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ما، فإن كان فترة زمنیة لواتمیتر عبارة عن جھاز لقیاس القدرة الكھربیة أو الطاقة الكھربیة المستھلكة عبر جھاز أ
المستھلكة أما إن كان یقیس كم الطاقة المستھلك منذ بدء یقرأ القدرة المستھلكة فى الساعة یكون قیاس القدرة 

.التشغیل فیكون مقیاس الطاقة الكلیة للكھرباء
لجھد ، و تمتد عبر ما ھى الطاقة؟ ھى ببساطة حاصل ضرب التیار فى ا

، فقیاس الجھد أو التیار )المقاومة(ومن ھذا لو ثبت الحمل فترة زمنیة ما، 
لجھد یكون التیار دلیل على الطاقة ، ولو ثبت دلیل على الطاقة ، ولو ثبت ا

و بأخذ الزمن كوحدة واحدة ، تكون . التیار ، یكون الجھد دلیل على الطاقة
.القدرة= الطاقة 

!!و لكن الجھد و التیار لھما تردد أیضا
حسنا ھذا یضیف بعضا من التعقید على األمور حیث

شكل أساسى على التردد كل وسائل القیاس و كل المكونات تعتمد ب: أوال
وھذا یجعل أسلوب القیاس یعتمد أساسا على التردد

وجود فرق فى الوجھ یجعل ھناك طاقة فاعلة یستفید منھا الحمل و : ثانیا
أخري تتردد بین الحمل و المصدر فارضة حمال على الشبكة و المولد بینما 

اء،ال یستغلھا الحمل وال تستفید منھا الشركة التى تبیع الكھرب
.جتا س حیث س الزاویة بین التیار ت والفولت ف× ت × ف = القدرة 

.لھذا یجب أن نأخذ كل ھذه االعتبارات فى الحسبان
النوع الرقمى و –ھناك نوعان رئیسیان من أجھزة قیاس الطاقة أو القدرة 

.النوع التماثلى التقلیدى
و المشروح فى الرابطالنوع التماثلى

http://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_meter
فى الشكل ٤یعتمد على فكرة الموتور حیث یوجد قرص ألومنیوم رقم 

درجة ٩٠مجالین مغناطیسیین بینھما بینیقع على ھذا القرص، التالى 
لمدخل الكھربى أى یعتمد أحدھما یولد بواسطة ملف یوصل بین طرفى ا

على الفولت
األخر یولد من ملف یمر فیھ نفس التیار الذاھب للحمل و بالتالى تكون 
. سرعة الدوران دالة فى القدرة المستھلكة الفاعلة أى ما تستھلكھ فعلیا

لو وضعت ملف مثل محول مثال ستجد أن التیار یمر فیھ و العداد ال یقرأ 
ق تعترض شركات توزیع الكھرباء على من ھذا المنطل. وال یتحرك

.وجود مثل تلك األحمال و التى تسحب تیار ال تجنى من ورائھ ربحا
الشكل التالى

نفس الفكرة ولكن بمؤشر حتى یقیس القدرة المستھلكة بالكیلو 
ساعة و لكن ال یقول لك كم استھلكت الیوم مثل الجھاز األول/وات

من ملفین وبالتالى التردد عامل كما شاھدنا، نجد أنھ یتكون أساسا 
حاسم فى دقة القیاس فزیادة التردد عن المصمم لھ القیاس سیجعل 

التیار فى ملف الفولت یقل بالضرورة و بالتالى یقل العزم و یقل التسجیل 
و العكس بانخفاض التردد، أیضا ال یصلح لقیاس الطاقة أو القدرة للتیار 

.المستمر
بماذا ضحینا فى المعادلة "جب أن نتذكر قبل أن نترك ھذا الجزء ی

"األصلیة؟
التردد ألنھ یجب أن یثبت وال یتغیر-

ھل قدمت لنا اإللكترونیات حال لھذا اإلشكال؟



.األجھزة اإللكترونیة لقیاس القدرة والطاقة

ھى المعادلةفى بدایة المرة الماضیة تحدثنا عن أسالیب مختلفة لقیاس الطاقة و لكن المشكلة المطلوب حلھا 
جتا س× ت × ف = القدرة 

التى تقلق مضجعنا× بالتحدید ھو تلك العالمة 
.مكبر العملیات سمى مكبر عملیات ألنھ یقوم بعملیات حسابیة، و التكبیر ھو حاصل ضرب الدخل فى قیمة-لماذا؟ 

:ھوو ما نریده"  قیمة  ثابتة!!   "أجل أكمل الجملة
ة أى أن الكسب یتغیر بتغیر الفولت و الدخول یمثل التیار أو العكس فیكون الناتج أوال الضرب فى قیمة متغیر

التیار× حاصل ضرب الفولت 
).ضرب متجھات ولیس ضرب قیم(أى أن الضرب یكون ضرب اتجاھى .ثانیا مراعاة تلك المشكلة المسماة جتا س

.كل على حدة ونرى إلى أین تقودنا األمورالمشاكل حسنا لنتناول 
وھو مشروح تفصیال فى سلسلة تصمیم الدوائر لو عدنا للمكبر التفاضلى

لوجدنا أن الكسب یعتمد أساسا على قیمة التیار المار فى ،اإللكترونیة
و بھذا لو وضعنا فولتا ما على قاعدتھ و آخر على ٣الترانزیستور رقم 

حاصل الضرب ھو سیكون الخرج ١قاعدة رقم
ھذه وظیفتھا IC'sھذه النظریة استغلت فى تصنیع عدد من المتكامالت 

LM13700مثل Four Quadrant Multipliersو تسمى 
-http://www.alldatasheet.com/datasheet
lpdf/pdf/8641/NSC/LM13700.htm

و سمیت   ألنھا تعطى نتیجة ضرب متجھ عكس المحاوالت السابقة التى 
.كانت تعطى الضرب العددى فقط دون مراعاة لزاویة الوجھ

ھذه المكونات لھا كثیر من التطبیقات العملیة منھا على سبیل المثال 
True RMS أو وسائل قیاس القیمة الحقیقیة لجذر متوسط التربیع ألى

قلیدى و ذلك بضربھ فى نفسھ ینتج التربیع و من ثم شكل موجى غیر ت
نأخذ المتوسط 

ھذه المكونات اإللكترونیة مكنت من توسیع النطاق الترددى لمئات الكیلو 
و حتى بضع میجا باستخدام مكبرات خاصة و ھو تطبیق یفید جدا فى قیاس الطاقة الفعلیة فى تطبیقات زھرت

الصوت و الفیدیو و حتى اإلرسال 
الالسلكى حتى ترددات الموجة 

.المتوسطة و القصیرة
بالداتا ٩الدائرة بالرسم من الصفحة 

شیت للمتكاملة السابقة وھى الشكل 
الموجودة بھذا من الدوائر ٦رقم 

.الملف المليء بالدوائر القیمة
الدائرة كما سبق الشرح وھى تقوم 

داخل Vin1بعملیة الضرب لإلشارة 
Vin2المربع األحمر فى اإلشارة 

داخل المربع األزرق و الناتج فى 
.داخل المربع األصفرVoالطرف 

True RMSدائرة ٢٧الشكل ٢٠فى نفس الملف ستجد فى الصفحة رقم  Converter وھى أیضا دائرة ھامة
.جدا لكنھا ال تعطى الطاقة الفاعلة



True RMS یعنى أننا نحسب المكافئ للجھد المستمر حینما ال یكون شكل الموجة جیبى ، فمثال لمن یھتم
متردد،٢٢٠فعادة ما یكون شكل النبضة مربع وھنا یستخدم ھذه الدائرة لتحدید ما یوازى Inverterبالمحوالت 

فیستخدم موجات مركبة من أكثر من ألجیبیةثم خطوة أخرى سیبدأ البحث عن دوائر تقرب الخرج من الموجة 
.موجة مربعة و ھذه الدائرة تساعد فى ھذا التقییم

.أیضا بعض التطبیقات تحتاج موجة مثلثة أو أى شكل آخر، بھذه الدائرة تعرف كم تساوى



Frequency MeasurementsHighقیاسات الترددات العالیة 

High Frequency Measurementsقیاسات الترددات العالیة 

عندما یرتفع التردد ال یمكن أن نضع مقیاس تیار كما نفعل فى التیار المستمر وال التیار المتردد ذو الترددات 
.المنخفضة

تؤثر قیاساتھ كثیرا إلى خط نقل قدرة أو السبب؟ ببساطة أن الوسط الناقل للقدرة یتغیر من كابل ناقل للقدرة ال
و السبب الرئیسى ھو أن التردد األعلى یكون موجة ذات طول موجى أقصر ھذا Transmission Lineالمسمى 

من جھة و من جھة أخرى كما نعلم أن إعاقة المكثف تقل بزیادة التردد و إعاقة الملف تزید بزیادة التردد و مع 
أقل قطعة من السلك المزدوج تمثل دائرة رنین ألن السلك لھ حث و بین الموصلین سعة و الترددات العالیة تكون

و ال بد من ثبات قیمتھا Characteristic Impedanceلھذا یكون لھذا الخط ما یسمى باإلعاقة النوعیة أى 
.من المنبع و على مدى الخط إلى الحمل والذى یكون غالبا الھوائى

ساسى ھنا ھو شكل الخط الناقل للقدرة ألن الحث نالحظ أن العامل األ
إذن أى . یعتمد أساسا على شكل السلك و السعة على األطوال و المسافات

.تغییر فى الشكل یسبب مشاكل ناجمة عن اختالف اإلعاقة النوعیة
. الحل؟ ببساطة أن ندرس المشكلة ونبحث عن الحل

ضا الحمل ذاتھ لھ نفس أی. خط نقل القدرة لھ معاوقة ثابتة حتى الحمل
ھذا یفتح لنا طریق الحل األول وھو قیاس التیار أو الفولت دلیل . المعاوقة

.على القدرة
الحل الثانى مثل قیاس خرج المكبر الكلى بصرف النظر عن توصیلھ 

لھوائى بھدف االختبار، یفتح لنا طریق الحل الثانى وھو قیاس الحرارة 
.دلیل على القدرة

ببساطة یعتمد على استخدام مقاومة حمل كربونیة تمتص كل الحل الثانى
.الطاقة، و قیاس الحرارة الناتجة ھو دلیل القدرة التى اكتسبتھا المقاومة

تتمیز ھذه الطریقة بالبساطة فھى تحتاج مقاومة تتأثر بالحرارة و 
مقیاس، لكن یعیبھا ألبطء حیث فى القدرات العالیة، تحتاج لمقاومة ذات 

یر لتمتص ھذه القدرةحجم كب

لو حدث اختالل فى 
قیمة المعاوقة 

النوعیة 
Characteristic

Impedance لخط
أو للھوائى ، لن 

تذھب الطاقة كلھا 
و ) الھوائى(للحمل 

ستنعكس نسبة منھا

لقیاس القدرة الفعلیة التى یستھلكھا 
الھوائى، یجب أن نقیس القدرة الصادرة 

" مقاطع"للھوائى و المنعكسة نستخدم 
من الخط  تكون مھیأة بصورة خاصة ألخذ 



عینة من الطاقة المارة فى الخط حیث توجھ لمقیاس حرارى یترجم ھذه القدرة إلى حرارة ثم الحرارة إلى تغیر فى 
.س و تترجم ھذه المقاومة على قدرة مارة فى المسار األصلىمقاومة الحسا

لمزید من اإلیضاحات حول موضوع خطوط نقل القدرة و كیف تختلف بشكل أساسى عن زوج عادى من الموصالت 
.رجاء الرجوع لموضوع خطوط نقل القدرة و مقدمة عن الھوائیات

.جابة ھى السرعة تعتمد أساسا على الحساسطبعا سیكون السؤال أن ھذا یأخذ دھرا إلتمامھ ولكن اإل
ترانزیستور فى قیاس درجة الحرارة ولھذا یمكن عمل نماذج منھا ٢الشھیر وھو یعتمد على LM35كلنا نعلم 

.وات لتتجاوبوسریعة االستجابة وھناك وحدات تستھلك مایكر
.درةحسنا كما قلنا مقطع من خط نقل الق–إذن بقى أن نعرف كیف نأخذ العینة 

أوم و علیھ ٧٥أوم أو ٥٠خطوط نقل القدرة عند الترددات العالیة تكون أساسا كابل محورى ذو إعاقة نوعیة إما 
نصنع وحدة ذات قلب ھوائى لھا نفس اإلعاقة النوعیة و نضع بھا حلقة تعمل عمل المحول لتأخذ قلیال من المجال 

وى مزید من الشرح حول ھذا الموضوعھذا الرابط یحت. المغناطیسى الموجود داخل خط النقل
http://www.radartutorial.eu/17.bauteile/bt26.en.html

!ھكذا نقول أن فى الترددات العالیة نقیس قدرة تسیر عبر خط ولكن ال نعلم إن كانت فاعلة أو غیر فاعلة
الغیر فاعلة فى خطوط الكھرباء ھى خسارة على الشركة المنتجة لكن ال تسبب تلف ما، أما فى ھذه القدرة

الترددات، كل الطاقة مولدة بترانزیستور و یجب أن یشعھا الھوائى، ولو ارتدت عنھ ستتسبب فى دمار فورى 
ذه الدوائر لھذا تستخدم وحدة مثل لھذا قیاسھا و مراقبتھا أكثر أھمیة فى ھ. للمراحل األخیرة من جھاز اإلرسال

بدائرة قیاس فما تمتصھ Zoالسابقة توصل عكسیا لقیاس القدرة المرتدة من الھوائى أو یمكن استبدال المقاومة 
.ھذه المقاومة فعلیا فو القدرة المرتدة من الھوائى

أرجو أن یكون ھذا الموضوع قد أفاد من بذل مشكورا الوقت لقراءتھ


