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 Solar Energy 

             ( 3)    سلسـلة الطــالة المتـجددةضمن     

   
حسام فٌصل عبد / رئٌس مهندسٌن ألدم                                                                           

  دكتوراه فً مجال الطالة المتجددة                                                                       

  Solar Energy الطالة الشمسٌة 

 الشمس هً مصدر الطالة على سطح االرض . •

أول من استخدم الطالة الشمسٌة هو العالم ارخمٌدس حٌث استخدم مجموعة من  •

 ق.م . 212االسطول الرومانً عام المراٌا لتركٌز االشعة إلحراق سفن 

وتعد الطالة الشمسٌة من أهم مصادر الطالة المتجددة و االكثر استخداما و اعتمدت  •

مٌزانٌات كبٌرة فً الدول الستغاللها كونها مصدر نظٌف خالً من االنبعاثات الضارة 

 للبٌئة .

ة لتجمٌع ضوء تعددت الطرق المستخدمة لالستفادة منها مثل استخدام المراٌا العاكس •

الشمس و ابتكار طرق اخرى المتصاص الطالة و تحوٌلها الى طالة كهربائٌة بواسطة 



الخالٌا الشمسٌة وهً الطرٌمة االكثر استخداما أو استخدام زعانف لتسخٌن المٌاه 

 المستخدمة فً السخانات من خالل منظومة تبادل حراري و غٌرها. 

 

 

 

 ة الشمسٌة أهمها : هنان عدة طرق لالستفادة من الطال •

 تولٌد الكهرباء باستخدام الخالٌا الكهروضوئٌة :  -1

 ٌكون مبدأ عملها من خالل استمبال الضوء ) فوتونات ( من لبل خالٌا كهروضوئٌة .-

             هً أداة الكترونٌة مصنوعة من أشباه الموصالت   الخلٌة الكهروضوئٌة : -

) السٌلٌكون ( عند تعرضها للضوء ٌتولد فرق فً الجهد ٌتولد عنه تٌار كهربائً ٌرتبط 

 لٌمته بمعامل امتصاص خالٌا الضوء .

تتكون االلواح الشمسٌة من العدٌد من الخالٌا الكهروضوئٌة ، الخلٌة الواحدة تتكون  -

االلٌكترونات أكبر و من عدة طبمات الطبمة العلوٌة مادة من السٌلٌكون ٌكون فٌها عدد 

و الطبمة السفلٌة مصنوعة من السٌلٌكون التً ٌرمز له   Negativeٌرمز لها 

positive    و التً تحتوي على ثموب او فجوات و تسمى بالطبمة المثمبة و بٌنهما

منطمة عبور لعبور االلٌكترونات بٌن الطبمتٌن العلوٌة و السفلٌة و تغطى الطبمة 

العلوٌة بمادة شفافة للضوء لتزٌد من استمبال االشعة الضوئٌة و ٌزداد االمتصاص 

علوٌة و السفلٌة طبمة من االلمنٌوم .وٌضاف اٌضا على الطبمة الشفافة للطبمتٌن ال



% من سمن الخلٌة الغاٌة منها كً تتشكل ألطاب الخلٌة 5شفافة ونحٌفة جدا ال تتجاوز 

 الضوئٌة ) السالب و الموجب ( .

 

 مبدأ عمل الخلٌة الكهروضوئٌة •

فعند إمتصاص الضوء من لبل طبمتً السٌلٌكون فأن الحرارة سوف تعمل على تحرٌر  •

و الثموب الموجبة و ٌحصل تغٌر فً الطالة الحركٌة مما ٌؤدي الى عبور  االلٌكترونات

االلٌكترونات الى جهة المطب الموجب و انتمال الثموب الموجبة الى االلٌكترونات و 

نتٌجة لهذا العبور ٌنتج فرق فً الجهد ٌولد كهرباء ممكن استخدامها فً تغٌل مصباح 

 مثال .

•  



تمثل النسبة المئوٌة لتحوٌل الطالة الشمسٌة الى كهرباء إن كفاءة الخلٌة الضوئٌة  •

 مباشرة و ترتبط لٌمتها بالخصائص الفٌزٌائٌة و االلٌكترونٌة للخلٌة .

 

 

 

ممكن االستفادة من الطالة الشمسٌة فً تسخٌن المٌاه تسخٌن مٌاه الخزانات :  -2

الموجودة فً الخزانات من خالل تركٌب صنادٌك فٌها انابٌب فلزٌة هذه الصنادٌك 

مغطاة بطبمة شفافة زجاجٌة تساعد على امتصاص الحرارة ٌمر خالل االنابٌب الماء 

سخن و تسخن المادم من الخزانات . فعند سموط اشعة الشمس على هذه االنابٌب ت

الماء الذي بداخلها فٌرتفع الى االعلى لٌذهب الى خزان آخر و ٌحل محل هذا الماء ماء 

 بارد جدٌد و هكذا . 

و هً من الطرق التملٌدٌة البسٌطة التً ممكن ان تغطً احتٌاج المنزل من الماء 

  الحار.



 

 

 بطرٌمة التمطٌر .االستفادة من هذه الفكرة فً تنمٌة الماء للمنازل وٌمكن اٌضا  -3

حٌث ٌمكن عمل خزان ماء فً داخله خزانات صغٌرة جانبٌة ٌكون هذا الخزان مطلً 

باللون االسود من الداخل لٌساعد فً امتصاص اكبر لدر من اشعة الشمس و ٌغطى هذا 

الخزان من االعلى بطبمة زجاجٌة تساعد على نفاذ االشعة فعند سموط اشعة الشمس 

ماء فٌصطدم بالزجاج فٌتكثف و ٌسمط على شكل لطرات على على الخزان ٌتبخر ال

 الخزانات الجانبٌة الصغٌرة و منها الى خزان خارجً للماء الصافً . 

 


