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دراسة ججوي و اقتراديات مرادر الظاقة الستججدة لغخض االستفادة مشيا في تؾليج الظاقة الكيخبائية مؽ اىؼ السؾاضيع
في الؾقت الخاىؽ لتحقيق التشسية االقترادية السدتجامة ,و ايزا النيا مؽ اىؼ البجائل الستاحة حاليا و مدتقبميا في عل

تفاقؼ التذؾه البيئي و زيادة مذكمة االحتباس الحخاري الشاتج عؽ انبعثات احتخاق الؾقؾد االحفؾري بانؾاعو .ترسيؼ انغسة

تؾليج الكيخباء السخكبة و التي تعتسج في تغحيتيا لمحسل عمي عجة مرادر لمظاقات الستججدة يتظمب معجة تتؾفخ فييا
الخرائص والسخونة االزمة لمس حاكاة و خاصة مؽ الشاحية االقترادية .تؼ اختيار بخنامج ىؾمخ و ىؾ بخنامج يثبت

عمي الكسبيؾتخ يسكؽ الباحث مؽ ترسيؼ نغام كامل مؽ مخحمة التؾليج وصؾال الي الحسل .يحتؾي الشغام السرسؼ في
مخحمة التؾليج عمي خاليا كيخوضؾئية :تؾربيشة رياح و ايزا مؾلج ديدل لغخض السداىسة في حال عجم وجؾد الخياح او
الذسذ في مؾقع الحسل .تحتاج عسمية السحاكاة عجة متغيخات ايزا لمحرؾل عمي الشتائج مشيا مؾقع الحسل الحي تؼ

اختياره في مجيشة سخت\ ليبيا و ىؾ عبارة عؽ مشدل يقع عمي احجاثيات (خط عخض  31.1377درجة شساال) و خط

طؾل (  16.55786درجة غخبا) .باالضافة الي االػ تحتاج السعجة مكؾنات اخخي مثل السحؾل و انغسة التخديؽ
لحفع الظاقة السدتخمرة مؽ انغسة التؾليج .و االىؼ مؽ االػ و لالجابة عمي سؤال الجراسة يجب ادراج التكاليف
االولية لسخكبات الشغام السرسؼ و الحي يعظي لمسعجة مخونة لمسحاكاة الختيار الشغام االمثل مؽ حيث الكمفة و الكفائة
في تغحية الحسل برؾرة مدتسخة .نتائج السحاكاة مبذخة ججا ليذ فقط في تؾفخ االشعاع الذسدي و الخياح في مؾقع

الحسل بل ايزا في تكمفة سعخ الكيخباء السؾلج و التي وصمت الي  $6.176مؽ تؾربيشة الخياح و مؾلج الجيدل .و
بالشغخ الي الخيار االمثل السرشف ثانيا لمشغام السرسؼ مؽ حيث استقراء االنبعاثات السؤثخة عمي البيئة و الحي
يعتسج عمي مرادر الظاقة الستججدة فقط وصمت كمفة الكيخباء الي .$6.245

 .1السقدمة
تعتبخ مرادر الظاقة الخزخاء أي الستججدة الشاتجة مؽ الظبيعة كالذسذ والخياح مرادر ال تزخ بالبيئة و ال تديج

مؽ مذكمة االحتباس الحخاري التي تدببت أساسا مؽ احتخق الؾقؾد بأنؾاعو] . [1وعمي الشاحية األخخي نجج طاقة الخياح

والظاقة الذسدية الكيخوضؾئية مرادر مبذخة بالعجيج مؽ الفخص لتؾليج الظاقة الكيخبائية خاصة في األماكؽ الشائية
التي ال ترل إلييا الظاقة الكيخبائية مؽ الذبكة العامة] .[2ومع تؾفخ ىحيؽ السرجريؽ إال انو تؾجج بعض الذكؾك التي

تحؾم حؾل مجي ججواىا االقترادية مؽ حيث الكمفة وعمي ىحا استشتجت فكخة التحقق مؽ مجي ججواىا وجؾدتيا عمي
السجى الظؾيل أو عمي العسخ االفتخاضي لسعجات تؾليج الظاقة الكيخبائية مؽ الخاليا الذسدية وتؾربيشات الخياح .تكؾنت

فكخة ىحه الجراسة عمي االسئمو :ىل تعتبخ تكمفة معجات تؾليج الكيخباء مؽ مرادر الظاقات الستججدة مذكمة؟ و بكمسة
3

المؤتمـــر الثاني للعلوم الهندسية والتقنية 13- 99
أكتوبر  9139صبراتة  -ليبيا
اخخي ىل يسكؽ االستفادة مشيا في تؾليج الظاقة الكيخبائية مع الحفاظ عمي تخفيض الكمفة الكمية في تخكيبيا حتي عمي

السجي الظؾيل او العسخ االفتخاضي لمسعجة؟ لإلجابة عمي ىحه االسئمة و لتحقيق اليجف الخئيدي ليحه الجراسة ىشاك

العجيج مؽ الظخق ,مشيا ما يتظمب تجارب عسمية و مشيا ما يتظمب معجة خاصة ,او بخنامج العقل االلكتخوني و عمي

ىحا تؼ اختيار معجة خاصة صسست خريرا مدبقا مؽ قبل شخكة أمخيكية و ىي ىؾمخ سؾفت ويخ سيتؼ تعخيفيا و
اكخ خرائريا الحقا في ىحه الجراسة .تتسخكد فكخة ىحه الجراسة عمي تحميل و دراسة الججوى االقترادية ألنغسة تؾليج
الكيخباء مؽ مرادر الظاقات الستججدة ,و بالتحجيج الخاليا الكيخوضؾئية وتؾربيشات الخياح مع مداعجة محخك ديدل و

بظاريات لتخديؽ ىحه الظاقة لتغحية حسل ىؾ عبارة عؽ مشدل يقع في مجيشة سخت -ليبيا.

 1.1اهداف الدراسة :

 .1معايخة و تقييؼ كال مؽ الظاقة الذسدية و طاقة الخياح مؽ حيث امكانية استخجاميا في ليبيا ,و االػ باجخاء بحث
عؽ متؾسط الظاقة الذسدية السدمظو و متؾسط سخعة الخياح في مؾقع الحسل بسجيشة سخت.

 .2ترسيؼ دائخة متكاممة لشغام تؾليج مخكب يتكؾن مؽ خاليا كيخوضؾئية ومحخك ديدل وتؾربيشة رياح لتدويج الظاقة
الكيخبائية لمحسل.

 .3دراسة كاممة لججوي و اقتراديات معجات تؾليج الظاقة الكيخبائية مؽ مرادر الظاقات الستججدة (الذسدية و
الخياح) و االػ باستخجام نغام كسبيؾتخ يدسي ىؾمخ صسؼ مدبقا لعسمية السحاكاة.
 . 4تحميل الشتائج و تقييؼ مجي فاعمية الشغام السرسؼ و كفائتو و ايزا مجي قجرتو واالعتساد عميو في تدويج حسل.

 .2السشهـجـيـة

 1.2ماهي هومر ؟
ىؾمخ ىؾ بخنامج او معجة محاكاة يتؼ تثبيتيا عمي الكسبيؾتخ صسست مؽ قبل شخكة امخيكية .و تدسح ىحه السعجة
بترسيؼ دوائخ انغسة تؾليج طاقة كيخبائية تقميجية و متججدة و امكانية ربظيا بالحسل و الذبكة الخئيدة .مؽ اىؼ

خرائص ىحه السعجة او البخنامج انو يأخح بعيؽ االعتبار الججوي االقترادية التقشية في حداباتو النغسة التؾليج
السخغؾبة او السخاد حداب كفائتيا و ججواىا االقترادية مع ادخال كمفة كل مرجر تؾليج (سعخ شخائو ) في الحدابات.

و مؽ عسمية السحاكاة تغيخ الشتائج عمي شكل تقخيخ يتزسؽ كل التفاصيل و افزل انغسة تؾليج يسكؽ اختيارىا لتغحية
حسل مؽ حيث الكمفة .عسمية السحاكاة و الحدابات التي تشجدىا ىحه السعجة تعتسج عمي نغام الداعات لكل 8766
ساعة في الدشة .و ىحه الحدابات متخكدة عمي تؾازن الظاقة السغحية لمحسل و ايزا عمي السقارنة بيشيا لتغحية حسل
معيؽ .و عمي ىحه الحدابات السعجة تقخر افزل مجسؾعة انغسة تؾليج او الشغام االمثل لتغحية ىحا الحسل مؽ حيث

التكمفة] .[3-4و عمي االػ ىؾمخ تدتظيع انجاز التحاليل السظمؾبة و االجابة عمي العجيج مؽ االسئمو اىسيا الدؤال الحي
تتبشاه ىحه الجراسة و غيخىا مثل :

 -1اي مؽ االنغسة السدتعسمة لمتؾليج و تغحية الحسل ىؾ االفزل مؽ حيث الكمفة؟
 -2ىل فعال تدتظيع معجات تؾليج الظاقة الكيخبائية مؽ مرادر الظاقات الستججدة ان تغحي الحسل بذكل كمي او انيا

تحتاج الي مرادر مداعجه مثل مؾلج الجيدل؟

 2.2الدائرة السرسسة:

انغسة القجرة السخكبة مؽ عجة انغسة تؾليج قجرة عادة يتؼ دمج فييا مرادر طاقات متججدة مع مرادر تقميجية او

احفؾرية (ديدل او بشديؽ) ,تكؾن مؾلجات اساسية و لكؽ مع وجؾد مرادر الظاقات الستججدة تعسل كسؾلجات مداعجة
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عشج حجوث عجد في تؾليج القجرة مؽ مرادر الظاقات الستججدة .و يتزح مؽ االػ ان ىحه االنغسة تكؾن مدتقمة
بذكل كامل عؽ الذبكة الخئيدية .في ىحه االنغسة مؽ السحتسل تدويج الحسل بالقجرة االزمة بشدب مختمفة مؽ كل
مرجر في وقت واحج ,و ايزا مؽ السحتسل تدويج الحسل مؽ مرجر قجرة واحج سؾاء كان مرجر تقميجي او متججد في

حال ترسيؼ الجائخة عمي االػ ,و ىحه السيدة تعظي مخونة و خاصية تقميل الكمفة] .[5و عمي التحميل الحي سبق ,يسكؽ

ترسيؼ االنغسة اليجيشة عمي االشكال االتية:

 -1انغسة تتكؾن مؽ مؾلجات ديدل مع مرادر طاقات متججدة (تؾربيشات رياح  +الؾاح شسدية) ,و االػ لتخفيض
استيالك الؾقؾد -2 - .انغسة تعتسج بذكل اساسي في تؾليج القجرة عمي مرادر الظاقات الستججدة ,مع وجؾد مؾلجات

ديدل تعسل عشج العجد او قمة تؾليج مرادرالظاقات الستتججدة لمقجرة و ايزا تعسل عشج زيادة الحسل ,و في ىحه االنغسة
ايزا يتؼ التقميل مؽ استيالك الؾقؾد] .[6نالحع في كمتا الحالتيؽ انو يتؼ االستفادة مؽ مرادر الظاقات الستججدة في

تؾليج القجرة مع الحفاظ عمي استس اخرية تدويج الحسل باستعسال مؾلجات ديدل و ايزا عخوف الظقذ تتحكؼ في ىحه
االنغسة .الذكل ( )1يؾضح الجائخة السبجئية السرسسة باستخجام ىؾمخ سؾفت ويخ بشاء عمي ما تقجم مؽ تحاليل:

شكل رقؼ ( :)1الجائخة السرسسة

عشج ترسيؼ نغام تؾليج القجرة يجب مخاعاة الحسل في االػ و يتؾجب عمي انغسة التؾليج تدويج القجرة بذكل مدتسخ دون
انقظاع لسجة  24ساعو .تتظمب عسمية السحاكاة باستخجام السعجة ىؾمخ قيؼ عجة متغيخات الستخخاج الشتائج و ىي:
 -1مؾقع الحسل (خط العخض  +خط الظؾل) -2 - .تفاصيل الحسل -3 - .االشعاع الذسدي الؾاصل لمخاليا
الذسدية -4 - .سخعة الخياح في مؾقع الحسل -5 - .التكمفة االولية لكل مخكب (مؾلج الجيدل :مؾلجات مرادر الظاقة
الستججدة :البظاريات :السحؾل) -6 - .تكمفة وقؾد الجيدل -7 - .العسخ االفتخاضي لمشغام السرسؼ.

 1.3.2تفاصيل الحسل:

تؼ اختيار مشدل في مجيشة سخت\ ليبيا كحسل رئيدي ,و يقع ىحا السشدل عمي احجاثيات (خط عخض  31.1377درجة
شساال) و خط طؾل (  16.55786درجة غخبا) .تؼ اخح قخاءات القجرة السدتيمكة لسجة  24ساعو متتالية الدخاليا في
البخنامج (ىؾمخ) الحي بجوره تتؼ عسمية السحاكاة عميو مع العمؼ ان ىحا الحسل مترل بالذبكة الخئيدية لمكيخباء.

مؽ السيؼ ججا ان يكؾن ىحا الحسل مترل مدبقا بالذبكة الخئيدية لمكيخباء و االػ لسعخفة تاثيخ الشغام اليجيؽ

السرسؼ في عسمية السحاكاة و ىل يسكؽ لمحسل االعتساد عمي ىحا الشغام او ال ,و مقارنة الشتائج بيشيسا.
نالحع مؽ الذكل ( )2ان استيالك الحسل وصل الي  1.4كيمؾ وات|ساعو كحج اقري .و نالحع ايزا ان القجرة
تديج في ساعات مشترف اليؾم حتي السداء.
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شكل رقؼ( :)2القجرة السدتيمكة في كل ساعة لمحسل
تعظي السعجة ايزا تؾقعات االستيالك لكامل الدشو بذكل يؾمي و في كل شيخ بشاءا عمي القخاءات الساخؾاه مع مخعاة
التغيخ في االستيالك لمقجرة حدب تغيخ الظقذ و يبيؽ الذكل ( )3ىحه الستغيخات بذكل شيخي.

شكل رقؼ ( :)3االستيالك لمقجرة في كل شيخ مؽ الدشة

 2.3.2بيانات االشعاع الذسدي وسرعة الرياح:

مؽ السيؼ ججا معخفة قيسة االشعاع الذسدي السدمط عمي السؾقع السحكؾر لمحسل .و لمحرؾل عمي ىحه الستغيخات تست

االستعانة بؾكالة ناسا لإلرصاد الجؾية ,و االػ إلدراجيا في الحدابات الحي عمي اساسيا تقؾم السعجة بعسمية السحاكاة.
و تبيؽ الججاول ادناه ( )1قيؼ متؾسط االشعاع الذسدي الؾاصل لسؾقع الحسل بذكل مفرل .في ىحه العسمية يتؼ اخح
متؾسط االشعاع الذسدي لسجة  22سشة و السدمط عمي السؾقع (الحسل) و لكل يؾم في شيخ ,حيث ان ىؾمخ يدتعسل

ىحه الستغيخات لحداب القجرة الستؾلجه مؽ الخاليا الكيخوضؾئية لكل ساعة في الدشة اعتسادا عمي االشعاعات السدمظة

عمي السؾقع .و الذكل ( )4يؾضح متؾسط االشعاع الذسدي الؾاصل الي مؾقع الحسل.
ججول رقؼ ( :)1متؾسط االشعاع الذسدي الؾاصل الحجاثيات الحسل
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شكل رقؼ( :)4متؾسط االشعاع الذسدي الجاخل في الحدابات

و بالسثل فان متغيخات سخعة الخياح ميسة في عسمية السحاكاة حيث ان ىؾمخ يدتعسل ىحه القيؼ لحداب القجرة الستؾلجة
مؽ تؾربيشات الخياح السدتخجمة في ىحه العسمية لكل ساعة في الدشة و عمي االػ تؼ الحرؾل عمي ىحه الستغيخات مؽ
وكالة ناسا لالرصاد الجؾية و يبيؽ الججول ( )2قيؼ ىحه الستغيخات بذكل مفرل .مؽ السعخوف انو كمسا زاد االرتفاع
عؽ سظح االض زادت سخعة الخياح و يسكؽ مالحغة االػ مؽ الججاول ( ,)2و ايزا اختالف التزاريذ و تغيخ

ارتفاعيا عؽ مدتؾي سظح البحخ يذكل اختالف في سخعة الخياح مؽ مكان ألخخ .تبيؽ الججول ادناه قيؼ مختمفة
لستؾسط سخعات الخياح في الذيخ الؾاحج مع تقارب ىحه القيؼ ندبيا ,وعمي الجانب االخخ تعج سخعة الخياح عامل ميؼ
في تجويخ تؾربيشات الخياح فكمسا زادت الدخعة زادت القجرة الستؾلجة و العكذ صحيح .تست مقارنة سخعات الخياح ليحا
السؾقع مع سخعات الخياح لعجة مؾاقع في العالؼ وتؼ استشاج ان ىحه الدخعات تعتبخ مستازة ججا و يسكؽ االعتساد عمييا

حتي في السدتقبل .و يبيؽ الذكل ( )5الدخعات لكل شيخ في الدشو .الستؾسط الدشؾي ليحه الدخعات ىؾ 6.172

م\س.

ججول رقؼ ( :)2متؾسط سخعة الخياح في مؾقع الحسل

شكل رقؼ ( :)5بيانات سخعات الخياح لكل شيخ
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 4.2مرادر التوليد و تكاليفها:

فيسا سبق تؼ التظخق لسكؾنات الشغام السرسؼ و ىي مؾلج ديدل :خاليا كيخوضؾئية :تؾربيشة رياح بظاريات لتخديؽ
القجرة و محؾل قجرة .تحتاج السعجة ىؾمخ الدخال بيانات الكمفة لكل مخكب و كحالػ ساعات التذغيل ,و سيتؼ التظخق
الي كمفة كل مخكب عمي حجي.

 1.4.2الخاليا الكهروضوئية:
تعتبخ الكمفة االولية لتخكيب الخاليا الكيخوضؾئية ىي االىؼ مؽ حيث الدعخ و بحدب بحث تؼ اجخائو فان الكمفة
االولية اللؾاح الكيخوضؾئية متغيخة بحدب كل مرجر ترشيع و تتخاوح ما بيؽ  $3الي  $4لكل وات مع احتسالية

نقران التكمفة في السدتقبل القخيب .تؼ ادخال الكمفة االولية اللؾاح الكيخوضؾئية في البخنامج (ىؾمخ) عمي اساس
 $3.5بحجؼ  1ك|و اي انيا  $3566و تؼ اعتبار كمفة التبجيل لاللؾاح بي  ,$1666الذكل ( )6يبيؽ القيؼ الجاخمو في
الحدابات لاللؾاح الكيخوضؾئيو .ىحه التكمفة متزسشة تكاليف الشقل و تكاليف التخكيب باالضافة الي الريانة الجورية
مع العمؼ انيا تعتبخ قميمة الن االلؾاح التحتاج الي صيانة دورية كثيخة .تؼ ايزا ضبط العسخ االفتخاضي لمسذخوع عمي

اساس العسخ االفتخاضي لاللؾاح الكيخوضؾئية و ىؾ  25سشة.

شكل رقؼ ( :)6حجؼ و قجرة االلؾاح الكيخوضؾئية مع الكمفة الكمية

 2.4.2توربيشات الرياح:

بالعؾدة الي مجسؾعة بحؾث اجخيت فان تؾربيشات الخياح تعتبخ االغمي في التخكيب مقارنة بحسل صغيخ (مشدل) و لكؽ

عمي الشاحية االخخي فان االستفادة مؽ ىحا السرجر تغل مبذخة اضافة الي االػ فان تؾربيشات الخياح ال تحتاج الي
صيانة دورية مكمفة و كفاءة تؾليجىا لمظاقة الكيخبائية عالية و يسكؽ االعتساد عمييا في تغحية الحسل .مؽ بيؽ عجة
خيارات متؾفخة في السعجة ىؾمخ تؼ اختيار تؾربيشة رياح بسعجل تؾليج  7.5ك|و و  48فؾلت ,و السيدة االخخي ىي ان
ىحه الشؾع مؽ التؾربيشات يعتبخ االرخص مؽ حيث التكمفة مع تساشييا لستؾسط سخعات الخياح التي تؼ الحرؾل عمييا

مؽ وكالة ناسا لسؾقع الحسل عمي سبيل السثال فااا كانت سخعة الخياح  6م\س فان التؾربيشة تدتظيع تؾليج 1.379
ك|و الحي يسكؽ مالحغتو في الذكل ( )7الحي يؾضح كفاءة التؾليج لمتؾربيشة السختارة مع سخعات الخياح.

شكل رقؼ ( :)7معجل تؾليج التؾربيشة مع سخعة الخياح
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تؼ اعتبار الكمفة االولية لتؾربيشة الخياح السختارة  $16666بيشسا كمفة التبجيل  $6666و التذغيل و الريانة $56

فالدشة ,لمحرؾل عمي اقل كمفة تؼ اعتبار  2 : 1 :6تؾربيشة و االػ العظاء ىؾمخ مداحة الختيار افزل نغام.

العسخ االفتخاضي لتؾربيشة الخياح السدتعسمة ىؾ  25سشة و ارتفاع التؾربيشة عؽ سظح االرض ىؾ  25متخ.
ججول رقؼ ( :)3ممخص بيانات الكمفة:العسخ االفتخاضي :ارتفاع التؾربيشة

 3.4.2مولد الديزل:
تتخاوح التكمفة االولية لسؾلجات الجيديل ما بيؽ  $256الي  ,$566ان اعمي قيسة قجرة مدتيمكة لمحسل كانت اقل مؽ 5
ك|و عميو فان تكمفة مؾلج الجيدل اخحت  $366لكل كيمؾ وات ,و قيسة التبجيل لمسؾلج اخحت  $256و التذغيل و
الريانة اخحت  $ 6.65لكل ساعة .العظاء مخونة لمسعجة ىؾمخ في اختيار افزل نغام تؾليج مؽ حيث التكمفة تؼ

اعتبار  5 : 2 :6لحجؼ السؾلج .العسخ االفتخاضي التذغيمي لمسؾلج تؼ اعتباره  15666ساعة .مؽ الزخوري ايزا
تزسيؽ اسعار الجيدل و االػ الدخالو في عسمية السحاكاة في السعجو ىؾمخ و القيؼ ىي |$ 6.36 : 6.25 : 6.26

لتخ ويتحكؼ السؾقع في سعخ وقؾد الجيدل.
ججول رقؼ ( :)4الكمفة االولية لسؾلج الجيدل و العسخ االفتخاضي

ججول رقؼ (:)5اسعار الجيدل لكل لتخ

 5.2السحول:
السحؾل مظمؾب لمتحؾيل مؽ تيار مدتسخ الي تيار متشاوب و ايزا لمتحؾيل مؽ تيار متشاوب الي تيار مدتسخ ,و كفاءة
التحؾيل تؼ اخحىا عمي قيؼ  %96و  %85عمي التتابع .الكمفة االولية لمسحؾل لكل كيمؾ|وات تؼ اعتبارىا  $566و
كمفة التبجيل  $256لكل القجرات السعتبخة في السحاكاة.

ججول رقؼ ( :)6بيانات السحؾل الجاخمة في الحدابات

 6.2وحدات التخزين (البطاريات):
مؽ السيؼ ججا تخديؽ الظاقة الستؾلجة مؽ مرادر الظاقة الستججدة ,و االػ الستعساليا في وقت الحاجة الييا .تظؾر
العمؼ في ىحا السجال اصبح واسعا فيسكؽ استعسال البظاريات لمذحؽ و التفخيغ لسجة طؾيمة و زيادة عسخىا االفتخاضي و
7
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ايزا زيادة كفاءة الذحؽ و التفخيغ مع سخعة االنجاز .تعتبخ الكمفة االولية لمبظاريات ايزا ميسة في عسمية الحدابات

لمسعجة ,صسست السعجة ىؾمخ و معيا ياتي العجيج مؽ الخيارات و االنؾاع لمبظاريات و مؽ بيؽ ىحه الخيارات تؼ اختيار

بظارية اات كفاءة عالية مع مخاعاة كمفتيا االولية و يبيؽ الججول ( )7مؾاصفات البظاريات و الججول ( )8كمفتيا
االولية و كحالػ كمفة التبجيل.
ججول رقؼ( :)8الكمفة االولية لمبظاريات

ججول رقؼ ( :)7مؾاصفات البظاريات السختارة

 .3الشتائج و التحليالت:
بعج االنتياء مؽ ادخال كل البيانات السظمؾبة مؽ قبل السعجة ىؾمخ مؽ كمفة اولية و كمفة تبجيل لجسيع مكؾنات نغام

التؾليج السرسؼ يغيخ شكل الشغام كسا في الذكل ( ,)8و كسا يسكؽ مالحغة ان الشغام يتؼ ايرالو بالحسل و ببعزو
في الذكل.

شكل رقؼ ( :)8الجائخة السرسسة و اتراليا بالحسل

بعج عسمية السحاكاة التي نفحىا ىؾمخ يعظي ىؾمخ تقخيخ مفرل و بذكل مختب لجسيع الشتائج بحدب الشغام االمثل مؽ
حيث الكمفة ,اي ان الشتائج تغيخ بذكل متدمدل لجسيع االنغسة السحتسمة و االكثخ كفاءة و االفزل مؽ حيث التكمفة

و بكمسة اخخي يعظي افزل نغام في القسة مؽ حيث سعخ الظاقة السدتيمكة كسا مؾضح بالذكل ( .)9بالشغخ لميجف
الخئيدي ليحه الجراسة و ىؾ تقييؼ استعسال معجات تؾليج الظاقة الكيخبائية مؽ الظاقات الستججدة مؽ حيث الكمفة يجب
تحميل اقخب نتيجة و االفزل مؽ حيث التكمفة.

شكمخقؼ ( :)9تقخيخ الشتائج
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نجج ان تؾربيشة الخياح و مؾلج الجيدل قج احتمت السختبة االولي مؽ حيث الكمفة (اقتراديا) و الكفاءة و ىحا يجيب عمي

احج االسئمة السحكؾرة مدبقا -1( :اي مؽ االنغسة السدتعسمة لمتؾليج و تغحية الحسل ىؾ االفزل مؽ حيث الكمفة ؟),
حيث كان سعخ الظاقة الستؾلجة مؽ ىحا الشغام ىؾ  $6.176و الكمفة االولية ىي  $14666و صافي تكمفة الشغام

 .$19434ىحا الشغام يدتظيع تدويج الحسل بذكل كامل و بجون الحاجة الي الذبكة الخئيدية باالضافة الي عجة

خيارات اخخي ليا ايزا القابمية في تدويج الحسل .مؽ السيؼ ايزا معخفة كسية الظاقة الستؾلجة او الكيخباء مؽ مؾلجات
الشغام اي انو في وجؾد مرجريؽ مغحيؽ لمحسل تؾجج ندب تؾليج مختمفة لكل مرجر و ىحا ايزا يغيخ في نتائج

السحاكاة .بالشغخ الي الججول ( ) 9يسكؽ مالحغة ان تؾربيشة الخياح ليا الشدبة االعمي في تدويج الحسل في الدشة ,و
ىحا يبيؽ مجي كفاءة تؾربيشات الخياح في التؾليج حيث وصمت الي  19728ك و|ساعو في الدشة .في حيؽ كان معجل
التدويج لسؾلج الجيدل  1453ك و|ساعو في الدشة.
ججول رقؼ( :)9معجل التؾليج لمكيخباء لتؾربيشة الخياح

ججول رقؼ(:)16معجل تؾليج الكيخباء لسؾلج الجيدل

شكل رقؼ ( :)16معجل تؾليج الكيخباء لتؾربيشة الخياح و مؾلج الجيدل

 1.3ملخص الكلفة الفزل نظام توليد:

شكل رقؼ( :)11ممخص الكمفة الفزل نغام تؾليج
ججول رقؼ( :)11مقارنة رقسية الفزل نغام مؽ حيث الكمفة

عمي الشاحية االخخي و لالجابة عمي الدؤال الثاني وما مجي فاعمية الشغام السرسؼ و كفائتو  ,نجج في تقخيخ الشتائج
احتسالية تدويج الحسل مؽ مرادر تؾليج الظاقة الكيخبائية مؽ الظاقات الستججدة فقط ,اال ان كمفة ىحا الشغام اعمي مؽ
الشغام الدابق و كسا يسكؽ ان نالحع ان الكمفة االولية وصمت الي  $24566و كمفة الشغام بالكامل وصمت الي
 $26986في حيؽ كمفة الكيخباء الستؾلجة .$6.245
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شكل رقؼ ( :)12نغام تؾليج مؽ الظاقات الستججدة فقط
ججول رقؼ ( :)12معجل التؾليج لتؾربيشة الخياح و الخاليا الكيخوضؾئية

شكل رقؼ ( :)13متؾسط تؾليج الكيخباء في الدشة لمخاليا و التؾربيشة

و بالسثل نالحع ايزا ان معجل تؾليج الكيخباء مؽ تؾربيشة الخياح ( 19728ك و|ساعو في الدشة) اعمي مؽ ندبة
الكيخباء الستؾلجة مؽ الخاليا  4629ك و|ساعو في الدشة.

 2.3ملخص الكلفة لشظام توليد الطاقة من مرادر الطاقات الستجددة فقط:

شكل رقؼ ( :)14ممخص كمفة نغام تؾليج الكيخباء مؽ الظاقات الستججدة
ججول رقؼ ( :)13مقارنة رقسية لمشغام

 3.3الخيار االمثل من حيث الكلفة و االنبعاثات:
ااا ما تؼ االخح بعيؽ االعتبار االنبعثات او الغازات الدامة الشاتجو مؽ احتخاق الؾقؾد او التقميل مؽ ىحه االنبعاثات فان
الشتا ئج ايزا تزسشت وجؾد مؾلج الجيدل و تؾربيشة الخياح و الخاليا الكيخوضؾئية مع وجؾد ارتفاع في الكمفة االولية و
سعخ الكيخباء الستؾلجة مؽ ىحا الشغام .لكؽ يغل ايزا الحفاظ عمي البيئة امخ ميؼ يجب الشغخ اليو او مخاعاتو في في

تؾليج الظاقة ليذ فقط الحفاظ عمي تخفيض الكمف ة .فااا ما تست السقارنة بيؽ الشتائج السقتخحة مؽ قبل السعجة نجج انو
كمسا قل االستغشاء عؽ مؾلج الجيدل في التؾليج قمت ندبة االنبعاثات و الغازات الزارة بالبيئة و كؼ ىؾ مؾضح بالججاول
التالية:
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ججول رقؼ ( :)14ندبة انبعاثات الغازات الفزل نغام مقتخح

ججول رقؼ ( :)15ندبة انبعاثات الغازات في وجؾد الخاليا الكيخوضؤية

ججول رقؼ ( :)16ندبة االنبعاثات في حالة اقراء مؾلج الجيدل مؽ الشغام مع وجؾد التؾربيشة و الخاليا فقط

مؽ الؾاضح ججا في الججاول اعاله ان ندبة الغازات تقل كمسا قل استعسال مؾلج الجيدل في الشغام و ىحا يعتبخ امخ
طبيعي ,حيث وصمت الشدبو الي  6في عجم وجؾد السؾلج.

 .4الخالصة

نتائج الجراسة اكجت ان الحسل يسكؽ تغحيتو بالظاقة الكيخبائية بذكل كامل و بجون اي عجد في وجؾد مؾلج الجيدل و

تؾربيشة الخياح ,باالضافة الي االنغسة االخخي الغاىخة في تقخيخ الشتائج ,و لكؽ تغل ىحه الشتيجة ىي االمثل مؽ حيث
الكمفة .اال ان كمفة الشغام تعتبخ مختفعة ندبيا ااا ما تست مقارنة سعخ تكمفة الكيخباء الستؾلجة مؽ الشغام السرسؼ مع

سعخ تكمفة الكيخباء الستؾلجة مؽ الذخكة العامة لمكيخباء ,و ىحا يخجع الرتفاع التكمفة االولية لسعجات تؾليج الظاقة

الكيخبائية مؽ مرادر الظاقات الستججدة .و عمي الشاحية االخخي الشتائج تعتبخ مبذخة و ايجابية ااا تؼ استخجام ىحا
الشغام لتغحية احسال في مشاطق نائية و بعيجة عؽ اي اترال بالذبكة العامة لمكيخباء .لتقميل االنبعاثات الشاتجة مؽ
احتخاق الؾقؾد السدتخجم في تؾليج الظاقة الكيخبائية ,تظبيق استخجام مرادر الظاقات الستججدة ىؾ الحل الؾحيج الستؾفخ

االن و لمحج مؽ مذكمة االحتباس الحخاري.

 .5التـوصيـات

استخجام انغسة تؾليج الظاقة الكيخبائية مؽ الظاقات الستججدة اليقترخ فقط عمي اال حسال الرغيخة فقط بل ايزا يسكؽ
استغالليا لتغحية احسال كبيخة ,مع تؾفخ ىحه السيدة يسكؽ انذاء مذاريع كبيخة تتحسل الجولة تكاليف انذائيا او تحسيميا
عمي الذخكة العامة لمكيخباء .الجراسات العسمية ايزا مظمؾبة في ىحا الجانب خاصة مع تظؾر السعجات اات العالقة

بيحه االنغسة في ايامشا ىحه ,و التي يسكؽ عسل دراسة عمي امكانية ترشيعيا محميا لمتغمب عمي عامل ارتفاع الكمفة
االولية و مؽ ثؼ تقميل اسعارىا او تقميل كمفة الظاقة الستؾلجة مؽ ىحه السرادر .تؼ اكتذاف مؽ خالل ىحه الجراسة
نقظة ميسة ججا و ىي تؾفخ االشعاع الذسدي ا لسخكد بشدبة عالية ججا في مؾقع الحسل و عمي ليبيا عامة ,و ايزا
ارتفاع ندبة سخعة الخياح مسا يجل عمي مجي االعتساد عمي ىحيؽ السرجريؽ في السدتقبل ,و الحي يعظي حاف اد قؾيا

عمي استغالل ىحه السرادر و اجخاء الجراسات العسمية االزمة لمتغمب عمي مذكمة الكمفة االولية.
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