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 خصلالم
ة عن حيث قيم  ن التصميم ملنظوعة النافورة املائية واليت تعمل بالتحويل الفوتوفولتائي املباشر لطاقة اإلشعاع الشمسي وفق عتطلبات املنطقة املدروسإ

ملنظوعة النافورة ععدل طاقة اإلشعاع الشمسي عليها. وقد مت حساب عدد وحدات القدرة اجملهزة )األلواح الفوتوفولتائية( عن ععرفة القدرة الكلية 
وتطبيق العالقة اخلاصة ملعرفة عدد األلواح الفوتوفولتائية اجملهزة  (21عابل )الشمسية وقدرة اللوح الفوتوفولتائي املستخدم. لقد مت استخدام برناعج 

أن القدرة الكلية للمنظوعة تتناسب طرديا للقدرة عند استخدام أي نوع عن أنواع وحدات القدرة مبا يقابلها عن حجم قدرة املنظوعة املطلوبة ولقد وجد 
بياين قيم التدفق ملضخة النافورة وقيم أقصى ارتفاع ميكن الرسم ال كما بنيعع عدد األلواح املستخدعة عند كل نوع عن األلواح الفوتوفولتائية املستخدعة.  

m 28.2) ند أقل ارتفاع كان لدينا تدفقأن يندفع إليه املاء فوجد أن هناك تناسبا عكسيا بني قيم التدفق واإلرتفاع، فع
3
/h ) وأقصى ارتفاع حمسوب

m 6) كان التدفق  (م 9)للمضخة 
3
/h). 

املوصلة يف هناية  فوهاتاألنبوب الناقل وتضييق فتحات ال بني أقل ارتفاع بأكرب كمية عن التدفق وبتغيري شكل االختياروميكن االستفادة عن القدرة على 
تتناسب  فوهةحيث أن سرعة تدفق املياه عن ال فوهاتب الشكل الذي صممت به جمموعة الرذاذ عن النافورة وحس نحصل على تدفقلاألنبوب 

 عكسيا عع قطر الفتحة اليت خترج عنها املياه بتدفق ثابت.

 عنظوعة نافورة، اإلشعاع الشمسي، عابل، فوهة. الكلمات الداللية:
Abstract 

The design of the water fountain system which is working as a direct photovoltaic transfer for the solar radiation 

energy according to the requirements of the studied area in terms of the values of the solar radiation energy rate. 

It has been calculated the number of equipped power units (photovoltaic boards) from knowing the total capacity 

of  the solar system and the ability of  photovoltaic board that has been  used. We have been used the Maple  

program (Ver. 12) and the application of the special relationship to know how many photovoltaic boards of 

power when we use any power type units corresponding to size of  requested power system. It has been found  

the overall power of the system  is proportional to the number of  used boards at every type of used photovoltaic 

boards. The graph also shows the flow of the fountain  pump and the values of maximum height of the water. We 

have found an inversely proportional between  the flow values and height, mentioned as follows;  height 

minimum is corresponding to the flow as (28.2 m3
\hr) and the calculated maximum height of the pump (9 m) is 

corresponding to the flow as (6 m
3
\hr). 

We could take an advantage from the optimum choice  between minimum  height and maximum height with the 

greatest amount of flow by changing the shape of carrier tube and making nozzles more narrow which connected 
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to the holes of tube end for nozzles group. Therefore ,the speed of water flow inversely proportional to the hole 

diameter   

Keywords: Fountain system, Solar radiation, Maple, Nozzle. 

 مقدمة. ال1

تنبع امهية هذه الدراسة عن ضرورة حساب كمية وحجم املياه اليت البد أن حنصل عليها بواسطة املضخات الغاطسة واليت تستخدم 
لقد كان الدافع لذلك هي جمموعة  .(1222)اليعقويب،  جممعات عن اخلاليا الفوتوفولتائية لتغذية األمحال الكهربائية الالزعة

درس اليت تليت سامهت يف وضوح وأمهية استخدام الطاقة الشمسية عن خالل املنظوعات الفوتوفولتائية للدراسات النظرية والعملية ا
ويعترب هذا  .(1222)الغويل وعمار،  املنطقة اليت  تقيم عليها املنظوعةلقيم االشعاع الشمسي املنشر فوق  بالتفصيل الدقيق

ه النافورة وعن عملها يف تلطيف اجلو وقابليتها على عمل الرذاذ أو الرش العمل لعدة اغراض عنها إضافة اجلمالية اليت تبديها هذ
الذي بدوره يساعد على ععاجلة اجلو وختفيف نسبة غاز ثاين أكسيد الكربون يف اجلو نتيجة امللوثات عن عوادم السيارات وغريها 

ع التيار الكهربائي واستحالته يف األعاكن يف املدن والساحات العاعة ناهيك عن التخلص عن العبء االقتصادي وعشاكل انقطا 
النائية. وعن االمهية اليت ينبغي االهتمام هبا هي ععرفة كمية االشعاع الشمسي اليت يتوفر يف املنطقة  اليت تكون عوضع االهتمام 

للسقاية والتحليل  . والبد عن حساب كمية وحجم املياه املستخدعة والالزعة(2992)عياش،  والتطبيق لتأدية املهمات الالزعة
الرياضي والفين والتصميمي وحساب الكلفة االقتصادية وطريقة توصيل األمحال وحساب قدرهتا عن أجل السقاية وعمل النافورة. 
وميكن أن نستخدم أمحااًل أخرى قد حنتاجها بالقرب عن املنظوعة واستخدام جممعات اخلاليا الفوتوفولتائية. ولضمان استمرار 

 وف غياب االشعاع الشمسي على مساء املنطقة.العمل يف ظر 

 الخطوات المتبعة لتصميم النافورة الشمسية. 2

 هناك جمموعة عن املتغريات لتصميم املنظوعة ألي نافورة ويتم ذلك باخلطوات التالية:
جيب أن ال  شكل النافورة واملوقع الذي تصمم فيه، وعوقع املضخة الغاطسة عن عستوى سطح احلوض،  فمن املالحظ انه -

 ألغلبية  النافورات املستخدعة والشالالت اخلارجية أيضا.  (cm 45)يكون عمق املضخة الغاطسة للنافورة أكثر عن
 يد.جحساب حجم املياه الالزعة لتدفق النافورة بشكل  -

 . ن تصله بالتدفقشكل احلوض املستخدم وعمقه وكذلك شكل تدفق املاء عن نوزل النافورة واالرتفاع، وأقصى ارتفاع ميكن أ -

 حجم التدفق وقدرة الضخ وكفاءة املضخة. عن حيثالنوع املناسب للمضخة املستخدعة  اختيار -

الكهربائي، والصماعات  ووصالت التمديدالكهربائي عليها  التحكماختيار املكان الذي تنصب به املضخة، وعكان  -
 عن بطاريات اخلزن عرب العاكس )القالب(. املستخدعة، وأنابيب السحب، والتصريف، والتوصيالت الكهربائية

قدر وبعنظوعة الفلرتة، وهنا قد حنصل على عنظوعة كاعلة أي املضخة عع الفلرت أو يتم وضعهما يف هيكل واحد،  اختيار -
 التحكماإلعكان وضع املضخة والفلرت وصندوق السيطرة يف عكان بعيد ال ميكن أن يرى بالعني. والبد أيضا أن تكون 

 ائي ععزول عن املاء.الكهرب

 حتديد عكان الربط الكهربائي واملصابيح والكابالت وعأخذ املاء عن احلوض الرئيسي. -
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املاء، وفتحات التصريف  حتديد املكان الذي يتم وضع املواد اخلاصة باحلوض كمصابيح اإلنارة، والصماعات، وعأخذ -
 والتجهيز.

 شكل ولون إنارة النافورة . -

 عنظوعة النافورة  وهي اليت تتحكم باملضخة واإلنارة ععا. الكهربائي على التحكم -

 األدوات المستخدمة في عمل النافورة. 3

 التالية يتم استخدام األدوات واملعداتحيث  العام حلوض النافورة واملستلزعات األساسية امللحقة هبا. خططيوضح امل( 2الشكل )
(Gomez, 2006) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Water & Fountains, 2016) حوض النافورة وامللحقات األساسية لعمل عنظوعة النافورة .1 شكلال
 
  الرشاش الذي يعمل الرذاذ وهو بأشكال خمتلفة. -
 املضخة وهي عن النوع الغاطس واجملهز بالفلرت . -

 صمام يدوي يعمل للتحكم باالرتفاع . -

 .  الرشاش اخلاص عع احلاعل لعمل الشكل املطلوب للنافورة -

وصل بدائرة إلكرتونية واليت تتحكم بالصمام الذي يغلق ويفتح حيث تلتحسس كمية املاء املفقودة بسبب، التبخر  حساس -
  (Makeup Water).ـــــــب وتسمى هذه املنظوعة بشكل أوتوعاتيكي

- (Low Water Cutoffحساس )  ء حبيث يقطع يف حالة حدوث اخنفاض حاد يف عستوى املا اإللكرتونيةيتصل بالدائرة
 الكهرباء عن املضخة أي يعمل كقاطع.

 وألوان خمتلفة وتكون ثابتة أو عتحركة. وأحجام شكالأبو احلاعل باملصابيح الغاطسة واملعزولة  -
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وتوصل اجملموعة بالكهرباء مبقسم خاص عع املضخة الغاطسة  ،وتوصل هذه املصابيح حسب الطريقة املراد هبا إنارة النافورة -
 (.1شكل )واملبينة باللتوصيل أو صندوق التحكم صندوق ا يسمى

 الكهربائية اخلارجية .التحكم لوحة   -

 فتحة لتصريف املاء إىل اخلارج .  -

 مضخة النافورة. 4

وعنها عضخة نوع  الشركات العاملية، الختيار املضخة املناسبة للنافورة مت استعراض بعض املضخات اجلاهزة واملصنعة عن قبل بعض
WS 1.0 R4-1(470)  وكذلك عضخة نوعWS 1.0 R4-2(470)،  نوع  مت اختيار املضخةلقد وWS 1.0 R4-1(470) 

 .املالئمة لعمل وحسابات املنظوعة املدروسة
 WS 1.0 R4-1(470) LPMمميزات المضخة . 1.4

 :( Water & Fountains, 2016)عايلي  WS 1.0 R4-1(470) LPMمميزات املضخة عن أهم 
 عن الفوالذ  ملقاوعة الصدأ.عصنعة أجزاء املضخة  -

 تعمل عع لوحة سيطرة. -

 خرج قدرة عايل عع  قدرة إدخال واطئة.هلا  -

 ال حتتاج إىل تزييت. -

 تستعمل غاطسة أو سطحية. -

 طرد الشوائب عن طريق الرتغية والرتشيح بالفلرت )املصفاة(. -

 .القدرة املتواصلة على الدفع -

 لة بصورة عباشرة نظرا لتوافق قدرة املولد الشمسي عع قدرة اشتغال املضخة.يوضح عمل نافورة مبضخة عوص (1والشكل )
 

 
 (Home Power, 2005) دائرة اشتغال عنظوعة نافورة تعمل مبضخة توصل عباشرة عع عولد الطاقة .2شكل 
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 WS 1.0 R4-1(470) LPMمواصفات عمل مضخة النافورة نوع . 2.4
 WS 1.0استخداعهما لعمل النافورة الشمسية. ومت اختيار املضخة ) غاطستني ميكن( يوضح عواصفات عضختني 2اجلدول )

R4-1(470) LPM.يف هذه املنظوعة لعمل النافورة حسب كمية املياه املتدفقة واإلرتفاع املطلوب  ) 
 

  (Vestax, 2016) (WS 1.0 R4-1(470) LPMواصفات عمل عضخة النافورة )ع. 1 جدول

 
 

تغيري قطر األنابيب ب، وكذلك )الفوهات( ع فتحات النوزالتيتضيق أو توسبم(  2-3)وميكن التحكم يف ارتفاع عياه النافورة 
الناقلة للمياه إلحداث تغري يف كمية املياه املتدفقة، كما حنصل على شكل النافورة املطلوب بتغيري شكل ثقوب النوزالت اليت 

 يكون عناسبا ملساحة سطح حوض النافورة.جيب أن الذي و تتدفق عنها املياه 
 

  WS 1.0 R4-1(470) LPMحساب القدرة النظرية لمضخة النافورة  ...3
 :(RET Screen, 2004) (كما يلي               ) ميكن حساب القدرة النظرية ملضخة النافورة

        [   ]       …………………………………………………..  (1) 

 حيث أن:
Q=4.8 m املضخة:تدفق 

3
/sec 

=1000 kg/mكثافة املاء: 
3 

g=9.8 m/secعجلة اجلاذبية: 
2 

   
    

    

  

   
     

  

  
    

 

    
    

          
     

        
         ,                   

 

   
 

                                                  

ععادلة القدرة النظرية اجلزئية اليت حتولت إىل طاقة وضع على ارتفاع عمود النافورة، واجلزء اآلخر عن القدرة ميكن حسابه وهي 
مبعرفة سرعة خروج املاء عن فوهة النافورة ومبعرفة عساحة عقطع التدفق والذي يظهر على شكل طاقة حركية. وميكن حسابه مبعادلة 

 الطاقة احلركية التالية:

    
 

 
  (  

    
 )   ...…………………………………………..  (2) 

 . (Wالوات )القدرة املصروفة بوهي  للماء أثناء عروره داخل النافورة  ة احلركيةطاقلواملعدل الزعين لتغري ا
m*  = املاء بوحداتتدفق كتلة kg. 

 حجم التدفق
 (
  

 
) 

 
 

 (H) اإلرتفاع

 
 

 (H) اإلرتفاع

  القدرة
 حجم االنبوب

 
 اسم المنتج

 
m3 28.2 الرقم

/hr 24 18 12 6 hp kW 

2 m 3 5 7 9 
  6.35 cm WS.  

2 1 0.75 2.5 in. 10R4-1 

4 m 7 10 14 18 
  6.35 cm WS.  

2 2 1.5 2.5 in. 10R4-2 
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V2  =سرعة خروج جزيئات املاء عن فوهة إخراج النافورة بوحدات m/sec. 
ارتفاع يف درجات احلرارة  وهذا كله بإمهال التغريات البسيطة يف طاقة االنثاليب  والطاقة الداخلية جلزيئات املاء اليت تظهر على شكل

ولقصر الفرتة  لصغر قيمتها عقارنة بالطاقة املبذولة لدفع املاء نظراالطاقة احلرارية عن املضخة إىل املاء أو العكس  انتقال إمهالوعع 
 نية اليت تقضيها جزيئات املاء داخل املضخة.الزع

 تصميم المنظومة الفوتوفولتائية. 5

حيث أن األمحال املتوفرة لدينا تشتغل بفولتية  عتناوبة  إىل جهد األمحال لغرض تشغيلها، و يتطلب تصميم املنظوعة عوافقتها 
V112 ( ولذلك وجب علينا استخدام العاكس )عضخة النافورة، أمحال اإلنارة( واليت تشملInverter ليقوم بتحويل الفولتية )

عع عراعاة عقدار الفولتية الداخلة لكي يصمم اجملمع الشمسي حبيث تتوافق فولتيته عع إدخال العاكس. وتعترب القدرة اللحظية اليت 
ل أمحال عنظوعة النافورة الشمسية هي األساس يف اختيار نوع وحدات القدرة وطريقة ربطها وكيفية جتهزها املنظوعة الستمرار تشغي

 .فولتائيةبناء املنظوعة الفوتو 
 . مواصفات الوحدة الفوتوفولتائية1.5

 ، وبقدرةPModule=170 W خلية عوصلة بقدرة 89وتتكون عن  Model (SL170CE-24P)مت اختيار الوحدة الفتوفولتائية 
 (Home Power, 2005).يوضح أهم مميزات وحدة القدرة هذه (1) ، واجلدولPCell=3.541 W للخلية الواحدة

 

 Model (SL170CE-24P)    (NBQX, 2016)املواصفات املعملية لوحدة الطاقة. 6الجدول 
 

 القيم مواصفات ال
  W272  القدرة القصوى

 V 24.00 الفولتية القصوى

 A 7.08 أقصى تيار

 28.99 V (Voc)فولتية الدائرة املفتوحة

 7.57 A (Isc)تيار الدائرة القصرية

 8×6   خلية عدد اخلاليا

 Jet ion Cell اإلسم التجاري للخلية الشمسية

    (mm) 40×980×1330 حجم وحدة جمهز القدرة

 -C to +85°C°40 عدى درجات احلرارة

 kg 16.4 الوزن/قطعة

 %14.55 كفاءة اخللية الشمسية

 13.04% (Moduleكفاءة جمهز وحدة الطاقة )

AMI (1.5), 1000[W/m شروط التجارب القياسية
2
], 25±2       

FF % (72-72%) 
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 (Low, 1997) املنظوعة الفوتوفولتائية عع املدخرات الكهربائية. 3الشكل 

 النتائج .2

 Model(SL170CE-24P) وعـنلائج حسـب وحدة القدرة المجهزة المستخدمة نتات والالحساب. 0.2

 :ييتم إجراء احلسابات إلجياد عا يل

( عع حجم الطاقة الالزعة لعمل املنظوعة عند أنواع Modulesالقدرة املستخدعة ) خالياإجياد العالقة بني عدد  -
الالزعة ألي عنظوعة فوتوفولتائية أخرى مبعرفة  اخلالياالقدرة املستخدعة وععرفة عدد  خالياخمتلفة القدرة عن 

 القدرة املستخدعة. خلالياالقدرة الكلية املسحوبة عند أنواع خمتلفة 
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Q(mكمية املاء املتدفقة يف الثانية   اجياد العالقة بني -
3
/hr) وقيم أقصى ارتفاع H (m) إليه املاءدفع ين. 

  مخططات المنظومة الفوتوفولتائية. 2.2
والذي مت اخلاليا الشمسية  املخطط اخلاص مبنظوعة الطاقة الشمسية عن سقوط اإلشعاع الشمسي على ألواحإن 

 .(SL170CE-24P) استخداعه حسب نوع املوديل  املستخدم هو
 حساب حمصلة طاقة اإلشعاع املؤثرة على ذلك السطح األفقي: :المرحلة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح خمطط حمصلة طاقة اإلشعاع الساقطة على وحدة جمهز الطاقة الفوتوفولتائية .4 شكلال

H.طاقة االشعاع الشمسي :  
Hdعتوسط اإلشعاع الساقط على املساحة : 
Ht.املعدل اليوعي لإلشعاع الشمسي على السطح األفقي : 
p : وحدة الطاقةكفاءة. 
Ep( عتوسط انتاج الكهرباء عن وحد الطاقة قبل وصوهلا للعاكس :Inverter.) 

حساب طاقة 

اإلشعاع المنتشر 

محصلة األشعة 

على وحدة الطاقة 

حساب طاقة 

اإلشعاع المائل 

H 

Hd 

H

H



مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية                          

 (2112-( )يونيو1(، العدد )2المجلد )

 ...................................... لنافورة باستخدام األلواح الشمسية PV دراسة منظومة 
 

 

 -01A   .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،كلية الموارد البحرية

 

ISSN: 2413-5267 

بالتحويل املباشر للطاقة  عليها أو الناجتة هي اعتصاص وحدة الطاقة للشعاع الشمسي الساقط والقيم املتحصل :المرحلة الثانية
 ولكن بوجود ععاعالت الفقد والكفاءة واملؤثرات األخرى :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 
 والطاقة املتحررة  يوضح حمصلة اإلشعاع الساقط على السطح األفقي جملهز وحدة القدرة .5 شكلال

 قبل دخوهلا للعاكس
 

 القدرة الكلية للمنظومة خالياحساب عدد  .3.2

حسب الصنع والقدرة  وقدرة كل عنها القدرة املستخدعة خالياحلساب التغري بقيم عدد  Maple (18)م برناعج عابل ااستخدمت 
 الكلية للمنظوعة والرسوم البيانية باستخدام املعادلة :

              ……………………………..……………………………..  (3) 

 

0,10M,20M,30M,40M,50M,60M 

For M from 100 to 310 by 70 do {'M'=M} evalf (E,4) 

{M=100} (0.,1000.,2000.,3000.,4000.,5000.,6000.) 

{M=170}(0.,1700.,3400.,5100.,6800.,8500.,10200.) 

 

EP 

 

كفاءة المنظومة 

 الفوتوفولتائية

 قدرات ضائعة )مفقودة(

 أخرى نتيجة التوصيالت

قدرات ضائعة )مفقودة( 

 في المنظومة
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{M=240} (0.,2400.,4800.,7200.,9600.,12000.,14400.) 

{M=310}(0.,3100.,6200.,9300.,12400.,15500.,18600.) 

Plot([seq(E(M,N),M=100..310,70)],N=0..60) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 املنظوعة عند أنواع خمتلفة عن وحدات القدرة املستخدعة عع كمية الطاقة الالزعة لعمليوضح تغري قيم عدد وحدات القدرة  .2 شكلال
 
 

With plots 

Plo3d (E(M,N),M=50..175,N=0..24) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التصنيعبني قيم القدرة احملسوبة للمنظوعة وعدد والوحدات املستخدعة وقيمة أقصى قدرة لكل واحدة عنها حسب األبعاد ثالثي خمطط  .7شكل ال
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Animate (plot3d,[E(N,M),M=50..200,N=0..25},t=0..10,frames=60) 

 

 

 

 ثالثي عتحرك يوضح تغري قدرة املنظوعة عع عدد وحدات القدرة املستخدعة لكل نوع عنها حسب عقدار القدرة لكل نوعخمطط  .8 شكلال
 

E:=(N,M) N M 

With (plots): 

Animate(plot,[E(N,M),N=0..60],M=100.300,frames=40) 
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 رسم بياين عتحرك يوضح عقاطع خمتلفة لتغري عدد وحدات القدرة املستخدعة والقدرة املطلوبة ملنظوعة لنافورة الشمسية عند كل قدرة .9شكل ال

Q(mبين قيم التدفق  ةالبياني. العالقة 4.2
3
/hr)  وقيم أقصى ارتفاعH(m) 

يبني العالقة البيانية بني التدفق و اإلرتفاع الذي ميكن أن تدفعه عضخة النافورة، وكذلك ميكن تقليل ارتفاع وزيادة التدفق بزيادة 
 قطر األنبوب الناقل. 

Q:=[6,12,18,24,28.2] 

H:=[9,7,5,3,2] 

 

 

 

 

 

 

 النقاط متثل قيم التدفق عع أقصى ارتفاع ميكن أن تصله املياه ملضخة النافورة .01شكل ال
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 تغري قيم التدفق عع أقصى ارتفاع ميكن أن تصله املياه بواسطة عضخة النافورة العالقة اخلطية بني .00شكل ال

        [
       

 
      ]  (   ) 

            
   

    
      

With(plots): 

Animate(plot3d,[(Q,H),Q=18..28.2,H:=2..5],t=0..10,frames=60)   

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 خمتلفة ملضخة النافورةاءة لكل تدفق ثابت عند ارتفاعات رسوم ثالثية االبعاد توضح تغري عنحين الكف .06الشكل 



مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية                          

 (2112-( )يونيو1(، العدد )2المجلد )

  6102 ،الغويل و عمار
 
 

 -11A   الموارد البحرية، الجامعة األسمرية اإلسالمية، ليبيا.كلية 

 

ISSN: 2413-5267 

 اإلستنتاجات. 7

تصميم عنظوعة عتكاعلة تعمل بالقدرة املتحررة نتيجة التحويل الفوتوفولتائي املباشر وبكفاءة عالية وعناسبة لألجواء الليبية  مت
كما مت   وععظم البلدان العربية األخرى نتيجة الوفرة العالية عن طاقة اإلشعاع الشمسي وطول فرتة سطوع اإلشعاع الشمسي عليها.

قدرة وكفاءة كل خلية عن اخلاليا اجملهزة للمنظوعة الفوتوفولتائية ولعدة أنواع خمتلفة عنها حسب  الطاقة خالياحساب عدد 
شمسية واستخدام هذه النافورة ألغراض عتعددة عنها النافورة الفوتوفولتائية لعمل المنظوعة للصميم كما أنه مت إجراء ت  املستخدعة.

مام بعاعل البيئة للحفاظ عليها وتنقية األجواء عن عوادم املركبات اليت تؤثر بنسبة  جتميل املدينة، الساحات والطرق العاعة واإلهت
قدرة اجملهزة عن عنظوعة الفوتوفولتائية الحسابات خالل عن  . اجلو( يفCO2) كبرية عن غاز ثاين أكسيد كربون

(Photovoltaic Array) وباقي املدن الليبيةاملنطقة )عدينة زلينت(  نالحظ الوجود الكبري والوفري لقيم الشعاع الشمسي يف 
W/m 1000) والذي يستطيع أن يعطي أقصى قدرة ممكنة عن إشعاع مشسي قليل

يكاد يكون عتوفر طوال اليوم الشمسي ( 2
 لتشغيل املنظوعة بصورة عثالية.
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