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الخسارات الفنية على الشبكات-1

:تتواجد الخسارات الفنية -@-

.في الحديد المغناطيسي للمحوالت-1

في الموصالت والنواقل الكهربائية نتيجة لسريان القدرتين الفعالة -2

الردية، أي  مربع شدة التيار ومتأثرة بمواصفات أجزاء الشبكة /والعكسية

.الجهد/ وبمستويات التوتر
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الخسارات الفنية على الشبكات-1

/  على بعد عدة سنتيمترات من خطوط التوتر: ظاهرة كورونابسبب -3

%(8).... الثلج-الضباب–المطر -الجهد العالي،ال سيما مع الطقس الرطب

المفرعة....( مكثفات-القطات صواعق)في أجهزة القياس والحماية -4

 (shunt )(6).....................................الموصولة باألرض%

عزل الكابالت -عوازل الخطوط الهوائية) في مسارات التهريب -5

tg))المعزولة  delta..................................................(3)%

في خط الحماية لخطوط (induction)  الحقل المغناطيسي بسبب -6

%(2)........................................................... التوتر العالي
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(تابع)الشبكاتالخسارات الفنية على -1

المحوالتالخسارة في -1

ت الخسارة فيي اليدارة الكهربائيية للمحيوالت، أي فيي الموصيال-أ-1

هي و(.  أو ربما الموصالت من األلومنيوم في بعض الحاالت)النحاسية 

ميع مربيع فتيزداد، الزوجييالتيار وفق قاعدة التناسيب /تتغير مع الحمولة

المقطييييع الكييييافي احتسيييياب :(الخسييييارة تحييييت الحمييييل) . قيميييية التيييييار

.للموصالت بحيث تكون هذه الخسارة هي األدنى

مييييراوا هييييواء : اسييييتهالك أجهييييزة المسيييياعدة علييييى التبريييييد-ب-1

قييدر اكمكييان علييى التبريييد االعتميياد :مييياه ومضييخات زيييت ومضييخات 

ت مييع أخيييذ الجوانييب االقتصييادية وقياسييات المحيييوال، الطبيعييي بييالهواء

. والمساحات المتوفرة لتركيبها بعين االعتبار

، وهيي الخسارة في الدارة المغناطيسية للمحوالت، أي في الحدييد-ج-1

.بالخسارة خارج الحمولةال تتأثر بالحموالت، ولذلك تعرف 
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(تابع)الفنية على الشبكات الخسارات -1

تأثير نوعية الحديد وقياساته.

 تضيمن حديد خيا  تيتم معالجتيه بطيرق تكنولوجيية متطيورة وقيد ياستعمال

.بعض اكضافات من مادة السيليسوم وسواها

1.06ين الحديد المغناطيسي من الدرجة العادية تتراوا الخسارة القياسيية بي

ي وات فييي الكلييو الواحييد ميين الحديييد حذا كييان الحقييل المغناطيسييي يسيياو1.65و

وات فييي 1.35و0.81هرتييز، بينمييا   تتييراوا بييين 50تسييال والذبذبيية 1.7

دة اليذي الكلو الواحد من الحديد في الحديد المغناطيسي من الدرجية العاليية الجيو

. يعمل في الظروف نفسها

فيييه تجييري حالييياً أبحيياث متطييورة لتصيينيع نوعييية خاصيية ميين الحديييد تقييل

،وات في الكلو الواحد0,3الخسارة عن 

 ،ي الحدييد، عبر تسعير كيلووات الخسيارة فيأهمية تحفيز الشركات الصانعة

وحضافته حلى سعر المحول خالل مقارنة العروض
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(تابع)الشبكات الخسارات الفنية على -1
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الشبكاتالخسارات الفنية على -1

تأثير المسافة

تأثير مكون الناقل

تأثير المقطع

تأثير عامل القدرة

الجهد/ تأثير التوتر

/فترات الذروة// القدرة المنقولة/تأثير الحمل
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الخسارات الفنية على الشبكات-1

من %  الفاقد الفني

الطاقة السنوية على 

شبكة التوتر المتوسط

من % الفاقد الفني 

القدرة خالل ساعة الذروة 

على شبكة التوتر 

المتوسط

1% 1,4% مدينة بيروت

2,3  % 3,3% ضاحية المدينة

2,5% 3,7% منطقة قروية
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امكانيات تخفيض الخسارات الفنية على -2

الشبكات 

الخسارة الفنية في الموصالت الكهربائية

اي )أي فييييي الخطييييوط الهوائييييية وفييييي الكييييابالت الجوفييييية 

(.  المطمورة في االرض

تتيييأثر هيييذه الخسيييارة أساسييياً بيييأطوال ومقييياطع ونوعيييية الميييواد 

(كالنحاس واأللومنيوم)المكونة 

جيييدوخ اختييييار الطيييرق األقصييير لمسيييارات الخطيييوط الهوائيييية 

والكابالت الجوفية

اختيار المقاطع وفق النظم الفنية االقتصادية
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الشبكاتالفنية على الخسارات تخفيض امكانيات -2

اقتصاديا  الجهد األعلى المبرر /جدوى اعتماد التوتر

ار وكييذلك الجهييد انخفييض التييي/فيمييا يتعلييق بقييدرة محييددة، كلمييا ارتفييع التييوتر-

الخسارة،

للكّن اعتماد مستويات التوتر األعلى يؤدي حلى زيادة مستوخ العز-

لفيية اعتميياد الخيييار الفنييي االقتصييادي األجييدخ الييذي يأخييذ بعييين االعتبييار ك-

.هاالكيلووات ساعة المهدور وكمية الهدر، وسعر المعدات وفق مستوخ عزل

انيت الجهيد األعليى كلميا ك/الطبيعي أن تزييد الجيدوخ مين اعتمياد التيوترمن -

درة القييدرة المطلييوب نقلهييا أكبيير، وكلمييا زادت المسييافة المتوجييب نقييل هييذه القيي

. عليها

أو /ط واعتميياد مسييتوخ تييوتر أعلييى لشييبكة التييوتر المتوسيي: الممكنااةالمشاااريع 

.العالي
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امكانيات تخفيض الخسارات الفنية على الشبكات -2

)     (        - 

             - 

                                                       :)     (                               -

                               

P =  3UI cosφ 

P′

P
=

U′

U
 

                               - 

                                 )        (                                                

                        



Page 17 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

امكانيات تخفيض الخسارات الفنية على الشبكات -2
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امكانيات تخفيض الخسارات الفنية على -2

الشبكات 
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Q =  3 𝑈 I sin 𝜑 

 

S=   3 𝑈 I =  P2 + Q2 

 

       -P                        : 

                        

                                                

                         ...                    



Page 19 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

امكانيات تخفيض الخسارات الفنية على الشبكات -2
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جدوى تحسين عامل القدرة

بكة ييؤدي انخفاض عامل القدرة الذي ينتج عن القدرة العكسية المطلوبة على الش-

.ينجهد مع/حلى زيادة في قيمة التيار الالزم للمستهلكين على مستوخ توتر

يياً ميع التييار يرافق هذه الزيادة ارتفاع في قيمة الخسارة الفنية التي تتناسيب زوج-

(.  التيار)أي 

ييث ييتم من األفضل تحاشيي نقيل القيدرة العكسيية عليى الشيبكة وتيأمين حنتاجهيا ح-

فييي محطييات)اسييتهالكها، أي لييدخ المسييتهلك النهييائي أو فييي أقييرب نقطيية ممكنيية 

تيارهيييا ، وذليييك باعتمييياد المكثفيييات الكهربائيييية وحسييين اخ(التحوييييل القريبييية ميييثالً 

ويمكييين عنيييد الضيييرورة اللجيييوء حليييى تجهييييز ميييا يسيييمى . وتركيبهيييا حييييث يليييزم

.بالمعوضات المتزامنة 

عييدادات حييث كبييار المسييتهلكين علييى تالفييي اسييتهالك الطاقيية العكسييية بتركيييب-

.لتسجيل هذا االستهالك وتضمينه الفاتورة المطلوب دفعها من المستهلك

امكانيات تخفيض الخسارات الفنية على -2

الشبكات 
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امكانيات تخفيض الخسارات الفنية على -2

الشبكات 

ال سيما خالل فترات : أمثلة عن تسعير استهالك الطاقة العكسية

.أو عندما تزيد عن حد معين/الذروة، و

–أو معوضات متزامنة /تركيب مكثفات و:الممكنةالمشاريع 

.عكسيةالطاقة لقياس التركيب عدادات 
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امكانيات تخفيض الخسارات الفنية على -2

الشبكات
(ρ)جدوى اختيار النواقل االقل مقاومة -

ل مراكز محطات التوليد والتحوي–تصميم الشبكة (// L)جدوى اختيار المسافة االقصر -

.ومراكز الثقل في االستهالك

(:S)جدوى اختيار المقطع االكبر -

كييان ميين شييأنه ميين األجييدخ زيييادة المقطييع وتحمييل الكلفيية اكضييافية الناتجيية عيين ذلييك، حذا•

.  تخفيض الخسارة الفنية وتحاشي هدر الطاقة

ون القيمة الحاليية بأن تكاختيار المقطع المالئم اقتصادياً، حضافة حلى المالءمة الفنية، يقضي•

بالً هيي هدورة مسيتقلمجموع رأس المال الالزم للتجهيز ومصاريف الصيانة وكلفة الطاقة الم

.األدنى

كيل خليق تعيديالت عليى هي/ تقويية خطيوط موجيودة/ اسيتبدال خطيوط: المشاريع الممكنة-

الكلفية )ادياالقتصيبعد تيأمين الشيروط الفنيية الالزمية، فيي ضيوء االحتسياب الخيار ...الشبكة

 ً (.البيئية ضمنا
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امكانيات تخفيض الخسارات الفنية على الشبكات -2

االستهالك الذاتي في محطات التحويل

....التهوئة–التبريد –اكضاءة 

الزائدةاستبدال المحوالت ذات الخسارات : المشاريع الممكنة

اتخاذ اجراءات كفاءة الطاقة في أبنية محطات التحويل
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ود

امكانيات تخفيض الخسارات الفنية على -2

الشبكات 



ود

امكانيات تخفيض الخسارات الفنية على -2

الشبكات 
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امكانيات تخفيض الخسارات الفنية على الشبكات-2
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امكانيات تخفيض الخسارات الفنية على الشبكات-2

جدوى تخفيض نسبة التشوه

خطيية تؤدي بعض األجهزة المستهلكة للطاقية الكهربائيية، والمسيماة غيير-

المتواجيييدة بصيييورة خاصييية فيييي مجيييال اكلكترونييييات واألجهيييزة المنزليييية 

أي تييييارات متوافقييياتوالحواسييييب، وغيرهيييا مييين األجهيييزة، حليييى وجيييود 

ويييؤدي ذلييك حلييى زيييادة . هرتييز60أو50ليي  مضيياعفة وتييوترات مييع ذبذبيية 

صييل حلييى حضيافية فييي الخسييارة الفنييية التييي تظهيير بشيكل طاقيية حرارييية قييد ت

.في المائة في الموصالت والمحوالت10حدود 

ئييية تمنييع لهييذا التشييوه والتلييوث، يتوجييب تركيييب مصيياف  كهرباتحاشييياً -

.مرورها حلى الشبكة الكهربائية

.كهربائيةيتركيب مصاف: المشاريع الممكنة
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امكانيات تخفيض الخسارات الفنية على الشبكات-2

.طاقة الرياا-الطاقة الشمسية  : المركزية االنتاج 

رةالقدرة الكبي/ المسافة الكبيرة : نقل الطاقة الكهربائية بالتيار المستمر 

سياسة التعرفة
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امكانيات تخفيض الخسارات الفنية على -2

الشبكات

جدوى االستفادة من التقنيات الحديثة

ات الحديثييية حّن تصيييميم الشيييبكات الكهربائيييية وتشيييغيلها وفقييياً للتقنيييي

تيييية المتيييوفرة، وميييا تتضيييمنه الشيييبكات الذكيييية وميييا تتيحيييه نظيييم المعلوما

قيييل واالتصييياالت يفييييد فيييي تحسيييين أداء حركييية الطاقييية عليييى شيييبكات الن

الفنيةوالتوزيع وتخفيض الخسارة 

قيية اسييتبدال العييدادات القديميية بييأخرخ جديييدة أكثيير د:المشاااريع الممكنااة

شييبكة وتتيييا االسييتفادة ميين تعريفييات متطييورة، ومراقبيية الخسييارات علييى

ل فتيرات التوزيع والتحكم في الطلب على الطاقية لتحاشيي االسيتهالك خيال

.الذروة
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منافع تخفيض الخسارات الفنية على -3

الكهربائية الشبكات 

المهدورة قة التوفير في رأس المال الالزم لتجهيز القدرة المرّكبة الالزمة كنتاج هذه الطا( أ)

.ونقلها

التوفير في استهالك المحروقات الالزمة كنتاج هذه الطاقة المهدورة؛( ب)

دة لليينفط التييوفير فييي اسييتهالك المحروقييات يخفييض الفيياتورة النفطييية للييدول المسييتور( ج)

ية يمكين ويحّسن ميزان مدفوعاتها التجاري، ويؤمن للدول المصيدرة للينفط كمييات حضياف

؛تصديرها حلى الخارج واالستفادة من عائداتها في أغراض التنمية

ة الحد من ارتفاع حارارة المعادات والتجهيازاتل الاذم يساما بتحاشاي األعطاال الناجما( د)

ياان   . )عاان الحاارارة الزائاادةل ويطياال الماادة الممكنااة لعماال تلااك المعاادات والتجهياازات

علاى نن ارتفااع الحارارة بمعاد ل عشار درجاات مئوياة يخفاض Montsingerقانون 

ؤدم إلى النصا  مادة حيااة الماادة العازلاة كهربائياا  فاي التجهيازات والمعاداتل بينماا يا

؛(تناق  هذه الحرارة بمعد ل عشر درجات مئوية إلى زيادة مدة حياتها إلى الضع 
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منافع تخفيض الخسارات الفنية على -3

الكهربائية الشبكات 

 سيييما المسيياهمة فييي المسيياعي العالمييية لتخفيييض االنبعاثييات، ال( ه)

وسيتعاني وأّن المنطقة العربية ستكون من المنياطق األكثير تضيرراً 

اً لييم ميين حييدة تغييير المنييا  النيياتج عيين االنبعاثييات، رغييم أنهييا تاريخييي

؛لبشريةتساهم حال بقدر ضئيل من االنبعاثات الناتجة عن األنشطة ا

.خفض التلوث و الحد من االضرار الصحية(و)

تحساااين نوعياااة الخااادمات الكهربائياااة علاااى الشااابكاتل عبااار( ز)

الجهااادل وتالفاااي انخفاضاااا لااادى إماااداد /تحساااين مساااتوى التاااوتر

.المستهلك بحاجاتا من الطاقة الكهربائية
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دور الشبكات الذكية-4

....مركز تحكم / مركز تنسيق: هناك دائماً قيادة مركزية ألدارة الشبكة الكهربائيةكانت @ 

...أهمية القيادة عن بعدبرزت @ 

....األتمتةتطوراعتماد @ 

...السرعة في حماية التجهيزاتأهمية @ 

الفني األقتصاديالبعد @ 

و سرعة البديهة لدخ فريق المناوبةالذكاءعلى الخبرة البشرية و المعرفة و األعتماد @ 

....البشريةاألخطاء @ 

.....و اتساع البرامج المعلوماتية وتكنولوجيات األتصاالتتطور @ 

الذكيةالشبكات 
أسباب الحاجة الى شبكات ذكية -

مواصفات الشبكات الذكية-

آليات الشبكات الذكية–

اشكاالت الشبكات الذكية-
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نسباب الحاجة الى شبكات ذكية

:إعادة هيكلة قطاع الكهرباء-1

ةمؤسسات منفصلة متخصصة في مجاالت االنتاج والنقل والتوزيع بديلة عن الشركات األحادي-

التنافس بين المنتجين، وتنافس من نوع آخر بين الموزعين-

ينهمامسؤولية ادارة الشبكة وتشغيلها مناطة بشركة من القطاع العام أو من القطاع الخا  أو بشراكة ب-

السوق من صيغة الشراء في  البركة الى: سوق للطاقة الكهربائية وفق صيو متنوعة: الدول المتقدمة -

...الفورية الى صيغة العقود الثنائية، الى المزج بين هذه الصيو

اذا كانت الدول العربية لم تشهد ذلك بعد، لكنها ستكون مسرحاً لذلك مستقبالً -

الكلفة في دور هيئات تنظيم القطاع التي أنيطت بها صالحيات بمستويات مختلفة، وأهمها مسائل مراقبة-

سم العالقة بين االنتاج والكلفة في النقل والكلفة في التوزيع والتعرفات ومتابعة تطورها ومراقبته، و مهام ر

...كافة الشركاء
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نسباب الحاجة الى شبكات ذكية

المستهلكينزيادة القدرة المطلوبة من جانب -2

أدخ دخول الشركات من : ايالء االهمية الالزمة لكفاءة الطاقة ولنوعية الكهرباء-3

ددات القطاع الخا  الى قطاع الكهرباء الى ضرورة قيام الحكومات بوضع ضوابط ومح

ئة، عدم القبول بنوعية كهرباء سي/ للتأكد من حسن اداء الشركات المنتجة والموزعة

.وزيادة متطلبات جمهور المستهلكين

يد الكربون لناحية خفض معدالت التلوث، وخفض انبعاثات ثاني اكس: البعد البيئي-4

..كغاز رئيسي من غازات الدفيئة المسببة لالحترار العالمي ولتغير المنا 

شبكات دخول تطبيقات الطاقة المتجددة النتاج الكهرباء حتى بقدرات صغيرة على ال-5

الى انتاج الطاقة الكهربائية" مركزية"أدخ ذلك الى تحول من صيغة :      الكهربائية

وقعة حنتاج الطاقة الكهربائية، عدم الثبات، التغيرات غير المت" ال مركزية"صيغة 

ضرورة زيادة القدرة االحتياطية ال سيما الدوارة...الخ

المستهلك–ظهور فئة المنتج -6
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نسباب الحاجة الى شبكات ذكية

اعتماد سياسة اعطاء االولوية النتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة  -7

تأرجا اسعار النفط والغاز-8

االهمية المتجاورة، مع حعطاءسياسة تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية بين الشبكات -9

.للبعدين البيئي واالقتصادي لذلك

.سياسات التعرفات التحفيزية على جانبي االستهالك واالنتاج-10

/، مع أدارة األستهالكضرورة تأمين التوازن بين االنتاج واالستهالك-11

.، و في ضوء معرفة دقيقة و لحظية لحالة الشبكة الكهربائيةاألحمالنزالة



Page 36 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

لبييات وفييق متطضاارورة إقناااع المسااتهلكين بتعااديل وتااائر اسااتهالكهم -12

ت منحنييييات االسيييتهالك وفيييق امكانييييا)التيييوازن بيييين االنتييياج واالسيييتهالك 

.ادارة األستهالك(/االنتاج

أن ، التخيياذ قرارمناسييب بشيينهميااة معرفااة وضااع الشاابكة فااي كاال لحظااة-13

ادارة االنتاج واالحمال واستقرار الشبكة
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:ة علىأن تتأمن في الشبكات الذكية القدرالواليات المتحدة الرؤية في 

.العالج الذاتي بعد حصول خضة ما أو حادث على الشبكة-

يره إشراك المستهلك في ادارة الطلبل بشكل يتالءم مع ما يمكن توف-

من انتاج

الصمود في وجه القرصنة المعلوماتية-

تأمين نوعية كهرباء وفق المواصفات-

التعامل مع وسائل االنتاج والنقل والتخزين المحتمل-

التعامل مع اسواق الكهرباء وكافة الصيغ والمنتجات-

العمل بكفاءة تشغيل نفضل للمنشآت والتجهيزات-

مواصفات الشبكات الذكية
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مواصفات الشبكات الذكية

:كة الذكيةأوضا في توجيهاته، ضرورة توافر أربع مزايا في الشب: االتحاد األوروبي 

أي تلبية الحاجات رغم وجود مصاعب وتحديات يتوجب تجاوزها: المرونة-

ما أي أن تكون هناك امكانية للجميع في الربط على الشبكة، ال سي: االتاحية-

عاثات المنتجين من مصادر الطاقة المتجددة، مما يسما باالنتاج بكفاءة عالية مع انب

قليلة او معدومة

لناحية درجة األمان ومستوخ النوعية: الوثوقية-

ليف مع تنافس حر وفق قواعد تؤمن التكاعبر ادارة كفوءة للطاقة : االقتصادية-

.األدنى لما فيه مصلحة الجميع
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آليات الشبكات الذكية
عقل يهدف الى تكوين نموذج مشابه لنموذج  الذكاء البشري و: تكوين الشبكة الذكية

ويات نربع مستاالنسان مع عناصر معاونة للقيام بالوظائف الالزمة، ويكون ذلك على 

:تكنولوجية

م النتاج عناصر مكونة لطبقة فيزيائية شبيهة بعضالت الجسم البشري، أي ما يلز-1

.الطاقة وتحويلها ونقلها وتخزينها واستهالكها

اقبة عناصر لالستشعار والفعل، شبيهة باالعصاب للحواس، لتلمس المحيط ومر-2

.العضالت

.عناصر لتأمين االتصاالت شبيهة باالعصاب الموصولة بالعقل البشري-3

ماتية مع عناصر لمركز القرار شبيهة بخاليا العقل البشري، ويعني ذلك برامج معلو-4

لقيادة IED/Intelligent Electronic Deviceمرحالت وتجهيزات الكترونية ذكية 

ر كل ومن ضمن ذلك بالطبع حركة سريان الطاقة، وأدوا. محطات التحويل وادارة الشبكة

....من محطات االنتاج، ومخطط الشبكة الكهربائية بما يكفل حسن االداء



Page 40 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

آليات الشبكات الذكية

:في أنشاء الشبكات الذكية 

Smart grids /Réseaux Intelligents

تتم االستفادة من

أنظمة االتصاالت-

أنظمة المعلوماتية -

التجهيزات الكهربائية التقليدية -

ألخذ ما تقدم من عوامل بعين االعتبار واتخاذ القرار االجرائي في 

.ضوئها و تنفيذه
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آليات الشبكات الذكية

الشبكات الذكية قادرة على تأمين الحصول على المعلومات عن بعد، لحظة بلحظة، سواء 

للمسؤولين عن أدارة الشبكة، أو للمستهلكين ، أو للمنتجين، مع أمكانيات معلوماتية 

أجهزة أتصال عن بعد: جمع المعلومات @

ألياف ضوئية/ تقليدية  : سلكية 

رزمة هرتزية:السلكية

ضرورة وجود شبكات و عدة ممرات محتملة لنقل المعلومات و التعليمات

أنظمة و برامج معلوماتية@

و التوقعات بشأن الطاقة (الطقس)الربط مع مصادر المعلومات كمحطات الرصد الجوي@

المتجددة

أدارة زبائن متطورة و راشدة و رشيدة، مع فئات مستهلكين واضحة و فئات تعرفات @

متنوعة
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آليات الشبكات الذكية

مل للع" عدة"لتأمين الوظائف المطلوبة من الشبكات الذكية، من الضروري تواجد @ 

:وآليات تكنولوجية متقدمة، من اهمها 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition : نظام يعمل عن

مكنه رصد بعد لمراقبة آالف نقاط القياس على الشبكة، ويقوم بمحاكاة تشغيل، بحيث ي

٪ ويخفف 50االعطال والوقاية منها، وقد تبين من االحصاءات أنه يزيد الكفاءة بنسبة 

.  ٪ فترات االنقطاع70بنسبة 

"FACTS "Flexible Alternative Current Transmission Systems  :

الدارة سريان القدرات المطلوبة وحل مشاكل االختناقات، وهي شبيهة بالصمامات 

يير مفاعلة المعتمدة لسريان السوائل، فتضبط سريان الطاقة الفعلية والتوتر، عبر تع

النواقل أو ضخ طاقة عكسية محددة، أو استعمال مجموعة مكثفات وتسما هذه اآللية 

بزيادة قدرة النقل على الشبكة، وزيادة االستقرارية وتخفيض حدة التأرجحات

Perturbation
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آليات الشبكات الذكية

WAMS Wide Area Monitoring System   : يجمع هذا النظام المعلومات

ات للتيار في كل لحظة من نقاط استراتيجية على الشبكة، ويحللها بالتكامل مع قياس

.والتوتر وعامل القدرة للكشف عن عدم االستقرارية على الشبكة

WACS Wide Area Control System هو نظام يجمع :  FACTS مع

WAMS للمعالجة، من دون اي تدخل بشري في حالة حصول اضطرابات على

.الشبكة

المنوبات الذكية

أنتاج طاقة عكسية وفق متطلبات الشبكة، تعيير التوتر و التردد و التعامل معهما
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آليات الشبكات الذكية

: Smart Meters-Compteurs Intelligentsالعدادات الذكية 

عد، متعددة، وذات وظائف تسما بتسجيل منحنى االستهالك والقراءة عن ب

ها وتسجيل المعلومات لفترات اطول ونقل المعلومات واستالمها، ويسمي

 Computersلتواصلاعداداتأو العدادات المحاورةالبعض ب

Communicants.

( EJPتعرفة أزالة األحمال في أيام الذروة)بدأ استعمالها منذ فترة طويلة 
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آليات الشبكات الذكية

خسارة نداء حركة الطاقة على شبكات النقل والتوزيع وتخفيض التحسين 

الفنية

اقبة الذكية أكثر دقة وتتيا االستفادة من تعرفات متطورة، ومرالعدادات  

شي الخسارات على شبكة التوزيع والتحكم في الطلب على الطاقة لتحا

، حدد االتحاد 2009سبتمبر /في شهر أيلول.االستهالك خالل فترات الذروة

٪ لغاية 80األوروبي، لدوله االعضاء، هدفاً هو نشر العدادات الذكية بنسبة 

:2022٪ لغاية العام 100و2020العام 

٪ 20أي تخفيض االنبعاثات )3×20ذلك في حطار الهدف االوروبي أتى 

(. ٪20نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ٪زيادة 20كفاءة الطاقة تحسين 
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اشكاالت الشبكات الذكية

:  لعدة أسباب أهمها( في فرنسا مثالً ) االمر  مثار جدل 

ازل، اذ خصوصية المعلومات ومخاطر الوصول الى تفاصيل الحياة الشخصية في المن-

ثير من يمكن في ضوء المعلومات حول استهالك الطاقة الكهربائية لحظة بلحظة معرفة الك

.االمور الشخصية للمستهلكين

ي الجو، ف-عندما ال تكون النواقل مصفحة-مخاطر التلوث الكهرمغناطيسي والكهربائي-

PLCعلى النواقل المعروفة ب  HFاذ تستعمل هذه العدادات تقنية االتصال بالتردد العالي 

في ، وبالتالي تنشأ موجات تردد عالي مضرة بالصحة يتعرض لها الساكنونCPLاو 

المحيط، وقد اقيمت لذلك دعاوي قضائية امام المحاكم االدارية 

ملكية المعلومات-

الحاجة الى مقاييس و كود-

ظات حضافية من الطبيعي أن تكون هناك تحف: بالنسبة للدول النامية ومنها الدول العربية -

ة العدادات بشأن فر  العمل التي تنتهي مع اعتماد العدادات الذكية، ومنها ما يتعلق بقراء

ماعية ، ال سيما في الدول التي تعاني من ازمات اقتصادية واجت...واصدار الفواتير الخ

.بسبب البطالة
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خالصــــة-5

ادية عنييدما تكييون الطاقيية األ ولييية ميين  الوقييود االحفييوري ، تتأكييد أكثيير الجييدوخ االقتصيي-1

 ً .لمشاريع كفاءة الطاقة انتاجاً ونقالً وتحويالً واستهالكا

ط من مصادر الطاقة األولية النتياج الكهربياء فيي المنطقية هيي مين الينف% 95أكثر من -2

.لطاقةمما يزيد من ضرورة تحسين كفاءة ا// هموم االنبعاثات والتغير المناخي// والغاز

حقيقيي فيي يتميز قطاع الكهرباء في البلدان العربيه، بمركزية القرار، لذلك فإن أي جهيد-3

.مجال تحسين كفاءة قطاع الكهرباء سيؤدي الى نتائج ايجابية 

هنيياك حاجيية ملحيية كعطيياء البعييدين االقتصييادي و البيئييي األهمييية الالزميية فييي عمليييات-4

.طاع الكهرباءالدراسة والتخطيط والتصميم والتجهيز والتشغيل والصيانة  والتأهيل في ق

تابعتهيا عبير لتحسين كفاءة الطاقية فيي قطياع الكهربياء منيافع اقتصيادية وبيئيية يتوجيب م-5

.مؤشرات كمية ونوعية

بييرر الجييدوخ االقتصييادية والبيئييية تسييهل عملييية الحصييول علييى التمويييل الخييارجي وت-6

..التمويل الذاتي
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