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عن المركز

يف  الرئيس  مقرّه  رحبّي،  غرُي  مستقلٌّ،  مركز  والتخطيط  للدراسات  البيان  مركُز   
بغداد. مهمته الرئيسة تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة 
واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام، فضاًل عن 
قضااي أخرى، ويسعى إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة 

هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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اإدارة احلمل الكهربائي الأق�صى للقطاع ال�صكني
يف بغداد با�صتعمال الطاقة ال�صم�صية

أفانين أنور عبود- حسن مسلم- حممد صاحل *

امللخص

إن اسرتاتيجيات إدارة احلمل الكهرابئي مثل خفض الذروة، وحتويل احلمل واحلفاظ على الطاقة هي حلول 
 Solar( فعالة حلفظ الكهرابء واستخدامها بنحٍو أمثل. واخلالاي الشمسية -نظام األلواح الضوئية اجلهدية
PV(- هي أحد األساليب احلديثة املستخدمة يف إدارة احلمل األقصى يف نظام الطاقة الكهرابئية؛ وذلك 

ألن نظام األلواح الضوئية اجلهدية )PV( تتزامن مع ساعات احلمل األقصى خالل اليوم. 

يهدف هذا البحث إىل تطبيق تقنيات إدارة استخدام اخلالاي الشمسية يف القطاع السكين حملافظة بغداد، 
برانمج  على  اعتماداً   )PV( اجلهدية  الضوئية  واأللواح  الشمسي  اإلشعاع  بياانت  توقعات  حماكاة  ومت 
 2kWp )PV( وقد مت يف هذا البحث استعمال مولد األلواح الضوئية اجلهدية ،)MATLAB(
تبلغ 10م2 لكل  ألواح ذات مساحة إمجالية  السليكون ذي كفاءة 20٪، ومت استخدام ستة  أحادي 
السمت  اجلنوب -زاوية  الضوئية حنو  األلواح  توجيه  بغداد، ومت  السكين حملافظة  القطاع  عينة خمتارة يف 
تساوي صفرًا-، وكانت زاوية امليل °18 لألشهر الصيفية و°48 لألشهر الشتوية. تراوحت النتائج اليت 
مت احلصول عليها من االقتصاد يف الطلب ما بي 17٪ يف كانون الثاين، و27٪ يف نيسان مقابل ٪20 
لشهر حزيران. وفضاًل عن االقتصاد يف الطلب، فإن هذا البحث يوضح القدرة على تطبيق تقنية حتويل 
احلمل من فرتات احلمل العالية لفرتاهتا املنخفضة، والقدرة على ختزين الفائض من الطاقة املنتجة من مولد 

األلواح الضوئية اجلهدية يف البطارايت ليتم استخدامها يف وقت الحق.

الكلمات املفتاحية: )إدارة - نظام األلواح الضوئية اجلهدية )PV system( - اإلشعاع الشمسي 
 -  )PV generation( اجلهدية  الضوئية  األلواح  الكهرابء ابستعمال  توليد   - األقصى  احلمل   -

.)Demand saving

أفانين أنور عبود، وحسن مسلم، قسم اهلندسة الكهرابئية واهلندسة اإللكرتونية، اجلامعة التكنولوجية، بغداد، العراق.
حممد صاحل، دائرة الدراسات والتخطيط، وزارة الكهرابء، بغداد، العراق. 
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املقدمة:. 1

مثل:  العوامل  من  العديد  على  ذلك  يعتمد  إذ  أخرى،  إىل  منطقة  من  الكهرابء  على  الطلب  خيتلف 
أسعار الكهرابء، والظروف اجلوية، والوقت، ونوع النشاط واملوسم)1(. ميثل احلمل احلد األقصى للحمولة 
الكهرابئية املستهلكة يف الساعات احلرجة، وميكن تلبيتها عن طريق توربينات االحرتاق، وموارد الطاقة 
املتجددة وإدارة األمحال)2(، ويعد الكهرابء مدخاًل أساسياً يف مجيع القطاعات يف أي بلد؛ وابلتايل هناك 
فّعال، يكمن احلل  بنحٍو  منه  السبل لالستفادة  الكهرابء وأفضل  الرتكيز على وسائل ختزين  حاجة إىل 
الفّعال للمشكالت املذكورة آنفاً يف اسرتاتيجية إدارة جانب الطلب )DSM(، اليت تتمثل ابقتضاب 
ذروة احلمل، وحتويله، واحلفاظ على الطاقة كما هو مبي يف الشكل )1(. يتم تطبيق اسرتاتيجية إدارة 
جانب الطلب )DSM( من طريق التخطيط، والتنفيذ، ورصد مجيع األنشطة الرامية إىل التأثري حول 
الفوائد  وتتمثل  الكهرابئي،  احلمل  تغيريات يف  أن حتدث  من شأهنا  بطرٍق  للكهرابء  العمالء  استخدام 
الرئيسة السرتاتيجية إدارة جانب الطلب )DSM( يف خفض هامش توليد الكهرابء، وحتسي شبكة 

النقل والتوزيع وحتسي كفاءة التشغيل. 

إن العديد من الدراسات اليت مت إجراؤها يف الصي وغريها من البلدان توضح أن برامج اسرتاتيجية إدارة 
جانب الطلب )DSM( من املمكن أن تقلل من نسبة استخدام الطاقة الكهرابئية وذروة احلمل إىل ما 

يقرب من )20-40(٪)3(.

 .)4()DSM( تقنيات إدارة جانب الطلب :)الشكل )1
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إن مصادر الطاقة من الوقود األحفوري التقليدي مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم -اليت تليب معظم 
الطلب على الطاقة يف العامل- يتم استنزافها بنحٍو سريع، وتتسبب احرتاق منتجات تلك الطاقة مبشكالت 
عاملية مثل االحتباس احلراري والتلوث اللذين يشكالن خطراً كبرياً على البيئة؛ ويف هناية املطاف للحياة 
أبكملها على كوكب األرض. إن املولدات الكهرابئية الضوئية اليت حتول اإلشعاع الشمسي بنحٍو مباشر 
إىل الكهرابء هلا العديد من املميزات املهمة، فهي: طاقة متجددة وال تنضب، وخالية من التلوث البيئي 
والسمعي، وهي طاقة جمانية تستمر ملدى احلياة. يتزامن إنتاج املولدات الكهرابئية الضوئية للطاقة جزئياً مع 
مطالب ذروة الكهرابء يف اليوم؛ وابلتايل فإن تطبيقات تقنية إدارة جانب الطلب )DSM( يف األنظمة 

الكهروضوئية لقيت اهتماماً كبرياً مؤخرًا)5(.

بدأ العامل برمته يف يومنا هذا ابستخدام الطاقة الشمسية كمصدر لطاقة غري أحفورية، ويف السنوات 
الباحثي،  الست املاضية كانت الطاقة الشمسية وتقنية إدارة جانب الطلب موضع اهتمام العديد من 
ومن هؤالء الباحثي: )S. J. Lewis()6( الذي قام بعرض أتثري األنظمة الكهروضوئية على الشبكة 
وطرق التقليل من اآلاثر السلبية، وكانت اسرتاتيجيات اإلدارة اليت اقرتحها Lewis تتمثل بربانمج الرصد 

وبرانمج حفظ الطاقة.

A. Batman, et  الذين أجروا دراسة لتحديد إمكانية توليد الطاقة الشمسية وأتثريها على ذروة 
الطلب يف أسطنبول برتكيا، وقاموا بقياس البياانت ابستعمال املؤشرات التقنية والتجارية إلجراء العمليات 

احلسابية.

 سالم وآخرون)7( قام هؤالء بتحليل النظام الكهروضوئي ليتم استعماله يف احلمل الكهرابئي لإلانرة، 
 .)HOMER( وقد مت استعمال أمنوذج حماكاة حمّسن عن طريق برامج الطاقة املتجددة هومر

املطريي)8( قام ابستخدام الطاقة الشمسية لتقليص ذروة احلمل الكهرابئي فضاًل عن دراسة إمكانية 
مت  إذ  الكويتية،  الوزارات  إحدى  يف  الكهرابء  لتوليد  ابلشبكة  املتصلة  الشمسية  الطاقة  نظام  استعمال 
استخدام برانمج نظام األلواح الضوئية اجلهدية للعثور على التصميم األمثل جملموعة من األمحال الكهرابئية 

املتصلة؛ وبناًء على نتائج الدراسة، فإن تطوير نظام شبكة األلواح الضوئية قد يكون جمدايً اقتصادايً. 

ليستندوا إليه يف تصميم أمنوذج هجي أمثل جيمع بي  معيناً  عباس وآخرون)9( طّور هؤالء منهجاً 
الطاقة الكهرابئية املولدة من الرايح، واأللواح الضوئية )wind/PV(، إذ استخدموا اخلوارزمية املباشرة 

لتحقيق احلد األدىن لتكاليف إنتاج الطاقة لتلبية الطلب عليها. 

يف هذا البحث، مت تطبيق تقنيات إدارة جانب الطلب )DSM( -كتقليص ذروة احلمل الكهرابئي 
وحتويل احلمل- ابستخدام نظام األلواح الضوئية اجلهدية.
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األمنوذج الرايضي لإلشعاع الشمسي وتصميم نظام األلواح الضوئية اجلهدية:. 2

اإلشعاع الشمسي: هو معدل األشعة الشمسية الساقطة على السطح لكل وحدة مساحة سطحية)10(، 
 Rh الساعة  أفقي يف  الشمسي -يف مساء صافية- على سطح  فإن اإلشعاع  التأمل،  وإبمهال عنصر 

W/m2(( يتم حسابه كاآليت)11(: 

حيث m هي الكتلة اهلوائية اليت يتم حساهبا من طريق:

و Ra هو اإلشعاع الشمسي الساقط على سطح أفقي ويتم حسابه من طريق:  

حيث Rsc هو الثابت الشمسي ويساوي kJ/m².s 1.367، و J هو عدد األايم )يبدأ من 1 كانون 
الثاين(، وθz هي زاوية السقوط على سطح أفقي )زاوية السمت( ويتم حساهبا من خالل:  

حيث φ هو خط العرض اجلغرايف، وδ هي زاوية االحنراف الشمسي اليت يتم حساهبا من طريق: 
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و w هي الزاوية الساعية ويتم حساهبا من خالل: 

 ET ومعادلة الوقت LT الوقت الشمسي احمللي الذي يتم حسابه من الوقت القياسي احمللي ST وميثل
على النحو اآليت:

حيث ميثل LS خط الطول القياسي للزمن احمللي للمنطقة، بينما ميثل LL خط طول املوقع ابلدرجات، 
وET هي معادلة الزمن:

حيث:

واآلن إبمكاننا حساب اإلشعاع الشمسي على سطح مائل )RT( على النحو اآليت:

حيث إن )cosθ / cosθz( هي نسبة العامل اهلندسي )Rb(، وθ هي السقوط على سطح مائل 
ويتم حساهبا من خالل:



مركز البيان للدراسات والتخطيط

8

الشمسية  إذا كانت األلواح  قيمتها صفراً  السمت )تكون  امليل، وγ هي زاوية  حيث إن β هي زاوية 
موجهة حنو اجلنوب، وتكون سالبة إذا كانت األلواح الشمسية موجهة ابجتاه الشرق، وموجبة إذا كانت 

موجهة حنو الغرب(. 

يعتمد إنتاج الطاقة من املولدات األلواح الضوئية اجلهدية )PPV( على اإلشعاع الساقط )RT(، ومساحة 
السطح )SPVG(، وكفاءهتا )ηP( ويتم حساهبا كاآليت)12(:

إن كفاءة مولد األلواح الضوئية اجلهدية )ηP( تعتمد ابملقابل على درجة حرارة الوحدة الكهروضوئية 
الالزمة للتشغيل )TM( وميكن حساهبا من خالل:

حيث إن ηR هي كفاءة الوحدة عند درجة احلرارة اإلسنادية  )oC 25(، و  βPهو معامل الكفاءة 
احلرارية ملواد اخللية )%/oC(، و TR هي درجة احلرارة اإلسنادية )oC 25(، و TM هي درجة حرارة 

التشغيل، ويتم حساهبا من طريق املعادلة اآلتية:

حيث إن TA هي درجة حرارة اهلواء اخلارجي، وk هو املعامل احلراري للوحدة)oC.m2/W(  الذي 
يساوي 0.02، ومن املمكن تقسيم خسائر سلسلة حتويل الطاقة إىل: خسائر يف األسالك، وخسائر يف 
العاكس الكهرابئي، وخسائر يف الغبار؛ وبناًء عليه، فإن الطاقة املتبقية الصادرة من العاكس الكهرابئي 

)PAC( يتم حسابه:
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البياانت املدخلة:. 3

إبمكاننا توضيح البياانت املدخلة وافرتاضات األمنوذج الرايضي لدراسة حالة )مدينة بغداد( على النحو 
اآليت:

φ (= 33.33°(  1. خط العرض اجلغرايف لبغداد

° LL( = 44.11( 2. خط الطول يف بغداد

LS( = 45°( 3. خط الطول القياسي خلط الطول يف بغداد

 LT( = 1-24(  4. التوقيت احمللي القياسي: ساعة

J( = 1-365(  )5. رقم اليوم: )أايم

.RSC( = 1.367( 6. اثبت الطاقة الشمسية

γ( = 0°(  7. زاوية السمت

k(= 0.02(  :8. وحدة املعامل احلراري

TR( = 25(  :9. درجة احلرارة املرجعية

Losses(= 20%%( 10. خسائر النظام

11. درجة حرارة اهلواء اخلارجي )TA( هو احلد األقصى ملتوسط درجة حرارة اهلواء خالل النهار لكل 
شهر كما هو موضح يف اجلدول رقم )1()14(.

12. معايري ومواصفات تصميم األلواح الشمسية املستخدمة هلذا العمل موضحة يف اجلدول رقم )2(.

إجراءات احملاكاة:. 4

يف هذا العمل، يتم استخدام برانمج MATLAB لتقدير اإلشعاع الشمسي ساعة والشهري على 
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للقطاع   2kWp PV لنظام  الكهروضوئية  اجليل  احتساب  يتم  مث  بغداد،  حمافظة  يف  مائلة  أسطح 
السكين، وكما هو مبي يف املخطط االنسيايب للنظام املقرتح يف الشكل )2(.

اجلدول )1(: متوسط درجات احلرارة املومسية يف حمافظة بغداد)13(

كانون 
األول

تشرين 
الثاين

تشرين 
األول

أيلول آب متوز حزيران آاير نيسان آذار شباط كانون 
الثاين

الشهر

4.09 9.83 15.87 20.55 24.24 25.2 23.15 19.88 14.75 9.39 5.58 4.09 TA(min) )oC)

15.71 24.2 33.23 39.97 43.36 43.63 41.06 36.1 29.29 22.79 18.6 15.7 TA(max) (oC)

9.9 17.0 24.5 30.2 33.8 34.4 32.1 28 22.0 16.1 12.1 9.9 TA(mean) (oC)

اجلدول )2(: معايري ومواصفات تصميم نظام األلواح الضوئية اجلهدية.

القيمةاملعايري
kWp 2حجم النظام

W 327الطاقة املبدئية للوحة الشمسية
1.6 م2مساحة اللوحة الشمسية

)ηR( 20٪كفاءة اللوحة الشمسية
6عدد األلواح الشمسية

)SPVG( 10 م2مساحة النظام
20٪خسائر النظام

)βP( معامل احلرارةC° / -0.38%
بلورة أحادية )Monocrystalline( نوع اخللية

C to +85 °C° -40حرارة التشغيل
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الشكل )2(: خمطط لتقدير اإلشعاع الشمسي والطاقة الناجتة من مولدات األلواح الضوئية اجلهدية
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النتائج: . 5

كانت اخلطوة األوىل من هذا العمل هو حتديد زاوية امليل املثلى لأللواح الشمسية؛ ألن ذلك سيؤثر 
على كمية الطاقة الكهروضوئية اليت تنتج من املواقع اليت مت إنشاء اخلالاي الشمسية فيها؛ ولذلك قد 
مت احلصول على زاوية امليل املثلى من خالل تغيري ميل اللوح من 90-0 درجة، ويوضح اجلدول )3( 
األشعة الشمسية السنوية وزوااي امليل املختلفة، ومن الواضح أن احلد األقصى لإلشعاع الشمسي قد 
حتّقق حينما كانت زاوية امليل بي 30° و35°، ويدلُّ ذلك على أن زاوية امليل املثلى يف خط عرض 

مدينة بغداد هي )33.33°( تقريباً.

اجلدول )3(: اإلشعاع الشمسي السنوي وزوااي امليل املختلفة

°90°60°50°40°35°30°20°10°0زاوية امليل

متوسط اإلشعاع السنوي 
(kWh/m2/day)

5.35.766.086.045.95.65.12.8

يتم احلصول على زاوية امليل املثلى الشهرية )βoptimal( كما يف املعادلة )16()14(، وبناًء على ذلك، يتم 
احلصول على زوااي امليل املثلى لكل شهر كما هو مبي يف الشكل )3(.

من الصعب تغيري زاوية امليل شهرايً؛ لذلك مت اقرتاح زاوية ميل مثلى لكل موسم كما هو موضح يف اجلدول 
رقم )4(. وقد اعتمدان يف هذا العمل على زاوية ميل °18 ألشهر الصيف و48° ألشهر الشتاء، ويبي 
الشكل )4( اإلشعاع الشمسي الساعي على اللوحات الشمسية ذات امليل األمثل لكل شهر ومعدل 

.)PV( إنتاج مولدات األلواح الضوئية اجلهدية
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الشكل )3(: زاوية امليل الشهرية املثلى حملافظة بغداد

اجلدول )4(: زوااي امليل الشهرية واملومسية املثلى.

األشهر الشتويةاألشهر الصيفية
زاوية امليل املثلىالشهرزاوية امليل املثلىالشهر
°43تشرين األول°23نيسان

°52تشرين الثاين°14آاير
°56كانون األول°10حزيران

°54كانون الثاين°12متوز
°47شباط°20آب

°36آذار°31أيلول
°48املتوسط°18املتوسط
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.)PV( متوسط اإلشعاع الشمسي الساعي والطاقة الشهرية الناجتة من مولدات األلواح الضوئية اجلهدية :)الشكل )4
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يتضح من الشكل السابق أن إنتاج الطاقة من أنظمة مولدات األلواح الضوئية اجلهدية خيتلف على مدار 
اليوم واملوسم؛ ويرجع هذا االختالف إىل زاوية الشمس خالل النهار وأتثري الظروف اجلوية.

إن حجم احلمل يوضح العالقة بي احلمل الكهرابئي والوقت)15(، ويوضح الشكل 5 أتثري مولدات األلواح 
الضوئية اجلهدية على مقدار الطلب على الكهرابء يف املناطق السكنية للعينات املختارة يف مدينة بغداد 
ملدة شهرين خمتلفي )شهر صيفي وشهر شتوي(، إذ متثل املنطقة ذات اللون األخضر يف الشكل حجم 
بياانت  الضوئية اجلهدية. ومت مجع  األلواح  أنطمة مولدات  استعمال  الكهرابء عند  الطلب على  تراجع 
الطلب على الكهرابء من وزارة الكهرابء العراقية/ مركز التحكم الوطين. ويبي اجلدول )5( مقدار الطلب 

على الطاقة السنوية واليومية من كل شهر لكل مستهلك. 

الشكل )5(: أتثري توليد الطاقة الشمسية يف ذروة الطلب على: )أ( كانون الثاين )ب( حزيران. 
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اجلدول )5(: االستهالك اليومي مع االقتصاد يف الطلب من كل شهر

احلمل الكهرابئي السابق الشهر
)kWh/day(

احلمل الكهرابئي اجلديد 
)kWh/day(

االقتصاد يف الطلب

17 %5142كانون الثاين

19 %5041شباط

27 %3727آذار

27 %4029نيسان

21 %5443آاير

20 %5745حزيران

18 %6150متوز

16 %6554آب

16 %5950أيلول

19 %5040تشرين األول

22 %4031تشرين الثاين

17 %4941كانون األول

20 %5141سنواًي

من اجلدول السابق، نالحظ النقاط اآلتية: أواًل: إن احلد األقصى يف االقتصاد ابلطلب هو يف شهري آذار 
ونيسان بسبب اخنفاض الطلب على الكهرابء. 

اثنياً: إن توفري الطلب يف األشهر الشتوية )مثل كانون الثاين( يعادل تقريباً توفري الطلب يف األشهر الصيفية 
)مثل حزيران(؛ ويرجع ذلك إىل اخنفاض إنتاجية مولدات األلواح الضوئية اجلهدية خالل فصل الشتاء 
مع اخنفاض الطلب على الكهرابء، ومن انحية أخرى، يرتفع توليد الطاقة الشمسية يف األشهر الصيفية 
مع زايدة الطلب على الكهرابء يف وقت الحق، والنسب املئوية لتوفري الطلب ال يزال تتقارب من بعضها 

بعضاً.

يوضح هذا البحث عملية تطبيق اسرتاتيجيات إدارة جانب الطلب ابستعمال مولدات األلواح الضوئية 
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اجلهدية )PV(، وقد مت تطبيق االسرتاتيجيات اآلتية:

1. تقنية خفض احلمل الكهرابئي، وذلك خبفض احلمل الكهرابئي خالل النهار بعد عمل مولد األلواح 
الضوئية اجلهدية، تكمن املشكلة يف أن املولد ال يؤثر على احلمل الكهرابئي يف فرتة املساء؛ ونتيجة لذلك، 
حنن حباجة إىل طريقة بديلة يتم فيها ختزين الطاقة الشمسية، ومن مث استعماهلا كما هو مبي يف الشكل 

)6(، وإن اجلهاز الوحيد الذي لديه القدرة على القيام بذلك هي البطارية.

2. تقنية حتويل احلمل الكهرابئي، وذلك لوجود طاقة فائضة تنتج من مولدات األلواح الضوئية اجلهدية 
PV خالل النهار؛ وتتيح هذه التقنية للمستهلك بتحويل األمحال الكهرابئية من فرتات الذروة كما هو 
مبي يف الشكل )7(، وتسمى هذه الطريقة إدارة جانب الطلب النشط، ومتكن هذه االسرتاتيجية أبن 

حيد املستهلك من حجم البطارية من طريق حتويل األمحال؛ وابلتايل يقّلل من التكلفة. 

الشكل )7(: مبدأ عملية حتويل احلمل الشكل )6(: مبدأ عملية التخزين   

االستنتاج:. 6

يف هذا البحث، مت اقرتاح نظام األلواح الضوئية اجلهدية بقدرة )2kWp( لكل عينة خمتارة يف منطقة 
الكهرابئي  احلمل  اسرتاتيجيات خفض  ولتطبيق  الكهرابئي جزئياً  احلمل  لسد  بغداد  سكنية يف حمافظة 
وحتويل، ومت اقرتاح أن تكون درجة ميل األلواح الشمسية املثلى هي 18° يف الصيف، و48° يف الشتاء، 

وكانت نسبة اخنفاض الطلب على الكهرابء %20 سنوايً لكل مستهلك. 

الضوئية  األلواح  مولد  ابستخدام  الطلب  جانب  إدارة  تطبيق  هو  الدراسة  هذه  من  الرئيس  اهلدف  إن 
اجلهدي؛ لذا من املمكن أن يتم تطوير هذا العمل مستقباًل؛ ليكون نقطة انطالق ألعمال مستقبلية مثل 
إدارة الطاقة لتحديد احلمل الكهرابئي القائم على تصميم نظام للبطارية مع طريقة للتحكم إبدارة الطاقة 

املخزنة يف البطارايت املشحونة.
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