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  :دراسة نموذجية
 

ائيا ة الكهربائية عبر تزويدها بتوربينا هوــالبيوت الجبلية الصغيرة بالطاقاليوم سنقوم بدراسة وتجهيز احدى 
 بذلك هو بعد منزله الكبير عن شبكة شرآة ناوألواح شمسيـة تفي حاجة المستهلك والسبب الرئيسي لقيامــــــ

ا وأن صديقنا هو من انصار البيئة ولـــم يرغب بترآيب جودها، آمـــــال وـوانقطاعها المستمر في حالكهرباء 
 مولد آهرباء يعمل بالمازوت بسبب الضجيج والدخان الذي يصدر عنه أضف الى ذلك الصيــــانة المستمرة له 

ازوت ار المـــــاع اسعــــــبب الرئيسي هو ارتفـــ السآما وال ننسى.... ت ، فلتر ، الخ ــ غيار زي،تعبئة مازوت
من األعمال  آما يبقى حمل غالونات المازوت وتوصيلـــها لمولد الكـهرباء وصعوبة ايصاله بالصهريج للمكان

  . حقاالشاقة والمضنية
 

عند وصولنا للمكان قمنا قبل آل شيء بتفحص مسارب الهواء 
لمعرفة اذا ما آان هناك ما يعيق مجرى الـــــــــــهواء آجبل أو 

تحديد المكان األنسب النشاء رآيزة بعدها قمنا ب.... ألخأشجار،
هوائية وبعد تحديد مــــــكان   ـــالعامود الذي سيحمل التوربين ال

أآيد  بالتـاقة الشمسيةمكان للطــبالتفتيش عن  شرعناالتوربين 
 انيوجد شيىء يظلل المـك غربية حيث ال  ـعلىالناحية الشرقية

بعدها بدأنا بتــحديد الحـــاجة  ،لشمسة اــيق وصول أشعــأو يع
 :الكهربائية للمستهلك فاقترحنا عليه ما يلي 

 
          

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12VDC 15Wلنمبات توفير 

 12V DC – 220 AC ليتر فولتاج 26بَراد سعة  •
  قدرة تبـريد ما بين 55W- AC ، 45W-DCمصروف 

C° 0  و°C 14 مــــــع قدرة تســـــــخين مــــــا بيـــــن 
°C 55 و C° 70بط بواسطة ترموستات  يض. 

     
 أو 12V DC ليتر فولتاج 2ثالجة قناني قدرة استيعاب قنينة  •

220V AC 30 مصروف طاقةW DC  40 أوW AC قوة 
  .C°12 الى C°0تبريد من 

 
آما تالحظوا لقد اخترنا هذا النوع من الثال جات النهـا ذات جدوى 

ائية فعوضا عن اقتصادية عالية في تخفيظ الهدر في الطاقة الكهرب
 2500Wاستعمال البرادات التقليدية التي قد يصل مصروفها الى 

وخسارة عدة امتار مكعبة في التبريد آلمـــــا فتح بابها الخذ قنينة 
مياه أو أي شيء آخر فأنتم هنا لن تخســــــروا اال مساحة ضــيقة 

عادة في التبريد ولن تحتاجوا الى المزيد من الـطــــاقة والوقت  ال
  لمدة30Wتبريد هذه االمتار المكعبة إذ أن بضعة ليترات تكفيها 

 .   نصف ساعة العادة تبريدها 
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 بحجم  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 220V AC أو 12V DC ليتر فولتاج 5ثال جة الجعة
 قوة 40W AC أو 30W DCمصروف طاقــــــــــة منخفض 

  .C°12 الى C°0التبريد من 

 

 
 
 
 

 .C°14 الى C°5 قوة تــــــبريد من 220VDC  - 55W ليتر 5براد للمياه ســــــعة

 - 500W  12VDC )سخان مياه  (ريزيستانس أظان

 
 

 
220VAC- 10Wجهاز ساتاليت ريسيفر  

 
 
 
 
-LCD220VACشاشة  17W
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 ) 1.75W (جهاز خليوي مع  ) Laptop )  17Wجهاز

24VDC-200Wمكيف
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 : باختيار ما يلي بعدها قام صاحب المنزل
 

  .4 عدد Economyلنمبات توفير  -
 . للفواآه Economyبراد  -
 ) .تبريد فوري عند الطلب  ( اه براد للمي -
  ."LCD 20شاشة تلفزيون  -
 .ساتاليت ريسيفر -
  .LAPTOPجهاز آمبيوتر محمول  -
 .جهاز خليوي  -
 .جهاز راديو  -
  .12VDC-55Wغسالة ثياب  -
 . )HAIR DRYER( نشاف شعر  -
 

راد    بالطبع ما تم اختيار    ه يبقى ضمن ميزانية صاحب المنزل لقد رغب في شراء المزيد من االدوات المنزلية آب
د حسابنا للمصروف                           ار عن ين االعتب ذا بع ذنا ه د أخ ا وق رآيبهم الحق ه سيقوم بشرائهم وت الجعة والمكيف لكن

 جهاز بمفرده وفقا للجدول التالي آما قمنا بدراسة شاملة لمصروف آل االجمالي للطاقة 

 
ا لتسخين المياه ــآما أراد الحصول على المياه الساخنة في فصل الشتاء اذ أن الطاقة الشمسية ال تكفي وحده

 . ، باالضافة الى رغبته بترآيب نظام تدفئة مرآزية يعمل بالطاقة الهوائيةفي الطقس الغائم
 

بلغ حوالي نزل ـاليومي لهذا المالي المصروف ــظوا من خالل ما ورد أعاله في هذه الدراسة أن اجمــتالحآما 
"2500W"  وسيقوم  آالغسالة مثالزم الكهربائية التـــي ال تستعمل يوميابالطبع هناك بعض اللوا ومــاليفي ،

ات بقوة ـــ أو أربعة بطاريشحن بطاريتينادرة على  ق11A أو 2500Wب توربينا هوائية بقوة ـفريقنا بترآي
200Ahن تفي بالمطلوب آل واحدة وهي قادرة على أ. 
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أي أن هذه البـــــطاريات قد  " 5000W" قمنا في هذه الدراسة باالعتماد على بطاريتين لتخزين ما يعادل ال 
الشمسية  ال تم فصلها عن الطاقتينـى االقل في حـــ عل يومان5000 )÷2500(تكفي حاجة هذا المنزل لمدة 

 .والهوائية
 

ي في حال ضعفت الرياح آما سيلعب ــــى قوة التيار الكهربائـــالمحافظة علهذا االحتياط سيساعد التوربين في 
 ة للمنزل عند توقف الرياح وسوف تقل أهميته آلما ازدادت سرعة الرياح حيثــــدورا اساسيا في تأمين الطاق
، من هنا ا يعادل مصروف يوم واحدـــأي مفي ساعة واحدة  " 2500W" اج ــــــسيكون بمقدار التوربين انت

 ة الهوائية مكان الطاقة الشمسيةـحيث ستحل الطاقة الشمسية لتسخين المياه ـسنحول فائض االنتاج الى الطاق
ــا الحرارية وتشغيل نظام التدفئة ـلشتاء باالضافة الـــــى تسخين الخاليـي تسخين المياه وخاصة في فصل اـــف

 .المرآزية 
 

 :ةنظرآم الى هذه المعادلة الجميلنلفت 
 

اج الكهرباء المباشر من التوربين ــــاح فيزداد انتــــفصل الشتاء عندما يزداد الصقيع تزداد معه سرعة الريفي 
 .ليؤمن لكم المياه الساخنة والتدفئة المرآزية

هرباء من األلواح ـــا يزداد الحر تزداد معه أشعة الشمس فيزداد معه انتاج الكــــي فصل الصيف عندمـــــــأما ف
 . أجهزة التكييف  بواسطةالشمسية ليؤمن لكم البرودة

 
 
 عبر "الشمسية"هوائية وـ عبر التوربين ال" الهوائية"ريق الطاقتينـ عن ط فسيتمنتاج الكهربائي اال مجملأما
تبدأ عملية انتاج الكـــــــهرباء من الخاليا ى ــحتا أن تطلع الشمس ــفماليا الشمسية بشكل دائم ومستمر ـــالخ

 الليل آما فــي  باء في انتـــاج الكهر قد يستمر نشاطها في بدورهاوالتي نضم اليها الطاقة الهوائية وتالشمسية
 . النهار

 
 أو 10000W بطاريات ما يعني تخزين حوالي 10 أو 4بالطبع آان باستطاعتنا ترآيب توربينا هوائيا لشحن 

25000Wفي حال تم فصلها عن الطاقتين الشمسية  أيام10ـدة ـهربائية  لم والتي قد تكفي حاجة المنزل الك 
تـوربين  ليوم واحد فقط حتى تشحن بطارياتها العشر ليصار الى استعمالها  أي أنه يكفـي أن تعمل الوالهوائية

 .أيام آخرى، ومع هذاالمخزون الضـــخم  يمكنكم بالتأآيد أضافة العديد من اللوازم الكهربائية 10على مدى 
 

 : من التوربين بشكل موجز  الكهرباءهنا سنعرض عملية انتاج
 
هرباء المباشر من التوربين ما بين شحن ــــاج الكـــــاريات ويتوزع انتــبطتعطي التوربين األولوية لشحن ال -

اريات يتحول ـهي شحن البطــ، بعد أن ينت(220V-AC-11A)هربائي ــات وتزويد الشبكة بالتيار الكـــالبطاري
ات للمحافظة على قوة التيار في حال ـــــشبكة المنزل تعاونه البطاري من التوربين نحو انتاج الكهرباء المباشر
صل عندما يخف ضغط ــ وذلك يح )Dump Load (  أوض انتاج الكهرباءا فائــــأم انخفاض سرعة الرياح

ا الحرارية في التدفئة ـــ الخالي الىلتسخين المياه او رارةــى حــــا الــــــاالستهالك عن الشبكة فسيتحول تلقائي
 .المرآزية

        
ى ــاد االساسي علـون االعتمــيكففي هذه االنظمة " UPS,APS"ة الــــــالعملية تختلف قليال عن أنظمهذه 

 ىــى الخاليا الشمسية وعلـــــــا في آال الطاقتين الشمسية والهوائية يكون االعتماد االساسي علـالبطاريات أم
 ال انخفاضهماــدورا ثانويا في دعم الطاقتين في حالتوربين الهوائية في انتاج الكهرباء بينما تلعب البطاريات 

 . ودورا اساسيا في حال فقدان االثنان معا ،أي انخفاض أشعة الشمس أو سرعة الهواء
 

 ج لماذا تطول خدمة البطاريات في هذه األنظمة والسبب بسيط وهو أنها تجهد أقل من البطارياتمن هنا نستنت
 ".UPS,APS"التي تخدم أنظمة ال

 
 :ل يطرح علينا دوما سؤا

 
 هل نستطيع اضافة التوربين الهوائية الى شبكة المنزل لتعمل مع آهرباء شرآة لبنان ؟
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 ي الشتاء مثال حين يزداد مصروفكم ــــــهرباء ففـــبالتأآيد وخاصة اذا أردتم تخفيض مصروفكم في فاتورة الك
 لتوليدي ــهوائية الحل المثالــــــــبين الر تكون التو،هربائي بسبب استخدام وسائل التدفئة والمياه الساخنةالكـ

 ى تزويده ـــهرباء المنزل عن عداد الكهرباء ليصار الــاء المجانية فعند دوران التوربين سيتم فصل آـــالكهرب
 ةـسرعات في حال انخفاض ـــها الطاقة المخزنة في البطاريـــي تنتجها التوربين تدعمــبالطاقة الكهربائية الت

 أوتوماتيكيا وبدون هرباء ــــــل شبكة المنزل الى عداد الك فسيعاد وصء آلياال انقطاع الهواـــالرياح أما في ح
 .انقطاع في التيارالكهربائي

 
 هربائيةــــ الك أدواتكماستبدال  الحاجة الى بالطاقة الكهربائية دونق هنا هو أنكم ستقوموا بتزويد منزلكمالفر

  مجانا ) 220VAC-11A(ى ـــ أي أنكم ستحصلون عل منخفضة المصروفأدواتي ب العالذات المصروف
دنا اماعتب للمنزل يـــتخفيض المصروف اليوم اـــأردن اها أعاله فقدـــ الدراسة التي أجرينيـأما ف من الرياح

تحقيق  لنتمكن من اتـــالبطارين في المخَز االحتياط ىـعل ووازم آهربائية ذات جدوى اقتصادية عالية لعلى
  .آخرمصدر  الىأي وهرباء دون الرجوع الى شبكة الكهرباء العامة االك اآتفاء ذاتي في انتاج

 
 :لالدوات الكهربائية سؤال حول الجدوى االقتصادية 

 
 نستطيع القول أن الجدوى االقتصادية في ترآيب أجهزة آهربائية منخفضة المصروف قد توفر على اصحاب

 ا الحاجة مثال الى ترآيب لنمبة اضاءة آالسيكيةـــــــ من فاتورة الكهرباء االجمالية فم%70الي المنازل حو
   بمصروفEconomyمة بم تستطيعون الحصول على نفس قوة االنارة مع لنـفي حين أنك 100Wبقوة 

15W لها من جدوى لذلك نحن نَشجعكم على استخدام األجهزة الكهربائية المنخفضة المصروف لما  ... الخ
 . اقتصادية عالية

   
ها  ــ وآيفية عملوانب التي تتعلق بالطاقة الهوائيةـــن خالل هذه الدراسة آافة الجـنأمل أن نكون قد غطينا م

 ةــــمن ناحية تسخين المياه أو توليد الطاقوربما لم نتناول بالتفصيل الجوانب التي تتعلق بالطاقة الشمسية 
 . في دراسات أخرىقوم بشرحها الحقالكننا سنالكهربائية 

 
 !طاب يومكم

 


