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  :حملـة عـن الطاقــــة الشمســـــية 
  

الشمس هي مصدر احلياة ومصدر الطاقات على األرض ، فالطاقة الشمسية الواصلة إىل سطح              
وكل منها يتجلـى بعـدة      طاقة كيميائية وطاقة حرارية ،      : األرض تتحول إىل شكلني رئيسيني      

  .مظاهر تؤدي لنشوء عدد من الطاقات 
فعند سقوط أشعة الشمس على أوراق النباتات تدخر يف النبات على شكل طاقـة كيميائيـة                

  .عضوية وتشكل هيكالً للنباتات ومصدراً لغذائه ولغذاء الكائنات احلية بشكل عام 
احلراري للطاقة الشمسية فيتجلى ظـاهراً      إن تراكم الكميات الكبرية من هذه الطاقة أما األثر          

عند سقوط األشعة الشمسية على الغالف اجلوي فيؤدي لتسخينه تسخيناً متفاوتـاً وبالتـايل              
حلدوث التيارات اهلوائية وبالتايل ظهور طاقة الرياح ، وعندما تتبخر الكميات اهلائلة من ميـاه               

 األرض والتسخني املباشر لسطح البحار      البحار واحمليطات فهي تشكل مصدر للطاقة املائية على       
واحمليطات يؤدي الرتفاع درجة حرارة السطح مع احملافظة على درجة احلـرارة منخفـضة يف               

  .القاع 
فالطاقة الناجتة من هذه الظاهرة تعرف بالطاقة احلرارية يف البحار واحمليطات ، وطاقة املد واجلزر               

دى قرا أو بعدها عن األرض ، ويعتقـد أن  ترتبط مباشرة مع الشمس ولو بشكل ضئيل أي مب     
الطاقة الكامنة اجلوفية يف سطح األرض هي طاقة مستمدة من الشمس ألن معظـم النظريـات                

الكوكـب  ( احلديثة تؤكد أن األرض تعود يف منشئها إىل الشمس فهي انفصلت عن الشمس              
  .حلرارة إىل كافة اجلهات وبردت قشرا اخلارجية أما أعماقها فما زالت ملتهبة تشع ا) األم 

  

  :وسندرس فيما يلي توليد الطاقة باستخدام اخلاليا الشمسية 
  



بدأت صناعة هذه اخلاليا يف اخلمسينات وقد صنعت اخللية الشمسية األوىل مـن الـسليكون               
ومنذ ذلك الوقت وحىت اآلن أدخلت تعديالت عديدة يف كيفية صناعة هذه اخلاليا وكـذلك               

  .اد اليت تصلح هلذه اخلاليا توسيع قاعدة املو
  

وال زالت األحباث جارية يف هذا املضمار وذلك لتخفيض تكلفة هذه اخلاليا اليت ال زالت عالية                
 كـادميوم  -: حىت اآلن ، ويتم حالياً البحث عن مناذج خالف اخلاليـا الـسيليكونية مثـل       

   كربيتيد كادميوم- كربيتيد النحاس -سيلينيوم 
   مبواصفات جتعلها األفضل بدون منازع جلميع أنواع الطاقات األخرى ، فهي فهذه الطاقة تتميز

   طاقة هائلة ميكن استغالهلا يف أي مكان-1
  . تشكل مصدراً جمانياً للوقود الذي ال ينضب -2
  . طاقة نظيفة ال تنتج أي نوع من أنواع التلوث البيئي -3
  . حمدودية مصادر الطاقة التقليدية -4
  

دوء الشمس الزائد دور كبري يف إمهال الناس هلا ونسياا ، إال أن أزمـة الطاقـة                 ورمبا كان هل  
احلالية والتهديدات املطروحة أمام احلضارة احلديثة يف حال نضوب الوقود األحفـوري أعـاد              
األذهان للتفكري باستغالل الطاقة الشمسية ، حيث نرى أن األحباث اليوم جادة لتطـوير هـذا       

وضعه قيد االستثمار الفعلي على نطاق واسع ، إذ أن العامل اآلن بـدأ يـدرك                املصدر الطاقي و  
  .أمهية هذه الطاقة وإمكاناا الكبرية يف حل أزمة الطاقة املقبلة 

  
 يوم يف السنة فإن معدل اإلشعاع الشمسي يقـع          300ومبا أن الشمس تسطع يف سوريا مبعدل        

  .سنويا  ) K watt ( 700m-2000حبدود 
  

أننا بصدد دراسة طاقة مصدرها الشمس فال بد أن نتعرف على اموعة الشمسية الـيت               وطاملا  
تتكون من الشمس وتسعة كواكب ومن هؤالء التسعة كوكبنا األرض والكواكب ال تـصدر              

  .ضوء بذاا ولكنه انعكاس ملا يصلها من أشعة الشمس 



ما تـدور االلكترونـات     وتدور الكواكب حول الشمس يف مدارات خمتلفة وبسرعة خمتلفة ك         
  .حول النواة يف مدارات خمتلفة 

  
  

  :يبني الشكل التايل حمطة كهروضوئية مؤلفة من عدة خاليا مشسية 
  
  

  
  

  :الـدارة املكافئــة للخليــة الكهروضوئيــة 
  

يتوضع سطح .  من السيليكون النصف ناقل p – nتعترب اخللية الكهروضوئية بنيوياً كوصلة 
يؤدي امتصاص هذه األشعة إىل ظهـور    . هذه الوصلة بشكل متعامد مع اجتاه األشعة الشمسية         

، تنفصل هذه احلوامل فراغياً     ) إلكترونات وثقوب   ( اخل نصف الناقل    أو توليد حوامل حرة د    
   .p – nحتت تأثري احلقل الكهربائي لوصلة 



  
 p ، ونتيجة لذلك تظهر بني املنطقتني        p والثقوب يف املنطقة     nاإللكترونات تتجمع يف منطقة     

أي طاملـا تتلقـى      قوة حمركة كهروضوئية تستمر طاملا حتدث عملية توليد احلوامل احلرة            nو  
اخللية الكهروضوئية الضوء ، وهي تعمل كمولد للطاقة الكهربائية عنـد تعرضـها لألشـعة               

  .الشمسية 
  

  :جتميع اخلاليا الكهروضوئية 
  

من أجل احلصول على أنظمة عملية للطاقة الكهروضوئية ال بد من جتميع عدد معني من اخلاليا                
 معني ميكن من خالهلما احلصول علـى اسـتطاعة          بغية احلصول على توتر عايل وتيار كهربائي      

  .كهربائية حلمل معني 
  

  :تطبيقات اخلاليا الشمسية 
  
 تغذي بعض االحتياجات    -2.  تأمني الطاقة الكهربائية لقوارب املالحة واليخوت البحرية         -1

 إضـاءة  -4. اإلمداد بالقدرة إلنارة املنازل  -3.... املرتلية كمضخة املاء والنيون والتلفزيون   
 يف عمليـة    -5. األرصفة على سواحل امليناء واملنشآت البحرية على الشاطىء وداخل البحر           

 يف  -6. التكييف والتدفئة باستخدام مباشر هلذه اخلاليا من الطاقة احلرارية املطـرودة منـها              
 -8. غيل طلمبات الري وماء الـشرب        تش -7) . الراديو ومستقبالت الراديو    ( االتصاالت  

عالمات الطرق السريعة والسكك احلديدية يف الطرق الصحراوية ، وغريها من االستخدامات            
  :وفيما يلي صور توضح مسطحات اخلاليا الشمسية . األخرى 

  
  



  
  

وقد مت مؤخراً صنع خاليا مشسية بقاعدة متحركة تدعى التابعات الشمسية ، حيث أنه خـالل                
فترة النهار متر الشمس عرب اخلاليا الشمسية يف مسار شبه دائري متجهة من الشرق إىل الغرب                

يـة  عرب األفق ، لذلك فإن الزاوية بني الشمس واخلاليا ختتلف بشكل كبري علماً أن أفضل زاو               
  .موجودة هي عندما تسقط أشعة الشمس عمودية على اخلاليا 

وبناًء على ذلك فإن أفضل النتائج هي حني تكون األشعة الشمسية عمودية على سطح اخلاليا                
  .طيلة اليوم 

  

  :تابعات الشمس 
  

تبدأ . تتبع الشمس طول فترة النهار لضمان زاوية عمودية بني أشعة الشمس واخلاليا الفوتونية            
تابعات بالعمل مع شروق الشمس وتدور باجتاه الشمس وتلحق ا مع تأخري زمين حمدد ، أما                ال

  .يف الليل فإا تتوقف عن احلركة بانتظار شروق الشمس من جديد 
  



  :استخدام اخلاليا الشمسية يف جمال الفضاء 
  

آذار عـام   )  17( استخدمت اخلاليا الكهروضوئية يف جمال الفضاء منذ فترة طويلة وذلك يف            
خاليـا   ) 6( وكان علـى سـطحه    ) van gard 1القمر الصناعي (  حني أطلق 1958

كهروضوئية ، ولقد أثبتت اخلاليا فعاليتها يف هذا اال فهي ما زالت تعمـل علـى إرسـال                  
اإلشارات دون توقف يف حني أن البطاريات األخرى توقفت عن العمل بعد فترة وجيزة مـن                

تستعمل علـى نطـاق   ) الشمسية ( ومنذ ذلك احلني واخلاليا الكهروضوئية انطالق السفينة ،  
واسع يف جمال الفضاء حيث ساعد استعماهلا على زيادة طول الرحالت الفضائية ، فلقد أثبتت               
قدرا على تأمني التغذية الكهربائية بشكل مستمر ودائم لرحالت السفن الفضائية وبوثوقيـة             

  .عالية ومردود عالٍ نسبياً 
  

  :استخدام املنظومات الكهروضوئية للربط مع الشبكات الكهربائية  
  .مت تشييد عدد من املنظومات الكبرية السعة يف عدد من دول العامل 

 من قبل أكرب شركة     1988جند يف أوربا إحدى أكرب احملطات اليت نصبت ، وكان ذلك يف عام              
يلرت على إحدى التالل القريبة من ـر        بالقرب من مدينة كو   ) RWF(توزيع كهربائية أملانية    

/  كيلو واط    250000 كيلو واط وبطاقة سنوية مقدارها       340موسيلي ، وبلغت سعة احملطة      
ساعة ، وخضعت احملطة ملراقبة مستمرة ومت تقييم أدائها ، وعلى ضوء ذلك مت تصميم اجلـزء                 

ة تيـورات    كيلــو واط علــى ضفــاف حبيــر      300الثاين من املشروع البالــغ     
   .1991وبدأ يف العمل عام 

  
 ميغاوات بالقرب من طليطلة يف      1أيضاً يف تشييد حمطة بقدرة      ) RWF(كما شاركت شركة    

  . كيلوواط ربطت بالشبكة500وفـي سويســرا تــم إنشـاء حمطة بقدرة . إسبانيا 
  



الشمـسية   جمموعات من األلواح     110 مليون جنيه ، وتتكون من       3.8وبلغت تكاليف احملطة    
 متراً مربعاً من اخلاليـا لكـل   4574 كيلو واط ومبساحة  5األحادية البلورية ، سعة كل منها       

ساعة ومن البلـدان األخـرى الـيت    /  ميغاوات 700جمموعة، وتبلغ الطاقة السنوية للمحطة   
رة اهتمت باستغالل اخلاليا الكهروفولطائية يف إنتاج الكهرباء إيطاليا ، فقد مت نصب حمطة بقـد       

 600 كيلوواط بالقرب من مدينة فوجيا يف جنوب إيطاليا ، وقد مت توسـيع احملطـة إىل                300
   .1991كيلوواط عام 

  . ميغاواط بالقرب من مدينة نابويل اإليطالية أيضاً 3.3كما مت بناء حمطة أخرى أكرب بسعة 
ا منظومتـان   ويف الواليات املتحدة مت نصب عدد كبري من احملطات ذات السعة العاليـة منـه              

 ميغاواط ،   6.5 ميغاواط والثانية    1رائدتان نصبتا يف كاليفورنيا يف بداية الثمانينات سعة األوىل          
وقد استخدمت كال احملطتني منظومة تعقيب على حمورين لتركيز الطاقة على اخلاليـا يعـادل               

ـ              اءة قـسم   ضعف شدة اإلشعاع ، ونتيجة لدرجة احلرارة العالية على اخلاليا فقد تناقصت كف
  .منها ، وقد مت تفكيك احملطتني وبيعت أجزاؤها لالستخدام يف منظومات صغرية ملناطق نائية 

 1وهنالك بعض احملطات الكبرية األخرى اليت مت نصبها يف مناطق متعددة منها حمطـة بـسعة                 
 ونصبت أيضاً حمطات عديدة يف أحناء خمتلفة من الواليات املتحدة بسعات تتـراوح            . ميغاواط  

 كيلوواط كل منها يستخدم تقنية خمتلفة من تقنيات اخلاليا الكهروضـوئية           400 إىل   200بني  
 ميغاواط تنصب يف صحراء نيفـادا وتـستخدم         100وقد مت تقدمي مقترح لبناء حمطة بسعة        . 

  .احملطة خاليا مشسية من نوع السليكون العشوائي 
 5.5كنها أن تنتج طاقة كهربائية بكلفة        مليون دوالر ، ومي    150وقد مت تقدير كلفة احملطة بـ       

 .ساعة / سنت لكل كيلووات 


