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مصادر الطاقة الكهرابئية, دما  عددأتثري أساسي يف ت متجددة وغري متجددةوتنوعها بني املوارد  وفرلت
: ما هو الفرق بني (طرح سؤال هامن دعناهذا ما ي )أدى لتكوين طرق عديدة لتوليد تلك الطاقة..

 وطريقة عمل تلك الطرق ؟ وما هو األفضل للعمل حاليا يف سوراي ؟ميزات 
 ....هذا ما سنجيب عنه يف حبثنا التايل

 :املقدمة
بتنوع الطاقة ادلستخدمة يف ىذا اجملال, ورغم اختالف التقنيات ادلستخدمة من  زلطة  تتنوع زلطات التوليد الكهرابئية

تعتمد على نظم متشاهبة, يرتكز عملها على مرحلتُت أساسيتُت تتمثل  إىل أخرى فإن الوحدات ادلكونة ذلذه احملطات
ادلرحلة األوىل يف ربويل الطاقة الطبيعية ادلتوفرة إىل طاقة ميكانيكية , وذلك ابستخدام التوربينات ادلناسبة, أما ادلرحلة 

 هرابئية.الثانية فهي ربويل القدرة ادليكانيكية إىل قدرة كهرابئية ابستخدام ادلولدات الك

 احلث بواسطة هرابئيةك  طاقة إىل )الدورانية يةكاحلر  ( ادليكانيكية الطاقة ربويل يف غالباً  الكهرابء توليد فكرة تتلخص
 أنواع بُت يفرق الذي ىو الدوران مصدر ولكن, الدوار الكهرابء مولد ىو التحويل ىذا عن ادلسئول واجلهاز ادلغناطيسي

 .الكهرابء لتوليد األساسي التكلفة مصدر وىو التوليد زلطات
احًتاق -حيث تنقسم مصادر الدوران بشكل رئيسي إىل قسم يعتمد على البخار, وتنوع مصادر البخار)نووية

طاقة الرايح...(, لذلك -داخلي....( وإىل قسم آخر يعتمد على تدفق ادلياه وبعض الطاقات الطبيعية)الطاقة الشمسية
 ء حبسب احلاجة والقدرة ومصدر الدوران ومكان تواجد احملطة.تتنوع زلطات توليد الكهراب

 

 

 

  



 الباب األول: توليد الطاقة الكهرابئية من البخار:

 [1]:حمطات التوليد البخارية  الفصل األول:

وتستعمل ىذه احملطات أنواع سلتلفة من ,(Energy Converter)  تعترب زلطات التوليد البخارية زلوال للطاقة
 . الوقود حسب األنواع ادلتوفرة مثل الفحم احلجري أو البًتول السائل أو الغاز الطبيعي أو الصناعي

 ميزاهتا:

احملطات البخارية بكرب حجمها ورخص تكاليفها ابلنسبة إلمكاانهتا الضخمة كما سبتاز إبمكانية استعماذلا لتحلية سبتاز 
 . ادلياه ادلاحلة , األمر الذي جيعلها ثنائية اإلنتاج خاصة يف البالد اليت تقل فيها مصادر ادلياه العذبة

 : Steam Power StationSite Selection of  اختيار مواقع احملطات البخارية

  : ما يلي تتحكم يف اختيار ادلواقع ادلناسبة حملطات التوليد احلرارية عدة عوامل مؤثرة نذكر منها

 .القرب من مصادر الوقود وسهولة نقلو إىل ىذه ادلواقع وتوفر وسائل النقل االقتصادية .0
لذلك تبٌت ىذه احملطات  ,ن مياه التربيدالقرب من مصادر مياه التربيد ألن ادلكثف حيتاج إىل كميات كبَت م .2

 .عادة على شواطئ البحار أو ابلقرب من رلاري األهنار
مراكز االستهالك ىي  .القرب من مراكز استهالك الطاقة الكهرابئية لتوفَت تكاليف إنشاء خطوط النقل  .3

 .عادة ادلدن وادلناطق السكنية واجملمعات التجارية والصناعية 

 طريقة العمل:

تعتمد زلطات التوليد البخارية على 
استعمال نوع الوقود ادلتوفر وحرقو يف أفران 
خاصة لتحويل الطاقة الكيميائية يف الوقود 
اىل طاقة حرارية يف اللهب الناتج من عملية 

احلرارية يف  االحًتاق مث استعمال الطاقة
 تسخُت ادلياه يف مراجل خاصة

(BOILERS)  وربويلها اىل خبار يف
درجة حرارة وضغط معُت مث تسليط ىذا 
البخار على عنفات أو توربينات خبارية 
صممت ذلذه الغاية فيقوم البخار السريع 

ىذه التوربينات . يربط زلور ادلولد  بتدوير زلور التوربينات وبذلك تتحول الطاقة احلرارية اىل طاقة ميكانيكية على زلور

 يوضح طريقة عمل المحطة البخارية 1 توضيحي رسم



بنفس  (AL TERNATOR) الكهرابئي ربطا مباشرا مع زلور التوربينات البخارية فيدور زلور ادلولد الكهرابئي
منو تتولد  (STATOR) من ادلولد واجلزء الثابت (ROTOR) السرعة وابستغالل خاصة ادلغناطيسية الدوارة

والرسم التمثيلي رقم يبُت مسلسل ربويل الطاقة من أول  . الطاقة الكهرابئية الالزمة على طريف اجلزء الثابت من ادلولد
 . حرق الوقود حىت إنتاج الطاقة الكهرابئية

ال يوجد فوارق أساسية بُت زلطات التوليد البخارية اليت تستعمل أنواع الوقود ادلختلفة إال من حيث طرق نقل وزبزين 
ن استعمال الفحم احلجري شائعا يف أواخر القرن ادلاضي وأوائل ىذا القرن , إال أن وتداول وحرق الوقود . وقد كا

اكتشاف واستخراج البًتول ومنتوجاتو احدث تغيَتا جذراي يف زلطات التوليد احلرارية حيث اصبح يستعمل بنسبة 
 .تسعُت ابدلئة لسهولة نقلو وزبزينو وحرقة إن كان بصورة وقود سائل أو غازي 

 :حمطات التوليد البخاريةمكوانت 

  : تتألف زلطات التوليد البخارية بصورة عامة من األجزاء الرئيسية التالية

وفقا لنوع الوقود وىو عبارة عن وعاء كبَت حلرق الوقود . وخيتلف شكل ونوع ىذا الوعاء  Furnace : أ ( الفرن
 ادلستعمل ويلحق بو وسائل زبزين ونقل وتداول الوقود ورمي ادلخلفات الصلبة

 ,اىل خباروىو وعاء كبَت حيتوي على مياه نقية تسخن بواسطة حرق الوقود لتتحول ىذه ادلياه  Boiler : ادلرجل ب (
 احملًتق وادلاء ادلراد تسخينو.ل ادلباشر بُت الوقود ويف كثَت من األحيان يكون الفرن وادلرجل يف حيز واحد ربقيقا لالتصا

 . وزبتلف أنواع ادلراجل حسب حجم احملطة وكمية البخار ادلنتج يف وحدة الزمن

وىي عبارة عن عنفة من الصلب ذلا زلور ويوصل بو جسم على شكل : Turbine ج ( العنفة احلرارية أو التوربُت
 3111يها البخار فيعمل على دوراهنا ويدور احملور بسرعة عالية جدا حوايل أسطواين مثبت بو لوحات مقعرة يصطدم ف

دورة ابلدقيقة وزبتلف العنفات يف احلجم والتصميم والشكل ابختالف حجم البخار وسرعتو وضغطو ودرجة حرارتو , 
  . أي ابختالف حجم زلطة التوليد

 يوضح مكونات المحطة البخارية  2 توضيحي رسم



ئي مؤلف من عض دوار مربوط مباشرة مع زلور ىو عبارة عن مولد كهراب Generator : د ( ادلولد الكهرابئي
التوربُت وعضو اثبت .ويلف العضوين ابألسالك النحاسية ادلعزولة لتنقل احلقل ادلغناطيسي الدوار وربولو إىل تيار  

 . كهرابئي على أطراف العضو الثابت . وخيتلف شكل ىذا ادلولد ابختالف حجم احملطة

عن وعاء كبَت من الصلب يدخل اليو من األعلى البخار اآليت من التوربُت وىو عبارة  Condenser :ىـ ( ادلكثف
بعد أن يكون قد قام بتدويرىا وفقد الكثَت من ضغطو ودرجة حرارتو , كما يدخل يف ىذا ادلكثف من أسفل تيار من 

ياه إىل ادلراجل مرة مياه التربيد داخل أانبيب حلزونية تعمل على ربويل البخار الضعيف إىل مياه حيث تعود ىذه ادل
  . أخرى بواسطة مضخات خاصة

أسطوانية الشكل مرتفعة جدا  (Brick ) وىي عبارة عن مدخنة من اآلجر احلراري Chimney : و( ادلدخنة
تعمل على طرد سللفات االحًتاق الغازية إىل اجلو على ارتفاع شاىق لإلسراع يف طرد غازات االحًتاق والتقليل من 

  . يطة ابحملطةتلوث البيئة احمل

وىي عبارة عن عدد كبَت من ادلضخات واحملركات ادليكانيكية  Auxiliaries : ز( اآلالت وادلعدات ادلساعدة
  . والكهرابئية ومنظمات السرعة ومعدات ربميص البخار اليت تساعد على إسبام العمل يف زلطات التوليد

 [2]:النووية التوليد الفصل الثاين: حمطات

زلطات التوليد النووية نوعا من زلطات التوليد 
احلرارية ألهنا تعمل بنفس ادلبدأ وىو توليد البخار 
ابحلرارة وابلتايل يعمل البخار على تدوير التوربينات 
اليت بدورىا تدور اجلزء الدوار من ادلولد الكهرابئي 
وتتولد الطاقة الكهرابئية على أطراف اجلزء الثابت 

 . دمن ىذا ادلول

يف زلطات التوليد النووية أنو بدل الفرن  والفرق
الذي حيًتق فيو الوقود يوجد ىنا مفاعل ذري تتولد 

يف احلرارة نتيجة انشطار ذرات اليورانيوم بضرابت اإللكًتوانت ادلتحركة يف الطبقة اخلارجية للذرة وتستغل ىذه الطاقة 
 .ار ذي ضغط عال ودرجة مرتفعة جدااحلرارية اذلائلة يف غليان ادلياه يف ادلراجل وربويلها إىل خب

ربتوي زلطة التوليد النووية على الفرن الذري الذي حيتاج إىل جدار عازل وواق من اإلشعاع الذري وىو يتكون من 
تصل إىل مسك مًتين وذلك  اإلمسنتطبقة من اآلجر الناري وطبقة من ادلياه وطبقة من احلديد الصلب مث طبقة من 

  . احملطة والبيئة احمليطة من التلوث ابإلشعاعات الذريةحلماية العاملُت يف 

 . . ميغاواط 5وكانت يف االرباد السوفييت بطاقة  1954 ن أول زلطة توليد حرارية نووية يف العامل نفذت يف عام إ

 محطة توليد نووية 3 توضيحي رسم



رية مستعملة وزلطات التوليد النووية غَت مستعملة يف البالد العربية حىت اآلن . ولكن زلطات التوليد احلرارية البخا
 ة.بصورة كثيفة على البحر األمحر والبحر األبيض ادلتوسط واخلليج العريب يف توليد الكهرابء ولتحلية ادلياه ادلاحل

 [3] : الفصل الثالث: حمطات التوليد ذات االحرتاق الداخلي

حيث حيًتق  (Fuel Oil) تستخدم الوقود السائلآالت زلطات التوليد ذات االحًتاق الداخلي ىي عبارة عن 
عبارة عن غازات على ضغط مرتفع , فتتولد نواتج االحًتاق وىي ابذلواء بنسب معينةداخل غرف احًتاق بعد مزجها 

حالة التوربينات نية كما يف تطيع تدوير التوربينات حركة دوراتستطيع ربريك ادلكبس كما يف حالة ماكينات الديزل أو تس
 .ةالغازي

 أنواعها:

I. توليد الكهرابء بواسطة الديزل Diesel Power Station : 

تستعمل ماكينات الديزل يف توليد الكهرابء يف 
أماكن كثَتة يف دول اخلليج وخاصة يف ادلدن 
الصغَتة والقرى . وىي سبتاز بسرعة التشغيل 
وسرعة اإليقاف ولكنها ربتاج اىل كمية مرتفعة 
من الوقود نسبيا وابلتايل فان كلفة الطاقة ادلنتجة 

لى أسعار الوقود . ومن انحية منها تتوقف ع
أخرى ال يوجد منها وحدات ذات قدرات كبَتة 

ميغاواط فقط(. وىذا ادلولدات سهلة  3. )
الًتكيب وتستعمل كثَتة يف حاالت الطوارئ أو 

ويف ىذه احلالة يعمل  . أثناء فًتة ذروة احلمل
 .الكعادة عدد كبَت من ىذه ادلولدات ابلتوازي لسد احتياجات مراكز االسته

II. توليد الكهرابء ابلتوربينات الغازية Gas Turbine : 

تعترب زلطات توليد الكهرابء العاملة ابلتوربينات الغازية حديثة العهد نسبيا ويعترب الشرق األوسط من اكثر البلدان 
ة احلمل ميغاواط , تستعمل عادة أثناء ذرو 251ميغاواط اىل  0استعماال ذلا . وىي ذات سعات وأحجام سلتلفة من 

يف البلدان اليت يوجد فيها زلطات توليد خبارية أو مائية , علما أن فًتة إقالعها وإيقافها تًتاوح بُت دقيقتُت وعشرة 
 .دقائق

 محطة توليد بواسطة الديزل 4 توضيحي رسم



ويف معظم الشرق األوسط , وخاصة يف ادلملكة العربية السعودية , فتستعمل التوربينات الغازية لتوليد الطاقة طوال اليوم 
الذروة . وصلد اليوم يف األسواق وحدات متنقلة من ىذه ادلولدات حلاالت الطوارئ سلتلفة األحجام دبا فيو فًتة 

 . والقدرات

 ميزاهتا:

سبتاز ىذه ادلولدات ببساطتها ورخص شبنها نسبيا وسرعة تركيبها وسهولة صيانتها وىي ال ربتاج إىل مياه كثَتة للتربيد .  
الغاز الثقيل وغَتىا ... (  –الغاز الطبيعي  – من أنواع الوقود ) البًتول اخلام النقيكما سبتاز إبمكانية استعمال العديد 

  . وسبتاز كذلك بسرعة التشغيل وسرعة اإليقاف

% كما أن عمرىا الزمٍت قصَت نسبيا وتستهلك كمية اكرب  25و  05وأما سيئاهتا فهي ضعف ادلردود الذي يًتاوح بُت 
 . ت التوليد احلرارية البخاريةمن الوقود ابدلقارنة مع زلطا

 Components of Gas Turbines  :[3]مكوانت حمطات التوربينات الغازية

وىو أيخذ اذلواء من اجلو احمليط ويرفع ضغطو اىل عشرات الضغوط  The Air Compressor:ءضاغط اذلوا أ (
 . اجلوية

وفيها خيتلط اذلواء ادلضغوط اآليت من مكبس اذلواء مع The Combustion Chamber: غرفة االحًتاق ب(
وتكون نواتج االحًتاق من الغازات ادلختلفة على درجات حرارة , بواسطة وسائل خاصة ابالشتعالالوقود وحيًتقان معا 
 . عالية وضغط مرتفع

 The ج ( التوربُت
Turbine: وىي عبارة

عن توربُت زلورىا أفقي 
مربوط من انحية مع زلور 
مكبس اذلواء مباشرة و من 

أخرى مع ادلولد ولكن انحية 
بواسطة صندوق تروس 
لتخفيف السرعة ألن سرعة 
دوران التوربُت عالية جدا ال 

ع سرعة دوران تتناسب م
تدخل , الكهرابئي ادلولد

الغازات الناذبة عن االحًتاق يف التوربُت فتصطدم بريشها الكثَتة العدد من انحية الضغط ادلنخفض ) يتسع قطر 
  . ية( اىل اذلواء عن طريق مدخنةالتوربُت من ىذه الناح
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يتصل ادلولد الكهرابئي مع التوربُت بواسطة صندوق تروس لتخفيف :The Generator د ( ادلولد الكهرابئي
السرعة كما ذكران ويف بعض التوربينات احلديثة تقسم التوربُت اىل توربينتُت واحدة للضغط والسرعة العالية متصلة مباشرة 

 . لثانية تسمى توربينة القدرة متصلة مباشرة مع زلور ادلولد الكهرابئيمع مكبس اذلواء وا

ربتاج زلطات التوربينات الغازية اىل بعض ادلعدات واآلالت ادلساعدة Auxiliaries :ىـ ( اآلالت وادلعدات ادلساعدة
 : على النحو التايل

 . مصايف اذلواء قبل دخولو اىل مكبس اذلواء .0
 . و اما زلرك ديزل أو زلرك كهرابئيمساعد التشغيل األويل وى .2
 . وسائل ادلساعدة على االشتعال .3
 . آالت تربيد مياه تربيد احملطة .4
 . معدات قياس احلرارة والضغط يف كل مرحلة من مراحل العمل .5
 . معدات القياس الكهرابئية ادلعروفة ادلختلفة .6

 :الباب الثاين: توليد الكهرابء من مصادر طبيعية

 Hydraulic Power Stations : حمطات التوليد املائيةالفصل األول: 

حيث توجد ادلياه يف أماكن مرتفعة كالبحَتات ورلاري األهنار ديكن التفكَت بتوليد الطاقة , خاصة إذا كانت طبيعة 
من األرض اليت هتطل فيها األمطار أو ذبري فيها األهنار جبلية ومرتفعة. ففي ىذه احلاالت ديكن توليد الكهرابء 

مساقط ادلياه . أما إذا كانت رلاري األهنار ذات اضلدار خفيف فيقتضي عمل سدود يف األماكن ادلناسبة من رلرى 
وقد بٍت  ,النيل زلطات التوليد عادة ابلقرب من ىذه السدود كما ىو احلال يف رلرى هنر أالنهر لتخزين ادلياه . تنش

ميغاواط . وعلى هنر الفرات يف مشال سوراي بٍت  0811السد العايل وبنيت معو زلطة توليد كهرابء بلغت قدرهتا ادلركبة 
 .ميغاواط 811بلغت قدرهتا ادلركبة سد وزلطة توليد كهرابء 

وداين اجملاورة وعمل شالل إذا كان رلرى النهر منحدرا اضلدار كبَتا فيمكن عمل ربويرة يف رلرى النهر ابذباه أحد ال
ىذا ابإلضافة إىل الشالالت الطبيعية اليت تستخدم مباشرة لتوليد الكهرابء كما ىو حاصل يف شالالت , اصطناعي

وبصورة عامة أن أية كمية من ادلياه موجودة على ارتفاع معُت ربتوي على طاقة   . نياغرا بُت كندا والوالايت ادلتحدة
ىبطت كمية ادلياه إىل ارتفاع ادىن ربولت الطاقة الكامنة إىل طاقة حركية . وإذا سلطت كمية  كامنة يف موقعها . فإذا

ادلياه على توربينة مائية دارت بسرعة كبَتة وتكونت على زلور التوربينة طاقة ميكانيكية . وإذا ربطت التوربينة مع زلور 
  . اقة كهرابئيةادلولد الكهرابئي تولد على أطراف العضو الثابت من ادلولد ط



 Electric Station-: Components of Hydro[3] يةمكوانت حمطة التوليد املائ

 :تتألف زلطة توليد الكهرابء ادلائية بصورة عامة من األجزاء الرئيسية التالية

 مساقط ادلياه )اجملرى ادلائل(Penstock  : وىو عبارة عن أنبوب كبَت أو أكثر يكون يف اسفل السد أو من
وسكر آخر يف آخره أولو يوجد سكر يف , التوربينة وتسيل يف ادلياه بسرعة كبَتةأعلى الشالل إىل مدخل 

  . للتحكم يف كمية ادلياه اليت تدور التوربينة

ذبدر اإلشارة اىل أن السدود وبواابت التحكم وأقنية ادلياه ادلوصلة لألانبيب ادلائلة زبتلف حسب كمية ادلياه وأماكن 
  . تواجدىا

 ب. التوربُت: Turbine   . تكون التوربينة وادلولد عادة يف مكان واحد مركبُت على زلور رأسي واحد
وعندما تفتح البوابة يف اسفل األانبيب ادلائلة تتدفق ادلياه بسرعة كبَتة يف ذباويف  ,التوربينةيركب ادلولد فوق 

 .دعلى أطراف ىذا ادلولالكهرابئية مقعرة فتدور بسرعة وتدير معها العضو الدوار يف ادلولد حيث تتولد الطاقة 
 أنبوبة السحب : Draught Tubes  بعد أن تعمل ادلياه ادلتدفقة يف تدوير التوربُت فال بد من سحبها

للخارج بسرعة ويسر حىت ال تعوق الدوران . لذا توضع أانبيب أبشكال خاصة لسحبها للخارج السرعة 
 .الالزمة

 ادلعدات واآلالت ادلساعدة : Auxiliaries  ربتاج زلطات التوليد ادلائية آيل العديد من اآلالت ادلساعدة
  . مثل ادلضخات والبواابت وادلفاتيح ومعدات تنظيم سرعة الدوران وغَتىا
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 : Tidal Power Stations حمطات التوليد من املد واجلزر

ادلعروفة ادلد واجلزر من الظواىر الطبيعية 
فهم يرون مياه  ,عند سكان سواحل البحار

البحر ترتفع يف بعض ساعات اليوم 
وتنخفض يف البعض اآلخر . وقد ال 
يعلمون أن ىذا االرتفاع انتج عن جاذبية 
القمر عندما يكون قريبا من ىذه السواحل 
وان ذلك االطلفاض حيدث عندما يكون 

بعيدا عن ىذه السواحل , أي  القمر
عندما يغيب القمر , علما أن القمر يدور 

أي  إىليجيحول األرض يف مدار 
بيضاوي الشكل دورة كل شهر ىجري , 

وأن األرض تدور حول نفسها كل أربع وعشرين ساعة . فإذا ركزان االنتباه على مكان معُت , وكان القمر ينَته يف الليل 
لذا ترتفع مياه البحر . وبعد مضي أثٌت عشرة ساعة من  ,من ذلك ادلكان وان جاذبيتو قوية, فهذا معناه أنو قريب 

ذلك الوقت , يكون القمر ابجلزء ادلقابل قطراي , أي بعيدا عن ادلكان ذاتو بعدا زائدا بطول قطر الكرة األرضية فيصبح 
  . اذباه جاذبية القمر معاكسة وابلتايل ينخفض مستوى مياه البحر

واكثر بالد العامل شعورا ابدلد واجلزر ىو الطرف ترب زلطات التوليد ادلد واجلذر, من أىم أنواع زلطات التوليد ادلائية, وتع
الشمايل الغريب من فرنسا حيث يعمل مد وجزر احمليط األطلسي على سواحل شبو جزيرة برنتانيا إىل ثالثُت مًتا وقد 

ميغاواط . حيث توضع توربينات خاصة يف رلرى ادلد فتديرىا  411الكهرابئية بقدرة أنشئت ىناك زلطة لتوليد الطاقة 
 . ادلياه الصاعدة مث تعود ادلياه اذلابطة وتديرىا مرة أخرى

ية للخليج العريب يف منطقة الكويت حيث يصل أعلى مد إىل ومن األماكن اليت يكثر فيها ادلد واجلزر السواحل الشمال
 .دلناطق لتوليد الطاقة الكهرابئيةمًتا ولكن ىذه الظاىرة ال تستغل يف ىذه ا 00ارتفاع 

: حمطات توليد الكهرابء بواسطة ينالفصل الثا
  والطاقة الشمسية: الرايح

 ]4[الرايح:

 ظاهرة المد والجذر7 توضيحي رسم
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ديكن استغالل الرايح يف األماكن اليت 
تعترب رلاري دائمة ذلذه الرايح يف تدوير 

الية لتوليد الطاقة مراوح كبَتة وع
وعلى سبيل ادلثال ىناك , الكهرابئية

مدن صغَتة يف الوالايت ادلتحدة واورواب 
تستمد الطاقة الكهرابئية الالزمة 
لالستهالك اليومي من زلطة توليد  
كهرابء تعمل ابلرايح يبلغ طول شفرة 

مًتا . وال غرو فقد كانت  25مروحتها 
طواحُت اذلواء ادلعروفة قدديا يف أورواب 

ح يف تدوير نوعا من استغالل قدرة الراي
حجر الرحى , ويف ىذه األايم الذي 

يرى العديد من ىذه ادلراوح اليت تنتج الطاقة الكهرابئية وكذلك ادلتنزه على  إلسكتلنداينتقل على الساحل الشرقي 
  . ادللح إلنتاجالشاطئ الشمايل يف لبنان يرى ىذه ادلراوح ترفع ادلياه من البحر اىل ادلالحات 

 [5]الطاقة الشمسية:

التحويل على آلية التحويل الكهروضوئية و احلديث اليوم على ربويل الطاقة الشمسية اىل طاقة كهرابئية و يعتمد ىذا 
يف ىذه اآللية يتم ربويل شعاع الضوء اىل طاقة كهرابئية عن طريق اخلالاي الشمسية الكهروضوئية و يستخدم يف اخلالاي 

كتشفت ا ل السيلكون و اجلرمانيوم , و قد رلموعة من ادلواد اليت تعمل على ىذه اخلاصية وىي مواد أشباه موصالت مث
يف بعض  اإللكًتوانتالظاىر يف اواخر القرن التاسع عشر حيث وجد العلماء أن شعاع الضوء يعمل على ربرير  ىذه

 من الضوء األصفرأنواع ادلعادن و يقوم الضوء األزرق هبذه اخلاصية أكثر 

  :لكهرابء لتوليد الكهروضوئية اخلالاي
او أشباه ادلوصالت غالًبا تكون من السيلكون أحدمها إجيايب اخلالاي الكهروضوئية تتكون من طبقتُت من أشباه النواقل 

و الثانية سليب و بينهما وصلة فاصل و يغطي اخللية غطاء زجاجي و تتميز ىذه اخللية أبهنا قطعة واحدة , ال تستهلك 
 . طاقة و ال تلوث البيئة , و ذات عمر طويل , و ال ربتاج اىل الكثَت من الصيانة
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 :الشمسية اخلالاي عمل طريقة
من شرحية رقيقة من  تتكون اخللية

السيلكون السالب و  يالسيلكون و ى
ربتوي ىذه الشرحية على إلكًتوانت 
حرة يف ادلدار اخلارجي يوجد حول 
ىذا ادلدار احلر إطار سيلكون موجب 
حيتوي ىذه اإلطار على فجوات 
موجبة و ىنا عندما يسقط الضوء 
على الشرحية يكتسب اإللكًتون طاقة 
زائدة ما يدفع اإللكًتون اىل التحرك 

الل ابلتوازن بُت شلا يؤدي اىل اإلخ
الشرحيتُت ادلوجبة و السالبة , فيؤدي 

 . اىل حدوث ما يعرف بفرق اجلهد و يؤدي ذلك اىل سراين التيار الكهرابئي االختاللىذا 
  :املولدة الطاقة استخدام

اىل  ( Onduleur ) ستخدامطاقة مستمرة يتم ربويلها اب يىا من ىذه اخلالاي الكهروضوئية ىالطاقة اليت يتم توليد
 . يف تشغيل األجهزة او زبزينها يف البطارايت استخدامهاتيار متناوب او مًتدد حيث ديكن 

  

10 رسم توضيحي يوضح طريقة عمل الخاليا الكهروضوئية   



 :اخلامتة والنتائج
شرحنا آلية توليد الطاقة عنو يف بداية البحث , فقد  االن وبعد أن قدمت ىذا البحث سأجيب على ما تساءلت

مبدأ عمل  .....( و  خبارية-مائية –) احًتاق داخلي  وتعرفنا على أنواع احملطات ,الكهرابئية ابالعتماد على تدوير ادلولد
 ( واستطعنا إجياد الفرق فيما بينها..... أو تعتمد على الوقود-كل منها)موارد طبيعية

ها احلرارية لسهولة أتمُت معداهتا وتكلفت احملطات االعتماد على من األفضلأما ابلنسبة للعمل احلايل يف سوراي ,
عل نووي, إضافة دلردودىا العايل الذي يزيد عن مردود زلطات اادلنخفضة ابدلقارنة مع فقر سوراي ابإلمكاانت الالزمة دلف

 االحًتاق الداخلي, وتنصح يف ادلناطق الساحلية لالستفادة منها يف ربلية مياه البحر.

األفضل أن يكون االعتماد عليها مكثف, حيث أهنا بينما يف الطرق اليت تعتمد على مصادر الطاقة متجددة, فإنو من 
تكتسب طاقتها من موارد طبيعية وغَت ضارة ابلبيئة, وذلك ابالستفادة من طاقة الرايح يف ادلناطق الغنية هبا كسهل 

ن الغاب, كذلك استثمار عدد كبَت من اجملاري ادلائية وذلك بوضع التوربينات عليها, ويف ادلناطق الصحراوية حيث تكو 
وبذلك نكون قد حققنا الفائدة ادلثلى طاقة الشمس كبَتة, نستطيع وضع خالاي كهروضوئية لتوليد الكهرابء منها ,

 .األكثر توفَتاً 

ب أن يعرف دلن حيمال يف هناية ىذا البحث أين استطعت ربقيق ىديف منو وأقدمو لكم كمرجع بسيط للتعرف عليو أ
 عنو متمنيا أن يكون وافيا .
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