حياتنا والطاقة
الشمسية

الطاقة الشمسية
عظيم للطاقة .فمن الشمس تنطلق أشعةٌ
ٌ
الشمس مصد ٌر
يوميًا بإتجاه األرض يمكن أن ُتستخدم للقيام بأعمال مفيدة
ومذهلة .فإذا استطعنا استغالل هذه األشعة يمكننا أن
نستخدمها للتزود بالطاقة التي نحتاجها .وتُعزى أهمية هذه
الطاقة لكونها متوفرة مجانًا بشكل يومي إلى جانب كونها
طاقة ُمتجددة.
تابع معي لنلقي نظرة على كيفية استغالل الطاقة
الشمسية واستخدامها من خالل األلواح الشمسية
إلمدادنا بالطاقة التي نحتاجها في حياتنا اليومية .هل
أنت مستعد؟ هيا نبدأ!

قوى هائلة؟
ً
هل تعلم أن للشمس
يتكون النظام الشمسي من  8كواكب ( المعروفة حتى اآلن) ونجم يتشكل على هيئة
'كرة نارية ضخمة' .إنها الشمس! الكثير من الناس ال يعرفون مدى اعتمادنا على هذا
النجم المتوهج في السماء .فالشمس تنتج الطاقة منذ باليين السنين ،وبدونها تتجمد
األرض وال تستطيع النباتات أن تنمو أو تنتج األوكسجين ،مما يعني انعدام الحياة على هذا
الكوكب.

ما هي الطاقة الشمسية؟
الطاقة الشمسية هي الطاقة المنبعثة من أشعة الشمس
وهي متوفرة في كل مكان .تمتص النباتات ضوء الشمس
وتستخدمه إلنتاج غذائها من خالل عملية تسمى التمثيل
الضوئي.
أما البشر ،فهم يستخدمون أشعة الشمس منذ قرون
عديدة للطهي ولتدفئة المنازل وتجفيف الطعام وتسخين
الماء وتوليد الطاقة الكهربائية.

ماذا نحتاج إلنتاج الطاقة الشمسية؟
سؤال رائع! لكي نحصل على الطاقة الشمسية ال بد لنا من
توفير ألواح شمسية .هذه األلواح تشبه المرايا ولها أشكال
وأحجام مختلفة .الطاقة القادمة من أشعة الشمس
تسقط على هذه األلواح الشمسية المصنوعة من مواد
يمكنها تكوين تيار كهربائي عندما يتم امتصاص
الضوء وتحويله إلى طاقة كهربائية.

هل يمكنك أن تخبرنا
عن كيفية عمل األلواح
الشمسية؟
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اآلن ،عرفنا كيف يتم تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء ،وكيف نستفيد منها .يتكون
اللوح الشمسي من مجموعة خاليا شمسية ،وقد يتم تثبيت هذه األلواح بعناية على
أسطح المنازل والمباني وعلى قمة أعمدة اإلنارة في الشوارع بحيث تكون معرّ ضة
الستقبال أكبر كمية من أشعة الشمس من أجل الحصول على قدر كبير من الطاقة.
يتم استخدام األلواح الشمسية في دول كثيرة حول العالم لكونها وسيلة صديقة
للبيئة إلنتاج الطاقة و ألنها قادمة من الشمس وال تسبب أي ضرر لألرض .وإذا قمت بجولة
في منطقتك ،قد تشاهد ألواحًا شمسية مثبتة على أسطح المنازل والمباني التجارية.
عندما تكون الشمس عند أعلى نقطة لها في السماء ،فإن األشعة تسقط على األلواح
ويتم تحويل الطاقة المتجمعة إلى كهرباء .كلما كان عدد األلواح الشمسية أكثر
كلما حصلنا على طاقة شمسية أكبر .يمكن للمنزل أو المحل التجاري أن يحصل على
 75% – 50%من الطاقة الالزمة له من الطاقة الشمسية.

مالحظة :الخاليا الشمسية التي تستخدم في األلواح لتوليد الطاقة
تسمى الخاليا الضوئية أو الكهروضوئية ( تعني كهرباء الضوء) تقوم
بتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية .عندما تسقط أشعة
تذكرعملية
ّ
الشمس على خلية ضوئية ،فإن هذه الخلية تمتصها (
التمثيل الضوئي ،عندما تقوم خاليا البالستيدات الخضراء بامتصاص
الضوء) .الضوء الممتص هو الذي ينتج الطاقة التي تستخدم للكهرباء.

فوائد الطاقة الشمسية
 .1تكنولوجيا الطاقة المطوّ رة يمكن أن تحوّ ل حوالي  20%من ضوء الشمس
مباشرة إلى كهرباء.
 .2الطعام المطهي بواسطة الطاقة الشمسية أكثر فائدة  ،حيث تكون له قدرة
أكبر على االحتفاظ بالفينتامينات والمعادن ألن الطهي يتم ببطء وبدرجة
حرارة أقل.
 .3الطاقة الشمسية تساعدنا على العيش بحياة مستدامة؛ فهي تساعدنا
على التعامل مع الظروف غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية ،تغير المناخ،
االضطرابات ونقص الغذاء.
 .4األلواح الشمسية ال تحتوي على قطع متحركة؛ مما يعني أن صيانتها سهلة
وتدوم لفترة طويلة .قد يبدو أنها أكثر تكلفة من األنظمة التقليدية ،ولكن
إنتاج كميات كبيرة منها يقلل من التكلفة ويجعل هذه الطاقة الصديقة
للبيئة منافسة.
 .5يتوقع الخبراء أن حوالي  %50من إنتاج الطاقة في العالم سيكون من مصادر
الطاقة المتجددة بحلول عام .2040
 .6تركيب سخانات ماء تعمل بالطاقة الشمسية أو األلواح الشمسية يساعد في
تخفيض مبالغ فواتير الكهرباء.

لنمرح مع الشمس
 1تجربة مكعبات الثلج
سحابات
ّ
ضع مكعب ثلج في ثالثة أكياس ذات
زمامة .ضعها في الخارج على ألواح بيضاء،
ّ
رمادية وسوداء .قم بقياس كمية الماء الذائب
أي مكعب ثلج ذاب أوالً؟
بعد بضع دقائقّ .

 2تجربة المرآة الحارقة
تحذير :ال تقم بتجربتها على الجلد أو العيون.
يُطلب المراقبة من قبل شخص بالغ.
قم بتعليق مسمار في قارورة بالستيكية
باستعمال خيط أسود .أحضر عدسة مكبرة
وركز أشعة الشمس على الخيط حتى يحترق .ال
ّ
يمكن إجراء التجربة باستعمال خيط أبيض.
كما يمكنك حرق اسمك على ورقة باستخدام
عدسة مكبّرة لتركيز أشعة الشمس على
االسم.

 3تجربة قارورة الماء
قم بتعبئة قارورة بالستيكية بلترين من الماء
وعلّقها بشكل مقلوب.
ضع بضع نقاط من سائل تبييض ليصبح الماء
نظيفًا .ضوء الشمس يدخل القارورة من أعلى.
يعمل الماء على تشتيت ضوء الشمس في
جميع االتجاهات ،وعندها تضيء القارورة كما
لو كانت مصباحًا بقوة  60واط.

حقائق عن أشعة الشمس
 .1تم استخدام الطاقة الشمسية ألول مرة من قبل جون هيرسشل  -عالم
الفلك البريطاني حيث استخدم صندوقًا حراريًا لطهي الطعام .رائع! تخيّل
الطهي في صندوق حراري!
 .2هل تعلم أنه يمكن توفير كمية من الطاقة الشمسية تكفي إلمداد العالم
باحتياجاته من الكهرباء .إذا استخدم كل فرد منا الطاقة الشمسية فإن
هنالك احتمال كبير بأن ال نحتاج الستخدام أي شكل من أشكال الطاقة
األخرى .أليس ذلك مدهشًا؟
 .3منذ خمسينيات القرن الماضي تم استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل
المركبات الفضائية .أليس هو بأم ٍر ُمدهش؟
 .4ضوء الشمس يستغرق أقل من  10دقائق حتى يصل إلى األرض .إنه سريع جدًا!
 .5الطاقة الشمسية مثل الكهرباء تقاس بالكيلوواط .كيلوواط واحد يكفي
إلضاءة  76مصباح إنارة.
 .6ميجاواط واحد يكفي إلمداد  10محالت تجارية بالطاقة.
 .7جيجاواط واحد يكفي إلمداد  170,000منزل بطاقة متجددة نظيفة.
 .8لو استمرت األرض بامتصاص الطاقة الشمسية يومًا بعد يوم ألصبحت ساخنة
لدرجة الغليان .لحسن الحظ ،تتخلص األرض من الطاقة التي تكتسبها خالل
النهار في الليل .هذا التوازن بين الطاقة المكتسبة خالل النهار وفقدانها خالل
الليل يعمل على إبقاء حرارة األرض مناسبة .وذلك ما يمكن أن نسميه بالتوازن
المثالي.

اآلن ،دعنا نختبر معلوماتك عن الطاقة
الشمسية!
 )1من أين نحصل على الطاقة الشمسية؟
 £من احتراق الوقود األحفوري مثل الفحم
 £حرارة األرض الداخلية
 £مصادر المياه المتحركة كاألنهار
 £أشعة الشمس
 £كل ما ذكر
 )2صح أو خطأ :الطاقة الشمسية تعتبر مصدر طاقة متجدد
 £صح
 £خطأ
 )3الطاقة الشمسية تستخدم لتوليد الحرارة أو .........
 £البرودة
 £الكهرباء
 £الجازولين
 £الطاقة المائية
 £ضوء الشمس
أي مما يلي يعتبر اسمًا آخر للخاليا الشمسية؟
ّ )4
 £الخاليا النشطة
 £الخاليا السلبية
 £الخاليا الضوئية
 £الخاليا الفولتية
 £الخاليا الفوتوغرافية
 )5أين تقع أكبر المحطات الحرارية الشمسية في العالم؟
 £الهند
 £اليابان
 £أستراليا
 £كاليفورنيا
 £كندا
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مشروع شل  -الطاقة الشمسية في المدارس
أعلنت عُ مان شل مشروع الطاقة الشمسية في المدارس في عام  .2015وقد عمل هذا
المشروع على مساعدة العديد من المدارس في السلطنة للحصول على الكهرباء من
الطاقة الشمسية بعد تركيب األلواح الشمسية.
إذا كانت مدرستك أحد مدارس الطاقة الشمسية ،حاول أن تجيب على االسئلة التالية:

أسئلة تفاعلية
هل تستخدم مدرستك الطاقة الشمسية؟
 £نعم

 £ال

إذا أجبت بنعم على السؤال السابق :كيف تم تثبيت ألواح الطاقة الشمسية في
مدرستك؟
 £مثبتة على األرض

 £مثبتة مع مظلة

 £مثبتة على السطح

 £غيرها

بالنسبة إلى السؤالين أ) و ب) أدناه ،يمكنك أن تطلب المساعدة من مُ درسك أو
مدير مدرستك.
أ) كم كيلوواط من الكهرباء تستهلك مدرستك شهريا؟

ب) كم كيلوواط من الكهرباء يتم إنتاجها من األلواح الشمسية في مدرستك شهريا؟

ج) اآلن ،اقسم اإلجابة في السؤال ب) على اإلجابة في السؤال أ) واضرب الناتج في . 100

كم تبلغ نسبة الكهرباء اإلجمالية المستهلكة في مدرستك التي يتم الحصول
عليها من األلواح الشمسية ( نسبة مئوية)؟
(مساعدة :انظر إلى إجابتك على السؤال ج) أعاله)
ُ

الطاقة الشمسية جزء من حياتنا اليومية .اآلن ،من خالل األلواح الشمسية نستطيع
أن نحصل على الطاقة التي نريدها ونستفيد من اإلمكانيات الهائلة التي توفرها
لنا الشمس.
رائع جدًا ما يمكن الحصول عليه من الشمس ،أليس ذلك صحيحًا؟

