الدول العربية تحضى بقدر كبير من الطاقة الشمسية

المهندس  :هشام مصطفى أحمد

كما هو معروف إن احد مصادر الطاقة المهمة لﻸرض هي الطاقة الشمسية ونري أن الشمس
تصب كمية هائلة من ضوئها علي الفضاء المحيط بها وبما أن كوكب اﻷرض يدور حول

الشمس في مدار محدد قدره مدبر هذا الكون سبحانه وتعالى  ،نجد أن هناك كميات متفاوتة من
هذه الطاقة تحط على سطح اﻷرض يوميا تحدد هذه الكميات بموقع اﻷرض من الشمس أو

بالفصول أربعة للسنة الشكل رقم ) (1يوضح موقع اﻷرض من الشمس في الفصول اﻷربعة
للسنة .

الشكل رقم )(1
كما هو واضح من الشكل السابق نجد أن الدول التي تقع على خط اﻻستواء هي الدول التي

تتمتع بفصل واحد تقريبا طوال السنة وهو فصل الصيف أي بمعنى أخر تسلط أشعة الشمس

علي هذه الدول طوال السنة ومن ثم تتمتع الدول القريبة من خط اﻻستواء بهذا الطقس وعادة

يصعب على سكان هذه المناطق اﻹحساس بالفصول اﻷخرى  ،علما بأن المناطق الشمالية و

أيضا الجنوبية لخط اﻻستواء والقريبة ﻷقطاب اﻷرض تكون محسوسة الفصول أي أن سكان
هذه المناطق يدركون الفصول اﻷربعة للسنة  ،المقصود بهذه المقدمة هو تحديد أماكن كثافة

الطاقة الشمسية على كوكب اﻷرض خﻼل دورانه حول الشمس فنجد إن الدول العربية تحضى
بقدر كبير من هذه الطاقة يوميا .

أشياء كثيرة خلقها الله من أجلنا فهي تعمل دون كلل أو ملل لخدمتنا ونحن ﻻ نكاد نشعر فيها ،
ولذلك فإن اﻵيات الكونية التي أمرنا الله أن نتفكر فيها كثيرة ومنها معجزة الشمس فما هي

حقيقة هذا المخلوق وكيف يعمل وكيف يسهر على خدمتنا ؟

إن الذي يتأمل حركات الكون يرى الشمس تتحرك من الشرق إلى الغرب  ،ويرى القمر يتحرك

أيضا ً وكان اﻹنسان البدائي يظن أنه من الممكن أن يكون هنالك تصادم بينهما  ،ولكن الله تبارك

وتعالى حدثنا عن حقيقة كونية فقال  ) :ﻻ ال ﱠ
س يَ ْنبَ ِغي لَ َها أ َ ْن تُد ِْركَ ْالقَ َم َر (إﻻ يوم القيامة
ش ْم ُ
عندما يجتمعان أما في الحياة الدنيا ﻻ يمكن  ،وهذا ما ثبت يقينا ً فقد ثبت أن المدار الذي يدوره

الشمس حول اﻷرض يختلف تماما ً عن حركة اﻷرض حول الشمس  ،فلكل مخلوق فلكه الخاص

الذي يسبح فيه لذلك قال تبارك وتعالىَ ) :و ُك ﱞل فِي فَلَكٍ َي ْس َب ُحونَ ( والعجيب إن رواد الفضاء
عندما يخرجون خارج الغﻼف الجوي خارج اﻷرض يحسون وكأنهم يس َبحون في الفضاء

وسبحان الله بالفعل الشمس والقمر والكواكب والنجوم جميعها تسبَح سباحة حقيقية ﻷنه ﻻ يوجد

فضاء في الكون إنما هنالك بناء محكم كل جزء من أجزاء الكون مشغول بالمادة والطاقة  ،ومن
هنا ندرك عظمة هذا الكﻼم وأهداف هذا الكﻼم عندما قال تبارك وتعالى  )):ﻻ ال ﱠ
س يَ ْن َب ِغي لَ َها
ش ْم ُ
ار َو ُك ﱞل ِفي فَلَكٍ َي ْس َب ُحونَ ( ( ) سورة يس . ( 40 :
أَ ْن تُد ِْركَ ْالقَ َم َر َوﻻ اللﱠ ْي ُل َ
سابِ ُق النﱠ َه ِ

ان ك ّمية اﻹشعاعات الشمسية التي تصل سطح اﻷرض تتفاوت بسبب تغيير الظروف الجوية

والموقع المتغير لﻸرض بالنسبة للشمس خﻼل اليوم الواحد وطوال السنة  ،الغيوم هي أحد

تقرر ك ّمية اﻹشعاع الشمسي الذي يصل إلى اﻷرض وبالتّالي
العوامل الجوية الرئيسية التي ّ
تتلقى المناطق ذو المناخ الغائم إشعاعات شمسية أقل من المناطق التي يكون مناخها صحراويا.

عموما اكبر كمية إشعاع شمسي تستلم بواسطة اﻷرض تكون في فترة الظهيرة عندما يكون

ضوء الشمس عامودي على سطح اﻷرض بخﻼف وقتي الشروق و الغروب فهما يستقبﻼن اقل

كمية من اﻹشعاع طوال فترة النهار لكل يوم  ،بالتّالي نتيجة سقوط إشعاع الشمس عموديا علي
سطح اﻷرض خﻼل فترة الظهيرة نجد أن المفاقيد في اﻹشعاع تكون صغيرة جدا  ،هذه المفاقيد
عبارة عن امتصاص السحب لﻺشعاعات الشمسية أو تبعثر اﻹشعاعات في الفضاء بواسطة

انعكاساتها عن طريق الرماد البركاني المحمول جوا أو اﻷدخنة المحمولة جوا نتيجة حرق
الغابات و غيرها من ملوثات البيئة بهذا تصل إشعاعات شمسية أكثر سطح اﻷرض في منتصف
اليوم.

تتكون مجموع اﻹشعاعات التي ترتطم بسطح الخلية الضوئية في الوضع اﻷفقي أو بمساحة

معينة علي سطح اﻷرض كما هو موضح في الشكل رقم ) (2من ثﻼثة أجزاء أساسية وهي :
 -1الحزمة الضوئية المباشرة )(Direct Beam Radiation
 -2الحزمة الضوئية المبعثرة ) (Diffuse Radiation

 -3الحزمة الضوئية المعكوسة )(Albedo Radiation

الشكل رقم )(2
ولمعرفة المزيد عن هذه اﻷجزاء نجد إن الجزء اﻷول يعرف نفسه وهو عبارة عن شعاع مباشر

أي ف ي خ ط مباش ر م ن الش مس إل ي اﻷرض ويش كل اغل ب اﻷج زاء ف ي اﻷي ام المشمس ة ،

أما في اﻷيام الغائمة تكون الشمس محجوبة بالغيوم و الشعاع المباشر في مث ل ه ذه اﻷي ام يك ون
تقريبا صفر ،ومن ثم تشكل الحزمة الضوئية المبعثرة اﻷغلبية العظمى في ذلك اليوم ولكن تكون

متفرقة خارج مسار الشعاع المباشر ،وبم ا أن ه ذا الش عاع ي أتي م ن أنح اء متفرق ة م ن
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إن كمية الش عاع المبعث ر يك ون ح والي  % 10إل ى  % 20للس ماء الص افية وبح دود % 100

تص ويبعث ر،
للس ماء الغائم ة  ،بع ض اﻹش عاع الشمس ي ي دخل ج ّو اﻷرض يم
ّ

أما الجزء الثالث واﻷخير فهو مكمل للحزمة الضوئية الكاملة التي ترتطم بالخلية الض وئية وه و
عبارة ع ن اﻹش عاعات الض وئية المنعكس ة بواس طة الوس ائط المختلف ة المحيط ة بالخلي ة ويطل ق

عل

ىه

ذا الج

زء)(AlbedoRadiation

ّ
إن ك ّمي ة اﻹش عاع الم نعكس عل ى س طح الخلي ة يك ون مختل ف الكمي ة بس بب اخ تﻼف اﻷس طح
العاكسة للشعاع الجدول التالي يحتوي على اﻷسطح العاكسة الموجودة ومعامﻼت كل سطح ﻻن

ذلك يؤخذ في الحسبان عندما نريد إيجاد كمية الشعاع الساقط على نقطة معينة في اﻷرض  ،بعد

معرفة اﻷجزاء الثﻼثة اﻷساسية المكونة للشعاع الساقط على الخلية الضوئية في الوضع اﻷفق ي.

المعادلة التالية تستخدم لجمع هذه اﻷجزاء وإيجاد المجموع النه ائي لكمي ة الش عاع الس اقط ال ذي

سوف نستخدمه ﻻحقا و نحسب من خﻼله كمية الطاقة الكهربائية التي يمكن أن تنتجه الخلية :

الحزم ة الض وئية المعكوس ة  +الحزم ة الض وئية المبعث رة  +الحزم ة الض وئية المباش رة
)GR = Direct Beam radiation (B) + Diffuse radiation (D) + Ground Reflected radiation(R

بعد تحليل اﻹشعاع الشمسي الكلي الساقط علي الخلية في الوضع اﻷفقي يمكننا زيادة كمية

اﻹشعاع التي استعرضناها في اﻷعلى وذلك بتثبيت الخﻼيا الضوئية بزاوية ميل يتم اختيارها
بدقة بحيث تثبت مباشرة نحو الشمس معظم الوقت و طوال السنة وسوف تحقّق زاوية الميل هذه

الحد اﻷقصى من الطاقة المستلمة.

وباستخدام زاوية ميل للخلية سوف تتغير المعادلة اﻷولى ويضاف إليها الزاوية ويتغير وضع

الخلية من أفقي إلى شبه عامودي يحدد ذلك مكان الخلية علي سطح اﻷرض وكما مبين في

الشكل رقم ): (3

الشكل رقم )(3
هذه الشمس الذي حدثنا الله تبارك وتعالى عنها في كتابه  ،يقول العلماء إنها تبث كميات هائلة

من الطاقة  ،ولو قدر للناس أن يستفيدوا من طاقة الشمس لمدة ثانية واحدة لكفتهم جميعا ً لمدة

مئة ألف سنة لتزويدهم بالطاقة بشكل كامل  ،فالله تبارك وتعالى سخر لنا هذه الشمس لتقدم لنا
هذا العمل المجاني ونحن نعلم اليوم ان الطاقة الشمسية هي مصدر مجاني )من دون مقابل(

س ﱠخ َر ال ﱠ
س َو ْالقَ َم َر ُك ﱞل َيجْ ِري ﻷ َ َج ٍل
ومتوفر لكل الناس  ،لذلك ماذا قال الله تعالى؟ قال َ )) :و َ
ش ْم َ
ُم َسمى (( ) سورة الرعد. ( 2 :

