
تصميم دارة الوحدة



توصيل االلواح الكهروضوئية

منمجموعةوهالشمسياللوح•
ضهاببعالمتصلةالشمسيةالخاليا
.البعض

الواحمنمجموعةربطيمكن•
التوازيعلىاماالشمسيةالطاقة

كللتشالتسلسلالتواليعلىاو
.المصفوفةالسالسلمنمجموعة

يرغبشكلالشمسيةااللواحوصيل•
رعناصتلفالىيؤديقدصحيح

حريقحدوثاوالشمسيةالمنظومة
.بها



على التواليااللواح الشمسية توصيل 

علىحافظويالجهديزيدبالتسلسلالشمسيةااللواحتوصيلبينما•
.التيارشدةقيمة

النهايةوصلطريقعنالطريقةبهذهالشمسيةااللواحتوصيليتم•
.يليهاللذياللوحفيالسالبةبالنهايةلكلالموجبة



توصيل االلواح الشمسية على التوالي



التوازيتوصيل االلواح الشمسية على 

زيديوالجهدعلىيحافظالتوازيعلىالشمسيةااللواحتوصيل•
.التيارشدة

عماالولاللوحمنالموجبةالنهايةربطخاللمنالتوصيليتم•
اللوحنمالسالبةالنهايةوربطيليه،الذياللوحمنالموجبةالنهاية
.يليهالذياللوحمنالسالبةالنهايةمعاالول



توصيل االلواح الشمسية على التوازي



التظليل الجزئي–تأثير التظليل 

يار للسلسلة تحدد قيمة التفي الخاليا الشمسية المتصلة على التوالي •
.الخلية األسوأ أداءمن 

الختراق يمكن للخلية المظللة ان تسبب فرق جهد عكسي يفوق جهد ا•
(بقع ساخنة)السالب فيؤدي الى تبدد موضعي للقدرة 



البقع الساخنة على اللوح الكهروضوئي

من البقع الساخنة هي مناطق ارتفاع في الحرارة تؤثر على جزء•
.ة محددةاللوح الشمسي وهي نتيجة انخفاض في الفاعلية في منطق

.تؤثر على االنتاج الكلي للطاقة•

:االسباب•
اجعدم تطابق الخاليا او ضرر في الخلية اثناء عملية االنت: وظيفية•

التظليل الشتوي اوالتلوث: تشغيلية•



البقع الساخنة على اللوح الكهروضوئي

البقع باستخدام تقنية االشعة تحت الحمراء الحرارية يمكن تحديد•
.  الساخنة على اللوح الشمسي



العبوردايودات

وصله مع للتخفيف من البقع الساخنة يتم استخدام دايود عبور يتم•
.مجموعة خاليا شمسية

في ر بالمروعنصر كهربائي يسمح للتيار الكهربائي الدايود هو •
المعاكسبإلتجاه إتجاه معين بينما ال يسمح له بالمرور

كل دايود أغلب االلواح تستخدم إثنين أو ثالثة دايودات بحيث يكون•
مخصص لعدد معين من الخاليا



العبوردايودات



العبوردايودات



تراكم الغبار

تقلل من الضوء التي تصل إلى الوحدة وبالتالييحجب الغبار كمية •
.الخليةالطاقة التي تنتجها 

٪ إلى 5يمكن أن يتراوح انخفاض الطاقة من تراكم الجسيمات من •
.٪ في المناطق الجافة30



تراكم الغبار
اكراو يكون موعد تنظيف األلواح الشمسية في ساعات الصباح الب•

.عند الغروب فقط مع تجنب السير على األلواح



العشب

ات للنظام المكب على األرض لوحدل احوالذي يكون لعشب دة اعا•
.اتلوحدابقع ساخنة في يسبب 



الثلج

ة ال يتجمع الثلج عادة على الوحدات ، ألنها معلقة اللتقاط أشع•
.الشمس

م تصميم ميكانيكيًا ، ت. إذا كان الثلج يتجمع ، فإنه يذوب بسرعة•
.الوحدات لتحمل برد حجم كرة الجولف



جودة الخاليا الكهروضوئية



جودة الخاليا الكهروضوئية

الضرر الناتج عن السير على االلواح الكهروضوئية•



شكرًا لكم
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