ناطحات السحاب
كتيب

ناطحات السحاب هي مباين فائقة اإلرتفاع .إنها
مرتفعة جدا ً  -يبلغ ارتفاعها  500قدم أو  150مرت
عىل األقل حيث تبدو وكأنها تالمس السحاب.
توجد أبراج ناطحات السحاب يف املدن من حولنا يف جميع
أنحاء العامل ،مام يتيح مساحات يف األماكن املزدحمة ليتمكن
الناس من العيش والعمل فيها.
أول ناطحات السحاب تم التي تم بناؤها كانت يف الواليات املتحدة يف شيكاغو ،أليونيز عام .1880
بدأت املدينة وأعاملها تكرب برسعة فائقة  -و مبا أن هذه املدينة تقع عىل نهر وبحرية  -فإن املساحة
الخالية فيها قد نفذت برسعة .كان الخيار الوحيد أمامهم هو زيادة ارتفاع املباين ،إىل أقىص ارتفاع
وبأرسع وقت ممكن .اليوم ،ال تزال املدن مستمرة يف النمو صعو ًدا الستيعاب املزيد واملزيد من الناس.
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يتم إنشاء ناطحات السحاب بواسطة املعامريني واملهندسني .يقوم املعامريون بتصميم شكل املبنى
من الداخل والخارج .عليهم أن يفكروا يف طريقة تحقق التناغم بني ناطحة السحاب وبني املباين
األخرى يف املدينة ،و ما الذي يريده الناس الذين يستخدمون هذا املبنى وما يحتاجونه .يقرر
املهندسون طريقة انشاء املبنى الذي قام املعامري بتصميمه .وعليهم أن يأخذوا بالحسبان قدرة
تحمل البناء مع األخذ بعني اإلعتبار الرتبة يف أسفله ،وكذلك مدى تأثري القوى األخرى عليه ،مثل
أيضا أن يقرروا طريقة نقل األشخاص ،واملياه ،والكهرباء عربها.
الرياح والزالزل .وعليهم ً
يف تطبيق ناطحات السحاب ،سنكتشف كيف تبدو ناطحات السحاب تلك ،وكيف تم بناؤها،
وكيف يتحرك كل من الناس ،واملياه ،والكهرباء فيها.
دليل التنقل

أفق
عرض مبانيك ،أو إعادة ترتيبها ،أو تغيريها

الشكل :االرتفاع ،عدد الطوابق ،واجهة املبنى والقمة
التحقق من شكل املبنى و تصميمه

الهيكل :اإلطارات الفوالذية واألساسات
استكشاف قوة املبنى واختبارها

املصاعد والسالمل
اكتشاف كيفية تنقل األفراد يف ناطحة سحاب

املاء
استكشاف كيفية انتقال املاء يف ناطحة السحاب

الكهرباء
التحقق يف كيفية انتقال الكهرباء يف ناطحة السحاب

يف التطبيق
إننا نشجع عىل فتح التشغيل وإغالق املالحظة.
استخدم رشيط األدوات إىل اليسار للتنقل عرب األفق ،والشكل ،والهيكل ،واملصاعد والسالمل ،واملياه ،والكهرباء.
انقر فوق املعدات يف رشيط األدوات لتشغيل التسميات النصية التفاعلية أو إيقاف تشغيلها.
األماكن القابلة للتقريب تم تعليمها بدبوس دائري .انقر فوقها للفتح واستكشاف املزيد.
سوف تظهر لوحات إىل اليمني يف بعض املشاهد .اسحب العنارص من اللوحات إىل املبنى وانظر ماذا سيحدث.
الحظ كيف يترصف الناس وكيف يتفاعلون مع ما يجري يف املبنى .انقر فوق األشخاص لجعلهم يتحركون و
يستخدمون املصاعد ،ودورات املياه ،ومختلف أجزاء املبنى.

أسئلة للمناقشة
ماذا تظن الناس يفعلون داخل ناطحات السحاب؟ مالذي يحتاجه اولئك الناس برأيك؟
تخيل إنك مسؤول عن بناء ناطحة سحاب .من ستحتاج أن تستأجر؟ ما هي املهارات التي ستحتاجها؟ ما هي
أنواع العاملة التي ستجدها يف موقع إنشاء ناطحة سحاب؟
هل تستطيع التفكري يف أي من االخرتاعات التي قد تجعل ناطحة السحاب أكرث راحة للعيش أو العمل فيها؟ ماذا
عن اإلخرتاعات التي ستجعل ناطحات السحاب أكرث صداقة للبيئة؟

آفاق
إن ناطحات السحاب كبرية جدا ً لدرجة إنها تصبح جز ًء مهامً من ثقافة املدينة
ومظهرها .تتميز أشهر ناطحات السحاب يف العامل بصور ظلية ينظر إليها الناس كام
ينظرون إىل قمة جبل يعشقونه أو وجه صديق .يفكر املعامريون يف املظهر الذي
ستبدو عليه ناطحة السحاب منفردة بذاتها ،ويف مظهرها حينام تكون بجوار املباىن
األخرى ،أو خلفها ،أو قبالتها .وتشكّل كل الهياكل مجتمعة شكل األفق يف املدينة.
ومثلام يكون متيز املباين التي تشيكل األفق ،كذلك تكون اآلفاق فريدة بالنسبة
للمدن التي تكون فيها.
غالباً ما تعكس ناطحات السحاب ثقافة و قيم الناس الذين يعيشون يف املدن التي
بٌنيت تلك الناطحات فيها .عىل سبيل املثال ،برج ساعة مكه املليك يف مكة املكرمة
يف العربية السعودية ،يحتوي عىل ساعة عمالقة ،تُظهر التوقيت -و الذي هو
عنرص مهم للمسلمني -للناس داخل املدينة وكذلك ملن يقرتب قادماً من الطريق.
أما ناطحة السحاب تايبي  101يف تايبي بتايوان ،فقد صممت من مثانية أجزاء
ألن الرقم مثانية هو رقم الحظ الصيني ،فضالً عن كون كلمة مثانية بالصينية تبدو
مشابهة لكلمة الرفاهية.

يف التطبيق
أنقر عىل  +إلضافة بناية جديدة اىل أفقك.
إسحب البنايات لرتتيب افقك .راقب ما يحصل ألساساتهم.
أنقر عىل البناية للدخول إليها وتعديلها.
اسحب بناية اىل سلة املحذوفات لحذفها.

أسئلة للمناقشة

هل هناك ناطحات سحاب يف مدينتك أو بلدتك؟ كيف تبدو؟ ملَ تعتقد إنها تبدو كذلك؟

لو كنت تصمم ناطحة سحاب لبلدتك أو مدينتك ،كيف كنت ستصمم قمتها؟ ملاذا؟

الشكل:
اإلرتفاع والطوابق

يبلغ ارتفاع ناطحات السحاب  500قدم أو  150م ًرتا عىل األقل ،وتتشكل من 30
مستوى أو طابقًا عىل األقل .يف البدايات ،أُنشأت ناطحات السحاب فقط ليك
يعمل الناس فيها ،أما اآلن فإن معظمها يحتوي عىل طوابق للناس لتعيش فيها.
بعض ناطحات السحاب متثّل يف األساس مدنًا صغرية بطوابق تحتوي عىل كل ما قد
يحتاجه الناس ،مبا يف ذلك املتاجر الكبرية ،واملطاعم ،والحدائق العامة.
وعاد ًة ما تكون مساحات السكن ،الفنادق أو الشقق ،يف الطوابق العلوية من
ناطحات السحاب بحيث يتمكن األفراد من االستمتاع بجامل املنظر .غالباً ما
ميكنك أن ترى كامل مدينتك من أعىل ناطحة السحاب! وعادة ما تكون املكاتب
واملساحات التي يعمل الناس فيها ،يف الطوابق السفلية .تكون الطوابق امليكانيكية،
وهي مستويات لخزن كل املعدات الرضورية لتشغيل وصيانة معدات السباكة
والكهرباء والتدفئة والتربيد واإلتصاالت الخاصة بالبناء ،موضوعة يف الطبقات
املتوسطة .ويف بعض األحيان تكون األنشطة التجارية ،مثل املطاعم و املتاجر الكبرية
يف الطوابق السفلية من ناطحات السحاب.
وناطحة السحاب أكرب من مجرد ما ميكنك أن تراه فوق األرض .فمثل جذور الشجرة،
تتميز ناطحات السحاب بطبقات من الخرسانة أسفل األرض ،تسمى األساس ،وهي
تحملها وتبقيها قوية ومستقرة .وبدون وجود أساس ،قد تنهار ناطحات السحاب أو
تهبط .وكلام كانت ناطحة السحاب مرتفعة أكرث ،كلام استلزم أن يكون أساسها أكرث
عمقًا يف األرض.

يف التطبيق
اسحب االرضيات اىل بنايتك .أي أنواع من األرضيات ميكنك إضافتها؟
الحظ ما يحدث لألساس عندما تضيف الطوابق.
(يرجى املالحظة :التطبيق مصغر بنسبة :3 .1كل طابق يضاف إىل مبنى يف التطبيق ميثل ثالثة طوابق يف مبنى
حقيقي .لذلك ،فإن ناطحة سحاب صغرية مؤلفة من  10طوابق يف التطبيق متثّل  30طابقًا يف مبنى حقيقي.
ومتثل ناطحة سحاب كبرية مؤلفة من  50طابقًا يف التطبيق  150طابقًا يف مبنى حقيقي).

أسئلة للمناقشة
ملاذا تعتقد أنه قد تم بناء ناطحات السحاب فوق األرض وليس تحتها؟
ما هي األشياء التي قد يريدها الناس ويحتاجونها يف املباين ولكن لن يكون من املمكن توفرها تحت األرض؟

الواجهة والقمة
يفكر املعامريون ،عند قيامهم بتصميم ناطحات السحاب ،يف املظهر الذي سيكون عليه املبنى من الداخل
والخارج ،وكيف سيتم استخدامه .ميكن للجزء الخارجي من املبنى ،وهو الواجهة والقمة ،أن يجمع بني الشكل
.الجاميل والفاعلية يف نفس الوقت
الجزء الخارجي من املبنى ،أو "القرشة" ،يُسمى الواجهة .وتسمى واجهة ناطحة السحاب الواقية الخارجية للبناية.
وتحفظ الواقية الخارجية للبناية الهواء داخل ناطحة السحاب ومتنع الهواء الخارجي واملاء من الدخول اليها يك
ينعم الناس بالراحة يف أجواء ليست حارة جدا ً أو باردة جدا ً ،و ال جافة طبعاً .و تسمى الواقية الخارجية للبناية
التي تتضمن النوافذ واملساحات بينها ،القناطر .إن الواقية الخارجية للبناية ليست جز ًء من هيكل البناية بأي
شكل من األشكال .فهي ال تدعم سوى وزنها الخاص مام ميكّن املعامري من اختيار املادة  -من حجر أو زجاج أو
.خرسانة أو فوالذ  -حسب املظهر الذي يريدونه للمبنى
وميكن لقمم ناطحات السحاب أن تحمل ساعات (مثل برج ساعة مكة املليك) ،أو أبراج اإلذاعة والتلفزيون،
أو قمامً مستدقة للتزيني .أضواء الزينة ،ومنصات املشاهدة ،والحدائق عىل أسطح املباين من املمكن أن تجعل
قمم مستدقة فقط
ناطحات السحاب أماكن جميلة يرتادها الناس .قد تجد يف قمم ناطحات السحاب أيضاً ً
لجعلها أعىل ارتفا ًعا .وطاملا أن الناس ما يزالون يبنون ناطحات السحاب ،فإنهم سيحاولون دامئاً إنشاء البناء
.األطول يف العامل .متثل القمم املستدقة والطوابق غري املسكونة وسيلة رخيصة وسهلة لجعل مبنى ما أكرث ارتفا ًعا

بينام كان مبنى كرايسلر يف نيويورك قيد اإلنشاء ،يف الفرتة من  1928إىل  ،1930كانت قمته املستدقة املتأللئة
مخفية بداخله .ويف اللحظة األخرية ،وضع البناؤون القمة املستدقة فوقه ،ليفوز املبنى بلقب أعىل مبنى يف
العامل ،منتزعاً اللقب من مبنى بنك مانهاتن تراست الذي كان املبنى األكرث ارتفا ًعا (و لكن ملدة شهر واحد فقط).
رسعان ما فقد مبنى كرايسلر لقب أعىل مبنى عندما اكتمل بناء مبنى إمباير ستيت خالل سنة .اآلن ،يف عام
 ،2016.يعترب برج خليفة املبنى األعىل يف العامل ،و متثّل نسبة  %29من البناء مساحة شاغرة يف القمة

يف التطبيق
مرر لتغيري ستارة الحائط وقمة ناطحة سحابك.
انقر عىل أعىل البناية وانظر ماذا يحدث.
انقر عىل لوحة األلوان لتغيري لون بنايتك.

أسئلة للمناقشة
بعض املدن لديها قيود بشأن ارتفاع البناية .ملاذا تعتقد أن الناس تفضل املباين قليلة اإلرتفاع؟ ملاذا يريدون أن
يبنوا ما هو أكرث ارتفاعاً ؟
تخيل أنك تُصمم مبنى ملدينتك .كيف سيبدو شكل قمة املبنى؟ ملاذا؟

الهيكل:

كيف ت ُبنى ناطحات السحاب
أطارات فوالذية و أساس
ميكن أن تؤدي األشياء التي تراها كل يوم إىل اكتتشافات مذهلة .يف عام  ،1884رأى
ثقيل عىل قمة قفص العصافري الفوالذي.
ويليام يل بارون جيني زوجته تضع كتابًا ً
أدرك رسي ًعا أن الهياكل الفوالذية ميكن أن تتحمل أحامال أثقل بكثري و ميكن
استخدام اإلطارات الفوالذية يف تششيد املباين العالية .قبل اكتشاف جيني ،كانت
ترتكز املباين العالية عىل جدرانها و حسب .كلام زاد ارتفاع املبنى كلام تطلب ذلك
جدران أسمك .ولكن ،تتطلب الجدران السميكة مساحة أكرب ،فهي ستشغل حي ًزا
كبريا بحيث ال تسمح بتوفر مساحة كافية داخل املبنى لالستفادة منها.
يصمم املهندسون اآلن إطارت فوالذية لدعم البناية بنفس الطريقة التي تدعم
فيها العظام بقية جسمك .يف اإلطارات الفوالذية لناطحة السحاب ،يتم ربط أعمدة
الفوالذ العمودية بإحكام اىل عتبات وعوارض أفقية .تصل العتبات العوارض مع
بعضها .بينام تصل العوارض األعمدة ببعضها .تتصل األعمدة باألساس ،والذي يقوم
بدوره بتوزيع وزن البناء إىل أعىل وأسفل البناء.
عارضة

عتبة

عمود

الرتبة واألرض تحت ناطحة السحاب تؤثران يف هندسة البناء .تقدم األنواع املختلفة
للرتبة أنواعاً مختلفة من الدعم .تكون الرتبة الطينية الناعمة أقل ثباتا من الرتبة التي
تحتوي عىل الكثري من الحىص .األساس الصلب هو األكرث ثباتا .يدرس املهندسون الرتبة
و األحجار أسفل موقع البناء لرؤية ما تحتاجه األساسات للتعويض.
قساوة إطار الفوالذ جنباً إىل جنب مع التأريض من األساس تساعد ناطحات السحاب
باإلمساك بكل من الحمل الساكن والحمل املتحرك .الحمل الساكن هو وزن البناء .أما
الحمل املتحرك فهو وزن الناس ،األثاث ،وكل يشء آخر يف البناء ،باإلضافة إىل الرياح و
الزالزل والعوامل األخرى التي تؤثر يف البناء .وبينام ال يتغري الحمل الساكن للبناء ،فإن
الحمل املتحرك يتغري مع دخول الناس و خروجهم من البناء ،أو بفعل عاصفة كبرية.
يقوم املهندسون بتحضري أبنيتهم لتدعم الحمل الساكن باإلضافة إىل أي تغيريات قد
تطرأيف الحمل املتحرك.
لتتمكن ناطحات السحاب من تحمل الرياح العالية والزالزل ،فإنها تتاميل وتتحرك
مع القوى املؤثرة فيها .وهذا ليس خطرا ولكنه قد يجعل الناس الذين يعيشون فيها
يشعرون بدوار البحر .ولهذا السبب ،يضع املهندسون أوزانا عمالقة للموازنة يف أعىل
األبنية تدعى مخمدات الكتلة املضبوطة .وتقوم مخمدات الكتلة املضبوطة بالتأرجح
بينام يتحرك البناء ،مام يشكل قوة معاكسة ملوازنة تأثري الهواء والحفاظ عىل البناء
ثابتا .فكر يف مخمدات الكتلة املضبوطة كام لو كنت يف أرجوحة .من أجل التأرجح
بشكل أعىل وأرسع ،ترضب بواسطة قدميك وتتحرك مع األرجوحة .ولكن إن حركت
رجليك وجسمك باإلتجاه املعاكس ،فإنك ستبطئ من حركة األرجوحة وقد توقفها.
تعمل مخمدات الكتلة املضبوطة بنفس الطريقة .يف بعض املباين ،مثل مبنى TAIPEI
 ،101رؤية مخمدات الكتلة املضبوطة هي سبب كاف للزيارة!
لحاميتها من الصواعق ،متتلك ناطحات السحاب قضبان صواعق .ترضب الصواعق
عادة اليشء األطول يف طريقها بينام تنزل من السامء -قد يتم رضب ناطحة السحاب
من مرتني إىل مثانية مرات أثناء العاصفة الواحدة! وبدال من رضب البناء مبارشة ،فإن
الصاعقة ترضب القضيب ،وتنتقل إىل جانب البناء عرب سلك وتنزل إىل األرض عرب
قضيب تأريض .ال تصيب البناء أية كهرباء جراء هذا ،ألن القضبان تحمي البناء والناس
املقيمني فيه.

يف التطبيق
انقر إلحداث رياح او برق .انقر او هز إلحداث هزة أرضية .ما الذي يحمي الناس داخل البناية من هذه األمور؟
إذا كانت بنايتك متتلك مخمدات الكتلة املضبوطة (مثال :يجب ان متتلك  18طابق او اكرث) ،راقب كيف تعمل يف
العاصفة او الهزة االرضية.
يف اختيار التقريب ،أسحب و أضف الفيلة ،والديناصورات ،واملواد االخرى اىل بنايتك .ماذا حدث؟ ومن ثم قم
بالتمريرعىل األرض تحت البناء لتغيريها .كيف يؤثر كل نوع من األرض عىل طريقة تفاعل ناطحة السحاب مع
الوزن؟

أسئلة للمناقشة
الفوالذ هو مادة خفيفة الوزن نسبياً .إطارات الفوالذ يف ناطحات السحاب تدعم وزن أكرب بكثري من وزنها .هل
ثقيل يف منزلك؟ أنظر حولك يف غرفة نومك،
ميكنك إيجاد أو التفكري بأية أمثلة أخرى إلطارات خفيفة تدعم شيئًا ً
ومطبخك ،وفناءك.

املصاعد
والسالمل

إن زيادة ارتفاع ناحطات السحاب يعطي املزيد من املساحات التي ميكن االستفادة
منها  -ولكن فقط عند التمكن من الوصول إليها .ميكن أن تؤدي قدرتنا عىل الصعود
ألعىل وأسفل يف مبنى إىل تقييد أو توسيع قدرتنا عىل بناء ناطحات سحاب أكرث
وأكرث ارتفا ًعا .يف املباين املرتفعة القدمية ،كان عىل الناس استعامل السالمل للصعود
والنزول .ويف نهاية املطاف ،تم تركيب املصاعد يف بهو الفنادق الفاخرة ،يف ستينات
القرن التاسع عرش ،حدث ذلك إلنقاذ الضيوف من القيام بتسلق السالمل .تم فرش
هذه املصاعد ،التي ت ُسمى "الغرف املتحركة" ،بالسجاد والرثيات واملقاعد التي يوحي
شكلها بالبذخ .بحلول سبعينيات القرن التاسع عرش ،كانت املصاعد تُستخدم يف
املباين املخصصة للمكاتب .اآلن ،يتم قطع أكرث من سبع مليارات رحلة باملصاعد يف
املباين الشاهقة يف كل أنحاء العامل.
وبينام يتطلب وجود املزيد من األشخاص يف مبنى ما املزيد من املصاعد ،ال يعني
وجود املزيد من املصاعد بالرضورة أن يكون املبنى أفضل حاالً .مثل الجدران
أيضا .إذا قمت
العريضة التي كانت تُبنى قد ًميا ،فإن املصاعد تشغل مساحة كبرية ً
مبلء بنايتك بأكملها باملصاعد ،فلن تكون هناك مساحة كافية للناس ليعيشوا
ويعملوا .يجب أن يكون هناك توازن بني املصاعد ،واملساحة ،وعدد األشخاص يف
مبنى ما.
تكون املصاعد عادة يف منتصف البناء ،منطقة مركزية للمعدات امليكانيكية .تتحرك
املصاعد ألعىل وأسفل يف آبار املصاعد التي تتجمع يف حزمة مكونة من مثانية
مصاعد تقريباً .ميكن لحزمة من املصاعد أن تخدم ما بني  15إىل  20طابقًا ،وميكن

لحزمتني أن تخدما ما يقارب  35طابقًا .ونحتاج إىل ثالث حزم لخدمة من  40إىل 45
طابقًا ،وهكذا .قد تحتوي ناطحة السحاب املرتفعة املؤلفة من أكرث من  60طابق
عىل مصاعد داخلية تنتقل بني الطوابق إىل جانب املصاعد املخصصة التي تتخطي
الطوابق لالنتقال إىل طوابق أعىل .قد يكون لكل حزمة من املصاعد قواعدها
املختلفة  -فاملصاعد عىل الجانب األيرس من الصف تخدم الطوابق من  1إىل ،30
بينام املصاعد عىل الجانب األمين تخدم الطوابق من  30إىل  ،60عىل سبيل املثال ،أو
قد يقترص بعضها عىل خدمة الطوابق السكنية أو التجارية.
رغم أن املصاعد مفيدة ،ما تزال ناطحات السحاب تحتوي عىل درج .يوجد عادة
اثنني من األدراج عىل األقل عىل كال الجانبني للمبنى .بإمكان الناس استخدام األدراج
لتجنب انتظار املصعد ،أو عندما ال تعمل املصاعد  -وخاصة يف حالة الطواري -
إذا انقطع التيار الكهربايئ ،أو إذا أصبح املصعد غري آمن بسبب الحرائق .يف حالة
الطوارئ ،يتطلب إجالء الناس عن طريق األدراج دقيقة واحدة لكل طابق .قد
يستغرق األمر مدة تصل إىل ساعتني إلخالء مبنى شاهق للغاية ولكنها تظل أكرث
الطرق أمانًا.
يف التطبيق
انقر عىل األشخاص لوضعهم يف املصاعد .اسحب لتحريك املصاعد لألعىل واألسفل .هل يتوقف كل مصعد يف كل
طابق؟ ملا ال؟
يف الصورة املقربة :انقر فوق األشخاص لتضعهم يف املصاعد .اسحب لتحريك املصاعد لألعىل واألسفل .الحظ رد
فعل الناس.

أسئلة للمناقشة
مهندسا .هل ستصمم مصع ًدا يتوقف عند كل طابق؟ ملا نعم وملا ال؟ ما هي املعلومات التي تحتاج
تخيل نفسك
ً
إليها لتحديد عدد املصاعد التي يحتاجها املبنى؟
هل تريد أن تعيش يف ناطحة سحاب دون درج؟ دون مصاعد؟ ملا نعم وملا ال؟

املاء
يحتاج الناس يف كل طابق من ناطحة السحاب إىل ماء للرشب ،و للمراحيض ،و
أيضا إىل املاء يف مرشات يف
غسل األيدي و الكثري من األشياء األخرى .يحتاجون ً
جميع أنحاء املبنى لحاميتهم يف حال حدوث حريق .لكن املاء ثقيل ويجب أن
يقطع مسافات طويلة صعودا ً يف ناطحة السحاب.
الوصول باملياه إىل كل طابق من طوابق ناطحة سحاب يعترب إنجاز هنديس ضخم.
ميكن إلمدادات املياة يف املدينة أن توفر ضغط كايف إليصال املاء إىل الطوابق
القليلة األوىل فقط من مبنى شاهق .لذلك يستخدم املهندسون املضخات التي
تعمل بالكهرباء لدفع املاء ليصل إىل جميع الطوابق يف ناطحة السحاب .ما أن يتم
ضخ املياه إىل أعىل تبدأ عملية تعبئة الخزانات املوجودة يف الطوابق امليكانيكية.
تعترب الخزانات مصادر احتياطية للمياه يف حال انقطاع التيار الكهربايئ ومل تتمكن
املضخات من نقل املياه لفرتة من الزمن .كذلك تسمح الخزانات لضغط املياه العايل
الذي توفره أن يحرك املياه من أعىل إىل أسفل ،بحيث ميكن للمياه أن تتدفق ببطء
أكرب من الصنابري ودورات املياه.
حتم .تتصل املراحيض ،ومصارف املاء ،واألحواض من
لكن ،كل ما يرتفع ،سيسقط ً
كل طابق بأنابيب الرصف لرصف الفضالت ومياه الرصف لالسفل باتجاه املجاري.
كام أن األنابيب تحتوي عىل فتحات تهوية يف سقف املبنى لتسمح بارتفاع و خروج
الغازات والروائح الكريهة  .يف معظم الحاالت ,تنقل أنابيب الرصف املياه خارج
املبنى إىل نظام معالجة مياه الرصف الصحي املحىل .برج خليفة غري متصل بنظام
رصف صحي محيل ،لذا يتم التخلص من الفضالت بواسطة شاحنات!

عندما يندلع حريق يف ناطحة سحاب ،تطلق املرشات املياه لألسفل أيضاً .تحتوي
رؤوس مرشات املياه عىل سائل يتمدد عند الحرارة ويتسبب بكرس الزجاج املحيط
به (يكون ذلك عاد ًة عند درجة حرارة أعىل من  150درجة فهرنهايت أو  64درجة
مئوية) .مبجرد إنكسار الزجاج ،يعمل ضغط املاء عىل خروج املاء ونزوله عرب
الحجرة.
يف التطبيق
انقر عىل أنابيب املياه لرتى أين وكيف ينتقل املاء.
إسحب مفتاح الربط لتصلح مضخة املاء عندما تتعطل.
إسحب النريان لتشعل حريقاً .ماذا حدث؟
حمم أو بطة مطاطية إىل دورة املياه .ماذا حدث؟
يف اختيار التقريب ،قم بسحب منديل ّ

أسئلة للمناقشة
ماذا سيحدث اذا تعطّلت مضخة داخل املبنى؟ أو أنبوب؟
مل يجب أن تكون املراحيض يف نفس املكان يف كل طابق من البناية؟

الكهرباء
يحتاج الناس الذين يعيشون ويعملون يف ناطحة سحاب إىل الكهرباء ،متاماً مثلام
تحتاجها أنت يف املنزل ،لتشغيل أنظمة التدفئة والتربيد ،واألنوار ،واملعدات،
واألجهزة املنزلية .ولكن املباين بهذا الحجم الكبري تستخدم الكثري من الطاقة أكرث
مام نستخدمه نحن يف املنزل.
تُنقل الكهرباء اىل املبنى بفعل قوة عظمى ،أو جهد عايل ،عرب محول .تقلل املحوالت
من جهد الكهرباء ،ولذلك فهي آمنة لالستخدام يف كل أرجاء املبنى.
بعد ذلك ،تنتقل الكهرباء إىل لوحة املفاتيح الكهربائية .ترسل املفاتيح الكهربائية
الكهرباء بأمان وكفاءة إىل الطوابق امليكانيكية يف جميع أنحاء املبنى .ميزات معدات
األمان املنزلية امليكانيكية ،مبا يف ذلك علب قاطع التيار ،والتي متتلئ مببدالت صغرية
تدعى قواطع التيار والتي تتحكم بطابق كامل من بناء أو نظام صغري ،كتلك التي
قد تكون يف منزلك و تتحكم بغرفة واحدة فقط .قواطع التيار تسمح لألشخاص
بإيقاف تدفق الطاقة إن كان هناك حالة طوارئ أو عمل كهربايئ يجب القيام به.
تقوم املفاتيح الكهربائية و علب قاطع التيار بفصل التيار الكهربايئ بشكل
أوتوماتييك يف حال تم استخدام الكثري من الكهرباء يف مكان واحد .من املمكن أن
تكون الطاقة العالية جدا ً خطرة .فقد تتسبب يف السخونة الزائدة ،واالنصهار ،و يف
بعض األحيان ،قد تسبب الحرائق.

عندما تدخل الكهرباء إىل بناية يتم قياسها بواسطة عداد .يف بعض األحيان يقيس
عداد واحد فقط كمية الكهرباء التي يستخدمها مبنى بأكمله .ويف أحيان أخرى،
عدة عدادات تستخدم لقياس مقدار الطاقة التي يستهلكها كل طابق أو مكتب
أو شقة يف املبنى .الكهرباء تكلف املال؛ كلام ازدادت كمية استهالك الكهرباء
املستخدمة يف الطابق أو املكتب أو املبنى ،كلام ارتفعت فاتورة الكهرباء.
تستخدم األنظمة واألجهزة املختلفة كميات مختلفة من الكهرباء يف أوقات مختلفة.
يستخدم امليكروويف ،عىل سبيل املثال ،الكثري من الكهرباء لفرتة قصرية ج ًدا من
الوقت .تستخدم األضواء كميات أقل من الكهرباء ولكن لفرتة زمنية أطول .أي جهاز
متصل بالكهرباء يستخدم بعض الطاقة ،حتى لو مل يتم استخدامه .ميكنك توفري
الكهرباء عن طريق توصيل األجهزة واألدوات الكهربائية إىل موصل التيار وإيقاف
تشغيله عندما ال يكون قيد االستعامل.
متوسط استهالك الطاقة يف مبنى تجاري عىل مدار السنة
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يف التطبيق
انقر إلضاءة األنوار يف املبنى .قم بإضاءة أكرب عدد ممكن .ماذا حدث؟
يف اختيار التقريب :انقر عىل األضواء ،والحواسب واألجهزة لتشغيلها وإيقاف تشفيلها .ما الذي يحصل للعداد يف
األعىل؟

أسئلة للمناقشة
كيف ميكنك تخفيض استخدام الكهرباء يف أحد املباين؟
ما هي األنواع األخرى من الطاقة التي ميكن استخدامها لتوليد الكهرباء (الطاقة الشمسية ،طاقة الرياح ،الطاقة
الحرارية األرضية)؟ كيف ميكن إدماج تلك األنواع يف ناطحة سحاب؟
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