
 

  



1 
 

 الفهرس

 2 ................................................................................................................................................................................................................... تقسَن

 3 .................................................................................................................................................................. أٌوام أٌكهة الؿاقة الشهسٍة .1

 3 .................................................................................................. (Off Grid System)لشبكة الكهربائٍة الًكام الهستقل وي ا- أ

 3 ................................................................................................................................................. (Hybrid System)الًكام الهجٍي - ب

 5 .................................................................................................. (On Grid System)الًكام الهتطل ون الشبكة الكهربائٍة - ت

ٌّ الهساز  .2  6 ..................................................................................................................................................... ؟Net meteringوا هو ظا

ٌّ الههلكة السهوزَة: .3 ٌّ الهساز   6 ............................................................................................................................... تؿبٍق ٌكام ظا

 6 ..................................................................................................................................................................................... الًؿاق والتؿبٍق:- أ

 7 ................... :رؿوات وهلٍة ربؾ وًكووات الؿاقة الشهسٍة الكهروؼوئٍة الطًٍرة ون الشبكة الكهربائٍة الهاوة- ب

ٌّ القٍاس )الُوترة(:ترتٍبات - ت  11 .................................................................................................................................................... ظا

 13 ................................................... (On Grid Systemالهكوٌات الرئٍسٍة للًكام الشهسً الهتطل ون الشبكة الكهربائٍة )

 خعأ! اإلشارة الهرجعية غير وعرّفة................................................................................................................................ :التحبٍتهٍاكل  

 15 ............................................................................................................................................................................................:لواح الشهسٍةألا

 22 ....................................................................................................................................................................................... : (االٌٍُرتر)الهاكس 

 33 ........................................................................................................................................................................................ : (الكٍابل) سالكألا

 32 ....................................................................................................................................................................................... وهرِة حجن الًكام:

 on grid ................................................................................ 32الهساحة الهؿلوبة إلٌشاء ٌكام الؿاقة الشهسٍة للهًسل بًكام  .7

 on grid ................................................................................... 33الهوقن الهًاسب إلٌشاء ٌكام الؿاقة الشهسٍة للهًسل بًكام  .8

 on grid .......................................................................................................... 35تكلُة إٌشاء ٌكام الؿاقة الشهسٍة للهًسل بًكام  .2

 38 .................................. الهتطل بالشبكة الههووٍة للكهرباء on gridِوائس اٌشاء ٌكام الؿاقة الشهسٍة للهًسل بًكام  .13

 33 ................................ هرباءالهتطل بالشبكة الههووٍة للك on gridوٍوب اٌشاء ٌكام الؿاقة الشهسٍة للهًسل بًكام  .11

 33 .................................................................................................................................................................................................... الهطازر: .12

 

 



2 
 

 

 

بالًظام الهتصل وع  دليل تركيب ٌظام العاقة الشهسية للهًسل

 (On Grid Systemالشبكة الكهربائية )

 تقذين

ٌّ  بات أورا  الهائٍة،...(  الشهسٍة، الرَحٍة،)الؿاقة استذسام الؿاقات الهتجسزة  إى   شائها 

( .، حٍج اززاز الووً بهذاـر الؿاقات الًٍر وتجسزة )كالبترول والوقوز الًووي،.أرجاء الهالن

 ولى البٍئة.

ٌّ وجال الؿاقات الهتجسزة، راظةوات قوَ  بهقو   ن الههلكة الهربٍة السهوزَةتهت  وت الؿاقة  ة 

حٍج بسأ الكحٍر وي   وهسل سًوي ورتُن لإلشهام الشهسً.الشهسٍة لها تهرِه وي 

أظحاب البٍوت باستًالل الؿاقة الشهسٍة لتولٍس الكهرباء، بتركٍب األلواح الشهسٍة ولى 

 أسؿح الهًازل.

 : ٌّ الهًازل وهووا   توجس أٌكهة وذتلُة للؿاقة الشهسٍة

 (Off Grid Systemالًكام الهستقل وي الشبكة الكهربائٍة ) -

 (Hybrid Systemكام الهجٍي )الً -

 (On Grid Systemالًكام الهتطل ون الشبكة الكهربائٍة ) -

 .(On Grid Systemالًكام الهتطل ون الشبكة الكهربائٍة )ولى ٌّ هصا السلٍل س لكي، سًرك  

( ولى تحوَل ؼوء الشهس إلى on-gridتههل تركٍبات الؿاقة الشهسٍة الهتطلة بالشبكة )

والًاَة وي هصا الًكام هو استذسام الشبكة الكهربائٍة كبؿارَة ل بالشبكة. كهرباء ون االتطا

ٌّ الُاتورة الكهربائٍة.  لتذشَي اإلٌتاج الُائغ إلوازة سحبه الحقا، وبالتاٌل التوٍِر 
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 أٌواع أٌظهة العاقة الشهسية .1

 (Off Grid System)الًظام الهستقل عي الشبكة الكهربائية -أ 

لواح الشهسٍة ووحول الشحي ووجهووة البؿارَات والهحول َتكوى هصا الًكام وي األ

ٌّ حٍج (. inverter /)األٌُرتر تقوم األلواح بتولٍس الؿاقة الكهربائٍة أخًاء الًهار وَتن تذشًَها 

 البؿارَات، و وي البؿارَات وبر الهحول إلى الهًسل لتشًٍل األجهسة الكهربائٍة.

 (:Off Grid Systemبائية )فوائذ الًظام الهستقل عي الشبكة الكهر 

  ألجهسة الكهربائٍة ال تتأخر ااالستًًاء الكٌل وي الشبكة الكهربائٍة الهاوة. وبالتاٌل

 باٌقؿام الكهرباء.

 .الهًاـق الًائٍة التً ال تطلها الشبكة الكهربائٍة ٌّ  هصا الًكام جٍس لالستههال 

 (:temOff Grid Sysعيوب الًظام الهستقل عي الشبكة الكهربائية )

  ، األلواح الشهسٍة ٌّ ا بسوى كهرباء.ست ِإٌكإشا حسث رلل   تركك تهاو 

 .َحتاج الًكام إلى وسز كبٍر وي البؿارَات وتحتاج إلى ظٍاٌة وستهرة 

 (Hybrid System)الًظام الهجيي -ب 

َتكوى هصا الًكام وي األلواح الشهسٍة ووحول الشحي ووجهووة البؿارَات والهحول 

(. لكي االٌُرتر َكوى قابل للربؾ ون وطسر آرر للكهرباء كهولسات السَسل inverter )األٌُرتر/

وًسوا َكوى االشهام الشهسً جٍس تتن تًصَة  أو الهولسات الرَحٍة أو الشبكة الكهربائٍة.

الهًسل بواسؿة الؿاقة الكهربائٍة الهًتجة وي األلواح وباشرة  ون الحُاف ولى الؿاقة الهذسٌة 
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ٌٍ. ٌّ البؿارَات وي  ـرَق توصَن االحتٍاج للؿاقة بٍي األلواح والتًصَة القازوة وي الهطسر الحا

ٌّ الشبكة  ٌّ وولس السَسل( أو وؿل  ٌّ حال اٌقؿام التًصَة وي الهطسر اآلرر) ٌقض الوقوز  و

ٌّ البؿارَات.  الكهربائٍة َهتهس الًكام ولى الؿاقة الهذسٌة 

 :( SystemHybridفوائذ الًظام الهجيي )

 ِاتورة الكهرباء.التو ٌّ  ٍِر 

   ِ .تو ٌّ حال اٌقؿام التٍار الكهرباٌئ  ر وطسر بسَل للؿاقة 

  بٍن الُائغ وي الؿاقة الهولسة وي األلواح إلى الشركة الهاوة للكهرباء أو لهستهلكٍي

 آررَي.

 (: SystemHybridعيوب الًظام الهجيي )

 كحر وي الًكام الهتطل بالشب  ربائٍة.كة الكهالًكام الهجٍي وكلَ أ

 .َحتاج لهتابهة وستهرة لتحسَس وقت تشًٍل الهطسر الحاٌوي للؿاقة 
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 (On Grid System)الًظام الهتصل وع الشبكة الكهربائية -ج 

 

 الكهرباءهو وطؿلح َستذسم لوظَ ٌكام شهسً وتطل بشبكة  On Gridوطؿلح 

 الهاوة.

بشبكة الكهرباء،  هو ببساـة ٌكام ـاقة شهسٍة وتطل On Gridوٌكام األلواح الشهسٍة 

ٌّ ٌُس الوقت  وبالتاٌل ِهو ٌكام َستذسم الؿاقة الكهربائٍة الهولسة وي األلواح الشهسٍة و

َستذسم الؿاقة الكهربائٍة وي شبكة الكهرباء الهاوة. لهصا السبب، ال َتهٍي ولى الًكام 

لسم األور، ( تلبٍة جهٍن وتؿلبات الكهرباء للهًسل. إشا On Grid الشهسً الهتطل بالشبكة )

ٌّ أوقات وهًٍة  ٌّ الهًسل سحب الؿاقة وباشرة وي شبكة الكهرباء الهاوة  َهكي للههسات 

ٌّ الكروٍ الهًارٍة ٌٍر الهواتٍة، حٍج ال تًتج األلواح  ٌّ اللٍل أو  ولى سبٍل الهحال: 

ى الشهسٍة وا َكًُ وي الكهرباء القازرة ولى تورَس جهٍن الههسات الهتطلة. وبالهحل، إشا كا

 ٌّ هًاك ِائغ وي الؿاقة التً تًتجها األلواح الشهسٍة، سٍتن إزرال هصه الؿاقة السائسة 

ٌّ وكاى آرر.  .العذادصافي وهصا الًكام َههل بًكام  الشبكة الهاوة الستذساوها 
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 ؟Net metering العذادوا هو صافي  .2

ٌّ الهساز كة الكهرباء الهاوة. ي آلٍة تبازل الؿاقة الكهربائٍة بٍي الهًسل وشبَؤو   ٌكام ظا

ٌّ ساوات  وَسهح بتطسَر إٌتاج الكهرباء الُائغ وي الحاجة إلى الشبكة الكهربائٍة )وحال 

ٌّ الًهار( وبالهقابل َهكي سحب الكهرباء وي الشبكة الهاوة وًس  شروة الًكام الشهسً 

ٌّ ساوات اٌهسام االٌتاج الشهسً لٍال(. وَقو ٌّ الهساز و مالحاجة )وحال  لى ربؾ وبسأ ظا

 ة لتستذسم الشبكة كبؿارَة كبٍرة.الًكام الشهسً الهركب ون شبكة الكهرباء الهاو

 السعودية:العربية تعبيق ٌظام صافي العذاد في الههلكة  .3

لهًكووات الؿاقة الشهسٍة  تًكٍهٍا   ٌتاج الهسزوج إـارا  وؼهت هٍئة تًكٍن الكهرباء واإل

ربؾ أٌكهة الؿاقة الشهسٍة لكٍي وي ي الهستهتهك   َهسٍ إلى تحسَس ؼوابؾ وأحكام

 ٌّ هصا اإلـار: وا جاءوهصا أهن الكهروؼــوئٍة الطًٍرة بهًكووـة التوصَن. 

 :الًعاق والتعبيق-أ 

ل واالستشاري م رسوة التوصَن والهستهلك الهؤه  ق هصا اإلـار التًكٍهً ولى وقس  َُؿب  

الؿاقة الشهسٍة ل وأي أشذاص آررَي لهن والقة بربؾ وًكووات والهقاول الهؤه  

ٌّ الُوترة ون وقسم رسوة  الكهروؼوئٍة الطًٍرة بهًكووة التوصَن والهرتبؿٍي بترتٍبات ظا

 التوصَن.

ال ًَؿبق هصا اإلـار التًكٍهً ولى أي وًكووة ـاقة شهسٍة كهروؼوئٍة تتجاوز قسرتها اخًاى 

روؼوئٍة ال ( كٍلوواؽ أو أي وًكووة ـاقة شهسٍة كه1وًٍاواؽ أو تقل وي واحس  ) (2)

 .تههل بالتوازي ون وًكووة التوصَن
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ن الؿاقة الشهسٍة ستحهرَي وي أحقٍة تًٍُص وشارََهًن اله الـار التًكٍهً إلهصا ا

كحر وي اخًاى  ًتالكهروؼوئٍة ال وًٍاواؽ وِق الػوابؾ الًكاوٍة شات ( 2)تتجاوز قسرتها أ

 .الطلة

ئية الصغيرة وع الشبكة ربظ وًظووات العاقة الشهسية الكهروضو عهلية خعوات-ب 

 :الكهربائية العاوة

 .: ارتٍار وقاول/استشاري وًكووات الؿاقة الشهسٍة الكهروؼوئٍة الطًٍرة1الذؿوة

َقوم الهســــتهلك الراٌب بتركٍب وًكووة الؿاقة الشــــهســــٍة الكهروؼــــوئٍة الطــــًٍرة بارتٍار 

لتًٍُص أوهال  زماللا، وشلك لتقسَن السون ؤهلٍيٍي الهأحس الهقاولٍي أو االســـــتشـــــارَ  

ـهســٍة ؿوات وهلٍة ربؾ وًكووة الؿاقة الشـالكهربائٍة والقٍام بذكٍبات التطـــــهٍن والتر

 .كووة التوصَنبهًالتابهة له الكهروؼــوئٍة الطــًٍرة 

 .طًرَة: االستُسار الهبسٌئ وي تركٍب وًكووات الؿاقة الشهسٍة الكهروؼوئٍة ال2الذؿوة

- :  ـلب استُسار وبسٌئ

َجب ولى الهقاول أو االستشاري الهؤهل أى َقسم ٌهوشج الؿلب لربؾ وًكووة الؿاقة 

 .الشهسٍة الكهروؼوئٍة الطًٍرة التابهة للهستهلك بهًكووة التوصَن

ٌّ لهًكووة  ًَبًً أى َوِر الهستهلك جهٍن الههلووات والوخائق الالزوة وي الهوقن الجًرا

 .سٍة الكهروؼوئٍة الطًٍرة للهقاول أو االستشاري الهؤهلالؿاقة الشه

ٌّ حال تجاوزت قسرة وًكووة الؿاقة الشهسٍة  - زراسة األخر ولى وًكووة التوصَن 

 .كٍلوواؽ 53الكهروؼوئٍة الطًٍرة 
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قس َؿلب وقسم رسوة التوصَن وي الهقاول أو االستشاري الهؤهل تقسَن بٍاٌات  -

 ٌّ وهاٍَر التذؿٍؾ وي كوز التوصَن وشلك لتهكًٍه وي التذؿٍؾ التُطٍلٍة الوارزة 

 .تًٍُص زراسات األخر الهؿلوبة

-   ٍ ي له وي رالل َحق لهقسم رسوة التوصَن رِغ ـلب الربؾ بهًكووة التوصَن إشا تب

ٌّ أزاء وًكووة التوصَن،  زراسة األخر أى وهلٍة الربؾ الهقترحة ستؤزي إلى وشاكل 

ٌّ حال الرِغ َجب أى َكوى شلك ا لرِغ وسببا ، ولى أى َتن وًح الهستهلك وهلة و

 لتطحٍح الوؼن.

 التحقق وي ظحة الؿلب: -

َوم وهل وي تارَد تقسَن  23َجب ولى وقسم رسوة التوصَن إبالى الهستهلك رالل 

 االستُسار الهبسٌئ بًتٍجة زراسة الؿلب بالقبول أو الرِغ.

اقة الشهسٍة الكهروؼوئٍة لؿ: زراسة الجسوى االقتطازَة وي تركٍب وًكووة ا3الذؿوة

 .ةالطًٍر 

َتأكس الهقاول أو االستشاري الهؤهل وي وسى الجسوى االقتطازَة وي تركٍب وًكووة 

الؿاقة الشهسٍة الكهروؼوئٍة الطًرَة والتُاظٍل الهتهلقة بصلك، وي رالل إزراله 

ٌّ البرٌاوج الحاسوٌب ولى أى تتػهي ٌتائج زراسة الجسوى اال قتطازَة للههلووات الالزوة 

 االقتطازَة الجسوىبشأى  الهؤهلتوظٍة وي البرٌاوج الحاسوٌب تكوى واؼحة للهستهلك 

الؿاقة الشهسٍة الكهروؼوئٍة وبٍاى تُطٌٍل  بهًكووة الهتهلقةالكهربائٍة  للتركٍبات

وي الًكام  ًتجةالهُ بًاء  ولى الؿاقة  والهسررات اإلَرازات، وتقسَر التركٍباتبتكالٍَ هصه 
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قٍهة  السترزاز الهتوقهةالسوًٍة  الُترةوقسم الؿلب، وبٍاى  استهالك ووهسالت الشهسً

 .التكالٍَ

قبل القٍام بأي وهل تًٍُصي وبهس إـالم الهستهلك الهؤهل ولى ٌتائج زراسة الجسوى 

االقتطازَة ووواِقته ولٍها، َقوم بتوقٍن ٌهوشج الهواِقة ولى الجسوى االقتطازَة للهشروم 

هٍئة، وَقوم الهقاول أو االستشاري الهؤهل بتسوَس وقسم رسوة التوصَن بًسذة الههتهس وي ال

 وي هصا الًهوشج وًس توقٍن اتُاقٍة الربؾ.

 .اوتهاز التطهٍن :3الذؿوة

 :ٌهوشج ـلب اوتهاز التطهٍن -

َحال ٌهوشج ـلب اوتهاز التطهٍن _ كها هو وحسز وي قبل وقسم رسوة التوصَن _ وي 

 .وقسم رسوةالهستهلك الهؤهل إلى 

الهسٍ الرئٍس وي اوتهاز التطهٍن هو التأكس وي تًٍُص أوهال التركٍبات الكهربائٍة وِقا  

 .قةالكواز الكهربائٍة شات الهللههاٍَر واأل

 التحقق وي ظحة الوخائق )التحقق الرسهً(: -

كتهال الوخائق َج أو  الهقاولإلٍه وي  الهقسوةب ولى وقسم رسوة التوصَن التحقق وي ا

ٍِجب ولى وقسم رسوة التوصَن  والحكاتحال وجوز أي  ٌّ ووظحتها،  الهؤهل ستشارياال

َوم وهل ( 33خالخوى )رة واحسة وستها لهبها، ووًحه وهلة  االستشاريأو  الهقاولإشهار 

وكتهلة وسلٍهة ِتستهر  الهقسوةلتطحٍح الوؼن وإوازة زراسة الؿلب، أوا إشا كاٌت الوخائق 

 .ةالطًٍر الكهروؼوئٍة  ًكووة الؿاقة الشهسٍةورحلة وراجهة تطهٍن و
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 اوتهاز تطهٍن وًكووة الؿاقة الشهسٍة الكهروؼوئٍة وإشهار الهستهلك الهؤهل: -

َتن اوتهاز تطهٍن وًكووة الؿاقة الشهسٍة الكهروؼوئٍة الطًٍرة إشا كاٌت ٌتائج وراجهة 

ٌّ الوخائق وزراسة األخر إَجابٍة، وَتن استكهال وهلٍة الربؾ وِقا  و هاٍَر وًكووة التوصَن، و

 .هصه الحالة َهتهس وقسم رسوة التوصَن التطهٍن وَذبر الهستهلك الهؤهل بصلك

 زِن الهقابل الهاٌل لربؾ أٌكهة الؿاقة الشهسٍة الكهروؼوئٍة الطًٍرة: -

َقوم وقسم رسوة التوصَن حسب التطاوٍن الههتهسة بحساب الهقابل الهاٌل الصي سٍتحهله 

 ل لربؾ وًكووة الؿاقة الشهسٍة الكهروؼوئٍة الطًٍرة بهًكووة التوصَن.الهستهلك الهؤه

 اتُاقٍة ربؾ وًكووة الؿاقة الشهسٍة الكهروؼوئٍة الطًٍرة: -

وًس زِن الهقابل الهاٌل للربؾ وي قبل الهستهلك الهؤهل َتن توقٍن اتُاقٍة ربؾ وًكووة 

 الؿاقة الشهسٍة الكهروؼوئٍة الطًٍرة.

 الشروؽ واألحكام وِقا  لهصا اإلـار التًكٍهً. تحسز اتُاقٍة الربؾ

 (13َقوم وقسم رسوة التوصَن بإوساز ٌسذتٍي وي اتُاقٍة الربؾ باللًة الهربٍة رالل وشرة )

أَام وهل وي تارَد زِن الهقابل الهاٌل للربؾ، وتسوَس الهستهلك الهؤهل بًسذة وًها للههل 

 بهوجبها

 .وئٍة الطًٍرة:تركٍب وًكووة الؿاقة الشهسٍة الكهروؼ -

بهجرز توقٍن اتُاقٍة الربؾ بٍي الؿرٍِي َهكي للهستهلك الهؤهل ـــ وي رالل أحس الهقاولٍي 

 الهؤهلٍي ـــ البسء بتركٍب وًكووة الؿاقة الشهسٍة الكهروؼوئٍة الطًرَة.
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 : الُحض والتشًٍل5الذؿوة

 إشهار بالُحض -

االستشارٍَي الهؤهلٍي ـــ بتقسَن ـلب َقوم الهستهلك الهؤهل ـــ وي رالل أحس الهقاولٍي أو 

ِحض إلى وقسم رسوة التوصَن وًس تركٍب أي وًكووة ـاقة شهسٍة كهروؼوئٍة ظًٍرة 

واالٌتهاء وي جهٍن األوهال الهسٌٍة والكهربائٍة الذاظة بها، وَجب قبل تقسَن ـلب الُحض 

 تجهٍس كاِة الوخائق الهؿلوبة.

 ِحض الهسازات وتركٍبها: -

الهساز، وقس َشهس  بتركٍبز الهوقن إلجراءات الُحض َقوم وقسم رسوة التوصَن ٌّ حال اجتٍا

ري الهؤهل، وَج االستشاريأو  الهقاولَقوم بها  ًتسوة التوصَن ارتبارات التشًٍل الوقسم ر

ً  لتوصَن وووظ  كوز ا ٌّ وحسز تًٍُص إجراءات التشًٍل كها هو  ن، ووقبولة ى بها وي قبل الُهط

كي تشًٍل وًكووة اح َهوي ارتبارات التشًٍل بًج االٌتهاءلتوصَن، وبهس لسى وقسم رسوة ا

 .ةالشهسٍة الكهروؼوئٍة الطًٍر الؿاقة 

- :  تقرَر الُحض الًهاٌئ

ٌّ حال كاٌت جهٍن الُحوظات واالرتبارات  َطسر وقسم رسوة التوصَن تقرَر الُحض الًهاٌئ 

واِقة ون الههاٍَر واألكواز شات الهًطوص ولٍها أواله إَجابٍة للتأكٍس بأى التركٍبات وت

 .الهالقة، وَهكي حًٍها البسء بتولٍس الكهرباء
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 ترتيبات صافي القياس )الفوترة(:-ج 

ٌّ القٍاس  )الُوترة( هً ترتٍبات إلساوٍة لتبازل الؿاقة والتسوَة بٍي الهستهلك  ترتٍبات ظا

 الهؤهل ووقسم رسوة التوصَن.

وًكووات الؿاقة الشهسٍة الكهروؼوئٍة الطًرَة تن تطسَر الؿاقة الُائػة والهولسة وي َ

. ٌّ ٌكام الُوترة كرظٍس واٌل  إلى وًكووة التوصَن وتسجٍلها 

َجب أى َتن ترحٍل الرظٍس الهاٌل وي زورة الُوترة الحالٍة إلى السورة التً تلٍها وَتن رطهها 

 .وي وبلي ِاتورة استهالك الكهرباء لًقؿة االلتقاء ٌُسها

ٌّ َجب أى تتن ترتٍ ٌّ القٍاس )الُوترة( وبر ٌقؿة التقاء واحسة ورتبؿة بهساز واحس  بات ظا

ٌّ الُوترة ألكحر وي حساب  الهًشأة، وَهكي للهستهلك الهؤهل االستُازة وي ترتٍبات ظا

ٌّ وًؿقة اإلوساز إلزارة كهرباء واحسة تابهة لهقسم  استهالك تهوز للهستهلك الهؤهل ٌُسه 

 رسوة التوصَن.

م رسوة التوصَن إظسار ِاتورة للهستهلك الهؤهل للؿاقة الهسوزة له بهس رطن َجب ولى وقس

الرظٍس الهاٌل ـــ إى وجس ـــ للؿاقة الهطسرة وي وًكووة الؿاقة الشهسٍة الكهروؼوئٍة 

 .رسوة التوصَن لهقسموًكووة التوصَن التابهة  إلى الهؤهلرة التابهة للهستهلك ٍالطً

صَن القٍهة الهستحقة وي الرظٍس الهاٌل للؿاقة الُائػة ـــ إى َجب أى َسِن وقسم رسوة التو

ٌّ حال تن إٌهاء اتُاقٍة الربؾ وِقا  للهقابل الهاٌل وشلك رالل ستٍي  َووا  وي  60وجست ــ 

 .تارَد اإلٌهاء
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وقتؿَ السعودية،  العربية تعبيق ٌظام صافي العذاد في الههلكةإى وا تن شكره أواله وي 

ٍهً لهًكووات الؿاقة الشهسٍة الكهروؼوئٍة الطًٍرة، والصي وؼهته هٍئة وي اإلـار التًك

ٌّ الههلكة   السهوزَة. الهربٍة تًكٍن الكهرباء واإلٌتاج الهسزوج الهساز 

الهتصل وع الشبكة الكهربائية  الهكوٌات الرئيسية للًظام الشهسي .4

(On Grid System) 

( هو األسهل On Grid Systemربائٍة )إى تركٍب الًكام الشهسً الهتطل ون الشبكة الكه

ِهو َتؿلب وسز أقل وي الههسات.  وكل وا تحتاج  وي بٍي األٌكهة الشهسٍة األررى.

 ( هو:On Grid Systemلتركٍب الًكام الشهسً الهتطل ون الشبكة الكهربائٍة )

ٌّ وكاٌها، وكصلك تسهح بالتههياكل التثبيت وَة : تههل هصه ولى تحبٍت األلواح الشهسٍة 

 لتبرَس األلواح.

ستولس كهرباء التٍار الهستهر. َتؿلب ٌكام الؿاقة الشهسٍة الًهوشجً وا  :األلواح الشهسية

 كٍلووات. 6لوحة ِرزَة، إلٌتاج  23َقرب وي 

 : تًقل الؿاقة وي األلواح الشهسٍة إلى االٌُرتر، ووي خن إلى الهًسل أو الهساز.األسالك

الهاكسات الهرتبؿة بالشبكة وطههة  كهربائية العاوة(:اٌفرتر)عاكس ورتبظ بالشبكة ال

ٌّ حال اٌقؿام التٍار وي الشبكة وشلك لهًن  لتوقَ تًصَة الشبكة بالؿاقة الكهربائٍة 

ٍ ن  الهاكس وي تًصَة الشبكة بالتٍار الكهرباٌئ أخًاء أوهال الطٍاٌة لحهاَة الهاولٍي. كها أٌه َق

ٌّ الوقت الُهٌل لتحس ٌّ تسِقات الؿاقة  َس وا إشا كاى َجب استذسام ٌاتج الؿاقة الشهسٍة 

 الهًسل أو تطسَره.
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ٌّ اتجاهٍي بٍي الهًسل عذاد ثًائي اإلتجاه  الشبكة: هصا الهساز  َسهح بتبازل الؿاقة 

 .الكهربائٍة الهاوة

 :واآلى سوٍ ٌقوم بشرح كل وكوى وي ٌكام الؿاقة الشهسٍة ولى حسه

 أوال: هياكل التثبيت:

سًة.  23بٍت هو الهكوى األهن. به َتن تحبٍت األلواح الشهسٍة لهسة ال تقل وي هٍكل التح

. وتتحهل أوباء الحرارة والرـوبة باإلؼاِة  للهٍكلوًاسبة وبالتاٌل ال بس وي ارتٍار وواز 

لطالبتها أوام الرَاح واألواظٍر. وٌجس أى الهواظُات القٍاسٍة لهٍكل التحبٍت تتحهل رَاح 

ّ  153بسروة   ٌ الساوة.كن 

 :َهكي تًقسن هٍاكل تحبٍت األلواح الشهسٍة اٌل خالث اٌوام رئٍسٍة وي حٍج الحركة

 .لأللواح الشهسٍة رالل الهامخابتة الهٍاكل الحابتة:  تهؿً اٌتاجٍة  -1 

ٌّ هصا الًوم َتن تهسَل زاوَة وٍل الذالَا الشهسٍة  -2 ٌّ وحور واحس:  هٍاكل وتحركة 

ٌّ بساَة كل ووسنَسوَا ورتٍي  و تحرَكها ٌّ الهام  وي ـرَق ووتور أو او اربن ورات 

 ٌّ ٌّ وحور واحس َقوم بتحرَك األلواح وسة ورات   ىٍوم وي الشروق حتالَههل 

 .الًروب

ٌّ وحورَي: َتن تركٍب - 3 َتتبن اشهة الشهس و  ”tracker“ بهوتور ههٍاكل وتحركة 

ة الشهس، و شلك بًرع اشهتتحرك الذالَا رالل الٍوم لتكوى زائها وهوزَة وٌل 

ٌّ وحورَيإقطً أالوظول اٌل   .ٌتاجٍة وهكًة للًكام الشهسً. و َتن الحركة 

ٌّ الطباح و تتحرك رالل الًهار  –وحور شرق  ٌرب: حٍج َتن توجٍه األلواح ٌحو الشرق 

 حتً َطل بها الهؿاٍ اٌل الًرب وًس الًروب
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شهة الشهس و بالتاٌل تكوى زاوَة أ ىس الشروق تكوى الذالَا وهوزَة ولوحور رأسً: وً

ٌّ  تبسأتوجٍها رأسٍة ، و  ٌّ السهاء رالل الً االٌذُاعهصه الساوَة  هار ون ارتُام الشهس 

ٌّ الكهر، وبهسها  ٌّ  تبسأحتً تطل اٌل اقل قٍهة   ىتطل ال ل االرتُامزاوَة توجٍه األلواح 

وحورَي بسهرة زوار  أشبه وهل األلواح ولى وًس الًروب الوؼهٍة الرأسٍة ورة اررى

 .الشهس التً تتبن حركة الشهس ـوال الًهار

قوم ٌترٌت َبرٌاوج وتطل بشبكة اال ٌّ التحبٍت الهتحرك َتن استذسام جهاز كهبٍوتر به  

ٌّ للهشروم رالل الٍوم، خن َتن اوؿاء اشارات بحساب زاوَة الشهس للهوقن الج ًرا

 .ٌطَ ساوةللهوتور لتحرَك الذالَا و توجٍها ٌحو الشهس كل 

 

 األلواح الشهسية: ثاٌياً: 

 : أٌوام الواح الؿاقة الشهسٍة

 لوح الؿاقة الشهسً األحازي ووٌوكرَستال الًوع األول:

 (Monocrystalline solar pannels)  األلواح األحازَة وهصا الًوم شات كُاءة والٍة. تأٌت

َا الهكوٌة لأللواح الذال. بهكهر وتًاسق والصي َسل وٌل ٌقاء كرَستاالت السلٍكوى

أحٍر  وتستؿٍن اى ترى أى  . االحازَة وبارة وي سبائك سلٍكوى تن تقؿٍهها اٌل شرائح

الذالَا لٍست وتالظقة وهصا وا َهؿً االلواح االحازَة وكهرها الههٍس كها هو واؼح 

ٌّ  ٌٌل االٌوامأهصه االلواح هً . بالطورة % 317.5األزاء. كُاءتها تطل إلى  وأِػل ٌسبٍا  

  سًة. 25ووهرها االِتراؼً َطل إلى 
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ٍي:  لوح الؿاقة الشهسً الهتهسز بوٌل كرَستال الًوع الثا

(Polycrystalline solar panels) : 

ٌّ الطورتٍي، حٍج تكوى ٍِها  الُرق بًٍها وبٍي األحازَة واؼح جسا وي حٍج الشكل 

 .ة بالذالَا األحازَةتتهٍس باٌذُاع خهًها وقارٌ.الذالَا وبارة وي وربهات وتراظة

كحر 25ووهرها االِتراؼً  %17 كُائتها حواٌل  وٍبها الوحٍس الصي ال َهن  .سًة او ا

ٌّ حالة الهكهر  ٌّ االوتبار وهو اى وكهرها لٍس جهالٍا كها  الكحٍرَي ولكًه احٍاٌا وا َأرص 

 .االزرق االٌسٍاٌب الجهٍل لأللواح الشهسٍة االحازَة
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  (:Thin film solar panelsؿاقة الشهسً خٍي ٍِلن)لوح ال الًوم الحالج:

 

ٌّ األشٍاء الهحهولة وحل اجهسة اإلؼاءة التً تههل ولى الؿاقة  وهصا الًوم  وازة وا َستذسم 

هصا الًوم وي األلواح الشهسٍة رقٍق واٌسٍاٌب كها هو واؼح بالطورة وَأرص  الشهسٍة.

رات واألبحاث التً تجري حالٍا تقوم وهكن التؿوَ. شكل السؿح الصي َتن تحبٍته ولٍه

ٌّ هصه الًوم بالتحسَس ٌكرا ألى له اٌسٍابٍة ووزٌه وسهكه قلٍل ظالحة . وٌل التؿوَر 

بها اٌها اقل االٌوام وي وٍو. للهسَس وي التؿبٍقات وحل اسؿح الهراكب و سٍارات الًقل

االحازَة  قل وي ٌكٍرتهاأوهرها االِتراؼً و  % 12تها قس ال تشَس وي ءكُاءة ِكُا

 .وام ِقؾ 15والهتهسزة و َطل اٌل 

(Monocrystalline solar panels) واهو األفضل اختيار الواح شهسية أحادية     

 ؟ (Polycrystalline solar panels)أو اختيار األلواح الشهسية الهتعذدة  

ٍي بارتالٍ األلواح األ حازَة وي هًاك الكحٍر وي الهُاهٍن الذاـئة  الهًتشرة بٍي الههته 

ٌّ تولٍس الكهرباء. وإى كاى هًاك  الهتهسزة. ِالذالظة أٌه ال َوجس أي أِػلٍة بًٍهها 

َُصكر. ألٌهها وطًووٍي بًُس الهواول الحرارَة وبًُس الهواز واالرتالٍ  ارتالٍ ِهو ال 

ٌّ الهكهر.  الجوهري بًٍهها هو 
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 :ةٍُة توظٍل وطُوِة األلواح الشهسٍكٍ

ي وي ن األلواح وي ٌُس الًوم و القسرة و الحالة. هصا َحس  وي الههن أى تكوى جهٍ

 ى  إكٍب وتواٌل او وتوازي او وسزوج ِالسالوة واألزاء لهطُوِة األلواح. و وهها كاى ٌوم التر

ٍ  ة اإلالؿاق طبح الؿاقة وات ون بهغ تُ  253الواح  13وًس توظٍل  ر، ِهحال  جهالٍة ال تتً

 التوظٍل. وات وهها كاٌت ـرَقة 2533 اإلجهالٍة

 1-:  التوظٍل ولى التواٌل

ٌّ جهٍن -تشهل ربؾ االتطال الهوجب )+( وي اللوح إلى السالب ) ٌّ اللوح الهقابل. و   )

ٌّ الكابل الذلًُ القؿب الهوجب وسوز بوظلة شكر  لوٌها احهر و أٌحى  MC4األلواح ٌجس 

MC4 اللوح الهقابل وباشرة ٌّ زوى الحاجة لههل  لوٌها اسوز، ٍِتن توظٍل شكر ون األٌحى 

 :ألواح وٌل التواٌل بالهواظُات األتٍة 6لتوظٍل  .اي وظالت اررى

 

ار:   ٍ   Isc = 8.75Aالت

  Voc = 37.5Vالُجهس: 

 225v=  6*  37.5للهطُوِة =  اإلجهاٌلالجهس 

ار َكل خابت وًس   ٍ  8.75Aالت

 

 ٌُرتر. ِهحال  أو اإلو وواظُات وًكن الشحي  و َتن ارتٍار ـرَقة التوظٍل ـبقا الحتٍاجات

هصا َهًً اٌه َجب اى ال َشَس وسز األلواح   Voc =150لو كاى وًكن الشحي َقبل ِولت
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 .3وٌل التواٌل وي 

كبر وسز وي األلواح وٌل التواٌل لشَازة أ ن الصي َقبل و وي األِػل زائها ارتٍار الهًك  

بقسر اإلوكاى. و هصا  الُولت و تقلٍل التوظٍل وٌل التوازي الصي َؤزي اٌل صَازة التٍار

ٌّ وقؿن األسالك و تقلٍل ِاقس الًكام  .َؤزي اٌل التوٍِر 

       Maximum System Voltageللجهس الصي تتحهله األلواح الشهسٍة ىقطأهًاك حس 

ٌّ األسواق القٍ لواح أقطً وسز أ ى  أِولت. و هصا َهًً  1333هة تساوي و الهًتشر حالٍا 

 لوح 26=  1333/37.5َهكي توظٍلها وٌل التواٌل = 

 التوظٍل ولى التوازي:-2 

تشهل ربؾ االتطال الهوجب )+( وي جهٍن األلواح ون بهػها و ربؾ جهٍن ٌقاؽ االتطال 

ٌّ هصه الحالة َجب استذسام وظالت-السالبة ) خًائٍة و خالخٍة لههل   MC4( ون بهػها. و 

ٌّ حال صَازة  3وسز الذؿوؽ التً َتن توظٍلها بالتوازي ون بهػها وي  هصه الوظالت. 

ٌّ لوحة واستذسام البارات الًحاس لتًٍُص هصه    Combiner Boxَجب تجهٍهها 

 .التجهٍهات

 

 :ألواح وٌل التوازي 6لتوظٍل 

 37.5vجهس َكل خابت وًس = ال

 اوبٍر 52.5=  6*  8.75تٍار الهجهن = ال
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:التوظٍل ولى التوازي والتوا-3   ٌل

ٌّ هصه الؿرَقة اى َكوى الجهس وتؿابق لكل رؾ وي الَُ   ىذؿوؽ الهراز توظٍلها ولراوى 

 .التوازي

 :ألواح 6التوازي بإجهاٌل وسز  ىالتواٌل و وهل رؿٍي ول ىألواح ول 3َتن توظٍل  ِهحال

 112V=  3*  37.5الجهس = 

 اوبٍر 17.5=  2*  8.75التٍار = 
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ٌّ التوظٍل هً  كحر الؿرق اٌتشارا  هصه الؿرَقة  هس قطً جُ أقٍهة  وازة   هٌأحٍج  أ

 .وا تتؿابق ون الجهس الهجهن لجهٍن األلواح وًكن شحي ٌازرا   لهطُوِة األلواح ألي  

ٌّ برٌاوج حساب وقؿن السلك ٌتٍجة  23ٌّ حالة كاى ـول السلك  وتر و ازرال البٍاٌات 

ٍهة وهقولة بذالٍ القٍهة للسلك و هً ق 2ون6الحسابات سوٍ تكهر اًٌا ٌحتاج وقؿن 

 .الًشاز التً ٌحطل ولٍها وًس وحاولة توظٍل جهٍن األلواح وٌل التوازي

 

 ـرق وهرِة جوزة األلواح الشهسٍة:

:بالهٍي الهجرزة وأجهسة  القٍاس البسٍؿ  ة َهكي وهرِة جوزة األلواح الشهسٍة ـبقا لآلٌت

ٌّ الذالَا الشهسٍة . وهً الذؿوؽ الههسٌٍة الرأسٍة التً   Bus Barال -1 هً  توجس 

ِ  أ  ىو َتن ربؿها ببهغ ول التٍار الكهرباٌئ قسالك وطًووة وي الُػة تسهح بتس

ٌّ اللوح الشهسً   .ِولت وحال 3.5التواٌل لٍكوى جهس الذلٍة الواحسة 

 لُة هصه القػباى والٍة و تهحل ٌسبة كبٍرة وي التكلُة الكلٍة للذلٍةتك

  :اههٍة هصه القػباى

حهل توام َجب راللها اى ت 25اٌل  االِتراؼًتهؿً وتاٌة للذلٍة التً َطل وهرها 

 .الكروٍ الجوَة الطهبة وي رَاح و زرجات حرارة وتُاوتة

ٌّ حالة حسوث شروخ بالذ ٌّ اإلٌتاجٍة   لٍة ٌتٍجة الهواول الجوَةتقلل الُاقس 
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 BusBar 5   ىو األرر    3Busbar    لوحتٍي واحسة شات رالَا

ٌّ اللوحة وٌل  الهوزَالت القسَهة و الررٍطة وي الذالَا لها خالخة قػباى توظٍل ِقؾ كها 

 3BB –الٍسار. 

 3BB –قػباى  3لسَها  الًهاشج الجسَسة و الهًتشرة تجارَا  

 5BB –قػباى 5الذلٍة بها كها اى هًاك تكًولوجٍا وتؿورة 

 3BBو لٍست  3BBوًس شراء اللوح الجٍس َجب الـتأكس وي اى الذالَا 

 ٌوم السجاج:  -2
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ٌّ   3.2mmوازة وا َتن استذسام زجاج بسهك والهستذسم لتًؿٍة األلواح الشهسٍة 

 .تطًٍن األلواح الشهسٍة

 .الوجهٍي وهصا الهؿلوبهصا السجاج َكوى رشي وي 

 

الوجه السارٌل رشي ألٌه رالل وهلٍة التطًٍن تحتاج الذلٍة إلى التهاسك ون السجاج   -1

 .تهاوا، و السجاج األولس ال َتهاسك بشكل جٍس و سٍؤزي إلى إزالة التطٍُح

ٌّ اوتطاص اشهة الشهس و   -2 الوجه الذارجً َكوى اَػا رشي اَػا للهساوسة 

ٌّ الطورةالتقلٍل وي االٌ  هكاس كها هو ووؼح 

 

هكي اشا ٌكرٌا الٍه ٌّ األٌوام الررٍطة وي األلواح ٌجس السؿح الذارجً اولس وحل الهراَا َُ 

اٌهكاس األشٍاء الهحٍؿة بوؼوح، وحل اي زجاج شباك وًشٌل ارر، و لألسَ  ىٌرى أ

 !ون هو األكحر جوزةحٍر وي الًاس َتطور اى اللوح الالالشسَس الك

 

 ة اقل ٌتٍجة وسم اوتطاص األشهةءوهة شات كُاالح لواأظورة 
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ً ن زجاج األلواح الشهسٍة والٍة ال بالحرارة(  ىجوزة وي السجاج السٍكورَت )الهقو  َُط

و وٍسة . ه إلى ستة أؼهاٍ قوة السجاج الهازيلُ و َطل قوة تحه  .وحل زجاج السٍارات تهاوا  

ٌّ األلواح الشهسٍة هً ا ٌّ الطهوز أوام تأخٍر استذسام هصا السجاج الهقو ى  لهساوسة 

 .البرز و أحهال الرَاح و الحلوج

بسال وي القؿن  جهاال  إوًسوا ًَكسر السجاج الهقوي َتحؿن الى قؿن ظًٍرة ٌٍر ؼارة 

 .الكبٍرة شات الشُرات الحازة وحل السجاج الهازي

األٌوام الررٍطة وي األلواح الشهسٍة التً تًتجها الشركات الطًٍرة تستذسم السجاج 

ٌّ اٌذُاع وي التسب   ل الهواول الجوَة ِػال  ي الصي ال َتحه  الهاز ٌتاجٍة األلواح إب 

 .للؿاقة ون ورور السوي

 :(bypass diodesوجوز الساَوز )-3

ولى الجسء الذلًُ وي كل لوحة هًاك ولبة وي البالستٍك األسوز بها وذرج السلك 

 .الهوجب و السالب

ن التواٌل لتوٍِر الجهس الهجه   ىول زارل هصا الهلبة َتن تجهٍن رؿوؽ الذالَا وها  

  .لجهٍن الذالَا

 لوحة ىولت وٌل التواٌل للحطول ولِ 11رؿوؽ شات جهس  3َتن تجهٍن  ِهحال

و لكي وًس تجهٍن هصه الذؿوؽ َجب استذسام قؿهة  ِولت 33شهسٍة شات جهس 

ٌّ الطورة  Bypass Diodeالساَوز كهربائٍة تهٍر باسن  كها 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%AF
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 زاَوز خًاٌئ 3ولبة تجهٍن بسارلها 

ه لواح الشهسٍة ال َتن استذسام هصة و الًٍر وهتهسة وي األطٌٍّ األٌوام الرر

ٌّ الطورةالطه   ٌّ التكلُة كها   :اوات للتوٍِر 

 

 وًتج ٌٍر وهتهس –رٍطة بسوى اي زاَوز ر ولبة 

 رة اللوحة الشهسٍة:قٍاس قس -3

 :الهازي لقٍاس اللوح الشهسً  Multimeterَهكي استذسام االِووٍتر
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راءات الهذتلُة التً َجب التحقق وًها للتأكس وي اى األلواح هًاك ٌوواى وي الق  

  ٍ  .ة الؿاقة التً تولسهاالشهسٍة تههل بشكل ظحٍح ورؤَة كه

 ي البؿارَة ووًكن الشحيو َتن ِطل األلواح الشهسٍة تهاوا   قٍاس الُولت

ؼهاى أى َتن تهٍٍي األِووٍتر لقٍاس الجهس و –Voc َتن توجٍه اللوح ٌحو الشهس 

 ٍي القؿب الهوجب و السالب لأللواح وقٍاس األوبٍر.ب

كي بتهٍٍي األِووٍتر لقٍاس التٍار. َتن وهل ٌُس الذؿوات السابقة و ل  

 باستذسام الههازلة األتٍة و َهكي ببساـة قٍاس قسرة اللوح بهس قراءة هصه القٍن :

 القسرة = الُولت * األوبٍر

 6و األوبٍر  37.5ِهحال لو كاٌت قراءة الُولت 

 وات 225=  6*  37.5َكوى قسرة اللوح = 

وي الههروٍ اى قسرة اللوحة َتن تحسَسها بًاء وٌل ارتبار وههٌل تحت زرجة حرارة 

ٌّ الهههل 25 ٍل الحطول وٌل ٌُس قٍهة بالتاٌل وي الهستح .وئوَة و لروٍ راظة 

  .جراء قٍاس الجهس و التٍار بالؿرَقة السابقةإالقسرة الهكتوبة وٌل اللوحة وًس 

 ٌّ و لكي َهكي وهرِة كُاءة اللوحة الُهراز ارتبارها بهقارٌتها بلوحة اررى َتن ارتبارها 

  .ٌُس السواى و الهكاى

% وي القسرة الهكتوبة 83 و بطورة تقرَبٍة َجب اى ال تقل قسرة اللوحة وًس قٍاسها وي

ٌّ وًتطَ الًهار ون توجٍه اللوحة وهوزَة ولى أشهة  ولٍها، و شلك وًس اجراء االرتبار 
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َُ  ،الشهس هكي استذسام هصا االرتبار البسٍؾ لقٍاس و تحسَس اي لوحة وهٍوبة وي كها 

 .ؼهي ـرز كبٍر

التقطً وي جوزة إجهاال : هًاك وجهووة وي الشهازات الهالهٍة والتً تًًًُ وي البحج و

ٌّ األلواح الشهسٍة الهُ  راز اللوحات الشهسٍة. هصه الشهازات الهالهٍة إشا وجست 

 .ؿهئي البالتأسٍسها لسَك ٍِهكًك أى تكوى وُ 

قات التً توجس ولٍها و التً تشٍر طهلاح الشهسٍة، َجب االٌتباه إلى الللتأكس وي جوزة األلو

 اللوح الشهسً، وهصه بهغ الشهازات: إلى شهازات الجوزة والتطسَق التً حطل ولٍها

 International Electrotechnical Commissionشهادات الهجلس الذولي الكهروتقًي  

 IEC 61215 

تذتض هصه الشهازة  بههاوالت تقازم األلواح الشهسٍة، وتػهًة كل الهواول 

 والقوى الؿبٍهٍة ) الهًاخ، اإلشهام الشهسً، األحهال الهٍكاٌٍكٍة،...(

 

- IEC 61730 

 تذتض هصه الشهازة  بهؤهالت األواى لًهاشج األلواح الشهسٍة.

 (CE Mark)شهادة 

تػهي هصه الشهازة وواِقة الهًتج للههاٍَر األوروبٍة الذاظة بالطحة 

 والسالوة وحهاَة البٍئة.
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 (UL Listed)شهادة 

UL :Underwriters Laboratories  ى وتهًً وذتبرات التأوٍي وهً شركة أوا

 أورَكٍة والهٍة.

 

  (MCS)شهادة 

(MCS : Microgeneration Certification Scheme)   وذؿؾ شهازة تولٍس الؿاقة

 َػهي الجوزة.

 

 (Technical Inspection Association TUV)شهادة جهعية التفتيش التقًي 

ٌّ ِحض وتُتٍش الهًتجات. وهصه الشهازة تهًً أى  هً وجهووة شركات ألهاٌٍة وذتطة 

 اللوح الشهسً وػهوى الجوزة.
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  :االٌُرتر )الهاكس( :خالحا  

ٍ   هو جهاز ولٍُتهُ  القازم وي األلواح او البؿارَات اٌل تٍار   DCار الكهرباء الهستهرتحوَل ت

لتشًٍل أجهسة الهًسل أو الهػذات أو ربؾ ٌكام الؿاقة   383/223/113ACوترزز 

أٌوام وي الهواكس ووا َههًا هًا هو الشهسٍة بشبكة الكهرباء الههووٍة. َوجس وسة 

 ( : on grid inverterالهاكس)االٌٍُرتر( الهتطل بالشبكة الههووٍة )

 

 الًكن الهتطلة بشبكة الكهرباء ٌّ  َستذسم هصا الًوم 

 وٍجاوات 1و حتً  كٍلو وات  2وي  َوجس وًه وقاسات تبسأ  

  ًِولت 223ِاز  1 كٍلو َكوى ٍِها ٌوم التٍار الذارج 5الهقاسات الطًٍرة حت  

  ِولت 383ِاز ،  3كٍلو َكوى ٍِها ٌوم التٍار الهترزز الذارج  5الهقاسات األكبر وي  
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ٌّ  ًَؿُئرتر َُطل التٍار الكهرباٌئ تلقائٍا و ٌٍُهصا الًوم وي اإل تهاوا وًس اٌقؿام التٍار 

ٌّ حال قٍام حق  الشبكة، و هصه الذاظٍة تُ  هرباء وهال ظٍاٌة بشبكة الكأق األواى للههال 

.الكهرباٌئ خًاء اٌقؿام التٍارأ  

ٌّ قسن األسهار.َوجس أٌوام وسَسة وي الهواكس سٍتن التؿرق إلٍها الحق ا    

 األسالك أو الكيابل: :رابعاً 

 وواصفات كابالت العاقة الشهسية

 تكوى الكيابل الهعتهذة وصالحة لالستخذام في األٌظهة الفولتية

(ul-tuv) 

ٌّ السول الهربٍة ًَُلوى  م هصه الهواظُات و َقوووى باستذساي ووهكن الههًسسٍي 

ٌّ األسواق  الُرق األساسً هو اى الكابالت الكهروؼوئٍة. الكابالت الهازَة الهتوِرة 

حهاَة وي الكروٍ بًرع توٍِر لها ال وطههة و وهسولة بؿبقتٍي وي الهواز الهازلة

ٌّ األجواء شسَسة البروزة او الحرارة حٍج َكوى الهازل أو ـبقة  الؿوَل ىالهس ىالجوَة ول

  .وهرؼة للشروخالحهاَة الذارجٍة 

ٌّ الؿٍر الهوج ٌّ الؿرٍ السالب.َتن استذسام اللوى األحهر   ب و اللوى األسوز 

حٍج تتكوى الشهٍرات وي وسة أسالك  أو شهٍراتلًحاس َهكي أى َكوى ظلب القلب ا

 .هصا الًوم باستذساموظى .و َُ  ظًٍرة تسهح باى َكوى الكابل ورٌا  

كبر وًس التوظٍالت و بالتا ٌل ًَتج وًها وقاووة األسالك الشهٍرات لها وساحة سؿحٍة ا

 .اِػل اقل و توظٍل

ٌّ لل لروٍ رارجٍ 33َجب اى َطل إلى  االِتراؼًالههر  ة ظهبةوام حتى   

 زرجة وئوَة كحس أقطى 123زرجة وئوَة إلى  33-حهل زرجات الحرارة الشسَسة وي تت

 لٍس لها والقة بسرجة حرارة الجو القطوىو َالحق هًا اى زرجة الحرارة 
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رارة الًاتجة اٌل الح باإلؼاِةألشهة الشهس الهباشرة  األسالكحٍج َجب حساب تهرع 

 .وي التٍار الهار به

اٌذُاع زراى االٌبهاخات و ووواظُات  .ِوق البًُسجٍة وقاووة لألشهةتكوى ى أو

كل أخًاء الحرَق  التآ

 توصيالت و لحاوات كابالت العاقة الشهسية

 

ٌّ الًكن الكهروؼوئٍة هً وكوٌات السالوة التً تُ  ٌّ السالوة وظالت السلك  سهن 

ٌّ   TUVوهتهسة و حاظلة وٌل شهازات  MC4َتن استذسام وظالت .التشًٍلٍة للًكام

ـبقا ل الجهس و القسرة   MC4َتن تطهٍن الوظالت .وات و التوظٍالتجهٍن اللحا

ٌّ األسواق تبسأا .االستٍهابٍة للتٍار الهؿلوب اوبٍر،  33حتً  13وي  لقسرات الهتوِرة 

 االِتراؼًل ـاقة والٍة الكُاءة و الههر وَتن تجهٍس الهوظالت  .ِولت 1333 ىبجهس حت

  .الؿوَل

قُل ٌهاَات الكابل لهًن زرول الهاء أو الرـوبة إلى  بإحكامت الذاظة تقوم هصه الوظال

 .زارله

ٌّ األٌكهة ال ٌّ بٍئة وهر  ألى ال شهسٍةتشَس أههٍة هصه الًقؿة  ا   ؼةكابل َكوى ووؼوو 

 .للهاء أو الرـوبة لُترات ـوَلة
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 on gridالهساحة الهعلوبة إلٌشاء ٌظام العاقة الشهسية للهًسل بًظام 

تر و 6.6تكوى الهساحة الهؿلوبة  ٌّ حال تركٍب هٍكل حسَسي وٌل شكل وكلة )تاٌسا(

ٌ حال تركٍب شاسٍهات وًُطلة وٌل األرع ون وساِات ّ  وسؿح لكل كٍلو وات قسرة اوا  

 وتر وسؿح لكل كٍلو وات قسرة. 13 بٍي ظُوٍ األلواح الشهسٍة تكوى الهساحة حواٌل

 وعرفة حجن الًظام:

  ٍ سهر الًكام الشهسً ألى البٍوت زاز  ة الؿاقة الكهربائٍة الهستهلكة شهرَا  كلها زازت كه

كبر وي األلواح الشهسٍة كبر تحتاج لهسز أ . ٌُرتر قويوأل التً تستهلك ـاقة كهربائٍة أ

ـ   ) تحسَس وسز األلواح وقوة األٌُرتر(  ولههرِة حجن الًكام كهرباء ِاتورة ال ولى المَهكًك اال

 ي سٍحسز حجن الًكام.الذاظة بهًسلك للتهرٍ ولى االستهالك الٍووً للكهرباء وهو الص

 حساب االستهالك اليووي للكهرباء -

 .اليوم في الجهاز يستهلكها التي العاقة= العهل ساعات × الجهاز قذرة × العذد 

 ولى سبٍل الهحال:
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ٌّ الساوة 233ساوات =  6× وات  13× وطابٍح  4  .وات 

ٌّ الساوة 383ساوات =  6× وات  83× تلُاز  1  .وات 

ٌّ الساوة 323ساوات =  3 ×وات  83× حاسوب 1  .وات 

ٌّ الساوة 123ساوات =  6× وات  23× رَسٍُر  1  .وات 

ٌّ الٍوم 1163= 123+ 323+ 383+  233ٌجهن  ٌّ الساوة    . وات 

ٌّ الٍوم هً  ٌّ الساوة. 1160إشى إجهاٌل الؿاقة الهستهلكة  ٌّ 1.16َهًً  وات  كٍلو واؽ 

 .الساوة

 حساب الفقذ أثًاء التركيب: -

% 33 لىإ %13وي ركٍب أي وًكووة كهربائٍة بؿبٍهة الحال َوجس ِاقس، وقس َطل أخًاء ت

بسبب التوظٍل و جوزة االسالك ووقاووة البؿارَات الهستذسوة وكصلك كُاءة األلواح 

ٌّ الٍوم وشلك  الشهسٍة، لصلك ِإٌه َجب اؼاِة هصا الُاقس إلجهاٌل الؿاقة الهستهلكة 

 بتؿبٍق الههازلة التالٍة :

 1.3× قة الهرادة = إجهالي العاقة الهستهلكة في اليوم إجهالي العا

ٌّ وحالًا هً:    وات ساوة 1538=  1.3×1163والؿاقة الهراز تولٍسها 

 تحذيذ عذد األلواح الشهسية: -

لههرِة ـاقة األلواح الشهسٍة َجب قسهة الؿاقة الهراز تولٍسها ولى وهسل اإلشهام  

ٌّ الٍوم للهًؿقة التً سٍتن تر وهو وي أولى  6.3إلى   3كٍب األلواح ٍِها، وا بٍي الشهسً 

  ً ٌّ الهالنال  .سب 

 وات 1538الهراز تولٍسها هً  إشا كاٌت الؿاقة

 .وات 377=  3÷  1538ِإى ـاقة األلواح الالزوة = 
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 ,قسرة اللوح الصي ٌرَس شراءه÷ وسز األلواح = ـاقة األلواح الالزوة 

 :وات 133شا أرزٌا شراء ألواح إِهحال 

 233وات أو لوحٍي 133ألواح   3َساوي تقرَبا  3.77=  133÷377ِإى وسز األلواح الشهسٍة = 

 وات.

 تحذيذ قوة االٌفرتر: -

 .ولى اجهاٌل قسرة األجهسة وقت الصروة (the inverter) ارتٍار قوة االٌُرترهتهس َ

 :الهحال أواله، اجهاٌل قسرة األجهسة وقت الصروة هوًُِ 

 222وات =  23× رَسٍُر  1وات+ 83× حاسوب 1وات + 83× تلُاز  1وات +  13×وطابٍح  4

 .وات

احتٍاـا وتذتلَ بارتالٍ شركة التطًٍن  االٌُرتر% كهاول كُاءة ألزاء 33وَجب ارص 

 :وكُاءتها

 وات تقريبا. 282=  1.3×  222االٌفراتر =  قوة وبالتالي،

 on gridًسل بًظام الهوقع الهًاسب إلٌشاء ٌظام العاقة الشهسية لله .5

ٌّ السؿح ٍِجب التأكس وي أى حالته جٍسة وَسهح بتحبٍت  ٌّ حال تركٍب األلواح الشهسٍة 

 زوى التأخر بهذتلَ الهواول. األلواح بشكل جٍس

 َجب التأكس أَػا وي أى ووقن تركٍب األلواح الشهسٍة َتهرع إلشهام شهسً كاٍ.

ٌّ ووقن تركٍب األلواح الشهس ٍة، ٍِجب إزالة وسبب شلك التكلٍل إى ٌّ حال وجوز لل 

 أوكي شلك وإال ٍِجب ارتٍار ووقن آرر.
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 َُ ٌّ حال وجوز تكلٍل وهها كاٌت وسته قطٍرة، حٍج َؤزي إلى ال  ًطح بتركٍب ٌكام شهسً 

 اٌذُاع اإلٌتاج الكهرباٌئ وي األلواح الشهسٍة وقس َؤزي أَػا إلى حرَق.

 on gridبًظام إٌشاء ٌظام العاقة الشهسية للهًسل تكلفة  .2

إى تكلُة تركٍب الؿاقة الشهسٍة للهًازل تشهل تكلُة وكوٌات الًكام )األلواح الشهسٍة، 

ها هاألٌُرتر، أٌكهة التحبٍت، األسالك،البؿارَات،...( إؼاِة إلى تكالٍَ التركٍب والتً ستسِ

جهل تكالٍَ ٌكام ـاقة وبالهُ  للهقاول الهذتض والصي سٍقوم بالحسابات والتركٍب.

 رَال للواؽ وهصا الًوم الههتاز. 5رَال الى  3سٍة وي ٌوم جٍس وي شه

 سعر األلواح الشهسية: -

 َُ ًتجها َذتلَ سهر لوح الؿاقة الشهسٍة ولى حسب ٌووه و ولى حسب الؿاقة التً 

 وات( وولى حسب الشركة الهطًهة. 333وات  أو   233وات أو  133)

 (Monocrystalline solar panels)وقارٌة بٍي أسهار األلواح األحازَة 

 (Polycrystalline solar panels)واأللواح الهتهسزة 

 
لوح العاقة الشهسية 

 وات 122ووٌوكريستال 

لوح العاقة الشهسية 

 وات 152ووٌوكريستال 

لوح العاقة الشهسية 

 وات 252ووٌوكريستال 

لوح العاقة الشهسية 

 وات 322ووٌوكريستال 

لوح العاقة الشهسية 

 وات 312تال ووٌوكريس

 السعر بالريال السعودي
253 378 653 753 783 

 
لوح العاقة الشهسية 

 وات 52بولي كريستال 

لوح العاقة الشهسية 

 وات 122بولي كريستال 

لوح العاقة الشهسية 

 وات 152بولي كريستال 

لوح العاقة الشهسية 

 وات 252بولي كريستال 

لوح العاقة الشهسية 

 توا 332بولي كريستال 

 السعر بالريال السعودي
123 253 322 353 675 
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(الهربوط بالشبكة عر االٌفرتر )العاكسس  

كٍلو  5وٍجاوات. الهقاسات الطًٍرة حتً  1كٍلو وات و حتً  2َوجس وًه وقاسات وي 

كٍلو َكوى ٍِها ٌوم  5ِولت، أوا الهقاسات األكبر وي  223ِاز  1َكوى ٍِها ٌوم التٍار الذارج 

 أٌوام االٌُرترات ون األسهار: أِػل هصه بهغ ِولت. 383ِاز ،  3لتٍار الهترزز الذارج ا

 SMAاٌفرتر الشركة األلهاٌية 

 الَ رَال سهوزي. 15االٍ الى  13سًة سهره  15ؼهاى 

 

 Froniusالشركة اإليعالية اٌفرتر 

 االٍ رَال سهوزي. 8سهره تقرَبا  .ؼهاىبه  وهتاز 
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 ABBأٌفرتر 

 الى وشر االٍ رَال سهوزي. 8َتراوح بٍي  سهره

 

 BOSCHاٌفرتر 

 وهتاز وي األِػل والهٍا والرابن اوروبٍا قلٍل األوؿال

 

 HUAWEIاٌفرتر 

 كٍلو وات. 12الَ اشا أرزت  15اٌل  13أالٍ رَال واألوروٌب وي  8االٍ إلى  6وي وهتاز 
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 أسهار الكابالت:

 الالسهر بالرَ الؿول بالهتر الهقؿن

 رَال 3 ا وتر ون3

 رَال 133 وتر 53لُة  ون3

 رَال 273 وتر 133لُة  ون3

 رَال 3.25 وتر 1 ون6

 رَال 162 وتر 53لُة  ون6

 رَال 322 وتر 133لُة  ون6

 

الهتصل بالشبكة  on gridفوائذ اٌشاء ٌظام العاقة الشهسية للهًسل بًظام  

 العهووية للكهرباء

السهوزَة،  الهربٍة ٌّ الههلكة on gridاقة الشهسٍة للهًسل بًكام  وي ِوائس اٌشاء ٌكام الؿ

 :2317أٌسؿس  21لجرَسة وكة االخًٍي  (الشهري)ل وحاِق هٍئة تًكٍن الكهرباء، احسب أقو

 خفض التكلفة الشهرية

ٌّ حالة ترشٍسهن سٍستٍُسوى بشكل كبٍر، وولى سبٍل الهحال: وهٍل كاى َسِن  ى  إ الههالء 

ه وي الكهرباء وي الستُازت  رَال ٌكرا   233طبح ِاتورته أى تُ  رَال شهرَا وي الههكي 533

ٌّ حالة الترشٍس ووسم إؼاِة أحهال لي َكوى هًاك أي ِاتورة سوى  الؿاقة الشهسٍة، و
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إلى أى الُاتورة  ها  رسوم الهساز الهازي بل سٍكوى لسَه ِائغ َحتسب ٌهاَة الهام، وًو  

 .ز القسَنوة وي الهسار كالههتاز ؼهي الُاتورة الهقس  ستطسُ 

 الخذوة وتاحة لكل الهذى

أٌكهة الؿاقة الشهسٍة الكهروؼوئٍة الطًٍرة لي تذتض بهسًَة وحسزة، بل سٍشهل  إى  

شلك جهٍن الهسى كوى السولة تحرص زائها ولى تقسَن الذسوات لكل األواكي، راظة التً 

كهلتوِر ولى الهواـي أي تكالٍَ وازَ   وجه لتحقٍق  ة، ولصلك ِإى الههل الحاٌل َجري ولى أ

كل األهساٍ والذؿؾ التً وي شأٌها تقسَن أِػل الذسوات بها َتواِق ون رؤَة الههلكة 

2333.  

 رسوم فقظ دوى فاتورة

الههٍل سٍسِن الرسوم ِقؾ زوى احتساب أي  وكشَ وحاِق هٍئة تًكٍن الكهرباء أى  

الرسوم رالل  ِاتورة شهرَة ٌكٍر الكهرباء الهستذسوة وبر األلواح الشهسٍة، حٍج ستحسز

 إلى أى   الُترة الهقبلة قبٍل التؿبٍق والتًٍُص، ولي َكوى هًاك رسوم ولى التوظٍل، وشٍرا  

ٌٍ لتًكٍن وهلٍة االستهالك  :ازاىالههٍل سٍكوى لسَه وس   األول للشبكة الكهربائٍة ، والحا

ستذسوت وي الشبكة، بحٍج واحتساب وا تن استهالكه وي األلواح، وكصلك الكهٍة التً اُ 

  :تكوى اآللٍة كالتاٌل
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 الحالة األولى

إٌتاج الؿاقة الكهربائٍة وي األلواح الشهسٍة أولى وي استهالك الههٍل: لي َسِن الههٍل 

حتسب له ٌهاَة ِائغ شهري َُ  از الشبكة الهازَة، وبصلك سٍكوى لسَه  ِاتورة سوى رسوم وس  

 .ز الذسوة بحسب سهر التهرِةبل وسو  كل وام وي ق  

 الحالة الحاٌٍة

لي ٌّ هصه الحالة الستهالك الههٍل:  إٌتاج الؿاقة الكهربائٍة وي األلواح الشهسٍة وساو  

 .وى رسوم وساز الشبكة الهازَة، ولي َكوى هًاك ِائغَسِن الههٍل ِاتورة س  

 الحالة الحالحة

إٌتاج الؿاقة الكهربائٍة وي األلواح الشهسٍة أقل وي استهالك الههٍل: سٍكوى هًاك 

ٌّ وي قبل الشبكة الهازَة، وها سًٍتج وًه ِاتورة للشبكة الهازَة بقٍهة  استهالك إؼا

 االستهالك وػاِا إلٍها رسوم الهساز، وبصلك لي َكوى لسَه ِائغ شهري.

الهتصل بالشبكة  on gridعيوب اٌشاء ٌظام العاقة الشهسية للهًسل بًظام 

 العهووية للكهرباء

الشبكة الههووٍة الهتطل ب on gridوي أهن وٍوب ٌكام الؿاقة الشهسٍة بًكام  -

ٌّ حال اٌقؿام تٍار الشبكة الهاوة ِإى  اٌ للكهرباء الهاكس الهربوؽ بالشبكة َُطل  ه 

ٌّ حالة اٌقؿاوه تلقائٍا   ، ِاى هصا الًكام َولس الؿاقة ِقؾ وًس تواِر تٍار الشبكة و 

  ِ  .ر اي وطسر احتٍاـً للؿاقةَطبح الًكام وتوقَ و ال َو
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اسهار خابتة لبٍن الكهرباء لهسة  ىب الهشروم ولٌّ بهغ السول َتن التهاقس ون ظاح -

هلة لقٍهتها ٌتٍجة التػذن. هصه ـوَلة زوى اي صَازة سًوَة لتهوَغ ِقساى الهُ 

ٌّ الس   ٌٍ وي وهس  ول التً تهالهشكلة تكهر بوؼوح  ٌّ وطر  الت تػذن والٍة. ِهحال  ا

القٍهة ستكوى سًوات  13% وها َهًً اٌه رالل 12ة اٌل ٌسبة الػذن السًوَ  

ٍ  33 ها ٌسبتهب قٍة لهوائس الهشرومالحقٍ ة. و هصا بذالٍ الشَازة % وي القٍهة الحال

ٌّ وطارََ التشًٍل التً سوٍ تط   % وي القٍهة الحالٍة 333ل اٌل الهستهرة 

 ىبرٌاوج زراسة الجسو ىالهرتُهة ولرتُن. و بوؼن قٍن التػذن ن الهُ ذٌتٍجة التػ

كبر وي أ هكي اى تكوى روم وُ سًوات وطارََ تشًٍل الهش 13ه رالل َهكي رؤَة اٌ  

 .الههووٍةس بٍن الكهرباء لشركات التوصَن ووائ 

ٌّ 3.6ٌتاجٍة األلواح تقل ون ورور الوقت بًسبة تطل اٌل إ - % 15حواٌل  يأ السًة% 

 .ل ووائس الهحؿة ون ورور الوقتهر اِتراؼً للهشروم. هصا َقل  وام وُ  25رالل 

ٌّ تكًولوجٍا الذالَا تػ  التؿو   - ٌّ وؼن وًاِسة ؼهٍَ ن الهستر السرَن  حهر الحاٌل 

ل السرَن لقٍهة كُ آ ت وهسوزة. شلك بذالٍ التبهس سًواون الهستحهر الهستقبٌل 

جٍال جسَسة وي الهكوٌات األكحر أوًاظر ٌكام الذالَا ٌتٍجة لهور  األظول الحابتة وي

 .تؿورا
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