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أىم التطبيقات في مجال توليد حد أمن توليد الطاقة الكيربائية باستخدام الطاقة الشمسية في يومنا ىذا يعد      

طاقة كيربائية ذات تيار  إلى الشمسيةيل الطاقة عمى تحو  الشمسية الخاليا تعمل إذ، الطاقة النظيفة والصديقة لمبيئة

 المشمسة الحارة  األجواءفي  السيماالعمل  أثناءحرارتيا ما يعيب ىذه الخاليا ىو ارتفاع درجة  أكثر أنغير  مستمر

 الخمية الشمسية.العراق مما يسبب انخفاض كفاءة في كما ىو الحال 

بدراسة عمى  الخمية الشمسية قمنا في ىذا المشروع أداءسمبي عمى  تأثيرالظروف المناخية ليا  أن وإلثبات    

تنظيف  تمالتجربة و  خالل فترةالخميتين الشمسيتين بدون تنظيف  إحدى تنوع وتم تركالشمسيتين من نفس خميتين 

سطح خمية كــ ) الغبار متراكم عمى  الظروف المناخية  تأثيرلمعرفة  بشكل دوري يومياً  األخرىالخمية الشمسية 

 الخمية الشمسية. أداء( عمى  وشدة االشعاع الشمسية الرطوبة النسبيةو  الشمسية ودرجة حرارة الجو

حمل الخميتين تي ترئيسة وىي القاعدة ال أجزاء أربعةمن التي استخدمت في ىذه التجربة المنظومة  تتكون     

، و الدائرة البمورة ( أحاديالنوع ) تين من نفس شمسيخميتين تم استخدام ، و  االلكترونيةالشمسيتين و الدائرة 

والحساسات  (12V)تعمل ببطارية اردوينو اونو  من نوع ((Microprocessor متكونة من لوحةال االلكترونية

الشمسي الساقط  اإلشعاع شدةو الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة الجو و التيار و  فرق الجيد وطة بو والتي تقيسبالمر 

 بالخمية الشمسية. االلكترونيةدائرة ربط ال تم، و و بطاقة الذاكرة لخزن البيانات سطح الخمية درجة حرارة و 

كبر أفادة من لالست (35º46´ N , 44º4´ E)جنوب في مدينة كركوك الووضعت الخميتين الشمسيتين باتجاه      

في أشير )حزيران و تموز و تشرين (35º) موجية بزاوية الخذ القراءات والخاليا أوتم كمية من اشعة الشمس 

محصول عمى أعمى شدة لالشعاع الشمسي الساقط عمى الخمية لوذلك  آبفي شير  (25º)األول(، وبزاوية 

966W/m)الشمسية، والذي كانت قيمتو في شير حزيران بمقدار 
2
950W/m)، وفي شير تموز (

2
، وفي شير (

936W/m)تشرين األول 
2
998W/m) آب، وفي شير (

2
). 
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لو اىمية في محافظة عمى كفاءة الخمية الشمسية مقارنًة بتنظيف غير دوري  دوريتنظيف الن أ اربتجبينت ال   

في شير حزيران  (%12.22)أعمى قيمة لكفاءة الخمية الشمسية تم تسجيميا أثناء التجارب كانت ، لمخمية الشمسية 

، و كذلك تم  (35º)في اليوم السابع من الشير عند الساعة الثالثة عصرًا و كانت الخمية الشمسية بزاوية ميالن 

و كانت الخمية في الساعت العاشرة صباحاً  (%12.21)تسجيل كفاءة الخمية الشمسية في شير تشرين االول 

 .(35º)الشمسية بزاوية ميالن 

وذلك الن غبار يعمل  ، خمية الشمسية انخفاض في درجة حرارة سطح سبب الغبار المتراكم آخرومن جانب    

كحاجز امام التدفق الحراري لالشعاع الشمسي حيث أن الغبار تمتص حرارة االشعاع الشمسي ويعكس االشعاع 

رارة السطح الخمية نخفاض في درجة الحاالولكن ىذا  الحراري ، ذلك الن معامل التوصيل الحراري لمغبار قميل

والذي  الشمسية المتسخة لم يؤثر في ازدياد كفاءة الخمية الشمسية المتسخة بسبب طبقة الغبار المتراكم عمى سطحيا

 .أعاق امتصاص الطاقة الشمسية

 

 


