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تأثير تطبيقات الطاقة الشمسية على الفراغات العمرانية بالتجمعات
السكنية الجديدة

م.مها عفيفي محمد ،1أ.د.حسن أحمد الزملي ، 2أ.م.د.إبراهيم شرف الدين  ، 3د.أشرف فتحي عبد الجواد

4

 1معيدة بقسم الهندسة المعمارية بمعهد األهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا ب 6أكتوبر.
2استاذ العمارة بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها.
3استاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها.
4مدرس بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها.

 -1المقدمة
ا
برزت على الساحة العالمية قضيية اسيخداا الااقيات اليايياا مالمخييااا مدااية الااقية ال مسيية الكهرمضيميية باعخبارهيا إحيا
اال سخراخيييات لخلبية االحخيايات المسخقبلية العالمية مالمحلية من الااقة ،لما لها من مميزات عاياا منها أنهيا الخحخياإ إليى مقيما مال
خدلق أي ملمثات ،ميمكن اسخداامها في كل من الخابيقات الكبيرا مالاغيرا كما يمكن اميها بالخكمين الحضري بمظهر يمالي امن
الحاية إلى مساحات دااة بها.
كما خعخبر الفراغات الحضرية من أه عناار الخكمين الحضري فيي الميان ،حييت خخمثيل أهميخهيا فيي الخماايل الب يري مممارسية
األن اة الخي ال يمكن ممارسخها اادل المحاا السكنية.
يمكن أن خمثل الفراغات الحضرية قيمة كبيرا إلنخاإ الااقة إذا خ اسخغاللها في امج األنظمة الكهرمضميية بهيا عليى مسيخم كبيير،
كما يمكن أن يساه الخامي الييا لهذه األنظمة في خحسين مظايف الفراغ مالامرا البارية له ،مزيااا معي األفراا بهيذه الخقنييات
مما ينخج عنه خقبلها ايخماعيامهم أحا أه المخالبات لنياح خابيقها بالفراغات العامة.
 -2ملخص البحث:
يركز هذا البحث على كيفية تكامل التصميم البيئي العمراني للفراغات والتشكيل العمرانيي لهيا ميت تيبيقيات اليااية الشمسيية الكهرو يوسية لةسيتفا ة
منها ،كما ينااش تأثير هذه التقنيات الكهرو وسية على الفراغات العمرانية وظيفيا ً وبصرياً.
 -3المشكلة البحثية:
يتم التعامل مت تيبيقات اليااة الشمسية بالعمران في المدن المصرية على أنها أجهزة تقنية فقط إلنتاج اليااة وال يتم راسة تصميمها لتتكامل معي ،،ييتم
تيبيق معظم تقنيات اليااة الشمسية على أسيح المباني فقط مما يقلل وعي األفرا بأهميتها .كما إن تيبيق تقنيات اليااة الشمسية فى المبيانى فقيط غيير
كافي لتقليل اعتما المدن على اليااات غير المتجد ة بنسبة كبيرة ،ولكن يجب أن تتكامل الفراغات العمرانية مت المبانى لكى يتم تشيييل المدينية إعتميا ا ً
1
على اليااة الشمسية بنسبة كبيرة.
 -4هدف البحث:
تحديد أهم االعتباراتواالشتراطات التصميمية الواجب إتباعها عند تصميم الفراغات العمرانية بالتجمعات السيكنية تتيى تيتةمع ميت التقنييات والتيبيقيات
الحديثة لليااة الشمسية مت و ت رؤية لكيفية تكامل تيبيقات اليااة الشمسية بالفراغات العمرانية بصريا ً ووظيفياً.

 -5المنهجية البحثية:
يعخما البحت على المنهج االسخقرايي مذلك من دالل اسخدالص أه خأثيرات األنظمة الكهرمضميية على الفراغات العمرانية بالخيمعات
السكنية باريا ا ممظيفياا ،مذلك من دالل الاراسات النظريية ثي الاراسية الخابيقيية لخقنييات الااقية ال مسيية بأحيا الفراغيات العمرانيية
للخمال إلى أسس ممعايير خابيق األنظمة الكهرمضميية بالفراغات العمرانية مما خأثيرها عليها.
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 -6الدراسات النظرية:
 -1-6األنظمة الكهروضوئية كأهم تطبيقات الطاقة الشمسية بالعمران:
مهي عبارا عنأ باه مماالخخقم باسخغالل الضمء السياقا عليي األرم مين ال يمس فيي خملييا يهيا كهربيي ييياي اليي ميرمر خييار
كهربي ،1مخسخدا هذه الخقنية في مياالت كثيرا كخ غيل المباني مالفراغات العمرانية كمماقف السيارات ،إنارا الارق ،خ غيل إ ارات
المرمر مالعالمات اإلر ااية للارق ،المياالت الزراعية ،حن السيارات الكهربايية مخابيقها على نظ الممااالت.
 1-1-6عناصر ومكونات األنظمة الكهروضوئية:
خخكمن األنظمة الكهرمضميية من الداليا الكهرمضميية مالخي خعا العنار األساسي لها.ث خرخبا هذه الداليا في محاات نماية خسمي
األنماا الكهرمضميية أم األلماح الكهرمضميية،ميخكمن النظا الكهرمضميي عناما يخ خمايل هذه األنماا الكهرمضميية معيا ا يكل
( ،)1-1كما أن للنظ الكهرمضميية الميمعة عاا أنماع إلنخاإ الااقة خبعا ا لابيعة الم رمع  .2مفيما يلي سييخ اراسية هيذه المكمنيات
بالخفايل.

النظا الكهرمضميي

األنماا الكهرمضميية الدلية الكهرمضميية

المافمفة الكهرمضميية

شكل  1 -1مكونات األنظمة الكهرو وسية.

ميمضح اليامل الخالي ( )1-1اراسة لهذه المكمنات بالخفايل :
جدول  1 -1عناصر األنظمة الكهرو وسية.
التوصيف

العناصر

الخةيا السليكونية
المتبلورة

السيليكون متعد ة التبلور

كفامة  ،4%18: 12المساتة/ك.و 8-6:.ع

52

السيليكون غير المتبلور

كفامة  ،4%10: 4المساتة/ك.و25-10:.ع

25

النحاس األنديوع الديسيلينايد

25

الكا ميوع تيلوريد

25

كفامة  ،4%14:12المساتة/ك.و 8-7:.ع
كفامة %11

التكنولوجيا
المستقبلية

تكنولوجيا الخةيا الهجينة

5

كفامة %22,1

تكنولوجيا خةيا النانو الشمسية

6

كفامة %16,5

7

ايد
التيوير

الجيل الثالث:

الخةيا العضوية

األزرق القياسييي واألسييو الرمييا ي واألصييفر واألتميير
واألخضر والفضي واألرجواني.

اللون

( األنماط
الكهروضوئية)

كفامة  ،4%13: 9المساتة/ك.و11-8:.ع

متاح لةستخداع التجاري

الجيل األول:

األغشية الرايقة

الوحدات
النمطية

كفامة ،4%21 :14 3المساتة/ك.و7-5:.ع

السيليكون أتا ي التبلور

الجيل الثانى:

الخاليا
الكهروضوئية

52

الجيل األول من  %30: 0عن طريق التحكم في المسافات بين الخةيا.
الخيارات
التصميمية

4

الشفافية
التظليل

عن طريق عدع وجو الما ة العاكسية ،أو الينقش بيالليزر
الجيل الثاني
ليعيي الشفافية المشابهة للزجاج الملون.
كلما زا التظليل على النمط كلما الت كفامت ،إلنتاج اليااة.
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العوامل التقنية
المؤثرة على الكفامة

الجيل األول

8

الحرارة

زوايا الميل
واالتجاه

المصفوفات
الكهروضوئية

النظم
الكهروضوئية

األنماط المسيحة
النظم المركزة

9

ااسمة بذاتها

4

تقل الكفامة  %0,5: 0,4لكل رجة مئوية.

تقل الكفامة  %0,2: 0,1لكل رجة مئوية للسيليكون
الجيل الثاني
غير المتبلور %0,2:0,5 ،لألنواع األخرى.
تستخدع اإلشيعاع الشمسيي المباشير زواييا المييل ميا بيين
الجيل األول  ،°60:°10واالتجاه نحو الجنوب ،تقل الكفامة عند التوجي،
التجاهات أخرى ،ال توج ،للشمال.
تسييتخدع الضييوم المحيييط بييدالً ميين اإلشييعاع الشمسييي
الجيل الثاني
المباشر ،فيقل تأثير التوجي ،على كفامة عملها.
والثالث

تكون األنماط إما ثابتة أو متحركة لتتبت مسار الشمس في اتجاه واتد أو اتجاهين.

10

متصلة بالشبكة
11
المحلية
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تقوع بتركيز

وم الشمس عن طريق المرايات والعدسات.

يسمح بسحب الكهربام من الشبكة وات الحاجة أو تيذية الشبكة وات الفاسض ،ويكون
ببياريات تخزين أو بدون.
يقوع بإنتاج اليااة واستخدامها في تشييل الفراغ ويمكن أن يكيون ببياريية أوبيدون،
يمكن أن يكون مدعوما ً بمصدر أخر إلنتاج الكهربام.

 2-1-6وضع األنظمة الكهروضوئية في مصر:
أوالً إمكانات الطاقة الشمسية بمصر:12
خعا مار من أغني امل العال بالااقة ال مسية ،مذلك نظرا ا ألنها خقع بين داي عرم  22م 36,5ماالا ،أي أنهيا خعخبير فيي قلي
الحزا ال مسي العالمي ،خخرامح اا اإل عاع ال مسي المبا ر لمار ما بين  3200-2000ك.م.س/2 .سنة ،منيا أن عاا سياعات
السامع ال مسي خزااا في مار باالخياه من ال مال للينيم  ،مخقيل سياعات السيامع فيي ال يخاءماالعخاالين (الربييع مالدرييف)،
مخزااا في الايف.
ثانيا ً تعريفة التغذية الخاصة بمشاريع الطاقة الشمسية بمصر:13
لخ ييييع االسييخثمار فييي خمليييا الكهربيياء ميين مايياار الااقييية المخييااا،مالسيييما الااقيية ال مسييية ،قاميت الحكممية المايرية
بخعايل أسعار مبنما خعريفة الخغذية للااقة ال مسية في عا  ، 2016مذلك بم يياركة فعاليية مييين القاييياع الدييياص فيييي خاميييير
السييمق.على أن خكمن ماا الخعاقا  25عاماا ،مأن خكمن معاالة السااا للقارات من  500ك.م محخى . 50م .هى؛ (( %30من قيمية
الخعريفة) × ( 8,88سعر ارف الينية مقابل الامالر مقت اسخااار الخعريفة))  %70( +من قيمة الخعريفة × سعر ارف الينيية
مقابل الامالر في يم اإلسخحقاق).مقا ُحاات أسعار راء الااقة الكهربايية المنخية من م رمعات محاات إنخاإ الكهرباء من الااقة
ال مسية كما في يامل(:)2-1
يامل  1 -1خعريفة الخغذية لم اريع الااقة ال مسية في مار
وصف المشروع

أسعار تعريفة التغذية

منزلي

(1,0288جني ،مصري /كيلووات ساعة)

غير منزلي للقدرات تتى أال من  500ك.و.

(1,0858جني ،مصري /كيلووات ساعة)
 (0,0788والر أمريكي /كيلووات ساعة)

مشروعات من  500ك.و.تتى أال من  20ع.و.

 (0,0840والر أمريكي /كيلووات ساعة)

مشروعات من  20ع.و .وتتى  50ع.و.
ثالثا ً أسعار األنظمة الكهروضوئية في مصر:

يخ اسخداا األنماا الكهرمضمييةالسيليكمنية المخبلمرا في معظ م اريع الااقة ال مسية في مار ،قا خخرامح قارا اللمح الماحا ما
بين  100إلي  350مات ملكن أكثر أنماع ألماح الااقة ال مسية إنخ ارا ا مأكثرها اسخدااما ا في معظ الم اريع هي األلماحذات قيارا
 250مات ،خبلغ خكلفة األنماا الكهرمضميية مخعااا الكريسخاالت ذات القارا  250مات حمالي  200 :130امالر أمريكي لكل نميا
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كهرمضميي بادخالف ال ركة المانعة ميماا الخانيع م رما الضمان.بينما خبلغ الخكلفة الكلية للنظا الكهرمضميي لخمليا كيلممات
14
ماحا من الكهرباء نحم  20 - 18ألف ينيه ،ميبلغ العمر االفخراضي للمحاة نحم  25سنة.
كماخبلغ خكلفة األنماا الكهرمضميية أحااية الخبلمر حمالي  1000امالر /كيلممات .بينميا خبليغ خكلفية دالييا األغ يية الرقيقية حيمالى
15
 0,45امالر /كيلممات.
 3-1-6الدراسات التصميمية لتطبيق األنظمة الكهروضوئية بالفراغات العمرانية:
خابيق األنظمة الكهرمضميية بالعمران له منظممة مخكاملة من االعخبارات الخاميمية المايي مراعاخهيا يكل( )2-1منهيا الاراسيات
العمرانية مثيل (ممقيع الفيراغ بالنسيبة للبييية المحياية ،مخ يريعات مقيمانين البنياء ،مخميييه الكخيل مالفراغيات ،ماراسيات المنيا )،
مالاراسات الخقنية (خمييه النظا مارية الميل مارية الحرارا مادخيار النمع المناس منالداليا الكهرمضميية محي النظا المسيخدا )،1
مالاراسات البارية لألنظمة الكهرمضميية ميخضمن (كيفية اسخداامها في الفراغ العمراني ،خأثيرها عليى معيايير الفيراغ الخايميمية ،خأثيرهيا عليى
الدماص البارية للفراغ ،معلى عناار خ كيل الفراغ ،يماليات الفراغ العمراني).

كل  2 -1االعخبارات الخاميمية لألنظمة الكهرمضميية.

 -7الدراسة التطبيقية:
سيخ في هذا اليزء من البحثإعااا نممذإ ( ) Modelلكيفية امج األنظمة الكهرمضميية بالفراغ العمراني .ميمر هذا النممذإ بمرحلخين
هما اراسة الخامي مخقاي نممذإ مقخرح لامج األنظمة الكهرمضميية معمل الاراسات الخقنية له ،ث اراسة خأثير هذه األنظمة بايريا ا
على الفراغ العمراني.
 1-7التعريف بمنطقة الدراسة:
هي عبارا عن يزء يقع في اليزء ال مالي من ميمع سكني مسمر ) (Gated Compoundبالعاامة اإلااريية اليايياا ،فيي ضيمن
مناقة سكنية (مناقة  )R7على محمر محما بن زايا الينمبي ،كما يحيا به من يهة ال مال أرم المعارم ( ،)Expo Cityميحييا
بها مارع رييسية من اخياهين .ال ركة المالكة للم رمع هي ركة بيرامياز لالسخثمار العقاري.
 -1-1-7المخطط العام لمنطقة الدراسة:
تبلغ مساتة منيقة الدراسة توالي  4فدا ين ،وهي عبارة عن مجموعة سكنية تتكون
من  12عمارة تتجمت تول فراغ شب ،خاص ،يحيط بها الشوارع الرسيسية للمشروع
من جهتين يحتوي إتداهما على فراغات موااف سيارات سيحية تست ل  47سيارة.
كما أن الفراغ شب ،الخاص يحتوي على ممرات مشاة ومناطق جلوس تتجمت تول
عنصر ماسي شكل(.)3-1
خخكمن العماير السكنية من  6أامار مخكررا مامر أرضي حيت خبلغ ارخفاعاخها
حمالي  ، 22بينما خخكمن من  5قق سكنية بالامر الماحا يميا بكل قة  3غرف
ماسخقبال م2حما ممابخ.
شكل  3 -1موقع عام لمنطقة الدراسة.

 2-1-7استهالك الكهرباء بمنطقة الدراسة:
ابقا ا للمعاالت مالمعايير الخداياية الفنية المارية لقااع الخغذية بالااقة فإن مخمسا االسخهالك المنزلي السينمي للفيرا حيمالي 1825
16
كيلم مات.ساعة /نسمة/سنة .بينما يبلغ مخمسا اسخهالك الفراغات الداريية حمالي 20مات.ساعة  /2 /يم .
مما سبق فإن معال االسخهالك السنمي للمباني السكنية بمناقة الاراسة بفرم أن مخمسا عاا أفراا األسرا الماحاا  5أفراا كما يلي:
معال االسخهالك السنمي= (5أفراا ×  5قق ×  7أامار ×  12عمارا ×  3832,5 = )1,825مييامات/سنة.
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 2-7األنظمة الكهروضوئية المقترح دمجها بالفراغات العمرانية:
سمف يخ امج األنظمة الكهرمضميية باألسقف معناار فرش الفراغ مذلك لخحقيق أفضل إ عاع مسي مبالخالي أفضل إنخايية
للكهرباء ،ممن المقخرح أن يخ إضافة األنظمة كما يلي يامل (:)2-1
جدول  2-1األنظمة الكهروضوئية المقترح دمجها بالفراغات العمرانية وتأثيرها على أنشطة الفراغ.
المكون

التأثير على األنشطة

االستخدام
مواقف السيارات
سيتم استخداع التيييات مز وجة الميل التيي سيوت تيييي
أماكن واوت السيارات فقط كميا هيو مو يح بالشيكل (-1
 ،)4كما سيبلغ إرتفياع التييييات تيوالي 3,5ع .التييييات
ذات هياكل اعمة على شكل ترت  Tلتجنب كبير مسياتة
الهيكل الداعم على األرض ،كما سيتراوح زاوية ميلها بيين
.°10:°5

 أنشطة الثبات استخداع العاسد من الكهربام في إنيارة الفراغيات بوظاسفهياالمختلفيية ،ويمكيين أن يوصييل الفيياسض ميين الكهربييام بشييبكة الكهربييام
العمومية.
 أنشطة الحركةً
 من المقترح أن يستخدع العاسد لشحن السيارات كهرباسيا أولجعل المواف ذكيا ً بحيث ينبئ الزاسر عين أمياكن السييارات المتاتية
والمشيولة.
 توفير الظةل للسيارات فتحمي إطارات السيارات من إرتفاع رجيةترارتها وبالتالي الة صيانتها.

أسقف

شكل  4-1التيييات المقترح استخدامها في موااف
السيارات.

ممرات المشاة
سيتم عمل تيييات جزسية لممر المشاة المؤ ي إلى العميارات مين موايف  -أنشطة الثبات
السيييارات عيين طريييق اسييتخداع األشييجار الشمسييية المسيييحة التييي تبلييغ
 تكوين الظل والظالللمستخدمين الفراغارتفاعها توالى 2,8ع شكل (.)5-1
ييكل  5-1الخغايييات ممييا يييدعم الوظيفييية بحيييث يحمييي األفييرا ميين أشييعة
المقخرح اسخداامها في الشمس المباشرة.
ممر الم اا.

 -استخداع العاسد من الكهربام في إنارة الفراغ.

طريق للسيارات

برجوالت
الفراغ

عناصر الفرش

من المقترح عمل تيييات جزسيية لليرييق الشيمالي-
للعمييارات بمنيقيية الدراسيية ،مييت مراعيياة التوجييي ،وزوايييا
الميل المناسبة على أن يكون إرتفاعها توالي 5,5ع.
-

 أنشطططة الثبططات اسييتخداع العاسييد ميين الكهربييام فييي إنييارة الفراغيياتبوظاسفها المختلفية ،ويمكين أن يوصيل الفياسض مين الكهربيام بشيبكة
الكهربام العمومية.
 أنشطة الحركة توفير الظةل للسيارات فتحميي إطيارات السيياراتوتحميها من إرتفاع رجة ترارتها وبالتالي الة صيانتها.
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من المقترح مج األنظمة الكهرو يوسية بيالبرجوالت فيي  -أنشطة الثبات
الفراغ شب ،الخاص تول العنصر المياسي بمنيقةالدراسية،
مت مراعاة التوجي ،وزواييا المييل المناسيبة لتحقييق أفضيل - -سيياعييييدت األنييظيمية اليكهييرو يوسييية فيييي عيييماالجتماعيات،
استخداع عاسد الكهربام منها كمصدر للكهربام لشحن الهواتف وغيرها.
إشعاع شمسي شكل (.)6-1
  -استخداع العاسد من الكهربام في إنارة الفراغات.كل 6-1
األنظمة
الكهرمضميية
المقخرح اميها
بالبريمالت.

 3-7النموذج المقترح لتطبيق األنظمة الكهروضوئية بمنطقة الدراسة :17

من المقخرح أن يخ اسخداا األنظمة الكهرمضميية كأسقف لممر الم اا الماقع بينم مناقة الاراسية بأ ييار مسيية يبليغ عيااها 22
يرا مسية مبمساحة حمالي  ،2 470كما من المقخرح خغاية مماقف السيارات الماقعة ب مال رق مينم مناقة الاراسة أحياهما
بخغايات أحااية الميل ماألدر بخغايات ثنايية الميل لخغاية فراغ السيارات فقا بالمماقف امن الارق المياية إليها ،مخبليغ مسياحة هيذه
الخغايات حمالي  2 590م 2 1440على الخمالي .كما سيخ اسخداا األنظمية الكهرمضيميية كخغاييات يزييية لارييق السييارات الميار
ب مال رق مناقة الاراسة ليخ خ كيل  12مافمفة كهرمضميية بمساحة خبلغ  ،2 490مأيضا ا سيخ اسخداامها بعناار فيرش الفيراغ
في منااق اليلمس حمل حما السباحة حيت سيخ اميها كأسقف لحمالي  7بريمالت بمساحة حمالي  2 340كل (.)7-1

كأسقف لممر المشاة الجنوبي

تيييات المواف الجنوبي ثناسية الميل تيييات اليرق ومواف السيارات أتا ي الميل

بالبرجوالت كعناصر فرش الفراغ

شكل  7 -1النموذج المقترح لطرق استخدام األنظمة الكهروضوئية بالفراغ العمراني بمنطقة الدراسة.

مبذلك سيكمن قا خ اسخغالل حمالي  %26مين مسياحة ممير الم ياا الماقيع
بينم مناقة الاراسة البالغ مساحخه  ،2 1840ماسخغالل حمالي  %63من
مساحة مماقيف السييارات بالم يرمع  ،م %20مين مسياحة الارييق الميار
حمل مناقة الاراسة ،م %7فقا من مساحة الفيراغ الرييسيي يبه الدياص
المخيمع حمله العمارات السيكنية مالبيالغ مسياحخه  .2 4800مبيذلك سييكمن
قاخ اسخغالل حمالي %30من مساحة الفراغات العمرانيية الدااية بمناقية
الاراسة إلنخاإ الكهرباء باسخداا األنظمة الكهرمضميية كل(.)8-1
شكل  8 -1موات عاع يو ح مواات تيبيق األنظمة الكهرو وسية بمنيقة الدراسة.

 4-7الدراسات التقنية لألنظمة الكهروضوئية:
من المقترح أن يتم استخداع خةيا متعد ة التبلور لتداولها في معظم المشاريت التابعة لهيئة المجتمعيات العمرانيية وليوفيرتييها فييي السييوق
المصيرييية ،وسييتيم استيخيداع خيةيييا نيوعيها  Canadian Solar cs6p-250ويييبيلغ أبيعيا النيميط الكهرو وسي الواتد منها 1,6ع ×
1ع × 0,04ع ،ليعيي اللوح الواتد طااة ايدرها  250وات.سياعة.ويبين الجيدول التيالي ( )3-1كمييات اليااية المنتجية مين كيل األنظمية
الكهرو وسية الميبقة بالمشروع.
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جدول  3 -1كمية اليااة المنتجة من األنظمة الكهرو وسية المقترح مجها بالفراغ العمراني.
عدد األنماط

كمية الطاقة المنتجة
(ك.وات.ساعة)

821

205,25

ممر الم اا

330

82,5

ممقف السيارات الينمبي

862

215,5

عناار فرش الفراغ (البريمالت)

112

28

اإلجمالي

2125

531,25

نوع الفراغ المطبق به النظم الكهروضوئية
اريق السيارات مالممقف الساحي بيانبه

وبفرض أن متوسط عد ساعات عمل األنظمة الكهرو وسية  5ساعات يوميا ً فإن كمية اليااة المنتجة من األنظمية الكهرو يوسية سينويا ً
توالي  969,531ميجاوات أي توالي  %25,3من استهةك المباني للكهربام .كما سيتم استخداع النظم المتصلة بشيبكة الكهربيام المحليية
مت وجو بياريات تخزين لتوصيل الكهربام إلى منيقة الدراسة في تالة إنقياع التيار الكهربي منها ،أما بالنسيبة للعواميل الميؤثرة عليى
كفامة األنماط الكهرو وسية؛
أوالً التظليل على األنماط الكهرو وسية فقد تم استخداع األنظمة الكهرو وسية في الجزم الجنوبي من المباني لتفا ي تكوين الظيةل عليى
األنظمة الكهرو وسية في ممر المشياة وموايف السييارات الجنيوبي ،كميا أن عناصير فيرش الفيراغ وتيييية طرييق السييارات وموايف
السيارات الشمالي الشراي المسافة بين ،وبين المباني كبيرة وارتفاعات المباني متوسية االرتفاع .هناك بعض التظليل الجزسيي فيي بعيض
األواات من اليوع ولكن يجب استخداع الصماع الثناسي إلهمال الخلية المظللة لتقليل تأثير التظليل على كمية اليااة اإلجمالية المنتجية شيكل
(.)9-1

إخياه الظل الساعة  3عاراا مالخظليل اليزيي

إخياه الظل الساعة الخاسعة اباحا ا مالخظليل يزيي على اريق السيارات

شكل  9 -1دراسة التظليل على األنظمة الكهروضوئية المطبقة بالمشروع.

ثانيا ً توجي ،األنماط الكهرو وسية اد أخذت األنظمة الكهرو وسية التوجي ،الجنوبي اليربي والشراي ،والمواف الجنوبي ثناسي الميل أخيذ
كةً من التوجي ،الشمالي الشراي واليربي ،والجنوبي الشراي واليربي ،أما بالنسبة للميل أخيذت األنظمية الكهرو يوسية زواييا مييل إليى
الجنوب وطريق المشاة أخذت األسيح المستوية األفقية.
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 5-7التأثير البصري لألنظمة الكهروضوئية على الفراغ العمراني:
المعايير الجمالية

النفاذية

ُحققت عن اريق خابيقها على ارخفاعيات عاليية
( ) 3+مخثبيخها على أعماا فل خقلل من قارا اإلنسيان
على الحركة اادل المكان ،ساهمت االرخفاعات العاليية
لخثبيييت األنظميية فييي عييا ميييما انعكاسييات لضييمء
ال مس حخى ال خضر بريية المسيخدا  ،باإلضيافة إليى
إمكانية امج نسيبة يفافية إليي األنمياا الكهرمضيميية
لخحقيق االخاال بالسماء بالخحك في الخباعا بين الداليا
اادل النما الكهرمضميي فيي البرييمالت فيي أمياكن
االنخظار كل (.)10-1

التنوع

سيخ اسخداامها في حن السيارات الكهربايية في مماقف السيارات مكماار كهرباء ل حن األيهزا
الكهربية في البريمالت بأماكن االنخظار مما يسياه فيي خنيمع األن اة،باإلضيافة إليى خكيمين الظيالل فيي
المسارات ممماقف السيارات مأماكن الخيمع مإنخاإ الكهرباء إلنارا الفراغ.

18

المعايير التصميمية للفراغ العمراني

توافق األنظمة الكهروضوئية

تم

كل  10 -1خحقيق البريمالت باالخاال بالسماء
عن اريق الخحك في فافية األنماا.

مجها بعناصر التصميم الحضري المتمثلة في المسارات (المشاة ،السيارات) شكل(.)11-1

االستقراء

الفعالية

تعزيز فعالية فراغ الموااف تيث يوجد ب ،عيدة أنشيية متكاملية وهيي شيحن السييارات عين طرييق األنمياط
الكهرو وسية وموااف للسيارات ،وفي الفراغ الترفيهي تيث ساهمت في توفير مصا ر للكهربيام باإل يافة
إلى التظليل وإنارة الفراغ.

المالئمة
البصرية

الخأكيا على فراغ مماقف السيارات ممسارات الم اا مميا يسيهل مين اسيخقرايه لخمافيق الخكيمين ميع
المظيفة ،مبذلك يعبر الفراغ عن دايخه ممظيفخه مما يحسن الامرا البارية للفراغ.

الغنى

ساهمت في االعخماا على السيارات الخي خ حن من الااقة ال مسية الخي خنخيها مما يضييف خييار يايياا
للمسخدا ميزيا من غنى الفراغ.

المقياس

عناصر تشكيل
الفرغ العمراني

20

19

الخواص البصرية للفراغ

كل  11 -1خابيق األنظمة الكهرمضميية بالمسارات بمناقةالاراسة.

االحتواءوا
لنسب

اسخداا المقياس اإلنساني بما يخالء مع االحخيايات المظيفية للفراغكما في فراغ مماقيف السيياراخمارق
السيارات (ارخفاعها حمالي ،) 5,5مسارات الم اا (ارخفاعها حمالي .) 3
استخدمت كعناصر محد ة للفراغ كما في موااف السيارات واليرق ومسيارات المشياة تييث سياعدت
في جعل الممرات فراغ متوسييط االتتوام ،بينميا أعيييى الشييكل المسيتيييييل للييفراغ اليييشعور بالحييركة،
كييما جعلت الفراغ المحتوى ذا نفاذية عالية تييث أن العناصير المحيد ة هيى األعميدة المثبيت عليي سييحها
األنظمة الكهرو وسية ويمكن االمتدا البصري خارجها.

الخطوط
واألشكال

تيم تشيكيلها عليى هيئية مسيتويات مسيتييلة الشييكل ذات تشيكيل منكسير بميا ييتةمع ميت فيراغ طريييق
السيارات ،وعلى هيئة مستويات مربعة الشكل ذات تشكيل مستقيم في مسار المشاة.

الكتل
والفراغات

ساهمت في تحديد مسيار المشياة عين فيراغ مواايف السييارات المجياور لي ،،كميا سياهمت فيي تحدييد طيرق
السيارات والمواف السيحي بجانب.،
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األلوان
والملمس
والخامات

أدذت األنظمة الكهرمضميية اللمن األزرق بينما أدذت الكخل اللمن األبيم مما يعاي انسياما بينها
م بين المحيا العمراني لها ،أما بالنسبة للملمس مالنسيج فقا أدذت الملمس الناع للزياإ حييت أنهيا ابقيت
باألسقف مذلك لعا خراك االخربة ملخقليل الايانة .

الظل
والضوء

سيياهمت األنظميية الكهرمضييميية فييي خ ييكيل الظييل
مالنمر للم رمع مما يدليق فراغيا ا ايناميكييا ا يحقيق الراحية
الحرارييية ميييمفر خ ييكيالت باييرية بييالظالل خخغييير بخغييير
زامية ال مس كل (.)12-1

كل  12-1مساهمة األنظمة في خكمين الظل مالضمء.

وحدة
التصميم

بتوتيد تشكيل األنظمة الكهرو وسية على أسيح فى الفراغات في المدينة ،وبتوتد تشكيل الكتل السكنية
للمشروع.

تميز خط
السماء

جمالياتالفراغ العمراني

21

ساهمت في خ كيل دا السماءمسخمراا دايا ا للم رمع بإرخفاعات مدخلفة كل (.)13-1

شكل 13 -1مساهمة األنظمة الكهروضوئية في تشكيل خط السماء.

التوافق مع
البيئة
المحيطة

التكرار
واإليقاع

عن طريق تكيوين الظيةل للسييارات وللمسيتخدمين بميا ييتةمع ميت
اليبيعة الحارة بمدينة القياهرة مميا يحقيق الراتية الحراريية اخيل الفيراغ
شكل (.)14-1
شكل  14 -1توفير األنظمة الكهرو وسية للتظليل في أماكن الجلوس.

خ خحقيق اإليقاع من دالل خنميع الخ كيل في خمزييع األنمياا الكهرمضيميية عليى مسيارات الحركية
ممماقف السيارات ممنااق اليلمس على أبعاا معينية مين بعضيها ،خي خحقييق الخكيرار عين ارييق خكيرار
الداليا ماألنماا الكهرمضميية اادل كل مافمفة.

 6-7محددات استخدام األنظمة الكهروضوئية
 المحددات اإلقتصاديةخبلغ مخمسا خكلفة الكيلممات المخايل بال يبكة المحليية حيمالي  16200ينييه مايري ،مبيذلك فيإن تكلفةة األنظمةة الكهروضةوئية
بالمشروع خبلغ حمالي ( 8606250 =16200 ×531,25إ ). .ثمانية مليمن مسخماية مسخين ألف ينيه ماري.
أما خعريفة خغذية الااقة الكهربية بمار للم رمعات الخي خنخج من  500ك.مس محخى أقل من . 20م.س حيمالي ( 0,0788امالر
أمريكي /كيلممات.ساعة)ممعاالة السااا هي (( %30من قيمة الخعريفة) × ( 8,88سعر ارف الينية مقابل الامالر مقت اسخااار
الخعريفة))  %70( +من قيمة الخعريفة × سعر ارف الينية مقابل اليامالر فيي ييم االسيخحقاق) .مبيذلك يكيمن سيعر اليامالر فيي
حسا المراما هم (( 13,514 =))15,5 × 0,7(+)8,88 × 0,3ينيه ماري.
أمةةا المةةردود السةةنول لظنظمةةة الكهروضةةوئية خبع يا ا لخعريفيية الخغذييية هييم ( 969531 × 13,514 × 0,0788اإلنخيياإ السيينمي)=
 1032456,66ينيه ماري ،أي أن األنظمة الكهرمضميية سخغاي خكلفخها في غامن  8سنمات مأربعة أ هر.
260

Vol. 1, No.45 July. 2020, pp. 252 - 262

 -8النتائج:
أ-
ب-
ت-
ث-

ج-
ح-

مها عفيفي محمد و اخرون

)Engineering Research Journal (ERJ

يمكن لألنظمة الكهرو وسية أن يتم مجها بالعمران والمباني وأن تتكامل مع ،،بعكس أنظمة اليااة الشمسية األخرى التي تحتياج
إلى فراغ خاص بها فقط.
هناك العديد من أنواع الخةيا الكهرو وسية المختلفة الكفامة ومنها مازال تحت التيوير ،لذلك يجيب راسية النيوع المناسيب لكيل
تالة إلمكانية تيبيق ،لتحقيق أعلى كفامة.
هناك العديد من الخيارات التصميمية لألنماط تيث يمكن التحكم في شفافيتها ،ألوانها ،أبعا ها ،وأشكالها.
تعتبر األنظمة الكهرو وسية ما ة اا رة على أ ام مجموعة واسعة من الوظاسف بالتوازي مت إنتاج الكهربام بالفراغات العمرانيية
تيث يمكن مجها بالفراغ كأسقف أو باألر يات ،أو بيالحواسط ،وعناصير فيرش الفيراغ .فتيدعم أنشيية الفيراغ بتيوفير التظلييل
والمأوى ،عمل نشاط تفياعلي ،شيحن السييارات الكهربيية واألجهيزة الكهربيية عيم االجتماعييات باسيتخدامها كتييييات ألمياكن
التجمت ،وتوفير األمن واألمان بإنارة األماكن البعيدة عن الشبكة.
يمكن لألنظمة الكهرو وسية أن تحقق جماليات الفراغ العمراني؛ منها المعايير التصميمية ل ،،الخواص البصرية للفراغ العمرانيي،
وأن تدمج بعناصر تشكيل الفراغ ،وتساهم في إثرام جماليات.،
يمكن األ ن لمشروعات اليااة الشمسية الكهرو وسية توفير الكهربام التنافسية على نيياق المنفعية ميت خييارات إميدا ات الشيبكة
األخرى.

 -9التوصيات:
أ -يجب مراعاة تيبيق أساليب المعالجات المناخية السالبة عند تيبيق تقنيات اليااية الشمسيية وذليك للحيد مين اسيتهةك اليااية فيي
محاولة للحصول على الراتة الحرارية بالفراغات.
ب -يجب أن يتم راسة اليااة الشمسية منذ بداية التصميم والتفكير في كيفية التشكيل وو ت هدت لكميية اليااية المنتجية مين خيةل
األنظمة الكهرو وسية.
ت -راسة االعتبارات التصميمية لتكاميل األنظمية الكهرو يوسية فيي الفراغيات العمرانيية أثنيام التصيميم يحقيق أعليى كفيامة أل ام
األنماط الكهرو وسية وإنتاج طااة كهرباسية أعلى.
ث -يجب التعامل مت األنظمة الكهرو وسية على أنها عنصر تشكيلي بالفراغات وليست أجهزة إلنتاج اليااة فقط.
ج -يجب استخداع األنظمة الكهرو وسية لتؤ ي وظاسف أخرى بالفراغات بالتوازي مت استخدامها إلنتاج اليااة.
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