أوال  :أنظمة غير طبيعية (فعالة) ()Active Systems
غالبا ما تستعمل هذه االجهزة اما لتدفئة الهواء شتاء أو تسخين الماء طيلة اياا السا ة أو همهماا
معا فإما أن تهون لتدفئة الهواء مباشرة أو لتدفئة الماء الذي يقو بتدفئة الهواء شتاء ويستخد في
هذه االجهزه مضخات خاصة لتدوير الماء او لسحب الهواء .
ه اااط طاارن وأ ااواف مختلسااة لتسااخين الماااء أو الهااواء أوالماااء والشااهل ر ا  )1يوضااج جهاااز
تساخين الهااواء وهااو باارة اان لوحااة تجميا الحارارة ماان أشااعة الشامه ومتصاالة هااذه اللوحا
بأ بوبين اال بوب في أسسلها يدخل الهواء البارد المراد تدفئت واال بوب فاي أ لال لوحاة التجميا
الحراري يأخذ الهاواء السااخن الال خازان حاراري مهاون مان خازان مااء او صاخور ومتصال
بدائرة تدفئة داخلية للمب ل  .فسي و ت ال هار و د توفر أشعة الشمه تؤخذ الحرارة مباشرة من
لوح التجمي الحراري وفي الليل البارد يحول صما الهواء الل المخزن الحراري وههذا.

ثانيا  :أنظمة طبيعية (غير فعالة ) ((Passive Systems
ه اط رغبة وإتجاه واضج اليو الستخدا افهار و ظريات أ ظمة الطا اة الطبيعياة والتاي تحسان
البيئااة الداخليااة أو الخارجيااة للمب اال وتسااهل الحياااة اليوميااة  .إن هااذه اال ظمااة بساايطة الترهيااب
واالستخدا والص يا ة وال تلوث البيئة ومتوفرة بهميات هبيرة طيلاة اياا السا ة فاي جميا أجازاء
الجزياارة ولهااذا فيمه ااا االسااتو اء اان وسااائط ال قاال المهلسااة والشااهل ر ا  )2يوضااج السهاارة
االساسية للطا ة الشمسية .
يجااب ان يتخااذ اارار إضااافة أ ظمااة الطا ااة الطبيعيااة فااي المراحاال المبهااره ماان تصاامي المب اال
للحصول لل اهبر ائد بعهه اال ظمة الوير طبيعية او السعالة التي غالبا ما تهون مساتقلة ان
المب ل ويمه ا ممحظ ذلط من األمثلة المحقة .
غالبا ماا يساتطي ال ظاا الطبيعاي أو غيار السعاال مان العمال بقدراتا الذاتياة و باساتعمال الطا اة
الطبيعية وله ة د يحتاج في بعض االحيان إلل تدخل اإل سان في تحريط أو توجي او إغمن او
فتج لمستسادة القصوى من الطا ة الشمسية او الهواء او المااء وههاذا والشاهل ر ا  )3يوضاج
بعض االمثلة أل ظمة الطا ة الطبيعية .

ثالثا  :أنظمة توليد الطاقة الكهربائية Solar electricity power
ظرا لما تسببة وتولاده المصاادر االخارى للطا اة مان تلاوث بيئاي هبيار فمتازال أ ظماة الطا اة
الشمسية المولدة للههرباء ليلة اال تشار وغير مجدية إ تصاديا ومهلسة اال ت اء في م اطق هثيرة
من العال ولهن البحوث مستمرة اليجاد ماواد أ ال تهلساة فاي صا ا ة الخمياا الشمساية لماا باأن
المادة االساسية في الشرائج الههربائية هي مادة السيليهون ومتوفرة بشهل هبير في هذه الم اطق
.
وهي بارة ن لوحة بها مجمو ة مان الخمياا الشمساية اطوالهاا التقريبياة 10سا  10 xسا
وتولااد طا ااة ههربائيااة ثابتااة  )DCيمهاان تخزي هااا ألو ااات الحاجااة ويمه ان تحويلهااا الاال طا ااة
متحرهة  ) ACن طريق محوالت خاصة وتحتاج الل ظافة دائمة وتوجية جيد هماا يوضاحها
الشهل ر . )4

