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بالجامعة البريطانية ومختص بتشريع قوانين الطاقة الشمسية في بريطانيا يوجه  االستاذ الصفار_حسن_المهندس#
 لحل مشكلة الكهرباء  للعبادي#رسالة 
 الكهرباء ازمةرئيس الوزراء العبادي لحل  الىرسالة  اوصل اناحب 

 ,بجامعة بريطانية استاذهذه المقترحات كوني مختص بالطاقة الشمسية و 
 . تشريع قوانين الطاقة الشمسية الخاصة ببريطانيا اثناءالبريطاني كمختص  بالبرمانعراقي يستضاف  اولو كوني 

  -:الكهرباء على الحكومة  ازمةمن اجل حل 
 . بدون بطاريات اي ( on grid ) التشجيع على تنصيب منظومات الطاقة الشمسية نوع متصل بالشبكة :  اوال

 . net meteringو ليس  Feed in tariffيكون نوع  انتشريع القانون الخاص بمنظومات الطاقة الشمسية على : ثانيا 
دوالر للمنازل التي يتم تنصيب بها هذه  االفثمانية  الىدوالر  االفتقديم دعم مالي بسيط من خالل قروض ثالثة :ثالثا 

تخصيص جزء من القروض الخمسة ترليون المخصصة هذه السنة  اوو غيرها  االسكانمثل قروض . المنظومات
 .لمنظومات الطاقة الشمسية

الصين لوحدها . )كيكا واط فانه يقضي على انقطاع الكهرباء بالعراق بالنهار ١٠تنصيب منظومات طاقة شمسية بقدرة 
 (.  كيكا واط الواح طاقة شمسية ٣٧ستة اشهر  اولنصبت خالل 

 -:هو  االجراءهذا  اهمية
بشبكة الطاقة الكهربائية من خالل القضاء على االختناقات و الخسائر بنقل الطاقة  االساسيةالقضاء على المشكلة  -١

 االلواحكل منطقة سيكون ثلث تجهيز الكهرباء هو من  انالطاقة و  بانتاجهذا بسبب عدم المركزية . الكهربائية 
 .المنصبة بهذه المنطقة

 .كيكا واط للشبكة  ١٠ باضافةالطاقة الكهربائية  بانتاجالقضاء على مشكلة النقص  -٢
 % .٣٠ الىعلى الخسائر بنقل الطاقة الكهربائية التي تصل القضاء  -٣
سوف تتحول  االلواحتقليل درجة حرارة المدن بشكل قليل جدا كون نسبة كبيرة من الطاقة الشمسية الساقطة على  -٤

 .كهرباء بدل الحرارة  الى
عندما تكون معرضة )درجة مئوية  ٨٠تقليل كمية التبريد المطلوبة للبيوت كون درجة حرارة السطح سوف تقل من  -٥

 .االلواح بضلعندما تكون  ٤٥ الى( للشمس بشكل مباشر
و عدم السماح بزيادة معدل درجات الحرارة خالل السنوات القادمة من خالل عدم  الطفالناالحفاظ على مناخ جيد  -٦

 . الكهرباء النتاج االحفورياستخدام الوقود 
 . احتراق هور العظيم بالعراق اخرها, تجنب العديد من الحرائق التي تحصل بالعراق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة -٧
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كيكا واط  10تنصيب منظومات طاقة شمسية بقدرة 

 . فانه يقضي على انقطاع الكهرباء بالعراق بالنهار



 ... منظومات األلواح الشمسية تمثل حل 

 

 ولكن ألي جزء من مشاكل الكهرباء تكون هي الحل؟•

 وأين تكون هي المشكلة؟... أين تصبح هذه األلواح الحل؟•

٥ 
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   موقع
 

 منظومات إنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية 
 :في واقع اإلنتاج الكهربائي يتحدد من خالل ما يلي
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 .واقع إنتاج الطاقة الكهربائية التقليدي1.

 

 .اإلنتاج المتوقع من منظومات الطاقة الشمسية2.

 

 .       محددات إنتاج الطاقة الكهربائية من المنظومة الشمسية3.



 العراقيةواقع المنظومة الكهربائية 
 

 المحطات الحرارية: محطات اإلنتاج
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 محطة كهرباء 

 الزبيدية

 الحرارية 

 محطة كهرباء 

 الناصرية

 الحرارية 

 محطة كهرباء 

 الدورة

 الحرارية 



 المحطات الغازية
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 محطة كهرباء 

 القدس الغازية

 محطة كهرباء 

 الرميلة الغازية

 محطة كهرباء 

 المنصورية الغازية



 المحطات الغازية المركبة
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١١ 



١٢ 



 المحطات الكهرومائية 
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  دربندخانسد 

 سد دوكان
 سد الموصل سد حديثة



 شبكة نقل 
 الطاقة

 الكهربائية 
400 Kv  
132 Kv 
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١٥ 
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١٧ 

 
Load Curve 

 
 تجتمع كل عناصر المنظومة الكهربائية

 
   أدائيا 

 
 

 في منحنى األحمال الكهربائية التي يتم تغذيتها
 

 ومنه يجب أن تكون البداية







٢٠ 





٢٢ 

CT or combustion turbines 
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 غالبا في البلدان الباردة غالبا في البلدان الحارة



٢٤ 



Load Curve  
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 الطاقة الكهربائية باستخدام األلواح الشمسيةمحددات إنتاج 

٢٦ 



 الطاقة الشمسية متوفرة فقط في النهار

٢٧ 



 بشكل ال يمكن السيطرة عليه.. اليوم القدرة المنتجة متغيرة خالل 
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 : مثال
 كمية الطاقة المنتجة من منظومة شمسية في تكساس في يوم صيفي
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 :مثال
 اليوم على مستوى الثانية لمنظومة حقيقيةالمنتجة متغيرة خالل القدرة 
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 الشمسية بوجود الغيوم  االلواحتغير اإلنتاجية لمنظومة 



٣٢ 

 .واخرالقدرة المنتجة تعتمد بشكل مباشر على األحوال الجوية بين يوم 

https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0z-W8ieDdAhWN6aQKHaAvCqkQjRx6BAgBEAU&url=https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2017/12/11/dont-bank-on-solar-power-in-winter/&psig=AOvVaw2ALHHcdkCAJgryNrNxj_AE&ust=1538304288857330
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0z-W8ieDdAhWN6aQKHaAvCqkQjRx6BAgBEAU&url=https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2017/12/11/dont-bank-on-solar-power-in-winter/&psig=AOvVaw2ALHHcdkCAJgryNrNxj_AE&ust=1538304288857330
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 بحسب الفصول.. القدرة المنتجة متغيرة خالل السنة انكما 



 : السؤال األن
على ... كيف سأحصل عليها  باستخدام األلواح الشمسية.. لو كانت لدي قدرة مطلوبة لتغذية أحمال 

 مستوى اليوم 
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 .وكيف يمكن تغذية األحمال على مستوى السنة كاملة
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نصل إلى النتيجة البسيطة أن استخدام منظومات األلواح الشمسية المربوطة 
 مع الشبكة ال تصلح 

 

   لوحدها
 

 لتغذية األحمال بشكل مستمر

  

 لخفض الذروة النهارية اوال تستخدمولكنها 

٣٦ 



 :  الحل األمثل
، (أن وجدت)من منظومة الواح شمسية في تغذية األحمال المطلوبة يتم االستفادة 

 .وتصدير الباقي للشبكة

٣٧ 







٤٠ 



٤١ 



٤٢ 



 

٤٣ 



٤٤ 



Higher Prices from Increased Cycling-California 
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Higher Prices from Increased Cycling 

Critically, these dispatch costs may be higher in a system with high levels of solar than they would be otherwise. 
This is because starting units and ramping their generation is costlier than maintaining constant generation. 
These increased cycling costs could mitigate some of the downwards pressure from the merit order effect. 



نفهم لماذا جعل االتحاد األوربي هدفه في الطاقة  انمن هنا يمكن 
 %  ٢٠مشاركة   الىيصل  انالشمسية 

 ٢٠٢٠في 

 

٤٦ 



 وثانيا

ويمكن أن تستخدم األلواح الشمسية في حرف األحمال 
 من خالل استخدام البطاريات للخزن

٤٧ 



 :  تتم هذه العملية بمستويين انويمكن 
 .بإضافة بطاريات خزن للمنظومات المنزلية الصغيرة -1
 بإضافة بنك بطاريات للمشاريع اإلنتاجية المربوطة مع الشبكة  -2
 

٤٨ 



استخدام منظومات األلواح الشميسة 
 :المربوطة مع الشبكة الوطنية

 إدارة األحمال الكهربائية

 تقليل الذروة النهارية

 تغذية جزئية لألحمال المنزلية



 استخدام األلواح الشميسة 

 :المعزولة عن الشبكة الوطنية

 البطاريات  -توفير الطاقة الكهربائية 

Fuel Saving – with diesel   



 مشاريع المنظومات الشمسية في وزارة الكهرباء
 دائرة التخطيط والدراسات

 قسم الطاقات المتجددة

٥١ 



مشروع مقر وزارة الكهرباء  -الوطنية منظومات األلواح الشميسة المربوطة مع الشبكة 
 ميكاواط 1بقدرة 

٥٢ 



مشروع مقر وزارة الكهرباء  -الوطنية منظومات األلواح الشميسة المربوطة مع الشبكة 
 ميكاواط 1بقدرة 

٥٣ 



مشروع مقر وزارة الكهرباء  -الوطنية منظومات األلواح الشميسة المربوطة مع الشبكة 
 ميكاواط 1بقدرة 

٥٤ 



 المربوطة على الشبكة الوطنية األلواح الشميسة مشاريع منظومات 
 Utility Scaleالمنظومات اإلنتاجية 

٥٥ 

 12مشاريع منظومات الواح شمسية مربوطة على الشبكة في اكثر من  النشاءتم توقيع عقود 

   ميكاواوط 1000 اجماليةموقع وبقدرة 



 :في اليوتيوب هيوأيضا قناتي صفحتي على الفيس بوك 
 محاضرات الطاقة المتجددة. دمحم أبو الطيب. د               
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 شكرا إلصغائكم
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