
الخاليا الكهروضوئية-مقدمة



األرضعلى الطاقة مصادر



االستهالك العالمي للطاقة



اثارالتغير المناخي

انات مثل موجات الحر والجفاف والفيضالشديدة الظروف المناخية •
واألعاصير

اإلنتاج الزراعيانخفاض •

وبان للمحيطات، ذالتمدد الحراري البحر مثل ارتفاع مستوى سطح •
والجليدانخفاض الثلوج الجليد، 

األمراضزيادة •



الطاقة المتجددة

.المناخلتغيرللتصديحاسمتينالطاقةوكفاءةالمتجددةالطاقةان•

اقةالطعلىالحصولسبلوتوفيرجديدةاقتصاديةفرصخلق•
ةالطاقخدماتدونيعيشونزالواماالذيناألشخاصمنلمليارات
.الحديثة

قليديةتوغيرطبيعيةمصادرمنالمتولدةالطاقةهيالمتجددةالطاقة•
ظيفةنوهيالعالمأنحاءجميعفيمتوفرةوهيتنضب،الومستمرة

أنهاعنفضالالعامة،الصحةعلىوتحافظالبيئةتلوثوال
.كبيراقتصاديعائدوذاتاقتصادية



االشعاع الشمسي

الشمس•

االنفجاراتمنالعديدفيهتجريملتهبنجمعنعبارةالشمس
.مستمربشكلالنووية

كلشعلىاالرضالىلتصلالطاقةبنشرتستمراالنفجاراتهذه
.شمسياشعاع



االشعاع الشمسي

مجسيضمنالطاقةيحملالشمسياالشعاع

عمليةفييساهمالذيوبالفوتونيدعىاولي

الخالياخاللمنالكهرباءتوليد

الكهروضوئية

أشكالمنشكلهيالشمسياالشعاع

والضوء"الكهرومغناطيسياإلشعاع"

فرعيةمجموعةهونراهالذيالمرئي
الكهرومغناطيسيالطيفمنصغيرة



خريطة االشعاع الشمسي



تغير مسار الشمس حسب الموقع والفصول



الشمسيانواع االشعاع 

تتألف اشعة الشمس الساقطة على سطح األرض من االشعاع •
- Direct Normal Irradiation)الشمسي الطبيعي المباشر 

DNI ) و االشعاع االفقي المنتشر(Diffuse Horizontal - DHI 
Irradiation.)

 Direct Normal)االشعاع الشمسي الطبيعي المباشر كل من •
Irradiation - DNI ) و االشعاع االفقي المنتشر(Diffuse 

Horizontal - DHI Irradiation ) يمثالن االشعاع االرضي
- Global Horizontal Irradiation)االفقي  GHI.)

•𝐺𝐻𝐼 = 𝐷𝐻𝐼 + 𝐷𝑁𝐼 .𝐶𝑜𝑠 (∮ )



الشمسي الطبيعي المباشراالشعاع 



االشعاع االفقي المنتشر



االشعاع االرضي االفقي



في كيف نستخدم بيانات األشعاع الشمسي
الطاقة المتجددة؟

التكنولوجيا المناسبة اختيار •

الموقع المناسب اختيار •

النظام  تصميم •

اداء النظام مراقبة •



المواد شبه الموصلة

الى ثالث تصنف المواد حسب قدرتها على توصيل التيار الكهربائي•
:اقسام
(فضة، نحاس)ناقلة للتيار الكهربائي / مواد موصلة 1.

المطاط، )عوازل –غير ناقلة للتيار الكهربائي / مواد غير موصل 2.
(الزجاج

(السيليكون)نصف ناقلة / مواد شبه موصلة 3.



السيليكون

تاز حيث يمعتبر السليكون المادة نصف الناقلة األكثر أهمية ي•
مفيدة وهذه البنية ذات ميزات, فريدة السليكون بأن له بنية ذرية 

.اإللكترونيةوهامة جدا لتصنيع العناصر 

السيليكون العنصر السابع األكثر وفرةً في الكون•

Silicon



السيليكون

ه خاصية كهربية مميزة وهي انه عازل في درجات الحرارة •
وشبه موصل في درجات الحراة العادية, المنخفضة 



االشباه-التأثير الفوتوضوئي 

السيلكونشوائب إلي شريحة إضافة إن عملية اإلشابه هي •

ن أساسية هامة تستخدم في إشابة السيلكون مثل البوروالمواد •
.والفوسفور



(س-طبقة)نوعسيلكونباسمبالفوسفورالمشابالسيلكونيسمي•
(n-type silicon)

-p)(م-طبقة)نوعسيلكونباسمبالبورونالمشابالسيلكونيسمي•
Type silicon)هيالمتحركةالشحنةحواملأنذلكومعنى

الموجبةالشحناتذاتالثقوب

االشباه



التحام الشرائح السيليكونية



تركيب الخلية الكهروضوئية



التاثير الفوتوضوئي



انواع الخاليا الكهروضوئية

صنيع، تختلف الخاليا الكهروضوئية فيما بينها حسب طريقة الت•
بائية، و المواد الداخلة في تصنيعها، قدرتها على انتاج الطاقة الكهرو

.  سعرها

:الكهروضوئيةانواع الخاليا •
%.  19وتبلغ كفاءة هذا النوع الخاليا السيليكونية احادية التبلور 1.

ن الخاليا وتبلغ كفاءة هذا النوع مالخاليا السيليكونية متعددة التبلور 2.
13.%

كفاءة هذا النوع وتبلغ(خاليا الفيلم الرقيق)الخاليا السيليكونية المورفية 3.
، وأقل سعراً من النوعين السابقين6%×3



انواع الخاليا الكهروضوئية
https://solarabic.com/learn/2019/05/solar-pv-
panels-cells-poly-mono/

https://solarabic.com/learn/2019/05/solar-pv-panels-cells-poly-mono/


حجم الخاليا الكهروضوئية



التيار والفولتيةمنحنى 
والفولتيةالقدرة منحنى

،ضوء=فوتو )هي تقنية تحويل الضوء مباشرة إلى طاقة كهربائية  (PV)الفوتوفولتية

(.اءبكهر= فولت 



يار منحنى التتأثير االشعاع الشمسي على 
والفولتية



منحنى التيار درجة الحرارة على تأثير 
والفولتية



منحنى التيار درجة الحرارة على تأثير 
والفولتية



الكهروضوئيةكفاءة الخاليا 

ع اشعة تعرف كفاءة الخاليا الكهروضوئية بنسبة الطاقة الواصلة م•
اقة الشمس التي يستطيع الفعل الكهروضوئي تحويلها الى ط

.كهربائية

ن التحويل يتم حساب الكفاءة بتقسيم الطاقة الكهروضوئية الناتجة ع•
على طاقة الضوء المسلط على الخلية



الكفايةعامل 

.مؤشر أداء مهملوحدة هو ( FF)عامل الكفاية 



الكفاية عامل 



شكرًا لكم
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