
 

 خالصةال

الطاقة الكهربائية كأحد افضل مصادر الطاقة النظيفة، وتعد الطاقة  وفيرتستخدم الطاقات البديلة في ت     

الشمسية احد وسائل الطاقة البديلة االكثر شيوعا بسبب امكانيات توفرها مما يسهم في تغطية الحاجة المتزايدة 

كهرباء الوطنية والمستمرة للطاقة الكهربائية، وفي بعض الدول المتقدمة كألمانيا يشارك المواطن بتجهيز منظومة ال

بالطاقة الكهربائية التي يولدها من خليته الشمسية المنزلية ويتقاضى عليها ثمن مما يسهم بزيادة دخل الفرد، ومما 

الشك فيه ان المساحات االرضية االكثر عرضة للطاقة الشمس كمدننا يتوجب عليها االستثمار االكبر لهذا 

ضعف كفاءة المنظومات الشمسية من حيث  سببربائية، غير ان التعرض الشمسي في توليد اكبر للطاقة الكه

الخواص الضوئية كاالمتصاصية واالنعكاسية ادى الى هدر بالمال وانعدام الجدوى االقتصادية من تلك 

المنظومات في بداية تنصيبها او بعد فترات زمنية من عملها، وبالنظر لما تحتويه تقنيات النانوتكنولجي من 

مختلفة كليا عن الخواص االعتيادية للجزيئات، ومن هذا المنطلق جاءت فكرت هذه الدراسة خواص الكم ال

( على سطح المعدن المستخدم في Thin Filmsوالمتمثلة بترسيب الطالءات النانوية لالغشية الرقيقة )

ول على المجمعات الشمسة سعيا لالستفادة من تلك الخواص ووصوال لجدوى اقتصادية اعلى من خالل الحص

 الكفاءة االفضل في استخدام الطاقة الشمسة كطاقة بديلة.

حيث تهدف الدراسة الى تحسين اداء السطح الخارجي للمجمع الشمسي بتوظيف تقنية النانوتكنولجي من    

خالل استخدام تقنية الطالءات النانوية لالغشية الرقيقة على السطح لزيادة كفاءة الخواص الضوئية 

وتقليل االنعكاسية، وذلك من خالل ترسيب اغشية رقيقة بتجانس عالي وهي اوكسيد السليكون كاالمتصاصية 

(SiO2( اوكسيد الزنك ،)ZnO( واوكسيد التيتانيوم ،)TiO2 على سطح نماذج سبيكة األستاينلس ستيل ،)

(Stainless steel 316( وسبيكة االلمنيوم ، )Aluminum alloys( والسيليكون وفر ، )wafer Silicon ،)

حيود األشعة  طريقة(، ثم التحقق من جودة ونوعية وسمك الغشاء المرسب باستخدام Glass)وسبيكة الزجاج 

فحص  (، وXRF) فحص فلورية األشعة السينية و ،(SEM)االلكتروني الماسح ، والمجهر (XRD)السينية 

الضوئية كاالمتصاص واالنعكاسية بتقنية ، ثم دراسة ومقارنة وتحليل الخواص  (AFM) مجهر القوة الذرية

 .  (UV)البنفسجية  وفوق المرئية األشعة طيف فحص االشعة



لهذه  (UV)بينت النتائج اإليجابية بزيادة كمية االمتصاصية من خالل الغشاء الرقيق المرسب، بعد أجراء فحص 

األغشية وعمل مقارنة مع نتائج دراسات سابقة بنفس طريقة الترسيب، حيث كانت نسبة االمتصاصية للزجاج 

(، % 99( هي )ZnOلمادة ) ة، بينما اصبحت نسبة االمتصاصية للمواد المرسب(3)%بدون ترسيب هي 

(، وتبين % 77هي ) (SiO2(، وقيمة االمتصاصية لمادة )% 87( هي )TiO2وقيمة االمتصاصية لمادة )

 نتائج هذه الدراسة لزيادة في كفاءة االمتصاصية للسطح الماص للمجمع الشمسي.

 




