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الصفحة األولى...
هالل الحجري
من الأطروحات التي �أجنزها العمانيون يف اخلارج ر�سالة دكتوراه بعنوان
«حتكم �آيل ب�إنتاج �شركة تنمية نفط عمان (بي دي �أو) و�أنظمة الطاقة
املرتابطة لل�شركة العمانية لنقل الكهرباء (�أو�إِ ِت � ْ�ك)» ،قدمها الدكتور
عادل بن غالب البو�سعيدي جلامعة تي�سايد يف بريطانيا �سنة .2012
• «ال�سلفية مبواجهة الدميقراطية؟» يذكر الباحث يف ملخ�ص درا�سته �أ ّن �شركة تنمية نفط عمان ،وال�شركة
• «الت�ص ّوف الإ�سالمي»
• «الأمرا�ض املزمنة للدميقراطية»
العمانية لنقل الكهرباء ُت�ش ِّغالن �شبكات نقل الكهرباء الرئي�سية يف
• ديرك فريهوف�سات
• فران�شي�سكو �ألفون�سو ليت�شيزي
• لفريدريك وارمز
�سلطنة عمان بجهد ق��دره  132كيلو فولت .يف عام  ،2001كانت �شبكات
�شركة تنمية نفط عمان وال�شركة العمانية لنقل الكهرباء مرتابطة
بجهد ق��دره  132كيلو فولت عرب خطوط الطاقة العالية التي تربط
حم�ط��ة ال�ن�ه���ض��ة يف ج�ه��ة ت�ن�م�ي��ة ن�ف��ط ع �م��ان مب�ح�ط��ة ن ��زوى يف جهة
ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء .منذ ذل��ك احل�ين يتم تبادل الطاقة
بني ال�شركتني مدفوعة باملُعا َو َقة الطبيعية للنظام ،وي�سيطر على تكرار
الطاقة وتبادلها يدويًا ب�إعادة �إيفاد املولدات .ويذكر الباحث �أنه يف �ضوء
حلمْل اليومي ،والربط الكهربائي املتوقع ل��دول جمل�س التعاون
هذا ا ِ
ُ
َ
ِّ
اخلليجي ،ف ��إ َّن التحدي الكبري مل�شغالت �شبكة ال�شركتني هو احلفاظ
على فل�سفة الت�شغيل احلالية.
ال�صهيونية الدينية :التاريخ،الفكر ،املجتمع وه��دف ه��ذا البحث ،كما يذكر البو�سعيدي ،ه��و درا��س��ة تقنية التحكم
ُ
ُ
• «التباين»
الرابعة �آتية ٌ»
«املوجة
•
•
الآيل ب��الإن�ت��اج كمقرتح لل�سيطرة على ت ��ردد ال�شبكة وت �ب��ادل الطاقة
• لدوف �شفارتز
• �سالفوي جيجك
• لت�شوي هيون �شك
بني �شبكتي �شركة تنمية نفط عمان وال�شركة العمانية لنقل الكهرباء.
ولهذا الغر�ض ،طور الباحث منوذجً ا لنظام الطاقة الديناميكية ليم ّثل
نظام الطاقة املرتابطة بني ال�شركتني .و َّ
مت التحقق من �صحة النموذج
ب��ا��س�ت�خ��دام ال�ب�ي��ان��ات امل�سجلة م��ن امل �ي��دان ال�ت��ي ��س� ّوغ��ت � �ض��رورة �صقل
ه��ذا ال�ن�م��وذج .وي��ؤك��د الباحث �أن��ه ق��د اتبع نهجً ا ج��دي�دًا خ�لال عملية
�صقل ال�ن�م��وذج مم��ا �أ��س�ه��م يف خف�ض خ�ط��أ ال�ن�م��ذج��ة �إىل ح��د مقبول.
ثم َّ
ح�سن لتقييم �أداء خمتلف مكونات التحكم
مت ا�ستخدام النموذج امل ُ ّ
الآيل بالإنتاج .وقد مت حت�سني مكونات التحكم املو�صى بها ب�شكل �أكرب
با�ستخدام تقنيات حتكم متطورة مثل املنظم اخلطي الرتبيعي ()LQR
واملنطق الرتجيحي ( .)FLويقول الباحث �إ َّن �إخ�ضاع برنامج التحكم
الآيل بالإنتاج ل�ضابط حتكم هجني �أظهر نتائج مبهرة .و�أخريا� ،أجرى
اتي العظيم»
• «ال�سيكولوجية ال�سيا�سية وراء الفا�شية» • «�أوكرانيا!وهل كانت هناك �أوكرانيا؟» ال�ب��اح��ث تقييماً ن��وع�ي�اً ل�ف��وائ��د م���ش��روع رب��ط �شبكة ال�ك�ه��رب��اء مبجل�س
• «املُ َ�سا َو ُّ
تريي�شينكو
أناتويل
ل
�ساتيان
بي.
بي.
�شيدل
• لوالرت
ال�ت�ع��اون اخلليجي وتطبيقها على �شركة تنمية نفط ع�م��ان وال�شركة
•
•
العمانية لنقل الكهرباء من خالل منهج منوذجي.
وي�ؤكد الباحث �أ َّن النتائج �أثبتت �أن الربط الكهربائي بني دول جمل�س
التعاون اخلليجي �سيُحقق فوائد كبرية لل�شركتني ولكن يجب �أن تكون
ط��اق��ة ال��رب��ط بينهما ع��ال�ي��ة .ويخل�ص ال�ب��اح��ث �إىل �أ َّن تطبيق مقرتح
التحكم الآيل ب��الإن�ت��اج على ال�شركتني �سيخفف م��ن متطلبات تعزيز
طاقة ال�تراب��ط بني ال�شركتني التي �سيفر�ضها الربط الكهربائي بني
دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ويختم الباحث درا�سته بالقول �إ ِّن��ه يف �ضوء �صعوبات م�صادر البيانات،
ب ��ذل ك� � َّل ج�ه��د مم�ك��ن ل��و��ض��ع اف�ت�را� �ض ��ات ع�م�ل�ي��ة م�ع�ق��ول��ة .وي ��رى �أن
التو�صيات العملية لدرا�سته ميكن �أن ّ
يوظفها مهند�سو �أنظمة الطاقة
ل�شركة تنمية نفط عمان وال�شركة العمانية لنقل الكهرباء.
• « النار والغ�ضب من داخل بيت ترامب الأبي�ض»
• «فرن�سا :التاريخ املعا�صر من الثورة
• ميكائيل وولف
�إىل احلرب على الإرهاب»
hilalalhajri@hotmail.com
• جوناثان فانبي
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