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بائيةيفهم المتلقي عملية توليد الطاقة الكهر-:الهدف العام

-:الهدف الخاص سيكون الطالب قادرا على ان 

يعرف أنواع توليد الطاقة الكهربائية1.

يميز بين كل نوع من أنواع مصادر الطاقة2.

يشرح الية انتاج الطاقة الكهربائية3.
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ائيةالكهربالطاقةإنتاجأوتوليدعمليةإن
نمالطاقةتحويلعمليةالحقيقةفيهي
الطاقةمصادرحسبآخرالىشكل

ةالطاقعلىالطلبمراكزفيالمتوفرة
هذهلالمطلوبةالكمياتوحسبالكهربائية
محطاتأنواعيحددالذياألمر،الطاقة
وأنواعاالستهالكأنواعوكذلكالتوليد
نوعتحديدفيتؤثركلهاومصادرهالوقود
.وطاقتهاومكانهاالمحطة

(Generation of Electrical Energy)لطاقةالكهربائيةاتوليدقطر-1
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منظومة القدرة الكهربائية
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لتوليداتمحطااعنوأ
لمستعملةااعألنواعلىكزنروعالميصعيدعلىلمستعملةالتوليداتمحطااعنوأهنا كرنذ

.يةرلبخاالتوليداتمحطا1.

.   يةولنوالتوليداتمحطا2.

.  لمائيةالتوليداتمحطا3.

رلجزوالمدامنلتوليداتمحطا4.

( .  ليزد–يةزغا) خليالدااقالحتراذات لتوليداتمحطا5.

.   حلريااسطةابولتوليداتمحطا6.

. لشمسيةابالطاقةلتوليداتمحطا7.
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(رسوال–طبيعيغاز–مازوتالمختلفةبأنواعهفحم)التقليديالوقودحرقيتمالمحطاتهذهفى•
Boilerغالياتفىالمياهلتسخين القيمةعاليوضغطحرارةدرجةذي((Steamبخارإلنتاج((

Steam of high pressure and temperature))لةالمتصالتوربيناتإدارةفىطاقتهالبخارويفقد
Overall)لكليةاالكفاءةوتقدركهربيةطاقةإلىالميكانيكيةالطاقةتحويليتموبذلكالكهربيةبالمولدات

efficiency)يمكنكذلك.المولداتوكفاءةالحراريةالكفاءةعلىتشتملأنهاحيث،%30بحوالي
استخداميمكنو.كهربيةطاقةلتوليدعاليةحرارةلدرجاتالمياهتسخينفىالشمسيةالطاقةاستخدام
Nuclearالنووياإلنشطارمنالناتجةالحراريةالطاقة fission))فىوذلككهربيةطاقةتوليدفى
Nuclearالنوويةالتوليدمحطات Power Stations))

محطات التوليد البخارية1-1
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محطات التوليد البخارية-ا
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الفرن
ويلحق به وسائل . ويختلف شكل ونوع هذا الوعاء اعتمدا على نوع الوقود. وعاء كبير لحرق الوقود

تخزين ونقل وتداول الوقود ورمي المخلفات الصلبة

المرجل
حرق الوقود لتتحول الى بخارتسخن بواسطة وعاء كبير يحتوي على مياه نقية 

التوربين
عبارة عن عنفة من الصلب لها محور ويوصل به شكل اسطواني مثبت به لوحات مقعره يصطدم فيها 

دورة بالدقيقة3000وتدور عادة بسرعه. البخار فيعمل على دورانها

المولد الكهربائي

ويلف . مولد كهربائي يتالف من عضودوار ويكون مربوط مباشرة مع محور التوربين وعضو ثابت
العضوين باسالك نحاسية لتنقل الحقل المغناطيسي الدوار وتحوله الى طاقة كهربائية على اطراف 

العضو الثابت

المكثـــــــف

ن عبارة عن وعاء كبير من الصلب يدخل عليه من االعلى البخار االتي من التوربين الذي قام بتدويرها وفقد الكثير م
ويدخل من االسفل تير من مياه التبريد داخل انابيب حلزونية تحول البخار الى مياه حيث تعود . ضغطه وحرارته

المراجل بواسطة مضخات خاصة

المدخنة
عبارة عن مدخنة اسطوانية الشكل مرتفعة جداتعمل على طرد مخلفات االحتراق الغازية الى الجو على 

ارتفاع شاهق لالسراع على طرد غازات االحتراق وتقليل تلوث الجو

االالت والمعدات المساعدة
عبارة عن عدد كبير من المضخات والمحركات الميكانيكية والكهربائيةومنظمات السرعه ومعدات 

تحميص البخار التي تساعد على اتمام العمل 12



حرق الوقود في افران خاصة 
ود لتحويل الطاقة الكيميائية في الوق

الى طاقة حرارية في اللهب الناتج 
من عملية االحتراق

استعمال الطاقة الحرارية في تسخين
المياه في مراجل خاصة وتحويلها 

الى بخار تحت درجة حرارة وضغط 
معينين

تسليط هذا البخار على توربينات 
بخريةصممت لهذه الغاية وبذلك 
تتحول الطاقة الحرارية الى طاقة 
تميكانيكية على محور هذه التوربينا

يربط محور المولد الكهربائي ربطا 
مباشرا مع محور التوربين البخاري 
فيدور مجور المولدبنفس السرعه 

لمغناطيسية   اخاصة ل باستغالو
الدوارة من المولد والجزء الثابت منه 

تتولد على اطراف الجزء الثابت 
الطاقة الكهربائية الالزمة

اريةطريقة توليد الطاقة الكهربائية في المحطات البخ
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Gas Turbine Plantsمحطات التوليد الغازية  1-2
التشغيلكاليفتولكنالحراريةبالمحطاتبالمقارنةلإلنشاءالرئيسيةالتكاليفبقلةالمحطاتهذهتتميز•

Running cast25إلى20منحدودفىفهيأقلالكهربيةالطاقةلتوليدالكليةالكفاءةومرتفعةتكون
كما.لللتشغيالتجهيزبسرعةتتميزوإنهاخاصةالذروةأحماللتغطيةالمحطاتهذهتستخدملذلك%

Combined)المركبةالدورةباستخدامللتوليدالمكانذاتفىوجدتإنالحراريةالمحطاتمعتستخدم
cycle)هذهفىالمستخدموالوقود.الحالةهذهفى.%50إلىتصلقدالتىللتوليدالكليةالكفاءةلرفع
حتراقاإلمنالناتجةالغازاتاستخداميتمأنعليآخروقوداستخداميمكنوالطبيعيالغازهوالمحطات

.الكهربائيةبالمولداتالمتصلةالتوربيناتإدارةفى
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-( : Nuclear Power Station)محطات التوليد النووية 1-3
تدويرلىعالبخاريعملوبالتاليبالحرارةالبخارتوليدوهوالمبدأبنفستعملألنهاالحراريةالتوليدمحطاتمننوعاالنوويةالتوليدمحطات

.المولدهذامنالثابتالجزءأطرافعلىالكهربائيةالطاقةوتتولدالكهربائيالمولدمنالدوارالجزءتدوربدورهاالتيالتوربينات

اليورانيومتذراانشطارنتيجةالحرارةفيتتولدذريمفاعلهنايوجدالوقودفيهيحترقالذيالفرنبدلأنهالنوويةالتوليدمحطاتفيوالفرق

ذيبخارإلىلهاوتحويالمراجلفيالمياهغليانفيالهائلةالحراريةالطاقةهذهوتستغلللذرةالخارجيةالطبقةفيالمتحركةاإللكتروناتبضربات

.جدامرتفعةودرجةعالضغط

منطبقةوالنارياآلجرمنطبقةمنيتكونوهوالذرياإلشعاعمنوواقعازلجدارإلىيحتاجالذيالذريالفرنعلىالنوويةالتوليدمحطةتحتوي

باإلشعاعاتلوثالتمنالمحيطةوالبيئةالمحطةفيالعاملينلحمايةوذلكمترينسمكإلىتصلاألسمنتمنطبقةثمالصلبالحديدمنوطبقةالمياه

.الذرية

..ميغاواط5بطاقةالسوفيتياالتحادفيوكانت1954عامفينفذتالعالمفينوويةحراريةتوليدمحطةأولأن

األحمرالبحرعلىفةكثيبصورةمستعملةالبخاريةالحراريةالتوليدمحطاتولكن.اآلنحتىالعربيةالبالدفيمستعملةغيرالنوويةالتوليدومحطات

.المالحةالمياهولتحليةالكهرباءتوليدفيالعربيوالخليجالمتوسطاألبيضوالبحر
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-( :Hydraulic Power Stations)لمائيةالتوليدات محطا1-4

متصلةاتتوربينإدارةفىالقيمةمختلفيمستويينبينالمياهإنحدارطاقةاستخداميتمالمحطاتهذهفى
Runوقناطرسدودعلىتحتويالتىاألنهارعلىالمحطاتهذهوتنشئكهربائيةبمولدات of river plant

أماكنفىهاوتخزينالمياهلرفعالكهربائيةاألحمالذروةأوقاتغيرفىالكهربائيةالطاقةاستخداميمكنكما
المحطاتذههوتسميالذروةأوقاتفيكهربائيةطاقةوتوليدتوربيناتإلدارةالمياهاسقاطاعادةثم،مرتفعة
Pumpالمائية Storage Plant )قليلةيلالتشغوتكاليفللبيئةملوثةغيربأنهاالمائيةالمحطاتوتتميز((
حمالاأللتغطيةكمحطاتتستخدمفهيولذلكالخدمةفىدخولهاامكانيةسرعةمع(وقوداستخدامإلنعدام

Peakالذرةاوقاتفىالكهربائية load))
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.تتألف محطة توليد الكهرباء المائية األجزاء الرئيسية التالية

وهو عبارة عن أنبوب كبير أو أكثر يكون في اسفل Penstock( المجرى المائل)مساقط المياه ( ا•
ي أوله يوجد سد ف. السد أو من أعلى الشالل إلى مدخل التوربينة وتسيل في المياه بسرعة كبيرة 

.وسد آخر في آخره للتحكم في كمية المياه التي تدور التوربينة (  (VALVE( بوابة)

لف حسب كمية تجدر اإلشارة الى أن السدود وبوابات التحكم وأقنية المياه الموصلة لألنابيب المائلة تخت•
.المياه وأماكن تواجدها 

احد تكون التوربينة والمولد عادة في مكان واحد مركبين على محور رأسي وTurbine: التوربين(  ب•
ق المياه بسرعة كبيرة وعندما تفتح البوابة في اسفل األنابيب المائلة تتدف. يركب المولد فوق التوربينة . 

الكهربائية في تجاويف مقعرة فتدور بسرعة وتدير معها العضو الدوار في المولد حيث تتولد الطاقة
.على أطراف هذا المولد 

د من بعد أن تعمل المياه المتدفقة في تدوير التوربين فال بDraught Tubes: أنبوبة السحب ( ج •
بها للخارج لذا توضع أنابيب بأشكال خاصة لسح. سحبها للخارج بسرعة ويسر حتى ال تعوق الدوران 

.السرعة الالزمة

تحتاج محطات التوليد المائية آلي العديد من اآلالت Auxiliaries: المعدات واآلالت المساعدة ( د•
.المساعدة مثل المضخات والبوابات والمفاتيح ومعدات تنظيم سرعة الدوران وغيرها 
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(Tidal Power Stations)رلجزوالمدامنلتوليدات محطا1-5

التياراتفيمخزونةتكونالتيالحركةطاقةمننوعهيالقمريةالطاقةأووالجزرالمدطاقة•
لحواألرضودورانوالشمسالقمرجاذبيةعنالحالبطبيعةالناتجةوالجزرالمدعنالناتجة

.متجددةطاقةانهاعلىالطاقةهذهتـُصنفوعليهمحورها

وبالتاليئيةالكهرباالطاقةلتوليدالحركيةالطاقةهذهمناالستفادةبدأتالساحليةالدولمنالكثير•
طاتالمحعنالصادرالتلوثتخفيفوالنتيجةالحرارية،الطاقةمحطاتعنالضغطتخفيف

.بالبترولأوبالفحمتعملالتيالحرارية
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طرق توليد الكهرباء من ظاهرة المد والجذر

وتدعىالمديةالحواجزانشاءطريقعناماوالجذرالمدبواسطةالطاقةتوليديمكن•
تحتكونتولكنهاالريحيةالعنفاتتشبهعنفاتنصبطريقعناو,الشاطئيةبالطريقة

فيتغييربوتسبومكلفةصعبةاألولىالطريقة.الشاطئعنالبعيدةبالطريقةوتدعىالماء
الريحيةعنفاتللمماثلةفهيالثانيةالطريقةأما,بيئيةاخطاريشكلقدمماالبحريةالتيارات
لتوليدااستاطاعةيغيرمماالهواءكثافةمنأكثرالماءكثافةأنباالعتباراالخذمعولكن
المرتفعةالتأسيسيةالكلفةهيالطريقةهذهمساوئولكن

االقتصاديةوالمنفعةاالستخدامشروط•

موقع١٠٠العالمفييوجدولذلكمتر5عنيقلالوالجزرالمدارتفاعيكونإنمنالبد
معدنيةالالقطعيعرضالمالحةالمياهفيالتقنيةهذهاستخدامكما.الشرطهذافيهايتوفر

الكلفةنميرفعقدماوهذاالدائمةوالصيانةالعنايةمنبدالوبالتاليالصدأإلىالمستخدمة
.الربحتدنيوبالتالي
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 Wind Power Station: محطات توليد الكهرباء بواسطة الرياح 1-6

أشكالمنمفيدشكلإلىالرياحطاقةتحويلعنعبارةهيالتيالرياح،وهوالمتجددةالطاقةمصادرمنآخرمصدر

وظيفتيمكن.األحفوريالوقودأنواعمننوعأياستخدمودونالرياحتوربيناتباستخداموذلكالكهرباءمثلالطاقة،

وتمالطاقة،فيرلتواستخدامهايمكنوالتيكهربائية،أوميكانيكية،طاقةإلىللرياحالحركيةالطاقةتحويلفيالرياحطاقة

أماياه،الموضخالحبوب،طحنمثلمختلفةمهامألداءقرونلعدةالهواءطواحينشكلعلىالقدممنذالرياحطاقةاستخدام

كهربائيمولدلتحريكالدورانطاقةباستخدامالكهرباءفتولدالحديثةالهواءطواحين
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لشمسيةابالطاقةلتوليدا1-7

عنهاشأتناذا،للطاقةالرئيسيالمصدرالشمسيةالطاقةتعتبر

.االخرىالطاقةاشكال

امهااستخدانتشرالتيالطاقةبدائلمنهيالشمسيةوالطاقة

نعكهربائيةطاقةالىالشمساشعهتحويليمكنحيثمؤخرا

الخاليا)تسمىخاصةزجاجيةالواحطريق

Photovoltaicالشمسية cells)
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كيفية توليد الطاقة
السيليكونمثلsemiconductorsالموصالتأشباهالموادمنالفوتوفولتيكخليةتصنع•

ذراتلقبمنامتصاصهيتمالضوءمنجزءفإنالخليةعلىالضوءأشعةتسقطعندماو
.الخليةمادةقبلمنامتصتقدالضوءطاقةإنإيالسيليكون

بحريةكتتحروتجعلهاالمادةفيمرتبطةالغيرااللكتروناتإثارةعلىالطاقةهذهتعمل•
ركتتحسوففإنهاكهربيلمجالالحرةااللكتروناتهذهتتعرضوعندما.المادةداخل
بنقطتييكالفوتوفولتخليةطرفيربطوعندكهربيتياريعنيوهذاواحداتجاهفيكلها

استمرطالماكهربيتيارعلىنحصلللخليةالسفليوالسطحالعلويالسطحعلىتوصيل
الفوتوفولتيكخليةعلىالضوءسقوط

الخليةعلىاسقوطهعندالضوئيةالفوتوناتانعكاستمنعبموادالشمسيةالخليةطلييتم•
طبقةعوضيتم.يحدثإننريدهالماوهذاالضوءتعكسالمعةطبقةيشكلالسليكونالن
شريحةوضعيتموبعدهاالضوءانعكاسلتمنعالسليكونشريحةسطحعلىجدارقيقة

قطتينوضعمعلحمايتهالزجاجمنإطارفيالخالياهذهوتوضع.الخليةلحمايةزجاجية
.الخلفيالسطحعلىوسالبةاألماميالسطحعلىموجبةتوصيل
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كنية أنواع أنظمة الطاقة الشمسية لتغذية المباني الس

:وهما يوجد نظامين للطاقة الشمسية 

On grid)) النظام المتصل بالشبكة الكهربائية ( 1

هذا النظام يكون متصل بالشبكة التابعة لوزارة
مل الكهرباء أي ال بد من وجود شبكة كهرباء حتى تع
ام المحطة الشمسية، والشكل القادم يوضح ذلك النظ

وميزة هذا النظام أن تكلفته أقل من النظام المعزول
بكة عن الشبكة، ويقلل من االختناقات الموجودة بالش

وأيضا من خالل هذا النظام نستطيع . الرئيسية  
ل نعتمد االعتماد على الطاقة الشمسية بالنهار وفي اللي
الهدف على الطاقة التقليدية عبر تركيب عداد تبادلي

يقلل منه حساب كم الطاقة المستهلكة والموفرة وهذا ا  
.فاتورة الكهرباء شهريا
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أنواع أنظمة الطاقة الشمسية لتغذية المباني السكنية 

OFF GRIDالنظام المعزول عن الشبكة الكهربائية ( 2

بائية سمي بالنظام المعزول ألنه ال يرتبط بالشبكة الكهر
رباء ويستخدم في المناطق البعيدة المحرومة من شبكة الكه

ظام هو ويعتبر هذا الن.لصعوبة مد الخطوط الكهربائية إليها  
كة، وقد األسهل إال أن تكلفته أعلى من النظام المربوط بالشب
ة الصباح نحتاج الستخدام بطاريات لتخزين الطاقة أثناء فتر

الستخدامها أثناء الليل او األجواء الممطرة
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ما هي تكلفة تركيب الطاقة الشمسية للمنازل؟
األلواح وبالعودة إلى تركيب معدات الطاقة الشمسية فهناك نوعان أساسيان من األلواح المستخدمة وهما•

حادية تعمل أّما الفرق بينهما فهو أّن األلواح األ” بولي“الكريستاالتواأللواح المتعددة ” مونو” األحادية 
كبر في المناطق التي تعمل بكفاءة أالكريستاالتبكفاءة أكبر في المناطق الباردة مقارنة باأللواح متعددة 

قل سعراً من الحارة لذا هذا النوع يعتبر االكثر استخداماً في مناطق الدول العربية ولحسن الحظ فإنّه أ
.نظيره 

وات، أما األلواح األكثر استخداماً فهي التي 350و 100وتتراوح قدرة اللوح الواحد اإلنتاجية بين •
.وات250تنتج الـ

200دوالر و130وات ومن نوع متعدد الكريستال فيتراوح بين الـ250أما سعر اللوح ذات قدرة •
سم الشركة دوالر لكل لوح شمسي إالّ أّن السعر قد يتفاوت ويتبدل بحسب معايير أخرى ومنها نذكر ا

.المنتجة، وجودة األلواح وحتى ايضاً شروط الضمان

وات ألواح مجتمعة يمكنها أن تولد واحد كيلو وات، لذا فإّن تكلفة واحد كيلو4وهنا علينا أن نذكر أّن •
.دوالر800دوالر و 520تتراوح بين 

دوالر وهذا الرقم يتناقص مع 1.2اما تكلفة الوات الواحد من الكهرباء في الطاقة الشمسية فهو تقريباً •
.التطور المستمر الذي يحدث في هذا المجال

دوالر، والجدير ذكره أّن 2400كليلو وات أي تقريباً 2في حين تكلفة الطاقة الشمسية لشقة عادية فهي •
20أي انك كشخص لن تدفع فاتورة الكهرباء لمدة . سنة20هذه التكلفة ليست بسيطة إالّ أنّها تدوم لمدة 

سنة
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لمنزلكحساب الطاقة الشمسية
:ةوذلك بتطبيق المعادالت التالي: حساب كمية الطاقة المستهلكة في اليوم( 1)

:وذلك بتطبيق المعادالت التالية

.ليومالطاقة التي يستهلكها الجهاز في ا=ساعات العمل× قدرة الجهاز × العدد 
:مثال 

.وات في الساعة300= ساعات 6× وات 10× مصابيح 5
.وات في الساعة400= ساعات 5× وات 80× تلفاز 1
.وات في الساعة1500= ساعات 6× وات 250× ثالجة1
.وات في الساعة100= ساعات 5× وات 20× ريسيفر1

.في اليوم وات في الساعة 2300= 100+1500+400+ 300نجمع 
2.3يعني .وات في الساعة 2300إذن إجمالي الطاقة المستهلكة في اليوم هي 

.كيلو واط في الساعة
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لمنزلكحساب الطاقة الشمسية

%:30أثناء التركيب حساب الفقد•
قد قد يصل والفا, بطبيعة الحال يوجد فاقد أثناء تركيب أي منظومة كهربائية

خدمة بسبب التوصيل و جودة االسالك ومقاومة البطاريات المست% 30الى 
مالي وعليه فإنه يجب اضافة هذا الفاقد إلج, وكذلك كفاءة األلواح الشمسية

:الطاقة المستهلكة في اليوم وذلك بتطبيق المعادلة التالية 

1.3× إجمالي الطاقة المستهلكة في اليوم = إجمالي الطاقة المرادة

,ولتطبيقها على مثالنا
وات ساعة2990=1.3×2300=فإن الطاقة المراد توليدها 
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لمنزلكحساب الطاقة الشمسية
:حساب عدد االلواح الشمسية (2)•

لمعرفة طاقة األلواح الشمسية يجب قسمة الطاقة المراد توليدها على معدل اإلشعاع
وهو من أعلى 6.3إلى 4بين ما,فيهاالشمسي في اليوم للمنطقة التي سيتم تركيب األلواح 

.النسب في العالم
.وات747.5= 4÷ 2990=إذن طاقة األلواح الالزمة 

فمثال اذا أردنا , قدرة اللوح الذي نريد شراءه÷ طاقة األلواح الالزمة = عدد األلواح 
:وات250شراء ألواح 

ألواح 3= 250÷747.5= فإن عدد األلواح الشمسية 
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لمنزلكحساب الطاقة الشمسية

:حساب عدد البطاريات(3)•
التي )عدد األيام المغيمة× الطاقة المراد توليدها )} (=في الساعةأمبير)سعة البطاريات

من سعة البطاريات للحفاظ % 20ضروري ابقاء )× 1.2×(سينقطع فيها شحن األلواح
فولتية البطارية÷ {( عليها

=فولت 24اذا افتراضنا أن فولتية النظام ستكون •
150= 24÷3588= 24÷ ( 1.2× "افتراض ان الغيوم ستكون لمدة يوم"1× 2990)

.أمبير في الساعة
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لمنزلكحساب الطاقة الشمسية

(فولت220من البطارية إلى )حساب حجم المحول ( 4)•
على اجمالي قدرة األجهزة وقت الذروة (the inverter)يعتمد حجم المحول 

:ففي مثالنا
20× ريسيفر1+وات250× ثالجة1+وات 80× تلفاز 1+ وات 10×مصابيح 5

.وات400= وات 
يع وتختلف باختالف شركة التصنكعامل كفاءة ألداء المحول احتياطا% 20ويجب اخذ 
:وكفاءتها
.وات تقريبا480= 1.2× 400= االنفراترإذن حجم 
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مزايا وعيوب استخدام الطاقة الشمسية

عيوب

افة لوحدت تعتبر الطاقة الشمسية قليلة الكث•
السطح اذا ما قورنت بأنواع الطاقات 

.األخرى

عدم استمرارية الطاقة الشمسية خالل•
قط اليوم اذا تتوفر خالل ساعات النهار ف

.  اال في حالة استخدام البطاريات 

عدم دراية المستهلك العادي بأهمية هذه •
الطاقة مما يتطلب وضع خطة تفهيم 
وتوجيه بما  يتناسب مع التحوالت 

.  االجتماعية

مزايا

عة الطاقة الشمسية متوفرة بطريقة مشج•
ال على مستوى العراق وال تحتاج لنقل و

تكلف المستخدم تكاليف انتاج عند 
.  استخدامها

طاقة نظيفة ....الطاقة الشمسية •
لبيئة واستخدامها ال يترتب عليه اي تلوث ل
والمناخ وبذلك يمكن المحافظة على 

.  الصحة العامة

طرق استخدام الطاقة امنة  خالية من •
المخاطر والحوادث و ال ينتج عنها أخطار

.  مثل الحرائق  واالنفجارات  
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ساعةأمبير220وات وبطارية 1000أو انفيرتر  upsكم مدة االنارة لــ /مثال

مجموع االحمال/سعة البطارية = زمن التشغيل التقريبي •

الساعة تقريبا/وات2640=12* 220بطاريتك , بالنسبة لك : مثال 

.....اليك مثال ,,,, ماذا بإمكانك ان تحمل عليها 

وات220= وات 60البتوب + 50+  وات 30رسيفر + وات 80تلفزيون 

ساعة10% 20مع فقد ...... ساعه تقريبا 12= 220/2640= زمن التشغيل 

....هذا طبعا ينطبق على البطارية زات الجودة العالية 

.اضافىعلى شبكة خارجية حتى ال تفقد وات االنفيرترشغل : مالحظة 

....عمر البطارية يعتمد على الجودة و سالمة االستخدام •

شهر18-12مثال البطارية السائلة عمرها االفتراضي 

شهر36-12البطارية الجافة 
واهم شيئ سالمة االستخدام.......سنوات 5البطارية الجل اكثر من 
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أمبير؟150واط كم ما هو الزمن لشحن بطارية 150لو عندي لوح شمسي /مثال

اوال كم قدرة: بخصوص االلواح الشمسية •
12*150البطارية بــ الوات ؟ وهو 

وات 1800=

الساعة فىوات 150واللوح الشمسي قدرته •
وح االن نقسم قدرة البطارية على قدرة الل,,, 

ساعة 12= 1800/150: الشمسي وهو 
(  مسيالقدرة القصوى للوح الشوهذة) تقريبا 

.+وللوصول الى القدرة القصوى ,,,,

مكان فىللوح الشمسي عليك تثبيت اللوح •
ساعات 10معرض للشمس على االقل لمدة 

ية شمسعواكستثبيت + نهار الصيف فى
للحصول عل اعلى نتيجة 
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سم والمسافة بين 1.24احسب المحاثة لكل كم لخط نقل ثالثي الطور كما في الشكل ادناه  قطره 

م بين الخطوط2الخطوط متساوية وتساوي 

L= +0.05 0.2*ln
200

0.62
= 1.2 𝑚𝐻 او تطبيق القانون والحصول على نفس النتيجة
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م   وقطره 4.5يساوي  D13م و 2.5يساوي  D23م و 2يساوي  D12خط نقل ثالثي الطور كما في الشكل ادناه حيث ان 

سم احسب المحاثة لكل كم علم ان الموصالت تتبادل المواقع على طول الخط1.24

L= +0.05 0.2*ln
282

0.62
= 1.274 𝑚𝐻 او تطبيق القانون والحصول على نفس النتيجة
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L= 0.05+0.2*ln
252

1.25
= 1.11 𝑚𝐻 او تطبيق القانون والحصول على نفس النتيجة
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L= 0.2*ln

4.4

0.195
= 0.623 𝑚𝐻 او تطبيق القانون والحصول على نفس النتيجة
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