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المقدمة
عزيزي الطالب،
تسخير الطاقة المستدامة والنظيفة كالطاقة الشمسية بجودة عالية
قد يأخذنا لمستقبل واعد لنا ولألجيال القادمة .وبناء على ذلك،
ينبغي علينا أن نعمل جميعا كدول متقاربة ومتعاونة ومرتبطة
بمصير واحد على تثقيف أنفسنا كلما أمكن بكيفية تسخير الطاقة
الشمسية إلنقاذ مجتمعاتنا وكوكبنا ”األرض“ من الدمار .يمكنك
أنت اليوم البدء بقراءة وتلوين هذه الصفحات المجانية لتكتسب
ثقافة بيئية من خالل المواد التعليمية المطروحة في كتب العلوم
بالمدارس والتي لها صلة بالقضايا المطروحة بداخله بصورة
مبسطة لكي تساهم فيما بعد للمحافظة على البيئة .كما أن
ممارسة مهارة التلوين في هذا الكتاب ستطورك وتساعدك في
التعبير وتنمي قدرتك على أختيار األلوان الطبيعية المناسبة لكل
طاقة وهذه المهارة ستكون مفيدة جدا لك في المستقبل.
إستمتع بالقراءة والتلوين!

1

النظام الشمسي

يتكون النظام الشمسي من كواكب وأقمار وأجرام تدور كلها حول الشمس .وتعتبر الشمس
نجم متوسط الحجم بالمقارنة مع باقي النجوم الكبيرة وهي تشع طاقتها منذ خمسة باليين سنة.
المصدر :كتاب العلوم للصف السادس إبتدائي-الجزء الثاني -ص  38وص 51
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مصادر الطاقة

مصادر الطاقة متنوعة منها الضار ومنها صديق للبيئة .وتعتبر الطاقة المتجددة هي الطاقة
التي ال تنفذ وتتجدد يوما بعد يوم مثل الموارد الطبيعية .ومن هذا المنطلق فهي طاقة
مستدامة .وتشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبحار والمحيطات وكذلك الطاقة
العضوية .أما الطاقة الغير متجددة فهي الطاقة التي تشكلت على مدى ماليين السنين مثل
البترول والغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية وهي مصادر غير دائمة وتحتج إلى فترات
ملوثة للبيئة.
زمنية طويلة جدا لكي تتجدد ،إضافة إلى أنها في الغالب ّ
المصدر :كتاب العلوم للصف الثاني إعدادي الجزء االول  -ص 78

3

أوقف التلوث

تتبين أهمية الهواء الجوي ودوره في استمرار الحياة على األرض -بتقدير من هللا سبحانه
وتعالى  -مما يتوجب المحافظة عليه من التلوث ،وهذا ماتهتم به كافة الدول ومنها مملكة
البحرين حيث سُنّت بعض القوانين والتشريعات على المصانع وبعض المؤسسات اإلنتاجية
الملوثات الناتجة عن احتراق الوقود.
التي تضمن المحافظة على الهواء الجوي من التلوث.
ّ
وقد ينتج عنه مشكالت صحية ،كالتهاب العيون ،وصعوبة في التنفس؛ وخصوصا
لألشخاص الذين يعانون من الربو .ويمكن تقليل تشكل الضباب الدخاني في الغالف الجوي؛
إذا استعمل الناس وسائل النقل العامة بدال عن السيارات الخاصة ،أو استعملوا السيارات
التي تعمل بالكهرباء .ومن هنا تكمن أهمية إستخدام األلواح الشمسية لتوليد الطاقة.
المصدر :كتاب العلوم للصف الثاني إعدادي الجزء الثاني – ص  104و110

4

حافظ على الطبيعة

سا .أن سطح
عندما تتأمل جمال الطبيعة على سطح األرض ستجد هواء نقي وما ًء وشم ً
األرض يحصل على الطاقة من مصدرين أودعهما هللا في الطبيعة ،أحدهما هو الشمس،
حيث إن كمية الطاقة التي تصل إلى سطح األرض من الشمس كبيرة جدًّا ،لذا فإن معظم
الطاقة التي نستخدمها اليوم مصدرها الشمس ،والهواء الطلق واألرض الخضراء تساعد
اإلنسان والحيوان والطير للبقاء على ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة مدة أطول.
المصدر :كتاب العلوم للصف الثاني إعدادي الجزء االول  -ص  74و76

5

الطاقة الشمسية

يتم اإلستفادة من أشعة الشمس بطريقتين ،األولى ،بوساطة حرارة الشمس حيث السخانات
الشمسية  Solar collectorsمن على أسطح المنازل؛ ومن خالل األسطح السوداء ،تمتص
أشعة الشمس مباشرة ،وتسخن فيها الماء للتدفئة وغيرها من االستخدامات المنزلية .أما
الطريقة الثانية فتتم بوساطة أشعة الشمس حيث الخاليا الكهروضوئية )(PV
 Photovoltaicالمصنوعة من مادة السيكون وهي أدوات تحول طاقة الشمس اإلشعاعية
مباشرة إلى طاقة كهربائية ،ذات جهد صغيريقدربنصف فولت  0.5-0.6 voltللخلية
الواحدة .وتستخدم عادة في اآلالت الحاسبة وتشغيل األقمار االصطناعية والمحطا ت
الفضائية .وكمية الجهد المطلوب يعتمد على عدد األلواح الشمسية المستخدمة.
المصدر :كتاب العلوم للصف الثاني إعدادي الجزء االول  -ص 79
المصدر :كتاب مبادئ الطاقات المتجددة  -ص 159

8

6

خاليا السليكون

هناك نوعان معروفان من الخاليا السليكونية .والنوع المرغوب فيه أكثر لجودته هو المونو
” ”Monoولونه أغمق وثابت ،وله أطراف مقطوعة ومصنوع من نوع خلية سيليكون
واحدة فقط ،بينما النوع الثاني ويسمى الملتي ” “Multiأو ”“Polyوهو مصنوع من عدة
خاليا سليكونية مختلفة ،ولذلك له ألوان زرقاء خفيفة مبعثرة بسبب إختالف أنواع الخاليا
السليكونية المنصهرة.مع بعضها..والنوعين يمكنهما إنتاج الكهرباء بكفائة ولكن بفروق
ومواصفات بسيطة ومختلفة بينهما حسب تطور التكنولوجيا ولذلك اإلختالف بينهما له عالقة
بالسعر والجودة .وهناك نوع ثالث أقل جودة منهما في إنتاج الجهد والتيار ولكنه إقتصادي
ومرن  flexibleلإلستعمال في األماكن العامة ويسمى ”.“thin-film
المصدر :هيئة الكهرباء الماء وهيئة الطاقة المستدامة ( ملف تدريب الطاقة الشمسية للمقاولين واإلستشارين)-مملكة البحرين

7

أجزاء اللوحة الشمسية

تركب األلواح الشمسية في المصنع بعناية لحماية الخاليا السليكونية بواسطة الزجاج
للسماح بدخول أشعة الشمس فقط ولحمايتها من الرطوبة واألتربة واألوساخ .ووفقا
لبعض المصانع فإنه من المتوقع أن تعمر كل لوحة شمسية لمدة  30 -25سنة مع جودة
أداء تصل إلى  80%إذا كان تنظيفها والعناية بها يتم بانتظام..
المصدر :هيئة الكهرباء الماء وهيئة الطاقة المستدامة ( ملف تدريب الطاقة الشمسية للمقاولين واإلستشارين)-مملكة البحرين
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8

اللوحة الشمسية من األمام

األلواح الشمسية مصنوعة من شبكة مصففة من الخاليا الكهروضوئية cells
) .Photovoltaic (PVوكلما زادت عدد الخاليا كلما زادت قوتها من الجهد والتيار
الخارج منها وكذلك حجم اللوحة ووزنها .وعادة ما تستخدم األلواح الكبيرة ألنظمة أكبر،
ألنها يمكن أن توفر المزيد من الطاقة بأقل عدد من توصيالت األسالك..
المصدر :هيئة الكهرباء الماء وهيئة الطاقة المستدامة ( ملف تدريب الطاقة الشمسية للمقاولين واإلستشارين)-مملكة البحرين

9

اللوحة الشمسية من الخلف

ويعتبر شراء األلواح الشمسية ليس بقرار بسيط ألن األلواح مصممة لتستمر في العمل ما
ال يقل عن  30-25سنة ،وبالتالي يعتبر استثمار طوبل ومهم للمستثمرين في الطاقة
الشمسية .ولذلك يمكن تفحص مواصفات اللوحة الشمسية من الخلف مثل نوع الخاليا
المصنوعة ،وقيمة الجهد والتيارالمنتج ومعرفة أدائها في درجات الحرارة العالية من خالل
معامل درجة الحرارة  .Temperature Coefficientوأيضا نوع سلك التوصيل
والمسافة إلى األجهزة مهمين لتفادي ضعف توصيل التيار إليها .وغالبا ما تعتبر قيمة
الواط  Wattهي المعيار المفضل في حساب أداء األلواح الشمسية عندما تقارن مع
بعضها .وقد يقل األداء بمعدل  80%بعد مرور  25من عملها المتواصل.
المصدر :هيئة الكهرباء الماء وهيئة الطاقة المستدامة ( ملف تدريب الطاقة الشمسية للمقاولين واإلستشارين)-مملكة البحرين

10

تتبع حركة الشمس
Tilt angle

Azimuth

عندما تتحرك الشمس طوال السنة يجعل األلواح الشمسية المثبته قليلة الفعالية للحصول
على أعلى نسبة من الطاقة .ولكن هذه األلواح الشمسية يمكن أن تحقق نسبة تصل إلى
أكثر من  %20من الطاقة اإلضافية عندما تتحرك وتتبع حركة الشمس في جميع أوقات
الصيف والشتاء .وتوجد أجهزة حديثة للقيام بذلك ولكنها مكلفة جدا وتحتاج إلى صيانة
دورية وقد ترتفع تكاليف المشروع واإلستثمار في الطاقة الشمسية بسببها.
المصدر :هيئة الكهرباء الماء وهيئة الطاقة المستدامة ( ملف تدريب الطاقة الشمسية للمقاولين واإلستشارين)-مملكة البحرين

11

اللوحة الثابتة

األلواح الشمسية الثابتة يجب أن تثبت جيدا بإتجاه الشمس وبدرجة ميالن مناسبة لتعمل بكفائة
في فصل الشتاء والصيف .والسبب الرئيسي أنه في أثناء فصل الشتاء تكون الشمس
منخفضة وتميل لألرتفاع خالل فصل الصيف .وللحصول على أفضل طاقة من الشمس في
جميع الفصول فينصح بإختيار درجة ميالن مناسبة .وعمليا تقدر درجة الميالن لأللواح
الشمسية بواسطة حساب الموقع على خطي الطول والعرض Latitude & Longitude
ومنهما يتم تقدير الدرجة بصورة عملية مناسبة لجيع الفصول حسب التجارب العملية.
ولكنها ليست دائما معتمدة بواسطة بعض الخبراء في هذا المجال .وهذا الموقع األلكتروني
سيساعدك على ذلك بعد إدخال إسم بلدك لتعرف درجة الميالن من خطي الطول والعرض
لموقعك على األرض .فمثال  Latitude= 26 Degreesدرجة الميالن في مملكة البحرين.

طالع موقعhttps://www.suncalc.org/ :
المصدر :هيئة الكهرباء الماء وهيئة الطاقة المستدامة ( ملف تدريب الطاقة الشمسية للمقاولين واإلستشارين)-مملكة البحرين

12

تأثيرالظل على األلواح

الغيوم الكثيفة في السماء قد تقلل من قوة وصول أشعة الشمس ولكن المباني واألشجار
القريبة من األلواح الشمسية قد تحجب أشعة الشمس بتاتا عن بعض الخاليا الشمسية،
وبالتالي تضعف أداءها ألن كل خلية تساهم في إنتاج الطاقة اإلجمالية لأللواح الشمسية.
ولذلك يجب تجنب وقوع ظل الشمس على األلواح للحصول على أقصى قدر من األداء.
المصدر :هيئة الكهرباء الماء وهيئة الطاقة المستدامة ( ملف تدريب الطاقة الشمسية للمقاولين واإلستشارين)-مملكة البحرين
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تأثيرالحرارة على األلواح

سيقل أداء األلواح الشمسية مع إرتفاع درجات حرارة الجو .فعلى سبيل المثال ،إذا تم
تصنيع اللوحات بمعامل درجة حرارة بمقدار  -0.45فهذا يعني بأن لكل  25درجة
حرارة مئوية سوف تفقد اللوحة  %0.45من كفاءتها اإلنتاجية .ولذلك ،ينصح بإختيار
لوحات ذات مواصفات معامل درجة الحرارة المنخفضة.
المصدر :هيئة الكهرباء الماء وهيئة الطاقة المستدامة ( ملف تدريب الطاقة الشمسية للمقاولين واإلستشارين)-مملكة البحرين

14

تأثيراألوساخ على األلواح

األلواح الشمسية ستحتاج إلى التنظيف المستمر بالماء والصابون من الغبار ومخلفات
الطيور وأوراق األشجار لزيادة إنتاج الكهرباء .وهذا طبيعي ألنه عندما تغطى األوساخ
بعض الخاليا فأنها ستتأثر ولن تستطيع أن تولد طاقة كافية كما هي العادة ،وهذا التأثير
مشابه لتأثير الظالل عليها.
المصدر :هيئة الكهرباء الماء وهيئة الطاقة المستدامة (ملف تدريب الطاقة الشمسية للمقاولين واإلستشارين)-مملكة البحرين

15

نظام الطاقة الشمسية في المنازل

يمكنك التعرف على دور األجهزة األساسية في نظام الطاقة الشمسية بصورة مبسطة.
مثال ،دور البطارية هو لشحن الطاقة لإلستخدام عند إختفاء الشمس ،ودور المحول هو
تحويل التيار المستمر ) (DCوالصادر من األلواح إلى تيارمتردد ) (ACودورجهاز
التحكم في الشحن هو لتوزيع التيار القادم من األلواح الشمسية ولحماية البطارية من
الشحن الزائد وتعرضها للتلف.
المصدر :هيئة الكهرباء الماء وهيئة الطاقة المستدامة ( ملف تدريب الطاقة الشمسية للمقاولين واإلستشارين)-مملكة البحرين
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دليل إستهالك الطاقة لألجهزة المنزلية

يحتوي كل جهاز منزلي على تصنيف للطاقة المستهلكة ولذلك يجب أن تكون الطاقة
الصادرة من األلواح الشمسية هي أعلى من مجموع استهالك الطاقة من األجهزة
المنزلية لضمان تزويد الطاقة المناسبة لهم.
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