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 الملخص
( تعتمد علي الخاليا الكهروضوئيه كمصدر رئيسي لتزويد حمل Sunny Designستخدام المعدة )إالدائرة المصممه ب

مقارنه لليضا أو  ،في حال قصور التوليد من الخاليا مع وجود مولد ديزل للمساعده ،بالطاقة الكهربائية في مدينة سرت
لكهروضوئية. عتمادية علي الخاليا او كذالك لمعرفة مدي اإل ،من حيث نسب التوليد للطاقة الكهربائية بين المولدين

ويل الطاقة المولدة من تيار مستمر يضا محول لتحأيضا من بطاريات لتخزين الطاقه الكهربائية و أيتكون نظام التوليد 
عتماد علي هذا النظام في ظل عليها مبشرة جدا و يمكن اإل الحصوللي تيار متناوب  لتزويد الحمل. النتائج التي تم إ

 المتحصل عليها الطاقة الكهربائية نأالنتائج  ثبتتأ .ستمرارية في التزويد للحملان اإلكثر لضمأوجود وحدات تخزين 
و ذالك لتوفر  9 -4االشهر  ما بين نسبية في التوليد مع زيادة kwh 4,660لي إ تصل من الخاليا الكهروضوئية

شهر.    شعاع الشمسي المباشر في هذه األاإل

 
 
 . المقـدمــة1

همها أ ربائية ومنمصادر الطاقات المتجددة من أهم البدائل المتاحة للمصادر التقليدية من أجل توفير الطاقة الكه
ر الغالف الخارجي سلبيا ثأكتشاف تإاه العالم لهذه المصادر جاء بعد تجإالرياح و الطاقة الكهرومائية.  ،الطاقة الشمسية

حتراق الوقود إحتراق و خاصة من التي تنبعث من اإل نالكربو رضيه من الغازات الضارة مثل ثاني اكسيد للكرة األ
شعاع الشمسي الخاليا الكهروضوئية علي توفر اإلتعتمد الطاقة الكهربائية المتولدة من  .[1]التقليدي لتوليد الكهرباء

و نظام تتبع أكزاوية الميل عند تركيب الخاليا خري أمع عدة عوامل  ،و الموقع الجغرافيأ ،موقع الحملالمسلط علي 
كهرباء و ذالك  للحد من المتجدده لتوليد الالطاقات  ستخدام مصادرإ. تعددت الدراسات في مجال [2]شعة الشمسأ

لي إظمة التوليد لهذه المصادر تحتاج نأن معايرة أال إ ،يضا لتقليل كلفة الطاقه الكهربائيهأحتباس الحراري و ظاهرة اإل
لي د عستخدام نظام توليد يعتمإمكانية تطبيق إن هنا جاءت فكرة هذه  الدراسة و المزيد من الدراسات خاصة في ليبيا. م

ستخدام برنامج محاكاة يتم تثبيته على جهاز كمبيوتر إذلك بو  ة تزويدها بالقدرة لحمل.دار إالخاليا الكهروضوئية و تحليل 
وهذا البرنامج يقوم بمعرفة مدى كفاءة النظام المركب لمصادر الطاقات  (Sunny Design)و البرنامج يسمى 

 المتجددة و قدرتها على تغذية حمل.

mailto:Bekodabsa52@gmail.com
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 هداف الدراسةأ 1.1

 شعاع الشمسي في ليبيا المسلط في موقع الحمل في مدينة سرت.. دراسة وتقيم مدي تركيز اإل1

ستخدام سوفت إومحرك ديزل لتغذية الحمل وذلك ب كهروضوئية. تصميم دائرة لنظام توليد مركب يتكون من خاليا 2
سيتم تعريفها و ذكر خصائصها الحقا في هذه نظمة مم خصيصا مسبقا لهذا النوع من األ( صSunny Designوير )

 .الدراسة

اد عليه عتم. تحليل نتائج النظام المصمم و معايرة مدي فاعلية النظام وكفاءته ومدي قدرته في تزويد الحمل واإل3
 مستقبال. 

 . المنهـجـيـة2

عتماد علي الطاقة الشمسيه في توليد هل من الممكن اإل -1- تية :سئلة األجابة علي األعتمدت منهجية الدراسة  لإلأ
لمعايرة هذه ماهي السبل الممكنة  -3-. و تطبيقها في ليبيا ؟أستخدامها إمكانية إمامدي  -2-. الطاقه الكهربائيه؟

 و مساعد؟أة الكهربائية كنظام توليد رئيسي ستفادة منها في توليد الطاقخري هل يمكن اإلأو بكلمة  .التطبيقات؟

 (sunny Design)  البرنامج المستخدم لتصميم الدائرة 1.2

نترنت و الثانية تصال المباشر باإلولي باإلاأل ,هي عبارة عن معدة )برنامج محاكاة( حديثة جدا يتم استعمالها بطريقتين
نظمة مركبة و أهم خصائص هذه المعدة تصميم أ و من .[3]نترنتتصال باإلجهزة الحاسوب و من ثم اإلأبتثبيتها علي 

 ،و من عملية المحاكاة. لي خاصية التخطيط و الحساباتإ ضافةباإل ،ها علي الخاليا الكهروضوئيةترتكز في تصميم
القدرة  ،كفائة المحوالت ,: كفائة التوليد للنظام المصممالجوانب التقنية من حيثعتبار كل خذ بعين اإلأالمعدة ت

و النتائج الممكن الحصول عليها من عملية  ،خصائص البرنامج المستخدم تتلخص يضا مفاقيد القدرة.أالمستهلكة و 
تقدير و   -2- قدره المولده؟نظمة التي تستطيع ان تزود الحمل من حيث الحجام األأما هي  -1- يلي: فيما المحاكاة

تقدير  -3- ستخدام الخاليا الكهروضوئية.إذا تم إنظمة التقليدية في ما تخدم من االنسبة الحفاظ علي الوقود المس
ستخالص إ -6- .تحليل مستوي كفائة نظام التوليد -5- معايرة للنظام المصمم. -4- سالك الكهربائية.حجام االأ

 .[3]رصاد الجويستخالصها من وكالة ناسا لإلي ال داعي إلأع الشمسي لموقع الدائرة المصممة شعابيانات اإل

 الدائرة المصممة 2.2

تزويد القدرة دون  ستمراريةإ عند تصميم نظام توليد القدرة يجب مراعاة الحمل في ذالك و يتوجب علي مصادر التوليد
ختيار المولدات بحسب توفر إيضا مرونة في أو  ،الدائرة المصممة من كفاءةي ن تتوفر عدة عوامل فأنقطاع. يجب إ

 )المركبة( نظمةة الكلية لسعر القدرة. في هذه األالقدرة من المصادر التقليدية و المتجددة و ينتج عن ذالك تخفيض الكلف
ستهالك إ لتقليل منا ميزة يضاأو  ،ن تتوفر ميزة الحفاظ علي تقليل كلفة صيانة مولدات الديزل المستخدمةأيضا يجب أ
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ستيعابه في المستقبل. و يمكن إوسيع الدائرة حسب زيادة الحمل و يجب توفر قابلية ت لي ذالكإ ضافةباإل ،هاوقود
 لي عدةإستخدام هذه المعدة إالمحاكاة  ب. تتطلب عملية [4]المستخدمة خاليا كهروضوئيةالبزيادة عدد حدوث هذا 
 -3 -تفاصيل الحمل.  -2 -ول(. موقع الحمل )خط العرض +  خط الط -1- :ستخراج النتائج و هيمتغيرات إل

تتم عملية المحاكاة  ستخالصه بواسطة هذا البرنامج. و عليهإواصل للخاليا الشمسية. الذي يتم شعاع الشمسي الاإل
الدائرة  يوضح (1) رقم . الشكلفي الحسابات االعتبارخذ الكفائه بعين ألتزويد الحمل مع فضل نظام أللحصول علي 

 .(Sunny Design)ستخدام معدة إالمبدئية المصممة ب

 
 الدائرة المصممة :(1) رقم شكل

 شعاع الشمسيموقع الحمل وبيانات اإل 1.2.2

سم القارة أدراج إو للحصول علي هذه القيم تم  ،شعاع الشمسي المسلط علي موقع الحملمن المهم جدا معرفة قيمة اإل
مة الدول المندرجه وال للحصول علي قائأختيار القارة إيجب  دناه.أ (2رقم ) لبلد و المدينة كما موضح بالشكلسم اأو 

. فولت( 400-230)عاله تعطي المعدة نظام التوصيل للشبكه العامه أختيارات ختيار المدينه و علي اإلإفيها و من ثم 
ن أيضا المتوسط الذي يمكن أو  ،علي موقع الحمل المسلطه سنويالي ذالك تعطي المعده نسبة درجة الحرارة إضافه باإل

( قيمة 2) رقم يوضح الشكل. درجه( 42درجه و  30درجات و  5هي ) و ،محتمله فالسنهال ات الحرارهليها درجإتصل 
يضا أ(. من المالحظ  (kwh/m2a 2,092.12ليإلي موقع الحمل سنويا و تصل إشعاع الشمسي الواصل اإل

 .( تدريجيا10 -2شهر )شعاع الشمسي خالل األاإل شدة رتفاعإبالشكل 
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 و متوسط درجات الحرارة لموقع الحمل القيمة السنوية لإلشعاع الشمسي :(2) رقم شكل

 2.2.2 تفاصيل الحمل

ختيار إنه يتم إي أساسا علي الحمل المراد تغذيته أالتوليد يعتمد ن تصميم الدائرة المركبة لنظام أفي ما سبق تم ذكر 
ي المدي الطويل. و حتمالية زيادة الحمل علإو القدرة المستهلكة مع مراعاة أساس سحب القدرة أمولدات القدرة علي 

فراد  في البرنامج أ 5ختيار منزل بعدد إجراء الدراسة عليه. تم ليبيا إل \تيار منزل في مدينة سرتخإعلي ماسبق تم 
(Sunny Design وعلي ذلك تتم عملية )رقم  هي كما موضح بالشكل و المقدرة وأتيار القدرة المستهلكة المتوقعة خإ
م عملية المحاكاة عليه مع ( سنويا  الذي بدوره تتKwh 6200لي قيمة )إ( و تصل Kw 9.8لي )إدناه تصل أ (3)

ن يكون هذا الحمل متصل مسبقا  بالشبكة أرباء. من  المهم جدا ن هذا الحمل متصل بالشبكة الرئيسية للكهإالعلم 
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عتماد علي هذا لية المحاكاة و هل يمكن للحمل اإلثير النظام الهجين المصمم في عمألرئيسية للكهرباء و ذلك لمعرفة تا
 Kw 9.8).ستهالكها لهذا الحمل بقيمة  )إعلي قدرة يمكن أختيار إو مقارنة النتائج بينهما. و تم  ،و الأالنظام 

 
 تفاصيل الحمل  :(3) رقم شكل

رقم  سبوعي لكل فصل في السنة و الشكلستهالك األعطاء قيمة لمتوسط اإلإما تقدم من تحاليل يمكن للمعده  و علي
ستهالك للقدرة في فصلي الشتاء و الصيف من الطبيعي جدا زيادة نسبة اإلستهالكات. يعطي قيمة متوسط هذه اإل (4)

 .أدناه( 4)رقم نظمة التبريد و التدفئة  و هذا مبين في الشكل أستخدام إوذلك لزيادة 

 

 

 

 
 سبوعيا حسب الفصل السنويإالقدرة المستهلكة في المنزل  متوسط عدلم :(4)رقم شكل 
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 لواح الكهروضوئية للنظامضبط األ 3.2.2

لشمسي المباشر و ذلك ستقبال االشعاع اواح الشمسيه تعديل زاوية الميل إللعملية تركيب األمن المهم جدا في 
لواح ستواء( لألتجاه الجنوب خط اإلإنحناء )بتجاه و زاوية اإلإ( 5)رقم علي قدرة. و يبين الشكل أللحصول علي 

 المستخدمة في النظام المصمم.

 
 نحناء لأللواح الكهروضوئية تجاه و زاوية اإلإ :(5)رقم شكل 

 لواح الشمسية المستخدمة في النظام المصممعدد األ 4.2.2

ختيار من بين للبرنامج المستخدم في عمليه التحليل خاصية اإل ،لواح الكهروضوئيةهم المركبات لهذا النظام هي األأمن 
خصائصها من حيث الكفائه و الكلفه  إستعراض ليإضافه باإل ،لأللواح الكهروضوئية عدة شركات مصنعه و عالميه

لواح بقدره محتمله أ( 10عدد )ب والتي حددت ستخدامها في الدائرةإالتي سيتم لواح يضا تحديد عدد األأولية. من المهم األ
 ( هذه العملية.7) رقم ( و الشكل6) رقم يبين الشكل ،kwp (2.40) ليإتصل 

 
 المستخدمة في النظاملواح عدد األ :(6) رقم شكل
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 لواح المستخدمة في النظام بنسبه القدرةعدد األ :(7) رقم شكل

 المحول 5.2.2

نيع المحوالت وفي هذا النظام تم ختيار عدة انواع لعدة شركات عالميه لتصإمكانية إهم الخصائص البرنامج أمن 
صائص المحول المختار بكفائه تصل دناه يوضح خأ (8رقم ) . الشكلستعانة بالبرنامجنسب محول و ذلك باإلأختيار إ
 (Kw 3.20).ليإو قدرة كليه تصل  ،(% 84.9لي )إ

 
 خصائص المحول    :(8) رقم شكل

 البطاريات 6.2.2

ختيار بطارية ذات كفاءة عالية إاريات و من بين هذه الخيارات تم نواع للبطبرنامج بالعديد من الخيارات و األصمم ال
 (.Kwp) 37.75  ليإلتي تصل التخزين للقدرة و ا ( يوضح نوع نظام9)رقم مع مراعاة مواصفاتها. الشكل 
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 مواصفات البطاريات المختارة  :(9) رقم شكل

 ولد الديزلم 7.2.2 

الوقود   يضا معرفة قيمة نسبةأكفائه و ال ,المولدهارنة من حيث قيمة القدرة دراج المولد وذلك لغرض المقإيضا أمن المهم 
ستهالك للوقود إ( و بمعدل Kw 11لي)إح نوع المولد المختار بقدره تصل دناه يوضأ (1جدول رقم )الذي تم توفيره. ال

  قصي قدره مولده.أ( في l/h 3.2لي)إتصل 

 خصائص مولد الديزل :(1) رقم جدول

 

 سالكجم األح 8.2.2 

لمولده. و ألهمية هذه سالك الكهربائية بدقه و ذلك لمراعاة عدم فقدان القدره ااألختيار حجم إلتوصيل النظام البد من 
لي المحول إلواح الكهروضوئية من األموصل  M 20) ) ختيار سلك بطولإلي الكلفة تم إيضا بالنظر أالمرحلة و 

 الكلية القدرةو تقريبيا وصلت معدل فقدان  .حملو الألي نظام التخزين إمن المحوالت موصل ( M 10وسلك بطول   )
  (W 36.77).ليإسالك في هذه األ
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 سالك للنظامحجم األ :(2) رقم جدول

 

 . النتائج و التحليالت3

لطاقة اقيمة حيث وصلت  ،للنظام المصمم نوي من الطاقة المولدة( الطاقة المستهلكة بشكل س10) رقم يوضح الشكل
(.  (kwh 6.200ليإحين وصلت الطاقة المستهلكة  في4.651).  (kwhلي إلواح الكهروضوئية ولدة من األتالم

  .(Kwh 2.234)لي إلواح تصل ك المباشر للطاقة المولدة من األستهاللي قيمة اإلإيضا أبالنظر 

 
 الطاقة المتولده وتغذيتها للحمل :(10)رقم شكل 
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 لأللواح الكهروضوئية الطاقة المتولده في كل شهر :(11)رقم شكل 

  خالصة. ال4

لواح الكهروضوئيه. من المالحظ الطاقه الكهربائيه المزوده من األتعتبر النتائج مبشرة جدا للنظام المصمم و ذالك لتوفر 
 ( و تراوحت الطاقة المولده من -9 4شهر من)  األ( زيادة نسبة التوليد للطاقة الكهربائيه في 11) رقم في الشكل

kwh)434-466زيادة كفائة التوليد دي الي أشعاع الشمسي الكثيف و الذي ( و السبب بسيط جدا و هو توفر اإل
ه كمصدر بديل للطاقة الكهربائيه ستخدام الطاقة الشمسيإمكانية إهذه الدراسه كان تقييم و دراسة  هم اهدافأللنظام. من 

هم أجابه علي لي ذالك تمت اإلإضافة عاله. باإلأو هو ما تم تحقيقه في النتائج  ،نظمه التقليديه في ليبيامساعد لأل وأ
در الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسيه في توليد عتماد علي مصاالدراسه و هو : هل من الممكن اإل سئلة هذهأ

ن إو تطبيقها في ليبيا ؟ فأستخدامها إمكانية إلهذه الدراسه و هو: مامدي  لي السؤال الثانيإالطاقه الكهربائيه؟ و بالنظر 
لي ليبيا الذي إشعاع الشمسي الواصل و ذالك لتوفر كميات كثيفه من اإل يجابيه خاصة للطاقة الشمسيهإجابه تعتبر اإل

 عتماد عليه لتوليد الطاقه الكهربائيه.يمكن اإل
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