
وئية تصميم أنظمة الخاليا الكهروض



الفرق بين القدرة و الطاقة

القدرة تقاس بالوات هي حاصل ضرب التيار و الجهد•

القدرة الكهربائية قدرة الجهاز على أداء عمله
ون كلما كانت القدرة الكهربائية أكبر تك. المصباحإضاءة : مثال 

أكثرإضاءة المصباح 

ساعة . بالواتتقاس :الطاقة•
تغاله الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي أثناء اشالطاقة 

مدة زمنية معينة
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خطوات تصميم النظام الكهروضوئي

درة زيارة الموقع ودراسة المساحة المتوفرة واحتياجات الطاقة والق•
لألحمال

اختيار نوع النظام والتكنولوجيا المناسبة •

حساب حجم النظام الالزم لتغطية جميع اإلحتياجات•

إختيار مكونات النظام الكهروضوئي ودراسة خصائص كل منها•

توزيع مصفوفات األلواح الكهروضوئية حسب خصائصهم و•
خصائص محول العكس

عمل محاكاه للنظام•
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زيارة الموقع ودراسة المساحة المتوفرة 
واحتياجات الطاقة والقدرة لألحمال
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ر حساب اإلستهالك من خالل فواتي
الكهرباء
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حساب األحمال من خالل احتياج 
المياه في أنظمة الضخ أو من 

خالل تركيب أجهزة قياس

حساب األحمال من خالل إحصاء 
األجهزة المتوفرة وعدد ساعات 

التشغيل التقريبي لكل منها



يب زيارة الموقع وتحديد مكان ترك
ان النظام والمساحة المتوفرة حيث

المساحة تعتبر من محددات 
.التركيب

بط تحديد مسار الكوابل ونقطة الر
الكهربائي

تحديد طريقة تثبيت الهيكل
يت قواعد اسمنتية، تثب)المعدني 
...(.مباشر،
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بة اختيار نوع النظام والتكنولوجيا المناس

ة، موصول مع الشبك)تحديد نوع النظام الكهروضوئي المناسب •
...(مفصول عن الشبكة، ضخ مياه

ألواح )تحديد التكنولوجيا المناسبة لمكونات النظام الكهروضوئي•
...(شمسية، عواكس، بطاريات 
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حساب حجم النظام الالزم لتغطية جميع 
اإلحتياجات

حساب احتياج الطاقة 
المطلوبة

اضافة قيم الفواقد 
الكهربائية في 

األجهزة والكوابل

تقسيم الناتج على 
عدد ساعات اإلشعاع 

الشمسي اليومي
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إختيار مكونات النظام الكهروضوئي ودراسة 
خصائص كل منها

رة في يعتمد إختيار مكونات النظام على حجم النظام واألنواع المتوف•
.السوق التجاري

تية بحيث عند إختيار المكونات يجب مراعاة قيم القدرة والتيار والفول•
.تتناسب معا في التصميم

النظاميجب مراعاة التكلفة والمساحات المتوفرة عند اختيار مكونات•
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قراءة المعلومات عن اللوح الكهروضوئي
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العاكسقراءة معلومات عن 
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توزيع مصفوفات األلواح الكهروضوئية حسب 
خصائصهم و خصائص محول العكس

فات عند التصميم وتوزيع مصفو
ل األلواح يجب مراعاة فولتية ك

من محول العكس او منظم 
ي الشحن و فولتية اللوح الشمس

وتغيرها مع درجة الحرارة مع 
جة االخذ باالعتبار أعلى وأقل در

.قةحرارة تم تسجيلهم في المنط
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عمل محاكاه للنظام

لطاقة يتم عمل محاكاه للتصميم بإستخدام اي برنامج محاكاه خاص با
ةالشمسية للتأكد من التصميم والتنبؤ بكمية الطاقة المنتج
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حسابات االنظمة الشمسية 

الجهدفرقx(امبير)الكهربائيالتيار=(وات)الكهربائيةالطاقة•
(فولت)الكهربائي

منالخالياامتصاصأنيعنيمما%17الخالياكفاءةكانتاذا•
مترلكلوات1000قوتهتبلغالذيالشمسمنالقادماإلشعاع

حدالواأنأياالستواءخطمنبالقربمشمسيومفيوذلكمربع
ينتجءةالكفابهذهالشمسياإلشعاعيمتصالخالياهذهمنمربعمتر

.وات170

واتكيلوةبوحدتقاسالتيالمستهلكةالكهربائيةالطاقةكميةتحديد•
ساعة
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على الشبكةنظام متصل تصميم مثال

باء إذا كان مجموع اإلستهالك السنوي لمنزل موصول مع شبكة الكهر
كيلو واط ساعة، إحسب حجم النظام الكهروضوئي 9500هو 

ي المطلوب لتغطية كامل اإلستهالك علما بأن معدل اإلشعاع الشمس
.ساعات5هو 
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السنوي اإلستهالك

السنة أيام اإلشعاع𝑋عدد ساعات
= النظام حجم

واط.ك5.2 = 
9500

365 𝑋 5



تصميم نظام متصل على الشبكةمثال

.واط385كيلو واط وألواح بقدرة 5سيتم اختيار عاكس بقدرة •
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توي على سيتم توزيع المصفوفات بحيث تكون مصفوفة واحدة تح•
.لوح مشبوك على التوالي15
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تصميم نظام متصل على الشبكةمثال

.المخطط األحادي للنظام الموصول مع الشبكة•
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منفصل عن الشبكةتصميم نظام مثال

إذا كانت احمال منزل ما كما هوموضح في الجدول المرفق، إحسب 
حجم النظام الكهروضوئي الالزم لتغطية جميع األحمال علما بأن
عاع المنزل مفصول عن شبكة الكهرباء علما بأن أقل عدد ساعات إش

.ساعة3.6يومي هو 
Power Qty. Sub-total Power Use Hours Energy Consumption

(W) (W) (h/day) (kWh/day)

1 Lamp 20 5 100 8 0.8

2 TV 80 1 80 10 0.8

3 Receiver 30 1 30 10 0.3

4 Fridge 200 1 200 16 3.2

5 Computer 100 2 200 8 1.6

610 Total Energy Consumption (kWh/day) 6.7Total Power (W)

No. Load
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منفصل عن الشبكةتصميم نظام مثال

واط و مجموع 610من الجدول المرفق نجد بأن مجموع القدرة هو 
.كيلو واط ساعة6.7الطاقة المستهلكة باليوم الواحد 

:لهذا المشروع سوف يتم إستخدامما يلي

أمبير8.2فولت وتيار قصر 12واط 130ألواح شمسية بقدرة •

%90كيلو واط وكفاءة 1عاكس بقدرة •

100فولت و12و75%( DOD)وعمق تفريغ % 80بطاريات بكفاءة •
أمبير ساعة

%90منظم شحن بكفاءة •



20

منفصل عن الشبكةتصميم نظام مثال

:لحساب قدرة األلواح الشمسية يتم إستخدام المعادلة التالية

القدرة 𝑋مجموع أمان معامل

العاكس كفاءة 𝑋الشحن منظم كفاءة 𝑋بطاريات كفاءة
= الشمسية األلواح قدرة

1.2 𝑋610

0.9 𝑋0.9 𝑋0.8
= الشمسية األلواح قدرة

واط 1,129.6 = الشمسية األلواح قدرة

=7
1129.6

130
= الشمسية األلواح عدد
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منفصل عن الشبكةتصميم نظام مثال

فولت12أمبير، 60لهذا النظام سوف يتم إستخدام منظم شحن 

دد األلواح الشمسية ع Xتيار القصر = الشحن منظم قدرة

أمبير60←57.4= 7 X8 .2 = الشحن منظم قدرة

:لحساب قدرة منظم الشحن يتم إستخدام المعادلة التالية
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منفصل عن الشبكةتصميم نظام مثال

أيام لحساب سعة البطاريات يتم إستخدام المعادلة التالية علما بأن
:التخزين يومين

الطاقة 𝑋مجموع التخزين أيام

العاكس كفاءة 𝑋الشحن منظم كفاءة 𝑋بطاريات كفاءة 𝑋 تفريغ 𝑋عمق بطارية فولتية
= البطاريات سعة

2 𝑋610

0.9 𝑋0.9 𝑋0.8𝑋 0.75𝑋12
= البطاريات سعة

ساعة أمبير 209.1 = البطاريات سعة

=2
209.1

100
= البطاريات عدد



Battery

PV

Loads
= =

~=

Charge Controller Inverter

2 batteries in parallel
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منفصل عن الشبكةتصميم نظام مثال

7 modules in parallel



ضخ مياهنظام تصميم مثال

مواصفات إحسب حجم النظام الشمسي الالزم لتغطية إحتياج بئرمياه بال
:التالية

متر283:عمق البئر•

متر70: عمق المضخة•

ساعة/متر مكعب10: إحتياج المياه•

ساعة5.5عدد ساعات اإلشعاع •
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ضخ مياهنظام تصميم مثال

الساعة /مترمكعب10مقدار الطاقة الهيدروليكية الالزمة لرفع كمية 
متر تساوي70إلرتفاع ( ساعة5.5)لمدة يوم 
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متر )التدفقXاإلرتفاع Xتسارع الجاذبية األرضية Xكثافة الماء= 
(يوم/مكعب

 =1X9.81X70X55

كيلو جول37,730=

كيلو واط ساعة10.5=

1kWh = 3,600,000 joule



ضخ مياهنظام تصميم مثال

ألخذ لحساب حجم النظام الشمسي يتم إستخدام المعادلة التالية مع ا
والجزئ %( 60)بعين اإلعتبار كفاءة الجزئ الميكانيكي 

%(90)من المضخة وكفاءة النظام الشمسي %( 85)الكهربائي
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= النظام الشمسي حجم
واط.ساعة كيلو هيدروليكية الطاقة

الساعات 𝑋عدد المضخة كفاءة 𝑋 الشمسي نظام كفاءة

= النظام الشمسي حجم 
10.5

0.6𝑋0.8𝑋0.9𝑋5.5
كيلو واط4.5=



ضخ مياهنظام تصميم مثال

إختيار المضخة االزمة
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ضخ مياهنظام تصميم مثال

تصميم النظام
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