
وزارة الكربهاء والطاقة 
لطاقة وزارة الكربهاء وا

 شركة وسط الدلتا إلنتاج الكهرباء
 سط الدلتا إلنتاج الكهرباء

 نبذة عن     

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 ت توليد الطاقة الكهربائية محطا

 تاريخية:نبذة 

      

 م / أحمد شمس الدين أحمد

 محطة كهرباء طلخا

 محطات إنتاج الطاقة الكهربية

www.elecgate.com



 
 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 

 الشركة القابضة لكهرباء مصر 

  شركة وسط الدلتا إلنتاج الكهرباء

  

 1 م. أحمد شمس الدين

 

 مقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل والصالة والسالم على النبى محمد وعلى أله  الذيالحمد هلل 

 واصحابه أما بعد

توليد الكهرباء المختلفة الموجودة حولنا مثل محطات الوقود التقليدي  هذه نبذة علمية بسيطة عن محطات

أو المحطات األمواج ( -الشمس -أو محطات الطاقة المتجددة )الرياح السوالر(- الطبيعيالغاز -)الفحم

تتكون مع التوضيح بالرسوم  وممارومائية والضخ والتخزين وكيف تعمل هذه المحطات كهالنووية وال

 لى قدر المستطاع حتى تصل المعلومة بسهولة ويسر .واالشكال ع

من على الكثير من المعلومات في شتى فروع الهندسة ومحطات الطاقة الكهربية من المواقع التي تشمل 

الكيمياء في إنتاج  أيضا حيث فى والعلوموميكانيكا ....... الخ كهرباء قوى واالت وتحكم وحماية كهربية 

في الغاليات  في المواسير التآكلوإضافة مواد للماء لمنع مياه بعد استخدامها مياه مقطرة ومعالجة ال

 .وأشياء أخرى كثيرة

 

 للشافعي  لإلمام هناك أبيات جميلة عن طلب العلمو

  تعلَّم فليس المرُء ُيوَلد عاِلَما

  وليس أخو علٍم كَمْن هو جاهُل

 

 :وكما قال علي بن أبي طالب

  له َبدالا فِعْش بعلٍم وال تبتغي 

 فالناس َموتى وأْهل العلِم أحياُء

 

 َتْعَلمُ  َما َشرَّ َوَتَذُر َتْعَلُم، َما ِبَخْيِر َتْعَمُل: َحْرَفْيِن ِفي َواِجُدِني َوَأْنتَ  آَدَم اْبنَ  َتْبَتِغيِني: اْلِحْكَمُة َتُقوُلو

 ِعْندِ  ِمْن اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  آَدَم اْبِن َقَدمُ  َتُزولُ  الَ »: َقاَل وسلم عليه اهلل صلى النَِّبي   َعْن: َمْسُعوٍد اْبنِ  رواية وفي

 َأْنَفَقُه؟ َوِفيمَ  اْكَتَسَبهُ  َأْيَن ِمْن َوَماِلِه َأْباَلُه؟ ِفيمَ  َشَباِبِه َوَعْن َأْفَناُه؟ ِفيَم ُعُمِرهِ  َعْن: َخْمٍس َعْن ُيْسَأَل َحتَّى َرب هِ 

 .«َعِلَم؟ ِفيَما َعِمَل َوَماَذا

والحمد هلل رب        المهندسين في حياتهم نفعا إلخوانيأرجو من اهلل أن يجعل هذا العمل البسيط أخيرا و

 العالمين
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 التيارات؟حرب  سمعت عنهل 
جديدة  حتالل ارضأجل تحرير أرض مغتصبة أو ا من الجيوشالحرب بالمسمى المعروف هي حروب 

هي حرب من أجل انتصار ( War of currentsجليزية: التيارات أو صراع التيارات )باإلن حربلكن 

يدفع الطرف األخر إلى التسليم بخطأه بدون  الذيالدامغ  العلمي فكرة معينة بالبرهان والدليل

 قطرة دم والحرب التي نحن بصددها هنا  أيإراقة 

جه كبير صراع وقع أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشر حيث بدء إنتاج الكهرباء على و هي

بغرض االستفادة منها في تشغيل المصانع وإنارة البيوت. حدث هذا الصراع بين جورج 

وتوماس إديسون اللذان أصبحا خصمان بسبب تشجيع إديسون للتيار الكهربائي  ويستنغهاوس

المستمر والعمل على الترويج له على حساب التيار الكهربائي المتردد الذي كان يدافع عنه كل 

  ونيكوال تسال. نغهاوسويستمن 

 

 

 

 

 

figure  1 Edison and Tesla war and 
difference between ac and dc 
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 حرب التياراتتفاصيل 

لواليات ا فى  عمول بهن تيار اديسون المستمر هو المخالل السنوات األولى من توزيع الكهرباء، كا

كان التيار المستمر يعمل بشكل جيد  .االختراعالمتحدة وال يريد اديسون فقدان كل عائدات براءة 

والمحركات. وكانت نظم التيار  -كانت االستخدام الرئيسي آنذاك التي  -مع المصابيح المتوهجة 

المستمر يمكن استخدامها مباشرة مع بطاريات التخزين، لتوفير التيار والدعم أثناء انقطاع الكهرباء 

من المولدات. يمكن بسهولة توازي مولدات التيار المستمر، للسماح بالتشغيل االقتصادي 

أثناء استحداث نظام أديسون، لم يتوفر  .الخفيفة خالل فترات الحملباستخدام اآلالت الصغيرة 

عمليا أى محرك للتيار المتردد. كان اديسون قد اخترع جهاز لقياس االستهالك للسماح للعمالء 

 .بدفع الفاتورة المتناسبة مع استهالك الطاقة، ولكن هذا الجهاز يعمل فقط مع التيار المستمر

 .جميع هذه المزايا التقنية للتيار المستمر فقط وكانت 1882اعتبارا من 

من خالل عمله مع المجاالت المغناطيسية الدوارة، وضع تسال نظام لتوليد الطاقة ونقلها، 

استخدام طاقة التيار المتردد. واتحد مع جورج ويستنغهاوس لتسويق هذا النظام. وقد سبق أن 

 .عدد األطوار"المت اشترى ويستنغهاوس حقوق نظام تسال "النظام

كانت هناك العديد من العوامل الخفية في هذا التنافس. فقد كان أديسون رجل معملي وصاحب 

لمتردد فهما الرياضيات. وال يمكن أن تفهم التيار ا فى تجارب من الدرجة األولي، ولكنه لم يكن عالم

والتي يمتلكها تسال. كان من دون فهم كبير في الرياضيات والفيزياء الرياضية  صحيحا، أو استغالله

تسال يعمل لحساب أديسون ولكن بأقل تقدير )على سبيل المثال، عندما علم ألول مرة اديسون 

]تسال[ األفكار رائعة، لكنها غير ):  ر المتردد، فرفضها فورا قائالبفكرة تسال عن نقل الطاقة التيا

قد خدع من قبل اديسون بانه  نتابت تسال المشاعر السيئة بسبب أنه.إ( عملية على اإلطالق

وعده بالتعويض عن عمله. وسوف يندم اديسون الحقا ألنه لم يستمع إلى تسال ويستخدم التيار 

 .المتردد
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 نقل الطاقة الكهربائية

إن نظام اديسون للتيار المباشر يتكون من محطات توليد ومحطات توزيع ثقيلة التوصيل، لتصل إلي 

يعمل هذا النظام على نفس مستوى الجهد، فعلى سبيل المثال،  ات(.الزبون )اإلنارة والمحرك

فولت، وذلك لتعويض الجهد الضائع  110فولت في موقع العميل يتم ربطها بمولد بقدرة  100مصابيح 

 المصباح؛في األسالك بين المولد والحمولة. وقد وقع االختيار على مستوى الجهد لسهولة صنع 

فولت، وتوفير اإلضاءة بسعر اقتصادي  100ون يمكن بناؤها على تحمل الكرب الفتيلةفالمصابيح 

 .فولت غير مرجح أن يعرض لخطر الصعق بالكهرباء 100منافسا للغاز. في ذلك الوقت كان يرى أن 

سالك في نظام التوزيع. الثالثة أسالك كانوا أيل والنحاس، تم استخدام ثالثة التوص ولتوفير تكلفة

 110فولت يمكن أن تعمل إما بين + 100مصابيح  فولت. أما 110-فولت  0ت، فول 110: + كاألتى

 .  - فولت فتقوم فقط بنقل التيارات غير المتوازنة بين + و 0أما  110-فولت 

ينتج عن استخدام ثالثة أسالك استخدام أسالك نحاسية أقل مقارنة لكمية الطاقة الكهربائية 

ه )نسبيا( بتيار منخفض الفولتية. ولكن حتى مع هذا المرسلة، مع االحتفاظ في الوقت نفس

بد من وجود محطات توليد في محيط شديدا بحيث الالتجديد، كان انخفاض الجهد بسبب المقاومة 

لتيار المرتفع الفولتية بسهولة مع للك من الحمل. ال يمكن استخدامها كم( أو نحو ذ 2-1ميل واحد )

د التكنولوجيا المنخفضة التكلفة التي يمكن أن تحول الجهد نظام التيار المباشر نظرا لعدم وجو

دوائر لرفع وخفض الجهد المستمر يوجد حاليا مع تقدم العلم  .دوائر جهد منخفض للالمرتفع إلى 

buck and boost converter 

ل. ية واألحمال المنخفضة للعميتتخدم محول بين التيار عالي الفولأما نظام التيار المتردد، فقد اس

كالمصابيح والمحركات الصغيرة التي ال تزال تعمل بالجهد المنخفض. ومع ذلك يسمح محول 

الكهرباء برفع الفولتية إلى أعلى من ذلك بكثير، أي عشرة أضعاف ذلك من األحمال. نظرا لكمية 

 أخرى:الطاقة المنقولة، وسيكون حجم سلك متناسب عكسيا مع الجهد المستخدم، أو بعبارة 

المسموح به من الدوائر يمكن أن يزيد ما يقرب من مربع قيمة الجهد. هذه عملية هامة ألن الطول 

الكبيرة،  حماليمكن أن تمد األ معينةمحطات توليد أقل عددا وأكبر حجما يمكن أن تخدم منطقة 

مثل المحركات الصناعية أو لمحوالت الطاقة الكهربائية والسكك الحديدية، ويمكن أن تخدم نفسها 

 .توزيع اإلضاءة األقل جهد، وذلك باستخدام محوالت مناسبة مع الجهد المنخفض فى 
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الحربما هي نتيجة   
 

انتهت الحرب بفوز نيكوال تسال ويستنغهاوس على توماس إديسون، وتم بعد هذا االنتصار اعتماد 

تناوب لالستهالك تنتج التيار المومعظم المحطات  التيار الكهربائي المتناوب في كافة أنحاء العالم

 معينة مثل الطوارئ. ألغراضالمستمر مع وجود التيار 

على يد توماس اديسون رائد التيار المستمر  1878الكتريك تأسست عام وللعلم فإن شركة جنرال 

 وهذه الشركة رائدة عالميا في محطات الطاقة التي تنتج تيار متغير.

 GEلكهربية بأنواعها سيمنس   وجنرال الكتريك ا محطات الطاقةإنشاء من الشركات المعروفة في 

  Toshiba , Alstom, ANSALDO s.p.a Italy ,nem Holland, HITACHI   اليابانية وميتسوبيشي

 الكهرباء؟كيف تتولد 
 

ت او االلكترونات التى تسرى من الطرف السالب للطرف الموجب االكهرباء هى سيل من الشحن

كيب الداخلى للمواد جميعا ولكن نحتاج الى مواد تكون االلكترونات فيها ذات وااللكترونات موجودة فى التر

قة بسيطة وهى المواد الموصلة مثل النحاس اارتباط اقل بالنواة وبالتالى يسهل تحررها باكتساب ط

 .الكهربيةبكثرة فى األسالك  خدمينتالمسواأللمونيوم 

 األساسية المبادئ

 

نه يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، ولذا فإن كل مولد ال َيستحِدث المولد طاقة، ولك

يديره توربين أو محرك ديزل أو أي آلة تنتج طاقة ميكانيكية. فمولد السيارة مثاًل، يدار من المحرك 

 .نفسه الذي يدفع السيارة

. ولكي نحصل ويشير المهندسون عادة إلى األداة الميكانيكية التي تدير المولد بالمحرك األساسي

على طاقة كهربائية إضافية من المولد يلزم للمحرك األساسي أن يبذل طاقة ميكانيكية إضافية. 

فإذا كان المحرك األساسي توربيًنا بخارًيا، على سبيل المثال، يلزم زيادة سريان البخار في 

 .التوربين للحصول على كهرباء بكمية أكبر

  آلية عمل المولد الكهربائي

مجال مغناطيسي أو )مغناطيس حول ملف سلكي( تنتج طاقة خالل يدور سلك )نحاسي( عندما 

مجال النتاج تيار  –أي اننا نحناج الى حركة  كهربائية وهذا ما يعرف ب )الحث الكهرومغناطيسي( 

وتستخدم في دوران السلك أو المغناطيس طاقة ميكانيكية مثال )دينامو الدراجة مثال كهربى .

 .( والمجال بمغناطيس دائم  تدوير العجلة إلنتاج طاقة كهربائية تضيئ مصباح الدراجةيستخدم قوة 
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figure  2  basic idea of electricity generation 

Figure 3 stator and rotor of a generator 
Figure 4 Three phases  120 

degree in stator slots 

Figure 5 Diesel generator 
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 تفصيالمزايا التيار المتردد عن التيار المستمر 

على الرغم  الطاقة الكهربائيةربما يتساءل البعض لماذا يستخدم التيار المتردد في نقل 

ولكن يمتاز التيار المتردد بعدد من الميزات عن  .التيار المستمرمن أنه أكثر تعقيدا من 

 :التيار المستمر

  عبر التيار المتردد إلى مسافات بعيدة جدا وهذا ما ال يمكن  القدرة الكهربائيةيمكن نقل

المولد  جهدللتيار المستمر أن يفعله بطريقة اقتصادية أو عملية. حيث يمكن خفض ورفع 

يمكن تطبيقه على التيار المستمر بسبب ال  المحولباستخدام جهاز يدعى  الكهربائي

اآلتي من  الجهد الكهربائييقوم المحول برفع  .التدفق المغناطيسيعدم وجود تغير في 

 765-110ويقوم برفعه إلى مستويات تبلغ  فولت كيلو 36-11المولد والذي يتراوح عادة بين 

 .مما يجعل باإلمكان نقله إلى مسافات بعيدة جدا بين الدول أو حتى عبر القارات فولت كيلو

 مثال  فمكبر الصوت .تمتاز التيارات المترددة على المستمرة بقدرتها على نقل المعلومات

 .إلى تيار متردد كلمةيقوم بتحويل المعلومات المحتواة في 

  الدوارة تنتج تيارا متناوبا لملفات احيث أن  تالتور بيناالتيار المتناوب سهل التوليد من

العملية  وهذه rectificationوترشيح وللحصول على التيار المستمر منها يجب إجراء تقويم 

 .العالية ردداتمن الصعب تحقيقها في الت

  التيار المستمر مباشرة ولكنها تكون  مثل الخاليا الشمسية  ةالكهروكيميائيتنتج الخاليا

تياجات مناطق سكانية كبيرة، بينما يمكن استخدام الطاقة الهائلة غير عملية لتلبية اح

للمحيطات وطاقة  طاقة المد والجزرللمياه المخزونة خلف السدود على األنهار، واستغالل 

والتي بدورها ربينات وأو ت  اآلمنة لتدوير عنفات والتفاعالت النووية والوقود االحفوري الرياح

 .مولدات تيار مترددتدير 

يفضل التيار المستمر على المتردد في نقل الطاقة الكهربائية في األيام األولى  توماس إديسونكان 

أن التيار المتردد يمكن ان يعمل بشكل أفضل وقد أخذ  رءواكهربائية ولكن زمالؤه إلنشاء الشبكات ال

اديسون وقتا حتى اقتنع بخطأ موقفه لكن ربما كان يعلم شيئا لم يكن يعرفه زمالؤه. هناك ميزة 

عيدة حيث أنها بزائدة للتيار المستمر في الشبكات الكهربائية عند نقل الطاقة الكهربائية لمسافات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82_%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82_%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82_SI
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82_SI
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82_SI
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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العالية من التيار المتردد ألن األسالك لها مقاومة أصغر عند الجهود تقل بشكل أكثر فعالية عند تن

مرور التيار المستمر منها عند مرور التيار المتردد وأيضا تقل الطاقة المغناطيسية الضائعة على 

 شكل حقل مغناطيسي حول االسالك. 

واعدا جدا في المستقبل ولكن في  الجهد العاليالطاقة باستخدام التيار المستمر ذي  ويعتبر نقل

)الموحدات الوقت الحالي تكمن المشكلة األساسية في الكلفة ألنه يلزم تجهيزات تحويل للطاقة

 بسبب التكلفة العالية.  مدروسة بشكل كبير) rectifiers and invertersوالعواكس 

بحيث تدعم بعضها البعض من  حار،البفي أوروبا تتشابك شبكات الطاقة بين بعض الدول عابرة 

ناحية كما تستخدم في توريد الطاقة الكهربائية المنتجة في أماكن تزداد فيها المساقط المائية 

ويتم نقل الطاقة الكهربائية بواسطة  الكهربية. طاقةالدول أخرى تستورد  إلىوالنرويج  مثل السويد

 .قوية معزولة تحت البحرعن طريق كابالت عالى الجهد تقنية التيار المستمر 

 

 HVDC transmission system Figure 6  
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 ةـــــــاقــــــــطات الطــــــــــــأنواع مح

 

 محطات الضخ والتخزين -1

 بدأت التى الطاقة تخزين نظم إحدى هى 

 بالعالم كثيرة أماكن فى حاليا تنتشر

 وتعتمد. طبوغرافيا. المناسبة بالمناطق

 المياه تحريك على المحطات تلك فكرة

 مختلفين، منسوبين عند خزانين بين

 عند واآلخر منخفض منسوب عند أحدهما

 طبوغرافيا به تسمح مرتفع منسوب

 المنسوب من المياه ضخ فيتم ، المنطقة

 القدرة فائض باستخدام المنخفض

 وعند األحمال انخفاض وقت الكهربائية

  وقت الكهربائية القدرة من لمزيد الحاجة

محطات الطاقة 

متجددة 

الشمسية الحرارة الكامنة قى 
باطن األرض

المد والجزر الرياح

أمواج البحر 

الضخ وتخزين  النووية  كهرومائية  غيرمتجددة

المحطات الغازية 

البخارية

نواع محطات الطاقةأ  
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 القدرة لتوليد المرتفع المنسوب عند العلوى خزانال من المياه تحرير يتم األحمال ذروة 

 reversible عكسية توربينات أو توربينة المحطات بتلك عادة ويستخدم. المطلوبة الكهربائية

 من المياه لضخ الكهربائية بالطاقة كطلمبة فتعمل عكسيين، اتجاهين فى الدوران يمكنها

 أوقات للكهرباء كمولد وتعمل حمال،األ انخفاض أوقات األعلى للمنسوب المنخفض المنسوب

 المياه وضع طاقة تستثمر التى الهيدروكهربائية القوى لمحطات مماثل بنظام األحمال ذروة

 الكهرباء توليد توربينات على المياه تساقط بقوة كهربائية طاقة إلى لتحويلها السدود خلف

  وتقليل إنتاج الكهرباء أيادة وبتلك الطريقة، ال يتوجب ز: الشبكاتتخزين طاقة ستعمل في ت

بشكل كبير من أجل الوفاء باالستهالك، ولكن، بداًل من ذلك، يتم الحفاظ على اإلنتاج عند 

مستوى واحد ثابت. ويوفر ذلك ميزة أن تعمل محطات الطاقة التي تستخدم الوقود )أي الفحم 

 .ءة أعلىوبكفا سهولة بمعدالت إنتاج ثابتةالنفط والغاز( بشكل أكثر فاعلية و

 إلى 70من ضخ وتخزين الطاقة الكهرومائية في الواقع العملي بين  وتختلف كفاءة الطاقة %

 بسبب البخر والتسرب للماء. 80%

 المتصلة بالشبكات مثل اللوح  جددةإن استخدام مصادر الطاقة المتوعلى وجه الخصوص، ف

ة التي يتم الحصول عليها من من تخزين طاقة الشبكات. تتسم الطاق الرياح وتور بيناتالضوئي 

مصادر األلواح الضوئية والرياح بالتنوع بطبيعتها، حيث إن مقدار الطاقة الكهربية التي يتم إنتاجها 

 تتنوع حسب الوقت واليوم والموسم وعوامل عشوائية مثل الطقس. 

يادة وفي شبكات الطاقة الكهربائية التي ال تحتوي على ميزة تخزين الطاقة، يجب أن يتم ز

وتقليل مصادر الطاقة التي تعتمد على الطاقة المخزنة في الوقود )الفحم والنفط والغاز( من 

 .  جددةمصادر الطاقة المت أجل التوافق مع ارتفاع وانخفاض إنتاج الطاقة الواردة من

وبالتالي، يعد تخزين طاقة الشبكات طريقة يمكن أن يستخدمها مشغل شبكة طاقة كهربائية 

إنتاج الطاقة حسب استهالك الطاقة، وكالهما يمكن أن يتغير مع مرور الوقت. ويتم القيام لتعديل 

بذلك من أجل زيادة الكفاءة وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة، أو من أجل تسهيل استخدام مصادر الطاقة 

 أو المتجددة. المتقطعة



 
 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 

 الشركة القابضة لكهرباء مصر 

  شركة وسط الدلتا إلنتاج الكهرباء

  

 13 م. أحمد شمس الدين

 

 كبر وسيلة تخزين للكهرباء ألف ميجاوات بما يمثل أ 127قدرات الضخ والتخزين عالميا  تتجاوز

الف  25الف ميجاوات من محطات الضخ والتخزين وفى اليابان  36عالميا وفى أوروبا وحدها 

 ألف ميجاوات  21ميجاوات وفى أمريكا 

 

 

 

  ميجاوات )محطة باث كاونتى ( 3000وتوجد أكبر محطة ضخ وتخزين في أمريكا بقدرة 

 لة من المياه ومساحات مناسبة من األراضى ذات يحتاج إنشاء هذه المحطات الى كميات هائ

وتعتبر تكلفتها النسبية عالية اال انها ذات تكاليف تشغيل منخفضة وتتميز عن طبيعة مناسبة 

 بدائل أخرى مثل البطاريات التي يتم فقد فيها في عمليات الشحن والتفريغ 

  الضخ والتخزين  غيل محطاتوتشاألولى عربيا وافريقيا في مجال إنشاء  المغرب الدولةتعتبر.  

 figure 7 والتخزينتركيب محطة الضخ 
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 محطات طاقة األمواج  -2

من أمواج المحيط  الطاقة هي نقل

اشغال  السطحية، وتسخيرها في

توليد  مفيدة مثل ميكانيكية

 ىالمياه إل ضخ أو تحلية المياه الكهرباء،

 .المخازن

 الطاقة المتجددة وتعتبر أحد أنواع. 

طاقة المد  وهي تختلف كليا عن

الطاقة الموجية حاليا  تقنية وال زالت .والجزر

وتوجد أول  .على األقل 1890غير موظفة تجاريا مع العلم بوجود بوادر استعمالها منذ عام 

للمحول  واط كيلو 750ت بقوة وتحتوي على ثالثة محوال مزرعة موجية في العالم في البرتغال،

 .الواحد

 

 الشمسيةمحطات الطاقة  -3

وهبها اهلل لخلقه كمنبع للضوء  والتي الكون المسلم بها حقائقعتبر ضوء الشمس وحرارتها من ي

 والنبات. تحصل األرض على معظموواحدة من مصادر الحياة ينتفع منها اإلنسان والحيوان  والدفيء

أشعة فوق  %3 يتكون من والذي كهرومغناطيسيشكل إشعاع طاقاتها من الشمس على 

% أشعة تحت حمراء وتحتفظ األرض بواحد في المائة من هذه 55أشعة مرئية و %42بنفسجية و

 فقط.األشعة 

سواء كان للتسخين وهذا يعتبر من أقدم  حرارييمكننا استغالل الطاقة الشمسية كمصدر 

خاليا  م في ذلكديستخف ضوئية الشمسية كمصدر عن أسلوب استغالل الطاق . أمااألساليب

 كهرباء.التي تحول ضوء الشمس مباشرة إلى  ((photovoltaic cellsالفولت الضوئية 

 

 الخاليا الشمسية:

  Figure8   طاقة أمواج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%AE%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%AE%D8%A9
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تضح من اسمها انها تقوم بتحويل الضوء الساقط عليها الي جهد كهربي لذلك بمكننا القول أن ي

الضوء الساقطة عليها من اشعة الشمس المباشرة الي الخاليا الشمسية تقوم بتحويل فوتونات 

 كهربي.جهد كهربي يتسبب في مرور تيار 

والخاليا الشمسية اذا ما تم توصيلها مع بعضها وتركيبها في لوح واحد تكون ما يسمي باللوح 

الشمسي. اذن يمكننا القول ان الخاليا الشمسية هي وحدة البناء الرئيسية في اي نظام 

 يد الكهرباء وتبدأ في توليد الكهرباء اذا ما تعرضت ألشعة الشمس المباشرة.شمسي لتول

 

عن تشغيلها نفايات ملوثة وال  ال يسفروتعتبر طاقاتها شكال من الطاقة المتجددة والنظيفة، ألنه 

ضوضاء وال إشعاعات وال حتي تحتاج لوقود. لكن كلفتها االبتدائية مرتفعة مقارنة بمصادر الطاقة 

ى. والخاليا الشمسية توّلد كهرباء مستمرة ومباشرة )كما هو في البطاريات السائلة والجافة األخر

 .العادية(

 

 

 

Figure   9  solar cells 
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ما هو واضح فان الخلية الشمسية تتكون بشكل رئيسي من طبقتين من السليكون الطبقة ك

اقرب فرصة. وقلنا ان لديها الكترونات تريد التخلص منها عند  N-typeالعليا من النوع السالب 

والتي بها فجوات وتتمني لو انها تجد الكترونات  P-typeوالطبقة السفلي فهي من النوع الموجب 

 تمأل بها هذه الفجوات.

وايضا يوجد شبكة من األسالك الموصلة للكهرباء باألعلي "الكاثود" وطبقة موصلة باألسفل "اآلنود" 

سة اي انها تسمح للضوء بالدخول وال وفوق كل ذلك طبفة من الزجاج مغطي بمادة غير عاك

كمية من الضوء الساقط عليها وال يرتد جزء منه  أكبرتستطيع استغالل  حتىتسمح له بالخروج 

 .للخارج

 PV Cellsطريقة عمل الخاليا الشمسية .

كما هو واضح فان فوتونات الضوء الساقطة علي الخلية الشمسية من الشمس تسمح 

ان تتحرر متجهة الي الفجوات  N-typeفي طبقة السليكون السالبة لإللكترونات الموجودة 

مولدة بذلك جهد كهربي مستمر داخل الخلية مما  P-typeالموجودة في طبقة السليكون الموجبة 

يؤدي الي مرور تيار كهربي في الكاثود واآلنود )الكاثود واآلنود عبارة عن اسالك موصلة للكهرباء 

 نحاس(من الوفي الغالب 

 

 

Figure 10 solar cell internal structure 



 
 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 

 الشركة القابضة لكهرباء مصر 

  شركة وسط الدلتا إلنتاج الكهرباء

  

 17 م. أحمد شمس الدين

 

 

إذا تم توصيل الكاثود واآلنود بطرفي مصباح كهربي صغير مثال يعمل بتيار مستمر ستجد انه يضيء 

وهكذا تصبح الخلية الشمسية كالبطارية الصغيرة. اي انها تصبح مصدر للجهد الكهربي طالما انها 

 معرضة ألشعة الشمس.

 

 الشمسيةمالحظات عند استخدام الخاليا 

وقت سطوع الشمس وشدة أشعة الشمس، وكذلك على كفاءة الخلية  على تيارها شدة تعتمد

يمكن لهذه الخاليا الشمسية إعطاء  .طاقة كهربائية إلى الطاقة الشمسية الضوئية نفسها في تحويل

هذه الخاليا على التوالي. كما يمكن  إذا تم توصيل DC المستمر التيار الكهربائي مئات الفولتات من

أو القاعدية المصنوعة من  الرصاص ة في بطاريات الحامضية المصنوعة منتخزين الطاقة الناتج

بواسطة العاكسات  AC تيار متردد إلي DC ويمكن تحويل التيار المستمر .والكادميوم النيكل معدني

 .وإدارة األجهزة الكهربائية المنزلية والصناعية العادية الستعمال Inverter  ال

بكفاءة عالية،  األقمار الصناعية اء متحركة تتعرض للعطل. لهذا تعمل فوقميزتها أنها ليس بها أجز من

إال أن اتساخ الخاليا الضوئية  صمت،حيث تعمل في  وقود،والسيما وأنها ال تحتاج لصيانة أو إصالحات أو 

 .نتيجة التلوث أو الغبار يؤدي إلى خفض في كفاءتها مما يستدعي تنظيفها على فترات

 ومن  .ميجاوات 23وقدرتها  أسبانيا كهرباء تعمل حاليا بالخاليا الشمسية توجد في أكبر محطة توليد

ميجاوات.  154بقدرة  أستراليا المخطط أن يتم بناء أكبر محطة تعمل بالخاليا الشمسية في

 ISS محطة الفضاء الدولية كما تزود 1960منذ عام  األقمار الصناعية والخاليا الشمسية تعمل في

 الفضاء.الالزم في  الكهربائي بالتيار

Figure 11 solar panel complete system 
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 wind turbine generatorمحطات طاقة الرياح  -4

 

هي طاقة مستخرجة من الرياح باستخدام توربينات الرياح إلنتاج الطاقة الكهربائية، وطواحين الهواء 

ح من أجل الطاقة الميكانيكية، ومضخات الرياح لضخ المياه، أو لدفع أشرعة السفن. تعد طاقة الريا

بديل للوقود األحفوري، وهي طاقة وفيرة وقابلة للتجدد، وتوجد على نطاق واسع، بجانب أنها طاقة 

أكاسيد -الميثان – COأكاسيد الكربون) الحرارينظيفة ال ينتج انبعاثات غازات االحتباس 

أثناء التشغيل  التبريد ( في CFCS نالكلوروفلوروكاربو  -األوزون – NOالنيتروجين

واآلثار على البيئة عادة ما تكون أقل إشكالية من مصادر  .مساحات قليلة من األراضيوتستخدم 

 .الطاقة األخرى

تتألف مزارع الرياح كبيرة من مئات من توربينات الرياح الفردية التي ترتبط بشبكة لنقل الطاقة 

الكهربائية. طاقة الرياح البرية مصدر 

غير مكلف وتنافسي؛ فهو أرخص 

لفحم أو الغاز أو الوقود من محطات ا

أما الرياح البحرية فهي  .األحفوري

األكثر ثباتًا وأشد من الرياح البرية، 

ولكن مزارع الرياح البحرية لها 

تكاليف بناء وصيانة مرتفعة عن 

 .المزارع العادية

، فإن 2013بحسب إحصاءات عام 

الدنمارك هي أكثر دول العالم 

لد استخدامًا لطاقة الرياح، فهي تو

أكثر من ثلث احتياجاتها من الكهرباء 

بلدًا في جميع  83كذلك  .من الرياح

رياح أنحاء العالم تستخدم طاقة ال

 لديها.لتعزيز شبكات الكهرباء 

figure 12 wind turbine components 
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، لذلك إنتاج طاقة الرياح سجل 2014ميغاوات في يونيو  336قدرة طاقة الرياح توسعت بسرعة إلى 

في جميع أنحاء العالم، وهذه النسبة في زيادة % من إجمالي استهالك الكهرباء 4حوالي 

 .مستمرة

الرياح  تربينهجدير بالذكر ان ارتفاع 

ويوجد مزرعة متر  40-20يتراوح بين 

 هي والزعفرانةرياح في الزعفرانة 

التي  رأس غارب إحدى قرى مدينة

وتنتج  محافظة البحر األحمر تتبع

 ميجاوات. 425 حوالي

األن هي ذات أغلب الطواحين المستعملة 

وتتكون من ثالثة ريش يتراوح  أفقيمحور 

الى 100متر وتولد من  50و 20قطرها بين 

ميجا الى  1كيلو وات من الكهرباء ). 1000

ميجاوات( وتشكل مجموعة الطواحين  1

ما يعرف بحقل طواحين الهواء وتكون متباعدة بمسافة ال تقل عن خمسة أضعاف قطر الطاحونة 

 زوبعة هوائية داخل الحقل والتأثير على تدفق الهواء.وذلك لتجنب حدوث 
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األنهار وكذلك على  مجاريحار أو من بتنتشر هذه المحطات اعتمادا على القرب من شواطئ ال

 الكهربية.القرب من مصادر الوقود ومراكز استهالك الطاقة 

رية أو القطارات أو خطوط أنانيب مخصصة من مواقع مختلفة كالناقالت البحينقل الوقود عبر وسائل 

. يتم ضخ احتياجات خزانات عمالقة حسب مواصفات معينةاإلنتاج إلى جوار المحطة ويوضع داخل 

وتجهيزه  معالجتهوتتم  (pumps)المحطة من الوقود مباشرة من هذه الخزانات عبر مضخات 

وتسخينه  تصفيتهلجة الوقود وتجهيزه في . تتمثل معاخدام قبل أن ينقل إلى داخل الفرنلالست

لرداءة هذا  ( نظراتصلبهتسهيل مروره في االنابيب الى داخل الفرن ومنع لتسهيل عملية االشعال )

 (الذي يستخدم لرخص ثمنه وقلة تكلفتهالنوع من الوقود 

Figure 13 Red sea wind Turbine farm 
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نقل هذا ي عال.تتحول الطاقة الحرارية داخل غالية الماء إلى كميات كبيرة من البخار تحت ضغط 

البخار عبر أنابيب إلى التوربينات فيدفعها في حركة دائرية لينقل بعد ذلك الى المكثفات حيث يتم 

التحكم في سرعة وقدرة  الغالية. يتمإلى داخل خفض حرارته ليصبح ماء ويعاد ضخه من جديد 

 .هذه التوربينات بتنظيم كمية البخار المتدفق عبر صمامات مثبتة في مداخل البخار

 

ويتم أوال في تلك المحطات تحويل الطاقة الكيمائية في الوقود الى طاقة حرارية في اللهب الناتج 

درجة الحرارة وضغط المياه الموجود في الغاليات )المراجل والتي تعمل على رفع  االحتراقمن 

boilers  التوربينات  ( لتتحول الى بخار والذى يتم تحميصه ثم يعمل هذا البخار المحمص على إدارة

الذى يرتبط مع محور المولد  وبذلك تتحول الطاقة الكيمائية إلى ميكانيكية على محور التوربينات

(  ربطا مباشرا فيدور المولد بنفس السرعة ليقطع المجال المغناطيسي  ( generator الكهربي

 طرفيهر على ظفي ( (  Excitation processملفات العضو الثابت  من ملفات العضو الدوار الناشئ

فازات  3 و هو عبارة عن  الجزء الثابت من المولد فرق جهد وتيار ويكون هذا خرج المولد الكهربي

 د .حماية المولويتم توصيله على شكل ستار )نجمة ( ألسباب منها من أجل 

 

ي تكون بوضع وعملية الحث لتولد مجال مغناطيس  statorالعضو الثابت  يكون من  الكهرباء خرجوللتلخيص 

بواسطة فرش كربونية تالمس عمود الدوران ومع الدوران يقطع   rotorالعضو الدوار  ملفات جهد ثابت على

 الفيض المغناطيسي ملفات العضو الثابت فتتولد الكهرباء .

 

Figure 13 Block diagram of steam turbine 
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  Rankine cycleمنحنى تشغيل الوحدات البخارية 
 

 

 

هي دورة وظيفتها تحويل الطاقة 
الحرارية إلى شغل. تغذى الحرارة 

أو دورة من مصدر خارجي إلى حلقة 
مغلقة، والتي عادة ما تستخدم 

% 80الماء. تولد هذه الدورة حوالى 
 من الطاقة الكهربائية حول العالم،

بما في ذلك جميع منشآت الطاقة 
طاقة وقود  الحرارية،الشمسية 

اقة النووية. يعود أحفوري ، و الط
، األسكتلندياسمها إلى العالمة 

تعد دورة رانكن اللبنة  رانكن.ويليام 
األساسية في الديناميكا الحرارية 

 المتعلقة بالمحرك البخاري.
 

 

Figure 14  Multi-stage steam turbine generator 

Figure 15 Rankine cycle for steam turbine 
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 مميزات وعيوب المحطات البخارية 

 مميزات المحطات البخارية:

  كمية وقود أقل من المحطات الغازية لنفس الطاقة 
 ألولية أقل التكاليف ا 
  تكاليف الصيانة والتوليد ليست مرتفعة 
 على  تكون ذات قدرات عالية لذلك فهي تستخدم كوحدات لتشغيل االحمال المستمرة

 .وليست المتغيرة  ةالشبكة الكهربي

 عيوب المحطات البخارية:

  30انخفاض الكفاءة تصل إلى  % 
 طويل يصل الى ساعات تشغيل المحطة بكامل طاقتها  زمن 
  تحتاج الى كميات كبيرة من مياه التبريد 
  تحتاج لمساحة كبيرة لبنائها أكبر من المحطات الغازية 

 

 عاممكونات المحطات البخارية بشكل 

 

 furnaceالفرن أو الغالية 

 or boiler 

 
الفرن هو عبارة عن غالية    

يتم تسخين المياه  كبيرة للماء 
تسمى بمولدات البخار داخلها 

لى إنتاج البخار تحت وتعمل ع
بار  100ضغط عال يصل إلى 

وذلك بحرق كميات كبيرة من 
 باختالفاألفران  الوقود. تختلف

الوقود المستخدم بالنسبة 
الثقيل. والزيت  الحجريللفحم 

البخار في حالته  ويسمى
    النهائية بخار محمص 

 steamsuperheat   تصل 
 مئوية. 500درجة حرارته إلى 

Figure 16  steam power station main components 
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 steam turbine ار توربني البخ

 

ة دائريا حول ككل انسيابي يسمح لها بالحريتكون التوربين من عدد كبير من الريش صممت بش
غالبا ما تكون توربينات البخار موصلة بالمولد عبر عمود لنقل محورها حال تعرضها لضغط البخار 

ر الحديثة من ثالث توربينات البخا العزم. تتكونالحركة مما يجعله يدور بنفس السرعة وبنفس 
والثالثة للضغط   IPوالثانية للضغط المتوسط   HP العالياألولى للضغط وحدات أو توربينات 

           LPالمنخفض 
يمكننا التحكم بسرعة دوران التوربين والمولد بالتحكم في ضغط البخار الداخل للتوربين وذلك عبر 

صمام متغير يفتح بنسب وبالتالي يقلل أو يزيد  ميكانيكي هيدروليكي عن طريق بلف أوتحكم ام ظن
 كم في الطاقة المولدة .حكمية البخار الداخلة الى التربينة  وبالتالي الت

 

 condenserاملكثف 

 
ثم  البخار عبر التوربينات ينتقل إلى المكثف حيث يتم خفض حرارته ليصبح ماء من جديدبعد أن يمر 
لتأمين دورة البخار. يعتمد المكثف على مصدر للماء البارد ى مرة أخرالى داخل الفرن  يكرر دورته

لنيل فيتحول البخار ث تبادل حراري بين البخار والمياه الباردة من ادويح لخفض درجة حرارة البخار.
  تربينه الضغط المنخفض  وهيالمكثف أسفل أخر مرحلة من التربينة البخارية  تواجدالى ماء. وي

LP   الخدمة.كثف من الخدمة خروج لكامل المحطة البخارية من ويعتبر خروج الم 

  Generatorاملولد الكهربي 

تستخدم المولدات الكهربائية التزامنية في محطات التوليد لتحويل القدرة الميكانيكية إلى قدرة 
 السرعة. تكونيوصل كل مولد كهربائي بتوربين بخار عبر عمود لنقل الحركة ليدور بنفس  كهربائية.

  Speed Governerالسرعة ثابتة وال تتغير مع تغير األحمال لوجود نظام تحكم في السرعة 
التوربين ولذلك يتم تحديد السرعة مسبقا  أو يتناسب التردد تناسبا طرديا مع سرعة دوران المولد

 وتثبيتها للحصول على تردد ثابت للطاقة الكهربية الناتجة 

 

𝑤𝑛 = 120
𝑓

𝑝
  

Wn المولد بالدورة في الدقيقة  دوران سرعةr.p.m  

P(poles)  التزامنيعدد أقطاب المولد  

F(Hz) بالهرتز أو ذبذبة في الثانية  الكهربائيالتيار  تردد 

قطب فمن الضرورى أن  2هريتز كما هو الحال في مصر وعدد األقطاب  50إذا كان التردد المطلوب 
أي  فالسرعة تكون النصف  4إذاكان عدد األقطاب أما   r.p.m 3000تكون سرعة العمود ثابتة عند 
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البطيئة مثل الهيدرومائية أي بتساقط الماء من ارتفاع  تالتوربينالفة في الدقيقة وفى حالة  1500
في هذه الحالة يكون عدد األقطاب  50بطيئة ونريد الحصول على نفس التردد   wnتكون السرعة 

 وهكذا.أكبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

يختلف  عالية.ة المولد عند التشغيل إلى درجة كبيرة مما يستدعى استخدام نظام تبريد ذي كفاءة ترتفع درجة حرار

تعتمد المولدات ذات القدرة المنخفضة والمتوسطة على  المولد.نظام التبريد من مولد إلى اخر حسب حجم وقدرة 

 رة ذات القدرة العالية نظام التبريد بالهواء فيما يستخدم الهيدروجين السائل في المولدات الكبي

 

 

 

Figure 17 synchronous generator 

Figure 18 Air cooled generator 

Figure 19 Types of generator cooling 
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 الهيدروجينفكرة بسيطة عن التبريد بغاز 

 

تبريد بكفاءة عالية ويراعى فيه ان  إلىالعضو الثابت هو عضو إنتاج القدرة بجهد عالي ولذلك يحتاج 

أنواع وتصميمات كثيرة للتبريد منها أن يمر الهيدروجين في أنابيب  كهنا .شديدةيكون نسبة العزل 

عة ذات سمك رقيق جدا تكون مثبتة بين الملفات وكذلك في فتحات ومجاري داخل القلب رفي

الحديدي حول الملفات أيضا بحيث تكون من مادة غير مغناطيسية وغير موصله كهربيا وتنظم 

 .والمداخلبشكل معين بحيث يكون لها مداخل ومخارج وأماكن لتجميع المخارج 

 

ش العمود إلى تجويف تجميع لألنابيب الرفيعة ثم إلى األنابيب يتم دفع الهيدروجين عن طريق ري

لتكتسب الحرارة ثم تمر في المبردات المثبتة علي جانبي المولد أو خارجه حيث يتم تبريده ويرجع 

 .  مره أخرى إلى نفس المسارات في المولد أي دائرة مغلقة

 

بادل الحراري بين الهيدروجين والمياه مبردات الهيدروجين تثبت علي جوانب المولد ويحدث فيها الت

 . المعالجة التي تمر في دائرة مغلقه ولذلك فإن المياه تبرد الهيدروجين والهيدروجين يبرد المولد

 

يتم إحكام الغلق الشديد للمولدات لمنع تسرب الهيدروجين ويكون عن طريق استخدام الزيت 

تزويد الجانب الخارجي لموانع تسرب بتقنية عالية ومتطورة في كراسي التحميل حيث يتم 

أي حوالى  رطل علي البوصة المربعة 50الهيدروجين داخل جسم المولد بزيت يصل ضغطه حوالي 

 . ضغط الهيدروجين عن طريق الضخ المستمرمن أي اكبر  بار    3.4

 

Figure 20 Nameplate of Hydrogen cooled generator 
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 غاز شديد اخلطورة 

بالمئة فإنه يسبب انفجار  75 إلىبالمئة  5عند اختالط الهيدروجين بالهواء بنسب من 
 30نسبة خلط تسبب انفجار شديد عندما تكون نسبة الهيدروجين في الهواء  وأخطر

نسبة نقاوة غاز الهيدروجين في  علىبالمئة ولذلك فمن األهمية القصوى الحفاظ 
 .بالمئة 97المولد أعلي من 

 

  ن الهيدروجينكيفية تفريغ أو شح

عندما يراد فتح المولد لعمل صيانة يلزم ان يتم كسح الهيدروجين من المولد بدون اختالط الهواء 
لالشتعال أو معه مباشرة داخل المولد وذلك بشحنه بغاز ثاني أكسيد الكربون خامل غير قابل 

 . خارج المولد من خالل قسم طرد الغاز االنفجار الذي يعمل علي دفع الهيدروجين إلى
 

عندما يراد أيضا ملئ المولد بغاز الهيدروجين يلزم شحنه أيضا بغاز ثاني أكسيد الكربون ثم 
صيانة بالهيدروجين الذي يعمل علي دفع ثاني أكسيد الكربون خارج المولد ويحل مكانه يتم عمل 

 . لغاز الهيدروجين داخل المولد من خالل تجفيفه عن طريق دائرة التجفيف
 

 

 

 

Figure 21 Hydrogen complete cooling system for generator 
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 وللتلخيص واألهمية نذكر

 :روجينـــــدبالهيريد ــــــــــــلتبا اــــــــــمزاي

 

  غاز الهيدروجين اقل كثافة من الهواء وبالتالي فإن مقاومة دوران عمود المولد مع غاز
حتكاك بين عمود المولد وغاز الهيدروجين يكون اإل الهيدروجين تكون أقل الفقد نتيجة

 .والهواءأقل من الفقد نتيجة االحتكاك بين عمود المولد 
 
  االنتقال الحراري يساوي  علىمعامل االنتقال الحراري حيث قدرة الهيدروجين تحسين

 .الهواءثمان أضعاف مثيالتها في 
 
  الهواءتحسين الموصلية الحرارية حوالي سبعة مرات أكبر من. 

 
  منع تكون حامض النتريك الضار نتيجة وجود الهواء الذي يسبب تآكل في قلب المولد

 .الملفاتوفي عزل 
 
 المولدل الصيانة نتيجة اإلحكام الشديد وعدم دخول أتربة إلي تقلي. 

 
 
 

 :دروجينــــــبالهيريد ـــــــــــوب التبـــــــــــــعي 

 

  بالهواءغاز الهيدروجين هو غاز متفجر عند اختالطه 

 يحتاج إلى تجهيزات ثاني أكسيد الكربون الخاص بشحن وتفريغ الهيدروجين. 

 · از داخل المولد يتطلب احتياطات شديدةإحكام الغلق علي الغ. 

  يحتاج إلى محطة إلنتاج الهيدروجين وبعض المواد والمعدات اإلضافية من ضواغط ومبردات

 .وأجهزه ومعدات مراقبة وتنبيه
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 المحطات الغازية -6

 

الذى يقوم  عنصرالمحطات باسم ال التربينة وتسمىأي ان الغازات هي التي تقوم بتحريك عمود 

المحطات الغازية حديثة الظهور في تكنولوجيا صناعة المحطات وتعتبر المنطقة  التربينة. تعتبرير بتدو

 .العربية من أكثر البالد استعماال لتلك المحطات

 

 أسباب:الى عدة  الواسع انتشارهاويرجع السبب في  

  تشغل مساحة أقل من المحطات األخرى 

  قدرتها اإلنتاجية الكبيرة 

  صغير قد يصل الى عام ونصف أو أقل وتشغيلها زمن إنشائها 

  ال تحتاج إلى كميات مياه كبيرة أثناء عملها 

  دقيقة  30زمن تشغيلها وإيقافها قليل أقل من 

 

  Brayton cycleنظرية عمل الوحدات الغازية أو دورة برايتون 

وهي تعتبر  ،التوربني الغازي عملتصف  رموديناميكيةثدورة  هي و الهندسة امليكانيكيةو الفيزياءتستخدم في 
(، املهندس األمريكي. 1892 - 1830وتسمى الدورة باسم مخترعها جورج برايتون ) .احملرك النفاث مبدأ عمل

 ."دورة جول" وتسمى أحيانا

Figure 22 Brayton cycle curves 
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 هذه الدورة مكونة من أربعة مراحل 

درجة  وضغطه وبالتالي الضغط يزيد وأيضا خارجيسحب هواء  2الى  1الضغط من النقطة  .1

  compressorالحرارة وتتم هذه المرحلة داخل الكباس 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويتم إضافة طاقة حرارية عند ثبوت الضغط وفيها يتم حرق    combustionمرحلة اإلحتراق  .2

وقود مع الهواء المضغوط في وجود شرارة ليت االشعال وتحدث هذه العملية داخل غرفة 

درجة  1000على  ما يزيددا في درجة الحرارة فقط الى ويحدث زيادة كبيرة ج   c.cاإلحتراق 

 مئوية.

والشغل الناتج الستخالص طاقة الغازات الناتجة من االحتراق  التربينةالتمدد على ريش  .3

يستخدم جزء منه إلدارة الكباس والجزء االخر يصل للمولد لينتج الكهرباء يستهلك الكباس 

من التربينة لذلك كلما قل استهالك الكباس  من الطاقة الناتجة % 60الى  50حوالي من 

 كلما زادت كفاءة الوحدة وبالتالي الطاقة الناتجة.

المرحلة الرابعة وهى فقد الحرارة إما في الهواء الخارجي أو إستخدام هذه الطاقة الكبيرة  .4

ركبة درجة مئوية كدخل لدورة تسخين ماء وتبادل حرارى في ما يسمى الدورة الم570 

 د من كفاءة الوحدة.وهذا يزي

  برايتون دورةمالحظات على: 
 
 هذه الدورة هي أساس عمل التربينة الغازية وكل مكوناتها موجودة في الوحدة الغازية  .1

في تطبيقات كثيرة مثل  الداخليفي محركات االحتراق  الماضياستخدمت هذه الدورة في  .2

 وأيضا في الغواصات السيارات 

على سبيل المثال يتم إضافة دورة أخرى  الغازية المحطات يففة كفاءة هذه الدروة ليست عالي .3

 500واستغالل الفقد الحرارى الكبير في العادم يصل الى هي الدورة المركبة لزيادة الكفاءة 

 درجة

 ريش التربينة ومدى تحملها حرارة القصوى في هذه الدورة تحددها الدرجة  .4

Figure 23 Gas Turbine layout 
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 قيمة فاصلةولكن يقابل هذا وجود  r ratio compressoيمكن زيادة الكفاءة بزيادة الضغط  .5

 .لدرجة الحرارة التي تتحملها ريش التربينة

 شيء المحطات الكهربية حيث تعنى توفيرا للوقود وهذا مهم جدا  هي أهمالكفاءة  .6

ة على البيئة نتيجة ظمما يعنى توفيرا في نفقات التشغيل وأيضا محافللوقود  مثاليأو استخدام 

 .ل لحرق كمية أق

 

  

Figure 23 Gas turbine with combined cycle , second figure show with and without combined cycle 
efficiency 

 

v 
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 وائر التبريد وتغذية المياه المقطرة د   شاشات الوحدات الغازية وشرحها

Figure 24 Demineralized water circuit 

Figure 25 closed cooling circuit 
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  وائر الوحدة الرئيسية من هواء وغاز طبيعى وزيت تبريد وغيرهاد

  

Figure 26 Enclosure(compressor+c.c+turbine) ventilation circuit 

Figure 27 fuel gas supply to combustion chamber ct 
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تابـــــــــــع دوائـــــــر الوحـــــــــــــــــــــــدة 

Figure 28 lube and lifting oil for shaft 

figure  29 Hydraulic oil circuit 
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 تابع دوائر الوحدة  

  

figure 30 complete overview of gas turbine circuits 

figure 31 Air inlet overview 



 
 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 

 الشركة القابضة لكهرباء مصر 

  شركة وسط الدلتا إلنتاج الكهرباء

  

 35 م. أحمد شمس الدين

 

 ول الخاصة بالوحدات الغازية والدوائر المساعدة من تبريدهذه بعض شاشات الكنتر

عليها مكوناتها لتبسيط نظام التحكم  موضح للمحطةودائرة دخل الهواء والتزييت ......

 والفهم.أرجو أن تكون وافية وسهلة القراءة 

 

 SCADAظام التحكم فى المحطات عموما وهو السكادا مقدمة بسيطة عن ن

 :باإلنجليزية) اإلشرافي وتحصيل البيانات التحكم (لنظاماختصار  هي )SCADA :(:سكادا

Data Acquisition) Control andSupervisory التحكم الصناعي ، وهي تشير إلى أنظمة ،

وهي نظام حاسوبي للمراقبة والتحكم في العمليات، وتتغير طبيعة هذه العمليات طبقا لألنظمة 

 .المعدة لها

 التطبيقات 

إلى البترول الصناعية بكامل اختالفاتها، من تصنيع، وإنتاج، وتوليد كهرباء، وتكرير العمليات . .1

 .آخره

، وتوزيعها، وخطوط أنابيب البترول، وخطوط توزيع الكهرباء، كمعالجة المياه ،التحتية يةالبن .2

 .وأنظمة االتصاالت الكبيرة

 التطبيقات الزراعية وأنظمة الري الحديثة .3

 Figure 31 scada system control room 
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 ا أجزاء نظام السكاد

 RTU (Remote :البعيدةانظمة السكادا تتكون من مجموعة من الوحدات الطرفية 

Terminal Unit), و التي تقوم بجمع البيانات من المنشاة و اعادتها الى المحطة الرئيسية 

Master station, عن طريق نظام االتصاالت, المحطة الرئيسية Master station  تعرض

ليقوم بوظائف  Operator     من المنشاة الى المشغل Acquired data البيانات المكتسبة

 .التحكم من بعد

 Alarms ان دقة توصيل البيانات بتوقيت متزامن مع المستجدات التي تحدث و االنذارات

بشكل فعال و امن, و بتكلفة اقل بكثير من  أو المحطة يمكن المستخدم من ادارة المصنع

 .انظمة التحكم القديمة

 

 

 :انظمة السكادا هناك خمسة مستويات من التسلسالت الهرمية في

 .Field level مستوى الحساسات و االجهزة على خط االتصال -

 .RTUs الوحدات الطرفية البعيدة -

 .نظام االتصاالت -

 .Master Station المحطة الرئيسية -

 ..نظام الحاسوب الخاص بمعالجة البيانات- 

حساسات الرقمية و التشابهية الموجودة في االماكن البعيدة من الواجهة لل RTU تمثل ال

 .المنشاة

figure 32 scada simple structure 
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اما نظام االتصاالت فيمثل همزة الوصل بين المحطة الرئيسية و الوحدات البعيدة, من 

فون, موجات ميكروويف, موجات يسلك, او الياف ضوئية, خط تلالممكن ان يكون هذا النظام 

و   Protocolلذلك يتم استخدام عدة قواعد ساتاليت راديو, او حتى من الممكن ان يكون

 .انظمة الكتشاف االخطاء من اجل النقل الفعال و الكفاءة العالية

 بجمع البيانات من الوحدات الطرفية البعيدة Master Station تقوم المحطة الرئيسية

RTUs, ا في االنظمة و غالبا ما توفر للمشغل المعلومات الالزمة ليقوم بعملية التحكم, ام

 .الكبيرة جدا, فان هناك محطات فرعية تقوم بجمع البيانات الى المحطة الرئيسية

Meaning of some  scada parameter 

An Intelligent Electronic Device (IED) is a term used in the electric power   IED

industry to describe microprocessor-based controllers of power system equipment. 

and power equipment, and can issue control commands,  sensors receive data from IEDs

anomalies, or  frequency , orcurrent ,voltagesuch as tripping circuit breakers if they sense 

Figure 33 scada system illustrated 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sensors
https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_current
https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage
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e levels in order to maintain raise/lower voltag

the desired level. Common types of IEDs 

d aOn Lo include protective relaying devices,

controllers, circuit breaker  Tap Changer

controllers, capacitor bank switches, recloser 

controllers, voltage regulators etc. 

controlled -microprocessor is a RTU

electronic device that interfaces objects in the 

distributed control  physical world to a

(supervisory control and  SCADA or system

data acquisition) system by 

data to a master system,  telemetry transmitting

and by using messages from the master 

supervisory system to control connected objects. 

connect to sensors in the process  PLC

and  convert sensor signals to digital data and

 execute program on it and write output to output

PLCs have more sophisticated . device 

PLC . RTUsembedded control capabilities than 

such  languageswith many  be programmedCan 

 statement.as ladder logic, block diagram or written  

events,  anBoole stamped data,-a software service which accumulates time is HISTORIAN

and Boolean alarms in a database which can be queried or used to populate graphic trends 

in the HMI. The historian is a client that requests data from a data acquisition server. 

 مميزات نظام السكادا 

 6ويمكن استدعائها بعد فترة طويلة من الحفظ  تيمكن للحاسوب تخزين و حفظ كمية كبيرة من البيانا

 .أشهرأو أكثر 

 .مثل منحنى للقيم أو جداول  بمكن عرض البيانات باي طريقة يرغب بها المستخدم -

 .االف الحساسات الى النظامربط يمكن  -

 . التفاعل مع البيانات بكل يسر و سهولة Operator يمكن للعامل للمستخدم -

 مع البيانات من اي مكان و ليس من موقع واحد فقط يمكن التعامل - -

.شاكل الحالية للتعامل معها بسرعةن المبيلإلنذارات للوحدة توجود لوحة 

Siemens plc s7 -300 

RTU Units 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microprocessor
https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_control_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_control_system
https://en.wikipedia.org/wiki/SCADA
https://en.wikipedia.org/wiki/Telemetry
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 الطاقة النووية-7

ة الذرية. ياألنو اندماج أو انشطار تفاعالت في التي يتم توليدها عن طريق التحكم الطاقة هي

الذي  بخار الماء رباء النووية، لتسخين الماء إلنتاجتستغل هذه الطاقة في محطات توليد الكه

 .الكهرباء يستخدم بعد ذلك إلنتاج

% من إجمالي الطاقة 14-13، شكلت نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية بحوالي 2009في 

 .غّواصة بالطاقة النووية 150كما تعمل اآلن أكثر من  .الكهربية المنتجة في العالم

نظرون إلى الطاقة النووية كمصدر حقيقي ال ينضب للطاقة. ومما يثير المعارضة حول العلماء ي

مستقبل الطاقة النووية هو التكاليف العالية لبناء المفاعالت، ومخاوف العامة المتعلقة بالسالمة، 

وصعوبة التخلص اآلمن من المخلفات عالية اإلشعاع. بالنسبة إلى التكلفة فهي عالية نسبيا من 

رخيص نسبيا. وأما  الوقود النووي ث بناء المفاعل ولكن تلك التكاليف تعوض بمرور الوقت حيث أنحي

بالنسبة إلى المخاوف المذكورة فهي ُتستغل من األحزاب السياسية في االنتخابات بين مؤيدين 

ا ومعارضين بغرض الحصول على مقاعد كثيرة في البرلمانات. وقد تقدمت الصناعات النووية كثير

والتخلص السليم من النفايات  المفاعالت بحيث أن لديها االستعدادات لحل مسائل سالمة تشغيل

 .المشعة

 

Figure 34 Nuclear power plant in Czech Republic 
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تعتبر محطات التوليد النووية نوعا من محطات التوليد الحرارية البخارية، حيث تقوم بتوليد البخار 

الفرن الذي   مننه بدالبالحرارة التي تتولد في فرن المفاعل. الفرق في محطات الطاقة النووية أ

يحترق فيه الوقود يوجد الفرن الذري الذي يحتاج إلى جدار عازل وواق من اإلشعاع الذري وهو 

وطبقة من المياه وطبقة من  (الطين الناري يتميز بمقاومته لالنصهار (يتكون من طبقة من اآلجر الناري

لحماية العاملين في المحطة الحديد الصلب ثم طبقة من األسمنت تصل إلى سمك مترين وذلك 

 .والبيئة المحيطة من التلوث باإلشعاعات الذرية

 

وتستغل هذه  .النيوترونات بضربات ماليورانيو والمفاعل النووي تتولد فيه الحرارة نتيجة انشطار ذرات

الطاقة الحرارية الهائلة في غليان المياه في المراجل وتحويلها إلى بخار ذات ضغط عال ودرجة 

ضغط جوي( على  380ط هذا البخار ذو الضغط المرتفع )نحو درجة مئويـة. ثم يسل 480حرارة نحو 

صممت ليقوم البخار السريع بتدوير محور التوربينات وبذلك تتحول الطاقة  توربينات بخارية زعانف

المولد  البخارية إلى طاقة ميكانيكية على محور هذه التوربينات. وُيربط محور التوربين مع محور

بنفس السرعة فتتولد على طرفي الجزء (ALTERNATOR) د الكهربائيفيدور محور المول الكهربائي

 34.الثابت من المولد الطاقة الكهربائية

وكانت في االتحاد السوفيتي  1954في عام  تم تنفيذها عالم كانت أول محطة توليد نووية في ال

عندما توصل العلماء إلى تحرير الطاقة النووية من بعض  .وذلك واط ميجا 5بطاقة 

Figure 35 Nuclear power plant components 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B7
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وهو فوقود المفاعالت النووية  .والبلوتونيوم كاليورانيوم العناصر

اعل انشطاري تسلسلي لحدوث تفاليورانيوم المخصب بكمية تكفي 

يستمر من تلقاء ذاته. ويوضع الوقود في شكل حزم من قضبان 

اليورانيوم طويلة داخل قلب المفاعل الذي هو عبارة عن غالية كبيرة 

سنتيمتر من  25مضغوطة شديدة العزل ذات جدار سميك )نحو 

الفوالذ(. ويتم االنشطار النووي بها لتوليد حرارة لتسخين المياه 

البخار عال الضغط، الذي يدير زعانف التوربينات التي تتصل  وتكوين

بمولدات كهربائية. ويتم ضبط معدل تشغيل المفاعل عن طريق إدخال 

التي تمتص  الكادميوم قضبان تحكم في قلب المفاعل من مادة

النيوترونات الزائدة. فكلما تم تقليل عدد النيوترونات في المفاعل كلما 

 .وية اليورانيومبطء معدل انشطار أن

8 

  مائيةورهكالمحطات ال -
 

التي يستفاد في  الطاقة الكهربائية هيو  ومائية كهرباء من كلمتي تنبع) الطاقة الكهَرومائية
المائية الكامنة. وهي بذلك تعد من أشكال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة  الطاقة توليدها من

 .والمستخدمة في نطاق عالمي واسع
 

 أوال حيث ينهدر الماء من طاقة حركية للمياه إلى طاقة الوضع تعتمد طريقة التوليد على تحويل
تعتمد كمية الطاقة  .طاقة كهربائية وينتج لنا كهربائيمولد  ، فيدير بدوره توربينا يرعالي ليد ارتفاع

المارة بالثانية  المنتجة على كمية الماء
زاد معدل كمية وعلى ارتفاع الماء ، فكلما 

الماء المار في التوربين زادت الطاقة 
المنتجة، وكلما زاد ارتفاع الماء زادت 

الطاقة الناتجة أيضا ، ومعامل التناسب 
 . عجلة الجاذبية األرضية هو

ولتوليد الكهرباء من طاقة وضع الماء 

 :اآلتييستلزم 

  فيحجز  مائي،سد على مجرى اليبنى

الماء خلفه لتتكون بحيرة اصطناعية عالية 

طاقة  بسعة مائية كبيرة. وتعتمد

في ذلك الخزان الكبير على كمية  الوضع

Figure 36 Hydroelectric power dam 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9
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 األرضية، الجاذبية وعلى الماء،وعلى ارتفاع منسوب  (،المياه التي يحتويها )وبالتالي كتلتها

 :طبقا للمعادلة الرياضية

 ارتفاع × الجاذبية األرضية × كتلة = طاقة الوضع

 حيث: نقيس الكتلة بالكيلوجرام

 متر/ مربع الثانية 9. 81:  والجاذبية -

 بالمتر )ارتفاع منسوب الماء بالنسبة للتوربين( االرتفاع: -

  طاقة الوضع الكامنة عند فتح المنفذ المائي في السد, تتدفق المياه بتأثير الجاذبية, وتتحول

في الماء إلى طاقة حركية. وإذا أهملنا مقاومة أنبوب تدفق المياه أثناء حركتها إلى التوربين 

 .تدير التوربين طاقة حركية تتحول بكاملها تقريبا إلىللماء  طاقة الوضع يمكن القول أن

 التيار الكهربائي وينشأوجود حث كهرومغناطيسي في  مولد الكهرباء يدير التوربين بدوره. 

رة باالحتكاك ة المهدومقدار الطاق (تالتوربينا (العنفاتيعتمد مردود هذه العملية على كفاءة تدوير 

 .خالل التدوير

 العالي الموجود  المجال المغناطيسي في المولد الكهربائي تتحول طاقة التدوير اآللية بواسطة

تماما كما في مولد الدراجة )يسمى  المغناطيسي،به إلى توليد الطاقة الكهربائية بالحث 

 .أحيانا "الدينامو"( أو السيارة

 عال لتقليل الهدر الناجم عن  بجهدة المولدة إلى شبكة التغذية ل الطاقة الكهربائيأخيرا تنق

 .مقاومة التيار الكهربائي في األسالك

  محطة توليد السد العالي
يتفرع كل نفق إلى فرعين مركب على كل  السد حيثعند مخارج األنفاق الموجودة في جسم 

 :منهما توربينه لتوليد الكهرباء

 توربينه 12ينات: عدد التورب 

  وات الف كيلو 175 التربينة:قدرة 

  وات مليون كيلو 2.1القدرة اإلجمالية للمحطة 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن أول من اشار ببناء هذا السد هو العالم العربي المسلم الحسن بن 

لك بسبب م(. والذي لم تتح له الفرصة لتنفيذ فكرته وذ1029م وتوفى عام 965 )ولد عام -الهيثم 

 عهده،عدم توفر اآلالت الالزمة لبناءه في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 على مصر  العاليثار بناء السد ا لخصم

 األثار اإليجابية

من اآلثار االيجابية للسد العالي أنه عمل على حماية مصر من الفيضان والجفاف أيضًا حيث أن  

 .ا في سنوات الجفافبحيرة ناصر تقلل من اندفاع مياه الفيضان وتقوم بتخزينها لالستفادة منه

وعمل السد العالي أيضا على التوسع في المساحة الزراعية نتيجة توفر المياة والتوسع فى 

مليون فدان وعمل أيضًا على  7.9إلي  5.5استصالح األراضي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية من 

سنة والتوسع في  زراعة محاصيل أكثر على األرض نتيجة توفر المياه مما أتاح ثالث زراعات كل

زراعة المحاصيل التى تحتاج كميات كبيره من المياه لريها مثل األرز وقصب السكر كما انه أدى إلي 

 . تحويل المساحات التى كانت تزرع بنظام الري الحوضي إلي نظام الرى الدائم

 .أيضًا عمل على توليد الكهرباء التي أفادت مصر اقتصاديًا

 
 اآلثار السلبية

 مما أدى إلى ترحيل السودان كثيرة في مصر واكثرها في شمال نوبية غمرت قرى اصربحيرة ن ،

 .بالهجرة النوبية أهلها، بما يسمى

 الفيضان المغذي للتربة طمي حرمان وادي النيل من. 

 النحر زيادة Erosion  حول قواعد المنشآت

 .النهرية

 تآكل شواطئ الدلتا. 

  تشير بعض التقديرات إلى أن كمية التبخر في

مياه بحيرة ناصر خلف السد العالي كبيرة جدًا 

باعتبار أنها تعرض مساحة كبيرة من المياه 

مس في مناخ حار جدًا، ويقدر حجم للش

الخسارة ما يماثل حصة العراق من نهر الفرات. 

إضافة إلى انتشار بعض النباتات وتأقلمها مع 

الظروف الجديدة وإسهامها في عملية النتح 

 .وبالتالي مزيدا من الخسارة في المياه

  يرى البعض بأن السد العالي يمثل تهديدًا

يل النتائج التي عسكريًا لمصر، إذ يصعب تخ

يمكن أن تترتب على تفجير السد، وحجم 

الفيضان الذي سيصيب المدن المصرية الواقعة 

Figure 37 location of high dam on Egypt map 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AD%D8%AA_(%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AD%D8%AA_(%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A)&action=edit&redlink=1
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القوات المسلحة  على مسار النهر والتي ستكون أمام طوفان خطير وقد اتخذت

 .بإذن اهلل عز وجل التدابير الالزمة لمنع حدوث ذلك المصرية
 

 الكهربية وأنواعـــــهامحوالت الطاقة 
مؤلف من ملفين من األسالك المنفصلة الملفوفة حول  الكهربائية،لمحّول جهاز في الهندسة ا

قضبان حديدية فقط بمسافة بسيطة، يسمى الطرف المرتبط بالمولد الكهربي بالملف االبتدائي 

بينما يطلق على الطرف المرتبط بالحمل مسمى الثانوي، ويستخدم المحول لتغيير قيمة الجهد 

في نظام نقل الطاقة الكهربائية الذي يعمل على التيار المتردد حيث ال يمكن أن يعمل الكهربي 

المحول في أنظمة التيار المستمر. فإذا كان جهد الطرف الثانوي أقل من جهد االبتدائي كان 

 .المحول خافضا للجهد أما لو كان جهد الثانوي أعلى من جهد االبتدائي كان المحول رافعا للجهد

 

 

اي للحث الكهرومغناطيسي الذي ينص على أن ارادعمل المحول الكهربي على قانون فوم مبدأ يق

قيمة القوة المحركة الكهربائية )الجهد الكهربائي( تتناسب طرديا مع معدل تغير التدفق 

المغناطيسي ولهذا السبب فإن المحول ال يعمل في أنظمة التيار المستمر إلن التيار المستمر 

 مغناطيسيا ثابتا مقدار تغيره يساوي الصفر فال يمكن خلق جهد كهربي حينها بطريقة يخلق مجاال

الذى تكاليف رفعه وخفضه التيار المتردد على المستمر الحث وهذا أحد األسباب الرئيسية لتفضيل 

  مرتفعة اقتصاديا وغير عملية إال في استخدامات محددة .



 
 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 

 الشركة القابضة لكهرباء مصر 

  شركة وسط الدلتا إلنتاج الكهرباء

  

 45 م. أحمد شمس الدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل 38 تركيب محول القدرة العالية 

 تدرج المحوالت من االنتاج للتوزيع 39شكل 
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 طات الكهرباء وأجوبتهاأسئلة عامة في مح

 

 أرضية المحطات والمحوالت؟ زلط في كمية كبيرة من ال سباب وجودأ ما

 لتقسيم جهد الخطوة. 

  يعتبر الزلط كمصفاة لمياه المطر.  

  حماية األفراد من التزحلق أثناء السير. 

الفائدة األساسية من وجود الزلط او 

الحصى وخاصه المفرود داخل المحطة 

أو جهد  step voltage لتقليلبأكملها هو 

يسير  الذيالواقع على الشخص الخطوة 

بمعنى انه يقلل من فتحه خطوه  فوقه

الرجل للشخص وبالتالي كلما قلت فتحه 

 ما قل هذا الجهد الواقع بين قدمالخطوة كل

وجود كهرباء و حدوث خطأ في حالة وذلك 

 .في األرض

 

 حدث في مصر؟ ىومتفي مفهوم الكهرباء   black out تعريفما هو

الكهرباء بشكل كامل عن ماليين األشخاص  انقطاعهو  االسمالظالم التام وكما يظهر من 
لقد و blackoutأو مدينة بأكملها أو الجمهورية بأكملها في أسوأ حوادث الظالم التام أو 

يع كامل للكهرباء في مصر نتيجة لخروج جم انقطاعوحدث  1990ذلك في مصر عام حدث 
ت التوليد من الخدمة بسبب  وجود سيول في محافظة أسوان أدت إلى انقطاع الخط محطا

وأدى  1990" عام كيلوفولت 500الرئيسي الذي يمد مصر بالكهرباء من السد العالي "خط 
 under) وحدوث  العاليذلك إلى زيادة األحمال الكهربية عن اإلنتاج بسبب خروج السد 

frequency )  48.5د الى حد الفصل أي انخفاض الترد HZ  مما أدى لخروج باقي المحطات
 من الخدمة حماية لها وتم بعد ذلك التغذية بعد فترة من االنقطاع .

انقطع  2003في أغسطس أمريكا ومن أشهر االنقطاعات الكبيرة في العالم ما حدث في 
الكندية، التيار الكهربي في شمال شرق الواليات المتحدة األمريكية وعدد من المدن 

،  بسبب األشجار العاليالجهد  خطوط  عدد من  فصلبسبب  ساعة 30واستمر حوالي 
 6وتوقفت حركة المترو في نيويورك وأونتاريو في كندا، وانقطعت االتصاالت الهاتفية وأغلقت 

 35محطات نووية في أمريكا، مما أسفر عن خسائر وصلت إلى  7مطارات في البلدين و
مر الذي وصلت خطورته لدفع الرئيس األمريكي السابق جورج بوش للظهور مليار دوالر، األ

 .على شاشات التليفزيون يقدم تفسيًرا للرأي العام حول انقطاع الكهرباء
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 ماهي الصدمة الكهربية وكيف تحدث وكيف تحمى نفسك منها؟

ربي مما يسبب تحدث الصدمة الكهربائية عند حدوث اتصال بين أي جزء من الجسم مع مصدر كه 

مرور تيار كهربي كافي من خالل الجلد، العضالت، أو الشعر )في اإلنسان( ، عادًة يتم استخدام 
"الصدمة الكهربية" لوصف التعرض للكهرباء. وتختلف درجة اإلصابة نتيجة الصدمة الكهربية تبًعا 

نما بعض التيارات تكون فالتيارات الصغيرة قد تكون غير محسوسة بي الختالف قوة التيار الكهربائي
أكبر مما يسبب نوع من االلتصاق بين الجسم المتعرض للصدمة ومصدر التيار، وبعضها يكون من 

األربطة وتسمى الوفاة نتيجة التعرض  وتهتك فيالقوة فيؤدي إلى عدم انتظام في ضربات القلب 
صدمة وأيضا مسار التيار مدة التعرض لل عوامل أخرى مثل ى. وأيضابالكهربلصدمة الكهربية الصعق 

 االنسان.على  م فالتيار المار بالقلب يكون أخطرداخل الجس

  

 

يجب على العاملين في مجال الكهرباء ارتداء مهمات الوقاية الشخصية المناسبة أثناء العمل وعدم 

ارتداء المالبس الفضفاضة أو المتدلية التي قد تالمس األسالك الكهربائية وكذلك عدم حمل أو 

بس أشياء معدنية كالخواتم أو الساعات أو حلقات المفاتيح وما شابه ذلك ألنها موصلة للكهرباء ل

 وقد تتسبب في اإلصابة بصدمة كهربائية 

في األماكن ذات الحرارة  وخاصة الداخل،وضع أسالك التوصيالت الكهربائية في مواسير معزولة من 

تتسرب إليها الرطوبة وتؤثر عليها الحرارة وتؤدي إلى حتى ال  العالية أو الرطبة وعدم تركها مكشوفة

 قصر كهربائي

 مسارات التيار داخل الجسم فى حالة الصدمة الكهربية والقلب على اليسار 1رسم توضيحي 
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يجب عدم تحميل أي مقبس كهربائي زيادة عن حده وعند مالحظة أي سخونة في 

المفاتيح أو التوصيالت الكهربائية إبالغ الكهربائي المختص لعمل الالزم ويجب عدم القيام 

 .معرفة المختصين في مجال الكهرباءبأي أعمال توصيالت كهربائية أو إصالحات إال ب

 ماهي الشبكة الموحدة في مصر؟ ومتى يتم تخفيف األحمال؟

هي جهد خرج المولدات متبوعا بمحول رافع للجهد ويتم  كيلو فولت 220جهد الشبكة الموحدة 
تمتد في الجمهورية بأكملها لضمان   A,Bربط كل محطات التوليد على هذا الجهد على بارتين 

رية الكهرباء في كل المناطق وعدم انقطاعها حتى لو فصل المصدر القريب من الحمل فيتم استمرا
 تغذيته من مصدر اخر على الشبكة بدون انقطاع للكهرباء 

 

 

 

 

 

 أن اإلنتاجيعنى  هرتز   50الترددويعتبر التردد هو مقياس أداء شبكة الكهرباء حيث ثبات 
ل الشبكة وبانخفاض التردد الذى يعنى ان االستهالك زيادة واالستهالك متساويين وهو أفضل أحوا

عن اإلنتاج مما يعنى إما إضافة وحدات إنتاج لتعويض النقص أو تخفيف األحمال حتى تتزن الشبكة 
 .والتردد من جديد

 

 الشبكة الموحدة الحلقية 2رسم توضيحي 
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فهذا يعنى أن اإلنتاج يزيد عن الكمية المستهلكة من  50أما في حالة زيادة التردد عن  
يقابل بتخفيض األنتاج وهو شيء بسيط بالتحكم في وحدات اإلنتاج أو خروج وحدات الكهرباء وهذا 
 إذا لزم  االمر .

وتعتبر حاالت انخفاض التردد أخطر كثيرا من ارتفاعه ويجب تقليل الفجوة على قدر المستطاع بين 
خدمة ويحدث هيرتز تخرج محطات اإلنتاج من ال 2اإلنتاج واالستهالك وإال عند نقص التردد أقل من 

 الظالم الكامل في مصر .

 

    Power and Energy  الفرق بين الطاقة والقدرة  ما هو.

 

يوجد رسمة لتوضيح الفارق بينهم بجانب عرض كيفية حساب االستهالك لموتور كهربى خالل فترة 

 زمنية وينطبق هذا على جميع األحمال األخرى 
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 الغير فعالة ومعامل القدرة ؟ماهى الطاقة الفعالة والطاقة 

أو حرارة أو  ميكانيكيوهى تتحول الى شغل  )P( ويرمز لها بالرمز  Kwhساعة بالكيلوواط:وهى تقاس  الطاقة الفعالة

  إضاءة

وهي تعبر عن القدرة التي يستهلكها الحمل من دون أن تتحول إلى قدرة نافعة ، فمثالا القدرة  وهى فعالة:الطاقة الغير 

لكة في مغنطة الملفات في المحركات الحثية هي قدرة غير فعالة ألن المحرك يستهلكها من دون أن تترجم إلى حركة المسته

، وهي حاصل ضرب الجهد في التيار في جيب الزاوية بين موجة   (Kvar)أو بالكيلوفار  (VAR)، وهي تقاس بالفار

 الجهد وموجة التيار

  Sرة الفعالة والغير فعالة بالقدرة الظاهرية ويرمز لها بالرمزويعرف المجموع االتجاهي لكل من القد

والمعدات التي تنتج طاقة كهربية مثل المولدات قدرتها تكون بالقدرة    KVA [S=P+Q] امبيروهى بالكيلو فولت 

وكل أنواع المواتير مثل  المحوالت الكهربية  و التي تستهلك الطاقتين  والغير فعالة الفعالةالطاقة  بإجماليالظاهرية أي 

ctive Aوالمضخات لكن يتم االلتفات لها فقط في القدرات العالية أما القدرات المنخفضة يتم التركيز على القدرة الفعالة 

att Wower P  لقلة قيمة الغير فعالةQ 

لها  القدرةإال أن  والملف،المكثف  لحالتيمن المصدر يساوى الصفر خالل دوره كامله  المسحوبة الطاقةرغم أن متوسط  

 .تفريغإلى المصدر ثانية بعملية  الطاقةمن المصدر بعملية شحن ورد  الطاقةدائما قيمه لحظيه . ويتم تمثيل عملية سحب 

 

من المصدر وردها ثانية  الطاقةأو  القدرةال تتحول إلى طاقه كهربيه بمرور الوقت )ألنه يتم سحب هذه  التي القدرةإن هذه 

ونالحظ أنها   reactive powerوتسمى قدره غير فعاله أو قدره مردوده مفيدةساطه أنها قدره غير تعنى بب إليه(

 .درجه 90مقترنه بالتيار الذى يسبق الجهد أو يتأخر عنه بمقدار 

القدرة ثابتة الن القدرة لحظية وال تتاثر بالوقت 

أما الطاقة فتتراكم مع زيادة الوقت وعلى ذلك 

تم حساب االستهالك عليه في العدادات فالذى ي

 هي الطاقة المستهلكة
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    power factorمعامل القدرة

 

ة عند توصيل مصنع أو شركة على شبكة الكهرباء فإن األحمال الكهربية تسحب كل من القدر

  الفعالة

والقدرة الغير فعالة وتبعا لقيمة احتياجها من الطاقة الفعالة والطاقة الغير فعالة يتحدد معامل قدرة 

  هذه األحمال

 

 )cos(Ф او (P.F)معامل القدرة: ويرمز له بالرمز

 

/ القدرة   Pمعامل القدرة= )القدرة الفعالة

 ( Sالظاهرة

 

 

 

صانع تحسين معامل القدرة لديها لتخفيض سحب القدرة وتجبر شركات توليد الكهرباء على الم

مكثف على التوالي او التوازي على المصدر الرئيسي للمصنع ويكون  بإضافةالغير فعالة وذلك 

  .متغير القيمة وهو القادر على تحسين معامل القدرة

 المنخفض:عيوب معامل القدرة 

تسبب زيادة  المنخفضة القدرةمالت عند معا الكبيرةالتيارات  النحاسيةزيادة المفاقيد  .1

 المعروفة النحاسيةالمفاقيد 

المنخفض يتسبب في  القدرةعند معامل  الكهربية الطاقةمن  المتولدة الوحدةزيادة سعر  .2

و  الثابتةزيادة التكاليف  وكذلك اقطار الموصالت  وكذلك زيادة المقننة الظاهرية القدرةزيادة 

 .للتوليد الوحدةازدياد سعر 

كيلو  500ال الكهربي ذو  الشبكة فالمحولامل القدرة المنخفض يقلل من استطاعة مع .3

بينما يستطيع  0.8معامل قدرة  وات عندكيلو  400أحمال نافعة تساوي  أمبير يغذيفولت 

انتبه لما  .0.9كيلو وات عند معامل قدرة  450نفس المحول أن يغذي أحمال نافعة بقيمة 

سنة(  30عمر المحول االفتراضي ) ساعة( في 24مدار اليوم ) كيلو وات على 50ال تعنيه 

 .من توفير للطاقة

أي ان معامل القدرة المنخفض يعتبر خسارة كبيرة للمنتج للكهرباء وكذلك للمستهلك نتيجة 

 0.8.معين  دمعامل القدرة عن ح عند انخفاضللغرامات التي يتم توقيعها 
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تأثير إضافة مكثف أال وهو تقليل الطاقة الغير 

.فعالة من الشبكة وسحبها من المكثف  
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(؟ وما هو دور     HIGH VOLTAGE TRANSMISSION) مرتفعة لكهرباء بجهود كهربيةنقل ا لماذا يتم

 المحوالت ؟

 مقطع مساحة قلت الساري التيار قل كلما و,  القدرة بثبوت ذلك و الساري التيار قل كلما النقل جهد زاد كلما

 voltage) الجهد هبوط قل مارال التيار قل كلما وأيضا,  cost التكلفة تقليل الى يؤدي مما المستخدم السلك

drop )الجهد زاد كلما الوقت بنفس و الكهربية القدرة نقل كفاءة من يزيد مما بالخط الكهربية المفاقيد وقلت 

 العوازل حجم و البرج حجم زاد كلما المسافة زادت كلما و األسالك بين الفاصلة المسافة زادت كلما

)  الهالة ظاهرة مفاقيد زادت كلما الفولتيه زادت كلما فانه كذلك , الكلفة زيادة الى يؤدي مما المستخدمه

corona)    كيلو  220الى  16لنقله لخطوط النقل مثال من والمحوالت هي التي تقوم برفع الجهد تمهيدا

 .تفول

urrent*C oltageV= ransmittedTower P 

E TO CARRYREALLY LARGE FOR WIR a 9000 AMPERE IS9KA    KW *KW = 11 100 

   Now this ampere is can be carried by wire   0.45KA * KVKW = 220 100 

*R   as I decrease power lost is decreased this is economically a good thing 2I=  owerP ossesL 

 

 

 

 تركيب أبراج الكهرباء
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 الكهرباء فيعامة أسئلة 

 

 كهربية؟الالكروت بماذا تطفئ حرائق -1

 ؟100- 30 على سبيل المثال وليس أعلى أو أقل 60أو  50نتاج الكهرباء بتردد لماذا يتم إ-2

 ؟كيفية قياس سعة المحوالت وماهو مرحل البوخلز -3

 لماذا ال يعمل المحول على التيار المستمر؟-4

 لمتغير الى الثابت والعكس ؟اكيف يتم تحويل التيار  -5

 ما هو الفرق بين االرضي والنيوترال ؟-6

 ستار؟في المحوالت وأيضا دلتا  شكلعلى فائدةالتوصيل ماهو-7

 ما فائدة البطاريات فى المحطة؟-8

 امبير؟كيلو  10كيلو فولت و220كيف يتم قياس الجهود والتيارت الكبيرة جدا مثال  -9

 ؟  DCو   ACكم بسرعة المواتير حكيف يتم الت -10

 المصانع؟كيفية تحسين معامل القدرة في -11
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