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  الطاقة الشمسية 2

  اساسيات االشعاع الشمسي  2.1

 1بيتا واط ( 174يستقبل الغالف الجوي لكوكبنا كمية من االشعاع الشمسي في كل لحظة ما يعادل 

W15 PW=10 عائدة إلى الفضاء بينما تمتص النسبة الباقية بواسطة  %30). ينعكس منها مايقرب من

رضية. معظم طيف الضوء الشمسي الموجود على سطح االرض السحب والمحيطات والكتل اال

ينتشر عبر المدى المرئي وبالقرب من مدى االشعة تحت الحمراء باإلضافة إلى انتشار جزء صغير 

ات والغالف ال االشعاعات بالقرب من مدى األشعة فوق البنفسجية.  منه ة وال ا ات ال ت م

د الى ارتف ا ي ة، م اع م ال اء ال ار ال اخ ال  على  اء ال تفع اله ارتها. ي اع درجة ح

اء إلى  تفع اله ما ي اه رأسي. وع ل في ات ة ال اص ارة  قال ال اء ال او ان ًا دوران اله ات م ال

اء في ار ال ف  ارة ي ف درجة ال تفعات ح ت رة ق ال ح على ت س ص  ثم منو ،األرض س

ارة ت .الكون في الماء دورة تتم ة ال ام ة ال ل ف لع اء ت قال م ال ارة ان ة ال ل، اص د ام ال  ي

وث إلى اه ع ح ة، ال ل ال اح م ادة واألعاص واألعاص ال  الشمس ضوء أطياف وتعمل. ال

 في األرض سطح حرارة درجة تصبح أن على األرضية الكتل بها وتحتفظ المحيطات تمتصها التي

ة خالل وم. مئوية درجة 14 المتوسط ل ل ع ئي ال م ال ال اتات ه تق اء، ال  لت ي ال

اقة ة ال ة، اقة إلى ال ائ ا ك د م اج إلى ي عام إن اب ال ل واألخ ة وال ي ال ج ال  هام ُ

د ق ف  ال   .ال

  شعاع الشمسي على سطح األرضصافي األ  2.1.1

اصها إلى  - ام ة  ل االرض ات وال م الغالف ال وال ق ي  ة ال اقة ال الي ال ل اج
الي  ل  3.850ح ن ج ل   العام.في  ) =J 18 10EJ(ن

ي ت  2002في العام  - اقة ال ة ال ة ع  اصها في ساعة واح ي ي ام اقة ال ة ال زادت 
ا .اس  مها في عام واح

الي  - ئي ح ل ال ة. 3هل ال ل ال ة في العام ل ال اقة ال ل م ال ن ج ل  ن
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ل  - ف ماس ال اح ض ل في العام ال رجة انها ت ة ل ح االرض  اصلة الى س اقة ال ة ال ك
الف عة معًا،  دة على االرض م ج اقة ال ادر ال ه م م م عل ران عي وال ول والغاز ال  وال

ا األرض. ج م   ال

-   

-  

  كمية الطاقة الواصلة من الشمس وتوزيعها على الكرة األرضية 1-2شكل 

  ميزات الطاقة الشمسية 2.2

  : هابأن الشمسية الطاقة تتميز

 .تحركةم قطع أو أجزاء تشمل التقنياتها  .1

 .الجو تلوث وال وقوداً  تستهلك ال  .2

 .الصيانة من القليل إال تتطلب وال طويلة حياتها .3

 ( شمسية وحدة الشمسي اإلشعاع وحدة تطبيقات تحت التقنية لهذه استخدام أفضل تحقق .4

 منه ليستفاد المباني أسطح على تثبيتها يمكن ولذا)،  ضوئية أوعدسات مركزات بدون أي

 .اءالكهرب إنتاج في
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 للتدفئة الحرارة توفير في منه االستفادة فيمكن الباقي أما % 20 بحواليتقدر  كفاءتها .5

 وفي المختلفة االتصاالت نظام تشغيل في الشمسية الخاليا تستخدم كما . المياه وتسخين

  وغيرها المياه ضخ وفي والمنشآت الطرق إنارة

  تقنيات انتاج الطاقة الشمسية 2.3

 الشمسية الطاقة من الكهرباء إنتاج يتطلب وال فيها األساسية البنى إليجاد يةالعوامل الرئيس أهم من

كثيراً  يوفر سوف ما وهذا المكان أو المنطقة بنفس وتستخدم الطاقة تنتج بل التوليد إلى مركزية

 الشمس إلى أشعة تحويل على أساسية بصورة الطريقة هذه وتعتمد والمواصالت النقل تكلفة من

 تجمع الشمسية والتي الخاليا صناعة في تستخدم كثيرة مواد الطبيعة في وتوجد ، يةكهربائ طاقة

 الشمس يعرض ألشعة والذي الشمسي باللوح يسمى ما لتكوين محدد وهندسي كهربائي بنظام

  . الكهرباء من قدر أكبر لينتج معينة بزاوية

  يتم االستفادة من الطاقة الشمسية بطريقتين:و 

 

 

 

 

 

 

  

 

الطاقة الشمسية
Solar Energy

الطاقة الشمسية الحرارية
Thermal Solar Energy

كهروضوئيةطاقة شمسية 
Photovoltaic Solar Energy


