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التولید الموزع

عتمد التولید الموزع من موارد الطاقة المركزة في أماكن كثیرة ومتعددة وتیعتبر 
.على كثیر من المصادر وھي موارد طاقة موزعة وصغیرة نسبیا 

حیث یتم التزوید .وتتراوح االستطاعة المنتجة من رتبة الكیلو واط إلى المیكا واط 
باستطاعة محلیة موثوقة ورفع كفاءة االستخدام لمصادر الطاقة وخفض اإلشعاعات 

.إلى أخفض قیم ممكنة 

ائل أصغر من األجھزة المستخدمة في التولید المركزيوسیستخدم التولید الموزع 

حیث یتم تولید القدرة في األماكن القریبة من االستھالك أو ضمن مرافق توزیع 
.محلیة وتربط مباشرة مع شبكة التوزیع المحلیة 

مفاھیم النظام   

ومحركات الغاز الطبیعي  PhotoVoltaic تتضمن تقنیات التولید الموزع أنظمة

الخالیا الوقودیة والتوربینات الصناعیة والعنفات المیكرویة والعنفات الریحیة و
.وأنظمة تخزین القدرة الكھربائیة 

ھذه التقنیات یمكن أن تشكل محطات أو شبكات صغیرة یمكن أن یستفید منھا 
.المستھلك بشكل مباشر 

في تولید الكھرباء والحرارة  Combined Heat and Power تقنیةتستخدمو

یل ثلث الطاقة المستخدمة إلى كھرباء وفقد استخدمت  في بعض المحطات في تح
.والباقي إلى حرارة حیث تم تولید الطاقة من حرق النفایات العضویة 

  40%-30%وبنتیجة استخدام مثل ھذه األنظمة المتكاملة تم رفع كفاءة النظام من 

.70%إلى حولي 



النظام   كوناتم

والعنفات المیكرویة وتوربینات االحتراق تعد من األنظمة ربینات الصناعیة التو-1
التي تقوم بتولید الحرارة العالیة وإصدار غازات بضغوط عالیة لتدویر العنفات 

ولذلك یمكن أن یستفاد من  40%الكھربائیة وتتراوح كفاءة الدورة البسیطة حوالي 

Combined Heat and Power عالیة في تقنیة ھذه الحرارة ال

حیث یتم تولید الطاقة باستخدام البخار عن طریق الوقود االحفوري أو حرارة باطن 
.األرض أو عن طریق حرق النفایات الصلبة أو الخشب 

التي تستخدم مرایا لعكس وتركیز نور الشمس للتسخین أنظمة الطاقة الشمسیة -2
.لتوربینات لتولید الكھرباء والحصول على درجات حرارة عالیة تستعمل لقیادة ا

الخالیا الوقودیة وذلك بوصول الھیدروجین إلى القطب السالب واألكسجین إلى -3
.القطب الموجب وبالتالي یكون الناتج عبارة عن الماء والحرارة 

نظام مركب في العالم یعتمد على ھذه التقنیة باستطاعة من 300حوالي وقد استخدم 

ط وقد تم الحصول على تخفیض ملموس في اإلشعاعات كیلو وا200إلى 100
واستخدامھا في تولید الحرارة والحصول على الكھرباء بحیث تصل الكفاءة على 

.40%حوالي 



:والشكل التالي یوضح آلیة عمل الخالیا الوقودیة 



:ویمكن أن یعمل نظام القدرة باستخدام نظام تولید رئیسي مع نظام مساعد 

حیث یتم تحویل ضوء الشمس المباشر إلى كھرباء PhotoVoltaic أنظمة  -  4

واط100نظام قدرة شمسي یعطي ویبین الشكل



.أنظمة طاقة الریاح تقوم بتحویل الطاقة الریحیة إلى طاقة كھربائیة -5

أنظمة ھجینة تتضمن استخدام أكثر من تقنیة من تقنیات التولید الموزع-6

.نظام تولید شمسي -

.نظام تولید ریحي -

.نظام تولید حراري أرضي -

.نظام تولید عن طریق الكتلة العضویة -



وتتفاوت التقنیات السابقة بنسب استخدامھا ومقدار االستفادة منھا وتفضیل بعضھا 
.على بعض حسب الشكل 



عتبر طاقة األمواج إحدى أنواع الطاقات المتجددة تطاقة األمواج -7 

المتاحة األكثر أمانا وتقلل من األضرار البیئیة وإصدار غازات ثاني أكسید الكربون 
وتقلیل استھالك الوقود األحفوري ویمكن بواسطتھا تغطیة وثاني أكسید الكبریت 

.من الطاقة الكھربائیة المطلوبة في العالم %50

مولدات طاقة األمواجأنواعبعض صورة توضح 

واألشكال التالیة توضح آلیة عمل التجھیزات المستخدمة في تولید الطاقة الكھربائیة 
.عن طریق طاقة األمواج 

video.wmv

video 1.wmv

ت الغاز الطبیعي فلھا كثیر من وبالنسبة لتقنیات التوربینات الصناعیة ومحركا
.التطبیقات 

PhotoVoltaic الخالیا الوقودیة و أنظمة العنفات المیكرویة ووأما تقنیات 

.وأنظمة الطاقة الشمسیة واألنظمة الھجینة فھي تقنیات قید الدراسة والتطویر 

یتم تطویرھا حالیا حیث تھدف  Combined Heat and Power ة وتقنی

92باء في أمریكا إلى زیادة استخدام ھذه التقنیة للوصول إلى تولید وزارة الكھر
2010یغا واط في عام غ

الناتجة عن عملیة حرق النفایات ویتم البحث اآلن لزیادة الكفاءة وتخفیض اإلنبعاثات 
.العنفات المیكرویةوالتوربینات الصناعیةواستخدام 



النظام المتكامل للتولید الموزع 



ممیزات التولید الموزع

تبرز أھمیة التولید الموزع في المحافظة على البیئة وخفض التلوث والحد من تغیر 
المناخ عن طریق ابتكار طرق تولید حدیثة أكثر كفاءة واقتصادیا تؤدي إلى تفادي 

زیادة بناء وتطویر شبكات النقل إلى الحدود الدنیا وبسبب الحجوم الصغیرة فإن 
.قصیر بالمقارنة مع المحطات الكھربائیة المركزیة الكبیرة زمن بنائھا 

التولید الموزعشاكل م

المشاكل التي تظھر ھي عدم االستقرار الناتج عن تولید الطاقة من مصادر متعددة 
ضمن نظام ال مركزیة باإلضافة إلى المشاكل الناتجة عن تدفق الطاقة باتجاھین

كبیرة ومحطات فرعیة صغیرة موزعة معقد مكون من محطات رئیسیة مركزیة
عند مراكز الحمولة باإلضافة إلى الكلفة العالیة نسبیا لكل كیلو واط بالمقارنة مع 

كما یؤثر التولید الموزع على نوعیة الكھرباء المقدمة من حیث .المحطات المركزیة 
تردد النظام مما یؤدي إلى تشكیل صعوبة لدى المشغلین في مراكز التنسیق 

لذا فإن وصل مجموعات من محطات حافظة على تغیرات مسموحة للتردد للم
    .  یتم بعنایة وتخطیط یجب أن التولید الموزعة إلى الشبكة 

ویتم في بعض الحاالت استخدام ملفات ومكثفات على خرج المعرج واستخدام 
تثبیت للتقلیل من تشوه الموجة والتقلیل من التوافقیات ولوذلك مكثفات قبل الحمل 

التوتر ضمن حدود معینة عن طریق اختزان القدرة في المكثفات ومواجھة حاالت 
المأخوذ من الخالیا الشمسیة أو الخالیا الوقودیة أو المستمر الدخلتغیر جھد

.العنفات الریحیة 


