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 –منظومة النقل  –محطات التوليد  تتكون منظومة القوى الكهربائية من ثالث اجزاء رئيسية:

من التكاليف الكلية لمنظومة القوى  %04منظومة التوزيع. تمثل تكاليف منظومة التوزيع ما يقارب 

. الكهربائيةالكهربائية وهي نسبة مرتفعة وربما غير متوقعة لدى الكثير من العاملين في مجال القوى 

لذلك يجب اعطائها مزيدا من األهمية والعناية عند تصميمها وانشائها. يعتمد تصميم منظومة التوزيع 

ألحمال الكهربائية على دراسة األحمال الكهربائية المراد تزويدها بالطاقة. لذلك يجب دراسة ا

 التوليد الكهربائية.وكذلك سيتم التطرق لمعامالت محطات  المختلفة  والمعامالت الخاصة بها

 

 أنواع األحمال الكهربائية

 يمكن تقسيم األحمال التي تغذيها شبكات التوزيع إلى ثالث أنواع:

 األحمال السكنية وتشمل المدن وضواحيها والمناطق الريفية.  -1

 األحمال التجارية وتشمل المطارات والموانئ والمستشفيات والفنادق والمباني الحكومية -2

 والمسارح والمالعب.

 األحمال الصناعية وتشمل الورش والمصانع الصغيرة والمصانع الكبيرة. -3

 

تجارية يمكن لشبكة توزيع أن تغذي أحماال سكنية بحتة مثل ضواحي المدن أو خليط من األحمال ال

 ة خاصة بها.والسكنية مثل مراكز المدن. أما المناطق الصناعية فعادة ما يكون لها شبكة توزيع داخلي

 

 هى كالتالي: الحملوحدات قياس 

 .kVAالقدرة الظاهرية بـ  -1

  kVAH . الطاقة الظاهرية بـ-2

 مع معرفة معامل القدرة. kW  القدرة الفعالة بـ -3

 .kWHالطاقة المستهلكة بـ -0

 التيار الكهربي باألمبير. -5
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 يف األحمال الكهربائية الى :تصنمكن ي

 : ثابتةال معاوقةذات ال األحمال -1

 .الجهد تخفيض تم إذا أقل قدرة تستهلك حيث انها المياه وسخاناتالفتيلة  المصابيح مثل

 

 : بتةثاال ذات القدرة األحمال -2

 بنسبة الجهد خفض تم إذا. الجهد عن النظر بغض قدرةال كمية نفس مستخدتالتي  المحركات مثل

ؤدي ت .ماالمستهلكة ثابتة دائ تسحب تيار اكبر لتحافظ على قيمة القدرة األحمال هذه فإن معينة مئوية

تلف الكامل ال إلى المطاف نهاية في يؤدي أن ويمكن المحركاتالى رفع درجة حرارة  تيارال زيادة

 .للمحركات

 

 هامة تعريفات

  الطلب  

. (1كما هو موضح بشكل ) دقيقة 34 أو 24 او 15 غالبا محددة زمنية فترة مدى على الحمل متوسط

 قيمة الحمل.صغرت الفترة الزمنية كلما زادت دقة كلما 

 

 

 (1)شكل 
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 األقصىلطلب ا 

 مبين هو كما( دقيقة 15) معينةزمنية  فترة خالل وقعتاكبر طلب في مجموعة من الطلبات التي و ه

 .(2) الشكل في

 

 (2)شكل 

 المتوسط لطلب ا 

ولذلك أنواع  فترة زمنية طويلة نسبيا كاليوم أو الشهر أو السنة خالل الطاقة على الطلب متوسط هو

 قسمة طريق عن عليه الحصول يمكن. ب هى متوسط طلب يومي وشهري وسنويمتوسط الطل

  .الفترة هذه في الساعات عدد على محددةالطاقة المستهلكة بالكيلو وات ساعة خالل فترة زمنية 

/ عدد ساعات هذه محددة الطاقة المستهلكة بالكيلو وات ساعة خالل فترة زمنية  =المتوسط لطلب ا

 .الفترة

 

 معامالت األحمال الكهربائية

 الطلبعامل م 

كلية ال مجموع األحمال. ةكلية الموصلال ومجموع األحمال لألحمال و النسبة بين أقصى طلبه

تكون . الموجودة عند المستخدم ائيةالكهرب األجهزة كافةدرات المقننة لقال مجموع ساويي ةالموصل

الطلب كون أكبر من ي ةكلية الموصلال مجموع األحمالألن  لواحدا قيمة معامل الطلب أقل من

تم  التي الكهربائية األجهزة نسبة على مؤشرا يعطي الطلب معامل .يساوي الواحدونادرا ما  األقصى

 .األقصىأثناء حدوث الطلب تشغيلها 
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 معامل الحمل 

)معامل الحمل اليومي أو  خالل فترة زمنية محددة األقصى الطلب إلى المتوسط الطلب نسبةهو 

ولذلك يكون معامل الحمل أقل من الواحد أو مساوية للواحد في الحالة التي . (الشهري أو السنوي

 تحميل الى  يشيرالحمل المنخفض فانه  املعما ما الحمل ثابت خالل الفترة المحددة يكون فيها

 20كان متوسط الحمل خالل  فمثال اذا .معامل الحمل مرتفعا يكون أن األفضل من اذن .متفاوت

الحمل هو  كيلو وات فان معامل 144كيلو وات وكان أقصى حمل خالل هذه الفترة  04ساعة هو 

.0.8 

 

  التباينمعامل 

الطلب األقصى لجميع األحمال. النسبة بين مجموع  الطلب األقصى لكل حمل من األحمال وهو 

يساوي الواحد عندما تكون جميع الطلبات القصوى لألحمال  معامل التباين اكبر من واحد اويكون 

  متزامنة.

 

 

 

 

  التوافقمعامل 

 معامل التباين  مقلوبهو 

ويكون معامل التوافق أقل من الواحد الصحيح أو يساوي الواحد اذا كانت جميع الطلبات القصوى  

 متزامنة.لألحمال 

 

 األحمال تباين 

 هو الفرق بين مجموع أقصى حمل لعدد من األحمال الفردية وبين أقصى طلب للحمل الكلي.
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 :1مثال

أربعة وات و 04واحد منها  ابيح قدرة كلمص عشرةو وات 04مصابيح قدرة كل واحد منها  ثالث 

وات.اذا كان عداد  14مصابيح قدرة كل واحد منها خمسة وات و 144بيح قدرة كل واحد منها مصا

 .وات احسب معامل الطلب 054دقيقة لقيمة أقصي طلب  34الطلب يشير خالل 

 الحل:

 وات X 04+ 14 X 04+  0 X 144+5 X 14=1434 3مجموع األحمال= 

 43031=054/1434=مجموع األحمال حمل/معامل الطلب= أقصى 

 

 :2مثال 

 3595 3024 3540 3035 3304 104اذا كانت القيم المقاسة على عدادات أقصى طلب لألحمال هى 

وات وذلك نتيجة أن  944وات على التوالي وأن عداد أقصى طلب عند مصدر التغذية سجل قيمة 

 التباين.أقصى طلب لباقي األحمال. احسب معامل أقصى طلب لكل حمل ال يحدث في نفس وقت 

 الحل:

 وات 2090=595+024+540+035+304+104مجموع أقصى طلب لألحمال= 

 2399=2090/944معامل التباين=

 

 :3مثال 

وكذلك الحمل اليومي الكلي ( منحنى الحمل اليومي ألحمال صناعية وأخرى سكنية 1يبين الشكل )

والذي يتم تغذيته من شبكة كهربائية عن طريق خطين حيث يغذي الخط األول األحمال الصناعية 

مساءا  5مساءا ويبلغ الحمل ذروته عند الساعة  11صباحا والساعة  0بقيمة متفاوتة بين الساعة 

صباحا  0ة بقيمة متفاوتة بين كيلو وات. أما الخط الثاني فهو يغذي األحمال السكني 2444بقيمة 

بينما أقصى  كيلو وات 2444مساءا بقيمة  9مساءا ويكون حمل الذروة عند الساعة  12والساعة 

 احسب: كيلو وات. 3444مساءا بقيمة  7حمل كلي يكون عند الساعة 

 .معامل التباين -1

 .الحمل تباين -2

 .معامل التوافق -3
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 (1شكل )

 

 الحل:

1-  

 

 

                            ( =2444  +2444/)3444  =1333 

الفرق بين مجموع أقصى حمل لعدد من األحمال الفردية وبين أقصى طلب هو  الحمل تباين  -2

 .للحمل الكلي

 كيلو وات. 1444=  3444 –( 2444+  2444= ) الحمل تباين

 : هو مقلوب  معامل التباين معامل التوافق -3

 43752=  1/1333=  معامل التوافق
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  سعة المحطةمعامل 

الل نفس الفترة النسبة بين الطاقة المنتجة خالل فترة زمنية محددة والطاقة التي يمكن انتاجها خهو 

 لمحطة بدون توقف بقدرتها القصوى.اذا اشتغلت ا

 

 

 

  االحتياطمعامل 

مية للمحطة أو سعة المحطة وبين أقصى حمل متصل بها ويكون هذا النسبة بين القدرة الرسو ه

 المعامل دائما اكبر من أو يساوي الواحد.

 

 

 

  االستخداممعامل 

 النسبة بين األحمال الموصلة على المحطة وأقصى قدرة يمكن انتاجها.و ه

 

 

 


