
 د. رائد خضر الفهداوي       الخلية الشمسية -4محاضرة 

14 
 

ً  350زمة لتسخين احسب مساحة المجمعات الشمسية الال واجب بيتي/ ، من درجة لتر من الماء يوميا

Co20  الىCo90  بافتراض ان متوسط االشعاع الشمسي اليومي العراقفي شهر كانون الثاني في ،

، وأن كفاءة المجمعات الشمسية تصل إلى m .dwatt2307/2يصل الى  العراقفي هذا الشهر في 

، 4186J/Kg.mرارة النوعية للماء=. (الح14h/day، وان عدد ساعات سطوع الشمس هي 50%

  ).31Kg/mوكثافته 

  

   Photovoltaic Cell )فولطائية-(الفوتو الشمسية الخلية 4

 كهربائية طاقة إلى مباشرة الشمسية الطاقة يحول  جهاز هو

 .Photovoltaic Effectجهدي الالضوئي  التأثير مستغال

 ءوض من الطاقة اللتقاط الشمسية الخاليا مجاميع ستخدمتو

 وترتيبها هايوتوجه واحدة كوحدة تركيبها طريق عن الشمس

 .Solar Panel الشمسية الطاقة لوح يسمى واحد سطح على

 الصدمات من لحمايتها االلمنيوم من باطار الخاليا هذه وتدعم

  الكهربائية. للحماية الدايودات من وزوج

  

ً بأنها (يفويمكن تعر  أشعة يلتحو يتم خاللها من التي لخالياا وهي ) الفولتوضوئية الخالياها ايضا

 هوو . والسليكونالسليكون مثل الموصالت أشباه استخدام طريق عن كهرباء، إلى مباشرة الشمس

 ،)Amorphous Silicon )Si-A الغير متبلور  و Crystalline Silicon  متبلور نوعين

um Diselenideopper IndiC ، او  Cadmium Telluride CdTeوالكادميوم تيلورايد 

2CuInSe خيدزرني( أرسنيد من تكونت الموصالت أشباه من شرائح وقكطبقات ف مترسبةمواد  او (

   .)Gallium Arsenide GaAs(  الجاليوم

 لشمسيةا الخلية وكفاءة الشمس اشعاع وشدة السطوع وقت ىعل لهذه الخاليا الناتج التيار شدة تعتمدو

 يةالكاثود والحماية الموبايل شبكات و االتصاالت مجال في ياالخال  هذه وتستخدم .التحويل في

  وغيرها.  الصناعية واالقمار. اإلضاءة أنظمة و المياه ومضخات

   الشمسية الخاليا انواع  4.1
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 خاليا عن عبارة يوه: Monocrystalline Si Cells التبلور أحادي السليكون خلية  -1

  . %16 إلى 11 من الخاليا من لنوعا هذا وكفاءة مفردة سيليكون بلورة من قُطعت

 السليكون من رقائق عن عبارة : وهي Polycrystalline Cellsالتبلور متعددة خاليا  -2

 تغطى ثم ةالكهربي خواصها لزيادة أفران في كيميائيا تعالج ثم أسطوانية سليكون بلورات من ُكشطت

  .)%13 إلى 9(  بين لخالياا هذه كفاءة.  االمتصاص كفاءة لزيادة االنعكاس بمضاد اسطحها

 على السليكون مادة ترسيبتنتج من  وهي: Amorphous Cells بلورةمت غيرال الخاليا  -3

 واسعارها)   %6 إلى 3( كفاءتها وتكون البالستيك او الزجاج من اسطح على  رقيقة طبقات هيئة

  . واط 40 من اقلتستهلك التي  تطبيقاتلل  ةناسبم وهي  تصنيعها لسهولة قليلة

  الشمسية الخاليا مميزات 4.2

 . تلوث ضوضائي  هادئة حيث انها ال تصدر -1
 .ال تحتوى على أي عناصر ميكانيكية -2
 للبيئة. عديمة التلوث -3
 .الطاقة في اي مكان تنتج  -4
 .حتى مع وجود الغيوم .. او برودة الطقس جيدتعمل بشكل   -5
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  آلية عمل الخلية الشمسية  4.3

 دعىت موجبة احدهما  موصلة شبة مادة من خفيفتين طبقتينن وصلة م من  الشمسية الخلية تتكون
)p (تدعى سالبة والثانية  )N( يتكون الجزء .P من شبه موصل نقي يتم تشويبه بذرات ثالثية التكافؤ 

لكي ترتبط كل ثالث الكترونات من ذرة الشوائب مع اربع ذرات  ، لمنيومالا.. البروم.. البورونمثل 
رة واحدة ليس لها اي الكترون وبالتالي تصبح فجوة تحتاج الكترون تكافؤي، من السليكون فتبقى آص

فهو بلورة سليكون يتم تشويبه  Nمما يؤدي الى تكون مادة شبه موصلة غنية بالفجوات. اما الجزء 
لكي ترتبط ن، واالنتيمو الزرنيخ مثل الفسفور الخماسية للشوائب مثل بالنسبةبذرات خماسية التكافؤ 

كترونات مع الكترونات السليكون فيبقى الكترون فائض لكل ذرة فتصبح غنية بااللكترونات ال 4كل 
  .وتكون هي حامالت الشحنة االغلبية (السائدة)

 اقةط إلى الشمسيّة الّطاقة وتحويل الّشمس أشعة امتصاص على الشمسيّة الخاليا عمل مبدأ يعتمد

 برع منها االستفادة تُمّكن كهربائيّة

. عند سقوط االشعة ليّةالعم هذه

الشمسية على سطح الخلية تحفز 

الفوتونات الساقطة االلكترونات 

لالنتقال عبر المنطقة الفاصلة بين 

الوصلتين التي تسمى بطبقة 

االستنزاف. وهذا االنتقال يؤدي الى 

تكون فرق جهد وبالتالي سرريان 

 تيار كهربائي عبر الخلية يمكن االستفادة منه.

   التأثير

 يتطلب  خليةال على  كهربائية قوة فإلنتاج,   وتيار فولتية وجود  يتطلب الكهربائية القوة توليد ان

 بواسطة تجهزف  الفولتية اما.  االلكترونات  حركة بواسطة مجهزال  تيارال الى باإلضافة.  فولتية  توليد

  )  .P-N(   االتصال  منطقة حول  الداخلي  الكهربائي  المجال  تأثير

 يعادل وهذا امبير) 2.5(  مقداره وتيار)    V 0.5(   تنتج  الواحدة  االعتيادية  الشمسية  الخليةو

 نوعية على اعتمادا اكبر طاقه انتاج الخاليا لبعض ويمكن.  واط) 1.25(  الى تصل عظمى طاقه

  . التصميم

  لوح كل,  مسيش لوح 500 على يحتوي شمسي موقع من المستحصله  القدرة كمية احسب مثال/  

 يةالشمس  الطاقة مقدار ان علمت  اذا للمنتجة  التحويل كفاءة واحسب  شمسيه خلية 100 من مكون

 .واط 1000 تعادل الواحد اللوح على تسقط التي
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 عدد الخاليا * فولتية الخلية الواحدة* تيار الخلية الواحدة =الواحد اللوح من المنتجة القدرة  

=100  ×0.5   ×2.5  

  واط 125=

  لوح كل من المنتجة الطاقة×    االلواح عدد=  المنتجة الكلية القدرة  

              =125    ×500 

  واط 62500=             

  واط كيلو   62.5=             

 %100القدرة الخارجة / القدرة الداخلة *كفاءة التحويل=

=
62000

1000 ∗ 500
× 100% ≈ 12%  

  

 والمساحة  واط كيلو 50 مساوي لمنتج  مجهزة طاقة  لتوليد المطلوبة  لخالياا عدد اوجد مثال/

 1 ومساحته شمسية خلية  50 على يحتوي الواحد  اللوح ان  علمت اذا  الشمسية للمحطة  المطلوبة

 . مربع متر

  الواحدة الخلية قدرة×   الخاليا عدد=  الكلية القدرة الحل/ 

50000   =C × 1.25  

∴ 𝐶 =
50000

1.25
=  خلية 40000

  اما مقدار الطاقة لكل لوح فهي =عدد الخاليا الكلي/ عدد الخاليا في اللوح الواحد

=
40000

50
=  لوح 80

 m 280متر مربع فتكون المساحة المطلوبة هي  1وبما ان مساحة اللوح الواحد 

   

 \واط1000 لساقطةعة الالش الكلية والقدرة %15 يه شمسية لمحطة التحويل كفاءة كانت اذا  مثال/

 . 2م 120 مساحتها شمسية محطة من  الخارجية القدرة كمية احسب.   2م
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  %100كفاءة التحويل=القدرة الخارجة / القدرة الداخلة *  الحل/

  فتكون القدرة الخارجة اذاً= كفاءة التحويل * القدرة الداخلة

= 0.15 ∗ (1000 ∗ 120) = 18𝐾𝑊 

 

 


