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 ةــدمـمق

كل مباشر أو غير مباشر إن الشمس هي مصدر طاقة غير محدود فهي أصل عدد كبير من التأثيرات التي تشارك بش 
 . والرؤية. والظروف البيولوجية. . وتتيح التمثيل الضوئيالحرارة . فهي توفرفي الحياة

لالستفادة من طاقة  اللها بقدر قليل ومحدودولقد استفادة اإلنسان منذ فترة بعيدة من الطاقة الشمسية وحاول استغ 
على سبيل المثال قام علماء أمثال تشرنهوس  مختلفةفي مجاالت و اإلشعاع الشمسي بشكل مباشرة في تطبيقات عديدة 

وسويز والفوازييه وموتشوت وأريكسون وهاردنج وغيرهم باستخدام الطاقة الشمسية في صهر المواد وطهي الطعام وتوليد 
 .لماء وتقطير الماء وتسخين الهواءبخار ا

التمييز بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تحول الطاقة التي تنتج الكهرباء عند تعرض الخاليا الشمسية وهنا علينا 
الطاقة  إلى . وهي تقنية أخرى لتسخين المياه و تحويل الطاقة الحرارية الشمسيةالطاقة الحرارية الشمسيةللضوء و 
الكهروضوئية  وتعد الطاقة( .  solar thermal electricity)ما يسمى بتقنية الكهرباء الحرارية الشمسية أو الكهربائية

فة على كوكبنا. يمكن تحويل الضوء الشمسي مباشرة إلى ذات أهمية بالغة باعتبار الشمس هي مصدر الضوء األكثر كثا
كهرباء بواسطة الخاليا الشمسية )الوحدات الفولطائية الضوئية(. وعندما نعرف أن إجمالي إمدادات الطاقة الشمسية على 

ة والتقدم كوكب األرض أعلى بآالف المرات من استهالكنا اإلجمالي للطاقة. فإننا ندرك ومع التطور الكبير في التقني
العلمي الذي وصل إليه اإلنسان فتحت آفاقا علمية جديدة في ميدان استغالل الطاقة الشمسية كونها توفر عامل األمان 
البيئي حيث أن الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة ال تلوث الجو مما يكسبها وضعا خاصا في هذا المجال وخاصة في 

 السنوات القادمة.   
ا هذا الى دراسة تأثيرات اإلشعاعات الكونية على مردود وعمل وسالمة وديمومة الخاليا الشمسية وقد تطرقنا في مبحثن

 :يث قسمناه إلى فصول ثالثة كمايليح
تطرقنا فيه إلى التطور التاريخي للخاليا الشمسية ومبدآ عملها وأنواعها  األول )بعنوان الخاليا الشمسية(: فصلفي ال

 ستغالل الطاقة الشمسية عن طريق الخاليا الشمسية.والمشاكل والصعوبات في ا
الخصائص(  –المكونات -مصادر األشعة الكونية )الطبيعة تطرقنا فيه إلى  الثاني )بعنوان األشعة الكونية(: فصلفي ال

 الخصائص( . وتأثيراتها على وكوكبنا. –المكونات  -وكذالك ألشعة الشمسية ) الطبيعة 
ت المختلفة للوحدة تأثير اإلشعاع على المكونا ن تأثيرات األشعة الكونية على الخاليا الشمسية(:الثالث )بعنوا فصلفي ال

 على الخلية الكهروضوئية.-الكهروضوئية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9


 الخاليا الشمسية                                     األول:الفصل 

 

 

5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاليا الشمسية                                     األول:الفصل 

 

 

6 

I. 1 . الخاليا الشمسيةية عن تاريخلمحة: 
التأثير  مستغال طاقة كهربائية مباشرة إلى يةالطاقة الشمس جهاز يحول الكهروضوئية أو الضوئية أو الخلية الشمسية

من  (cell photovoltaic)الفولت ضوئيةأوالخاليا   PV)  (Photovoltaicsوتعرف بـالفولتية الضوئية. الضوئي 
 .كهرباءمباشرة إلى  الشمس خاللها يتم تحويل أشعة

حيث  من الضوء.إن الخاليا الكهروضوئية هو مجال التكنولوجيا والبحوث المتعلقة بالتطبيق العملي في إنتاج الكهرباء  
ن لم يكن مصدر الضوء هو الشمس ربائيةويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهيمكن تح وكما هو معلوم هناك بعض . وا 

وقد تم اكتشاف هذه  وغيرها.كالسيليسيوم والجرمانيوم  النواقلالمواد التي تقوم بعملية التحويل الكهروضوئية تدعى اشباه 
تاسع عشر الميالدي حيث وجدوا أن الضوء يستطيع تحرير الظاهرة من قبل بعض علماء الفيزياء في أواخر القرن ال

من قبل الفيزيائي الفرنسي  9381تم التعرف ألول مرة على تأثير الضوئية في عام و . اإللكترونات من بعض المعادن
 يوم أشباهنليالسي -من قبل شارلز فريتز، الذي قام بتغليف م9338ضوئية عام كهرو قد تم بناء أول خلية  و .بيكريل
بنى الروسي الفيزيائي  9333فقط. وفي عام  ٪9وكانت كفاءة الجهاز حوالي  ،قة جدا من الذهب بطبقة رقي -النواقل

ستوليتوف أول خلية كهروضوئية على أساس تأثير الكهروضوئي الخارجي الذي اكتشفه هاينري هيرتز في وقت  الكسندر
 [1]  ه تاثير مختلف على الخاليا الكهرو ضوئيةلاوضح ان االشعاع الكهرومغناطيسي  م9331سابق من عام 

على جائزة نوبل في الفيزياء عام  بذالك وقد حصل م9191ألبرت آينشتاين التأثير الكهروضوئي في عام  فسروقد  
ا الشمسية الحديثة في عام في تقاطع الخالي النواقل. وقد حصل روسل أوهل على براءة اختراع ألشباه م9199
م التجمعات من الخاليا الشمسية )وحدات الطاقة الشمسية( اللتقاط الطاقة من ضوء الشمس تستخدو  م. 9191

يتم تركيب هذه الخاليا الضوئية كوحدة واحدة يتم  معًا.عندما يتم تجميع وحدات متعددة  .لتحويله الى كهرباء
  [1]  . (.solar panel)توجيهها على سطح واحد وتسمى بلوح الطاقة الشمسية

على وقت سطوع الشمس وشدة  تيارها تعتمد شدة.  (Solar power)لطاقة الكهربائية الناتجة من الوحدات الضوئيةإن ا 
يمكن لهذه   .طاقة كهربائية إلى الطاقة الشمسية ة الخلية الضوئية نفسها في تحويلوكذلك على كفاء .أشعة الشمس

. كما يمكن تخزين الطاقة الناتجة في بطاريات الحامضية المصنوعة   DCمستمر تيار كهربائي الخاليا الشمسية إعطاء
تيار متناوب ى إل ويمكن تحويل التيار المستمر  .والكادميوم النيكل معدني وعة منأو القاعدية المصن الرصاص من

دارة األجهزة الكهربائية المنزلية والصناعية العادية  . [1]لالستعمال وا 

بكفاءة  األقمار الصناعية ء متحركة تتعرض للعطل. لهذا تعمل فوقأنها ليس بها أجزا ئيةو من ميزات الخاليا الكهروض
تحتاج لصيانة أو  السيما وأنها البالتيار الكهربائي   ISSمحطة الفضاء الدولية كما تزود م.9119منذ عام  عالية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A_%D8%AC%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A_%D8%AC%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A_%D8%AC%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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جة التلوث أو الغبار يؤدي إلى خفض في إال أن اتساخ الخاليا الضوئية نتي .إصالحات أو وقود حيث تعمل في صمت
 [1]  .مما يستدعي تنظيفها على فترات كفاءتها

I. 9 .أنواع الخاليا الشمسية 

والسيليكون متعدد  النقيية الضوئية تشمل السيليكون ان المواد المستخدمة في الوقت الحاضر للخاليا الشمس
ونحاس اإلنديوم من نوع السيلينيد أو الكبريتيد. يتم تصنيع  الكريستاالت، السيليكون غير المتبلور، تلوريد الكادميوم،

تتم معالجتها مثل و  mu939-999تقطع إلى رقائق بسماكة بين  طبقاتالعديد من الخاليا الشمسية المتوافرة حاليا من 
تترسب على  والبوليمرات العضوية التي واألصباغ العضوية قيقة،ر . تصنع مواد أخرى من طبقات األخرىالنواقل أشباه 

الذي  ن(. السليكو مواد دعم. وهناك مجموعة ثالثة تصنع من البلورات دقيقة جدا حاملة للطاقة )بلورات إلكترونية دقيقة
يستخرج من الرمل النقي ال تزال المادة الوحيدة التي تتمتع بمستوى جيد من األبحاث في كل من أشكال المراكم واالرقائق 

  (Crystalline Silicon) البلوري كالسيليكونسميكة  بلورية مواد هذه الخاليا إما مادةوبصفة عامة   .االدقيقة جد
 Copper) و(Telluride CdTe) و (Amorphous Silicon a-Si) رقيقة كمادة السيلكون الالبلوري مادة البلورية أو

Indium Diselenide)  زرنيخيد( الجاليوم.  تتكون من أرسنيد شبه الموصالت مواد مترسبة كطبقات فوق شرائح مناو(
  :لسيليكونيةا الخاليا الشمسية انواع  ومن

 خلية تصنع من السليكون أحادي التبلر: (mono crystalline)   وهو عبارة عن خاليا ُقطعت من بلورة
مما يعني أن امتصاص الخاليا من اإلشعاع القادم من  %91إلى  99سيليكون مفردة وكفاءة هذا النوع من الخاليا من 

لقرب من خط االستواء أي أن الواحد متر مربع من هذه وذلك في يوم مشمس با 2mW/9999الشمس الذي تبلغ قوته 
 . W919 [6]إلى  W999الخاليا يمتص اإلشعاع الشمسي بهذه الكفاءة ينتج ما بين 

  التبلر متعددةخاليا (multy crystalline)  وهي عبارة عن رقائق من السليكون ُكشطت من بلورات سليكون
ة وبعد ذلك تغطي أسطح الخاليا بمضاد االنعكاس لكي بائيدة خواصها الكهر أسطوانية ثم تعالج كيميائيا في أفران لزيا

 [3].%98إلى  1تمتص الخاليا أشعة الشمس بكفاءة عالية وكفاءة هذا النوع من 
 الخاليا المورفية أو خاليا الفيلم الرفيع (amorphous)  وفيها مادة السيليكون تترسب على هيئة طبقات رفيعة

 %1إلى  8أو البالستيك لذلك فإن تصنيع هذه الخاليا يتم بتقنية سهلة ولكن كفاءتها أقل من  علي أسطح من الزجاج
 .أقل او W99وأسعارها أيضا أقل. وهي مناسبة لتطبيقات من 

 [6]للحماية الكهربية الصمامبزوج من  وأيضاً  األلمنيوم للحمايةن م مدعمة بإطارتتسم هذه المنتجات بأن الخاليا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
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I. 3 .الشمسية الطاقة باستخدام الكهربائية طاقةال توليد 

 المباشر الحراري، والتحول التحول :هما أساسيتين بطريقتين كهربائية طاقة إلى تتحول أن الشمسية للطاقة يمكن
 :ضوئيةالكهرو  الخاليا باستخدام

I. 3 .1 .كهربائية طاقة إلى الشمسية للطاقة المباشر التحويل: 
 في طاقة كهربائية إلى الشمسية الطاقة لتحويل تفضيال واألكثر المعروفة األساليب أهم أحد ضوئيةالكهرو  الخاليا تعد

 :أهمها ديناميكيو  التراألسلوب  مع مقارنة عديدة بمزايا األسلوب هذا ويتصف ،القريب المستقبل
 [4] .الالزمة الحرارية والعمليات المراحل تنظيم إلى الحاجة عدم -
 وبمردود أقسام مستقلة، من تتألف أن يمكن و متنوعة ومهام مختلفة بحجوموئية ضالكهرو  خاليا تصميم إمكانية -

 .بكاملها الخلية مردود مع يتطابق عمل
 وذلك (ضوئيةالكهرو  ت المحطا في الرئيس )العنصر ضوئيةالكهرو  الخاليا وتصنيع لتطوير كبيرة إمكانية وجود -

 [2]استطاعتها وزيادة وكلفتها حجمها إنقاص بهدف
  .عالية عمل موثوقية ذو ضوئيةالكهرو  لخالياا تعد -

 . غير محدودة طويلة ولمدة عالية وجودة بكفاءة العمل على قادرة ضوئيةالكهرو  الخاليا فإن لذلك وباإلضافة
 ، أسعارها هو ارتفاع العملية الحياة في شباه النواقلا من المصنعة ضوئيةالكهرو  الخاليا انتشار لعدم الرئيس السبب إن

 في وينخفض ، الكلفة هذه انخفضت فقد نوعية  العمل وتحسين ضوئيةالكهرو  إنتاج الخاليا تكنولوجيا تقدم لوبفض
 [8] باستمرار ضوئيةالكهرو  الخاليا ثمن الحالي الوقت

 التركيب التي تعد بسيطة ضوئيةالكهرو  الخاليا تصنيع في المستخدمة النواقلاشباه  أهم أحد السيليكون تعد مادة
 البس بل معهد في سيليكونية ضوئيةكهرو  خلية أول صناعة تمت م1954 عام ففي جيد بشكل مدروسة وأصبحت

(Bell labs)  يوجد ال نقية كمادة السيليكون أن بالذكر الجدير ومن 6 %) بمردود )  األمريكية المتحدة الواليات في 
 األوكسجين، بعد األرض سطح على صر انتشاًراالعنا أكثر من وهو صورة متحدة، في بل منفردة حالة على الطبيعة في
 [6] .سيليكا أكسيد صورة في الطبيعة في ويوجد لألرض الطبقات الخارجية في موجود وهو
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I. 3 .2 .الكهروضوئية الخاليا تعريف: 
 الخاليا حيث تقوم الطاقة من آخر نوع إلى وتحولها الشمس أشعة من الطاقة تأخذ محوالتالكهروضوئية  الخاليا

 تلوث أو ضوضاء ) مؤثرة أية إجراءات بدون الحرارة من كبيرة كمية وتطرد كهرباء إلى الشمس اشعاع بتحويل الشمسية
 .صيانة( أو إشعاع أو

 تحول .عليها الشمس عمودًيا أشعة تسقط كي الشمس مواجهة في مناسبة ميل بزاويةالكهروضوئية  الخاليا ألواح توجه
 الشمسي الطيف معظم تمتص فهي عمليات وسيطية، بدون كهربائية قدرة إلى مباشرة مسيةالش الطاقة الشمسية الخاليا
 [4]تخزينها أو الحال في استخدامها يمكن كهربائية و طاقة إلى اإلشعاعات هذه من جزًءا وتحول
 المواقع هذه لتتصف مث حيث طويلة لفترات البعيدة المواقع في المنشآت ألجل أساًسا النوع هذا من المنظومات وتصمم
 والبرد والرطوبة عالية للرياح مقاومة ذات المنظومات هذه تكون أن يجب كطقسها، لذل في عالية بقساوة عادة

 بها تثبت التي األساسية المواد فإن لهذا ،والتآكل والحيوانات الطيور هجمات ضد بتصميم تحاط وأن الرملية، والعواصف
 تصنع حيث جًدا مهمة نقطة وهذه للتآكل، يتعرض ال الخاليا ومعدن هذهجية العوامل الخار  تقاوم أن يجب الخاليا
 إلكترونات تكون ال كناقل حالته في .وناقال عازال يكون وقد معدن شبه وهو من السيليكونالكهروضوئية  الخاليا غالبية

 في ذراته تكون إلكترونات نمابي ،كهربائي جهد عليها يطبق عندما بسهولة احركته إلى يؤدي مما بإحكام ذراته مرتبطة
 [4]الكهربائي عليها الجهد يطبق عندما لإللكترونات انتقال يحدث وال بشدة مرتبطة العازل حالة
 : أنه السليكون اختيار أسباب ومن
 .الحراري التوصيل عالي -
 .المحيط الطقس مع الجيد الثبات -
 .للكهرباء ممتاز عازل -
 .القدرة عالي -

I. 3 .3 .الكهروضوئية لخليةا مكونات: 
 .المعروفة أشباه النواقل مواد إحدى هي المادة هذه السيليكون، مادة من رقيقة طبقة منالكهروضوئية  الخلية تتكون
   كما (تشاركية تساهمية رابطة في السيليكون المجاورة ذرات مع تشترك و تكافؤية إلكترونات أربع السيليكون ذرة تمتلك
 (I-9الشكل )في 
 
 

  [9] البنية الذرية للسيليكون (I-9الشكل )
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 تركيب في تكافؤية إلكترونات ةثالث تمتلك التي البورون ذرات تدخلالكهروضوئية  الخلية في الموجبة الشحنة لتوليد
 الرابع اإللكترون من بدال الشحنة إيجابي ثقب ويتشكل السيليكون ذرات مع الذرات هذه ترتبط .الصافي السيليكون

 [9]  (I-2الشكل ))كما في  (pالنوع ) من أو إيجابيا ناقال البورون شوائب مع السيليكون مادة تسمى .دالمفقو 
 
 
 
 

 [9] (pناقل من النوع ) (I-9الشكل )
 تركيب في تكافؤية إلكترونات ةخمس تمتلك التي الفوسفور ذرات تدخل الكهروضوئية الخلية في السالبة الشحنة لتوليد

 مع السيليكون مادة تسمى .سلبي الشحنة إلكترون ويتشكل السيليكون ت ذرا مع الذرات هذه ترتبط ،الصافي السيليكون
 ( (I-8الشكل ) في )كما (n)النوع  من أو سلبًيا ناقال الفوسفور شوائب

 
 
 
 
 

 [9] (nناقل من النوع )( I-8الشكل )
 المأخذ على ( معا بهذا نكون قد حصلناnع )( وطبقة من النو pالنوع ) من طبقة بوضع ضوئيةالكهرو  الخاليا تصنع

 ضوئيةالكهرو  للخلية األساسي التركيب يوضح (I-9الشكل ) ضوئيةلكهرو ا للخلية السالب والمأخذ الموجب
 
 
 
 
 
 

 [9]االساسي للخلية الكهروشمسية ( التركيبI-9الشكل )
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I. 3 .4 .ةالكهرو شمسي الخلية عمل طريقة:  
 الخلية، سطح خالل من ء ءالضو  هذا يمر الخلية على الشمس ء ءضو  سقوط عند نالحظ أنه (I-1الشكل )من 

 على الساقط الضوء أما أغلبية الفوسفور، على تحتوي التي الطبقة وهي للخلية األولى الطبقة بواسطة منه جزء ويمتص
 .لبورونبا السيليكون خليط تحتوي على التي الطبقة أي بذلك الخاص الجزء بامتصاصه فيقوم الخلية هذه

 تزدادو  الخلية، في أطراف الكهربائي الموصل خالل السريان يمكنها الحركة حرة إلكترونات العملية هذه خالل من يتكون
 توصيل يمكننا هنا من .المستمر التيار الكهربائي يتشكل :وبالتالي ،الخلية على الساقط الضوء كثافة بزيادة الحركة هذه 

 الخلية  على الشمس ضوء تسليط من الناتجة حركة اإللكترونات من واالستفادة لخليةا هذه أطراف على كهربائي ناقل
 
 
 
 
 
 
 
 

 [9]ةالكهرو شمسي الخلية عمل : مبدأ (I-1الشكل )
 غطاء زجاجي من المثالية الكهروشمسية الخلية تتألف حيث كهروشمسية، خلية مكونات( I-1الشكل )يبين 

لكترودين الخلية حمايةل  المعدن شبه من وطبقات أمامي واآلخر خلفي أحدهما وا 

 
 [9]ضوئيةالكهرو  الخلية مكونات (:I-1الشكل )
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I. 3 .5 .ضوئيةالكهرو  للخاليا الكهربائية الخصائص: 
 لوحة ضمن البعض بعضها والتفرع مع التسلسل على موصولة تكون التي الخاليا من عدد من الكهروضوئية اللوح يتألف
 مصنوع محكم غالف في الكهروضوئية الخاليا توضع حيث والحرارة والرطوبة الماء من محمية تكون أن ويجب واحدة،

 تجميع ويمكن الزجاج خالل من الخاليا هذه إلى الشمسي اإلشعاع ويصل أو المضاعف، المفرد المسطح الزجاج من
  .معين بحجم يكون الذي الصف لتشكيل مع بعضها األلواح
 األبنية ظل خالية من منطقة في عادة وتوضع للشمس، المباشر التعرض مساحة ةلزيادالكهروضوئية  الصفوف تركب

  [10]كهروضوئيةوصًفا كهروضوئيةولوًحا كهروضوئية  خلية يبين (I-1الشكل) مناسبة وبزاوية الشمس باتجاه واألشجار

 1]0[ضوئيكهرو  وصفضوئي كهرو  ولوحضوئية كهرو  : خلية(I-1الشكل )

 ( وتعتمد شدة هذا التيار علىDC)مستمر  تيار بشكلالكهروضوئية  الخلية من المتولدة الكهربائية الطاقة تكون
 اللوح مردود ويعتمد.للحمل المطلوب والفولط التيار هو ةوالثاني الساقطة، الشمسية ةاألشع كثافة هو ىاألول .خاصيتين
 .الخاليا هذه مردود علىضوئي الكهرو 
 ( وتيارv 0.5مقدارها ) فولطية بإنتاج تقوم شمسية بطارية ( بأنها2cm 999 ) المساحة ذات الشمسية الخلية وتعرف
 .القصوى الشمسي اإلشعاع شدة حالة ( في A 2.5-3)نما بي مقداره يصل الشمسي اإلشعاع شدة مع يتناسب
 ط لخليةيوضح مخط (I-8الشكل ) و المغلقة دارتها وتيار المفتوحة دارتها جهد بفرقضوئية الكهرو  الخلية تتحدد
 [11]مثالية ضوئيةكهرو 

 
مخطط ( I-8الشكل )
(I=f(V))لخلية 

 [11]مثالية ضوئيةكهرو 
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 الفولط تيار، وهو أي الدارة في يمر ال عندما الكهروضوئية الخلية تعطيه الذي الفولط هو المفتوحة الدارة جهد فرق
 الخلية في المار التيار المغلقة فهو لدارةا تيار أما .الشمسي اإلشعاع منضوئية الكهرو  الخلية تعطيه الذي األعظمي
 توليده ضوئيةالكهرو  الخلية تستطيع األعظمي الذي التيار وهو مقاومة، أو حمل بدون خارجية دارة إلى ضوئيةالكهرو 

 .الشمسي  اإلشعاع من
 المتولد التيار ط لكنالساق الشمسي اإلشعاع مستويات كل عند ثابتًا يبقى ضوئيةالكهرو  الخلية من المتولد الجهد فرق إن

  (I-1الشكل )في  كما زمنية لحظة كل عند الساقط الشمسي اإلشعاع لقيم تبًعا مباشر بشكل يتغير
 
 
 
 
 
 

 [10]الشمسي لإلشعاع تبًعا والتيار الجهد قيم تغير (I-1الشكل )
I. 3 .6 .التسلسل على ضوئيةالكهرو  األلواح ربط:  

 الدارة جهد على التسلسل فان فرق nعددها  المتماثلة ةضوئيالكهرو  األلواح من مجموعة ربط عند المثالية الحالة في
 :واحد لوح بفولط مضروًبا األلواح عدد يساوي المفتوحة

 

 فرق جهد اللوح الواحد nV .  فرق جهد الدارة المفتوحة sgV.   عدد االلواح الكهروضوئية المتماثلةnحيث : 

 كهربائي  تياراي عندما يوجد   الكهربائي  اما عندما يكون التيار

 
يوضح  (I-99الشكل )

( لوح nالخاصية المثالية ل )
على  متماثل مربوط شمسي

 [12]التسلسل 
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I. 3 .7 .التفرع على الشمسية األلواح ربط: 
 الناتج التيار واحد ولوح  فولط يساوي الناتج الفولط فإن التفرع على المتماثلة الشمسية األلواح ( منnفي حال ربط عدد )

 لوح لكل الخاصة التيارات مجموع يساوي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 [12]المربوط على التفرع  الكهروضوئيةيوضح الخاصية المثالية لاللواح  (I-99الشكل )

I. 3 .8 .الكهروضوئية المولد: 
 من األلواح لعديدا استخدام يجب لذا (،16 % يتجاوز ال)نسبًيا  منخفض الكهروضوئية الخاليا مردود أن بما

 .الكهروضوئيبالمولد  تسمى األلواح هذه مجموعة كبيرة، كهربائية قدرة على للحصول الكهروضوئية
 طاقة نالتسلسل، وتكو  على الموصولةالكهروضوئية  األلواح مجموعة على الكهروضوئي المولد من الناتج الفولط يعتمد
 .على التفرع موصولة األلواح تكون دماعن الواحد اللوح طاقة من أكبر الكهروضوئي المولد

 األلواح من )تثبيت الملحقات بتركيب تتم البعض بعضها مع المربوطة الكهروضوئية لأللواح المتكاملة المجموعة إن
 .أخرى ( ومكونات وأسالك تجميع وصندوق مراقبة وأجهزة الكهروضوئية

 :هو يالكهروضوئ لمولدا وجهد تيار إن
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 (  عدد االلواح المربوطة على التفرع mو )  لواح المربوطة على التسلسل( عدد االnحيث ) 
 [12]التالية:  بالمعادلة تعطى الحالة هذه في الشمسي المولد من الناتجة والقدرة

 
I. 4 .بعض مشاكل استخدام الطاقة الشمسية 

فالطاقة الشمسية الضخمة  المتجددة.قة رغم أن الطاقة الشمسية قد أخذت تتبوأ مكانة هامة ضمن البدائل المتعلقة بالطا 
لطاقة مثل اة الشمس طيلة وقت االستخدام أن مدى االستفادة منها يرتبط بوجود أشع وامكانياتها هائلة. إالمتاحة مجانا 

والتخفيض  ونظام استغاللهاالطاقة الشمسية لها قيود معينة تؤثر على التصميم الهندسي للمعدات  ولكن طبيعة التقليدية.
هذه  أبرزومن  التحويل الكهربائي والحراري للطاقة الشمسية نياتتق تطويرو أن المطلوب وعليه يبدمن فعالية تكاليفها 

 القيود 
I. 4 .1 . : كثافة التدفق المنخفضة 

 نحتاج إلى أسطح كبيرة لتجميع الطاقة الشمسية ذات التدفق المنخفض لالستخدام واسع المدى مما يؤدي إلى تزايد تكلفة 
يمكن أن يعطي نظريا  10فان سطح مســــاحته  السحب،فعندما تظهر الشمس عالية مباشرة في يوم عديم  الطاقة.

 %10معظم الاللواح الشمسية المصنعة يمكنها تحويل الطاقة مباشرة بكفاءة  .KW9معدل طاقة كفاءة تجميع عند 
ء الجوي سلبيا حيث تنفذ طاقة شمسية اقل وجزء منها تتشتت عائدة إلى الفضاء و وتؤثر السحب الكثيفة و تلوث الهوا

 األوزون وتزداد النسبة المئوية للطاقة المبعثرة و المنتشرة . و يتم معظم االمتصاص اإلجمالي للطاقة الشمسية بواسطة 
ثافة اإلشعاع الساقط على سطح و تحدد ك ،2500nmمن  الموجية األقلبواسطة ثاني أوكسيد الكربون عند األطوال 
 .   nm (2500 – 300)األرض لألطوال الموجية التي تقع ما بين 

I. 4 .2 . انقطاع الطاقة الشمسية: 

الطاقة الشمسية لها دورة يومية منتظمة بسبب دوران األرض حول محورها. ودورة سنوية منتظمة بسبب ميل محور 
األرض حول الشمس. و أيضا تكون غير  وبسبب دورانحول الشمس األرض مع مكان تواجدها في مدارها البيضاوي 

 الطاقة.متاحة أثناء فترات الطقس السيئ.والطبيعة االنتشارية و الدورية للمصدر تشكل مشاكل خاصة في تخزين وتوزيع 
 أخرى.وتحد من مجاالت استغاللها مما يستوجب دعم من مصادر 
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I. 4 .3 .: التوزيع العالمي للطاقة الشمسية 

أن يكون مساعدا للدول  ولكنه يمكن العالم.ال يخضع التوزيع العالمي للطاقة الشمسية للمناطق والدول الصناعية في 
الطاقة األكبر في مناطق الصحراء القارية حول  وتتاح كمية األفضل.النامية التي يتواجد معظمها في حزام اإلشعاع 

فهذه المناطق صحاري  والقطبين.جاه كل من خط االستواء ات وتقل فيمن خط االستواء  العرض والقريبةخطوط 
ال يوجد بها مياه أو مياهها قليلة  وتلك المناطقمستوية غير مستغلة عمليا في الزراعة أو أي نوع من الصناعات 

 . .مما قد يخلق مشاكل خاصة في توليد القدرة الكهربية الحرارية

 

 [31] الم.توزيع االشعاع الشمسي في الع (I-99الشكل )

I. 4 .4 . التكلفة: تأثير 

محددة مرتبطة باستخدامها مقارنة بمصادر الطاقة  يفلاإال أن هناك تك مجانية.بالرغم من أن الطاقة الشمسية أساسا 
عليه أن يتكفل  كاستثمار ضخمفان تكلفة إنتاج األلواح الشمسية وتركيب الطاقة الشمسية للمستخدم يعتبر  التقليدية.

لكن يجب النظر إليها كاستثمار  االقتصادية.هي مكلفة من الناحية  منها. إذنحصل على أي فائدة به قبل أن ي
 .[22]أن تقسم وفقا لتكلفة الوقود الحفري  وتكلفتها يجب المدى.طويل 
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I. 9 .1 .التلوث البيئي : 

لمختلفة بكميات كبيرة من فاستخراج المعادن ا عادة.أنظمة الطاقة الشمسية ليست خالية من التلوث كما هو متوقع 
نشاء الوحداتوتصنيع المعدات  نهائية.مواد  وتحويلها إلىالخامات  ومعامالت هذه خاماتها. الصناعية هي  وا 

الكفاءة  ذلك فانباإلضافة إلى  والبيئة.على اإلنسان  ومخاطر األمانعمليات تولد ملوثات مؤثرة على الصحة 
  .[22]يأتي التلوث الحراري ومن هنا كبير.عاث حراري يؤدي إلى انب الوحدات.المنخفضة لهذه 

I. 4 .6 . الشمسية:تخزين الطاقة 

هناك عدة طرق تقنية لتخزين الطاقة اء فترة احتجاب اإلشعاع الشمسي. تخزين تلك الطاقة لالستفادة منها أثن ضرورة 
ويعتبر تخزين الطاقة الكهربائية  ي.والمغناطيسالشمسية تشمل التخزين الحراري الكهربائي والميكانيكي والكيميائي 

بحوث تخزين الطاقة الشمسية من أهم  االكثر انتشار.اال ان والرصاص(الحامض  )بطارياتباستخدام البطاريات السائلة 
حيث أن الطاقة الشمسية رغم أنها  .مجاالت التطوير الالزمة في تطبيقات الطاقة الشمسية وانتشارها على مدى واسع

نها ليست في متناول اليد وليست مجانية بالمعني المفهوم. فسعرها الحقيقي عبارة عن المعدات المستخدمة متوفرة إال أ
ورغم أن هذه  الضرورة.وكذلك تخزينها إذا دعت  حرارية.لتحويلها من طاقة كهرومغناطيسية إلى طاقة كهربائية أو 

ال تعطي صورة كافية عن مستقبلها بسبب أنها أخذة في  اتاج الطاقة التقليدية إال أنهتفوق تكلفة إنً التكاليف حاليا
 .[22]االنخفاض المتواصل بفضل البحوث الجارية والمستقبلية 

I. 4 .7 .:الغبار وتلوث الجو 
تواجه الباحثين في مجاالت استخدام الطاقة الشمسية هي وجود الغبار ومحاولة تنظيف أجهزة  من أهم المشاكل التى
من فعالية الطاقة الشمسية تفقد  % 19د برهنت البحوث الجارية حول هذا الموضوع أن أكثر من الطاقة الشمسية منه وق

للتخلص من الغبار هي استخدام طرق  وأفضل طريقة .شهرفي حالة عدم تنظيف الجهاز المستقبل ألشعة الشمس لمدة 
آخر معتمدة على طبيعة  إلىلطرق من بلد التنظيف المستمر أي على فترات ال تتجاوز ثالثة أيام لكل فترة وتختلف هذه ا

  [22] .الطقسالغبار وطبيعة 
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II. .1 : االشعة الكونية 
II. .11 .تعريف األشعة الكونية: 
 مختلف مناحي من وبتجانس مستمر بشكل األرض إلى ترد الطاقة عالية مشحونة جسيمات هي الكونية األشعة
 كل العناصر انوية نجد وفيها ابتدائية كونية أشعة الجوي الغالف دخولها قبل الكونية األشعة تسمى الفضاء
 في نويةاألهذه تتواجد  ، اليورانيوم نويةأ غاية الهيدروجين)البروتونات( إلى نويةأ من ابتداء المعروفة يائيةالكيم

 البسيطة بعض االختالفات استثنينا إذا الشمسي النظام في تواجدها لنسب تماما بهةمشا بنسب الكونية األشعة
ضئيلة جدا االلكترونات  بنسب و أيضا نجد ائيةالكيمي العناصر ويةأن إلى إضافة ، الثقيلة نويةاأل لبعض

 لألشعة الرئيسي المكون البروتونات تشكل.   (γ , X)ونات ذات الطاقة العالية توالفو  (positrons)البوزيترونات 
 متواجدة فهي المكونات باقي أما 12 % بنسبة الهليوم نويةأوتتواجد  85 % حوالي تواجدها نسبة تبلغ إذ االبتدائية

 األشعة بقايا فيها  نجدو  ثانوية كونية أشعة الجوي الغالف دخولها بعد الكونية األشعة تسمى .للغاية ضعيفة ببنس
 الغالف الجوي  جزيئات و االبتدائية الجسيمات بين التصادم نواتج هي جديدة جسيمات إلى إضافة الكونية االبتدائية

 طاقة وتصل Gev 1أل تفوق بطاقات يأتي منها األكبر عددال لكن الطاقات بمختلف الكونية األشعة جسيمات تأتي
 القليل و مجري أصل ذات هي الكونية األشعة مكونات من العظمى األغلبية إن  ev2 110إلى الجسيمات بعض
 [23] الشمسية الرياح بواسطة الشمس من يأتي فقط منها

II. . 2.1 اكتشاف األشعة الكونية 
انه عند تعليق كرة مشحونـة كهربائيا في  Coulomb) لفيزيائي الفرنسي كلـوم )اية القرن الثامـن عشر الحظ ابد في

الهواء ، فان الكرة تفقد شحنتها مع مرور الوقت ، لم يتمكن شارل كولوم من تقديم تفسيـر للظاهرة ، وكانت تلك هي 
ام ، و باستخدام وسائـل أكثـر لألشعة الكونية . بعد مرور حوالي مئة عـ ودألولى التي تشاهد فيها آثارا تعالمرة ا

)استخـدم الكتروسكـوبا ذو صفائح ذهبية( تجربة كلوم وذلك  (Willson) تقدما ، أعاد الفيزيائي البريطاني ويلسـون
تم تفسير ناقليـة  Geitel) و جيتل )Elster) إلثبـات ناقلية الهواء للكهرباء )أعاد تلك التجارب كل من ايلستر)

       شهدت تلك الحقبـة . اع مؤين في الغالف الجـوي لكـن أصـل هـذا اإلشعـاع لم يكـن واضحـاالهـواء بوجـود إشع
 Rontgen) اكتشف رونتنجن ) م5981( اكتشاف النشـاط اإلشعـاعي الطبيعي ، ففي عام م5981-5811) 

تصدر إشعاعا uranium) )  أن أمـالح اليورانيوم Becquerel) األشعة السينية و في السنة الموالية الحظ بيكرل )
من ( Rutherford) تمكـن روذرفـورد( 5989يحدد طبيعتها ، بعد سنتين ) له القدرة على تايين الهواء ، دون أن

حدد الفرنسي فيالرد م  5811، عام  β و إشعاع α تحديـد طبيعة اثنتين من تلك اإلشعاعـات وأطلق عليهما إشعـاع
( (Villard  ير وأطلق عليه إشعاعطبيعة اإلشعاع األخ γ .  : بعد هاته االكتشافات أصبح السؤال المطروح هو
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بين  . هل للنشاط اإلشعاعي الطبيعي عالقة بالناقلية الهوائية للكهربـاء أم أنـها تعـود إلشعـاع خارجـي أم للهـواء نفسـه
ـظ انه بوضع هذا األخير داخـل أن اإلشعـاع المؤين يأتي من خـارج الجهـاز ، حيث الحRutherford) روذرفورد )

من اجل تبيان  . صندوق من الرصاص ، فان سرعـة تفريغ الشحنة الكهربائيـة تقل كلما زاد سمك جوانب الصندوق
بإعـادة التجربـة في أعلى برج  م5851سنة  Wulf) تأثير النشاط اإلشعاعي الطبيعي على التجربـة ، قام وولف )

باستخـدام المنطاد قام الفيزيائي  ر حدوث التفريغ الكهربائي لكن بسرعـة أقلمتر( فالحظ استمرا 011أيفل )
 م5851بإجـراء تجاربـه حول التفريغ الكهـربائي على ارتفاعات مختلفـة حتى بلـغ سنة  Hess) النمساوي هاس )

لك إلى إن مصدر ( فخلص بذII-1كلـم ، فوجد أن سرعـة التفريـغ تزداد مع االرتفاع ) الشكل  8ارتفاعا قدره 
بعد أعمال هاس و تجارب أخرى عديدة  . اإلشعاع المـؤين المسبب للتفريغ الكهربـائي يقـع في الفضـاء الخـارجـي

 Millikan) )أجريت تحت الماء و في األنفاق ( و التي رجحت كلها فرضيـة المصدر الخارجي ، أطلق ميلكان )
بعدما حصل اإلجماع على األشعة الكونية ، أدت التجارب  .الكونيـةعلى النوع الجديـد من اإلشعاع اسم األشـعة 

إلى إثـارة الشكوك من جـديـد . استخـدم فوتزر عداد   Pfotzer)و بعـده فوتزر)  Régner ) التي أنجزها ريجنر)
 [31]( II-2) الشكل لقياس شدة اإلشعاع المؤين على ارتفاعات Muller-Geiger) ميلر)-جيجر

 

 
 

 كلم ، ثم تبـدأ بالتناقص 51تزداد مع االرتفاع إلى أن تأخذ قيمـة عظمى على ارتفـاع  نهافـة ، فوجـد أمختل
 تهاكلم ، و بالرغم من الشكوك التي أثار  51بدا األمر وكان مصدر اإلشعاع يقع على ارتفاع ( II-3) الشكل  

ر الخارجي ، فقد سمحت هاته النتائـج بالتمييـز بين هاته النتائج إال أنـها أدت في النهاية إلى تأكيد فرضيـة المصد

::نتائج اعمال فوتزرحول معدل التفريغ الكهربائي (II-2) الشكل 

 [31]بداللة االرتفاع 

:نتائج قياسات هاس و كولستر حول معدل التفريغ (II-1) الشكل 

 [31]الكهربائي بداللة االرتفاع
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الجسيمات االبتدائيـة )التدفق االبتدائي( اآلتي من خارج الغالف الجوي و الجسيمات الثانوية )التدفـق الثانوي( 
ـة سن - . الناتجة عن تصـادم األولى مع الغالف الجـوي و تأكيد تأثير التخامد نتيجة االنتشار في الغالف الجـوي

اكتشف   chamber cloud) و أثناء رصده لآلثار التي تتركها األشعـة الكونيـة في غرفة الغيـوم ) م5811
جسيما جديدا له نفس كتلة اإللكترون و يحمل شحنة موجبة ، مثل هذا االكتشاف إثباتا  Anderson) أندرسون)

 .[31]م البوزيتـرونعن وجود المادة المضـادة سمـي هذا الجسيـDirac) لنظرية ديـراك) 
 

 
 

من  السمك مختلفة لطبقات الكونية األشعة اختراق قياس في تمثلت التي ألعماله نتيجة و م1935 سنة -
 (soft)خفيفة إحداهما ، مركبتين تحتوي الكونية األشعة أن إلى   (Rossi)(خلص روسيII-4الرصاص )الشكل 
  بروتونات االختراق أغلبيتها على كبيرة قدرة ولها  (hard)  قاسية الكترونات ( واألخرى أغلبيتها ضعيفة االختراق)

  (Neddermeyer)نيدرماير و أندرسون من كل اكتشف الغيوم غرفة باستخدام و ، م1937 سنة -
 (muon) الميون.

 بينهما جبال األلب تفصل مرتفعات على ميلر-جيجر نوع من عدادين بوضع (Auger) اوجير قام م1938 سنة -
 من كبير عدد ذلك بتساقط ففسر ، الوقت نفس في جسيمات يرصدان فالحظ أنهما متر 300 قدرها افةمس

 عالية طاقات ذات جسيمات ابتدائية تصادم نتيجة الجسيمات هاته تمثل ، عريضة حزم شكل على الجسيمات

عمال روسي حول احتراق حول االشعاع المؤين :نتائج ا(II-3) الشكل 

 [31]لطبقة من الرصاص
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اوجير  قدر قد , و (air showers) الهوائية  بالشالالت الجسيمية الحزم تلك سميت ، الجوي الغالف بجزيئات
(Auger) بحوالي  آنذاك طاقتهاe v1510.]13[  

 انه األشعة وبين على األرضي المغناطيسي الحقل تأثير حول نظريته (Stormer)ستورمر قدم الفترة نفس في-  
 . وبلوغ األرض األرضي المغناطيسي الحقل اختراق من يتمكن كي الطاقة من أدنى حد جسيم لكل يلزم
 نويةأ لبروتونات, ا من تتشكل الكونية األشعة أن (Allen) والن (Gottlieb)جوتليب من كل اثبت م1948 سنة -

 . أثقل أخرى نويةأ و الهليوم
 األشعة جسيمات لتسريع كآلية (shock wave) الموجية الصدمات نظرية (fermi)فيرمي  وضع م1949 سنة -

 .[31]الكونية
. 3.1. II دائيةاالبت الكونية األشعة   (primary cosmic ray)  

 ، بنيته وسرعته تمس التي التغيرات بعض إلى الفضاء في انتشاره و لمصدره مغادرته بعد الكوني اإلشعاع يتعرض
 هذا يقترب عندما (II-4) الشكل الفضاء  في المنتشرة الغازات وكذا المغناطيسية الحقول عبر مروره نتيجة وذلك

 بإبطاء األخيرة هاته حيث تقوم ، الشمسية الرياح قبل من أخرى تالتحوي إلى عرضيت ، األرض من اإلشعاع
( 10Gevمن) الطاقة األقل منخفضة كثافة الجسيمات فان وعليه ، منها جزءا إقصاء و الطاقة منخفضة الجسيمات

 قبل و الجوي فللغال العليا الطبقة بلوغه عند الحاصل اإلشعاع يسمى الشمسي, بالنشاط وطيدة عالقة على هي
  ]31[االبتدائية باألشعة الكونية معه تفاعل أي في دخوله

 [31] الكونية :تشكل انتشار ورصد األشعة(II-4) الشكل 
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 انوية وكذا كل سنة( 106 من اكبر الحياة زمن ) المستقرة المشحونة الجسيمات كل االبتدائية الكونية األشعة تتضمن
 العناصر ،كل إلى اليورانيوم ووصوال )البروتونات( الهيدروجين انوية من ابتداء الدوري، بالجدول الموجودة العناصر
 بعض تواجد نسبة في فقط الشمسي هناك اختالف النظام في الموجودة نفسها هي الكونية األشعة في الموجودة
  الحديد  من األخف العناصر بعض و  (boron)والبورون (biryllium) والبيريليوم  (lithium)كالليثيوم العناصر

 مع االبتدائية الجسيمات تفاعل أثناء نويةاأل ذهه بإنتاج ذلك يمكن تفسير و الكونية األشعة في اكبر بنسبة تتواجد حيث
 .[31] (II-5) الشكل  نجمي نالبي الوسط
 :هما مركبتين إلى االبتدائية الكونية األشعة مكونات تقسيم يمكن

 االلكترونات البروتونات، هي ومكوناتها مباشرة المصدر من تأتي التي واالنوية الجسيمات وتشمل األولى المركبة
  .النجوم داخل تركيبها يتم التي نويةاأل الحديد وكل(oxygen)األكسجين(carbon)( الكربونαالهليوم)جسيمات نويةأ

 هي مضادات تهامكونا و نجميه البين الغازات مع األولى المركبة مكونات تصادم نواتج تشمل و الثانية المركبة
 و البيريليوم ، انوية الليثيوم مثل النجوم داخل تتشكل التي ال نويةواأل البوزيترونات و (antiprotons)البروتونات 

 الهليوم وتتواجد انوية 85 % بنسبة االبتدائية الكونية األشعة في الهيدروجين( البروتونات)انوية تتواجد.  البورون
 بنسبة الفوتونات وتتواجد1.5 % بةنس االلكترونات تشكل و 1 % نسبة تشكل األثقل االنوية ، 12.5 % بنسبة
 .[31] (II-6) الشكل TeV 1األقل من  الطاقات لكل األقل على صالحة النسب هاته إن . جدا ضئيلة

 [31]في النظام الشمسي :نسبة تواجد العناصر الكيميائية في االشعة الكونية مقارنة بنسبة تواجدها(II-5) الشكل 
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. 4.1.IIالثانوية الكونية األشعة ( secondery cosmic ray) 
 و الجوي )األكسجين الغالف اتوجزيئ االبتدائية الكونية األشعة بين التفاعل نتيجة هي الثانوية الكونية األشعة
 و الكونية االبتدائية)البروتونات األشعة بقايا هو احدهما ، جزأين من تتكون فهي وعليه ( أساسي بشكل االزوت

 الكاونات ، النيوترونات ) الهواء جزيئات االبتدائية و الجسيمات بين التفاعل نواتج هو األخر والجزء ( االلكترونات
 .[24] ( البوزيترونات و النيوترينوات ، وناتالمي ، البيونات ،
 ختفيتالجسيمات  فبعض ، الجوي الغالف مناطق مختلف في نفسها هي ليست الثانوية الكونية األشعة تركيبة إن

 أن بعض كما ، الحياة زمن قصر نتيجة يختفي البعض و الجوي الغالف جزيئات مع اتفاعله طبيعة نتيجة
 أيضا هناك البنية تمس التي التغيرات إلى إضافة. الجوي للغالف السفلى طبقاتال عند فقط يظهر الجسيمات
 ، العرض خطوط بداللة وكذلك األرض سطح عن بداللة االرتفاع التدفق يتغير حيث ، التدفق تمس التي التغيرات
 الهواء كثافة في والتغير األرضي المغناطيسي الحقل عن المغناطيسي الناجم القطع هما سببين إلى ذلك ويرجع
 الثانوية الكونية لألشعة المادية البنية تشكل التي الجسيمات أهم . خطوط العرض بداللة وكذلك االرتفاع بداللة
 :[31]هي

  [31]  كونات  االشعة الكونية االبتدائية:النسبة المؤوية لمختلف م(II--6) الشكل 



 األشعة الكونية                                        : الثاني الفصل
 

 
 

25 

  الميوناتmuons 
 وتحت البحر مستوى سطح من بالقرب الثانوية الكونية تواجدا( لألشعة األساسية )األكثر المركبة الميونات تشكل
  تفقد و  كلم 15 حوالي  ارتفاع على الجوي الغالف في الميونات إنتاج يتم (II-7) الشكل األرض   سطح

 
 GeV 4 .متوسطها  بطاقة األرض سطح تبلغ أن قبل الهواء تايين عمليات في طاقتها من GeV 2 حوالي
 عمليات الراجع إلى قدوالف األرضي المغناطيسي الحقل و الشمسي بالنشاط تدفقها و للميونات الطاقوي الطيف يتأثر
 لكنها تتفكك أن كلم قبل 15 مسافة تقطع أن تستطيع  GeV 2.4طاقتها  تساوي التي الميونات فمثال . الهواء تايين
 الميونات تدفق أن كما . الهواء تايين عمليات في طاقة من تفقده ما نتيجة كلم 8.7 مسافة سوى تقطع ال الواقع في
 يقدر . األرضي المغناطيسي الحقل و النشاط الشمسي تأثير تحت 10 % دلبمع ينخفض GeV 1طاقتها التي

 بحوالي البحر مستوى عند GeV/c 1األعلى من  الطاقات عند للميونات العمودي التكاملي التدفق
sr/ 1-s2-m 70 31[   %15)-  10 %بمقدار )  اقل الحديثة قيمة القياسات تعطي بينما[ . 
 الكهرومغناطيسية المركبة 
 و االبتدائية المحايدة الكونية األشعة بقايا من هو الفوتونات( و البوزترونات ، )االلكترونات  المركبة ذهه من قسم  

 الميونات تفكك الميزونات يشكل تفكك نتيجة الهوائية الشالالت ضمن ينشا األخر القسم و (misons) . المشحونة

 الجوي الغالف في الميونات إنتاج( II-7) الشكل 
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 0πالمحايدة  البيونات تفكك بينما يشكل البحر، سطح مستوى عند الطاقة منخفضة لاللكترونات الرئيسي المصدر
 في ضئيلة بنسبة و ( knock-on )عمليات القرع  أيضا تساهم . المرتفعة األماكن في أهمية األكثر المصدر

 عند معا(positrons) والبوزترونات  لاللكترونات العمودي التدفق التكاملي يقدر الطاقة منخفضة االلكترونات إنتاج
 على (  MeV; 100; 1000 ( 10الطاقات    ( عند30; 6; 0.2)  sr/1-s2-mبحوالي البحر سطح مستوى
 معا والبوزيترونات االلكترونات إلى الفوتونات باالرتفاع. نسبة كبيرة بحساسية ترتبط الدقيقة فهي القيمة أما التوالي
 .[31]  الحرجة  الطاقة من األقل الطاقات عند 1.7 و 1GeVمن  األعلى الطاقات عند1.3 تقريبا هي
 الثقيلة  نويةألاheavy nuclei 

 الهواء تنشطر جزيئات مع تتفاعل عندما ألنها الجوي للغالف العليا الطبقات في كلي بشكل الثقيلة نويةاأل تختفي
 فقد دلمعيتناسب  حيث الهواء يينأت عمليات في كبير بمعدل طاقتها تفقد نويةاأل أن كما ،اخف نويةأ معطية
 .[31] األرض سطح بلوغ يمكنها ال الثقيلة نويةاأل نإف وعليهالشحنة  مع الطاقة

 

 نواةلل العدد الشحني  التغير في االرتفاع عن سطح األرض.  االنوية. التغير في طاقة  حيث: 
 وناتيالنوكلnucleons      
 ، نويةمع األ الطاقة عالية البروتونات و ناتالهادرو  بين التفاعالت نتيجة الجوي الغالف في النيوترونات إنتاج يتم

 في انتشارها أثناء النيوترونات عدد يتناقص VMe 500و  Ve 310مابين  تتراوح طاقة المنتجة النيوترونات تمتلك
 : التالية العالقة وفق نويةاأل مع القوية التفاعالت نتيجة الجوي الغالف

 
   .الجوي الغالف في 0cm/155 gالقيمة   الخطي  التخامد معامل يأخذ :حيث    

 مسافة االنتشار  :             x:عدد النترونات عند المسافة        عدد النترونات االبتدائية: 
التدفق  ويصبح ، السابقة العالقة نفس وفق الجوي الغالف في انتشارها أثناء أيضا البروتونات عدد يتناقص

 ، sr /1−s2-0.9 mبالتقريب  cVGe 1/من  األعلى للطاقات بالنسبة البحر سطح مستوى عند العمودي تكامليال
 .[31] القيمة هاته نصف فهو neutrons)للنيتوترونات)  بالنسبة أما

  النيوترينواتneutrinos 
 تفكك الجسيمات عن الثانوية رينواتالنيوت تنشا. الثانوية و االبتدائية النيوترينوات من كل الجوي الغالف في تتواجد
 تدفق يقدر. األساسية المركبة الميونية النيوترينوات وتشكل الكاونات و البيونات ، مستقرة كالميونات الغير

 بحوالي  V1 Geمن األكبر للطاقات بالنسبة البحر سطح مستوى عند النيوترينوات
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. 5.1 . II الهوائية الشالالت(air showers)  
 التي الجوي تلك الغالف جزيئات و االبتدائية الكونية األشعة بين الجوي الغالف في تحدث التي التفاعالت أهم من
 التفاعالت من األول بسلسلة التصادم يتبع حيث ، نووية( جدا)تفاعالت العالية الطاقات ذات الجسيمات لهاغتش

 ،الشالالت السالسل هاته الثانوية تسمى الجسيمات من يينالمال وحتى اآلالف عنها ينتج تفككات(، و )تصادمات
  هما: السالسل هاته من نوعين يوجد و (air showers)الهوائية 

.1.5.1.IIالهادرونية  السالسل(hadronic cascad) 
رونات األول الهاد التصادم عن ينتج ، الهواء بجزيئات االنوية أو البروتونات تصادم عن تنتج التي الحزم تمثل و

 األغلبية البيونات تشكل حيث  K±و   K (kaons)الكاونات  وكذلك البيونات هي ( وII-9)الشكل

 [31] (88%العظمى)

 
 

II..1.2.5 الكهرومغناطيسية لسالسلا ( electromgnetic cascad )  
 )البوزترونات(االلكترونات أو لفوتوناتا مثل عالية طاقة وذات خفيفة جسيمات تشعلها التي التفاعالت سلسلة وتمثل

 الفيزيائية العمليات أهم و  باالنتظام، تتميز و ، الفوتونات و البوزترونات ، االلكترونات على الحزم هاته تحتوي ،
 (II.8)الشكل الكبح  طريق اإلشعاع عن  ( −e+e )األزواج  إلى الفوتونات تحول هي ، فيها تحدث التي

 [31]:مركبات السلسلة الهادرونية   (II-8) الشكل  [31]:سلسلة كهرومغناطيسيةII-9) الشكل 
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 الحزم ، هاته تواجد إلى باإلضافة . ضعيفة بمعدالت أخرى عمليات إلى إضافة (Compton)كومبتون  مفعول و

]31[الهادرونية الحزم في ثانوي بشكل أيضا تتواجد فإنها مستقل بشكل
 

.6.1.IIتأثيرات االشعة الكونية 
II. 1. 1. 6. على الكائنات الحية 

واعها من العوامل المؤثرة على الصفات أنية بمختلف شعة نوو أشعة الكونية بصفتها يعد تعرض الكائنات الحية لأل
بان عقب افي الي م5891على المواليد الجدد بعد سنة ت ات الوراثية والتشوهات التي ظهر الجينية وحدوث الطفر 

شعاعات النووية . وايضا التشوهات التي حدثت على مواليد جنوب العراق بعد صفها بالقنابل الذرية وتعرضها لألق
شعة النووية على خلق مثل هاته ب دليل يؤكد قدرة األخصمريكان اليورانيوم المستعمال األليج جراء احرب الخ

 [17] التغيرات الجينية 
II. 1. 2. 6. على مناخ االرض  

خرا تدعم الرأي الدراسات التي اجريت حول هذ الموضوع لم تحسمه بشكل تام ولكن بعض الدالئل التي ظهرت مؤ 
تخضع لتأثير  رضشعة الكونية الساقطة على األية إال أن الشيء المؤكد هو ان األة الكونشعالمؤيد لتأثير األ

رض في القرن اع معدالت الحرارة الذي شهدته األشعاعية و بعض العلماء يرجح ان ارتفالشمس ونشاطاتها األ
اط الشمسي وقد لنشالماضي ال يرجع سببه لظاهرة االحتباس الحراري فقط بل الى التغيرات التي طرأت على ا

شعة الكونية تولد عند اختراقها الغالف الجوي كتال من الشحنات تستقر عند الطبقات السفلى اكتشف مؤخرا ان األ
ة من الغالف الجوي  تبدأ هذه الشحنات سلسلة من التفاعالت لتنتج جسيمات نووية مركزة تتحول الى غيوم كثيف

شعة الكونية تحدث تغيرا في اغلفة الغيوم فهذ قد يعطي تفسيرا لظاهرة أللكن إذا صحت نظرية ان ا تنتشر في العالم
 .[31]رض لضعف االدلة التي تؤكد هذا برء البشر من تهمة تدمير مناخ األإرتفاع درجة الحرارة و ي

.7.1.IIالشفق القطبي( :aurora)  
الكونية وهو ظاهرة ضوئية تظهر ليال شعة حسوس بالعين المجردة على وجود األثر الوحيد المالشفق القطبي هو األ

تفاعالت بين جسيمات مفعمة بالطاقة حيث تحدث  في سماء المناطق القطبية والدوائر القطبية الشمالية و الجنوبية
من  والمرئي لألرضقادمة من الشمس ومجال األرض المغناطيسي. وتنتقل خطوط المجال المغناطيسي الكروي 

ألرض إلى قطبها الجنوبي المغناطيسي. وحينما تصل الجسيمات المشحونة إلى القطب المغناطيسي الشمالي ل
 وسميت كذلك بسبب شكلها الظاهر(  bow shock، فإنها تنحرف لينتج عنها )صدمة قوسيةيالمغناطيسالمجال 

يكون المجال المغناطيسي لألرض أضعف عند القطبين، ولذا يكون بإمكان بعض الجسيمات دخول  األرض حول
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واقعة بين قطبي األرض فتتركز في المناطق ال غالف الجوي لألرض لتصطدم مع جسيمات الغاز في تلك المناطقال
جنوبا و ما بعدها وقد تمتد أحيانا لمساحات  76°شماال و 76°ين عند خطوط العرض المغناطيسية المغناطيسي

 أوسع من ذلك .
من السماء أو جدران متأللئة بصورة مهرجان من األلوان يبدو الشفق القطبي غالبا على شكل ستائر منسدلة    

الى د تمتد إلى عدة دقائق و تمتد البراقة الحمراء و الخضراء و الزرقاء غالبا تتوهج بصورة دورية كل عدة ثواني وق
ي كلم فوق مستوى سطح البحر و أفقيا إلى مئات الكيلومترات . تحدث ظاهرة الشفق القطب 91ارتفاع قد يصل إلى 

عند ارتطام األشعة الكونية األولية ) أغلبها يصلنا من خارج المجموعة الشمسية ( بغالفنا الغازي مما يؤدي إلى 
و الثانوية لولبيا بموازات خطوط  الكونية األوليةتفريغ طاقتها و توهجها بألوان مختلفة . خالل رحلتها تتحرك األشعة 

لتصب في قطبين مغناطيسيين الشمالي و الجنوبي بسبب عجزها عن المجال المغناطيسي األرضي و تنتهي رحلتها 
تتسبب عملية االختراق هذه عند القطبين زيادة تأيين الغالف الجوي و تفريغ  المغناطيسي.اختراق المجال األرضي 

ع كميات شحنات األشعة الكونية فتتوهج الغازات وتتأجج هذه الظاهرة في أوقات الثورات الشمسية العنيفة التي تدف
 [18]  التالية (II.5)كماتوضح الصورة هائلة من األشعة الكونية األولية صوب األرض

 

II.  2.االشـــــــــعة الشمسية 

II.  .1.2 تعريف االشعة الشمسية 
والشمس كتلة غازية ملتهبة ، مصدرها الشمس الكهرومغناطيسية اإلشعاعاتشعاع الشمسي هو مجموعة من اإل 

 cm mg1,410/3حوالي  ومتوسط الكثافة  Kg 30.10199,1وكتلتها تقدر بحوالي  m86,96.10يزيد قطرها على
 حيةط. تبلغ درجة حرارتها السهيليوم %58غاز الهيدروجين و  %91أساسا من  يبتها الكيميائيةكفتتكون تر 

T=5762°K .لمرحلة اف،  نالهيدروجي من غازية سحابة من تشكلت أنها هي الشمس نشوء حول السائدة النظرية إن
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 بين تصادمات عنيفة سبب التقلص وهذا الهيدروجين، لجزيئات التجاذبي التقلص كانت الشمس تطور من األولى
 الطاقة تولد ذلك ونتج عن الهيدروجين، ذرات نوى صهر إلى أدت هائلة حرارة عنها نتج الهيدروجين جزيئات
أقل  الناتج للهليوم الذرية الكتلة وجين(ر نوية الهيدأل )تفاعل اندماج.الهيدروجين ذرات نوى اتحاد من الهليوم وتشكل

حسب معادلة  ر االنصها عملية في طاقة إلى الكتلة تحول بسبب وذلك .األصلي للهيدروجين الذرية الكتلة من
 . ]5[ الشمس والدة عنه نتج الهدروجينية السحابة في األول االنصهار إن تفاعل, 2E=m.cانشتاين  

لتحول نتيجة  KW 233,8.10تقدر بحوالي  الطاقة إلصدار الشمس مركز في الحاصلة النووية التفاعالت ؤديت
Kg94,3.10 بجميع اإلشعاع هذا يصدر التردد، كهرومغناطيسي عالي إشعاع بشكل من الكتلة المتفاعلة الى طاقة 

 وأشعة جدا القصيرة الموجة ذات أشعة إلى الموجة الطويلة طول ذات الراديوية الموجات من ابتداء الموجة أطوال
بكثافة ثابتة إلى حدما وفق المخطط الهندسي الرابط يصل للغالف الجوي لألرض  KW141,7.10وماقيمته .غاما

  (II.0)الصورة بين األرض والشمس

 أشعة تحت هي الطاقة هذه من 49 % و الشمس عن الصادرة الكلية الطاقة من 46 % المرئي الضوء يشكلو 
 من المتبقية أما النسبة .األحمر اإلشعاع موجة طول من أكبر موجية بأطوال أشعة وهي ة، الحرار بمثابة حمراء

 البنفسجي، اإلشعاع طول موجة من أقصر موجية بأطوال بنفسجية فوق أشعة بشكل فتصدر الشمسي اإلشعاع
 .[22]ثابت بمعدل الفضاء عبر تنتقل الكهرومغناطيسية اإلشعاعات هذه وجميع

 والغالف الجوي الغيوم بسبب الفضاء إلى ينعكس األرض إلى الواصل الشمسي اإلشعاع من 30 % حوالي إن
 يتبعثر الجوي الغالف مروره عبر أثناء سيالشم اإلشعاع من اآلخر والجزء والرمل، والثلج كالماء السطوح وبعض

 ، منه قسم ببعثرة والغبار لغيوما األرض وتقوم سطح على المبعثر اإلشعاع هذا من قسم يسقط ، االتجاهات كل في
 وتبلغ .الجوي الغالف في الموجود واألوزون الكربون أوكسيد وثاني الماء بخار بامتصاصه يقوم المتبقي القسم و
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 بالثابت يعرف ما (  وهوW/m 21357)لألرض  الخارجي على المحيط الساقط لشمسي ا اإلشعاع معدل قيمة
 [22] الشمسي

 .2.2.II وخصائصها يةالكهرومغناطيس االشعةأنواع : 
النووية التي يتم االندماج ان الشمس عبارة عن مفاعل نووي ضخم يتم فيه توليد الطاقة عن طريق التفاعالت  

بموجبها تحويل ذرات الهيدروجين الى هيليوم ويتولد عن الفائض من التفاعل طاقة هي الطاقة الشمسية , حيث تشع 
وبما ان المسافة  =m/s  8.10 3 Cشكل موجات مختلفة تسير بسرعة الضوء الشمس طاقتها في الفضاء على 

فإن االشعة الشمسية تصل الى سطح االرض بعد  km 6.10 152التي تفصل بين االرض والشمس تبلغ حوالي 
حسب طول موجاتها  شروق الشمس بثماني دقائق تقريبا  حيث صنف  علماء الفيزياء انواع االشعة الشمسية على

 الراديو أمواج من يبدأ حيث الكهرومغناطيسي الطيف لكامل مخططا   المقابل (II.1صورة )ال في واضح هو كما
 ثم الحمراء تحت األشعة ومنطقة المايكروويف أشعة منطقة ثم المنخفض واتروالت الطويل الموجي الطول ذات

 .جاما أشعة منطقة ثم كسا أشعة منطقة ثم البنفسجية فوق األشعة منطقة ثم المرئية األشعة منطقة

 
 [31]طيف الكهرومغناطيسي مخطط توضيحي لل (II.1)الصورة

 خصائص الكهرومغناطيسي الطيف مناطق من منطقة ولكل. الموجات هذه واترت لزيادة تبعا   هو التسلسل وهذا
 هي المرئي يفالط منطقة فإن وللعلم األشعة لهذه مختلفة تطبيقات نتجت عليه وبناء البعض بعضها عن تميزها
 رؤية من لتتمكن العين شبكية لها تستجيب التي المنطقة وهي رؤيتها على القدرة وتعالى سبحانه اهلل منحنا التي

  بالمعادلة تعطى طاقة لها الكهرومغناطيسية األشعةو  حولنا من األشياء

 

   بالنك ثابت هو  الثابتتواتر الموجة و  طاقة االشعة الكهرومغناطيسية  و حيث: 
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 زاد كلما أنه ذلك من جكما نستنت الكهرومغناطيسية األشعة طاقة عن للتعبير فولت اإللكترون وحدة وتستخدم 
ونوضح هذه  الكهرومغناطيسي الطيف في يمكن ما اكبر جاما أشعة طاقة فإن وعليه الطاقة ازدادت التردد

  ]5[: األطياف تواليا

 اديو:أشعة الر  .أ
واختراع التلجراف بواسطة  Faradayوفرادي  Maxwellوماكسويل  Hertzكان لتجارب العلماء مثل هيرتز 

الفضل في اكتشاف أمواج الراديو )أشعة الراديو( وفهمها واستخدامها في العديد من  Marconiالعالم ماركوني 
 التطبيقات.

 تطبيقات أمواج الراديو 
 الطب: -

لنقل معلومات عن دقات القلب المريض من بيته إلى المستشفى. وكذلك من سيارة اإلسعاف تستخدم أمواج الراديو 
إلى المستشفى التي سينتقل إليه المريض. فيمكن الطبيب من إعطاء تعليماته لممرضين لتقديم اإلسعافات األولية 

سعافه.  وا 
 الصناعة: -

المؤسسة وموظفيها وتمكنهم من تبادل المعلومات تستخدم أمواج الراديو في المجاالت الصناعية في االتصال بين 
 من مواقع عملهم. كذلك تستخدم في أجهزة الرموت كنترول للتحكم في األجهزة عن بعد.

 :الفلك علم -
يقوم العلماء الفلك باستخدام تلسكوبات خاصة اللتقاط أمواج الراديو من الفضاء الخارجي. حيث أن أمواج الراديو 

 المثبتة على التلسكوب. الرادرات يمكن التقاطها بواسطة
 أشعة المايكروويف: .ب

 11إلى  1.1هي جزء من األشعة الكهرومغناطيسية ذات طول موجي طويل يقاس بالسنتمتر في المدى من 
 Microwave) يعرف بفرن المايكروويف سنتمتر ولهذه األشعة استخدامات عديدة منها في طهي الطعام وهو ما

oven)  التصاالت ونقل المعلومات وأجهزة االستشعار عن بعد وأجهزة الرادار ومن هنا فإن كما تستخدم في ا
استخدامها في الطهي هو جزء بسيط من تطبيقاتها العملية العديدة، ويعتبر الطهي بواسطة أشعة المايكروويف من 

لية في توفير الطاقة تكنولوجيا القرن العشرين لما توفره من سرعة في تحضير الطعام أو تسخينه وكفاءته العا
المستخدمة في األفران التقليدية التي تعمل بالكهرباء أو الغاز حيث أنها تعمل على تسخين المواد الغذائية فقط 

 دون غيرها.
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 (Infra red) األشعة تحت الحمراء: .ت
تحت وهذا يعني إننا في منطقة األشعة تحت الحمراء والتي ترددها اقل من تردد األشعة الحمراء  Infraتعني كلمة 

 المايكروويف. مراء بين الطيف المرئي وطيف أشعةيقع طيف األشعة تحت الح في الطيف الكهرومغناطيسي المرئي
ألنها تعتمد على اإلشعاع الحراري األجهزة التي تستخدم األشعة تحت الحمراء يمكنها الرؤية في الظالم الدامس 

 .Balometersويسمى الجهاز المستخدم للرؤية الليلية بالبالوميتر  المنطلق من األجسام
تغطي األشعة تحت الحمراء منطقة واسعة من الطيف الكهرومغناطيسي ككل وتقسم إلى ثالثة مناطق وهي على 

 النحو التالي:
 وهي األقرب إلى األشعة المرئية وبالتحديد اللون األحمر. Near infraredاألشعة تحت الحمراء القريبة 
 وهي التي تكون األقرب إلى أشعة المايكروويف. Far infraredاألشعة تحت الحمراء البعيد 

 وهي التي تقع بين المنطقتين السابقتين. Med infraredاألشعة تحت الحمراء الوسطى 
ء مثل جسم اإلنسان والحيوان والنباتات وكذلك الكرة األرضية والشمس العديد من األشياء تصدر أشعة تحت الحمرا

واألجرام السماوية، هذه األشعة ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة وباستخدام أجهزة خاصة تمكن اإلنسان من الرؤية 
 [31] في الظالم الدامس باستخدام هذه األشعة.

 :تطبيقات األشعة تحت الحمراء 
 الطب: -

 باء األشعة تحت الحمراء لمعالجة األمراض الجلدية ولتخفيف األلم التي قد تصيب العضالت.يستخدم األط
يتم في هذه المعالجة تسليط األشعة تحت الحمراء على جسم المريض حيث تخترق الجلد وتعمل على تدفئة الجلد 

 .بدرجة معينة لتنشيط الدورة الدموية
 الصناعة: -

والمعادن واألوراق عض األفران الخاصة للطالء الجاف لألسطح مثل الجلد استخدمت األشعة تحت الحمراء في ب
النوافذ الخاصة المستخدمة في المكاتب والمنازل بحيث تعكس األشعة زجاج كذلك طور العلماء بعض . واألقمشة

 .والمنازل تحت الحمراء وبهذا يمكن الحفاظ على درجة حرارة ثابتة للمكاتب
أفالم حساسة لألشعة تحت الحمراء للتصوير في الظروف التي ينعدم فيها توفر  كما يستخدم بعض المصورين

 األشعة المرئية أي التصوير في الظالم باستخدام طيف األشعة تحت الحمراء.
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 األشعة المرئية: .ث
وهو الجزء من الطيف الكهرومغناطيسي الذي نراه ونرى بواسطته.نرى هذا الطيف على شكل ألوان كالتي تظهر 

السماء بعد سقوط المطر وتعرف بقوس قزح. لكل لون من هذه األلوان طول موجي خاص يكون فيها اللون  في
األحمر أطول طول موجي في الطيف المرئي بينما يكون اللون األزرق أقصر األطوال الموجية. اجتماع هذه 

 األلوان مع بعضها البعض يعطي اللون األبيض
ة وبدونها لما تمكنا من رؤية األشياء من حولنا حيث أن عملية اإلبصار الشمس مصدر أساسي لألشعة المرئي

األحمر يعكس اللون  جسمفال تعتمد على انعكاس هذا الطيف الكهرومغناطيسي من األجسام وسقوطها على العين
جميع هذه األحمر ويمتص باقي األلوان ولذلك نراه احمر وهكذا بالنسبة لبقية األلوان وتتكون الصورة المرئية بت

االنعكاسات على شبكية العين. كذلك تعمل كاميرا التصوير الفوتوغرافية أو الفيديو بنفس اآللية. ولكن يجب 
التنويه هنا إلى أن العين غير مبصرة لبقية الطيف الكهرومغناطيسي لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وقد طور 

 .[31]الكهرومغناطيسي الغير مرئي اإلنسان كاميرات تستطيع استخدام نطاقات أخرى من الطيف
 األشعة فوق بنفسجية: .ج

األشعة فوق البنفسجية لها طول موجي أقصر من الطول الموجي للضوء األزرق. األشعة فوق البنفسجية غير 
بعض الحشرات والطيور يمكن أن ترى بواسطتها. كما أن هذه األشعة تساعد على  كنمرئية بالنسبة لإلنسان ول

ت الكيميائية في النباتات ولكن التعرض لها أكثر من الالزم يقتل الخاليا النباتية. اكتشفت األشعة تنشيط التفاعال
تجربة عملية قام فيها باستخدام بواسطة  Johanna W. Ritterمن قبل العالم  5915فوق البنفسجية في العام 

من الكلوريد والحظ أن الضوء  شور لتحليل ضوء الشمس إلى ألوانه األساسية وتعريض كل لون على عينةو م
 األحمر يحدث تأثير طفيف للكلوريد ولكن الضوء ذو اللون البنفسجي سبب في اسمرار لون الكلوريد.

وبمجرد تعريض الكلوريد إلى المنطقة بعد اللون البنفسجي احترقت عينة الكلوريد تماما ، وهذا إثبات على وجود 
 ultravioletلبنفسجي أطلق عليه باألشعة فوق البنفسجية طيف كهرومغناطيسي غير مرئي بعد اللون ا

ق البنفسجية إلى ثالثة مناطق ترجع إلى طاقة األشعة وهذه و قسم العلماء منطقة طيف األشعة ف .UV lightأو  
 المناطق تعرف بـ:

 وهي القريبة من الطيف المرئي. near ultravioletاألشعة فوق البنفسجية القريبة •
 وهي التي تقع بين المنطقة القريبة والمنطقة البعيدة. far ultravioletالبنفسجية المتوسطة األشعة فوق •
 وهي األقرب إلى أشعة اكس والتي لها اكبر طاقة. extreme ultravioletاألشعة فوق البنفسجية البعيدة •



 األشعة الكونية                                        : الثاني الفصل
 

 
 

35 

جية حيث أن جزء غير اإلشعاع الذي يسبب اسمرار الجلد عند التعرض ألشعة الشمس هو األشعة فوق البنفسو 
بسيط من هذه األشعة تستطيع اختراق الغالف الجوي، وال شك في أننا قد الحظنا لسعة أشعة الشمس على الجلد 
عند تعرضنا مباشرة لها، هذه اللسعة ال نشعر بها في حالة سقوط أشعة الشمس من خالل نافذة من الزجاج ألن 

 .[31]لزجاج يمتص األشعة الفوق بنفسجيةا
 يقات األشعة فوق البنفسجيةتطب 

  الطب: -
تستخدم األشعة فوق البنفسجية الصادرة من مصابيح خاصة في تعقيم أدوات الجراحة حيث أن األشعة فوق 

 البنفسجية تقتل البكتيريا والفيروسات.
  الصناعة: -

 تستخدم األشعة الفوق بنفسجية في صناعة الدوائر اإللكترونية الرقيقة.
 :العلوم -

 علماء األشعة فوق البنفسجية في دراسة مستويات الطاقة للذرات المختلفة.استخدم ال 
كما يمكن لعلماء الفلك من تحديد المسافات بين المجرات والنجوم من خالل رصد طيف األشعة الفوق بنفسجية 

هذه  وضع العلماء مراصد حساسة لألشعة الفوق بنفسجية على األقمار االصطناعية لقياسحيث  المنبعثة منها
 .الفسيحاألشعة المنبعثة من المجرات والنجوم في هذا الكون 

 خطورة األشعة فوق البنفسجية والحماية منها: -
التعرض لألشعة الشمس المباشرة التي تحتوي على األشعة فوق البنفسجية يسبب أالم شديدة في العين أو حرق 

مسية التي تمتص هذه األشعة واالبتعاد عن التعرض للجلد أو سرطان الجلد. وللوقاية يمكن استخدام النظارات الش
ألشعة الشمس المباشرة. وتجدر اإلشارة أن شاشات التلفزيون تبعث أشعة فوق بنفسجية باإلضافة إلى األشعة 
المرئية ولهذا يجب أن تكون شاشات التلفزيون بعيدة عنا بما فيه الكفاية لتقليل خطورة هذه األشعة. والمسافة 

 .عشرة أضعاف قطر التلفزيونالصحيحة هي 
 .[31]كما أن هذه األشعة تسبب دمار للنباتات التي تحافظ على طبقة األوزون 
 (X-rays)أشعة اكس:  .ح

. حيث قام العالم Wilhelm Roentgenبواسطة العالم األلماني وليام رونتجين  5981اكتشفت أشعة اكس عام 
فولت  11111في فرق جهد كبير يصل إلى  تسريعهاخالل  رونتجين بقذف شعاع إلكتروني ذو طاقة حركة عالية

في أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء. عند اصطدام اإللكترونات المعجلة بزجاج األنبوبة المفرغة الحظ رونتجين 
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حتى حين وضع لوح خشبي بين  توهج واضح على شاشة فسفورية مثبتة على مسافة قصيرة من هذا التوهج استمر
فرغة والشاشة الفسفورية. استنتج رونتجين أن هناك أشعة قوية تنبعث من هذه األنبوبة وقد أطلق األنبوبة الم

حيث أنه لم يكن يعلم بعد عن خصائصها. وفي ألمانيا يطلق عليها باسم  xرونتجين على هذه األشعة بأشعة 
ا بذرات أخرى. الجهاز الذي أشعة اكس عندما تفقد اإللكترونات طاقتها فجأة عند اصطدامه رونتجن. تنتجأشعة 

. Targetاإللكترونات إلى سرعات عالية لتصطدم بمعدن يسمى الهدف  سريعينتج أشعة اكس يعمل على ت
جزء من طاقتها إلى ذرات المعدن إلثارته والجزء الباقي ينبعث على صورة  سرعةوعندما تعطي اإللكترونات الم

 أشعة كهرومغناطيسية )أشعة اكس(.
يف أشعة اكس وتحليله تبين أن له طول موجي أقصر من الطول الموجي لألشعة فوق البنفسجية بعد دراسة ط

 وهذا يعني أن طاقتها أكبر.
ولهذا السبب تستطيع أشعة اكس من اختراق جسم اإلنسان ولكنها ال تخترق العظم ولهذا استخدمت في تصوير 

سليط أشعة اكس لفترة زمنية قصيرة على العظام حيث بوضع فيلم حساس ألشعة اكس خلف ساق شخص ما وت
 الجانب األخر من الساق يمكن تصوير ظل أشعة اكس على الفيلم ورؤية صورة واضحة لشكل العظم.

 :تطبيقات أشعة اكس 
  الطب: -

من خصائص أشعة اكس عند تسليطها على جسم اإلنسان لفترة زمنية متناهية في القصر يمكن تصور العظام 
 لجلد وال تنفذ من العظم وبهذا تستخدم في تشخيص الكسور التي قد تصيب العظام.حيث أنها تنفذ من ا

 الصناعة: -
تستخدم أشعة اكس في الصناعة لفحص المواد المستخدمة في التصنيع والتأكد من جودتها، وكذلك في مراقبة  

 األمتعة في المطارات.
 العلوم  -

البلوري للمواد ولمعرفة المواد الداخلة في تركيب مادة  تستخدم أشعة اكس في األبحاث العلمية لدراسة التركيب
 مجهولة مثل كشف المواد المكونة للخليط الذي استخدمه الفراعنة في التحنيط.

 العديد من مكونات الكون مثل الشمس والنجوم المجرات والثقوب السوداء والنجوم الوامضة تصدر أشعة اكس.
أشعة اكس المنبعثة  علىاصد حساسة ألشعة اكس وتلتقط صور مبنية ولهذا تم إرسال أقمار اصطناعية بها مر 

 .لدراسة تركيبتها من تلك األجسام
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 خطورة أشعة اكس والحماية منها 
بالرغم من االستخدامات العديدة ألشعة اكس فإن التعرض لها اكثر من الالزم يؤدي إلى اإلصابة بمرض 

يرة على الخاليا الحية، وللحماية منها حين استخدامها في أحد السرطان أو حرق لخاليا الجلد أي أنها أشعة خط
التطبيقات سابقة الذكر يستخدم جدار حاجز من الرصاص حيث أن الرصاص اكثر المواد امتصاصا  لهذه 

 األشعة.
كما أن الغالف الجوي يحمي الكرة األرضية من هذه األشعة المنبعثة من الشمس أو النجوم حيث يقوم 

بل وصولها إلى سطح األرض وخطورة ثقب األوزون تكمن من وجود ثغرة يمكن لهذه األشعة النفاذ بامتصاصها ق
 منها إلى سطح األرض.

 (Gamma-rays)أشعة جاما:  .خ
. هذه األشعة ذات الطول الموجي م5881في العام  Villardاكتشفت أشعة جاما بواسطة العلم الفرنسي فيالرد 

وذات الطاقة األعلى وذلك ألنها تنتج من التصادمات النووية وكذلك من  األقصر في الطيف الكهرومغناطيسي
 العناصر المشعة.

األنوية بطاقة عالية  سريعاإللكترونات في فرق جهد عالي هنا يتم ت سريعوكما هو الحال في إنتاج أشعة اكس تم ت
 .synchrotronوالسنكلترون  cyclotronمثل السيكلترون  سرعاتجدا  باستخدام الم

في الطبيعة تنتج أشعة جاما من الشمس نتيجة للتفاعالت النووية وتصل طاقة أشعة جاما إلى مليون إلكترون 
. ويعمل علماء الفلك على جاماوتعتبر المجرات السماوية والنجوم المنتشرة في الفضاء من مصادر أشعة  فولت.

هذا الكون. كما أن العناصر المشعة مثل دراسة هذه األشعة بواسطة مراصد مخصصة لهذا الغرض لفهم أسرار 
 ليورانيوم تنتج أشعة جاما باستمرار.

تقطع أشعة جاما مسافات فلكية في الفضاء وتمتص هذه األشعة فقط عند اصطدامها بالغالف الجوي للكرة 
 وبهذا يشكل الغالف الجوي حماية للمخلوقات الحية من هذه األشعة  األرضية.

 تطبيقات أشعة جاما 
 :الطب -

تستخدم أشعة جاما في الطب لقتل الخاليا المتسرطنة ومنعها من النمو. حيث تنفذ أشعة جاما في الجلد وتعمل  
 على تأين الخاليا وهذا يسبب قتل تلك الخاليا.
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  الصناعة: -
حيث تستخدم أشعة جاما  تستخدم أشعة جاما في الصناعة لفحص أنابيب البترول واكتشاف نقاط الضعف فيها.

صوير هذه األنابيب بتسليط أشعة جاما على األنابيب ويوضع فيلم حساس خلف األنابيب وتتكون صورة في ت
الظل على الفيلم حيث تظهر مناطق الضعف بصورة مميزة مثل تصوير عظم اإلنسان بواسطة أشعة اكس. كما 

 يره. تستخدم أشعة جاما في تخليص المواد الغذائية المصنعة من الجراثيم والبكتيريا وغ
  العلوم: -

يطمح علماء و  تستخدم أشعة جاما في تطوير المفاعالت والقنابل النووية والتجارب العلمية لكشف أسرار النواة.
الفلك من دراسة طيف أشعة جاما المنبعثة من تلك األجسام فتح آفاق جديد في الفيزياء والتحقق من النظريات 

 التي تفسر نشأة الكون.
 حماية منهاخطورة أشعة جاما وال 

التعرض ألشعة جاما يسبب تأين للخاليا البشرية وتتسبب بصورة رئيسية في اإلصابة بالسرطان. ولوقاية 
سم من الرصاص حيث أن له أكبر معامل 5األشخاص الذين يعملون في مجال أشعة جاما يستخدم حاجز سمكه 

  امتصاص لهذه األشعة.
II. 3.2  الطاقة الكهرومغناطيسيةــ 

أن انتقال الموجات الكهرومغناطيسية هو انتقال  للطاقة الكهرومغناطيسية المصاحبة لهذه الموجات  من المعروف
وهذه الطاقة تأخذ قيم مختلفة تبع ا  للمصدر المغذي لها فمثال إذا تأملنا تركيب هوائي يمر فيه تيار متغير مغذى من 

كون حوله مجال مغناطيسي تبعا  لقانون أمبير وهذا فيت ءمولد يمكن التحكم في قوته  وهذا التيار يمر إلى الهوا
المجال المغناطيسي يولد مجاال  كهربيا  متغيرا  مع الزمن وفقا  لنظرية ماكسويل هذان المجاالن المغناطيسي 

) وهذا وفق الهواء لوسط المحيط الذي يكون في الغالبوالكهربائي يولدان الموجة الكهرومغناطيسية التي تنتشر في ا
( كيفية انتشار األمواج II.55(و)الشكل II.51كما يوضح الشكلين )الشكل ية الحقل البعيد(نظر 

    .]31[الكهرومغناطيسية
 

 

 

 

 

 .[31]( كيفية انتشار األمواج الكهرومغناطيسيةII.51)الشكل 
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    .]31[األمواج الكهرومغناطيسية الذي يشكل  يالمغناطيسالكهربائي والحقل  لتعامد الحق (II.55)الشكل 

من خالل تجربته من التوصل إلى أن الحقل  G.H.Hertzز م تمكن العالم الفيزيائي األلماني هرت5997في عام 
 :الكهرومغناطيسي يمكنه ان ينتشر في الفراغ بسرعة الضوء حيث

 
 : النفاذية المغناطيسيةو      السماحية الكهربائية في الفراغ  :و    سرعة الضوء في الفراغ  حيث: 

4.2..II  ابت الشمسيالثــ  
 خالل وحدة الزمن، من الشمس اآلتيةكمية التدفق االجمالي للطاقة الكهرومغناطيسية  )SCI( يقصد بالثابت الشمسي

ويعرف  ، 75Kmعلى ارتفاع يفوق الواصلة الى الحدود العليا للغالف الجوي او السطح العلوي من الغالف الجوي 
وتستعمل بالونات ومركبات  قط على الحد الخارجي للغالف الجوياحيانا بانه معدل كمية االشعاع الشمسي السا

 ركمايلي : باعتبا (SH، وتعرف الكثافة الشمسية )  m 1353W/2للقياس حيث أظهرت القياسات الحديثة فضائية 
  الشمس جسم اسود 

 
 درجة الحرارة لسطح الشمس.Tثابت بولتزمان ــ ستيفن و   حيث   

 جمالي الطاقة المنبعثة من الشمس :إاما  
 نصف قطر الشمس حيث   

 فهي تتغير بعكس مربع المسافة من مركز الشمس حيث: طره سطح كروي نصف قوكثافة التدفق على  

 ، 
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  [7]     والن المسافة تتغير بين األرض والشمس فإن متوسط كثافة التدفق 
5.2 .II التوهجات الشمسية:ــ الرياح الشمسية و 

الشمسية ، وتتألف الرياح الشمسية بشكل أساسي من إلكترونات  صهارةالوهي عبارة عن بالزما ناتجة عن تبخر  
(. يمأل النظام الشمسي بأكمله ويتفاعل مع الحقول المغناطيسية الكوكبية )عطارد ٪9إلى  6وبروتونات وهليوم )من 

شكل على تظهر صور الشمس كما  خلق تجاويف مغناطيسية كروية، كوكب األرض ، المشتري ، زحل( مما ي
 [7]  (II.9)الصورة  مليون كيلومتر 51شرارات ضخمة تمتد على أكثر من 

يمكننا مالحظة أن سرعة الرياح الشمسية ليست موحدة على السطح الشمسي. تبلغ سرعة الرياح الشمسية           
  1سم 5150كم / ثانية على المنطقة االستوائية. كثافة هذه البالزما ،  111كم / ثانية على القطبين و  911حوالي 
 على مستوى األرض. 1سم 51مستوى الشمس ، تنخفض إلى عند 

 
 يالحظها التي االنفجارات أكبر هو الثوران هذا Ulysse [IMAGINOVA-2005] مسبار من الشمسية الرياح سرعة قياسات تمثيل(II.4)الصورة 

 [17] [-Imaginova]. المسبار

سنتان(. تتكون كل دورة من فترة "النشاط األقصى" )± سنة  55فترة نشاط الشمس دوري مع متوسط  أنلوحظ كما 
سنوات. ترتبط هذه األنشطة بمظهر البقع على سطح  9سنوات تليها فترة "الحد األدنى من النشاط" من  6من 

هذه األحداث ال يمكن  .نشاط بسبب ظهور الحلقات المغناطيسيةالشمس. هذه البقع الشمسية هي صورة لمراكز ال
تظهر أهم التوهجات الشمسية خالل فترات ذروة النشاط  و.االتنبؤ بها في مظهرها وسعتها ومدتها وتكوينه

 ) II-12)الشكل
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  [17] [NASA-0111. ]للوقت كدالة شهر من أكثر متوسط الشمسية البقع عدد) II-12)الشكل   

حيث تضاعف عدد البروتونات  م5860ون من بروتونات عالية الطاقة. المرجعية هي ثوران البروتونات عام تتك و 
 مللي ثانية( بعشرة آالف في غضون ساعات قليلة. 11في الطاقة )أكثر من 

 [17] نيالكو ستمر ممرة من التدفق ال 5111بر بمقدار لكن تدفق األيونات الثقيلة أثناء االندفاع يمكن أن يكون أك

II.26. الشمسي على الغالف الجوي اإلشعاعأثر ــ  
ان الغالف الجوي يتكون من غازات وجسيمات دقيقة وهذ الخليط للهواء يعد حاجزا بين الشمس و سطح االرض اذ 

الشمسية الواصلة الى سطح االرض  فاألشعةاليسمح اال لجزء من الثابت الشمسي بالوصول الى سطح االرض . 
تها على تركيب الغالف الجوي فكلما كان شفافا ونقيا أي خاليا من بخار الماء والسحب كانت الطاقة تتوقف كمي

الواصلة الى سطح االرض كبيرة وبالعكس . ولهذا كانت الكمية االشعاعية الواصلة الى سطح االرض الواقع تحت 
وعلى أي حال فان كمية االشعاع  مجموع الثابت الشمسي . 1/9مثل الصحاري _ تساوي  –الغالف الجوي النقي 

الشمسي الواصلة الى سطح االرض اقل من كمية االشعاع الشمسي الواصل الى السطح العلوي من الغالف الجوي 
 [20] ويمكن تميز ثالث عمليات يتعرض لها االشعاع الشمسي اثناء عبوره الغالف الجوي

 متصاص:اإل 
 لإلشعاعمن الغالف الجوي موصلين جيدين  88%من  أكثرن ذان يكونالال والنتروجين  األوكسجينيعد غاز 

 إالالذي اليشكل  األوزونغاز  أما شيئا.الشمسي بالمرور دون ان يمتصان منه  لإلشعاعالشمسي اذ انهما يسمحان 
قصيرة الموجات التي يقل طولها  األشعةنسبة ضئيلة من الغالف الجوي فانه يمتاز بمقدرته الكبيرة على امتصاص 

فوق  األشعةالشمس قصيرات الموجات خاصة  أشعةتمتص جزءا كبيرا من  األوزونولهذا فان طبقة  m 1,1 عن
الشمسي الذي يمتصه  اإلشعاعوتقدر نسبة  األرضسطح  إلىيصل  إنلجزء ضئيل منها  إالالبنفسجية وال تسمح 

  %6وي فانه يمتص مايتراوح بين  بخار الماء الذي يرتكز بالطبقة السفلى من الغالف الج أما،  %2ب  األوزون
 mو   m 9التي يتراوح طولها بين   لألشعةالشمسي . وبخار الماء جيد االمتصاص  اإلشعاعمن  %7 و 
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من االشعاع وبهذا  %2تمتص  فإنهااما ذرات الغبار  m 11وٍ   m 55واالشعة التي يتراوح طولها بين   9,1
الشمسية التي تعبر الغالف الجوي يمتصها ذالك الغالف قبل ان تصل  من االشعة 57%يمكن القول ان اكثر من 

 .الى سطح االرض 
  األشعة:انتشار 

يترتب على انكسار االشعة اثناء مرورها في الغالف الجوي انتشارها في جميع االتجاهات والذي يقوم بعملية 
 واالمالح وغيرها من الشوائب العالقة في الهواء  االنتشار جزيئات الهواء وبخار الماء وذرات الغبار والدخان واالتربة

فعالية في االشعة قصيرة الموجات فانه بمجرد الوصول االشعاع الشمسي الى الغالف  أكثروعملية انتشار االشعة 
الجوي فان الجزء االكبر من االشعة الزرقاء تنتشر في الفضاء مما يكسب السماء اللون االزرق ولعل كل منا الحظ 

تغسل الغالف الجوي من الكثير من الشوائب  ألنهالون السماء الى اللون االزرق الغامق بعد سقوط االمطار تحول 
 رقاء.الز التي كانت تعمل على نشر االشعة الشمسية 

من مجموع االشعة الشمسية لكن تلك النسبة تختلف اختالفا كبيرا من مكان  8عن %وتزيد نسبة االشعة المنتشرة 
 التغيم.تبعا الختالف درجة العرض ونسبة  ألخرقت ومن و  ألخر
  األشعة:انعكاس 

يعرف معامل انعكاس االشعة بانه النسبة بين االشعة التي يعكسها الجسم ومجموع االشعة التي تصل اليه فاذا كان 
يقوم  ذالك السطحمن االشعة التي تصل الى  51%فان ذالك يعني ان  51معين %نعكاس من جسم معامل اال

ائب دورا كبيرا لبلورات الثلجية والشو بعكسها الى االعلى وتلعب السحب وقطرات الماء العالقة في الجو وغيرها من ا
وتعكس  االكبر.في عكس جزءا كبيرا من االشعاع الشمسي اال ان السحب هي العامل الرئيسي الذي يعكس الجزء 

مسية وتختلف كمية االشعاع الشمسي المنعكس السحب التي تتكون في جو االرض جزءا كبيرا من االشعة الش
 81%بواسطة السحب حسب نوعية السحب وارتفاعها اذ يزيد معامل انعكاس االشعة من السحب المزن الركامي 

الشمسي المباشر يصل الى سطح االرض في االيام التي تكون السماء فيها ملبدة  عاإلشعاولهذا فان القليل من 
سطح  نحوىاال نسبة قليلة من االشعاع الشمسي المتجه  سال تعكيقة والشديدة االرتفاع لكن السحب الرق بالغيوم.

االرض ويمكن القول وجود عالقة قوية بين معامل انعكاس االشعة من السحب وبين سمكها وارتفاعها كما هو 
 [19]التالي موضح في الجدول 
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II.2.7.  سيةالشمأجهزة القياس المستعملة في الطاقة : 
قياس االشعة الشمسية الساقطة على سطح ما وتعين قيمة الطاقة الشمسية و  حظية والطويلة األمد،للا تابعةلمل

خاصة توضع فى أماكن مكشوفة تقيس وتسجل شدة  قياسوأجهزة  ةوفوتو فولطيتستعمل تقنيات كهرو حرارية 
مباشر فقط، أو اإلشعاع الشمسي كما يمكن قياس شدة اإلشعاع الشمسي ال والمنتشر،اإلشعاع الشمسي المباشر 

  ]5[هما: نميز منها نوعان شائعان المنتشر فقط
  : Pyranographأــ البيرانو ميتر هوجهاز

 ، ويتركب الجهاز من بيرانومتر يثبت آليا   والمنتشر(الكلي )المباشر ي وتسجيل شدة االشعاع الشمس لقياس
المعدنيتين بواسطة سن ريشة تسجل بالحبر هذا  تمدد بين القطعتينبالقطعتين المعدنيتين فيه رافعة تنقل الفرق فى ال

على ورقة رسم بياني مدرجة أفقيا  ورأسيا  يمثل المحور األفقي ساعات النهار، ويمثل المحور الرأسي قيم شدة  الفرق
 الزمنية ( وهى ملفوفة فوق أسطوانة تدور بسرعة الساعةmin2/cmg cal/. / دقيقة2االشعاع )كالورى جرام/ سم

 كل لحظة على الورقة يفالشمس  اإلشعاعدورة كاملة كل يوم أو كل أسبوع ويمكن استخراج قيمة كمية  
  : Perheliometerالبيرهيليومترب ــ جهاز 

وقد حذف االشعاع المنتشر عن طريق تركيب  يستخدم لقياس اإلشعاع المباشر عند السقوط العادي زهو جها

 لمركز مباشرة باتجاه الشمس الحساس في أسفل أنبوب ا
 :نهاوهناك أجهزة أخرى م

 .ذو الكرة البلورية  Campbells Stokesستوكس -جهاز كامبل 1- 
 .الترمومتر ذو الفقاعة السوداء وذو الفقاعة الالمعة2- 
 ترمومتر النهاية العظمى لإلشعاع الشمسي3- 
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 .8.2.IIكهروضوئيةالاالشعة الشمسية التي ترتطم بسطح الخلية  أنواع. 
 كما سطح األرض على معينة حة بمسا أو ضوئيةالخلية الكهرو  بسطح تطم تر التي اإلشعاعات عة ومجم تتكون
 :[19] أساسية وهي  أجزاء ثالثة من)  II-13لالشك (في موضح هو

 المباشر  اإلشعاع حزمة   1-
 المبعثر  اإلشعاع حزمة   2-
 المعكوس   اإلشعاع حزمة  3-

 
 
 

 نسبة األرض ويشكل إلى الشمس من مباشر خط في أي مباشر شعاع عن عبارة وهو نفسه يعرف األول الجزء
 نيكو  المباشر والشعاعبالغيوم  مغطاة الشمس فإن الغائمة األيام في أما .المشمسة األيام في األجزاء هذه من كبيرة
  .اليوم في ذلك العظمى األغلبية المبعثرة الضوئية الحزمة تشكل وبالتالي معدوم، تقريبا
 كميته حوالي وتكون السماء، إشعاع اسم عليه فيطلق السماء من متفرقة أنحاء من يأتي الشعاع هذا أن وبما

 للحزمة مكمل واألخير فهو ثالثال الجزء أما .الغائمة للسماء 100 % وبحدود الصافية للسماء 20 % إلى 10 % 
 الوسائط بواسطة المنعكسة اإلشعاعات الشمسية عن عبارة وهو ،ضوئيةالكهرو  بالخلية ترتطم التي الكاملة الضوئية
 بالخلية المحيطة المختلفة

 العاكسة للشعاع السطوح اختالف بسبب الكمية مختلف يكون الخلية سطح على المنعكس اإلشعاع كمية إن
 في يؤخذ ذلك ألن سطح كل انعكاس ت تومعامال الموجودة العاكسة السطوح بعض على ( يحتويII-2والجدول )
 .األرض من معينة نقطة على الساقط الشعاع كمية إيجاد نريد عندما الحسبان

 ضوئيةالكهرو  الخلية سطح على الساقط الشمسي لإلشعاع ساسيةاأل األجزاء: ) II-13الشكل(
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 انعكاسها ومعامالت الشمسي لإلشعاع العاكسة المواد (: بعضII-2الجدول ) 

 
 يصل الشمسي الذي اإلشعاع مقدار تحديد في أهمية األكثر العامل إن جويال الغالف طبقة مكونات إلى باإلضافة

 تكون النهار منتصف عند.الشمسي اإلشعاع خاللها سيمر التي الجوي الغالف سماكة هو األرض سطح إلى
 والطاقة أصغرية الشمسي خاللها اإلشعاع سيمر التي الجوي الغالف سماكة تكون :وبالتالي عمودية، الشمس
 اإلشعاع خاللها سيمر التي الجوي الغالف فإن سماكة الغروب و الشروق عند أما أعظمية، تكون لألرض لةالواص

 )  II-14لالشك (في كما أصغرية لألرض تكون الواصلة والطاقة أعظمية تكون الشمسي
  البحر عن سطح رالكبي االرتفاع ذات المناطق في مرتفعا يكون الشمسي اإلشعاع طاقة حجم فان السبب ولهذا

 
 فيكون .الشمس حول ودورانها األرض ميل بسبب والشتاء الصيف بين الشمسي اإلشعاع شدة تغير نالحظ أيضا
 األرضية الكرة من الشمالي إلى الجزء الشمسية األشعة تنطلق ولهذا للشمس، مواجها جوان شهر في الشمالي القطب
 من كثافة أقل باعثة الشمس عن بعيد ا ينحرف القطب الشمالي فإن ديسمبر شهر في أما .تقريبا ة عمودي بصورة

 ) II-15الشكل( في كما الطاقة
 سطح األرض من المربع المتر على يساع- اطالكيلوو ب ة مقدر الساقطة الطاقة ر مقدا بأنها الطاقة كثافة )تعرف

 معين زمن في

 المباشر الشمسي اإلشعاع على الجوي الغالف سماكة تأثير :)  II-14الشكل(
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III. 1. الخاليا الكهروضوئيةو االشعاع الكوني: 
III.1.1. : الفعل الكهروضوئي 

     م قام العالم هرتز بتجربة اكتشف من خاللها الفعل الكهروضوئي لكنه لم يتمكن من تفسيره7881في عام 
ات مثلما م وضع آنشتاين فرضيته بأن الضوء يسلك سلوك الجسيم7091، وفي عام ( تجربة هرتزIII .7الشكل )

يسلك سلوك األمواج، وأطلق على هذه الجسيمات اسم الفوتونات، وبذلك تمكن من تفسير الفعل الكهروضوئي، وقد 
 .[21] حاز على جائزة نوبل على إثر ذلك

 :تجربة هرتز 

 قام العام هرتز بشحن صفيحة من الزنك )التوتياء( بشحن سالبة ثم سلط عليها حزمة اشعة صادرة من مصباح  
 .ثم قام هرتز بوضع لوح زجاجي بين المصباح خار الزئبق فالحظ فقد الصفيحة لشحنتها تدريجيا حتى تتعادل ب

 ( تجربة هرتزIII .1الشكل )
لحالتين لم والصفيحة بحيث تسقط األشعة على اللوح، ثم قام بتقريب المصباح وبالتالي زيادة شدة اإلضاءة، ولكن في ا

لنفس األشعة، لم يلحظ أي تغير  موجبة وتعريضهاقام بشحن صفيحة الزنك بشحنة عندما يحصل أي تغير للشحنة.
فيها. تفسير نتائج التجربة عند تعريض صفيحة الزنك ألشعة المصباح يحدث انتزاع لبعض اإللكترونات الحرة من 

 الصفيحة، وهذا ُيسّمى الفعل الكهر وضوئي. 
 متحررة وصفيحة الزنك مما يؤدي إلى ابتعادها. : يحدث تنافر بين اإللكترونات الالحالة األولى
تتكون األشعة الصادرة عن مصباح بخار الزئبق من أشعة مرئية وأشعة تحت حمراء وأشعة فوق  :الحالة الثانية

مما يبين أنها العامل المسبب  البنفسجية،بنفسجية، وعند مرور األشعة باللوح الزجاجي، يقوم بامتصاص األشعة فوق 
لكترونات، ألن تواترها كاٍف النتزاع اإللكترونات من الزنك، كما أن تقريب المصباح لم يؤثر مما يدل على لخروج اإل

 أن شدة اإلضاءة ال عالقة لها وانما تواتر الضوءالساقط. 
 بعد تحرر اإللكترونات يحدث تجاذب بينها وبين صفيحة الزنك فتبقى شحنتها على حالها.  :الحالة الثالثة
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عند سقوط أمواج  (III .2الشكل ) اإللكترونات من سطح جسم صلب تحريرل الكهروضوئي هو ظاهرة إذن الفع

 . [21]  كهرومغناطيسية ذات أطوال موجية صغيرة عليه
 فرضية آينشتاين 

    افترض آينشتاين أن الضوء عبارة عن جسيمات عديمة الشحنة طاقتها
              حركة تساويوهي تتمتع بكمية  الفوتونات،أطلق عليها اسم 

عوض في عالقة كمية الحركة ن ومن القانون  كتلة الفوتون  سرعة الضوء و  حيث
 هي طول موجة الفوتون حيث  نتحصل على العالقة ف

 

 يوضح ظاهرة الفعل الكهروضوئي( III .2الشكل )
حيث أنه  على درجة حرارة الضوء أو على تسخين الجسم ،( III .2الشكل )يعتمد تحرير اإللكترونات من الجسم  ال 

مهما كانت شدة الضوء، ومهما كانت ضخامة اللوح، فإن اإللكترونات ستنبعث بنفس اللحظة التي يسقط بها الضوء على 
ن. واليتم هذا إال بتواترات ضوئية أكبر من حد معين. تتعلق اللوح، أي أن اإللكترونات تتحرر من دون الحاجة إلى تسخي

قيمة هذا التواتر بطبيعة المادة . وُيفسر ذلك بأن اإللكترون بحاجة إلى طاقة النتزاعه، وهذه الطاقة تأتيه من الفوتونات 
فإن تواتر   أكبر أو تساوي عمل االنتزاع، وبما أن طاقة الفوتون تعطى بالعالقة طاقتها التي يجب أن تكون

   وبالتالي يعطى عمل االنتزاع بالعالقة الفوتون يجب أن يكون أكبر من تواتر معين يسمى تواتر العتبة 

 
فمهما كانت شدة الضوء كبيرة، وكان تواتره أقل من تواتر العتبة فإن الجسم لن يفقد إلكترونات، ومهما كانت شدة 

ن تواتره أكبر من تواتر العتبة فإنه سيؤدي إلى تحرر إلكترونات. وغالبًا ما يكتب عمل تحرير الضوء ضعيفة، وكا
 االلكترونات بداللة طول الموجة بداًل من التواتر حيث أن
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 طبيق العددي نتحصل على :وبالت
   

 . ]21[ (ev)عمل االنتزاع ويقدر بواحدة االلكترونفولط و  (nmطول موجة العتبة ويقدر بالنانو متر)حيث 
وهو طول موجة اللون  650nmوبالتالي طول موجة العتبة  1,6evفمثاًل عمل تحرير االلكترون في السيزيوم 

األحمر. وعند إعطاء اإللكترون طاقة أكبر من عمل االنتزاع فإن اإللكترون سيمتص جزء من الطاقة حتى يتحرر ، 
 بالباقي على شكل طاقة حركية وتعطى بالقانون:  ويحتفظ

 
نتاج الكهرباء بمثل المقاومة الضوئية  ةواستعماالت هذه الظاهرة كثير  الخاليا الشمسية والثنائي الضوئي والتارنزستور وا 

 .[8] والصمام المضاعف الضوئيوأنظمة اإلنذار الكهروضوئية الضوئي 

III. 2.1 .( اإلشعاع المتأينIonizing radiation)  
. ا )تشريدها(رات او الجزيئات، بالتالي تأيينهيحمل طاقة كافية لتحرير االلكترونات من الذ إشعاعهو عبارة عن 

المؤين من جسيمات دون ذرية عالية الطاقة، ايونات و ذرات تتحرك بسرعات نسبية، و امواج  اإلشعاعيتكون 
 فيطاقة  األعلى (X) جاما، االشعة السينية أشعةتعتبر و  يلطيف الكهرومغناطيسا من الطاقةعالية كهرومغناطيسية 

فوق البنفسجية من الطيف الكهرومغناطيسي ، بينما الجزء السفلي لألشعة فوق البنفسجية من الطيف  األشعة
إشعاعات اقل تحت الحمراء، الميكروويف، وامواج الراديو تعتبر جميعها  األشعة والكهرومغناطيسي، الضوء المرئي 

 .[27] باعتبار ان الذرات و الجزيئات تتأين على مستويات طاقة مختلفةة و طاق
وجسميات نيوترونات  بوزيترونات، ميزونات، ميوونات،مثل  مؤينة،من الجسيمات دون الذرية  أخرى أنواعهناك ف

 وي لألرض. مع الغالف الج األولىالكونية  األشعةعن تفاعل  والتي تنتج ويةالكونية الثان األشعةتكون  اخرى
 وتعرف بـ األرضالمشعة المصدر الرئيسي لإلشعاعات المتأينة الطبيعية على  وتحلل النظائرالكونية  األشعةعتبر ت
المادة الحرارية الطبيعية من  اإلشعاعاتتكون  أنمن الممكن  الخارجي،في الفضاء أما  ”.الطبيعية اإلشعاعات“

متأينة  إشعاعات إنتاجيتم  أنالشمس( متأينة. ومن الممكن  والهالة منحرارة عالية )مثل تدفقات البالزما  بدرجات
 البرق( ،طبيعيا من خالل تسريع حركة الجسيمات المشحونة خالل حقل من المجال الكهرومغناطيسي الطبيعي )مثل 

 السينية، األشعة أنابيبالمتأينة صناعيا من خالل  اإلشعاعات إنتاجيمكن و . األرضلكن من النادر حدوثه على 
 .[23] المفاعالت النوويةو  مسرعات الجسيماتو 
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III. 1.2.1 .انواع االشعاعات المتأينة 
. األيونيتصنف االشعاعات المتأينة حسب طبيعة الجسيمات، او حسب االمواج الكهرومغناطيسية التي تنتج التأثير 

 تأيين مباشر و غير مباشر. إلىلها طرق تأينية مختلفة، ويمكن تصنيفها 
 يين المباشرالتأ 

نواة الذرة، االلكترونات، مثل  ل كمية كافية من الطاقة.مكانت تح إذاتأيين الذرات بشكل مباشر  ايمكنه اشعةأي 
الميوونات، البيونات المشحونة، البروتونات، النواة منزوعة االلكترونات المشحونة عالية الطاقة، جميعها عليها التحرك 

مكن التعرف عليهما تمت تسميتهم ت للتأيينمصدرين  أولالطاقة الحركية المطلوبة. بسرعة نسبية كافية للوصول الى 
، و االلكترونات α آلفانواة الهيليوم ذات السرعة النسبية تسمى بجسيمات  وهي بأسماء الزالت تستخدم حتى اليوم

  تعرف باإلشعاعي االنكباحي  يمكن لجسيمات بيتا عالية الطاقة ان تنتج اشعة سينية  β-النسبية تسمى بجسيمات بيتا
 التأيين غير المباشر 

الكبيرة الناتجة عن هذا  اآلثارالمتأين غير المباشر متعادل كهربائيا بالتالي ال يتفاعل بقوة مع المادة.  اإلشعاع
 . بالتالي فهي ال تعملمعدومةتمتلك شحنة كهربائية  النيوترون إشعاعمثل  ثانوية. إشعاعاتناتجة عن  اإلشعاع

تتفاعل مع المواد. لكن تتفاعل النيوترونات السريعة مع  أن أوبشكل مباشر على تأيين المواد في خطوة واحدة 
المواد في المنطقة المستهدفة،  أنويهيتم تهييج  وبهذاالبروتونات في ذرة الهيدروجين من خالل نقل الطاقة الخطي، و 

 ي االشعاع البروتوني )البروتونات السريعة(. هذه البروتونات متأينةمسببة التأيين المباشر لذرات الهيدروجين، وينتج ف
 .[27]  مشحونة، و تتفاعل مع الكترونات المادة ةاليبحد ذاتها النها تمتلك طاقة ع

النيوترونات التي تضرب أنوية ذرات اخرى بجانب ذرة الهيدروجين، تنقل طاقة اقل للنواة اذا حدث النقل الخطي 
عديد من األنوية التي ُتَضرب باإللكترونات، يحدث التهيج غير المرن. سواء كان التهيج مرن او غير للطاقة. لكن لل

مرن، فإنه يعتمد على سرعة النيوترونات، سواء كانت سريعة او حرارية، كما يعتمد ايضا على النواة التي تضربها و 
نوي ان ينتح التفاعل النووي المتسلسل، فيتسبب في المواد االنشطارية. يمكن لنيوترون ثاو على مقطع النيوترون. 

 بكميات كبيرة من التأيين الناتجة عن نواتج االنشطار.
  يوضح مدى اختراق بعض األشعة للمواد :( III .4الشكل )و (III .3الشكل )اليفي المخطط الت

 
 
 يوضح مدى اختراق بعض األشعة للمواد (III .3الشكل )
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 سريعة الحركة ويتم ايقافها بصحيفة من الورق. انوية الهيليوم ـ تتكون االشعة الفا من  
 تتكون اشعة بيتا من االلكترونات، يتم ايقافها بصحيفة من االلمنيوم. ـ 
 يتكون اشعاع جاما من فوتونات عالية الطاقة، يتم امتصاصها عندما تخترق مواد كثيفة. ـ 
ا بواسطة عناصر خفيفة، مثل الهيدروجين، والتي امتصاصهتتكون اشعاعات النيوترون من نيوترونات حرة يتم ـ 

 .[26]تبطئهم او تلتقطهم
االشعاعات الكونية المجرية والتي تتكون من أنوية مشحونة عالية الطاقة مثل البروتونات، أنوية  ةال يمكن رؤي ـ

  . HZEالهيليوم و أنوية عالية الشحنة تسمى ايونات 
 
 

 
 
 

 
 

III. 2.2.1 ئيةو على الخلية الكهروضالمؤينة. تأثير االشعة 
III. .1.22.1 .التأثير الفيزيائي لألشعة الكونية 

 االثار النووية 
النووي و النشاط  فاعل( ان تتسبب في التev7E>2.10اشعاع الفا، جاما عالية الطاقة) النيترون،يمكن إلشعاع 

ووي بأشعة جاما. عدد كاف من المستحث، من خالل تنشيط النيوترون، امتصاص الفا، و االنحالل الن اإلشعاعي
التحوالت قادرة على تغيير الصفات الظاهرية و جعل االهداف مشعة بحد ذاتها، حتى عند ازالة المصدر الرئيسي 

 .[23]لإلشعاع
 االثار الكيميائية 

الحرة  الجذوركسر الروابط الكيميائية، و تّكون جذور حرة شديدة التفاعل. تتفاعل هذه يقود تأيين الجزيئات الى 
الرئيسي. )مثل تكسر بوليمرات طبقة االوزون من  اإلشعاعكيميائيا مع المواد المجاورة، حتى بعد توقيف مصدر 

ُيحدث خلال في مشابك الكريستال الموجودة في  أنخالل االوزون المتكون من تأين الهواء( يمكن لإلشعاع المتأين 
ُيّسرع  أنفاخ، زحف المواد و التقصف. ويمكن لإلشعاع المتأين االنت إمكانيةالمعادن، فتجعلهم غير متبلورين، مع 

اشعاعات  تتمثل-اإلشعاعيالتفاعل يوضح ( III .4الشكل )
جاما من خالل خطوط موجية, الجسيمات المشحونة و 
النيوترونات من خالل خطوط مستقيمة. الدوائر الصغيرة 

 .[27]  عاعتظهر اين يحدث االش
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 زمة للتفاعل. تغمقالالتفاعالت الكيميائية الموجودة، مثل البلمرة و التآكل، من خالل التأثير على طاقة التنشيط ال

 . [23]المواد البصرية عند تعرضها لإلشعاع المتأين )تشوه واسواد(
رق اللون. يمكن مالحظة از  -كثافة في الهواء، وهج هوائي متأين بمؤشر بنفسجيينتج االشعاع المتأين عالي ال

 سحابة الفطر الناتجة مباشرة بعد االنفجار النووي المدمر مثل حادثة تشيرنوبيل. مثلخالل الحوادث الحرجة،  الوهج، 
 االثار الكهربائية 

يعتبر هذا  ،بائير للتيار الكهح بالمستويات الضارة ومع احتمالية السما ناقليتهمقت من ؤ  تزيد تأيين المواد بشكل م
الحقة،  كهربائية االلكترونية ومع تيارات األجهزةالمستخدمة في  النواقلالضرر الناتج عن االلكترونيات الدقيقة ألشباه 

ية المخصصة للبيئات عال األجهزةتجعل  أنمن الممكن و .  األجهزةتلف دائم في  أوعملية  أضرارتلحق  أنيمكن 

 . ]24[غير فعالة او تعطي قياسات غير دقيقة الجوي وتطبيقات الغالفمثل الصناعات النووية  اإلشعاع
 .تدخل االشعاعات المتأينة في المجال الصناعي، الحربي، و االستخدامات الطبية. يجب الموازنة بين ضرره و فائدته

III. 2.2.2.1 .اإلشعاعي الضرر نظرية: 

 تحتوي فإنها ، المادة مع عديدة بطرق تتفاعل أن يمكن تنتجها التي األخرى الجسيمات أو المشعة الجزيئات أن بما
 الجسيمات لتفاعل المختلفة األشكال مع األخيرة هذه في تنشأ التي االضطرابات أنواع ترتبط. وشحنة وطاقة كتلة على
 يتم ، مرن تفاعل أثناء. مرنة غير أو مرنة بطريقة العادية الذرات مع أساسي بشكل الجسيمات تتفاعل. المادة مع

 الذرات حركة عن رئيسي بشكل مسؤولة التصادمات هذه مثل. تصطدم التي الجسيمات طاقات مجموع على الحفاظ
. مجموعة أو واحد جسيم إلثارة الحركية الطاقة بعض تستخدم المرن، غير التفاعل أثناء بينما. الشبكة في واأليونات

 هذه نواتج األول المقام في هي المالحظة اإلشعاعية اآلثار. نووية تحوالت إلى أيًضا ةالمرن غير العمليات تؤدي

 :[23] يلي ما أهمية، أكثر تبدو التي التفاعالت من العديد بين ومن. االضطرابات
 ذرية إلكترونات مع مرن غير تصادم: 

 تفقد بواسطتها التي األساسية اآلليات هي بالذرة مرتبطة إلكترونات مع المرّنة غير االصطدامات تكون ما عادةً     
 المادة إلكترونات تخضع التصادمات هذه مثل خالل و امتصاص وسط في الحركية الطاقة المشحونة الطاقة جزيئة

 .(التأين) التحرر حالة أو( إثارة) مثارة حالة إلى لالنتقال المستهدفة
 حالةال هذه ضمن تقع ظاهرتين :الذرية النوى مع مرنة اصطدامات. 
 هذه عند للنواة الطاقة تنتقل. الذرية للنواة الموجبة شحنةوال المشحونة الطاقة جزيئات بين تفاعالت كل قبل .أوال 

 .او انتقالها في الشكبة الجزيئية للمادة  إلثارة النواهكافية غيرلكن  الظاهرة
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تؤدي و  الجزيئات هذه مع مباشرة تتفاعل أن يمكن العالية، الطاقة ذات الجسيمات باستثناء احتمال، أقل هي .ثانيا 
 حاالت من العديد لتسبب كافية بدرجة نشطة الذرة ستكون وبالتاليللمادة ، الجزيئية  الشبكةفي  موقعها من ذرة نقلل

 .[20]األخر الثانويةنتقال اال
 الذرية النوى مع مرن غير تصادم: 
 لالصطدام العالية الطاقة جسيمات تخضع. اإلشعاع قاومةم دراسات في مختلفة عمليات هذه التفاعل فئة تشمل   

 ها فيموقع من النواة انتقالو  نشطة نواة منها تنبعث المستثارة النواة. مثارة حالة في وتركها الذرية النوى مع المرن غير
 في الكيميائية ئبالشوا شكلت أن يمكن  النووية التفاعالت هذه. أخرى انتقاالت إلى بدوره يؤدي مما الجزيئية شبكتها
 .[20] الصلبة المادة

 النواقل هاشبا مع الجسيمات تفاعل: 
 تتسبب أن ويمكن. النواقل أشباه سيما وال ، المواد الفضاء في المشعة الجسيمات تخترق ، العالية طاقتهم وبسبب  
 والجسيمات. تصميمال أثناء االعتبار بعين تؤخذ أن يجب والتي ،هاعبر  تمر التي المواد في الضرر أو عابرة آثار في
أي  ذرية نزوح إنتاجيمكن و ،  ذرة من اإللكترون سحابة تثير أن يمكن ، النواقل أشباه المواد مع بطريقتين تفاعلت

 .للذرات النقل حركة
 العوازل حالة في إال الشبكة في خلل وجود عدموهذا يعني  ، إلكتروًنا أزواًجا اإللكترونية اإلثارة تنتج  . 
 هي الحجم في األضرار هذه. الصلبة المادة حجم في ضرًرا وينتج الشبكة يكسر الذرات نزوح أن حين في 

 دراسة يجعل وهذا .كبير بشكل والبصرية الكهربائية خصائصها تتأثر أن يمكن التي النواقل ألشباه قصوى أهمية ذات
 [20]. الموصالت أشباه أجهزة في اصةوخ المكاني، للتطبيق استخدام أي قبل بدقة تحقق للمواد اإلشعاع مقاومة

 النواقل أشباه في التأين عملية: 
 مثل الثقيلة الجسيمات و السينية واألشعة γلالشعة  يمكنو  ذراتها من المدارية اإللكترونات او تحرير إزالة يتم 

 الجسيمات بين ولومك تفاعل هي اإلشعاعي للتأين الرئيسية الفيزيائية اآلليةو  تاين اشباه الموصالت. البروتونات
 طاقة المنطلق لإللكترون يكون األحيان بعض في. الصلبة للمادة العادية للذرات واإللكترونات المشحونة السريعة
 ويسبقها ثانوية عادةً  التأين عمليات تكون ، النيوترونات مع الصلبة الذرات تفاعالت في. بدوره التأين إلنتاج كافية

 .[20] الشحن سريعة جسيمات تشكيل
 ما مادة قدرةب الخسارة هذه تمثل. المؤينة الطاقة من محددة بخسائر التأين عمليات تتميز ، الكمية الناحية مناما   

 عمق اإللكترونية االصطدامات هذه تحدد. الجسيم لهذا اآلنية للطاقة كدالة المشعة الجسيمات طاقة تقليل على
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 لطاقات بالنسبة فقط. محددة الخسائر هذه تكون العالية، قةالطا مستويات عند. االمتصاص وسط في االختراق
 المرنة التفاعالت إلى يعود الرئيسي الدور وأن ، فعالة غير تصبح اإللكترونية اإلثارة عمليات أنو  نسبيا منخفضة

 النواقل أشباه في الذري النزوح 
 هي هذه. كبير بشكل النواقل شباهأ أداء تدهور إلى يؤدي الذي الضرر يسبب الذي االصطدام من آخر نوع هذا

 المواقع من الذرات إزاحة هي الضرر هذا آلية. البلورية للشبكة العادية والذرات المشعة الجزيئات بين المرنة التفاعالت
 النازحة الذرة تركت. البلوريةللشبكة  امتصاص وسط في تدخل التي المشعة الطاقة جسيمات تنتجها التي ، الشبكية

 :لدينا و فارًغا الشبكة في األولي موقعها من
 اإللكترونات بواسطة النزوح عن الناجمة األضرار •
 البروتونات من النازح الضرر •
  النيوترون النزوح أضرار •
 MeV79و لإللكترونات MeV7هي العادية الطاقات فإن ، السليكونية الزرنيخ بخاليا لحقت التي األضرار ولتقييم 

      .[20] عام بشكل ممكنة القيم هذه تكون ، األخرى للتكنولوجيات بالنسبة. للبروتونات

III. 3.2.2.1 ,فرضية NIEL النزوح المؤقت للذرة من الممتصة والجرعة 
 المادة في المتناثر الجسيم بواسطة المفقودة الطاقة نوعية مع األحيان من كثير في تتناسب عابرة، أو دائمة األضرار

 (.NIEL) المؤين غير الطاقة فقدان المؤقت بالضرر المرتبط الطاقة فقدان يسمى. عبرها تمر التي
 في جسيم عن ناتج ضرر أي أن( Non Ioniwing Energy Loss)وهي اختصار للكلمة   NIEL نظرية تفترض 

 اراالنحس ذرات فقط االعتبار في تأخذ فهي ولذلك. مؤينة غير بطريقة المفقودة الطاقة على فقط يعتمد النواقل أشباه
 : هي NIEL وحدةو األول التصادم في المودعة للطاقة وفقا المستحثة العيوب نوعية تقييم ويتم الركيزة من

 MeV / cm أو MeV cm² / g. [20] 

III. 2. الكوني تدهور عاملي الجهد والتيار للخلية الكهروضوئية بفعل االشعاع 
 لإلشعاع الضوئية الطاقةعلى  المتاحة كهربائيةال الطاقة من األقصى الحد نسبة هيمردود الخلية الكهروضوئية 

 :عوامل عدة على يعتمدو  الشمسي
III. 1.2 .التالية المعايير على الشمسية للخاليا اإلضاءة كثافة تعتمد : اإلضاءة مستوى : 
 .الشمس وقوع زاوية •
 .الشمسية المسافة •
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 .الواقي الزجاج •
 .الظل ظاهرة •

  تبلغ شمسية تدفق كثافةل الشمسية الخاليا تصميم ميت. مختلفة إضاءة كثافةب الشمسية الخاليا تصنيع يمكن     
 2mW/7319  واحدة فلكية وحدة في (AU .)خاصية في تباين إلى الشدة في الزيادة تؤدي (/ V i ) كما يوضح

من  ( بانها االستطاعة االعظمية المنتجةlieu des points optimaux)حيث يقصد ب ) .[22](III .1الشكل )
 طرف الخلية وعند حدوث أي خلل في الخلية تنقص تلك االستطاعة(

 
 .على خاصيتي الجهد والتيار اإلضاءة معدل تأثير( III .5الشكل )

 انخفاض من الرغم على ، قليالً  للجهد األقصى الحد ويزيد ، التيار انخفاض إلى المنخفضة اإلضاءة كثافة تؤدي 
 باختالف تختلف قد المقاومة ألن نظًرا. للخلية الداخلية المقاومة إلى للجهد اإلزاحة هذا يرجع. المفتوحة الدائرة جهد

 .أيًضا المختلفة للخاليا الجهد تبديل يختلف فقد ، الخاليا
 سفلي ووجه تماًما شفاف المقوي الزجاج من علوي سطح من الوحدة تتكون ، الحاالت معظم في  :التشغيل زجاج 

 شفافة للماء مضادة بيئة في الشمسية الخاليا إدخال يتم ، الوجهين هذين بين(. Tedlar ورقة) خاص بفيلم مغطى
 . ]22[البنفسجية فوق لألشعة ومقاومة

 اإلصابة زاوية: 
 الدائرة تيار يقع سوف. ستنخفض الخرج طاقة فإن( عمودية) درجة 09 ليست الشمس مع الورود زاوية تكون عندما

 .اللوحة ستوفرها التي للقدرة جيًدا تقريًبا يعطي سوف األخير هذا. الزاوية جيب مع اتقريبً  الشمسية للخلية القصيرة
كما يوضح  الزجاج عبر أطول مساًرا الضوء يمتلك ، ذلك إلى باإلضافة. مستمر بشكل تتغير الورود زاويةالن 

 .[22]( III .6الشكل )
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 .يارعلى خاصيتي الجهد والت الشمس زاوية تأثير( III .6الشكل )

III. 2.2 .واألبعاد الشمسية الخاليا بناء.  
 عام بشكل تتميز والتي األداءات، هذه هيكلها يضمن أن يجبو . تجميع وبنية ماصة مادة من الشمسية الخلية تتكون 

 :التالية الخمس بالعمليات
 .الشمسي الطيف من مختلفة طاقات من الفوتونات استيعاب على القدرة •
 .مجانية كهربائية شحنات شكل في محتملة طاقة إلى الممتصة الطاقة تحويل •
 .التركيب إعادة عمليات تأثير تحت ، المادة في الكشوط )الخدوش( انتشار •
 .الجهد تشكل والتي كهربائية، قوة توليد وبالتالي محتمل حاجز عبور •
 .خارجية دائرة في الكهربائية الطاقة توفر التي عنها المفرج الرسوم جمع •
ذا ، المادة نفس في تتم الخمس العمليات هذه أن يفرض ءشي ال  المفيد فمن ، الخلية بنية تحسين يريد المرء كان وا 

 بالبساطة تتعلق ألسباب ولكن. الخاصة لوظائفها وظيفة كل تحسين يتم حيث ، المختلفة المواد بين الوظائف فصل
 .[21] الجهاز وتعقيد الطبقات عدد لتقلي األفضل من يكون قد ، الصناعي التنفيذ في التكنولوجية

                 

 النموذجية الشمسية الخلية تركيبة (III .7الشكل )
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 :التالية الطبقات تكديس من أساسي بشكل (III .1الشكل ) في موضح هو كما ، النموذجية الشمسية الخلية تتكون 
 .الممتصة الضوء كمية لزيادة لالنعكاس مضادة طبقة •
 .السالبة الشحنة ناقالت مع طبقة •
 .PN تقاطع •
 .موجبة شحن ناقالت ذات طبقة •
  .[21] األنود دور تلعب والتي ، اتصال طبقة •

III.3.2 .الحرارة درجة : 
 الصمام نم المباشر التيار في كبيرة زيادة التيار الضوئي كما تؤدي ايضا في زيادة تسبب الحرارة درجات في لزيادةا

 .[26] المتاحة الطاقة في نسبي انخفاض مجموع وفي المفتوحة الدائرة الجهد في انخفاض ينعكس الذي الثنائي

 
 .I و V المعلمتين على الحرارة درجة تأثير: (III .8الشكل )

III. 4.2 .الظل ظاهرة 
 أو هوائيات أو أخرى اتلوح بواسطة إخفائها عند عكسي بشكل مستقطبة لوحة في واحدة شمسية خلية تصبح قد  

 :يلي كما هي الشمسية الخاليا على العكسي التحيز آثارو  أخرى إسقاط كائنات
 .الخاليا تسخين •
 .الخصائص الكهربائية للخلية فقدان •
 انعكاس ضد بالظل المخفية والفروع الخاليا حماية الضروري من السبب لهذا .كهربائى ماس من ممكن فشل •

 المعروفة التسلسلية التحويلة. الثنائيات أو سلسلة في وضعت الثنائيات خالل من الحماية هذه فيرتو  يتم. االستقطاب
 بشكل ضرورًيا هذا يعد. المضاءة غير األلواح أو بالظالل المغطاة الفروع تحمي المحظورة الثنائيات باسم أيًضا
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 األلواح بعض إضاءة يتم حيث الشمس تبعت نظام على تحتوي ال التي اللوحات مع الصناعية األقمار لتمرير خاص
 .[24]الشمسية الخلية مع بالتوازي الثنائيات باستخدام فرع إلى تنتمي التي الخلية حماية يمكن. وقت أي في فقط

III. 3. الزرنيخ(-)الغاليوم للخلية الشمسية اإلشعاع عن الناجمة األضرار (GaAs)خارج الغالف الجوي لالرض 

 األخرى والجسيمات والنيوترونات والبروتونات باإللكترونات الشمسية الخاليا تعرض يؤدي اإلشعاع عن الناجم الضرر
 :وهي للخلية (المعلماتخصائص ) جميع على فعلًيا الضرر هذا يؤثر. دائم بشكل إتالفها إلى
 اإلخراج القصيرة الدائرة. 
 الجهد دائرة فتح. 
 القصوى الطاقة. 
 الحرارة درجة معامل. 
 المنحنى شكل. 
 الموجية األطوال في الطيفية الستجابةا. 
 المقاومة سلسلة. 
 المعتمد واالتساع التدهور. 
 (والتغيير الكتلة) النوع جسيمات من 
 لإلشعاع التعرض أثناء الخلية حرارة درجة. 
 التعرض مدة. 
 اإللكترونات نع الضرر من مزيًدا والنيوترونات البروتونات تنتج ، عام بشكل اإلشعاع وبعد أثناء اإلضاءة مستوى 
 .السيليكون خاليا من إشعاًعا أكثر GaAs خاليا تكون(. الفضاء في صغير نيوتروني تدفق وجود من الرغم على)
 عن الناتجة الفعلية األضرار أن يعني وهذا. fluence أو التكافؤ الضرر مفهوم إدخال يتم ، االستخدام لسهولة  

 بنفس. Mev7 إلكترونات عن ناتج ضرر إلى ترجمتها يمكن تلفةمخ طاقات من باإللكترونات الشمسية الخاليا
. Mev7 بروتون تلف أو اإللكتروني Mev7 تلف إلى األخرى الجسيمات عن الناتج التلف تحويل يمكن الطريقة
 .[20]  هذا عن عامة لمحة  (III .90الشكل ) البياني الرسم ويقدم
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 .ميزةالم الصفة على االنحطاط تأثير (III .9الشكل )

 الخاليا بتدهور التنبؤ يكون أن يمكن. اإلشعاعي الضرر خالل من بشدة الشمسية الخاليا من الطاقة إنتاج تقليل يتم
 المركبات في للطاقة الفرعية األنظمة تصميم تم. لالقمار الصناعية المهمة طول تحديد في حاسًما أمًرا الشمسية
 فترة خاللللطاقة  الشمسية لخالياا بفقدان التنبؤ الضروري منو  ،الشمسية مدة الحياة للخلية متطلبات لتلبية الفضائية
 المستحسن من لذلك. وبروتون لإللكترون كدالة الشمسية الخاليا لتدهور تجريبية محدودة بيانات هناك . المهمة
 اإلشعاعي االرتباط على القدرة لفقدان منهج يتكون.محدودة تجريبية بيانات على القائم بالتحلل للتنبؤ طريقة استخدام

 . والتأثير( NIEL) المحسوبة المؤينة غير الطاقة مضاعفة من
 فيما البروتون تلف لمعامل الخطي االعتماد بسبب خاصة حالة هو البروتونات بتشعيع المرتبط الطاقة فقدان إن

 نهج إلى حاجة وهناك NIEL مع خطيا االلكترون تشعيع يتغير ال ذلك ومع. الشمسية الخاليا لجميع NIEL بـ يتعلق
 لضرر الممتصة الجرعة حيث من الشمسية الخاليا على اإلشعاع تأثيرات لتمييز الطريقة هذه تسمح. عمومية أكثر

 الطريقة بتفكيك نقوم التالية، األجزاء في محدودة تجريبية بيانات مع الفضاء بيئة في الطاقة بخسائر بالتنبؤ اإلزاحة
 التي الشمسية الخاليا على وحداتنا تطبيق أيًضا يمكن ذلك ومع. الشمسية الغاليوم زرنيخيد لخاليا أعاله المذكورة

 .[20]اإللكتروني والتلوث البروتونات عن تجريبية بيانات لها توجد

III. 1.3 .البروتونات تنتجها تدهور 
 منحنىوال المعادلة في ينمب هو كما .البروتون طاقة لمختلف GaAs p / n الشمسية للخاليا الطبيعية الطاقة تدهور
 :المعادلة التالية طريق عن عليها الحصول يمكن( III01.الشكل) بروتون ضرر عن مميزة

 

 لخلية كهروضوئية تدفق البوتونات عل سطح  تمثل الضرر الناجم عن البروتونات و  : حيث 
 .بسيطة مميزة بوظيفة القوى جميع اناتبي تمثيل يمكن الطريقة، وبهذه    
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 .البروتون لضرر مميز منحنى ( III 01.الشكل)

 منتج) التجريبية البيانات معها تكييف يتم. البروتونات تشعيع بسبب الطاقة فقدان لنمذجة المميز المنحنى إنتاج يتم   
NIEL يمثل ،الموالية  المعادلة خالل من تعريفها ويتم( والتأثير Pmax / Po لجرعة التعرض بعد المردود الطاقوي 
التجريبية  البيانات مع متكيفة ثوابت هي C و  Dxو MeV / g. C بوحدات الجرعة D تمثل. البروتونات من معينة

 ( III 01.الشكل)

 
 :معين مستوى أي إلى الطاقة لتوصيل المطلوبة الجرعة المعادلة لحساب تعديل يمكن

 
 على للحصول NIEL بواسطة الجرعة يقسم. بروتون ألي ثابتة تبقى الجرعة أن هي الطريقة هلهذ األساسية الميزة  

 ذلك يسمح. ضرر إنتاج يمكننا ،( تجريبية بيانات بها توجد التي الطاقة قيم فقط ليس) اختيارنا من طاقة قيمة
 [20]( III 00.الشكل)واحد  مميز منحنى من الضرر معامالت من كاملة مجموعة على بالحصول
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 البروتونات من معينة لجرعة التعرض بعد تشعيع بسبب الطاقة فقدان لنمذجة المميز المنحنى( III.11الشكل)

III. 2.3 .اإللكترونات عن الناتج التدهور 
. GaAs في الشمسية للخاليا العادي الطاقة لتدهور تجريبيا المقاسة المنحنيات (III.12الشكل) ويبين          

 .MeV 72 و 2 و 7 و 9.6 طاقةل اإللكترون تعرض بعد GaAs الشمسية الخلية تدهور تنشيط

   
 .لإللكتروناتاالطاقات  لمختلف التعرض بعد GaAs الشمسية للخلية الطاقة تدهور( III.12الشكل(

  .المعادلة باستخدام معينة طاقة إلكترونات ترسبها التي الضرر طاقة حساب يتم ، قبل من حدث وكما 

 
تمثل الجرعة  Dو 1.0Mevل  تمثل الكثافة الطيفية Sومستوى طاقوي  تمثل الكثافة الطيفية للطاقة عند S(E)يث ح
 .(تجريبي بشكل المعادلة في n قيمة تحديد) كتروناتللإل الطاقوي المسستوىاو  اتقبطعدد ال nو
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 تعد لم الضرر معامالت ألن البروتون حالة من تعقيًدا أكثر يثبت اإللكترون (III.12الشكل) المحنى فإن ذلك عوم
 من مجموعة إنتاج يتم ،(III.13الشكل الشكل في ذلك مثل مميز منحنى إنتاج من بدالً . NIEL مع خطًيا تتباين

 (III.13الشكل ( البيانات

   
 .الممتصة الجرعة ضد المرسوم اإللكتروني التشعيع من GaAs اليالخ القدرة فقدان (III.13الشكل

 من فعالة جرعة تحديد الضروري من الضرر، ومعامالت NIEL للمعامالت الخطي غير االختالف عن للتعويض 
 بشكل المعادلة في n قيمة تحديد يجب. 7VMeكـ  القيمة هذه اختيار يتم ما عادةً . effD اإللكترون، طاقة

 منحنى إنتاج يمكن ، 1MeV اإللكترون طاقة من الفعالة الممتصة الجرعة هذه تحديد خالل من   .[20]تجريبي
 ألنواع ، effD  اإللكترون طاقة من الفعالة الجرعة الستخدام الطريقة هذه تطبيق قابلية إلثبات .(III14.الشكل( مميز
 MeVعند  أخرى مرة effD وضع يتم. SI لـ الشمسية للخاليا المميز المنحنى حساب يتم ، الشمسية الخاليا من أخرى

 الممتصة الجرعة إلكترون رسم ذلك بعد يتم ، الموالية المعادالت باستخدام التجريبية السليكونية للبيانات n= 2 و 1

  .[20] كثوابت DX و C مع المعادلة بواسطة تعريفها يمكن والتي واحد خط على البيانات مختلفة إلكترونات لطاقات

 
 

  .اإللكترون لضرر مميز منحنى (III.14الشكل(
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III. 3.3 .اإلشعاع جسيمات طيف على واقية طبقة تأثير: 
 في اللوحة وطبقة األمام في واقي زجاج بواسطة اإلشعاع طيف من جزئيا محمية الشمسية األلواح الفضاء في   

 الطيف يمثل الذي المنخفض ضليالتفا الطيف حساب يمكن االعتبار، في الحماية هذه أخذ حالة في. الخلف
 الخلية سطح في مباشرة يخترق الذي الحقيقي الطيف هو المنخفض التفاضلي الطيف ، الحماية خرج عند الحقيقي
 .[21] يةالشمس

III. 4.3 .العيوب حساب طريقة 
 أن وبما. الكهربائى توصيفها معالم في التغيرات حيث من الفضاء بيئة في الشمسية الخاليا سلوك وصف يمكن

 ، لإلشعاع المختلفة بالجوانب ستتأثر مواد من تتكون وقد تفصيالً  أكثر تصبح سوف المستقبل في الشمسية األلواح
 الشمسية الخاليا مع. اإلشعاع بها يتفاعل التي العمليات معرفة ، والبيئة معين نظام إلى بالنسبة ، الضروري من فإنه

 الفضاء في الستخدامها تعقيًدا أكثر بيئة في سلوكها لتقدير العمليات ههذ تصف التي الفيزيائية النماذج فهم وكذلك
. الضرر هذا لتقييم أساليب عدة تطوير تم ، اإلشعاع تأثير تحت الشمسية الخاليا لحقت التي األضرار دراسة في

 وقد. األقلية ناقالت انتشار طول أو العمر في التغيرات حيث من الضرر هذا وصف الممكن من بالفعل، رأينا وكما
 الخلية في التشريد عن الناجم الضرر مقدار يحدد الخدمة عمر قياس ألن واسع نطاق على الطريقة هذه استخدمت
 والبروتونات اإللكترونات بواسطة التشعيع تأثيرات لمحاكاة تحليلية نماذج تقديم هو القسم هذا من الغرض. الشمسية

 . [20]الشمسية الخاليا على
III.  4 .لخاليا الشمسية من االثار السلبية لإلشعاع الكوني :حماية ا 

 البيانات أساس على. المختلفة الطاقات ذات الجزيئات ضرر فعالية لتقييم منهجياً  تحليالً  المفهوم هذا يتطلب  
 عن الناتجة الفعلية األضرار أن يعني وهذا. MeV fluence7 أو التكافؤ الضرر مفهوم إدخال تمو  ، التجريبية

 سمك على تعتمد المكافئة، االنبثاق نسبة أيًضا وتسمى الكفاءة هذه. مختلفة طاقات من باإللكترونات الشمسية ياالخال
 الرتباطعند  التوازن عدم حالة في االنهيار طريق عن الخاليا تلف لتجنب .[20] الخلية لحماية المستخدم الغطاء

 يقوم التوازن اختالل حدث إذا. وحدة كل حواف عند حماية صمام لديك يكون أن يكفي ،الشمسية للخاليا سلسلالمت
 التشغيل في. الفرع في األخرى الوحدات من الحالي بالتدفق ويسمح يحميها التي الوحدة بعزل للحماية الثنائي الصمام
  الوحدة في التشغيل جهد يساوي عكسي بجهد مستقطباً  للحماية الثنائي الصمام يكون أن يجب العادي
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 22[ لتجنب تلفها العكسية التيارات مرور لمنع عفر  كل[ . 
 ووجه تماًما شفاف المقوي الزجاج من علوي سطح من الوحدة وألن حماية المقاوم لالشعة الضارة ال زجاج تطوير 

 مضادة بيئة في الشمسية الخاليا إدخال يتم ، الوجهين هذين بين(. Tedlar ورقة) خاص بفيلم مغطى سفلي
 .البنفسجية فوق لألشعة قاومةوم شفافة للماء

 خاليا تكون GaAs عند تعمل أن يمكن وبالتالي ، أقل الحرارة درجة مع الكفاءة وفقدان ، لإلشعاع تحمالً  أكثر 
 . [22]العالج في صعوبة أكثر وبالتالي ، السيليكون خاليا من هشاشة أكثرلكنها  عالية حرارة درجات



( الكهروضوئية الوحدات تدهور على الكونية األشعة تأثير دراسة) : خالصة  
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 خاتمة

 

 فهم من كان البد ,في ما تقدم عرضهتدهور الخاليا الكهروضوئية  الكونية على تأثيرات األشعةل خالل دراستنامن 
وعلى  ا الكهروضوئيةيسمح بفهم تأثيرها على الخالي لألرض.مما غالف الجويلوتفاعلها مع ا.وتحليل األشعة الكونية  

التي تعتبر كعنصر  خاصة اشباه النواقل .داخل وخارج الغالف الجوي والمغناطيسي لألرض العديد من خصائصها
من  حمايتهافي ا بمختلف جوانبهالكونية  التأثير لألشعة هذا أهمية دراسة وتكمن. الكهروضوئية الخاليا في أساسي

ظل الزيادة المفرطة  خاصة في بتطوير وتوسيع استعماالتهاو  مردودها الطاقويالقصوى من  واالستفادة التأثيرات السلبية
والتوجه العالمي نحو الطاقة المستدامة  المتاحة مصادر الطاقة استغالل والتحول الحاصل في في الطلب على الطاقة

 .وآثاره السلبية  كمصدر أساسي للطاقةهيمنة البترول  لتخلص منل. خاصة الطاقة الشمسية والصديقة للبيئة

النتائج التجريبية التي ب الرتباطهاوهذا ان البحوث في هذا المجال التزال فتية وفي تطور مستمر وقد تبين من هذ العمل 
 والتجهيز المتطور التكنولوجيات على المعتمدة  وفق المعطياتتواكب وتساهم في تطوير كفاءات الخاليا الكهروضوئية 

ال مفتوح الستغالل البرمجيات . ويبقى المج االفتراضية للمحاكاةوبالموازاة مع المعطيات والبحوث النظرية التي تفتقر .
  خاليا الشمسية.وتطوير كفاءة هذه ال الواقع لمحاكاةاالفتراضية 

نشريات اللكترونية )مواقع. مجالت. مقاالت. مذكرات .وقد اعتمدنا في البحث على مجموعة من المراجع والمصادر ا
درة ن ظل في. حيث تركز معظمها تأثير هذه اإلشعاعات خارج الغالف الجوي والمغناطيسي لألرض ......الخ(علمية

 . تأثيرات األشعة الكونية على تدهور الخاليا الكهروضوئيةبخصوص  لفاتؤ للم
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