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 له كان والذي ،مصطفاوي دمحم الفاضل �أستاذ Cلشكر صخنو *

 �أمور  وتسيري تسهيل يف وتعاىل سبحانه هللا بعد والفضل البارز الدور

 متواضعا بقلبه صابرا الكثري يءشلا وجهده وقته من أعطا� حيث

  *واملرشد املوجه نعم فكان خبلقه

   

الدكتور   األساتذة من لكل واالمتنان الشكر خبالص أيضا توجهنو  

لتكرمهم دابو بشري و األستاذ سليماين سعيد و الدكتور بورايو أمحد 

  .و قبوهلم مناقشة مذكرتنا علينا بنصائحهم ومشاركتهم معلوماZم

 

واألساتذة وعمال مركز  إىل املدير والتقدير الشكر خبالص نتقدم كما

لوالية ادرار وحدة البحث يف الطاقات املتجددة Cلوسط الصحراوي 

  .على حسن االستقبال وتقدمي املساعدة

  

  .ةالطيب ةمCلكل لو و ساعد� من كل ونشكر
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 : الناس أغلى إىل املعرفة و للعلم دربنا ينري مصباحا

 األعزاء أمي و أيب

 األحباء اإلخوة  إىل

 . واألبناءإىل زوجيت، رفيقة دريب، 

 األوفياء أصدقائي إىل

 خدمة يف تتفاىن اليت املبدعة العقول و الكادحة السواعد كل إىل

 .اإلنسانية
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 ادمحم                                                                              

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  اإلهداء

 : هذا املتواضع عملي أقدم

 حبناhم قلوبنا يف السعادة أسكنوا و , حببهم حياتنا أ�روا الذين إىل

 فكانوا

 : الناس أغلى إىل املعرفة و للعلم دربنا ينري مصباحا

 عزيزةال أمي و رمحه هللا أيب

 األحباء اإلخوة  إىل

 . إىل زوجيت، رفيقة دريب، واألبناء

 األوفياء أصدقائي إىل

 خدمة يف تتفاىن اليت املبدعة العقول و الكادحة السواعد كل إىل

 .اإلنسانية

  وشكرا.....وتقديرا وحبا عرفا� جهدي مثرة أهدي مجيعا إليكم
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  :الملخص

كھروضوئیة المتصلة بالشبكة الكھربائیة  تعرف رواج كبیر و ذالك لدعم تولید الطاقة األحفوریة الالطاقة أصبحت أنظمة 
نموذجیة متصلة بالشبكات التي تدرس ھذه اإلمكانیة في  ھناك عدة مشاریع لمحطات كھروضوئیة.في عدة بلدان صناعیة

  .الصحراء الجزائریة، وعلى وجھ التحدید والیة أدرار

المتواجدة  على مستوى وحدة البحث في الطاقات المتجددة  كھروضوئیةالغرض من المذكرة ھو متابعة تشغیل المحطة 
  .للتأكد من حسن سیر عمل ھذه المحطة بالشكل صحیحمراقبة العن طریق  نظام  بالوسط الصحراوي لوالیة أدرار

العناصر التي تنتج عن نظام المراقبة  سوف تبلغنا عن جمیع المعلمات الكھربائیة التي تم  حقنھا في الشبكة والقدرة على  
 المتصل وئيللنظام الكھروض األداءمؤشرات  أشارت، وقد مع الشبكة الكھربائیة التقلیدیة تكییف المعدات اإللكترونیة،

   . فعال في تزوید الشبكة الكھربائیة سونلغاز بالطاقة الكھربائیة بأداءھذه المحطة تساھم  إن بالشبكة

 .النظام الكھروضوئیة - االشعاع الشمسي  -  كھروضوئیةالالطاقة  :الكلمات المفتاحیة

Le Résumé   

Les Systèmes Photovoltaïques Connectés au Réseau  sont aujourd’huiprisent sérieusement 
pour compléter la génération conventionnelle d‘énergie dans plusieurs pays industrialisés. Il y 
a certainement plusieurs projets de démonstrations connectés aux réseaux qui étudient cette 
possibilitéau Sahara algérien, plus précisément de la wilaya d'Adrar. 

Le mémoire a pour but de suivre le fonctionnement de la centrale PV par la mise en place 
d’un système de monitoring assurant le contrôle du bon fonctionnement de cette centrale PV. 
Les éléments issus de ce monitoring nous renseigneront sur tous les paramètres électriques 
injectés dans le réseau et sur l’adaptabilité des équipements électroniques, avec notre réseau 
électrique conventionnel. des indicateurs liés à la station contribue à la performance efficace 
dans le réseau électrique Sonelgaz alimentation électrique. 

Mots-clés: énergie photovoltaïque - rayonnement solaire - système photovoltaïque. 

 

The summary                                                                                                                   . 
Network-Connected Photovoltaic Systems are today taking serious steps to complement 
conventional power generation in several industrialized countries. There are certainly several 
demonstration projects connected to the networks that are studying this possibility in the 
Algerian Sahara, more specifically in the Adrar wilaya.                                  . 
The purpose of the memory is to follow the operation of the PV plant by setting up a 
monitoring system to ensure that this PV plant is functioning properly. The elements resulting 
from this monitoring will inform us about all the electrical parameters injected into the 
network and about the adaptability of the electronic equipment, with our conventional 
electrical network. The performance indicators of the PV system indicate that this plant is 
effectively contributing to the electric power supply of the Sonalgaz. 

Keywords: photovoltaic energy - solar radiation - photovoltaic system. 
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  املقدمة العامة



  مقدمة عامة
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  :مقدمة

 المصدر تعتبر كما بالطاقة األرض كوكب یمد الذي الرئیسي و األساسي المصدر الشمسیة الطاقة تعتبر

 لمدة الشمس أشعة من علیھا الحصول یمكن التي الطاقة أن حیث ألعالم أنحاء في مختلف االنتشار الواسع

 ) .لمدة عام العالم واستھالك احتیاجات  تكفي (دقیقة 105

 أنواع فجمیع الشمسیة اإلشعاعات إلى األرض سطح على المتوفرة المتجددة الطاقة مصادر معظم وتعود

 عبر وضغط حرارة من ذلك تلى وما الشمس أشعة بسبب تكونت والفحم والغاز فیھا البترول بما الطاقات

 . الخ....... الحیة الكتلة وطاقة الریاح طاقة مثل الطاقة الثانویة مصادر إلى باإلضافة ألزمنیة األحقاب

 ویقصد الكھروضوئیة التحویل آلیة وفق كھربائیة طاقة إلى الشمسیة الطاقة تحویل ویمكن          

 الخالیا بواسطة كھربائیة طاقة إلى مباشرة الضوئي أو الشمسي تحویل اإلشعاع الكھروضوئي بالتحویل

 الكھروضوئیة التحویل بعملیة تقوم المواد التي بعض ھناك معلوم ھو وكما )الكھروضوئیة (الشمسیة

 قبل علماء من الظاھرة ھذه اكتشاف تم وقد وغیرھا والجرمانیون كالسیلكون الموصالت أشباه تدعى

 من االلكترونات تحریر یستطیع الضوء أن وجدوُ  حیث المیالدي عشر التاسع القرن أواخر في الفیزیاء

 . طاقة الكھربائیة وإنتاج المعادن بعض

 من الحالي الوقت في أصبح یةالفولتضوئ الشمسیة المنظومات باستخدام الكھرباء لتولید وإن            

 ئیةضوتلالفو الشمسیة المنظومات اكتسبت وقد, العالم من مناطق كثیرة في والمتنامیة الھامة المصادر

 المعزولة المناطق في كمنظومات االتصاالت التطبیقات من كثیر في استخدامھا لضرورة وذلك أھمیتھا

الكھربائیة  بالمصادر تغذیتھا یصعب والتي النائیة المناطق في الصحیة للمجمعات األدویة وثالجات,

 السیما النائیة الریفیة المناطق في اعتمادیة األكثر الخیار ئیةضولتالفو المنظومة تعتبر كما .التقلیدیة

 وعدم استخدامھا لسھولة نظرا األخرى بالمصادر مقارنة الكھربائیة العامة الشبكة خطوط عن البعیدة

 .للوقود احتیاجھا

 التقلیل وكذا الشمسیة الخلیة مردود تحسین في متواصلة زالتال وبحوث الدراسات إن حیث             

الخالیا الشمسیة  أداءفعالیة  العمل ھذا في ندرس وسوف, المؤثرة مختلف العوامل خالل من تكلیفھا من

وذلك من  أدرار URER/MSالمتجددة بالوسط الصحراوي  الطاقاتبوحدة البحث في الكھروضوئیة 

  .خالل تقییم وتحلیل أداء محطة تولید الطاقة الكھروضوئیة المتصلة بشبكة أدرار

 ثالثة  تضمنت ومیدانیة  نظریة دراسة إجراء ھذا بحثنا في حاولنا الموضوع ھذا وألھمیة         

 : فصول

و الخصائص الكھربائیة الممیزة عن الطاقة الفولتضوئیة  أساسیةمفاھیم  إلى األول الفصل في تعرضنا

المجال الشمسي في الجزائر عن طریق تقدیم  دراسةب مناق الثاني الفصل في و الفولتضوئیة للمنظومة

  الكھروضوئیة الخالیا لتشغیل كمولد باعتباره اإلشعاع الشمسي مجموعة من البیانات التي توضح تطور
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 الطاقاتوحدة البحث في بقمنا في ھذا الفصل بدراسة العوامل المختلفة التي تتحكم في المناخ  اكم

االختالالت التي  أھمذلك وقفنا على  إلى إضافة ،أدرار URER/MS بالوسط الصحراوي المتجددة

  .أدائھاضعف  إلىالشمسیة وتؤدي  األلواحتتعرض لھا 

المتصل بالشبكة و  PV النظام الكھروضوئي  دراسة إلى تطرقنا الثالث الفصل في أما           

النظام الكھروضوئي  بواسطة علیھا المتحصل النتائج ومناقشة تحلیل تھ نظریا ومیدانیا عن طریقموصفا

PV   بالوسط الصحراوي المتجددة الطاقاتث في البحالمثبت بوحدة URER/MS ذالك خالل و  أدرار

  .اعتمادا على قاعدة البیانات للموقع 2017شھري جوان و دیسمبر من سنة 

 .  

 



 

 

 

   

  :أ
ولالفصل 

 الطاقة عن ٔ�ساس�یة معلومات

  ضوئیةوالكهر 
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 مقدمة - 1

) ضوء الشمس(ضوئیة ھي عبارة عن تقنیة تقوم بتحویل أحد أشكال الطاقة تقنیة الخالیا الكھرو          

تلوث البیئة، فھي ال تستھلك الوقود األحفوري التقلیدي، وال ) الكھرباء(إلى شكل آخر من أشكال الطاقة 

. قلیل من الصیانةعاما مع ال 25وكذلك ال تستخدم أي أجزاء متحركة والعمر االفتراضي لھا یتجاوز 

ضوئیة ھي منظومات الطاقة الشمسیة التي تنتج الكھرباء مباشرة من ضوء المنظومات الكھرو

، و للحصول على وات فقط 1.5ضوئیة التقلیدیة الواحدة تنتج حوالي الكھرو (cell) الخلیة.الشمس

ثم   (Modules) . المزید من الطاقة عادة ما تكون مرتبطة بمجموعات من الخالیا معا لتشكیل وحدات

یتم تحویل كل من اإلشعاع (arrays) . للمزید من الطاقة ترتبط الوحدات لتشكیل ما یسمى بالمصفوفات

ضوئیة على وتبنى المحطات الكھرو .الشمسي المباشر والمنتشر إلى كھرباء باستخدام الخالیا الشمسیة

سعة المحطة تتراوح ما بین بضعة وات إلى . أسطح وواجھات المباني، وكذلك في المساحات المفتوحة

 .عدة میجاوات

  ة تاریخیةذنب   1- 1

ویعني الضوء ومن   (phōs)  من الیونانیة (photovoltaic)   إن أصل مصطلح الفولتضوئیة      

باللغة اإلنجلیزیة  (photovoltaic) وھو فیزیائي إیطالي، و بذا أصبح المصطلح  (volta) اسم فولتا

  .1849منذ عام 

من قبل الفیزیائي  1839في عام  )الكھروضوئیة( تم التعرف ألول مرة على تأثیر الفولتضوئیة     

من قبل شارلز فریتز، الذي قام  1883ومع ذلك فقد تم بناء أول خلیة ضوئیة عام . الفرنسي بیكریل

وكانت كفاءة . بطبقة رقیقة جدا من الذھب لتشكیل التقاطعات -السیلینیوم أشباه الموصالت - بتغلیف

الكسندرستولیتوف أول خلیة  فیزیائيبنى الروسي ال 1888وفي عام . ٪ فقط1الجھاز حوالي 

الخارجي الذي اكتشفھ ھاینریش ھیرتز في وقت سابق من  كھروضوئیة على أساس تأثیر الكھروضوئیة

  .]2[1887عام 

وقد حصل على جائزة نوبل في الفیزیاء  1905في عام الكھروضوئیة وقد وضح ألبرت آینشتاین التأثیر 

 في (p–n junction) الوصلة الثنائیة بي إن] اإلنجلیزیة[أكتشف فادیم فوشكوراف  ،]3[1921عام 

Cu2O  وقد حصل روسل أوھل على براءة اختراع ألشباه الموصالت  ،]4[1941وكبریتید الفضة سنة

  ].5[1946في تقاطع الخالیا الشمسیة الحدیثة في عام 
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ت ألول مرة خلیة وقد وضع ،]6[تم تطویر الخلیة الضوئیة الحدیثة في مختبرات بیل 1954في عام 

ذات كفاءة عالیة للطاقة الشمسیة من قبل شابین داریل، كالفین فولر ساوثیر وجیرالد بیرسون في عام 

  ].6[السیلیكون PN باستخدام موزع تقاطع 1954

، الذي تم تزویده بالطاقة عن طریق "فانغوارد"أطلق األمریكیون القمر الصناعي ، 1958في عام 

وكان ھذا ھو التطبیق التجاري الرئیس حتى مطلع السبعینیات، عندما حفز الحظر . الخالیا الشمسیة 

ت على النفط في تلك الفترة إعادة اختبار إمكانیة الخالیا الشمسیة للمنازل ومن البدایات األولى تأصل

ً خالل السنوات القلیلة  صناعة الخلیة الشمسیة  األرضیة في ھذا الوقت ونمت بشكل سریع، وخصوصا

نبعاثات ثاني أكسید الكربون كخطوة أولى  للسیطرة على اوالعزم الدولي المتزاید للخفض من . الماضیة

یر متزاید في مدى مع تكالیف الخلیة المنخفضة، ترى الصناعة مستعدة إلحداث تأث ،"ظاھرة الدفیئة"

  .العقدین األولین من األلفیة الجدیدة

   لكھروضوئیةالتأثیر ا  2- 1

س -شبھ موصول ذي مساحة كبیرة  وھي تتكون من وصلة م الخلیة الشمسیة ھي عبارة عن دایود 

المحتویة على أربعة روابط (إلى بلورة شبھ الموصول   )Doping() إشابة(مصنعة بإضافة مادة شائبة 

المواد الشائبة إذا كانت ). تساھمیة للذرات المتجاورة للخالیا الشمسیة السلیكونیة  المستخدمة بشكل شائع

،فأنھ یتطلب فقط أربعة إلكترونات لتنطبق  الذرة لكترونات خارجیةإالتي لھا خمسة  ،ھي ذرات الفوسفو

، یوجد في وبالتالي. لكترون الخامس فائضاً حر الحركةاإل، ویبقى تركیب البلوري للسلیكونال الشائبة  في

، وبھذا تسمى ھذه المنطقة السالبة  من الشحنات الحرة السالبة) البیةغ(ھذه المنطقة من البلورة عدد كبیر 

 ).n-region(س - بالمنطقة 

رات ذورة بمواد شائبة من بإشبھ البل: )p -region(م  -، المنطقة للمنطقة الموجبة والعكس صحیح

بطة في لتكملة  الرا دائماحداً مفقوداً ا، یصبح إلكترون والتي لھا ثالثة إلكترونات خارجیة، البورون

ي یتزحزح رات المجاورة، وبالتالمن الذ" اقتراضھ"اإللكترون یمكن  ھذا.التركیب البلوري للسلیكون

بشحنة موجبة  )Hole("فجوة"اعتباره  أیضاالمتزحزح یمكن ھذا اإللكترون . موقع اإللكترون المفقود

 - إللكترونات الحرة في المناطق ویوجد عدد كبیر جداً من الفجوات الحرة أكثر من ا. متحركة ومنتقلة

،بینما تسمى الفجوات بحامالت المنطقة بحامالت الشحنة األقلیة ،وبھذا تسمى اإللكترونات في ھذهم

نتیجة االختالفات في تركیز الشحنات عند الحد الفاصل بین المنطقتین ،تنتشر . األغلبیة  الشحنة

وبالتالي ینشأ مجال كھربي في الوصلة التي كانت متعادلة كھربیاً سابقاً  ،س -لكترونات إلى المنطقة اإل

  )) : 1- 1(انظر الشكل (
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  م -لفكرة تحویل الطاقة الفولتضوئیة في شبھ موصل مطّعم  سرسم توضیحي : )1-1(الشكل

  .]R ]1مقاومة أومیة  إلىالقدرة الكھربائیة المتولدة یتم توصیلھا 

تستمر ھذه المنطقة بالنمو إلى أن  . (space-charge region) نمو منطقة فراغ الشحنة           

الساقط على ) أو الشعاع الشمسي(الضوء    . االنتشار الفعلي لحامالت الشحنةتقوم بإیقاف المزید من 

ً إلى زیادة تركیز حامالت الشحنة األقلیة  ً من اإللكترونات والفجوات، مؤدیا شبھ الموصل یولد أزواجا

. كتنتشر حامالت الشحنة ھذه إلى منطقة فراغ الشحنة وتنقسم بواسطة المجال الكھربي ھنا. بعدة مقادیر

وعند ). 1- 1(م، كما ھو مبین في الشكل  -س والجانب  -ویمكن اكتشاف جھد  بین تالمس الجانب 

  .تطبیق مقاومة حمل  ، یتدفق تیار  خالل التالمس، وتتبدد القدرة الكھربائیة 
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و خلیة شمسیة تم إشعاعھا مع تیار دائرة  القصر ) إظالم الخلیة الشمسیة(الجھد لدایود  -خصائص التیار): 2-1(الشكل

scI  و جھد الدائرة المفتوحةocV]1[.  

  )V - I( الجھد - التیار خصائص 3- 1

تتوافق مع الخاصیة ) خاصیة اإلظالم(إشعاعیة الخاصیة الممیزة للخلیة  الشمسیة من دون أي       

، سقوط األشعة  على الخلیة الشمسیةوعند . )3 - 1(الشكل كما ھو مبین في  ،)1(الممیزة للدایود 

. )خاصیة اإلضاءة(انع لمرور التیارفي االتجاه الم photoIھذه الخاصیة بمقدار التیار الضوئي  تتزحزح

 1 - 1(انظر الشكل (یرة إلیھا ھذه الخاصیة للخلیة الشمسیة بتوصیل مقاومة حمل متغویتم إیجاد 

  .بیة الناتجة لقیم مختلفة لألحمالوالرسم بیانیاً بین التیارات والجھود الكھر))

 ذات. جداً للخلیة الشمسیة ھو احد الخصائص المھمة  scI (short -circuit)تیار دائرة القصر       

یمكن وصف : -ocV circuit): (openجھد الدائرة المفتوحة  .األشعةدائرة القصر التي سقطت علیھا 

والقدرة الكھربائیة النظریة ) دائرة مفتوحة (أي تیار یؤخذالجھد بین التالمسات إذا لم 

ھي حاصل ضرب تیار دائرة  ،optPأخدھا من النقطة الطرفیة،التي یمكن  ،)لىالمث(إحرازھا الممكن 

  : أي أن  ،ocVوجھد الدائرة المفتوحة  scIالقصر

     )1(                                              opt sc ocP I V= ⋅ 

Iو V، بأنھا الناتج األعلى من حاصل الضرب بین maxPوتعرف القدرة الكھربائیة القصوى           

  : أي أن  عند نقطة التشغیل
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   )2(                                                   max mp mp mpP p I V= = ⋅ 

الضرب  بحاصل  Maximum PowerPoint(MPP))" نقطة القدرة القصوى  "وتعطى          

  .mpV، والنقطة القصوى للجھد ،mpI،بین النقطة القصوى للتیار

ألى  maxPالنسبة بین        
optP تسمى عامل التعبئةFF ((fill  factor) مسار  "مستطیلیة"،وتصف

  . I-V  والخاصیة المقابلة  Vكدالة في الجھد P القدرة) 4 -1(ویبین الشكل . الخاصیة

  

  

نقطة القدرة  أیضاویبّین الشكل . الجھد لخلیة شمسیة سلیكونیة - الجھد و خصائص القدرة -خصائص التیار ):3-1(الشكل 
عند  )MPP(القصوى 

mpV و
mpI]1.[  

بأنھا النسبة بین القذرة الكھربائیة الخارجیة إلى القدرة  PVηتعرف كفاءة التحویل الفولتضوئي          

ویتم إیجاد كفاءة التحویل تحت . على اإلشعاعیة والطیف PVηوتعتمد.التي إشعاعھا على الخالیة الشمسیة 

21000إشعاعیة قدرھا :  (standard test conditions)(STC)ظروف فحص معیاریة  /W m

25ودرجة حرارة  ،عمودیة على السطح األمامي Co  لإلشعاعیة الشمسیة ً للخلیة ، وتوزیع طیفي وفقا

41.8oالمارة بزاویة ارتفاع 

)بكتلة ھوائیة (خالل الغالف الجوي   1.5 (AirMass).  وألسباب

في  28ي ویبلغ ھذا الحد األعلى النظر .أعلى نظري، فإن كفاءة التحویل الفولتضوئي لھا حد فیزیائیة

  :تقریباً لبلورة السلیكون ولھ ثالث مسببات رئیسیة المائة
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ھور ھذا یجعل امتصاص الفوتون یعتمد على ظ.معروف بأنھ شبھ موصول غیر مباشر السلیكون .1

ً بشكل نادر، -)االھتزاز الشبكي (الفوتون  فإن معامل امتصاصھ  وحیث إن ھذا یحدث نسبیا

 ً   .منخفض نسبیا

ة األقل ال یتم امتصاصھا الفوتونات ذات الطاق: eV 1.1طاقة شریط الفجوة للسلیكون مقدارھا  .2

 ً األعلى تقوم بتحویل الفائض من الطاقة إلى  فوتونات ، بینما الفوتونات  ذات الطاقة إطالقا

، تعرف أیضاھذه العملیة، و عملیات الفقد اإلضافیة . ةكاھتزازات شبكیة، إي على شكل حرار

  .)أدناهانظر (للخلیة الشمسیة  »االستجابة الطیفیة«أو »الحساسیة الطیفیة«ما یسمى بــ 

یعتمد على فرق الجھد المعطى بواسطة  ocV)جھد الدائرة المفتوحة( األقصىالجھد الكھربائي  .3

  .للسیلیكون 0.7س ویبلغ مقداره تقریبا  -االنتقال م

  :ھذه تنخفض في الحقیقة بالیات فقد مختلفة تتضمنكفاءة التحویل النظریة 

و الفقد  األمامیة، مثل الفقد باالنعكاس و التظلیل الناتجان من التالمسات عملیات الفقد الضوئیة •

غیر الممتصة  باإلشعاعیةو الفقد  األمامیةباالنعكاس و التظلیل الناتجان من التالمسات 

 .أیضا) النافذة(

عن طریق التالمسات و المقاومة (عملیات الفقد االومیة من المقاومات المتصلة على التوالي •

 ى التوازي عن طریق المقاومات الطفیلیة المتصلة علو )(sheetResistatance الصفحیة

 )Recombination(ٌ االتحاد بإعادةت الفقد عملیا •

إمكانیة الخالیة الشمسیة على تحویل فوتون ساقط بطول موجي معین إلى زوج من اإللكترون 

" الكفاءة والكمیة الداخلیة"وتقوم . (Quantum Efficiency)" كفاءة كمیة " والفجوة تسمى 

" فاءة الكمیة الخارجیة الك"،بینما تقوم الخالیة الشمسیةعلى سطح بإھمال الفقد باالنعكاس 

  .بتضمینھا

، إال أن كال منھا یقوم )طبقاً لقانون ماكس بالنك(ادة ترددھا یز بالرغم من أن طاقة الفوتونات تزداد مع

لھذا فإن الكفاءة الطیفیة  .بإمكانیة طاقة ثابتةعادة بإیجاد زوج واحد فقط من اإللكترون والفجوة 

(Spectral Efficiency)، ة  الخارجة إلى الطاقة اإلشعاعیةالمعرفة بالنسبة بین الطاقة الكھربی، 

وأفضل كفاءة طیفیة تحدث عندما یصبح مقدار الطاقة الناتج من . تنخفض كلما قلت األطوال الموجیة

لفوتون لیست كافیة كانت طاقة اإذا  .د زوج واحد من اإللكترون والفجوةالفوتون الساقط كافیاً فقط إلیجا

وھذا یحدث عند  -الفولتضوئي  یساوي صفر  ، فإن التأثیرزوج واحد من اإللكترون والفجوة إلیجاد

وائب الموجودة في بلورة ونتیجة الش. للخالیا الشمسیة السلیكونیة 1100nmاألطوال الموجیة األكبر من

 Spectral)" الحساسیة الطیفیة " ـــالحقیقیة تختلف إلى حد ما یسمى ب، فإن الخالیة الطیفیة السلیكون
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Sensitivity) االستجابة الطیفیة" أو"(SpectralRespnse) ( )S λ كما ھو مبین للخلیة الشمسیة ،

)في الشكلین  )4 )و −1 )6 )،وتعرف بكثافة الفوتون −1 )photj λ  الساقط  اإلشعاعمقسومة على شدة 

) )اإلشعاعیة( )E λ أو ( )G λ.  ویتم إیجاد الكفاءة الطیفیة بقیاس استجابة الخلیة الشمسیة للضمین

(Modulation)مثالً، (القیاسات من خالل إشعاع طیف انحیازي تجري  و .عند طول موجبي معین

ومثل ھذا  . طراب الناتجة من مستوى اإلشعاعیةلك لتفادي تأثیرات االضذو) 1.5AMبكتلة ھوائیة

)الجھاز مبین في الشكل )5 1−.  

  
 .]1[)(ASEاالستجابة الطیفیة الفعلیة لخلیة شمسیة سلیكونیة متعددة البلورة نوع  ):4-1(الشكل

  
اكة وظروف ـد على سمـح األرض یعتمـى سطـمس علـعة الشـالمحدد ألشالتوزیع الطیفي         
، تعتمد الكفاءة و القدرة الخارجیة للخالیا  وإلى حد ما. ذي تمر من خاللھ األشعةـالجوي ال الغالف

)انظر الشكل (الشمسیة على ھذه الظروف أیضاً  )6 1−. (  
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)الجھد  -جھاز لقیاس خصائص التیار ):5-1(الشكل )I V−و الكفاءة و االستجابة الطیفیة ،.  

  ]1[ (UNSW)و الشكل مبّین مع خلیة شمسیة ذات كفاءة عالیة في جامعة  نیو ساوث ویلز 

  

  
مع الطیف الشمسي لزوایا ارتفاع ) (ASEاالستجابة الطیفیة الفعلیة لخلیة شمسیة متعددة البلورة نوع  ):I -6(الشكل

  .]1[االستواء لالعتدال، والزمن عند خط )AM(للشمس، و الكتل الھوائیة المكافئة   مختلفة 

  :الكھروضوئيالمولد  4- 1

المجال الكھربي الداخلي في الخالیة الشمسیة ضعیف نسبیاً ویمكن فقط تحقیق  فروق صغیرة في        

المفتوحة الذي یمكن والجھد الفعلي للدائرة ). للسلیكون V 0.7للجرمانیوم و V 0.3(الجھد الكھربي 

من الخالیا " سالسل"بما تسمى ب  -للحصول على التوالي .ھو أقل بقلیل من ھاتین القیمتین تحققھ

  .الشمسیة
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،یتم عادة إدراجھا في شطیرة بالستیكیة وزجاجیة ناعمة فتكون ن  ھذه السالسل قابلة جداً للكسروأل    

ستیك الشفاف الناعم أعلى وأسفل والبال. "الفولتضوئیة المنظومة "أو " یة المنظومة للشمس" ــما یسمى ب

)اإلثیلین  -فینیل  - سالسل الخلیة ھو عادة البولیمر المشترك أسیتات  )EVA إال أن الخیارات الممكنة ،

ً ھي البیوتیرال متعدد الفینیل أی )ضا )PVBستیك  الحراري المتعدد الیوریثین ، أو السیلكونات أو البال

( )TPU ًناً یتم إضافة زجاج أمامي معالجومن أجل تصلب المركب وجعلھ متی. ، وھو تطویر حدیث جدا .

 -PVFتحتوي على  مجموعة من الطبقات مثل  ( وإذا كانت الجھة الخلفیة تتكون من ورقاقة مركبة 

" ، فإننا نسمیھا )ھو الفلورید متعدد الفینیل PVF، حیث PVF -بولیستر  - PVFأوPVF -ألمنیوم 

)انظر الشكل( (Laminated)" منظومة مصفحة  )7 فإننا ، كانت الجھة الخلفیة  زجاج، وإذا )−1

)انظر الشكل( (Encapsulated) منظومة مغلفة"نسمیھا  )8 1−.(  

  
  .]1[مقطع عرضي لخلیة فولتضوئیة مصفحة ):7-1(الشكل 

  

  
)الشكل )8   .]1[ مقطع عرضي لخلیة فولتضوئیة مغلقة :−1

و V 17بین یتم تھیئة الجھد الخارج عند ظروف الدائرة المفتوحة لمثل ھذه المنظومة الفولتضوئیة عادة 

35 V 12للتطبیقات غیر المرتبطة بالشبكة، التي تسمح بالشحن الكامل لبطاریةV )24و V  في حال

 بإلحاقوتستكمل المنظومة .خلیة موصلة على التوالي72 إلى36، و بالتالي یتطلب )الربط على التوالي

یساعد على كي یبالست أومعدني  إطارصندوق طرفي صغیر یحتوي على نقاط طرفیة كھربائیة و 

  .إضافیةتركیب المنظومة ویوفر لھا صالبة 
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  :الخصائص الكھربائیة 4-1-  1

من خالل بعض الخصائص للعالقة بین  إلیھا الخصائص الكھربائیة الممیزة للمنظومة الفولتضوئیة یشار

)الشكالن (التیار و الجھد، كما ھو الحال في الخالیا الشمسیة  )2 )و −1 )3 أومي  ملوصیل حِ بت). −1

(variable OhmicLoad)  یمكن تسجیل إشعاعھامتغیر الى طرفي المنظومة الفولتضوئیة التي یتم ،

Iمجموعة من التیارات و الجھود الكھربائیة التي تعطینا المنحنى  V− عند تغیر الِحمل.  

  

  
  

من ثبات درجة (الجھد لمنظومة فولتضوئیة سلیكونیة متعددة البلورة لقیم إشعاعیة مختلفة - خصائص التیار : )9-1(الشكل

25الحرارة و الطیف عند  Co  1.5 وAM(]1[.  
  

Iالمنحنى  أزواجمضاعفة      V−  یؤدي الى قدرة كھربائیة خارجة تصل الى أعلى قیمة لھا عند النقطة

  ).MPP(المسماة بنقطة القدرة القصوى 

نثبت الطیف وربطھ بطیف : كاألتي⁾⁾ظروف الفحص المعیاریة⁽⁽إعدادولجعل لبیانات متماثلة، فقد تم 

21000عند  اإلشعاعیة، و 1.5AM الشمس عند الكتلة الھوائیة  /W m ودرجة حرارة تشغیل الخلیة عند ،

25 Co ) 904(للنظامین المعیاریین 1IEC 60904  (، وأیضا )891IECو  − 1DIN EN و −

  60891DIN EN( تغیُر اإلشعاعیة ،E ) أوG(  لھ تأثیر بسیط فقط في جھد الدائرة المفتوحة للمنظومة

21000 إلى 350الفولتضوئیة یتراوح ما بین  /W m . ینخفض لإلشعاعیةوفي المستویات المنخفضة ،
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الن التیار  اإلشعاعیةدائرة القصر طردیا مع ویتناسب تیار )). 9-1(الشكل انظر(الجھد لوغاریتمیا 

و بالتالي، . سطة الفوتونات التي یتم امتصاصھالكترونات و الفجوات المتولدة بوااال أزواجیساوي عدد 

 إلى 350في المدى من  اإلشعاعیةفان القدرة الخارجة المحتملة للمولد الفولتضوئي تتناسب مع 

21000 /W m )كفاءة تحویل ثابتة.(  

، تنخفض كفاءة التحویل نتیجة الفقد في الجھد الذي یعتمد على لإلشعاعیةللمستویات المنخفضة      

و الخالیا الشمسیة ). shuntResistor(مقاومة متصلة على التوازي (مقاومة مجزئ التیار الداخلیة 

من الخالیا الشمسیة  أكثرالمنخفضة  اإلشعاعیةبمقاومة عالیة لمجزئ التیار التي تعتبر مالئمة لمستویات 

). وھذا ینتج أساسا بسبب المواد الشائبة في مادة الخلیة الشمسیة(التي بمقاومة منخفضة لمجزئ التیار 

جھد الدائرة المفتوحة و بالتالي خفض  إلىتؤدي  شعاعیةاإلزیادة درجة حرارة الخلیة الشمسیة عند ثبات 

 الشمسیة،لبلورة الخلیة Kفي المئة  −0.4، إلى Kفي المئة  −0.4انخفاض القدرة الخارجة بمقدار  إلى

  ))10-1(انظر الشكل(السلیكونیة  

  
من ثبات (الجھد لمنظومة فولتضوئیة سلیكونیة متعددة البلورة عند درجة حرارة مختلفة -خصائص التیار : )10-1(الشكل

W/ 21,000و الطیف عند  اإلشعاعیة m  1.5 وAM(]1[.  
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  الكھربائیة المكافئةالدائرة  1- 4-1- 1

 

  .]1[رسم توضیحي للدائرة المكافئة لخلیة شمسیة وفقا لـــ  نموذج الدایود الواحد :)11-1(الشكل

الذي ) 10-1(انظر الشكل (» نموذج الدایود الواحد«الجھد لخلیة شمسیة متمثلة بــ  -التیار  خصائص

  :اآلتيیمكن وصفھا على النحو ) یوضح  الدائرة الكھربائیة المكافئة

)3                             (
( )

0 exp 1
p

s

photo R

q V IR
I I I I

kT

 +
= − − − 

 
  

)4                              (. . E

p p dorkR R e α−=  

)5                              (1 1
p

m

s s
R

p br

V IR V IR
I a

R V

−  + +
 = + − 
   

  

  :األتيالجھد لمنظومة  فولتضوئیة یمكن وصفھا على النحو  - وخصائص التیار    

)6                              (
( )

0 exp 1
p

s

photo R

q V IR
I I I I

kT

 +
= − − − 

  

∑
  

  :    حیث

a                   عامل المضاعفةq  191.602( األولیةالشحنة 10 . .AS−×(  
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E2( اإلشعاعیة/W m               (
pR    مقاومة التوازي)Ω(  

0I   تیار التشبع للدایود)A  (                     sR      مقاومة التوالي)0.5إلى   0.05Ω(  

photoI     التیار الضوئي)A                      (T       درجة الحرارة المطلقة)K(  

RpI   تیار المقاومة التي على التوازي)A         (brV   جھد االنھیار)V (  

k   231.381(ثابت بولتزمان 10 /J K−×       (α   على  اإلشعاعیةمعامل اعتماد
pR  2(في /m W(  

m   أس المضاعفة  

) Zimmermann( 1995  إن إال. عادة یفترض ان تظل المقاومة المتصلة على التوازي ثابتة   

3قیمة نموذجیة  αیعطي للمعامل  21.69 10 /W m−× و بالتالي تكون مقاومة  التوازي ،pR
قیمتھا  

350Ω  21000في حالة اإلظالم، وعنداالشعاعیة بمقدار /W m  70تنخفض قیمة ھذه المقاومة الىΩ .  

  دایودات  اإلمرار الجزئي 2- 4-1- 1

ھو   األقل، العنصر ذو التیار )الفولتضوئیة أومثال، في البطاریات (مثل جمیع توصیالت التوالي      

و لتفادي الفقد، یتم فقط اختیار خالیا بتیارات متكافئة عند جھد التشغیل من اجل . الذي یحدد التیار الكلي

مثال نتیجة الغبار على سطح (، تیار الخلیة  قد ینخفض بالتظلیل الموضعي وأیضا. توصیل التوالي

كانت سلسلة الخالیا كبیرة بما یكفي،  وإذا. ، ما یحد بالتالي من التیار الكلي والقدرة الخارجة)المنظومة

 تبدد موضعي  إلىیفوق جھد االختراق السالب فیؤدي  أنفي الخلیة المظللة  یمكن  ) العكسي(فإن الجھد 

» جزئي إمراردیودات «للتغلب على ھذه المشكلة، یتم توصیل . یتلف الخلیة أنیمكن  للقدرة والذي

)Bypass Diodes ( على التوازي) مضاد «مضاد للخلیة الشمسیة، غالبا ما تسمى أیضا في اتجاه

-1(كما ھو مبین في الشكل (سلسلة صغیرة من الخالیا الشمسیة  إلى أوالخالیا الشمسیة   إلى) »التوازي

) بافتراض ان الِحمل متصل(في الخلیة  خلیة بالتظلیل، ینشأ جھد عكسي  إيفعندما ینخفض تیار )). 12

الجزئي و بالتالي یتدفق جزء من التیار  اإلمراریفوق الجھد العكسي جھد االختراق لدایودات  أن إلى

  .الخلیة مارة خاللrestIالجزئي، بینما تستمر التیارات الباقیة  اإلمرارالكلي خالل دایود 
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خلیة شمسیة مع تظلیل جزئي في سلسلة مكونة من : رسم تخطیطي یوضح تشغیل دایود االمرار الجزئي ):12-1(الشكل 
  .]1[خالیا متصلة على التوالي 3

المشكلة ھي استخدام جھد اختراق عكسي منخفض لدایودات الخلیة  والطرق االخرى للتغلب على     

جزئي مدمج مع الخلیة  إمراراستخدام دایود  أو، )مثال، في الخالیا الشمسیة المتعددة البلورة(الشمسیة 

)Green 1980:(» و دیودات التوازيالخالیا الشمسیة المدمجة« )IntegratedSolarCells 

andShunting diodes( أمریكیة رقم ؛ وبراءة اختراع 524,519، براءة اختراع استرالیة  رقم

4,323,719.(  

  النقاط الطرفیة الكھربائیة  3- 4-1- 1

یتم . ومة وتثبت بواسطة واقي الشدـــاألسالك الخارجة من سالسل الخلیة تمر خالل تصفیح المنظ       

نھایة صندوق بالستیكي متصل بنقطة طرفیة قابلة لوضع  أوإلىبعد ذلك توصیل األسالك إلى خط تمدید 

الحدیثة مجھزة مسبقا بكابالت خارجیة مع مآخذ مقاومة ومات المنظ تأتي. مسمار لولبي أو)  مأخذ(قابس 

للعوامل الجویة یتم إضافتھا إلى التوصیل الداخلي في المنظومة ما یخفض من زمن التنصیب كما یتم 

  .دمج دایودات إمرار جزئي في اإلطار أو تركیبھا في الصندوق الطرفي

  السالسل المتصلة  على التوازي  1-4- 1-4

ادة الجھد، ـــمع زی) Inverters(مثل العاكسات (ونات تكییف القدرة ـــعندما تزداد كفاءة مك          

، یحدد قانون السالمة )الوالیات المتحدة مثال(في بعض البلدان . یتم توصیل المنظومات على التوالي
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في  10cm(للمقاسات الشائعة جدا للخالیا ). مل األمانشامال عا 600V )500Vأقصى جھد لیكون 

10cm 15 إلىcm  15فيcm( 2مخرجة قصوى بین ، فان ھذا یعني قدرة pkW 3 إلى pkW.  

، )للحصول على تیارات عالیة أو( 600V األقصىمن دون تجاوز الجھد  أعلىإلحراز قدرات مخرجة   

وفي حال وجود عطل، مثل انخفاض . على التوازي) سالسل المنظومات أو(یتم توصیل المنظومات 

عند  أیضایقل الجھد (ة مظللة بواسطة خلی أوسلسلة، مثال، نتیجة ارتفاع درجة الحرارة  أيالجھد في 

لھذا، من . السلسلة المعطوبة و قد تتلفھا» تغذیة«، فإن بقیة السالسل تحاول )استعمال دایود إمرار جزئي

كل سلسلة من الخالیا الشمسیة  إلىاجل حمایة  السلسلة، یتم توصیل سلسلة من الدایودات على التوالي 

عطل، تكون  أيسلسلة بعد ذلك نتیجة  أيانخفض جھد  إذاو . ))13- 1(الشكل (لتفادي التیارات العكسیة 

مساوئ  إحدى. الِحمل المطلوب إلىقدراتھا  بإیصالبقیة السالسل  سلسلة الدایودات في حالة صد وتقوم

وأیضا، یمكن خفض الفقد في الجھد باستخدام . ھذه التھیئة  ھو الفقد الدائم للجھد في سلسلة الدایودات

و یمكن ). Schottky( يجھد منخفض مثل الجرمانیوم ، أو احد أنواع حاجز شوتك دایود اختراق ذي

أیضا استخدام أجھزة إحساس للمجال المغنطیسي للكشف عن التیارات العكسیة و تنشیط مفتاح فصل 

  .التیار

  

  .]1[ توصیل على التوازي لسالسل فولتضوئیة بواسطة سلسلة دایودات للحمایة):13-1(الشكل 

  

عاكسات صغیرة نسبیا في الجانب الذي یحوي تكییف » سلسلة«ھي استخدام  األخرىالطریقة          

  .الخارجة من كل سلسلة یتم بعد ذلك توصیلھا على التوازي) المتزامنة(والقدرة المترددة  .القدرة
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  .و مركبات تثبیت الإلطاریة

أساسیة لفھم الخالیا الضوئیة التي تعتبر أكثر األجھزة أو المكونات 

اإلشعاعیة أو الشمسیة إلى طاقة   

 أھم حیث تم الوقوف علىألول مرة ومبدأ التشغیل، 

ضوئیة والتي  یشار إلیھا من خالل بعض الخصائص 

دالة عن  عالقات ریاضیة اعتماد على رسومات بیانیة 

األول                                             أساسیة معلوماتالفصل

18 

الإلطاریةمولد فولتضوئي سقفي بمنظومات  ):14-1(الشكل 

أساسیة لفھم الخالیا الضوئیة التي تعتبر أكثر األجھزة أو المكونات  مفاھیمفي ھذا الفصل قدمنا 

 ، عن طریق تحویل الطاقةكترونیة كفاءة في استخدام الطاقة

ألول مرة ومبدأ التشغیل،  الكھروضوئیةتاریخ التأثیر ب رنا 

ضوئیة والتي  یشار إلیھا من خالل بعض الخصائص كھربائیة الممیزة للمنظومة الكھرو

اعتماد على رسومات بیانیة  تم تبیانھا ) التوتر(القة بین التیار و الجھد

الفصل األول            

  

  

الشكل 

  

  :الخالصة 1-5

في ھذا الفصل قدمنا       

كترونیة كفاءة في استخدام الطاقةاإلل

  .كھربائیة

رنا ذكبعد ذلك       

كھربائیة الممیزة للمنظومة الكھروالخصائص ال

القة بین التیار و الجھدللع

  .ذلك
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(2008)     .  
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[6]  Bell Labs Demonstrates the First Practical Silicon Solar (25April, 

1954)             Cell". APS News.American Physical Society. (18 April 

2009).   

 



 

  :الفصل الثاين

ادراراخلصائص املناخ�ة مبنطقة



  المناخیة بمنطقة ادرارالفصل الثاني                                                     الخصائص 
 

20 

 

  مقدمة  2-1 

 تظل ال الكھروضوئیة، الخالیا على تحتوي التي الشمسیة األلواح أن والمؤكدة المعروفة الحقائق من

 تعمل فإنھا الشمسیة، الخالیا وحدات تركیب یتم أن فبعد محددة،  آجال لھا ولكن األبد إلى بكفاءة تعمل

  .تركیبھا بدایة عند بھا تعمل كانت التي الكفاءة بنفس تعمل تظل ال ولكنھا عقود لبضع

 ویرجع ،"التدھور معدل"بـ  الشمسیة الخالیا ألواح من الكھرباء تولید كفاءة في البطيء االنخفاض یُعرف

 الفصل ھذا ویخصص. أخرى إلىة منطق من تختلف التي المناخیة بالعوامل الشمسیة الخالیا تأثرإلى  ھذا

  .الكھروضوئیة الوحدات على وأثره) ادرار منطقة(الصحراویة  للبیئة المناخیة العوامل لدراسة

  

 المجال الشمسي في الجزائر  2-2

 مساحةٍ  على الساقطة الشمسیة األشعة مقدار ھو): Solarirradiance:باإلنجلیزیة(الشمسي  اإلشعاع

 من جزء ملیون ألفي من جزء حوالي إال األرض یصیب ال. كھربائیة  قدرة تولید على القادرة و معینة

 ھو الضئیل القدر ھذا و الشمس، سطح من مربع متر لكل میجاوات 130بنحو  تقدر التي الشمس أشعة

ونظرا لموقعھا الجغرافي، تمتلك . الجوي وغالفھا األرض لسطح الحراریة الطاقة كل عن المسئول

  :)1- 2(الجزائر مجاال شمسیا كبیرا كما ھو مبین في الشكل

  
  

 يالشمس لإلشعاعالسنوي المتوسط : )1- 2(الشكل الثاني



الخصائص  الثاني   المناخیة بمنطقة ادرارالفصل

 

بنسبة  تقدر صحراویةوالشبھ  الصحراویة

 لساحلیةاا المدن في أما السنة، في ساعة

 ]:2[التالي الجدول في موضح

 ]2[في الجزائر حسب المناطق المناخیة 

 المرتفعات  
  

 الصحراء
  

10  86  
3000  3500  
1900  2650  

العالمي  االستھالك مرات وأربع الغربیة

    .من الكھرباء الوطني االستھالك مرة

تقع الجزائر في منطقة إستراتیجیة من حیث اإلشعاع الشمسي، الذي یتراوح في شھر جویلیة عند الشدة 

، في األیام العادیة التي تتمیز بصفاء الجو، أما 

  

  .جویلیة لشھر الیومي

الثاني                                                    الخصائص الفصل
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الصحراویة المناطق ،)km22381745( مساحةالجزائر على 

ساعة 3500إلى  الشمسي لإلشعاع تعرضھا زمن

موضح ھو كما السنة، في ساعة 2650بحوالي  اإلشعاعیة

في الجزائر حسب المناطق المناخیة  تحصل علیھاأشعة الشمس الم

  المناطق الساحلیة  المناطق

  4  )٪(المساحة 
  2650  )سنة\ساعة (إشراق . المدة

  1700  )سنة\ 2م \كیلوواط ساعة (الطاقة المستلمة 

الغربیة أوروبا احتیاجات مرة 60 بتغطیة تسمح الھائلة

مرة 5000 بتغطیة تسمح كما الجزائریة والمناجم الطاقة

تقع الجزائر في منطقة إستراتیجیة من حیث اإلشعاع الشمسي، الذي یتراوح في شھر جویلیة عند الشدة 

، في األیام العادیة التي تتمیز بصفاء الجو، أما (kwh/m2 9) إلى (kwh/m2 6) من

 .(kwh/m2 2500)اإلشعاع السنوي فیتجاوز 

الیومي اإلجمالي الشمسي اإلشعاع خریطة :)2-2(الشكل

  

الخصائص الفصل الثاني            
 

الجزائر على  تتربع

زمن ویصل ،%)86(

اإلشعاعیة الفترة فتقدر

أشعة الشمس الم :)1-2(الجدول

المساحة 
المدةمتوسط 

الطاقة المستلمة متوسط 

  

الھائلة اإلمكانات ھذه

الطاقة وزارة حسب

تقع الجزائر في منطقة إستراتیجیة من حیث اإلشعاع الشمسي، الذي یتراوح في شھر جویلیة عند الشدة 

من لإلشعاعالقصوى 

اإلشعاع السنوي فیتجاوز 
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ھو األكبر في العالم ، فھو دائًما  سنة \ساعة  3500مدة اإلشعاع الشمسي في الصحراء الجزائریة تبلغ 

ساعة في الیوم خالل الصیف باستثناء الجنوب  12یوم ویمكن أن تصل إلى  \ساعات  8أكبر من 

منطقة أدرار مشمسة بشكل خاص ولدیھا إمكانات .ساعات في الیوم 6األقصى حیث تنخفض إلى 

  ).2-2الشكل(في جمیع أنحاء الجزائر   كبرأ

  :الموقع الجغرافي لوالیة ادرار  2-3

والتي  URERMSئر توجد بھا وحدة البحوث في الطاقة المتجددة تقع والیة ادرار بالجنوب الغربي للجزا

إلى طاقة كھربائیة والتي من خاللھا تم ) اإلشعاع الشمسي(تحتوي على محطة تحول الطاقة الضوئیة 

كیلوواط والذي یطلق علیھ نظام  1.75تركیب النظام الكھروضوئي المتصل بالشبكة الكھربائیة بقدرة 

PV  . 

  

  لمنطقة ادرار الموقع الجغرافي: )3-2(الشكل 
 أدرار نطقةملالخصائص المناخیة  2-4

 والتبخر واألمطار والریاح الحرارة درجة(موقع  بكل الخصائص المناخیة العوامل دراسة

 وجب لذلك .الوقت مرور مع تدریجیا الكھروضوئیة الوحدات تدھور بتقییم لنا تسمح) الخ...والرطوبة

 الطاقات في البحث وحدة في المثبتة الكھروضوئیة الوحدات ثرأت ومدى درارأ منطقة مناخ متابعة علینا

  .درارأ الصحراوي الوسط في المتجددة

 صیفا فیھ الحرارة درجة بارتفاع المعروف الصحراوي المناخ ھو المنطقة ھذه في السائد المناخ

 إذ ذلك في تساھم التي األمطار قلة إلى باإلضافة الحراري المد اتساع إلى یؤدي ما وھو شتاء وانخفاضھا

  . میاھھ تبخر لسرعة الفعالیة قلیل فجائي وابل عن عبارة ھي
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 الشمسي اإلشعاع  األشھر
G(KWH/m2)  

درجة الحرارة 
  Tmin(°Cاألدنى

درجة الحرارة 
  Tmax(°C)القصوى

 RH الرطوبة
(%)  

  جانفي
  فیفري
  مارس
  ابریل
  ماي
  جوان
  جویلیة
  أوت

  سبتمبر
  أكتوبر
  نوفمبر
  دیسمبر

4.36 
5.49 
6.64 
7.73 
7.8 
8.1 

7.48 
6.96 
6.16 
5.48 
4.23 
4.26  

8.12 
10.91 
12.93 
17.92 
23.88 
27.07 
32.83 
31.26 
29.22 
22.11 
14.59 
6.94 
  

22.67 
26.06 
27.98 
32.72 
39.76 
42.42 
47.93 
45.86 
43.93 
37.15 
27.28 
20.68  

38 
26 
21 
14 
12 
11 
8 

13 
15 
18 
35 
43  

 

  ).2014(لسنة  الیومیة الطقس لحالة الشھري المتوسط: 2-2الجدول

 انطالقا من العوامل المؤثرة  2014لحالة الطقس الیومیة لسنة الشھري المتوسط  ،2-2یعطي الجدول

  من درجة حرارة ، )Tmin( والحد األدنى ) Tmax(، الحد األقصى)G(الشمسي اإلشعاع ك

والطاقات األرصاد الجویة محطة الطاقة تم استخراج قیم ھذا الجدول من  .))RH(الرطوبة النسبیة 

الوسط الصحراوي بوحدة البحث في الطاقات المتجددة ب المثبتة (NEAL)الجزائر بدة متجدال

URER/MS 4- 2انظر الشكل( أدرار.(  

  

  
 

  .أدرار URERMSالمثبتة في ) NEAL(صورة من محطة األرصاد الجویة  :)4-2(الشكل
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  :أدرار تمثیالت بیانیة لمختلف العوامل المؤثرة على الطقس بمركز الوالیة  وفیما یلي

  :الشمسي اإلشعاع 1- 2-4

ساعات في الیوم ؛ مع حد  10الشمسي  وتصل إلى متوسط  إلشعاعلدرار بمدة طویلة أوتتمیز منطقة 

كما ھو  شھر جویلیة أدنى في فصل الخریف الموافق لشھر نوفمبر و كحد أقصى في فصل الصیف من

  .)5-2(موضح في الشكل

  

  .2014درار لسنة االتغیر الشھري لإلشعاع الضوئي بمنطقة : )5-2(الشكل

 

  درجات الحرارة -2- 2-4

ویبلغ المتوسط . السنة أشھرلمختلف  تي تم قیاسھاالحرارة ال لدرجةیشیر  )6-2(التمثیل البیاني في الشكل

  .2014 لسنة  درارأ درجة مئویة لمنطقة  24.7السنوي 

درجة مئویة ودرجة حرارة  27.67شھر ینایر ھو أكثر الشھور برودة بدرجة حرارة قصوى تقدر بـ 

،ویعتبر شھر جویلیة من أكثر الشھور سخونة خالل العام حیث تصل درجة مئویة 8.12تقدر بـ   ادني

 .دنيأكحد  32.83و  أقصىدرجة مئویة كحد  47.93 إلىدرجة الحرارة 
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  .2014درار سنة االتغیر الشھري لدرجة الحرارة بمنطقة : )6-2(الشكل

  :وسرعة الریاح رطوبة الھواء  3- 2-4

یجعل  )قصیر ودافئ ءشتاصیف طویل و(درارأ منطقةالذي تتمیز بھ  حارالصحراوي المناخ ال     

 3موضحة في الشكل نسبة للرطوبة  أدنى فالسنة  أشھركبیر خالل  انخفاضامعدل الرطوبة یعرف 

قیمة لھا تتراوح مابین  وأعلى )فیفري و جانفي -دیسمبر -نوفمبر-أكتوبر( % 3 إلى 2.8تتراوح ما بین 

 ف بریاح وعواصف رملیةعرَ تُ سرعة الریاح فالمنطقة  أمابریل و ماي أخالل شھري % 3.6  إلى 3.4

 8مابین و أقصىكحد ) جانفي -دیسمبر -نوفمبر(متر في الساعة  43 إلى35سرعتھا مابین  حددت

- 2(لالشك كما ھو موضح دنى أكحد  )سبتمبر-أوت -جویلیة -جوان -ماي -ابریل(مترفي الساعة  15الى

7(.  

  

  

  .2014التغیر الشھري لسرعة الریاح و رطوبة الجو بمنطقة أدرار سنة : )7-2(الشكل
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  الكھروضوئیة األلواح أداء راجعت  2-5

یتأثر مردودھا بسبب بل یتدھور و الكھروضوئیة بالضرورة على أدائھا األولي األلواحال تحافظ  

، ]5[، ]4[، ]3[كھروضوئیة نتیجة لعدة عوامل مثلیمكن أن یتدھور أداء الوحدات ال .المناخیة الظروف

]6[ ،]7[  

  .درجة الحرارة �

  .الرطوبة �

  .العالي  اإلشعاع �

  .الغبار �

  .الصدمات المیكانیكیة �

في منطقة  األكثر شیوًعاالكھروضوئیة  األلواحتدھور أداء لسوف نقدم األنواع المختلفة  یلي في ما

  .درارأ

  

  الكھروضوئیة األلواح تدھور أنواع 2-6

 اتالضوئیة في وحدة البحث في الطاق األلواح أداء أسباب تراجع أجرینا معاینة بصریة للكشف عن      

بعض  عن كشفال لعین المجردةبادرار، ویمكن أ)  (URER.MSالمتجددة بالوسط الصحراوي

  .، والتلوث ، والفقاعات ، والشقوق الخلویة ، والبقع الساخنة التبطین ختالالت مثل اإل

 

  )الطبقات انفصال( التبطین  1- 2-6

  

 یؤدي مما بین الخالیاأو الزجاج األمامي وبین البولیمر المغلف والخالیا  االلتصاقفقدان ھو  التبطین   

األلواح  أداءفي  انخفاضو بالتالي  ]3[المیاه داخل بنیة الوحدة  واختراقالزیادة في انعكاس الضوء  إلى

.  

الرطوبة في الوحدة   اختراقیعزز  مما  في المناخات الحارة والرطبة، شیوعاأكثر التبطین كون وی

مثل  التشوه أنواع أخرى من إلى كذالك یؤدي و ،األلواحوبالتالي  یسبب تفاعالت كیمیائیة مختلفة داخل 

) mono crystalline(السلیكون  من وحدتین )8-2(ویبین الشكل. اتتآكل المعادن في بنیة الوحد

  .أكثر تشوھا) UDTS 50( روالتبل أحادي
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  .]PV UDTS50(]12روالتبل ألواح أحادي( بالتبطین مشوھة كھروضوئیة خالیا )8-2(الشكل

  تغییر اللون 2- 2-6

تغیر لون المواد المستخدمة في تغلیفھا والذي یكون عموًما في مادة بالكھروضوئیة  األلواحغیر لون یت

ینتج عن ھذا  .أو مادة الصقة بین الزجاج والخالیا (EVAencapsulant) إیثیلین فینیل أسیتات

للخالیا ، وبالتالي تقل الطاقة  األشعة الضوئیة نفاذنقصان في ) احمرارأو  اصفرارإما  ( التغییر في اللون

  .الكھروضوئیة األلواحالمولدة من 

ھي األشعة فوق البنفسجیة عند درجة حرارة EVAencapsulant  األسباب الرئیسیة لتغیر لون ومن 

  .]9[مما یتسبب في حدوث تغیر في التركیب الكیمیائي للبولیمر  درجة مئویة ، 50فوق التي ت

مع  أدرار URERMS المركبة في UDTS 50-PWX500)(روالتبل أحادي ألواح )9-2(یوضح الشكل

  ).اصفرار(تغیر اللون 
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  .]PWX500]12)و UDTS50 الوحدة(كھروضوئیة مع خالیا تغیر لونھا   ألواح :)9-2(الشكل

  

 لتآكلا 3- 2-6

 في زیادةإلى  یؤدي مما .]6[الكھروضوئیة لخالیا المعدنیة التـوصیالت تآكل لىإ الرطوبةارتفاع  یؤدي

  .األلواح الشمسیة أداء فقدان وبالتالي المتسرب اریالت نسبة

  

  ].Isofoton i100 / 24 PV/UDTS50 (]12( تأثر بالتآكلم كھروضوئیة ألواح :)10-2(الشكل
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نوعین  )10-2(یوضح الشكل المعدني و واإلطار الخالیا بین االلتصاق في خلل أیضا تؤدي الظاھرة ھذه

  .متآكلة عند الحافة UDTS50) و  (Isofoton i100 / 24من األلواح  

  

  یة ئاأللواح الكھروضو تشقق و كسر زجاج  4- 2-6

 ً  وذالك الخلیة عمل على لأللواح ویؤثر) الزجاج (العلویة  الطبقة في الكسر أو التشقق ما یكون غالبا

تحدث معظم الحاالت أثناء التركیب والصیانة وال سیما نقل الوحدات . الشمسیة األشعة نفاذیة بتقلیص

مع  الوحدة أن تستمر في إنتاج الطاقة الكھروضوئیة لأللواحومع ذلك یمكن ]. 14[على مواقع التثبیت 

  .من مكان شمسي تعرض للكسر أثناء نقلھ  لوح )11-2(ویبین الشكل. تواجد ھذه الشقوق

  

  

 وحدة الطاقة الضوئیة مع الزجاج المكسور :)11-2(الشكل
  ].UDTS50 (]12 الوحدات الكھروضوئیة(

 .:الفقاعات 5- 2-6

وتُحشر داخل األلواح غازات  انبعاثتؤدي إلى الفقاعات عادةً إلى تفاعالت كیمیائیة  یعود تشكل 

 یصعب مما، لوح الشمسيالجزء الخلفي من الفي  انتفاخ شكل على الفقاعات ھذه تظھر .الكھروضوئیة

وحدة تحتوي على عدد  )12-2(یوضح الشكل .]16[ارتفاعھا وبالتالي الحرارة، تبدید عملیة الخالیا على

   .الخلفیةكبیر من الفقاعات على الواجھة 
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  .الفقاعات على الجزء الخلفي لوحدة كھروضوئیة :)12-2(الشكل

  

  تراكم الغبار على سطح األلواح  6- 2-6

 بعض أن حتى الطاقة، إنتاج من ویقلل الشمس أشعة دخول یمنع الخالیا أسطح على الغبار تراكم إن

 الخالیا، تكلفة ارتفاع بسبب الخسائر من كثیر إلى تفضي قد بمشكلة یتسبب الغبار أن أثبتت الدراسات

 وئیةضالكھرو المنشآت وتتواجد. الصفر إلى كفاءتھا وإیصال الشمسیة الخلیة لقتل یؤدي قد الذي األمر

 تراكمإلى  الرملیة والزوابع الریاح وحركة الجاف الطقس یتسبب حیث المشمسة الصحراویة المناطق في

 الماءباستعمال  األلواح تنظیفب بالقیام وینصح. الشمسیةأسطح األلواح  على الغبار من كبیرة كمیة

 سطح فوق الطیور فضاالت مع الغبار تراكم )13-2(الشكل یوضح .فالتنظی مواد بعض مع المعالج

  .شمسیةألواح 

  

  

  

  

  

  .شمسیة ألواحتراكم الغبار مع فضاالت الطیور فوق سطح  :)13-2(الشكل
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 .                                                                                  :الخالصة 2-7

درجة الحرارة والریاح  -مختلف العوامل التي تتحكم في المناخ بمنطقة ادرار  في ھذا الفصلمنا دق      

والتي ھي من )   2014(والتغیرات الشھریة لھذه العوامل خالل السنة  -واألمطار والتبخر والرطوبة

    ..                           العوامل الرئیسیة في تدھور أداء األلواح الشمسیة

تدھور أداء األلواح الكھروضوئیة بوحدة البحث في  إلى كما تعرضنا إلى مختلف األنواع التي تؤدي   

   ..                            ادرار(URER.MS) الطاقات المتجددة بالوسط الصحراوي 

یمكن القول أن منطقة أدرار تتمیز من وجـھة نظر مناخیة بطقس صحراوي بحت حار وجاف         

 ..                                   مشمس طوال العام تقریباو

ولھذا فان األلواح الكھروضوئیة تساھم بمردود عالي من الطاقة الكھربائیة بھذه المنطقة و لتفادي       

تدھور أداء األلواح الكھروضوئیة والمحافظة على مردودھا إلى أطول مدة  زمنیة ممكنة ینبغي التقلیل 

  .  مكان من العوامل المسببة في ھذا التدھور وذلك بصیانتھا و مالزمة تنظیفھاقدر اإل
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  :لثالفصل الثا

 الكھروضوئي المتصل وتحلیل آداء النظام رصد
     بالشبكة في منطقة أدرار



     بالشبكة في منطقة أدرار الكھروضوئي المتصل

 

 تطلعات لتواكب مختلف بتقنیات تصنیعھا

 نفس لھا یكون أن یمكن الكھروضوئیة

tandard Test C iti s ) STC( شدة: ب تتمثل التي و 

 كن وال  1.5الھواء  وكتلة مئویة درجة

 اإلشعاع مثل البیئیة العوامل بسبب وذالك

 مختلف أداء لتحدید دقة األكثر الطریقة

  .]1[بالثقة   وجدیرة

 الجزائریة الكھرباء بشبكة متصلة كھروضوئي

 النجاعة اختبار إلى التجربة ھذه وتھدف

 .علمیة معطیات

 في المتجددة الطاقات في البحث وحدة

  

  .كیلواط 30 بطاقة الكھربائیة

الثالث              الكھروضوئي المتصل النظام أداءرصد وتحلیل الفصل

34 

تصنیعھا تم الكھروضوئیة األلواح من كالعدید ھنا الیوم،

الكھروضوئیة األلواح ھذه .لطاقةا من العالمي قلسوا تحاجا

taالقیاسیة االختبار شروط ard Test Conditions ) STC

درجة 25الحرارة  درجة المربع المتر على واط 100

وذالك فیھتشغیلھا  تم الذي الموقع حسب على تختلف

الطریقة ھي الموقع في القیاسات .الخ...الریاح وسرعة

وجدیرة حقیقیة معطیات على والحصول الفعلیة التشغیل بیئات

كھروضوئي نظام أداء تقییم ھو الفصل ھذه من 

وتھدف.أدرار  مدینة مناخ ظروف تحت مختلفین شھرین

معطیات قاعدة وتوفیر الصحراویة بالمناطق المحطات

  :بالشبكة المتصلة الكھروضوئیة 

وحدة سطح على مثبت الدراسة قید بالشبكة المتصلة الكھروضوئي

  ).)1-3(الشكل( كیلواط30ب تقدر بطاقة أدرار الصحراوي

 

الكھربائیة الطاقة إلنتاج نموذجیة كھروضوئیة محطة ):1-3(الشكل
 

الفصل الثالث              

 

 
 مقدمة 3-1

الیوم، معروف ھو كما

حاجا تلبي و العصر

شروط ضمن األداء

1000شمسي  إشعاع

تختلف المعلومات ھذه

وسرعة الحرارة ودرجة

بیئات في التصامیم

 الرئیسي الغرض

شھرین خالل غازسونل

 ھذه لمثل الطاقویة

 

 النظام وصف 3-2

الكھروضوئي النظام

الصحراوي الوسط

  

الشكل
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 ) mc-Si(البلورة  أحادیة السیلیكون نوع من لوحة 126على  بالشبكة المتصل الكھروضوئي النظام یشتمل

 كل توصیل تم. كیلوواط 10بقدرة  سلسلة كل سالسل، ثالثة من النظام ویتكون. Wp 175یعطي  منھا كل

  .بالشبكة متصل بدوره وھو 11000TL SMA  SMCنوع  من عاكس إلى سلسلة

  

  
  .المتصل بالشبكة الكھروضوئي للنظام المحول مخطط عرض :)2- 3(الشكل

  
  :العاكس 1- 3-2

 11000TL SMA  SMC  ھو عبارة عن شبكة عاكسة متصلة بالطاقة الشمسیة عالیة الكفاءة ، والتي

لتحقیق أقصى قدر من تحویل الطاقة الشمسیة إلى كھرباء ، فإن العاكس لدیھ . ACإلى طاقة  DCتحول 

  ).Sonelgaz(التیار البدیل في الشبكة العامة یتم حقن ). MPPT(خوارزمیة لتتبع أقصى نقطة للطاقة 

وال یمكن تولید طاقة كھربائیة مستقلة عن . یضمن العاكس تزامن خروج التیار المتناوب مع الشبكة

  .)1-3( في الجدول 11000TL SMA  SMCترد المواصفات الرئیسیة لعنصر . الشبكة

 یستخدم ھذا النوع في النظم المتصلة بشبكة الكھرباء •

 میجاوات 1كیلو وات و حتي  2ء من مقاسات تبدیوجد منھ  •

 طفول 220 )طور واحد(كیلو یكون فیھا نوع التیار الخارج  5المقاسات الصغیرة حتي  •

 طفول 380 )طور 3(كیلو یكون فیھا نوع التیار المتردد الخارج  5المقاسات األكبر من  •
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 ,یفصل التیار الكھربائي تلقائیا و ینطفيء تماما عند انقطاع التیار في الشبكة عاكسھذا النوع من ال •

انقطاع  أثناءصیانة بشبكة الكھرباء  أعمالو ھذه الخاصیة تحقق األمان للعمال في حال قیام 

 .التیار

من كھرباء الطاقة الشمسیة عند انقطاع التیار عن الشبكة حیث یكون العاكس  االستفادةیمكن  ال •

 تماما ءطفينم

مع تردد تیار الشبكة باستخدام مذبذب (Hertz 60- 50(یقوم العاكس بمزامنة تردد التیار الخارج  •

  Synchronizationـ بط الجھد مع نفس جھد الشبكة و تسمي ھذه العملیة بالضو  ,داخلي

و ذلك لتتطابق الكھرباء   Pure Sine Waveتیار ذو موجة جیبیة نقیة ھذا العاكس یخرج  •

 الخارجة من العاكس مع كھرباء الشبكة في كافة الخصائص

 

  المعالجة ، عدادات الكھرباء وقواطع الدارة اترالعاكس ، دا :3-3الشكل 
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 مواصفات العاكس

DC القصوى المستمر التیار قوة  11000 W 

DC القصوى المستمرالجھد  قوة  700 V 

MPPT الجھد نطاق  333V…500 V 

DC القصوى تیارقیمة ال  34 A 

 

  )1-3(مبین في الجدولو العاكس الكھروضوئیة  لأللواح الكھربائیةالخصائص 
  
  

  
 

 بالشبكة المتصلة الكھروضوئي النظام تحلیل األداء  3-3

   :التالیة األداء مؤشرات باستخدام الكھروضوئي لنظام األداء معاییر وتقییم دراسة یتم

 .)EAC/DC(مجموع الطاقة المتولدة من نظام الكھروضوئیة  -

 ).والنظام  األلواح الكھروضوئیة،العاكس(الكفاءة  -

 .) YF(العائد النھائي  و) YR(المرجعي  العائد ،)YA(الكھروضوئیة  األلواح عائد -

  ).PR(األداء  ومعدل) LS(الطاقة في النظام  خسائر -

 الطاقة نظام حول) IEC 61724 مواصفة(الدولیة  الطاقة وكالة قبل من وصفھا تم األداء مؤشرات

  .1998سنة  في بیئي وأداء] 3[ ، ]2[الكھروضوئیة 

  :التالي النحو على األداء مؤشرات حسب یتم
  

η�� = �����	

� × 100% (1) 

 

η��� = �������
� × 100% (2) 

 

η��� = �����	

� × 100% (3) 

 مواصفات الكھروضوئیة أللواحا

 250 W (Pmax)  القصوى القدرة

 % 15.30 التحویل كفاءة

 36.99V (Voc) المفتوحة الدارة جھد

 8.768 A (Isc) الدارة قصر تیار

 30.75 V (Vmax)القصوى القدرة نقطة جھد

 8.131 A (Imax) القصوى القدرة نقطة تیار

للنظام أقصى الجھد  1000V 
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�
 = ���
���.��	�

 (4) 

 

�� = �	
� !�

 (5) 

 

�" = ���
���.��	�

 (6) 

#$ = %&
%'

 (7) 

 

() = �
 − �" (8) 

 :أن حیث

 

- +,- :DC المنتجة  الطاقة) ً  ).kW h(الكھروضوئیة  لواحمن األ)یومیا

- +
-: AC  المنتجة  الطاقة) ً  ).kW h(من العاكس ) یومیا

 .(kWp)الكھروضوئیة  األلواح معدل قوة :01/..��# -

  ).مربع متر/ كیلوواط  1(القیاسیة  االختبار ظروف تحت الشمسي اإلشعاع مجموع :-3(2 -

 . الكھروضوئیة األلواح مساحة: 4 -

  
   بالشبكة المتصلة الكھروضوئي النظامأداء طریقة تحلیل   3-4
 

 إنتاج الطاقة بیانات حول بأخذقمنا  ،الموصولة بالشبكة ام الكھروضوئينظمن أجل تحلیل أداء حقیقي لل

 كیلواط 30بطاقة  نموذجیة كھروضوئیة لمحطة 2017 عام من یونیو و دیسمبر :شھرین مختلفین لمدة

)30KWp( تم  و من بأدرار الصحراوي الوسط في المتجددة الطاقات في البحث وحدة في المتواجدة

  .من أجل تجنب االنحرافات المحتملة من السلوك الطبیعي الشھرینتنظیم وتحلیل البیانات المجمعة لھذین 

 األلواح و المحیطة البیئة حرارة درجة الشمسي، اإلشعاع مثل المتنوعة القیاسات مراقبة

 ،)SMA Sunny Web Box(البیانات  مسجل بواسطة مضمون DC\AC القدرة الكھروضوئیة،
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 أجھزة من یتكون الذي و المراقبة، نظام

 

  .الكمبیوتر وجھاز البیانات

االستخدامات متعدد ، مما یجعل تخزین بیانات النظام أنھ

تسمح بتسجیل بیانات األداء الخاصة بنظام  قویة اتصال أداة یعد و سھولة أكثر وعرضھا وإدارتھا ونقلھا

مباشرة إلى جھاز الكمبیوتر أو ویمكنھ أیًضا . نت

على  تي توفر تخزینًا طویًال للبیانات، وال

استخدامھا في جداول بیانات أو رسومات  یمكن بحیث

الثالث               أدراررصد وتحلیل آداء النظام الفصل منطقة في بالشبكة الكھروضوئي المتصلة
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نظام 2الشكل  یوضح. دقائق 5فترات  على المسجلة

  .البیانات قیاسات لتسجیل الكمبیوتر و البیانات ومسجل

البیانات ومسجل االستشعار أجھزة: المراقبة نظام عرض )4- 3(الشكل

Sunny We  من نوعSMA أنھ متعدد االستخدامات

بنظام الخاصة األداء بیانات وعرضھا أكثر سھولة و یُعد  أداة اتصال قویة تسمح بتسجیل وإدارتھا ونقلھا

ونقلھا بسھولة عبر  الشمسیة الكمبیوترالمودم إلى اإلنترالطاقة نت أو مباشرة إلى جھاز

إلى بوابة اإلنترنت الخاصة بـ ، وال)Sunny Portal( ت

وعرًضا بیانیًا ألداء النظام الطویل   . المدى

المعلومات المجمعة في ملفات تخزین رسومات Excel یتم أو بیانات جداول بحیث یمكن استخدامھا في

الفصل الثالث              

 

 

المسجلة القیاس بیانات

ومسجل االستشعار

  

  
الشكل

  
Web Boxیتمیز 

بنظام الخاصة األداء بیانات بتسجیل تسمح قویة اتصال أداة یعد و سھولة أكثر ونقلھا وإدارتھا وعرضھا

عبر الطاقة الشمسیة ونقلھا بسھولة

بـإرسال البیانا الخاصة اإلنترنت ت إلى بوابة

النظام ألداء المدى الطویل وعرًضا بیانیا

ملفات في یتم تخزین المعلومات المجمعة

  .بیانیة مختلفة 
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  مناقشتھا و النتائج تحلیل  3-5
  
  الجویة األرصاد بیاناتتحلیل  1- 3-5

 من المولدة الطاقة على تأثر وضعف قوة نقاط السنة من شھر لكل فإن معروف، ھو كما
    .بالموقع الخاصة الجویة األرصاد بیانات على نعتمدس التأثیر ھذا لتحلیل و) PV(الكھروضوئیة  األلواح

.  

  
  .2017جوان و دیسمبر من سنة  لشھرل الیومي اإلشعاع كمیة متوسط:)5- 3(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سنة  من ودیسمبر جوان لشھر الكھروضوئیة واأللواح المحیطة البیئة حرارة لدرجات الشھري المتوسط :)6- 3(الشكل
2017.  
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 و یرجع ذالكفي  اإلشعاع الشمسي بین الشھرین  اختالف نالحظفإننا  )5-3(في الشكل موضح ھو كما

ً  ذلك ویتغیر األفق، فوق الشمس فیھا تسطع التي المدة طول إلى ً  للفصول تبعا  لدوائر بالنسبة للموقع وتبعا

الصیف   فصل في أي الطویل النھار أثناء األرض تكتسبھا التي اإلشعاع كمیة أن نستنتج ھذا من العرض،

 )6-3(لشكللبالنسبة . )دیسمبر شھر(الشتاء فصل في وذالك قصیر النھار كان لو مما أكثر)  جوان شھر(

  .)2- 3الجدول(مرتفعة  بحرارة عادیة أما شھر جوان فتمیز دیسمبر شھر خالل الحرارة درجات فنالحظ أن

  

  
  
  

 البیئة لحرارة الشھري المتوسط
  المحیطة

 األلواح لحرارة الشھري المتوسط
  الكھروضوئیة

  
  دیسمبر شھر

17,23°C  23,96°C  

  
  جوان شھر

39,47°C  49,33°C  

  
  الطاقة تحلیل إنتاج 2- 3-5
 

 مبین في ام الكھروضوئیة ھونظالولدھا  دیسمبر و جوان الذي لشھر الطاقة الكھربائیة الكلي متوسط 
  .)7-3(الشكل

  

  
  .الكھروضوئي  ماالنظ بواسطة تولیدھا یتم التي EDC/AC  للطاقة المنتجة الشھري المتوسط :)7-3(الشكل
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لطاقة بامقارنة  )Edc/ac( لطاقة الكھربائیةجوان أكثر إنتاج ل ، فإن شھر)7-3(في الشكلكما ھو موضح 

 ارتفاعفي الصیف و نالحظ أن  الشمسي اإلشعاع كمیة زیادةراجع إلى  وھذا في شھر دیسمبر،المنتجة 

  .نجاعة النظام الكھروضوئي  على سلبي تأثیر لھا المحیطة حرارة درجة

 

  الكھروضوئیةالتي تم الحصول علیھا من نظام  الطاقة إلنتاج الشھري للقیم الیومیةالمتوسط 

  142,9371714  142,8915287 :كالتالي في شھر جوان و دیسمبر ھي

112,6104575    112,6710879   .  

  

 

 كفاءة النظام 3- 3-5

  :  03و ھي مبینة في الجدول رقم ، )3-2-1(قة الشھریة للنظام مع المعادلة تم حساب كفاءات تحویل الطا

 

  الشھر
  

  كفاءة النظام  العاكس كفاءة  الكھروضوئیة كفاءة األلواح

  جوان
  

13% 97% 13% 

  دیسمبر
  

11% 97% 11% 

 

 

شھر جوان أحسن بكثیر مقارنة ٪ في 13الكھروضوئي حوالي  النظام القیمة القصوى لكفاءة  نالحظ أن

  .٪ 11كفاءة  قیمة كانت بشھر دیسمبر الذي

  

 عوائد الطاقة 4- 3-5

  .الكھروضوئي للنظام أعاله من العوائد المذكورة الشھريً  لحساب  متوسطً ) 6-5- 4(ستُخدمت المعادالت ا

المرجعي  العائد ،)YA(الكھروضوئیة  األلواح عائد(عائد  أعلى 7الجدول  في الموضحة النتائج تظھر

)YR (النھائي  والعائد)YF((،  مقارنة بشھر دیسمبر في شھر جوان.  

  

  
  
 
 

 
. 

............ 
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 )LS(النظام  في الطاقة خسائر و )PR(األداء  معدل 6- 3-5

أما ). 7( المعادلة یتم حسابھا باستخدام ضوئي والكھرو األداء ھي طریقة لتقییم الكفاءة النسبیة لنظام معدل

النظام فیمثل مدى تأثر النظام الكھروضوئي بالعوامل الطبیعیة او المناخیة  في الطاقة بالنسب لخسائر

  ).8(المعادلة  باستخدامللمنطقة و یتم حسابھ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

كن قیمة خسارة كانت أعلى مقارنة بشھر دیسمبر ولفي شھر جوان  )PR(األداء  نالحظ أن نسبة معدل

  .الصیف فصل في الحرارة درجة بارتفاع النظام لتأثر الطاقة في شھر جوان كانت كبیرة وذالك

  
  الخالصة  3-6

وحدة البحث في  الكھروضوئي المثبت على سطح مبنى نظام تحلیل أداء الب في ھذا الفصل  قمنا     

و ذالك خالل شھري جوان و دیسمبر  .لوالیة ادرار URER/MS الطاقات المتجددة بالوسط الصحراوي

   :اعتمادا على قاعدة البیانات للموقع و التي أشارت إلى النتائج التالیة. 2017من سنة 

أحسن بكثیر من الطاقة الكھربائیة المقدمة في %13أن الطاقة الكھربائیة المقدمة في شھر جوان بكفاءة 

  . %11شھر دیسمبر بكفاءة 

  حیث یرجع التحسن في شھر جوان إلى الطاقة اإلشعاعیة المستمدة من الشمس مقارنة بشھر دیسمبر     

 URER/MSو من خالل ھذه الدراسة  تعتبر المحطة الكھروضوئیة للوحدة البحث في الطاقات المتجددة 

  .بأداء جید و مناسب في تمویل الشبكات بالطاقة الكھربائیة تساھم 

  
  
  
  

 )YF(العائد النھائي  )YR(العائد المرجعي )YA(عائد األلواح الكھروضوئیة   رلشھا

 5,12 6,25 5,26  جوان

 4,02 5,61 4,16  دیسمبر

 )LS(خسائر الطاقة في النظام  )PR(معدل األداء   الشھر

 0,16 %82,4  جوان

 0,13 %72,4  دیسمبر
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  الخاتمة العامة

الوحدات الكھروضوئیة  خالل دورة   أداءالتحكم في  إلىالعمل المنجز في ھذه المذكرة  یھدف       

فالمناخ الدافئ بالجنوب الجزائري  والتغیرات المفاجئة لألحوال الجویة   حیاتھا في بیئة صحراویة، 

لھا تأثیر كبیر على األداء التشغیلي للوحدة ) درجة الحرارة ، واإلشعاع وسرعة الریاح(خالل النھار 

  .الضوئیة

ھو تقییم وتحلیل أداء محطة تولید الطاقة الكھروضوئیة المتصلة بشبكة  في ھذا السیاق  كان ھدفنا     

الكھرباء سونلغاز بادرار  من خالل دراسة  الخصائص المناخیة لمدینة ادرار و تأثیر العوامل المناخیة 

على أداء الوحدات الكھروضوئیة بوحدة البحث في الطاقات ) درجة الحرارة ، واإلشعاع وسرعة الریاح(

أسباب تراجع أداء األلواح ادرار، والوقوف على أھم   ) (URER.MSجددة بالوسط الصحراويالمت

   .التبطین، والتلوث، والفقاعات، والشقوق الخلویة، والبقع الساخنة: الضوئیة بھذه المحطة  مثل

میدانیا  قمنا  بتقییم أداء نظام كھروضوئي متصل بشبكة الكھرباء الجزائریة سونلغاز  تحت تأثیر       

وتھدف ھذه التجربة إلى اختبار النجاعة الطاقویة لمثل ھذه المحطات . العوامل المناخیة لمدینة أدرار

 .بالمناطق الصحراویة وتوفیر قاعدة معطیات علمیة

حقیقي للنظام الكھروضوئي المتصل بالشبكة، قمنا بأخذ بیانات حول إنتاج من أجل تحلیل أداء   

 30لمحطة كھروضوئیة نموذجیة بطاقة  2017دیسمبر و جوان من عام : الطاقة لمدة شھرین مختلفین

المتواجدة في وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي بأدرار و ) 30KWp(كیلواط 

ن السلوك عل البیانات المجمعة لھذین الشھرین من أجل تجنب االنحرافات المحتملة من تم تنظیم وتحلی

  .الطبیعي

األلواح و مراقبة القیاسات المتنوعة مثل اإلشعاع الشمسي، درجة حرارة البیئة المحیطة     

الذي یتكون  )SMA Sunny Web Box(بواسطة مسجل البیانات  كانت DC\ACالكھروضوئیة، القدرة 

ویمكنھ أیًضا إرسال  .من أجھزة االستشعار ومسجل البیانات و الكمبیوتر لتسجیل قیاسات البیانات

والتي توفر تخزینًا طویًال للبیانات على المدى  ،)Sunny Portal(البیانات إلى بوابة اإلنترنت الخاصة بـ 

دقائق قد أظھرت النتائج  5المسجلة على فترات القیاس  بیانات .الطویل وعرًضا بیانیًا ألداء النظام

  . التالیة

مقارنة بالطاقة المنتجة في شھر  )Edc/ac(فإن شھر جوان أكثر إنتاج للطاقة الكھربائیة  •

دیسمبر، وھذا راجع إلى زیادة كمیة اإلشعاع الشمسي في الصیف و نالحظ أن ارتفاع درجة 

 .حرارة المحیطة لھا تأثیر سلبي على نجاعة النظام الكھروضوئي 



  الخاتمة العامة

 

 

45 

 

٪ في شھر جوان أحسن 13نالحظ أن القیمة القصوى لكفاءة النظام  الكھروضوئي حوالي  •

  .٪ 11نة بشھر دیسمبر الذي كانت قیمة كفاءة بكثیر مقار

والعائد النھائي ) YR(، العائد المرجعي )YA(عائد األلواح الكھروضوئیة (أعلى عائد  •

)YF(( في شھر جوان مقارنة بشھر دیسمبر ،. 

في شھر جوان كانت أعلى مقارنة بشھر دیسمبر ولكن قیمة ) PR(أن نسبة معدل األداء  •

جوان كانت كبیرة وذالك لتأثر النظام بارتفاع درجة الحرارة في خسارة الطاقة في شھر 

  .فصل الصیف

المحطة الكھروضوئیة لوحدة البحث في الطاقات المتجددة   أنیتبین لنا ومن خالل ھذه الدراسة    

)URER/MS(  الموصلة بشبكة الكھرباء الجزائریة سونلغاز تساھم بأداء فعال في تمویل الشبكة بالطاقة

في إنتاج   وإسھاماتھاالوطن  أنحاءعبر  أوسععلى أمل أن یكون لھذه  المحطات انتشار الكھربائیة 

  .یكون بطاقة تلبي متطلبات السكانالطاقة الكھروضوئیة 
 


