
الطاقة الشمسية

• هى النجم المركزى للمجموعة الشمسية وهى مصدر الينضب الشمس 

للطاقة صديق للبيئة 

• التشتتتنطلق أشعة الشمس نحو الكرة األرضية لكن نتيجة لعمليات 

لإلشعاع الشمسى فى الغالف الجوى فان مايصل الى واألمتصاص 

وات لكل متر مربع1000سطح األرض يكون فى المتوسط 

• -:يندفع اإلشعاع الشمسى نحو األرض فى ثالثة صور 

• األشعة الضوئية أو مايسمى الضوء المرئى وتقدر نسبتها –1

من جملة اإلشعاع الشمسى% 37بحوالى 

• وهى غير مرئية وتقدر ( تحت الحمراء ) األشعة الحرارية –2

من جملة األشعاع الشمسى% 50نسبتها بنحو 



األشعة فوق البنفسجية وال يصل منها لسطح األرض إال –3

القليل 



اإلشعاع الشمسى

• (  Irradiance )اإلشعاع الشمسى اللحظى –1

• هو كمية القدرة بالوات أو الكيلووات من أشعة الشمس الساقطة 

المتر / على سطح مساحة متلر مربع من األرض وتقاس بالوات 

المتر المربع / المربع أو الكيلو وات 

• ) Irradiation ) طاقة األشعاع الشمسى –2

• هى كمية الطاقة الناتجة عن سقوط إشعاع الشمس على سطح 

مساحة متر مربع من األرض خالل فترة زمنية تقاس عادة بالساعة 

/ المتر المربع / أواليوم أوالسنة وتقاس بالوات أو الكيلو وات 

الساعة أو اليوم أو السنة 



أنواع األشعاع
اإلشعاع الشمسى المباشر–1

هواإلشعاع الشمسى الذى يصل لسطح األرض مباشرة فى خط 

مستقيم دون معوقات 

اإلشعاع الشمسى المشتت أو المبعثر–2

هواإلشعاع الذى يأتى من أنحاء متفرقة من السماء بسبب 

العوائق الموجودة فى الغالف الجوى ولكنة تمكن من الوصول 

لسطح األرض

اإلشعاع الشمسى المنعكس من السطوح األخرى–3

هواإلشعاع المنعكس على سطح وحدة الخاليا الشمسية





كيفية أستغالل اإلشعاع الشمسى

• يد لتول( األشعة الضوئية ) يستغل التاثير الضوئى للشمس –1

باستخدام وحدات الخاليا ( تيار وجهد مستمر ) الطاقة الكهربية 

الشمسية

• ( األشعة تحت الحمراء ) يستغل التاثير الحرارى للشمس –2

لتوليد الطاقة الحرارية بأستخدام سخانات المياة الشمسية 

واألفران الشمسية



الفرن الشمسى



تركيب المحطات الشمسية بالمنازل



تركيب المحطات الشمسية بالمصانع



إنارة أعمدة الشوارع بوحدات الخاليا 

الشمسية 



تشغيل النافورات



تشغيل الشامندورات البحرية



تشغيل العالمات اإلرشادية بالشوارع



تزويد القوارب البحرية بالطاقة الالزمة



تزويد الدراجات بالطاقة الالزمة



تشغيل السيارات



تشغيل الطلمبات الغاطسة لرفع المياه من األبار



شحن األجهزة الكهربية



ميجا وات مربوطة بالشبكة الحكومية5محطة 


