&F) هأكباااار وبرجاااا تاجيااااةإلنا تااااهقدرأن يتميااااز بااااو 

( 4الجاادول ) .كبياارة تكاااليف بالمقاباال لااه ولكاانأطااول، 

 غنمو جين. الفنية لمواصفات بع  أهم اليوضح 
 

 بع  مواصفات نما ج توربين الرياح :(4جدول )

 CF52 المواصفات
Aeolos-
H10kW 

 50kW 11kW القدرة المقننة

 30m 18m ارتفاع البرج

 9m/s 10m/s السرعة المقننة

  

  (Converter)العاكس  .ج

كنماااو ج لهااا ا المكاااون تااام اختياااار عااااكس يتعامااال ماااع 

 الهجيناةاقة الشمسية المركباة فاي الشابكات الط منظومات

مان مكتبااة ، وقاد تاام اختياار نماو ج أو المربوطاة بالشابكة

قدرتاه المقنناة هاي  ،(ABBلشاركة )المكونات بالبرنامج 

20kW وكفاااا ة تحويغاااه القااادرة مااان تياااار متاااردد إلاااى ،

 %.95حوالي مستمر أو العكس هي 

 

 

 بطاريات التخزين .ح

موصفات نمو ج بطاريات بع  اهم ( 5يبين الجدول )

  (.Discoverشركة )من  منتجفي النظام وهو التخزين 
 مواصفات نمو ج بطارية التخزين. :(5جدول )

 

 المواصفات

 Deep cycle (Lead Acid) النوا

 V 12 الجهد

 %`80 كفاءة دورة التخزين

 Ah 260 أقصى تيار تفريغ

 43A أقصى تيار شحن

 الظروف المحيطة حالة افتراضات  .3

 وجود االنقطاعات والدعم  .1.3

تحاااكي هاا ي الحالااة الظااروف الواقعااة حاليااا  فااي موقااع 

ن ساعر الكهرباا  الاواردة أ فرضيتها عغىتنص و ،الحمل

وساعر وقاود الاديزل سايكون  الشبكة العاماة لغكهرباا  من

كهرباااا  الشااابكة العاماااة  وأن ، مااادعوما  مااان قبااال الدولاااة

تتازامن ماع الا روة السانوية  انقطاعات موسميةبها  توجد

الرتفااااع وانخفاااا  درجاااة الحااارارة، وقاااد تااام معرفااااة 

الكهرباا   هااعدد السعات التي تنقطع فيلالمتوسط السنوي 

 لمولاد مركابعن الحمل بنا  عغى بياناات أجهازة القيااس 

اع بجاااوار موقاااع الحمااال، حيااا  وجاااد أن فتااارة االنقطاااا

ساعة كمتوسط سانوي، وقاد تام ادراج  309وصغت إلى 

أربعاة شاهور  االنقطاع لبرنامج هاومر موزعاة عغاى مدة

سااعات  5 تاهبمتوساط انقطااع مد(، 8، 7، 2، 1وهاي )

. بعاد موزعة في أوقات مختغفاة مان الياوم ساعة 48كل ل

( 6ادراج بيانااات حالااة الشاابكة يظهاار البرنااامج الشااكل )

لشبكة العاماة عغاى مادى كال سااعة وال ي يبين موثوقية ا

 العام.من ساعات 

 

 ( فترة انقطاع كهربا  الشبكة العامة6) :شكل
 

 المواصفات
مواصفات 

 فعلية
مواصفات 

 قياسية

 شدة االشعاا الشمسي
800 

2/mW  

1000 
2/mW 

 MAXP( pw 224 pw 300(القدرة القصوى 

 mpV( 30.6 V 32.6 V(أقصى جهد 

 mpI( 7.32 A 9.21 A(أقصى تيار 

 OC 45 OC 25 درجة الحرارة

 %18.33 الكفاءة

معامل انحدار القدرة مع 
 درجة الحرارة

OC%/ 0.39- 
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 استقرار وتصدير للشبكة ورفع الدعم .  2.3

أصابحت  العاماة أن الشبكةعغى ه ه الحالة تنص فرضية 

 وتساامح ببيااع الطاقااةوال توجااد بهااا انقطاعااات  ،مسااتقرة

، kW.h/$ 0.05قادره  مفتار  إليهاا بساعر الكهربائية

، وسااعر kW.h [4]/$ 0.18بينمااا سااعر الشاارا  هااو 

سااايكون مسااااوي لغساااعر العاااالمي شااارا  وقاااود الاااديزل 

إحصااائيات البنااك بيانااات وحسااب مااا تعرضااه ، ولغااديزل

  L/$1الدولي فهو يساوي حوالي 

 االستقاللية . 3.3

المقتارح أن يكاون النظاام  ياالستقاللية هاحالة المقصود ب

معااازوال تماماااا  عااان الشااابكة العاماااة، وأن يعتماااد الحمااال 

عغى مصادر الطاقة المتجاددة لوحادها وبنسابة المستهدف 

%، ويمكن أن تكون ه ه الحالة حال  عمغيا  ومناسابا  100

عاادم االرتباااط بتقغااب ا كااان المسااتثمر يحتاااج إلااى إ ا ماا

وبفرضية ما إ ا كان الدعم سيرفع أم  ،أسعار المحروقات

مااال أن يااانخف  ماااع ساااعر لغطاقاااة الكهربائياااة يحتو ال.

االنعاازال عاان المشاااكل وكاا لك  ،ماارور عماار المشااروع

والمشااكل التشاغيغية لمولاد التي تعاني منها الشبكة العامة 

غاازات  أي من دون إنتااج نظيفة كهربا توفير و ،الديزل

 دفيئة أو مخغفات ضارة لغبيئة.

تقييااد  تاامر فااي برنااامج هااوملمحاكااات حالااة االسااتقاللية 

% عااان 100النظاااام الساااتخدام الطاقاااة المتجاااددة بنسااابة 

مخطااط طريااق إزالااة الشاابكة العامااة ومولااد الااديزل ماان 

 .المقترح مكونات النظام
 

 النتائج  .4

هاا ه المرحغااة هااي مرحغااة عاار  نتااائج عمغيااة محاكاااة 

نظااام التغ يااة الهجااين فااي الظااروف التااي برنااامج هااومر ل

انتقااا  برنااامج بالحياا  ساايقوم  ،ثالثااةتفرضااها الحاااالت ال

مثغااى لتغ يااة ل هيكغيااة النظااام اليتشااكلالمكونااات األنسااب 

أي  ماناألجدى فنيا  واقتصاديا  والتي ستكون هي  ،الحمل

  .متوقعة ممكنة أو هيكغية

نظاام التغ ياة  أي أن البرنامج سيتحكم في وجود مكوناات

لغنظاام  ةليكاون أشاكال جدياد ،كال منهاا حجموفي عدد أو 

قي منها األقل تكغفاة ت، ثم ينفنيا  لتغ ية الحملمجدية تكون 

ويمكن التعرف  .جدولشكل ويرتبها بشكل تصاعدي في 

فاي الجادول  نظاامألي  الفنياة واالقتصاادية تفاصيلال عغى

 .عغى حدةكل 
 

 وجود االنقطاعات والدعمحالة  .1.4

( نتائج محاكاة النظام في ظروف ها ه 6) الجدولوضح ي

الحالة، حي  يبين الصف األول مكونات التصميم األمثال 

لنظااام تغ يااة الحماال، تاام تغيهااا المنظومااات األقاال جاادوى 

عغااى وجااود  فقااطبالترتيااب، ويتضااح أن النظااام اقتصاار 

. كا لك يباين (55kW)الشبكة العامة ومولد ديزل بقدرة 

(، وإجماااالي COE) الشاااكل تكغفاااة الطاقاااة المساااتهغكة

 تكاااليف المشاااروع ااإجماااالي صاااافي القيماااة الحااااليا

(NPC( والتكغفة األولية ،)Initial Capital)،  وتكغفة

ويتضااح (. O&Mتشااغيل وصاايانة النظااام لغعااام الواحااد )

اسااتخدام الطاقااة المتجااددة ساايكون أن ماان الجاادول أيضااا  

فااي حااال تجاااوز سااعر الكهربااا  التااي يسااتهغكها  مجاادي

 kW.h0.0557/$الحمل حدود 

متوساط خارج مكوناات النظاام و يظهر ( فه7أما الشكل )

مساهمة الشابكة العاماة و ،األمثل له ه الحالة في كل شهر

مولد يعتماد الونالحظ أن  السنة. عغى طولومولد الديزل 

 ربا  العامة.عغيه فقط خالل الشهور التي تنقطع فيها الكه
 

استقرار وتصدير للشبكة ورفع حالة  .2.4

 الدعم 

( 7) جدولتظهر ناف ة النتائج له ه الحالة المبينة في ال

بع  التفاوت بينها وبين سابقتها من حي  هيكغية 

النظام، حي  يتكون النظام من الشبكة العامة، ومنظومة 

(، وتوربين رياح واحد 60kWشمسية بعاكس قدرته )

مقارنة بالحالة السابقة، ارتفعت  (.CF 52نوع )من 

إلنشا  ه ا النظام  (Initial Capital) التكغفة األولية

(، ويرجع سبب  لك باألساس 292000$إلى حوالي )

إلى التكغفة المبدئية العالية لمنظومة الطاقة الشمسية، 
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وه ا بالتحديد أبرز ما تعاني منه أغغب تقنيات الطاقة 

 المتجددة.
مكونااات  ةمساااهمماادى فهااو يوضااح (، 8الشااكل ) أمااا 

ونظاااارا  الساااتقرار شاااابكة  .فاااي توليااااد الكهرباااا  النظاااام

 (االنقطاعات والدعموجود )ناف ة نتائج حالة  :(6) جدول

 
 

 (استقرار وتصدير لغشبكة ورفع الدعم)ناف ة نتائج حالة  :(7) جدول

 
 

 ناف ة نتائج حالة )االستقاللية( :(8) جدول

 
 

 

 
تقرار المتوسط الشهري إلنتاج مكونات النظام في حالة )اس :(7)شكل 

 وتصدير لغشبكة ورفع الدعم(

 
 

المتوسط الشهري إلنتاج مكونات النظام في حالة )وجود  :(8شكل )
 االنقطاعات والدعم(

 

 

 (: المتوسط الشهري إلنتاج مكونات النظام في حالة االستقاللية9شكل )
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الكهرباااا  العاماااة، أصااابحت مكوناااات الطاقاااة المتجاااددة 

تساااتخدمها كأنهاااا مخااازن لغطاقاااة بااادال  مااان البطارياااات، 

تصدر إليها الكهربا  عند وجود فائ  منهاا أثناا  أوقاات 

ال روة، وبالمقابل تغطي الشبكة العاماة طغاب الحمال عناد 

وجااود عجااز. وقااد وصااغت مقاادار الطاقااة المصاادرة إلااى 

  .139MW.h/yالشبكة حوالي 

 

 حالة االستقاللية .3.4

أظهرت نتائج ه ه الحالة أنه من الممكن أن يعتمد الحمال 

حجم مفارط عغى المصادر المتجددة لوحدها، ولكن مقابل 

لغمنظوماااة الشمساااية وعااادد هائااال مااان البطارياااات، كماااا 

(، ويمكاان تفسااير 8) جاادولموضااح بنافاا ة النتااائج فااي ال

بسابب عادم وجاود   لك عغى أن البرناامج فاي ها ه الحالاة

إلااى تصااميم  مصااادر متااوفرة فااي كاال األوقااات، أضااطر

النظاام قياسااا  عغااى أساوأ فتاارة ماان السانة تكااون فيهااا شاادة 

ليضمن ب لك  الشمسي وسرعة الرياح منخفضة،اإلشعاع 

 .مواسم السنة الحمل في باقي تغ ية

( يوضح مقادار الطاقاة الكهربائياة التاي ياتم 9الشكل )أما 

(، وتوربين الريااح Jinkoتوليدها من األلواح الشمسية )

(CF52،) .كمتوسط شهري خالل عام كامل  

 مناقشة ومقارنة النتائج .5

( نسااابة مشااااركة مكوناااات النظاااام فاااي 9يباااين الجااادول )

إجمالي اإلنتاج السنوي لغطاقة الكهربائية لجمياع الحااالت 

، وكم كغف إنتاجها بالنسابة لكال عنصار، وكام هاي ثالثةال

 نوا الحالة
الشبكة 
 العامة

مولد 
 الديزل

Jinko 
300 

CF 
52kW 

 النظام
 )االجمالي(

 البيان

 وجود االنقطاعات
 والدعم

264220 10029   274249  

96.3 3.66   100  

( 
ء
با
هر

لك
 ل
ي

نو
س

 ال
ج

تا
إلن

ا
k
.w

.h
/y

)
 

0.052 0.0301   0.0548 

( 
جة

نت
لم

 ا
ء
با
هر

لك
 ا
عر

س
$
/k

W
.h

)
 

( 
ج

تا
إلن

 ا
بة

س
ن

%)
 

استقرار وتصدير 
ورفع  للشبكة

 الدعم

164332  163843 96906 430080 

38.2  39.3 22.5 100 

0.18  0.0308 0.0842 0.0929 

 حالة االستقاللية

  540297 96906 637203 

  84.8 15.2 100 

  0.0308 0.0842 0.18 

 

 ثالثةمقارنة بين إنتاج مكونات النظام األمثل في الحاالت ال :(9جدول )
 

 

 

 

 نوا الحالة
 مقدار التوليد
(kW.h/y) 

مساهمة 
 المصادر
المتجددة  

(%) 

نسبة 
 الفائ 
(%) 

استهالك 
 الديزل
(L) 

انبعا  

2co 
(kg/y) 

 وجود االنقطاعات
 والدعم

274249 0 0 3135 238078 

استقرار وتصدير 
للشبكة ورفع 

 الدعم
430080 60.3 1.39 0 142968 

 0 0 48.8 100 637203 حالة االستقاللية

 مقدار التوليد السنوي واالنبعاثات في كل حالة :(10دول )ج  
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( فهو يبين مقدار 10الجدول )تكغفة المستهغك منها. وأما 

إجمااااالي التوليااااد الساااانوي لغنظااااام وبعاااا  المتغياااارات 

بالنظر لغبياناات المحاددة فاي جاداول  .األخرى المتعغقة به

، يمكاان مالحظااة بعاا  العالقااات بااين متغياارات النتااائج

 وهي: الثالثةالحاالت 

بمجاارد أن رفااع الاادعم عاان مصااادر الطاقااة التقغيديااة  .أ

كان من المجدي استخدام الطاقة المتجاددة فاي تغ ياة 

 الحمل المستهدف، وباألخص الطاقة الشمسية.

كغما زادت كمية الكهربا  الفائضة من انتاج النظاام،  .ب

زادت معهااا تكغفااة الكهربااا  التااي يسااتهغكها الحماال. 

 .طردية يرينأي أن العالقة بين ها ين المتغ

( في النظام ال Aeolosوجود توربين الرياح ) .ت

 يشكل أية جدوى اقتصادية في جميع الحاالت.

يعد استخدام مولد الديزل في النظام من أجل توفير  . 

الطاقة عند حدو  عجز في التوليد، أجدى من 

 .في الحالة االولى استخدام بطاريات الشحن

الطاقة  توجد هناك عالقة طردية بين سعة مكونات .ج

 المتجددة والتكغفة األولية لغنظام. 

يساعد استقرار الشبكة والسماح بالتصدير والبيع  .ح

لها في تخفي  تكغفة الطاقة المستهغكة من قبل 

الحمل بشكل كبير، ومن الممكن أيضا  أن يساعد 

  لك عغى حل مشاكل الشبكة العامة في نفس الوقت.

يااااد نساااابة مساااااهمة المصااااادر المتجااااددة فااااي التول .خ

مربوطااة بعالقاااة عكساااية مااع كمياااة انبعاثاااات غااااز 

 ثاني أكسيد الكربون.

بالرغم من عر  الكثير من النتائج المهمة عن اساتخدام 

هنااك  الزالاتبرنامج هومر، تجدر اإلشاارة هناا إلاى أناه 

النتاااائج التفصااايغية، التاااي يعرضاااها البرناااامج  العدياااد مااان

التاي يمكان وحول أدا  نظام التغ ية األمثل في كل حالاة، 

ماااان خاللهااااا التاااادقيق أكثاااار فااااي بعاااا  األمااااور الفنيااااة 

واالقتصااادية لتقاايم نتااائج المشااروع، أو حتااى تقياايم أدا  

 .البرنامج من حي  منطقية النتائج

 
 

 االستنتاجات .6

( أداة متقدمااااة ماااان proHOMERيعااااد برنااااامج )  .أ

 االنظمااااةشااااأنها أن تساااااعد الباااااحثين فااااي دراسااااة 

 وتحغيغها.وتحسين بنيتها  محاكاة سغوكهاوالهجينة 

نمااو ج تااوربين الرياااح  و الحجاام  وجااود ال يشااكل .ب

( فاااااي النظاااااام أياااااة جاااااادوى Aeolosالصاااااغير )

 اقتصادية في جميع الحاالت.

يعااد اسااتخدام الطاقااة المتجااددة بااالتوازي مااع الشاابكة  .ت

العامة لغكهربا  حال  اساتراتيجيا لححماال الكهربائياة 

 العامة نفسها.لكهربا  الشبكة و

يسااااعد اساااتقرار الشااابكة العاماااة والساااماح بتصااادير  . 

الكهربا  إليها، فاي تخفاي  تكغفاة الطاقاة المساتهغكة 

 من قبل الحمل عند استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

أقصااى اسااتهالك يااومي لغحماال سااتكون فااي قيمااة إن  .ج

األشهر الباردة، و لك بسبب التشغيل المطول إلنارة 

 .استطالة فترة الغيلموسم المهبط تزامنا  مع 

تصل فترة انقطاع الشبكة العامة في موقع الدراسة  .ح

كمتوسط سنوي إلى أكثر من يوم كامل في كل 

 شهر.

يعد موقع الدراسة مكانا  منشودا  واستراتيجيا  ألنشاا   .خ

محطاات طاقاة شمساية بساعات عالياة مان أجال دعام 

 الشبكة العامة لغكهربا .

ال  مجاااديا  فنياااا  يمكااان لغطاقاااة المتجاااددة أن تكاااون حااا .د

واقتصاديا  لمشاكل هباوط الجهاد والعجاز فاي التولياد 

 التي تعاني منها الشبكة العامة.

يمكن لغطاقاة المتجاددة بشاكل عاام والطاقاة الشمساية  . 

في ليبياا، فاور  ا  بشكل خاص أن تنتشر انتشارا  واسع

تقااديم الاادعم السااتخدام تقنياتهااا، أو رفااع الاادعم عاان 

 مستهغكة في البالد.  المشتقات األحفوري ال

يمكاان االعتماااد عغااى الطاقااة المتجااددة لوحاادها فااي  .ر

 تغ ية الحمل ولكن مقابل تكغفة اجمالية عالية.

بالرغم من أن توليد الكهربا  من المصادر المتجاددة  .ز

أرخص مان كهرباا  الشابكة العاماة حتاى فاي وجاود 
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الاادعم، إال أن اسااتهالكها يعاااد مكغفااا ، و لااك بسااابب 

دورة فااي النظااام خاصااة فااي حالااة وجااود طاقااة مهاا

  .االستقاللية
 

 التوصيات .7

توجااد هناااك أنااواع أخاارى ماان المعاادات الكهربائيااة  .أ

بمهبط مطار مصراته متوقفة عان العمال فاي الوقات 

التااي نوصااي بأخاا ها فااي االعتبااار إ ا مااا و ،الحااالي

كااان هناااك خطااط تنفي يااة لمثاال هاا ا المشااروع عغااى 

 أر  الواقع.

متاااار  30التااااوربين بطااااول  االنتباااااه عنااااد اختيااااار .ب

لغتكاااليف التااي قااد تفاار  لغاار  بعااد المسااافة عاان 

ألنااه قااد يكااون هناااك حاادود معينااة الرتفاااع  ،المهاابط

 المنشآت قرب المهبط.

نوصي بدمج أحمال كهربائية إضافية بجاناب الحمال  .ت

المساااتهدف فاااي صاااندوق توزياااع القااادرة مااان أجااال 

ال  تصريف الطاقة الفائضة إليها في أوقات ال روة باد

مان إهادارها، خاصاة  إ ا كااان نظاام التغ ياة معاازوال  

 عن الشبكة العامة. 

عند دراسة إمكانيات طاقة الريااح فاي موقاع  نوصي . 

ما أن تكون محطات القياس قريبة بقدر اإلمكان مان 

موقااع الدراسااة، وأن يكااون ارتفاااع أجهاازة المحطااة 

 عغى نفس ارتفاع محور توربين الرياح المقترح. 

ا  تحغياال الحساسااية لغنظااام باسااتخدام إجرنوصااي باا .ج

(proHOMER ) الحتمااااال تغياااار متوسااااط ساااارعة

الرياح وشدة اإلشاعاع الشمساي خاالل سانوات عمار 

 المشروع.

يوجاااد فاااي موقاااع الحمااال منظوماااة تحكااام وتخااازين  .ح

ماان  ،(120kV.A) بقاادرة (UPSموقاات نااوع )

الممكن ان تعمال عمال نماو ج العااكس المقتارح فاي 

النظااام، والتااي ننصاااح باسااتخدامها مااان أجاال تقغيااال 

تكاليف المشروع، و لك شرط أن يدقق فنيا  فاي ها ا 

 المقترح. 

اجرا  دراسة باستخدام برنامج هومر إلنشا  محطة  .خ

طاقااة شمسااية بسااعة عاليااة فااي مطااار مصااراته ماان 

 أجل دعم الشبكة العامة. 

جاارا  دراسااة إل (proHOMER)اسااتخدام برنااامج  .د

مدى إنتاجياة االلاواح الشمساية المركباة عغاى قواعاد 

متحكمااات التتباااع الشمساااي ومقارناااة إنتاجيتهاااا عناااد 

 تركيبها عغى القواعد الثابتة.

 

 المراجع .8

[1] Renewable Power Generation Costs in 

2017, International Renewable Energy 

Agency (IRENA: 2018). 

 :مصاراتهزيارة ميدانياة لمحطاة األرصااد الجوياة، ) [2]

11/2017.) 

الشااركة ب مسااتهغكينالمكتااب خدمااة لزيااارة ميدانيااة  [3]

 (.5/2018 :مصراته، )العامة لغكهربا 

عمااار جاارار، تسااعير الكهربااا  فااي األردن القضااايا  [4]

والعقبااات الحاليااة وصااياغة مقترحااات لغخااروج ماان 

، االساااتراتيجيات االردنااايمنتاادى )عماااان: األزمااة، 

2014.) 

[5] Mohamed R.Zaroug, Renewable Energy in 

Libyaو The Future Prospectives,  Renewable 

Energy Authority of Libya, (Amman: 2012). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


