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Interdisciplinary nature of 
Nanotechnology
Nanoscience and technology is the 
interdisciplinary area covering its 
applications in various fields
علم النانو والتكنولوجيا هو مجال متعدد التخصصات
يغطي تطبيقاته في مختلف المجاالت

• Materials science
• Molecular Biology
• Electrical & Mechanical 
Engineering
• Nano Technology
• Applied Mathematics & 
computer science
• Chemistry
• Physics
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.المواد النانوية لتطبيقات تخزين الطاقة

Nanomaterials for energy 
storage applications.

• توفر نسبة السطح إلى الحجم العالية 
ومسارات االنتشار القصيرة النموذجية 

ة للمواد النانوية حالً لتحقيق طاقة عالي
عالوة . وكثافة طاقة في نفس الوقت

على ذلك ، فإن توافق المواد النانوية 
مثل -مع تقنيات التصنيع المتقدمة 

الطباعة ، والطالء بالرش ، والتجميع 
يسمح -من لفة إلى لفة ، وما إلى ذلك 

بتصميم وتنفيذ أجهزة تخزين الطاقة 
.القابلة لالرتداء والمرنة والقابلة للطي
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Nano in Nature
Nanoscale structures existed in nature long before scientists 
began studying them in laboratories.
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يع يبلغ عرض خيط واحد من الحمض النووي ، وهو اللبنة األساسية لجم

.الكائنات الحية ، حوالي ثالثة نانومتر

(مزدوج الخيط DNAوحيد الخيط ،  DNA)نانو في الطبيعة 

(فراشة مورفو)نانو في الطبيعة 

ية تغير تحتوي المقاييس الموجودة على أجنحة فراشة مورفو على بنى نانو

عطي الطريقة التي تتفاعل بها موجات الضوء مع بعضها البعض ، مما ي

.األجنحة تدرجات اللون األزرق واألخضر المعدني الالمع

تقليد في المختبرات

ع بها معالجة األلوان عن طريق ضبط حجم الجسيمات النانوية التي تصن

.المواد

(ريش الطاووس)نانو في الطبيعة 

ع يحصل ريش الطاووس على لونه المتقزح من الضوء الذي يتفاعل م

.هياكل ثنائية األبعاد بسماكة عشرات النانومترات فقط

تقليد في المختبرات

.تلفةيتم تصنيع هياكل نانوية مماثلة في المختبر لتتوهج بألوان مخ



بعض األمثلة

(أسماك الببغاء)نانو في الطبيعة 

بغاء مصدر لدغة سمكة الب. أسماك الببغاء تطحن المرجان طوال اليوم
رات من معدن يتم نسج بلو. القوية هو األلياف المتشابكة البنية النانوية

ا الهيكل أسنان يمنح هذ. يسمى فلوراباتيت معًا في سلسلة تشبه البريد
.الببغاء متانة ال تصدق

تقليد في المختبرات

لتحمل يمكن يوفر الهيكل الطبيعي مخطًطا إلنشاء مواد تركيبية فائقة ا
في األجهزة أن تكون مفيدة للمكونات الميكانيكية في اإللكترونيات ، و

.األخرى التي تخضع لحركة متكررة ، وكشط ، وإجهاد مالمس

نانو في سطح أوراق اللوتس الطبيعة

 (SEM)سطح أوراق اللوتس المسح الضوئي بالمجهر اإللكتروني 
هذا هو. يظهر الهياكل النانوية على سطح ورقة من نبات اللوتس

.سبب عملية التنظيف الذاتي في أوراق اللوتس

تقليد في المختبرات

انات يعطي الطالء بمثل هذه الده. تصنع دهانات النانو المقاومة للماء
اءة الوقود النانوية المتانة والحماية من البقع واألوساخ ويعزز أيًضا كف

.عند الطالء على السفن
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Applications of Nano technology

• Optical engineering and communication

• Electronics

• Metallurgy and materials

• Biomedical and drug delivery

• Agriculture and food

• Cosmetics and paints

• Defense and security

• Biotechnology

• Energy storage

• Applications

• Textile



Examples for potential applications 
of nanotechnology along 
the value-added chain in the energy 
sector. (Source: VDI TZ GmbH(

• Let's look at these five areas 
of 

• the energy value chain in 
detail

• (taken from "Application of 

• Nanotechnologies in 

• the Energy Sector"
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توليد الطاقة
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•DOI

•https://doi.org/10.1007/978-981-16-1888-8_7



Holey 2D Nanomaterials for Electrochemical Energy 
Storage

لتخزين الطاقة الكهروكيميائية Holey 2Dالمواد النانوية 
https://doi.org/10.1002/aenm.201702179

ا وعدًا كبيرً  Holey 2Dأظهرت المواد النانوية في 
ثلة في لمواجهة العديد من التحديات الرئيسية المتم

ني انخفاض األسطح النشطة ، ومسار النقل األيو
طيئة لفترات طويلة ، وحركية النقل األيوني الب
ئية الناتجة عن إعادة التعبئة الذاتية للمواد ثنا

نانوية تم تلخيص التقدم األخير للمواد ال. األبعاد
يجيات المسامية ثنائية األبعاد ، من حيث االسترات

التركيبية وتطبيقاتها في تخزين الطاقة
.تقبليالكهروكيميائية ، باإلضافة إلى التطور المس
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تكوينفي (TENG)الدورانيالكهربيالنانويالمولد
مجزأقرص

رسم تخطيطي يوضح تصميم هيكل ( أ)
أسفل )الشكل الداخلي  .TENGالقرص 

فوفة عبارة عن شكل مكبر يوضح مص( اليسار
Kapton nanorod  التي تم إنشاؤها على

منظر علوي لصورة ( ب. )مساحة السطح
SEM  الخاصة بـNanorods Kapton 

داخلي الشكل ال. تُظهر تماثلها في نطاق واسع
عالية التكبير  SEMعبارة عن صورة 

في عرض  Kapton nanorodsلشبكات 
500شريط المقياس . درجة30مائل بزاوية 

صورة تظهر جزئين من قرص( ج. )نانومتر
جمعية ال© . )حقيقي لتوليد الكهرباء النانوية

(الكيميائية األمريكية
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مستقبل تقنية المولدات النانوية الكهربائية 

يةالنانوالمولداتتقنيةمستقبليتمحور
الموادتهجينحولاالحتكاريةالكهربائية
جنموذهيالذاتيالتشغيلفكرة" .واألجهزة

مةأنظلتحقيقالنانوتكنولوجيافيجديد
هيو،ذاتيًامكتفيةمستدامةنانوية /دقيقة
يةالطبوالعلوملالستشعاربالغةأهميةذات

ولوجياوتكنالبيئيوالرصدالتحتيةوالبنية
،لذلك .الشخصيةاإللكترونياتوحتىالدفاع
،ذلكمناألهمولكن،فحسبجميلةليست
نوالناتقنيةتلتزم !مفيدةالنانوتكونأنيجب
تواجهالتيالحرجةالمشكالتبعضبحل

يكونأنيجب .العالمفيالمستدامةالتنمية
وفياآلنالنانوتقنيةهدفهوهذا

“ .المستقبل

Zhong Lin Wang, a professor at 
Georgia Institute of Technology
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األلواح الشمسية

رة ، لكن تسمح الطاقة الشمسية للناس بتسخير الكهرباء من الشمس دون خلق نفايات مباش
يرة من عملية إنشاء الخاليا الشمسية كثيفة االستهالك للطاقة ويمكن أن تنتج كميات كب

يليكون البلوري يتم تصنيع الخاليا الشمسية الكهروضوئية باستخدام طبقات من الس. النفايات
ون يبحثون عن باهظ الثمن والتي يتم معالجتها باستخدام مواد كيميائية كاوية ، لذلك كان الباحث
عد خلية ت. طرق لخفض تكلفة إنتاج خاليا شمسية فعالة من خالل هندسة تكنولوجيا النانو

Gratzel،تيتانيوم التي تستخدم طبقة من المواد المغطاة بجسيمات نانوية من ثاني أكسيد ال
ح للخاليا بتجميع عالية المسامية كمادة سطحية بدالً من السيليكون ، أقل تكلفة في اإلنتاج وتسم

.أشعة الشمس عبر مساحة سطح أوسع
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بناء األلواح الشمسية

.يتم عرض بناء الخلية الشمسية أدناه

.  مسيحمي هذا الزجاج مواد أشباه الموصالت من أشعة الش. تتكون الطبقة القمية لهذه الخلية من غطاء زجاجي مضاد لالنعكاس
العليا من هذه الخاليا بحيث يمكن تصنيع الطبقة. في هذه الخلية ، تتوفر أنماط شبكية صغيرة مع خطوط معدنية طفيفة تحت الزجاج

.باستخدام الزجاج ، واألشرطة المعدنية ، والطالءات المضادة لالنعكاس

كون من طبقتين من يت. أهم جزء من الخاليا في الطبقة الوسطى ، حيث يمكن أن تتشكل الطاقة الشمسية بتأثير الخاليا الكهروضوئية
.تتكون الطبقات األساسية لهذه الخاليا من جزأين .nو  pأشباه الموصالت تتكون من مواد من النوع 

قات ويعمل مع الشبكات المعدنية لتوليد تيار كهربائي في طب Pيوجد قطب كهربائي معدني خلفي أسفل أشباه الموصالت من النوع 
ي التقليدي للوصلة الخاليا الشمسية هي في األساس صمام ثنائي تقاطع ، على الرغم من اختالف بنائها قليالً عن الصمام الثنائ. القمة
PN.

ثم نطبق بعض  .nعلى أشباه الموصالت السميكة نسبيًا من النوع  pتتم زراعة طبقة رقيقة جدًا من أشباه الموصالت من النوع 
ال تعيق هذه األقطاب الكهربائية وصول الضوء إلى الطبقة  .pاألقطاب الكهربائية الدقيقة أعلى طبقة أشباه الموصالت من النوع 

.Pأسفل طبقة النوع  PNيوجد تقاطع  .Pالرقيقة من النوع 

نحيط المجموعة بأكملها بزجاج رفيع لحماية األلواح الشمسية من  .Nنوفر أيًضا قطبًا كهربائيًا تجميعًا للتيار تحت طبقة من النوع 
.أي صدمات ميكانيكية

10/11/2022 تقنية النانو في قطاع الطاقة 13



عمل األلواح الشمسية

يضرب ضوء الشمس األلواح الشمسية ويخلق مجاًلا 
ة وإلى سلك تتدفق الكهرباء المتولدة إلى حافة اللوح. كهربائياا
يث يجلب السلك الموصل الكهرباء إلى العاكس ، ح. موصل

والذي يتم تحويلها من التيار المستمر إلى التيار المتردد ،
.يستخدم لتزويد المباني بالطاقة

كيف تعمل األلواح الشمسية؟

عندما تشرق الشمس على لوح شمسي ، تمتص الخاليا
د هذه تول. الكهروضوئية في اللوحة الطاقة من ضوء الشمس

بائي الطاقة شحنات كهربائية تتحرك استجابةا لمجال كهر
.داخلي في الخلية ، مما يؤدي إلى تدفق الكهرباء

مبدأ الخلية الشمسية

اشرة الخلية الشمسية هي جهاز يقوم بتحويل طاقة الضوء مب
نع تص. إلى طاقة كهربائية من خالل التأثير الكهروضوئي

بدأ الخاليا الشمسية أو الخاليا الكهروضوئية على أساس م
إلى يقومون بتحويل ضوء الشمس. التأثير الكهروضوئي
.(DC)كهرباء تيار مباشر 

ما هي مكونات األلواح الشمسية؟

لسيليكون تتكون اللوحة الشمسية القياسية من طبقة من خاليا ا
، وإطار معدني ، وغطاء زجاجي ، وأسالك مختلفة للسماح

مادة غير السيليكون. للتيار بالتدفق من خاليا السيليكون
ويل معدنية لها خصائص موصلة تسمح لها بامتصاص وتح

.ضوء الشمس إلى كهرباء
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الخاليا الشمسية ذات الروابط 
الرقيقة عبر مواد تحويل الطول 

الموجي

يتيح شبه الموصل الجديد الذي طورته جامعة 
كيوتو إمكانية تصنيع األلواح الشمسية التي
تضاعف كمية ضوء الشمس المحولة إلى 

تعمل تقنية النانو أيًضا على خفض. كهرباء
التكاليف ، وإنتاج توربينات رياح أقوى وأخف

ل وزنًا ، وتحسين كفاءة الوقود ، وبفضل العز
الحراري لبعض المكونات النانوية ، يمكنها 

.توفير الطاقة

CREDIT: KyotoU / Katsuaki Tanabe
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Disadvantages of Solar Panels

Here, the different disadvantages of solar panels are as follows

It has a high cost of installation.

Its efficiency is low.

During cloudy days, energy cannot be produced, and even at night, we will not get solar energy.

It requires a lot of lands to occupy it forever.

The initial cost of installation is very high.

Power generation is much lower than nuclear or other resources for power generation.

It is troublesome for a few days when it is cloudy.

Their production causes pollution.
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Advantages of Solar Panels

The advantages of solar cells include the following.

It is a renewable energy source.

The electricity bill can be reduced by its use.

Maintenance costs are low.

Simple to operate.

It does not generate noise and emissions.

It does not use water or fuel to generate electricity.

The lifespan of these cells is about 30 years.

It needs less maintenance.

No pollution is associated with it.

It should last for a long time.
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high efficiency Monocrystalline silicon solar cell
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Applications of 

Solar Panels



NBIC ،وتكنولوجيا والتي تعني تقنية النانو والتكنولوجيا الحيوية
.ةالمعلومات والتقنيات الجديدة القائمة على العلوم المعرفي

تقنية النانو في قطاع الطاقة

،QdotBsرسم تخطيطي يوضح تكامل ( أ. )مخطط التشخيص
اكتشاف ومقايسة الشطيرة القائمة على المحلول ، والموائع الدقيقة و
سببات الفلورة مع برنامج مخصص لإلنتاجية العالية ، واكتشاف م

انظر المعلومات الداعمة للحصول على)األمراض المنقولة بالدم 
عث صورة مضان لمجموعة من ألوان مختلفة تنب( ب(. )التفاصيل

مناسبة QdotBsميكرومتر من البوليسترين 5.0منها ، قطرها 
0.75، × 40هدف أوليمبوس )للمقايسات البروتينية أو الجينومية 

NA ، ميكرومتر20= شريط المقياس( .)C)  ملفات تعريف انبعاث
Qdot المعيارية المقابلة لـQdots المستخدمة للرموز الشريطية

عينة ( د. )نانومتر365وكلها متحمس باستخدام ضوء ، (B)في 
ن مع اآلبار رقاقة موائع جزيئية ، ملفقة في بوليديميثيل سيلوكسا

15ميكرومتر وارتفاع 100أبعاد القناة عرض . المسمى
ناة للتركيز تم استخدام الصبغة الزرقاء لتصور تقاطع الق. ميكرومتر

(ةأعيد طبعه بإذن من الجمعية الكيميائية األمريكي. )الكهربي
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EV Charging Solution
https://www.electronicsmedia.info/2022/10/06/ev-charging-solution/

إلىنظيرمنالمتجددةالطاقةتداولنموذجفي•
،الموزعةالمتجددةالطاقةأصولأحدفإن،نظير
ةالشمسيالطاقةمعالمنزلمالكمثلللمالكيمكن
أوعبيأكبرتركيبمعتجاريمجمعأوالسطحعلى

تمعهممجمعالموقعفيينتجونهاالتيالطاقةمشاركة
داخل (" ("األقران"،المثالسبيلعلى)الجيرانو

مرفقحدودداخلأي)الكهربائيةالمبانينفس
بقًامسالموجودةالتحتيةالبنيةباستخدام (التوزيع
منصةخاللمنذلكتسهيليتم .التوزيعلمرفق

Hygge.
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What is the latest semiconductor technology?

Recent advancements in semiconductor materials

• Tin oxide.

• High-power gallium nitride.

• Antimonide-based and bismuthide-based materials.

• Graphene.

• Pyrite.

ما هي أحدث تقنيات أشباه الموصالت؟

التطورات الحديثة في مواد أشباه الموصالت

.أكسيد القصدير

.نيتريد الغاليوم عالي الطاقة

.bismuthideو  Antimonideالمواد القائمة على 

.الجرافين

.البيريت
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Next‐Generation EV Charging Solution with Renewables Dominance, Minimal Investment and High Profitability
حل شحن المركبات الكهربائية من الجيل التالي مع هيمنة الطاقة المتجددة والحد األدنى من االستثمار والربحية العالية
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مناقشة
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