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حساب وتحليل  كمية اإلشعاع  الشمسي الكلي الساقط على السطح  األفقي لكلية العلوم زليتن 

 )السليكون والكادميوم تليرايت(حدات القدرة المستقبلة باستخدام نوعين لو

  

عبد الباسط محمد الغويل
1

محمد  سالم عمارو  
2

 

1
  Baset245@yahoo.com الجامعة األسمرية اإلسالمية –كلية العلوم زليتن  

2 
                                  Jahim313@yahoo.co.ukالجامعة األسمرية اإلسالمية  –كلية العلوم زليتن 

 

   :. الملخص1

الكلية الساقط على السطح األفقي لأللواح الشمسية  هذه الدراسة تتضمن حساب كمية اإلشعاع الشمسي

لوحدة المساحة والتي يمكن تطبيقها على أرض المجهزة للقدرة والموضوعة على سطح قبة كلية العلوم زليتن 

الواقع بهدف استخدام ألواح الخاليا الفوتوفولتائية للحصول على الطاقة الكهربائية الالزمة  لتغذية  األحمال  

 (W 300)وحسب االحتياج  نتيجة استهالك الطاقة المطلوبة لهذه األحمال والتي تم افتراضه  المطلوبة

)السليكون أو الكادميوم تليرايت(، حيث تم االعتماد  وحدات القدرة الشمسية  المستقبلةولنوعين مختلفين من 

سبية والغبار والغيوم للفترة على بيانات الحالة الجوية من القمر االصطناعي من درجة الحرارة والرطوبة الن

للمنطقة تحت الدراسة )كلية العلوم  PVGIS)والمأخوذة من محطة أرصاد ) 1/1/2112إلى  1/1/2112من 

( شماال، (North "59'29°32( شرقا ودائرة العرض East "48'30°14زليتن( الواقعة على خط الطول )

االثر الشمسي من عدمها وباستخدام الزاوية المثلى  وبأخذ قراءات متعددة ومختلفة الستخدام منظومة متتبعة

مدى معدل كمية اإلشعاع  لسقوط االشعة الشمسية على الموقع بينت النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة

الشمسي ذات الوفرة العالية والذي يعمل على تشغيل الدوائر الكهربائية التي تربط فيها األحمال بحيث تكون 

تعمل بالقدرة الفوتوفولتائية المتحررة من مجموعة مجهزات القدرة المتوفرة لنوع واحد من  هذه المنظومة 

حتى يمكن معرفة كيفية توصيلها لتعمل على تجهيز المنظومة بفولتية وتيار مناسبين مجهزات وحدات القدرة 

 لتشغيل المنظومة بشكل مثالي. 
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 . المقدمة:   2 

في الكثير من التطبيقات الخاصة بالطاقة الشمسية مثل توليد الطاقة الكهربائية إن االهتمام المتزايد        

بواسطة الخاليا الشمسية يتطلب حساب كمية الطاقة الشمسية الساقطة لوحدة المساحة المربعة على سطح 

لشمسي األرض والتي تعتبر ذو أهمية بالغة لذلك فمن الطبيعي تحديد العوامل المؤثرة على كمية اإلشعاع ا

 وهذه العوامل  تتلخص في اآلتي:

الظروف  -مكونات الغالف الجوي الوقت والتاريخ  -)ان طبيعة أإلشعاع تتغير تبعا لطبيعة الموقع الجغرافي

 الجوية(.

ويحتوي الشعاع الشمسي على طاقة ضوئية، طاقة حرارية وأخرى كيميائية تسهم في عمليات كثيرة تتم على 

شعة الشمس الواصلة إلى األرض وتصطدم بالغالف الجوي من أ        سبةسطح األرض ،إذ تنعكس ن

( منها وتمتص 10%سطح األرض، الذي يعكس بدوره ) إلى      ( منها في الجو ويصل 17%وينتشر )

الباقي سطوح األرض من يابسة ومسطحات مائية  ومن الجدير بالذكر هنا أن هناك اختالفاً في كمية الحرارة 

الجوي وعلى سطح األرض بين خط االستواء والقطبين والسبب يعود إلى درجة انحناء أشعة في الغالف 

الشمس عند وصولها إلى سطح األرض ثم أن األشعة تقطع مسافة في الغالف الجوي نحو المناطق القطبية 

 [1]. أكبر من تلك في المناطق االستوائية 

ادل بالطبع الطاقة الصادرة عن الشمس بعد أن تضاءلت إن كمية كبيرة من الطاقة تصطدم باألرض وهي ال تع

( تضاؤالً يتناسب مع قانون التربيع Km 62751000أي ) مليون ميل( 39خالل رحلتها التي قطعت فيها )

العكسي ويسمى الثابت الشمسي أو متوسط الطاقة الشمسية الموجودة فوق الجو األرضي مباشرةً بالنغلي 

(Blangleyويبلغ ) (1382w/m
2

من ، وإذا أردنا إيضاح ذلك بعبارات أسهل نقول أن مساحة مربعة (

m 0.836األرض بقدر )
2

من الشمس. ) kw1.431معرضة لنور الشمس تتلقى باستمرار قدرة مقدارها ) (

%( من نور الشمس يصطدم بالماء، ومن األرض مساحة مربعة 52ومما يستحق الذكر أيضا إن )

km 2.588مقدارها
2
2 2 2نور الشمس بما يعادل )( يغمرها  (       ) [2]. 

وتعد معرفة كمية اإلشعاع الشمسي الواصل إلى سطح األرض بمثابة العمود الفقري الختيار مواقع مشاريع 

الطاقة الشمسية لتصميم وتقييم أداء المنظومات التي تستخدم الطاقة الشمسية في تطبيقاتها ومعرفة الكفاءة 

)عوامل(  متغيرات وفولتائي، ولذلك تكون األشعة الواصلة في حالة تغير دائم وتحتاج إلىالناتجة للتحويل الفوت

فقد يعاني اإلشعاع الشمسي من نضوب في كميته وتغير في عديدة تعمل على محاكاتها عند التطبيق والتحويل، 
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االمتصاص  الطبيعي أثناء دخوله الغالف الجوي للكرة األرضية، وذلك بسبب عمليات شدته وتوزيعه 

(، وثاني أكسيد الكربون O3وال سيما غازات األوزون )الجوية واالستطارة واالنعكاس من قبل المكونات 

(CO2)  العوالق الجوية والغيوم.وو بخار الماء 

و أخيرا فان ما تبقى من األشعة الغير متأثرة بعوامل االمتصاص واالنتشار هي التي تصل إلى سطح األرض 

وال موجاتها. ومن هنا نجد أن نوعي األشعة المستخدمة في التطبيقات العملية على سطح دون تغير في أط

 األرض هما:

 اإلشعاع المباشر الذي يصل إلى سطح األرض وال يتأثر بعوامل االمتصاص واالنتشار المتشتت .1

 .[3]اإلشعاع المنتشر الذي يصل إلى سطح األرض بعد تعرضه لعوامل االنعكاس واالنكسار  .2

وتتأثر موجات طيف اإلشعاع الشمسي سواًء كانت الموجات قصيرة أم طويلة بمكونات الغالف الجوي التي 

تتراوح أطوال موجات اإلشعاع الشمسي بحيث يمكن استعمالها في التقنيات المختلفة للطاقة الشمسية على 

دالت الطاقة الشمسية الساقطة وتعتبر معميكروميتر،  (0.29-2.5) سطح األرض والتطبيقات العلمية ما بين

على سطح األرض كافية إذا استطاعت التقنيات الحديثة جمعها وتحويلها بكفاءة عالية إلى إحدى صور الطاقة 

 .[4]المستعملة في مختلف التطبيقات الصناعية والزراعية والخدمية 

 

 :. قائمة الرموز3

 الوحدات                        المعنى                                        الرمز

A     مساحة مجهز القدرة     m
2 

P    القدرة الكهربائية المجهزة من وحدة الطاقة   w 

Pmax    اقصى قدرة كهربائية متحررة من وحدة الطاقة      w 

Pprice    سعر التكلفة لكل وحدة طاقة تقريبا       $ 

H    طاقة االشعاع الشمسي الساقط             wm
2 

Hd    متوسط االشعاع الساقط على المنطقة                 kwh/m
2 

Hm    متوسط مجموع االشعاع الساقط على المنطقة            kwh/m
2

 

Ed                     متوسط انتاج الكهرباء اليومية             kwh 

Em                     متوسط انتاج الكهرباء الشهرية             kwh 
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    كفاءة الخلية الشمسية         ------ 

p     وحدة الطاقةكفاءة      ------ 

Tcell     درجة الحرارة للخلية الشمسية     C
° 

Voc    فولتية الخلية الشمسية                   Volt 

Isc    تيار الخلية الشمسية         Amper 

 

    لعالم العربي:     . التجربة العملية في ا4

 والتي تعمل كأجهزة قياسية موحدة وتتمثل بالقياسات التالية: لقد تم استخدام األلواح الفوتوفولتائية اآلتية 

 طاقة االشعاع الشمسي الساقط                    

 درجة الحرارة للخلية الشمسية   2        

   η  كفاءة الخلية        

 مساحة الخلية الشمسية             

 تيار وفولتية الخلية الشمسية.    2       ،     2         

 قدرة متحررة من وحدة الطاقة أقصى                

 .              والسعر المشترك لكل وحدة تقريبا  

وات الواحد في أغلب البلدان العربية في  ومن هذه البيانات وقياسات اإلشعاع الشمسي يمكن تقدير تكلفة الكيلو

 .[5] 2112 بيانات  سنة 

 :. التوزيع المكاني للحقول الشمسية في  أوروبا والوطن العربي5

 خالل اليوم لقيمة األشعة الشمسية الساقطة المباشرة عند مالحظة متوسط التوزيع السنوي للوضع الطبيعي

 تكون أعلى من ا وأوروبا لوجدنا أن قيمةوالذي يمر عبر الشرق األوسط وشمال أفريقي

تراكيز القدرة الشمسية موزعة بشكل جيد في أوروبا بينما نالحظ أن    أن ظ(، ونالح⁄⁄         )

 (:1تلك القيم تزداد وبشكل وفير في الوطن العربي وشمال أفريقيا وكما هو موضح بالشكل )
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التي تمر عبر أوروبا و DNIلسنوي لقيمة األشعة الشمسية المباشرة  يوضح متوسط لتوزيع ا (1)شكل 

 [ ]والوطن العربي 

فترة دائمة تقريباً على طول العام أي أكثر من الحد األدنى  وأما المناطق التي يكون فيها التركيز عالياً وعلى

⁄⁄         لمتوسط التركيز المحسوب ) ( وهي تغطي جزءاً 1(  فيمكن مالحظتها من الشكل ) 

كبيراً من مناطق الوطن العربي ولذلك فهي مناطق مثالية الستخدامات أنظمة التحويل الفوتوفولتائي بحيث 

تعطي الطاقة المتحررة من أنظمة التحويل )مجهزات وحدات القدرة( القدرة القصوى لها وبشكل دائم وعلى 

 مدار السنة . 

في ليبيا والتي هي أكثر من الحد األدنى لمتوسط التركيز المحسوب ( يوضح أن األراضي الواقعة 2والشكل )

 تكاد تكون تغطي الجزء األكبر من المساحة.
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توضح مناطق يكون  والتي ( يوضح مناطق أكثر من الحد األدنى لتركيز اإلشعاع الشمسي الشهري2شكل)

kWh/m 5فيها التركيز اكبر من 
2
/day [6] 

 

                                                                    ديرات استهالك الطاقة في ليبيا. تق6

 إن تخمين قيم إنتاج الطاقة المتجددة في ليبيا والمقبولة يمكن أن نبينها حسب التالي: 

 [7]( قيم الطاقة المتجددة في ليبيا 1جدول )

 القدرة الكلية نوع الطاقة

لشمسيةالطاقة ا  140,000 TWh/y 

 TWh/y 115 طاقة الرياح

 TWh/y 2 كتلة حيوية عضوي

 TWh/y 157,000 المجموع الكلي

 

 (:9في ليبيا كما بالشكل ) 2121ويمكن أن نبين أيضا قيم االستهالك ومصادر الطاقة حتى 
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 [7]يا في ليب 2121( تخمين قيم الطاقة المستهلكة ومصادرها إلى سنة  9شكل )

 

 :. حساب القدرة المتحررة من المجهزات7

 عند إشعاع          لوحظ أن أعظم قيمة للقدرة التي يحررها مجهز القدرة كما هي مسجلة

     
 

  
لذلك يمكننا حساب القدرة المتحررة عند التدرج في الساعات األولى للصباح وكيفية الوصول  

المنظومة لالستيفاء بالقدرة المتحررة والممكن عندها تشغيل المنظومة. إلى أقصى طاقة يمكن عندها تشغيل 

مع العلم أن طاقة اإلشعاع في ليبيا خالل الساعة األولى من الصباح تصل إلى تلك القيمة لتتضاعف إلى أكثر 

مرات طيلة اليوم من ساعات اإلشعاع الشمسي للمنطقة وكقيم محسوبة حسب المتوسط اليومي  )5 - 2من )

لشهر تقريبا، حيث تعتبر أغلب المناطق العربية قريبة من هذا المدى لذلك فهي ذات جدوى عند االستخدام 

. ومن هنا يمكننا حساب طاقة PV Systemوالتطبيق ولذلك تعتبر من المناطق المثالية الستخدام أنظمة 

 اإلشعاع المتحررة نتيجة التغير في قيم اإلشعاع الشمسي الساقط.

    η
 
   

                                 

η  بحيث 
 
  وهي كفاءة مجهز وحدة الطاقة.          

  وهي مساحة مجهز القدرة      2  2  2  2    2    
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 وهي طاقة اإلشعاع الشمسي المحسوب عليها.   

  2  2  2           
 

  
            

       2                  

ومن هنا يمكن معرفة حساب القدرة وتكون الظروف مثالية لوحدة الطاقة كلما كانت طاقة اإلشعاع عالية. 

المتحررة من مجهز القدرة حسب المواصفات المعدة والتأكد من كفاءتها. ولذلك يمكن معرفة القدرة المتحررة 

مدروسة وكفاءة النموذج المستخدم ومساحته، ومن من النظام بمعلومة طاقة اإلشعاع الشمسي للمنطقة ال

.[ ](، لحساب كفاءة أي نموذج بمعرفة طاقة اإلشعاع والمساحة والطاقة المتحررة منه 2المعادلة )
 

η
 
 

 

    
                   2                    

مستخدمة للمنظومة الشمسية وطاقة ( يبين تغير القدرة المتحررة من وحدات القدرة ال2والجدول التالي )

 اإلشعاع الشمسي عند الساعات األولى )صباحاً( من سطوع اإلشعاع الشمسي بالمنطقة.

 

 ( يوضح تغير أقصى قيمة للقدرة المتحررة وقيم اإلشعاع الشمسي في فترة الساعات2جدول )

 األولى من سطوع أشعة الشمس للمنطقة

⁄       اع الشمسي طاقة اإلشع      القدرة المتحرر    

300 1000 

270 311 

240 211 

210 511 

180 211 

150 211 

120 411 

90 911 

60 211 

30 111 
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( يوضح القوس الشمسي  لمنطقة الدراسة )كلية العلوم زليتن( وتغير سطوع أشعة الشمس عليها لفترة 4شكل )

  ساعات النهار

 

 

 

شمسي لمنطقة الدراسة )كلية العلوم زليتن( وتغير سطوع أشعة الشمس عليها لفترة ( يوضح القوس ال2شكل )

 [ ] ساعات النهار
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وقيم اإلشعاع الشمسي وخط الكفاءة  ( يوضح تغير أقصى قيمة للقدرة المتحررة لأللواح المستخدمة2شكل )

 من اللوح الشمسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ين قيم القدرة المحسوبة للطاقة المتحررة من االلواح المستخدمة ثالثي االبعاد يب ( رسم5شكل ) 

 وكفاءة هذه الوحدات في الساعات األولى للنهار.
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 . قيم اإلشعاع الساقط والطاقة المتحررة من المجهزات:9

 لقد تم اختيار نوعين من مجهزات القدرة وهي كاألتي :  

 أوالً : السليكون البلوري:         

 في تحرير الطاقة الكهربائية.   ٪لية السليكون البلوري الى تصل كفاءة خ 

 درجة الحرارة   )باستخدام %12.2= اإلشعاعقيمة  وانخفاض نظرا لدرجة الحرارة خسائر تقدر

 والظروف الجوية المحلية  المحيطة(. 

 2.2=  الزاوي االنعكاس تقديرية بسبب أثار خسارة%. 

 الكواب خسائر أخرى(المحول القالبل و (inverter..... ) الخ =)2.1%. 

 النظام خسائر PV 21.4وال تشمل كفاءة اللوح الشمسي المستخدم لتحرر الطاقة  مجتمعة% [ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.12( رسم بياني يوضح تغير الطاقة الكهربائية الناتجة من النظام للسيليكون بكفاءة  2شكل )
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92نظام استقبال ثابت  بزاوية ميل عن االفق   (  يوضح طاقة االشعاع الشمسي في9جدول )    
 

32طاقة االشعاع الشمسي في نظام استقبال ثابت  بزاوية ميل عن االفق  
0

 

Hm Hd Em Ed Months 

153 4.92 38.8 1.22 January 

161 5.76 40.5 1.42 February 

211 6.79 51.6 1.67 March 

207 6.89 50.0 1.67 April 

211 6.81 50.4 1.63 May 

211 7.02 49.7 1.66 June 

226 7.30 49.7 1.70 July 

226 7.29 52.8 1.69 August 

202 6.72 47.2 1.57 September 

188 6.06 44.8 1.45 October 

157 5.22 38.6 1.29 November 

140 4.53 35.5 1.15 December 

191 6.28 46.0 1.51 Year 

2290  553  Total / Year 

 

1(  يوضح معدل طاقة االشعاع الشمسي في نظام استقبال ثابت لمحور رأسي بزاوية 4جدول )   
1 

1معدل طاقة االشعاع الشمسي في نظام استقبال ثابت لمحور رأسي بزاوية  
0

 

Hm Hd Em Ed Months 

197 6.36 49.6 1.20 January 

210 7.49 52.3 1.87 February 

273 8.81 67.1 2.16 March 

276 9.20 67.4 2.25 April 

291 9.39 70.7 2.28 May 

304 10.10 73.0 2.43 June 

324 10.50 77.0 2.48 July 
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309 9.96 72.8 2.35 August 

263 8.78 62.1 2.07 September 

240 7.73 57.1 1.84 October 

202 6.73 49.3 1.64 November 

182 5.87 45.4 1.47 December 

256 8.41 62.0 2.04 Year 

3070  744  Total / Year 

  متوسط إنتاج الكهرباء اليومي من النظام بوحدات .Ed = (kWh) 

  متوسط إنتاج الكهرباء الشهرية من النظام بوحدات.Em = (kWh) 

  متوسط اإلشعاع الساقط على المنطقة من النظام بوحدات.Hd = (kWh/m
2
) 

  متوسط مجموع اإلشعاع الساقط على المنطقة من النظام بوحدات(kWh/m
2
) Hm = 

92(  يوضح معدل طاقة االشعاع الشمسي في نظام استقبال أفقي بزاوية ميل 2)جدول 
1

 متتبع االثر 

32طاقة االشعاع الشمسي في نظام استقبال أفقي بزاوية ميل 
0

متتبع االثر   
Hm Hd Em Ed Months 

190 6.14 48.4 1.22 January 

280 7.47 52.3 1.25 February 

211 9.02 68.5 2.21 March 

285 9.50 69.3 2. 

91 

April 

297 9.58 71.8 2.92 May 

306 10.20 73.4 2.45 June 

330 10.60 78.0 2.52 July 

319 10.30 74.8 2.41 August 

271 9.04 63.7 2.12 September 

241 7.78 57.5 1.86 October 

197 6.55 48.3 1.61 November 

174 5.61 43.89 1.42 December 

255 8.38 62.5 2.05 Year 

3060  750  Total / Year 
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 (x،y(  يوضح معدل طاقة االشعاع الشمسي في نظام استقبال متتبع االثر بمحورين متغيريين )2جدول )

 (x،yطاقة االشعاع الشمسي في نظام استقبال متتبع االثر بمحورين متغيريين )

Hm Hd Em Ed Months 

203 6.54 53.3 1.72 January 

215 7.67 55.8 1.99 February 

280 9.03 72.1 2.32 March 

288 9.59 73.9 2.46 April 

310 9.99 79.4 2.56 May 

348 11.20 83.3 2.78 June 

348 11.20 88.1 2.84 July 

325 10.50 82.1 2.65 August 

271 9.04 68.6 2.29 September 

244 7.88 62.2 2.01 October 

197 6.55 53.4 1.78 November 

207 6.89 49.1 1.58 December 

267 8.78 68.4 2.25 Year 

3200  821  Total / Year 

  متوسط إنتاج الكهرباء اليومي من النظام بوحدات .Ed= (kWh) 

  متوسط إنتاج الكهرباء الشهرية من النظام بوحدات.Em= (kWh) 

  متوسط اإلشعاع الساقط على المنطقة من النظام بوحدات متوسط مجموعHd = (kWh/m
2
) Hd= 

 ط بوحدات متوسط مجموع اإلشعاع الساقط على المنطقة من النظام اإلشعاع الساق(kWh/m
2
). 

 

 

 

 

 

 
 

          

( رسم بياني يوضح المعدل اليومي للطاقة الكهربائية الناتجة من النظام للسيليكون بعدة اوضاع 3شكل )  

 متغيرة
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( رسم بياني يوضح المعدل الشهري للطاقة الكهربائية الناتجة  من النظام للسيليكون بزاوية ثابتة11شكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

( رسم بياني يوضح الخطوط العريضة لألفق مع مسار الشمس لفصل الشتاء والصيف11كل )ش  

 واالنقالب الشتوي والصيفي للمنطقة تحت الدراسة

 ثانياً : الكادميوم تليرايت  :

  في تحرير الطاقة الكهربائية.  2 تصل كفاءة خلية الكادميوم تلرايت الى ) 

 (.3.8%اإلشعاع )قيمة  وانخفاض رجة الحرارةحسب المنطقة من حيث دية خسائر تقدير 



 مجلة الجامعة األسمرية للعلوم األساسية والتطبيقية                                  

 6112، يونيو  (1، العدد )( 1السنة )

 
 

16 
 

 (%2.2) الزاوي االنعكاس بسبب آثار تقدر خسارة. 

 ل والكواب خسائر أخرى( المحول القالبinverter.......) 5.1( )الخ)%. 

 [ ]  (%19.4مجتمعة وال تشمل كفاءة اللوح الشمسي المستخدم لتحرر الطاقة  ) PV النظام خسائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسم بياني يوضح تغير الطاقة الكهربائية الناتجة من النظام  (12شكل )

  1.15الكادميوم تليرايت بكفاءة  

92(  يوضح طاقة االشعاع الشمسي في نظام استقبال ثابت  بزاوية ميل عن االفق  5جدول )        
1

 

32طاقة االشعاع الشمسي في نظام استقبال ثابت  بزاوية ميل عن االفق  
0

 

Hm Hd Em Ed Months 

153 4.92 41.2 1.99 January 

161 5.76 42.9 1.53 February 

211 6.79 55.1 1.78 March 

207 6.89 534.8 1.79 April 

211 6.81 55.0 1.77 May 

211 7.02 54.6 1.82 June 

226 7.30 58.2 1.88 July 

226 7.29 57.7 1.86 August 
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202 6.72 51.6 1.72 September 

188 6.06 48.8 1.57 October 

157 5.22 41.6 1.39 November 

140 4.53 37.9 1.22 December 

191 6.28 49.9 1.64 Year 

2290  598  Total / Year 

 

 1(  يوضح معدل طاقة االشعاع الشمسي في نظام استقبال ثابت لمحور رأسي بزاوية  2جدول )      

1معدل طاقة االشعاع الشمسي في نظام استقبال ثابت لمحور رأسي بزاوية  
0

 

Hm Hd Em Ed Months 

198 6.38 52.2 1.68 January 

210 7.51 54.7 1.95 February 

273 8.81 70.67 2.28 March 

276 9.19 71.6 2.39 April 

290 9.37 75.8 2. 45 May 

303 10.40 78.8 2.63 June 

324 10.50 83.6 2.70 July 

308 9.94 79.0 2.55 August 

263 8.77 67.0 2.23 September 

240 7.73 61.3 1.98 October 

202 6.73 52.4 1.75 November 

182 5.89 48.0 1.55 December 

256 8.41 66.3 2.18 Year 

3070  795  Total / Year 

                     



 مجلة الجامعة األسمرية للعلوم األساسية والتطبيقية                                  

 6112، يونيو  (1، العدد )( 1السنة )

 
 

18 
 

92ع الشمسي في نظام استقبال أفقي بزاوية ميل (  يوضح معدل طاقة االشعا3جدول )        
1

   متتبع االثر    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( x،y(  يوضح معدل طاقة االشعاع الشمسي في نظام استقبال متتبع االثر بمحورين متغيريين )11جدول )

 

 (x،yمعدل طاقة االشعاع الشمسي في نظام استقبال متتبع االثر بمحورين متغيريين )

Hm Hd Em Ed Months 

203 6.54 53.3 1.72 January 

215 7.67 55.8 1.99 February 

280 9.03 72.1 2.32 March 

32معدل طاقة االشعاع الشمسي في نظام استقبال أفقي بزاوية ميل 
0

متتبع االثر   

Hm Hd Em Ed Months 

190 6.14 50.9 1.64 January 

209 7.47 54.8 1.96 February 

280 9.02 72.0 2.32 March 

285 9.50 73.4 2.45 April 

297 9.58 76.9 2.48 May 

306 10.20 79.3 2.64 June 

330 10.60 84.6 2.73 July 

271 10.30 80.9 2.61 August 

271 9.04 68.6 2.29 September 

241 7.78 61.6 1.99 October 

197 6.55 51.5 1.72 November 

194 5.61 46.5 1.50 December 

255 8.38 66.8 2.19 Year 

3060  801  Total / 

Year 
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288 9.59 73.9 2.46 April 

310 9.99 79.4 2.56 May 

327 10.90 83.3 2.78 June 

348 11.20 88.1 2.84 July 

325 10.50 82.1 2.65 August 

271 9.04 68.6 2.29 September 

244 7.88 62.2 2.01 October 

207 6.89 53.4 1.78 November 

187 6.05 49.1 1.58 December 

267 8.78 68.4 2.25 Year 

3200  821  Total / Year 

 

  متوسط إنتاج الكهرباء اليومي من النظام بوحدات .Ed= (kWh) 

  متوسط إنتاج الكهرباء الشهري من النظام بوحدات.Em= (kWh) 

 متوسط اإلشعاع الساقط على المنطقة من النظام بوحدات متوسط مجموع اإلشعاع الساقطHd (kWh/m
2
) . 

 ات متوسط مجموع اإلشعاع الساقط على المنطقة من النظام بوحدHd = (kWh/m
2
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تليرايت بعدة اوضاع  (  يوضح المعدل اليومي للطاقة الكهربائية الناتجة  من النظام الكادميوم19شكل )

 متغيرة
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 Monthly in-plane irradiation for fixed angle 

 

    تليرايت بزاوية ثابتة م الكادميوم( يوضح المعدل الشهري للطاقة الكهربائية الناتجة  من النظا14شكل )

 

 . االستنتاجات:10

 لقد تم من خالل هذه الدراسة التوصل إلى االستنتاجات التي يمكن تلخيصها حسب اآلتي:      

القدرة على حساب الطاقة المجهزة للمنظومة الفوتوفولتائية والتي تتكون من عدد وحدات مصنعة من  .1

 مختلفة القدرة والكفاءة..الكادميوم السليكون البلوري او تيلوريد 

من الحسابات السابقة للقدرة المجهزة من قبل نالحظ الوجود الكبير  والوفير لقيم اإلشعاع الشمسي في   .2

w/m 1000مدينة زليتن والذي يستطيع أن يعطي أقصى قدرة ممكنة من إشعاع شمسي قليل )
2

( يكاد 

 ظومة شمسية إلنتاج القدرة الكهربائية بصورة مثالية .يكون متوفر طوال اليوم الشمسي لتشغيل أي من

من خالل النتائج يتضح أن تأثير الغيوم قليل جدا مقارنة مع تأثير الموقع الجغرافي وتركيز الغبار زاوية  .9

 سقوط األشعة الشمسية

كة نتيجة لشدة اإلشعاع المتوفر نرى بصورة عامة أنه ال داعي لتصميم  منظومات فوتوفولتائية متحر .4

 )متتبعة األثر الشمسي( ألنها تكون مكلّفة اقتصاديا وتحتاج إلى صيانة مستمرة.
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نوصي بإجراء هذه الدراسة على مناطق أخرى بليبيا باستخدام مجهزات قدرة بكفاءة عالية لمعرفة كمية  .2

 الشعاع الشمسي الساقط والقدرة المتحررة بهدف تحديد المواقع المثلى لهذه التطبيقات.
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