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  المجمعات الشمسية  -الطاقة الشمسية تقنيات 3

    الشمسي البرج 3.1

يعتبر البرج الشمسي من اهم التقنيات المستخدمة الستغالل الطاقة الشمسية في انتاج الطاقة الكهربائية 

 شرةمنت كثيرة مرايا على الساقطة الشمس اشعة تجميع على تعمل منشأة عن عبارةوالحرارية. وهو 

 اشعة ويلتح يمكن البرج هذا في. الرئيسي البرج على الشمس اشعة تعكس تيوال.   واسعه مساحه في

  .الطاقة من اخرى انواع الى المنعكسة الشمس

  

  

  

  

  

  

 مسالش قرص حركة مع اتجاهها لتغيرذاتية الحركة مرتبطة بحساسات  محركات على المرايا تحوي

. لبرجا في الموجودة الغرفة نحو االشعة توّجه ثمَّ  ومن. السماء في

  .مربع متر 3500 حوالى الى المرايا مساحة مجمل يصل

  العمل ليهآ 3.1.1

 الى  ولللوص الشمسي البرج على الشمسي الشعاع تركيز عكس يتم

 األشعة بواسطة مضغوط هواء بتسخين وذلك,عالية حرارة درجات

 في مئوية درجة 1400 حوالى حرارة درجة الى ليصل  المركزة

 ىعل ضغط يتولد الحرارة من.  الحرارة تسرب لتقليل الخارجي يطالمح عن معزولة خاصة منشأة

  . ائيةالكهرب الطاقة لتوليد كبير مولّد بتدوير  تقوم والتي لتدويرها معينه وربينيةت  محركات

د  - ق ة ال اس ل ب مة ال ي و م ج ال ال اقة  ل ال مة ت الف ب م س/ ماه االخ
؟ ر  االحف

  الطاقة العملية التي ينتجها البرج الشمسيحساب كمية  3.1.2

  يمكن ان تعطى بالمعادلة التالية: tفي وحدة الزمن  Aالطاقة الكلية المستخرجة لمساحة معينة 
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𝐸 = 𝐸 ∗ 𝐴 ∗ 𝑡 

ج  اقة ي ج لل ال/ ب ها خالل ساعة  3500م ي ي اقة ال ة. اح ال اح ة ال ان اقة في ال ل م ال ج
م  احة م ال ا ت على م ا ام م .، m 21000اس ا ال رة    ث اح الق

ل/        ال

𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟑𝟓𝟎𝟎 ∗ 𝟑𝟔𝟎𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 = 𝟏𝟐𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑱𝒐𝒖𝒍𝒆 

ا فهي: ال ة  ات رة ال       اما الق

𝑷 =
𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝒕
=

𝟏𝟐𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟔𝟎𝟎
= 𝟑𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑾𝒂𝒕𝒕 = 𝟑𝟓𝟎 𝑲𝑾 

 الهيدروجين انتاج في الشمسي البرج استخدام 3.2

يعد غاز الهيدروجين من الغازات القابلة لالشتعال بسهولة وبدون مخلفات ضارة لذلك كان انتاج غاز 

، كونه يشتعل بسهولة ويولد طاقة اضعاف الهيدروجين واستخدامه احد اهداف العلماء منذ سنين طويلة

من الهيدروجين يمكن ان تولد ثالث اضعاف الطاقة التي  1Kgالحفوري، فمثالً كتلة مايولد الوقود ا

لفة كعملية م يهولكن المشكلة هي في استخالص الهيدروجين ف .تولدها نفس الكتلة من البنزين

مقارنة بالطاقة التي يولدها، فيعتبر الماء هو المصدر االساسي الستخراج وتتطلب طاقة كبيرة 

  كونه يتألف من ذرتي هيدروجين وذرة اوكسجين واحدة.الهيدروجين 

  ويمكن فصل العنصرين بواسطة التحليل الكهروكيميائي كما في المعادلة ادناه. 

2𝐻 𝑂 
كهربائي تحليل

⎯⎯⎯⎯⎯ 2𝐻 + 𝑂  

  لكن هذا يتطلب طاقة كهربائية اكبر من الطاقة التي توفرها كمية الهيدروجين المستخلصة.

ونه يوفر ك لبرج الشمسي مصدراً مفيداً في تحليل الماء للحصول على غاز الهيدروجينلذلك يعتبر ا

  . الطاقة الالزمة الستخراجه من الماء

 ميزات عملية استخراج الهيدروجين باستخدام البرج الشمسي

 وننتهي بالماء نبدأ فنحن. المحيط تلوث ال الهيدروجين على تعمل التي الطاقة تزويد منظومة  .1

 .اءبالم

 اي منطقة في الماء من الهيدروجين على للحصول الشمسي البرج منظومة استخدام يمكن  .2

 تقريباً. العالم من
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 تاجهنح مكان ألي صهاريج او انابيب عبر الماء، تحليل عند الهيدروجين غاز نقلي ان يمكن .3

 .فيه

 المياه تسخين في الشمسية الطاقة استخدام 3.3

  المنزلية المياه تسخين منظومة 3.3.1

 اصقابلية امتص ذات اللون سوداء صفيحة شكل على للحرارة ماص لوح من الشمسي المجمع يتكون

 ذهه تكون,  الشمسية االشعة بامتصاص تقوم,  عالية

 تحريك ويتم ),ماء او هواء(  ما مائع بمالمسة ةفيحالص

 بقةبط الماص الوح تغطية يتم . مضخات بواسطة المائع

او  الحمل بواسطة لحراريةا لتقليل الخسائر الزجاج من

  االشعاع حيث يقوم الزجاج بعمليتين هما:

  

  الماص اللوح من المنعكس الشعاع خروج منع .1

   الحمل بواسطة الحرارية الخسائر حدوث منع .2

 وحلال الى بالدخول المقيدة الموجات ذات الشمسية األشعة من %90 لحوالي الزجاج يسمح حيث

 ابيباالن توصيل يتم.  اللوح نفس من المنعكسة الطويلة لموجاتا ذي االشعاع خروج ويمنع الماص

 ليةتوصي ذات مواد غالبا  يستخدم,  منه جزءا تكون او الماص باللوح مباشرة المائع بها يمر التي

  .والحديد وااللمنيوم النحاس مثل الماص اللوح صنع في للحرارة عالية

 مبادلو شمسيه مجمعات من تتكون فعاله منظومة اما الشكل الحديث لمنظومات التسخين الشمسي فهي

 في الماء لتدوير ومضخاتوبارد  حار ماء وخزان  حراري

د يحتوي عد صندوق شكل على تسخين منظومةوتكون  .المنظومة

من االنابيب عالية التوصيل الحراري معزولة حرارياً عن المحيط 

 المتصاص اعظم سودالخارجي بواسطة زجاج مضلل باللون اال

  مقدار من الطاقة.
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ن الماء فيسخ الشمسي المجمع على الساقطة  الشمسية األشعة امتصاص طريق عن  الماء تسخين يتم

الموجود في االنابيب ويتم تمريره عبر انابيب الى الخزان ثم يضخ الماء البارد مرة اخرى الى 

  االنابيب لتسخينه وهكذا الى ان نحصل على خزان ماء ساخن.

  

  

  اس كفاءة المجمع الشمسي بالمعادلة التالية:ويمكن قي

الكفاءة =
كمية الحرارة الناتجة

كمية االشعاع الساقط
× 100% 

  

   الشمسي المجمع كفاءة على تؤثر التي العوامل  3.4

 .الداخل المائع  حرارة درجة .1

  المحيط حرارة درجة .2

  الشمسي  االشعاع كمية .3

  الخارجي الغطاء ونوع عدد .4

   الماص اللوح مواصفات .5

 تكون عندما  منعكسة حرارة اعلى  على للحصول دائما  الجنوب نحو  الشمسية المجمعات توجه

 علىو الراصد عرض خط على الشمسي المجمع ميل يعتمد لذلك,  اللوح على عمودية الساقطة االشعة

  .الشمس عن  الشمس قرص ميل
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اء  - ال ل  و م ة الالزمة ل عات ال احة ال ال/ ماهي م ان م امل اذا  م  ة ي ار ل ال
ة  ل ارة ال ان  6000ال اق  ي ال ة االشعاع ال اض ان  اعة، على اف ال وا  4960وا 

اح م ال ة هي  في ال عات ال فاءة ال ع، وان  ل م م   ؟%50ل
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 شمسية مجمعات استخدام من البخار ضغط من مياه مضخات لتدوير الالزمة القدرة مثال/ ماهي

  . 2م\واط  1200علما ان اقصى شدة اشعاع شمسي  ساقط هي   2م 1207 مساحتها

    كيلو واط   1448.4=  1207 ×1200= الكليكمية االشعاع الساقط الحل/ 

100% ∗
ة ائ ارة االب درجه ال − ة  هائ ارة  ال  درجة ال

ة هائ ارة ال  درجة ال
=   كفاءة النظام

اره تقا لف درجة ال ال     س 
ار  ل ال اء م ع درجة  رفول ارة ال فع درجة 100Coال  52ح فاءة الالزمة اذا ل . فال

ارة هي:   ال

%100 × 
(273 + 20) − (273 + 100)

(273 + 100)
=     الكفاءة

=0.2 ×100=21%    

رة ة الق ات ي  ال ة االشعاع ال ي =  رة االشعاع ال اق( ق عات كفاءة×)ال ة ا ال   ل

   ل وا  289.68=0.21× 1576=

    

غالون من  1غالون من الماء يومياً ( 80مثال/ احسب مساحة المجمعات الشمسية الالزمة لتسخين 

في شهر كانون الثاني في  Co90الى  Co20عند درجة حرارة الغرفة)، من درجة  4.5Kgالماء=

في هذا الشهر في البحرين يصل الى  البحرين، بافتراض ان متوسط االشعاع الشمسي اليومي
2/m .dt500wat وان عدد ساعات سطوع %50، وأن كفاءة المجمعات الشمسية تصل إلى ،

  ).4186J/Kg.m. (الحرارة النوعية للماء=12hالشمس هي 

  رة=كتلة الماء* الحرارة النوعية * الفرق بين درجات الحرا o90الطاقة الالزمة لتسخين الماء الى الحل/ 

=(80*4.5)*4186*(90-20)≈106 MJ/d 

  والطاقة التي تستطيع المجمعات توفيرها لتسخين الماء =كمية االشعاع* كفاءة المجمع*المساحة

105487200=500*12*3600*0.5*AA=9.7 m2 

  م.2.4م وطوله 2وهذه تعتبر مساحة معتدلة تساوي سطح عرضه 

 


