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تقديــــــــم

فــي اطــار خطــة قطــاع الكهربــاء والطاقــة المتجــددة التاحــة الطاقــة الكهربائيــة لكافــة االســتخدامات 
بجــودة واســتمرارية عاليــة مــن خــال التكنولوجيــات المتقدمــة، قــام القطــاع بتبنــي عــدة مشــروعات رائــدة 
جميعهــا تهــدف إلــى تحســين منظومــة الشــبكة الكهربائيــة مــع تقديــم خدمــة جديــدة للمشــتركين وذلــك 

بتطبيــق منظومــة العــدادات الذكيــة والعــدادات مســبقة الدفــع .

وترتكــز الرؤيــة المســتقبلية لقطــاع الكهربــاء علــى التحــول التدريجــى للشــبكة الحاليــة مــن شــبكة نمطيــة 
إلــى شــبكة ذكيــة تتميــز باســتخدام التكنولوجيــات الحديثــة ونظــم المعلومــات ، والمســاهمة بشــكل 
كبيــر فــي تحســين كفــاءة اســتخدام الطاقــة وتأميــن التغذيــة الكهربائيــة مــع وجــود آليــة رصــد األعطــال 
ــة بالكامــل ومســاعدة المشــتركين فــى متابعــة وترشــيد والتحكــم فــى  ــار بطريقــة أتوماتيكي وإعــادة التي

ــة. اســتهاكهم  مــن الطاقــة الكهربائي

يعمــل القطــاع حاليــً علــى إنشــاء وتطويــر  مراكــز التحكــم فــي شــبكات النقــل والتوزيــع بكافــة انحــاء 
الجمهوريــة، كمــا يتبنــى خطــة طموحــة فــى مجــال العــدادات الذكيــة مــن  خــال تنفيــذ مشــروع تجريبــى 
لتركيــب عــدد حوالــى )250 ألــف( مــن العــدادات الذكيــة فــى نطــاق ســتة شــركات توزيــع كبدايــة حتــى يتــم 
التعميــم علــى باقــى شــركات التوزيــع التابعــة ، وتحويــل العــدادات التقليديــة إلــى عــدادات ذكيــة بمشــاركة 

ــة المتخصصــة فــي تصنيــع العــدادات . الشــركات المحلي

كما تم البدء فى مشروع اعداد برنامج موحد الدارة العدادات مسبقة الدفع والذي يهدف إلى:

بناء نظام مركزي موحد لشحن العدادات مسبقة الدفع ●

التعامل مع جميع أنواع العدادات  ●

الحصول على تقارير موحدة على مستوى الشركات  تساعد على اتخاذ القرار ●

ــي أو مــن أي مركــز  ● ــق قنــوات التحصيــل اإللكترون تســهيل خدمــة شــحن الكــروت علــى العمــاء عــن طري
شــحن فــي نطــاق شــركة التوزيــع. 

ــتهاك  ــع واس ــل وتوزي ــر لنق ــر الحاض ــي العص ــد ف ــم الواع ــر والحل ــل المنتظ ــي األم ــة ه ــبكات الذكي  ان الش
الطاقــة الكهربائية،والتــى تزيــد موثوقيــة وكفــاءة واجــراءات األمــن والســامة المهنيــة فــي الشــبكات 

الكهربائيــة.

ــي  ــع ه ــبقة الدف ــدادات مس ــة والع ــدادات الذكي ــة الع ــق منظوم ــذت لتطبي ــي اتخ ــادة الت ــوات الج إن الخط
ــة. ــبكة الذكي ــتخدام الش ــى اس ــال إل ــد لانتق ــدف والتمهي اله

مــن هنــا اتذكــر قــول نيوتــن »إذا كنــت قــد رأيــت أبعــد مــن غيــري، فذلــك  ألننــي وقفــت علــى أكتــاف الذيــن 
ســبقوني« لقــد كان عبقريــا، الينكــر فضــل العلمــاء الذيــن ســبقوه 

لذلك ومن هنا أدعوا أبنائي بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أن يتذكروا هذا القول.

دائمــا اهتــم قطــاع الكهربــاء بالدعــوة إلــى نشــر التوعية فــي جميع المجــاالت المتعلقــة بالطاقــة الكهربائية، 
ومــن هــذا المنطلــق كان اصــدار هــذا الكتيب:

»دليل العدادات الذكية والشبكة الذكية«

لجميع مشتركي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وألبنائى العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة 

أدعو اهلل أن يحقق هذا الكتيب الهدف من تقديمه .

وفقنا اهلل جميعا لما فيه خير مصر،،،

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

دكتور مهندس / محمد شاكر المرقبي
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مقدمة

الشــكل والحجــم  الكهربائيــة تطــورا ســريعا وملحوظــا مــن حيــث  الطاقــة    شــهدت صناعــة عــدادات 
والــوزن ودرجــة الدقــة والوظائــف والمميــزات .. حيــث ظهــرت آالف العــدادات وتطــورت ابتــداءا مــن العــدادات 

الكهروميكانيكيــة التقليديــة وصــوال إلــى العــدادات الذكيــة .

ــن وصــل  ــاء خــال الســنوات الســابقة لخدمــة المشــتركين الذي ــة فــي قطــاع الكهرب   مــن العامــات المضيئ
ــى 33.7 مليــون مشــترك عــام 2017/2016 بنســبة تطــور 4% عــن العــام الســابق, مــا يلــى : عددهــم إل

ــق  ● ــل لتحقي ــاء يعم ــاع الكهرب ــوم أن قط ــه المفه ــل إلي ــث يص ــل بحي ــا العمي ــق رض ــعي لتحقي ــة الس ثقاف
ــة ــات الحديث ــتخدام التكنولوجي ــع اس ــدة م ــة الجي ــم الخدم ــه وتقدي مصلحت

تخفيــض الفتــرة الزمنيــة لتوصيــل التيــار الكهربــي لمشــتركي الجهــد المتوســط إلــى 18 يــوم غيــر متضمنــة  ●
تصريــح الحفرومــازال العمــل لرفــع كفــاءة الخدمــة الموجهــه لهــم 

والتطبيقــات  ● الكهربــاء  الشــكاوي بقطــاع  لتلقــي   )121( الموحــد  الرقــم  العمــاء علــى  تقديــم خدمــة 
المختلفــة لشــكاوى الفواتيــر ، وفــي حالــة وجــود مشــكات فــي فواتيــر الكهربــاء يتــم ارســالها علــى الرقــم 

ــا. ــع له ــع التاب ــركة التوزي ــس آب لش ــام الوات ــى أرق )91121( أو عل

ربــط خدمــات الشــباك الواحــد بمنظومــة تلقــي الشــكاوى واألعطــال علــى الرقــم الموحــد )121( للــرد علــى  ●
االستفســارات واالســتعام عــن الخدمــة

تعميــم منظومــة العــدادات مســبقة الدفــع وتطبيــق تكنولوجيــات العــدادات الذكيــة ومــا تصاحبــه مــن  ●
معرفــة أصبحــت الهــدف الرئيســي لقطــاع الكهربــاء 

نقــل الخبــرة والمعرفــة والتدريــب لشــركات توزبــع الكهربــاء مــن حيــث تركيــب وتشــغيل وصيانــة العــدادات  ●
بمعرفــة الشــركات المنفــذة لاســتفادة مــن ذلــك عنــد التوســع فــي تنفيــذ وتطبيــق المشــروع.

ايضا من هذه العامات المضيئة أصدار كتيبات توعية والتى منها هذا الكتيب بعنوان :

» دليل العدادات الذكية والشبكة الذكية »

ارجــو اهلل ان يتقبــل هــذا العمــل وأن يســتفاد بــه العامليــن بهــذا المجــال والمشــتركين وأن يســاعد فــى 
المعرفــة والتوعيــة بالعــدادات الذكيــة والشــبكة الذكيــة 

شــكرا لســيادة د م / وزيــر الكهربــاء والطاقــة المتجــددة الــذى دائمــا مــا يؤكــد ان » مــا تــم تحقيقــة مــن 
أنجــازات تــم بفضــل الكفــاءات العاملــة بالــوزارة » 

وفقنا  اهلل جميعا الى ما فيه الصاح

 د / أيمن حمزة

وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
والمتحدث األعالمى للوزارة
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الشركة القابضة لكهرباء مصر

 هــي شــركة مســاهمة مصريــة تتمتــع بالجنسيـــة المصريـــة، تخضــع ألحــكام القانــون 
164 لســنة 2000 والمـــواد 2 ، 7، 11   ) ماعــدا البنــد 11 منهــا ( مــن القانــون 12 لســنة 1976 

ــنة 1981. ــون 159 لس ــكام القان ــر وأح ــاء مص ــة كهرب ــاء هيئ بإنش

ــي  ــع والت ــو المجتم ــالتها نح ــة رس ــر ألهمي ــاء مص ــة لكهرب ــركة القابض ــن الش إدراكً م
تظهــر فــي مجــال توفيــر  الطاقــة الكهربائيــة لمســتخدميها فــي جميــع مجــاالت 
اإلســتخدام طبقــا للمقاييــس العالميــة لــأداء في ضــوء اإللتزامات البيئيــة واإلجتماعية 
ــر وتحســين قــدرات الشــركات التابعــة لهــا  ــة ... فإنهــا ال تتوانــي عــن تطوي واإلقتصادي

التــي تمكنهــا مــن ذلــك.

 يتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر عدد 9 شركات توزيع كهرباء .

 من أهم أغراض كل شركة توزيع كهرباء : 

» توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمشتركين علي الجهود المتوسطة والمنخفضة«
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العداد الذكى

تحديث البرامج الثابتة للعمليات عن بعد

تسجيل عن بعد

 تحكم عن بعد
بيانات الوقت الحقيقى

تعريفة الكهرباء متغيرة

مراقبة جودة الخدمة
طلب بيان تاريخى با�حداث
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تعريفة متدرجة

تسجيل يدوى
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 تعريفة وقت االستخدام

 تحديث البرامج الثابتة للعمليات

العداد االلكترونى

ترشيد الطاقة

تالفي مشاكل ارتفاع قيمة بعض الفواتير

الشحن طبق� لالستهالك الفعلي

عدم ا¤حتياج الي وجود كشاف  ومحصل

العداد مسبق الدفع

عــداد الكهربــاء عبــارة عــن جهــاز لقيــاس كميــة الطاقــة الكهربائيــة المســتخدمة 
مــن قبــل المســتهلكين. حيــث تقــوم شــركات الكهربــاء بتركيــب هــذه العــدادات 
لــدى كل مشــترك مثــل المنــازل ، المصانــع ، المبانــى االداريــة والحكوميــة و ... ، وذلــك 
بعــد توصيــل الشــبكة الكهربائيــة لوحداتهــم إلمــداد األحمــال مثــل أنظمــة االضــاءة 

والمــراوح والتكيفــات واألجهــزة المكتبيــة وأيــة أجهــزة أخــرى بالكهربــاء .

قــد تكــون هــذه العــدادات أحاديــة أو ثاثيــة الوجــة اعتمــادًا علــى طبيعــة األحمــال  
والقــدرة الكهربائيــة المتعاقــد عليهــا ، كذلــك يمكــن أن توصــل مباشــرة علــى 
ــار و/ أو  الشــبكة الكهربائيــة أو توصــل مــن خــال محــوالت مســاعدة ) محــوالت تي

ــد ( .  ــوالت جه مح

مرت صناعة عدادات الكهرباء بعدة مراحل أساسية هى :
 العداد الميكانيكى ●
 العداد االلكترونى ●
العداد مسبق الدفع ●
العداد الذكى ●

المتغيرات 
الكهربائية 

المستخدمة فى 
عدادات الطاقة 

الكهربائية:

KW

KWH KVA

KVAH

KVAR

KVARH

V A

مقدمة
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1881

1889

1884

 )1931-1847( )Thomas Edison( حصــل تومــاس إديســون

ــراع  ــراءة االخت ــاء«  )ب ــداد الكهرب ــراع »ع ــراءة اخت ــى ب عل

بالتأثيــر  يعمــل  والــذى   )2514545 رقــم  األمريكيــة 

علــى  العــداد  يحتــوى  للتيــار،وكان  الكهروكيميائــي 

قضيبيــن مــن النحــاس موضوعيــن فــى محلــول 

 Elihu Thomson( طــور واختــرع االميركى طومســون إليــو

)1853- 1937( تســجيل ”واتمتيــر«  عبــارة عــن قضبــان مــن 

الفضــة تحتــوى علــى فــرش مــع قــرص مــن األلومنيــوم 

يحــرك بموتــور صغيــر. حيــث يتناســب العــزم مــع الحمــل 

الــدوارن  ســرعة  وتكــون   ، الكبــح  عــزم  مــع  ويتــوازن 

ــوازن. ــة ت ــدوران فــي حال متناســبة مــع الحمــل عندمــا يكــون عــزم ال

بيــري  وجــون  أيرتــون  إدوارد  وليــام  األمريكيــان  وصــف 

)William Edward Ayrton and John Perry( مبــدأ عــداد 

ــذى يعتمدعلــى خلــق بعــض  البنــدول فــي عــام 1881 وال

الحركــة - التذبــذب أو الــدوران - لتتناســب مــع الطاقــة ، 

ــراءة. ــجل للق ــادة مس ــك لقي ــد ذل ــل بع ــم يعم ث

وفــي عــام 1884 ، اختــرع هيرمــان آرون )Hermann Aron( )1845-1902( فــي ألمانيــا 

ــدول . ــداد البن ع

المتغيرات الكهربائية المستخدمة
فى عدادات الطاقة الكهربائية

الجدول الزمني لتاريخ العدادات الكهربائية

التعريفالمتغيرات الكهربائية الرمز

مقياس التدفق  )أو السريان ( فى الدائرة الكهربائية Aالتيار

 مقياس فرق الجهد بين نقطتين في الدائرة الكهربائيةVالجهد 

 مقياس استهاك القدرة الفعالة )بوحدة W)Wالوات

 مقياس استهاك القدرة الفعالة )بوحدة KW)KWكيلو وات

KWHكيلو وات ساعة
مقياس استهاك الطاقة  الفعالة فى الساعة، وهي الوحدة 

التى يسجلها العداد وما يدفع مقابل فاتورة الكهرباء

مقياس الطاقة المستهلكة الكلية فى الساعة KVAHكيلو فولت امبير ساعة

 مقياس استهاك القدرة غير الفعالةKVARكيلو فولت امبير غير فعال  

كيلو فولت امبير غير 

فعال ساعة 
 KVARHمقياس استهاك الطاقة غير الفعالة فى الساعة 

PFمعامل القدرة
نسبة الطاقة الكهربائية الفعالة )KWH( الى

)KVAH( الطاقة المستهلكة الكلية في الساعة
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1894

1914

-1860(  Oliver Shallenberger أوليفــر  شــالنبرجر  طــور 

1898(  عــداد ”واتميتــر“ مــن النــوع التأثيــرى. حيــث يحتــوى 

علــى ملفــات تيــار وجهــد موجــودة علــى جانبــي القــرص 

، ومغناطيســين دائميــن يعمــان علــى تثبيــت نفــس 

ــا ،  ــا 41 رط ــة ووزنه ــرة وثقيل ــت كبي ــن كان ــرص. ولك الق

ــب جــدا مــن العــدادات  ــوع االســطوانة. كان هــذا العــداد قري ــه مســجل مــن ن وب

ــد . ــار جدي ــر كمعي ــة ، واعتب الحديث

ثــم طــور  لودفيــج جوتمــان Ludwig Gutmann(( ، عــداد الوتميتــر مــن النــوع  “ 

AC« فــي عــام 1899. وكان العضــو الــدوار عبــارة عــن اســطوانة مشــقوقة حلزونيــة 
ــار. واســتخدام قــرص موضــوع علــى  موضوعــة فــي مجــال ملفــات الجهــد والتي

قــاع االســطوانة للفرملــة بمغناطيــس دائــم.  

مــن  العديــد  تحقيــق  تــم   ، التاليــة  الســنوات  فــي   

وتوســيع   ، واألبعــاد  الــوزن  تقليــل  مثــل  التحســينات 

نطــاق األحمــال الكهربائيــة ، وتعويــض التغيــرات فــي 

معامــل القــدرة ، والجهــد ودرجــة الحــرارة ، والقضــاء على 

االحتــكاك باســتبدال المحامــل المحوريــة بمحامــل بلــي 

ومــن ثــم عــن طريــق محامل مزدوجــة من أحجــار كريمــة و المحامل المغناطيســية 

، وتحســين االســتقرار علــى المــدى الطويــل عــن طريــق مغناطيــس فرامــل أفضــل .

بحلــول نهايــة القــرن ، تــم تطويــر عــدادات الحــث ثاثيــة األوجــه  باســتخدام اثنيــن 

أو ثاثــة مــن أنظمــة القيــاس مرتبــة علــى قــرص واحــد أو قرصيــن أو ثاثــة.

1970 S

اآلن

1991

وجــدت العــدادات اإللكترونيــة طريقهــا مــع ظهــور الدوائــر 

المتكاملــة الرقميــة فــي الســبعينات. أعطــت التكنولوجيــا 

ــي  ــاء. ف ــدادات الكهرب ــر ع ــدة لتطوي ــة جدي ــدة دفع الجدي

الدقــة  تــم تطويــر عــدادات اســتاتيكية عاليــة   ، البدايــة 

تقســيم  مضاعفــة  مبــدأ  باســتخدام  رئيســي  بشــكل   ،

الوقــت. وفــي الثمانينيــات تــم بنــاء العــدادات الهجيــن المكونــة مــن عــدادات الحــث 

ووحــدات التعريفــة اإللكترونيــة. هــذه التكنولوجيــا كان لهــا فتــرة قصيــرة نســبيا

عدادات الكهرباء الذكية

إنهــا تقنيــة قيــاس متقدمــة تتضمــن وضــع العــدادات الذكيــة 

وهــو  العمــاء.  إلــى  وإرســالها  ومعالجتهــا  البيانــات  لقــراءة 

يقيــس اســتهاك الطاقــة ، ويحولهــا عــن بعــد إلــى العمــاء 

 . للكهربــاء  اســتهاك  أقصــى  فــي   بعــد  عــن  يتحكــم  كمــا 

ــاس المتقــدم  ــة للقي ــة التحتي ــة نظــام البني ــاس الذكــي تقني ويســتخدم نظــام القي

وذلــك للحصــول علــى أداء أفضــل 

القياس عن بعد

ولــدت فكــرة القيــاس عــن بعــد فــي الســتينيات. ففــي البدايــة 

جــرى اســتخدام نقــل النبضــة عــن بعــد ، ولكــن تــم اســتبدال 

هــذا تدريجيــا باســتخدام بروتوكــوالت ووســائط اتصــال مختلفــة.

تعتمــد اليــوم أجهــزة القيــاس المعقــدة علــى أحــدث التقنيــات اإللكترونيــة ، باســتخدام 

معالجــة اإلشــارات الرقميــة ، مــع تنفيــذ معظــم الوظائــف فــي البرامــج الثابتــة
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شبكة  الذكية  العدادات  تستخدم 
التوزيع  شركات  لتزويد  اتصاالت 
الكهربائي بقراءات دورية (بتكرارية) 
زمنية معينة (مرتين يومي� أو حسب 

الطلب).

الذكية  العدادات  تقوم 
كمية  وتسجيل  بقياس 

عالية  بدقة  المستهلكة  الكهرباء 
جدا (�حمال منشآة ، وحدة سكنية ، مبنى 

عام ...) بالقطاع السكني والتجاري والصناعي ،  في 
معلومات  وتقدم  وا�سبوع.  اليوم  من  مختلفة  أوقاٍت 

المدى.  واسعة  سائل  كريستال  شاشة  على  شاملة 
أنواع  عبر  بعد  عن  إليها  بالوصول  أيًضا  وتسمح  

مختلفة من منافذ االتصاالت با»ضافة إلى 
نظام  إلى  بسهولة  توصل  أنها 

سكادا.

من  مختلفة  أنواع  توجد 
ولكن  (الرقمية)  الذكية  العدادات 

 . ا�ساسية  الوظائف  نفس  لها  جميعها 
الوجه �ربعة أسالك،  ، وثالثي  الوجه  أحادى  منها 
التيار  تقيس  والتي  أسالك،  لثالثة  الوجه  وثالثي 

أو  و/  تيار  محوالت  خالل  من  أو  مباشرة، 
محوالت جهد .

ترسل  العدادات  هذه 
المعلومات (وا�وامر) من  وتستقبل 
(شركة  الرئيسي  المركز  وإلى 
الكهرباء). وتبرز أهمية هذه العدادات 
متطلبات  من  كجزء  استخدامها  في 
شركة  وتنبه  كما  الذكية،  الشبكة 
عند  ما  خلل  وجود  حال  في  الكهرباء 
المستهلك، وتمكنها أيضا من قطع 
عن  المستخدم  عن  الكهرباء 

بعد إذا أرادت. 

 
على  القياسات  هذه  العداد  يحفظ 

ذاكرة مدمجة مع العداد ومن ثم يرسلها 

واحدة  مرة  ا�قل  على  الكهرباء  إلى شركة 

الستهالك  أدق  بتحديد  يفيد  مما  اليوم  في 

نمط  بمراقبة  يفيد  وأيضا  الكهرباء  االستهالك.مشتركى 

س الطاقة 
لهذه العدادات  خاصية قيا

تسمح  وبذلك  اتجاهين،  فى  ربائية 
الكه

طاقة 
أنظمة  لديهم  الذين  شتركين 

للم

بالحصول  الشمسة،  الطاقة  كألواح 
متجّددة، 

بها  التي يغذون  ة 
ربائي

الكه الطاقة  ن 
على رصيد م

الشبكة.

تكنولوجيا العداد الذكي 
)Smart Meter(

عدادات الكهرباء الذكية
)SMART ENERGY METERS(

جهــاز إليكترونــي رقمــى لقيــاس اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة طبقــا 

ألحــدث المعاييــر والمواصفــات العالميــة والبروتوكــوالت المفتوحــة 

يتوافر به خاصية االتصال الثنائي االتجاه فى الوقت الحقيقي.

شـبكة االتصـاالت تعنـي جميـع معـدات االتصـاالت، العمليـات والمكونــات 
والتــي تســمح باالتصــال  عــن بعــد بيــن العــدادات الذكيــة وبرمجيــات  

غرفــه التحكــم المركزيــة للنظــام. 

 يتوافــر بــه برمجــة داخليــة ال تقبــل الدخــول إلــى ذاكرتــه دون التصريــح 
بكلمــة المــرور الصحيحــة. 

 يتوفـر فيـه قواطـع آليـة للتحكـم بوصـل وقطـع التيـار عـن بعـد لضمـان 
سـداد  قيمـه االسـتهالك ويوصـى بـأن تعمـل هـذه القواطـع مرحليـا

يســمح بتبــادل األوامــر والرســائل مــع النظــام عبــر شــبكة االتصــاالت 

للشــبكة الذكيــة ومكوناتهــا

يتوافـر بـه امكانيـات أمـان مرتفعـة كدوائـر الحمايـة ضـد التيـار الفجائـي أو 

التمـاس والتـي قـد يتسـبب  في إحتراق العداد

تتكامـل وتتوافـق بروتوكوالت ومكونات وحـدات االتصاالت للعدادات 

الذكية مع باقي مكونـات وبروتوكـوالت الشـبكة الذكيـة

يقبــل التكامــل و التوافــق مــع العــدادات الذكيــة األخــرى وأنظمتهــا 

والتــي لهــا  نفــس التقنيــات وتســتخدم نفــس البروتوكــوالت

1

5

3

7

9

2

6

4

8
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البيانات“ االتصاالت ادارة  المقدرة على االتصال مع “نظام 
والموجود بالخادم أو بشركة توزيع الكهرباء 

الفصل
/ اعادة التوصيل

عن  للفصل  التوزيع  لشركة  يسمح  حيث 
بعد واعادة توصيل الكهرباء مرة أخرى

 الحماية
ضد التالعب 

أو فتح  تالعب  أى  متكامل مع مراقبة 
فى ختم العداد 

 جودة
الجهد 

القيمة  ذات  البيانات  ويسجل  يقيس 
�داء كفاءة الشبكة الكهربائية 

 منحنى
الحمل 

إلى  للوصول  الحمل  فى  التغير  يسجل 
التحميل المثالى للشبكة الكهربائية

يتم تخفيض قدرة الطلب خالل ساعات ذروة  التعريفة
الحمل مما يساعد علي ترشيد ا¦ستهالك 

 الوعى
باالستهالك

يجعل ا�مر أسهل بكثير على المستهلك 
فى تتبع استهالكة للطاقة الكهربائية  

مالمح العدادات الذكية

ع
زي

تو
 ال

ت
كا

شر
ة ل

كي
ذ

 ال
ت

دا
دا

ع
 ال

م
ظا

د ن
وائ

ف

ــغل  ــراد لش ــب األف ــادة تدري ــة وإع ــدادات العادي ــراءة الع ــف ق ــض تكالي  خف
ــف أخــرى. وظائ

 خفض الوقت الازم لتقييم اإلنقطاع والتحقق منه وقياس أكثر دقة

 تحسين درجة اإلعتمادية من خال اإلباغ عن مؤشرات درجة إعتمادية الشبكة ..

 القضاء على المغلق والمؤجل ورفع نسبة العدادات المقروءة.

 إكتشاف  االستخدامات غير القانونية والتعدى على الشبكة والتاعب بالعدادات.

 إمكانيــة الحصــول علــى تقاريــر فنيــة علــى المحــوالت تشــمل : )أحمــال المحــول - أقصــى حمــل - معامــل 
القــدرة و     يســتفاد مــن تحليــل هــذه البيانــات فــي تخطيط الشــبكة وتقليــل اإلنقطاعــات وإدارة األحمال(.

 إمكانية اإلستفادة في المستقبل من تطبيقات الشبكات الذكية.

 يســاعد فــي اتخــاذ قــرارات أفضــل بشــأن اســتخدامها والحفــاظ علــى ســجات محدثــة حــول 
اســتخدام المــوارد، حيــث أن وجــود ســجات دقيقــة يمكــن أن يــؤدي إلى أقــل أخطــاء ممكنــة

 تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء

 تحقيق سياسة قطاع الكهرباء فى ترشيد استهاك الكهرباء 

 تافى مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين.

مركز التحكم

محطة 
الطاقة الحرارية

محطة
المصانع الطاقة النووية

المدينة والمباني

المركبات الكهربائية

المباني الذكية
محطة

طاقة الرياح والمائية

محطة
 طاقة  الشمسية

 خفض الفترة الزمنية بين قراءة العداد وإصدار الفواتير.

 خفض سرقات الكهرباء )الفقد غير الفني(.

 زيــادة درجــة دقــة العــداد ،وتحليــل وتحديــد أســرع ألداء الشــبكة، وتحليــل 
أكثــر دقــة لأحمــال المتصلــة علــى الشــبكة.
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فوائد نظام العدادات 
كيف يســاعدك عدادك الذكى الذكية للمستهلكين 

علــى معرفة فاتــورة الكهرباء الخاصة بك  

تنقل البيانات إلى شركة 
الكهرباء التابع لها 

من البيانات 
المسجلة تصدر 

الفاتورة الشهرية 
للكهرباء وتكون 

البيانات متاحة 
للمشترك

يقيس ويسجل العداد 
الذكى الكهرباء 

المستخدمة كل فترة 
زمنية محددة

يمكن للمشترك مراقبة 
الكهرباء المستخدمة فى 

مسكنه ، والتى تساعده على 
ادارة وتقليل استهاكه

القــدرة علــى وضــع حــدود للحمــل 
وتنفيــذ الدفع المقــدم بالعدادات 

فــي  اإلنفــاق  علــى  للمســاعدة 
إدارة  لتحســين  الميزانيــة  حــدود 

الكهربــاء. إســتهاك 

طــرق  وتوفيــر  تحســين   
أفضــل. ســداد 

 يتم محاسبة المشترك 
طبقا لاستهاك الفعلى

 يتميز بإستخدامه 
كعدادات »مسبوقة 
الدفع« بجودة عالية

إمكانيــة  للمســتهلك  يتيــح 
قيمــة  علــى  العــداد  ضبــط 

خــال  معينــة  اســتهاك 
الشــهر و يقــوم العــداد بإنذاره 

الرصيــد  نفــاذ  قــرب  حــال 

مــن  الشــكاوى  علــى  القضــاء   
زيــادة اإلســتهاك بســبب بعــض 
القــراءات الوهميــة للكشــافين.

 يمكــن للمشــترك أو مــن ينــوب عنــه 
مراكــز  مــن  وقــت  أى  فــى  الشــحن 

خــال  ومــن  المخصصــة  الشــحن 
التليفــون المحمــول قبــل االســتهاك 
الرصيــد  يضــاف  االســتهاك،  بعــد  أو 

حتــى  المتبقــى  للرصيــد  الجديــد 
االســتهاك«، »حســب  نفــاذه 

 يتمتع المستهلك 
بنفس أسعار الشرائح

يستطيع المستهلك 
الحصول على عدد 

من البيانات تظهر على 
الشاشة باستخدام الزر 

الضاغط مثل: 

الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ و الوقت «
ــى  « ــاعة، أقص ــو وات س ــى بالكيل ــهر الحال ــتهاك الش اس

حمــل باالمبيــر و الكيلــو وات
استهاك الشهر السابق و 12 شهر سابق «
االســتهاك الكلــى التراكمــى مــن وقــت التركيب،التاريــخ  «

باليــوم و الشــهر و الســنة و الوقــت
 إظهار أخر حالة عبث و تاعب بالوقت و التاريخ  «
 رســائل نصيــة مــن شــركة الكهربــاء علــى الشاشــة مثــل  «

قبــول الــكارت وزيــادة الحمــل عــن التيــار المبرمــج للعــداد

1

2

4

3
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البداية

عدادات تقليدية
(الكتروميكانيكة)

عدادات الكترونية

العدادات
مسبقـــة الدفــع

بداية تركيب
العدادات الذكية

الشبكة الذكية

٢٠٠٥٢٠١١٢٠١٧

مركز التحكم

محطة 
الطاقة الحرارية

محطة
المصانع الطاقة النووية

المدينة والمباني

المركبات الكهربائية

المباني الذكية
محطة

طاقة الرياح

محطة
 طاقة  الشمسية

التطور في استخدام
عدادات الطاقـة في

شبكـة تـوزيع الكـهـربـاء
نحــو الشبكــة الذكيــة

٢٠٢٧
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المكونات األساسية لعداد ذكىالمكونات األساسية لعداد ذكى

مكان وصلة واجهة 
بصرية األشعة

شاشة الكريستال السائل

البيانات الفنية للعداد

 تفسير البيانات 
المعروضة على شاشات 

الكريستال السائل

مسمار ختم غطاء 
العداد 

غطاء إغاق أطراف 
توصيات العداد

زر ضغط تشغيل )أزرق( 
واستعادة )برتقالي(

مسمار ختم غطاء العداد 

 مسمارإغاق غطاء 

LED  لمبة اشارة نبضة

مكان وصلة واجهة 
بصرية األشعة

زر ضغط تشغيل )أزرق( 
واستعادة )برتقالي(

غطاء الزر

 مسمارتثبيت 
غطاء العداد

قاعدة العداد 

 مسمارتثبيت 
غطاء األطراف

غطاء إغاق أطراف 
توصيات العداد

 LED  لمبة اشارة نبضة

شاشة الكريستال السائل

غطاء العداد 
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الشبكة الذكية المتغيرات التي تظهر على الشاشة الرقمية
شاشة الكريستال السائل )8 حروف(

المتغيرات
عداد أحادي الوجهنوع العداد

)توصيل مباشر(
عداد ثالثي الوجه
)توصيل مباشر(

عداد ثالثي الوجه 
)من خالل محوالت(

مسلسل

√ √ √ اإلستهاك )ك.و.س( لدورة الفاتورة الحالية 1

√ √ - ك.ف.ا.ر لدورة الفاتورة الحالية 2

√ √ √ ك.و.س الكلي التراكمي من وقت تركيب العداد 3

√ √ - ك.ف.ا.ر الكلي التراكمي من وقت تركيب العداد 4

√ √ √ تعريفة الكهرباء 5

√ √ √ إستهاك آخر شهر  6

√ √ √ الرصيد الدائن بالجنيه المصري 
)عمل العداد: كعداد مسبق الدفع( 7

√ √ √ التاريخ والوقت 8

√ √ √
)وجه واحد( قيمة الجهد اللحظي لكل وجه  9

√ √ √
)وجه واحد( قيمة التيار اللحظي لكل وجه 10

√ √ -- قيمة معامل القدرة لكل وجه 11

√ √ √ أقصى حمل )طلب( ك.و 12

√ √ √ حد التحميل 13

√ - - نسبة محوالت التيار 14

شاشة الكريستال السائل

مركز التحكم

محطة 
الطاقة الحرارية

محطة
المصانع الطاقة النووية

المدينة والمباني

المركبات الكهربائية

المباني الذكية
محطة

طاقة الرياح والمائية

محطة
 طاقة  الشمسية
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توجــد مشــكات عديــدة تواجــه شــبكات الكهربــاء التقليديــة و تدفــع للبحــث عــن شبكات الكهرباء التقليدية و الحاجة للتكنولوجيا الذكية
حلــول واقعيــة و أكثــر اســتجابة و مرونــة خاصــة مــع الطلــب المتزايــد علــى الكهربــاء 

ــرات ذروة الحمــل و منهــا : وخاصــة فــي فت

تعمــل الشــبكة الكهربائيــة علــى نقــل الطاقــة مــن أماكــن انتاجهــا إلــى مناطــق االســتهاك مــن 

خــال خطــوط الجهــد الفائــق و العالــي و مــن ثــم يتــم توزيعهــا إلــى مناطــق األحمــال البعيــدة 

و المختلفــة و يوضــح الشــكل التالــي الشــبكة الكهربائيــة العامــة مــن محطــة االنتــاج إلــى  

ــاء(. المشــتركين )مســتهلكى الكهرب

محطة انتاج
الطاقة الكهربائية

شبكات نقل 
الجهد الفائق/ العالى

شبكات الجهد المنخفض 
لتوزيع الكهرباء على المستهلكين

مشتركى شركات التوزيع

محول توزيع
لتخفيض الجهد المتوسط

محول قدرة لتخفيض 
الجهد الفائق أو العالى

جهــاز إليكترونــي رقمــى لقيــاس اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة طبقــا 
ألحــدث المعاييــر والمواصفــات العالميــة والبروتوكــوالت المفتوحــة 

 تؤدى المسافات الطويلة لخطوط شبكات النقل إلى حدوث مفقودات 
محسوسة في الطاقة

 أن استخدام الوقود األحفوري مصدرا أساسيا النبعاثات غازات االحتباس 
الحرارى و الذي  له أثر سلبي على المناخ و صحة اإلنسان .

 عند حدوث عطل ما في أحد مكونات الشبكة
 )أبراج - محوالت - خطوط( يؤدى إلى قطع التغذية الكهربائية عن األحمال 

المربوطة معها بشكل مفاجئ .

 غالبا ما تكون محطات انتاج الكهرباء في أماكن بعيدة جدا عن مراكز األحمال 
واالستهالك و هذا يتطلب الكثير من خطوط نقل الجهد الفائق والعالى 

باالضافة لالحتياج إلى مراكز النقل و التوزيع والتى تمثل اقتصاديات مرتفعة .

1

4

2

5

3

تعتبــر عمليــات التــوازن بيــن انتــاج الطاقــة و الطلــب عليهــا مــن التحديــات الكبيــرة و 

خاصــة فــي أثنــاء فتــرات ذروة األحمــال حيــث يتــم االعتمــاد علــى المولــدات االحتياطيــة 

ــر  ــذا ظه ــان  و ل ــض األحي ــى بع ــا ف ــة اقتصادي ــر مجدي ــة و غي ــون مكلف ــا تك ــى عملي والت

االتجــاه لاعتمــاد علــى الطاقــات المتجــددة مــع ربطهــا مــع الشــبكات الكهربائيــة لتكــون  

ــد ــة الشــبكة و خاصــة فــي أوقــات التحميــل الزائ المســاعد  الفعــال و لرفــع موثوقي
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الشبكة الذكية  

إلــى تحقيــق االســتغال األمثــل للكهربــاء نقــا وتوزيعــا واســتهاكً باســتخدام التكنولوجيــا  تهــدف 

المتقدمــة لزيــادة موثوقيــة وكفــاءة الشــبكات الكهربائيــة ، مــن مرحلــة االنتــاج مــرورا بمرحلــة النقــل ثــم 

ــة .  ــبكات الكهربائي ــل للش ــة أفض ــة تحتي ــتقبلية لبني ــة المس ــن الرؤي ــر ع ــا تعب ــث أنه ــع حي التوزي

  تعمل الشبكة الذكية على :

الشبكة
الذكية

المنشآت الصناعية

الوحدات السكنية

المدن

محطات انتاج الطاقة الكهربائية ــي  ــط، والتشــغيل اآلل ــادة  كفــاءه األداء مــن حيــث النوعيــة و آليــة الرب  زي

ــبكات ــتهلكين والش ــن والمس ــن المنتجي ــيق بي والتنس

االتصــاالت  وأجهــزة  الحاســب(،  بشــبكات  )الربــط  الحوســبة   

المتقدمــة. والبرمجيــات 

تشــجيع ميــزة انتــاج الطاقــة الامركزيــة بحيــث يكــون كل مشــترك هــو 

مســتهلك ومــزود )مــورد( للطاقــة الكهربائيــة 

 اســتخدام البيانــات المتوفــرة مــن عمليــات االستشــعار عــن بعــد )القــراءة 

اآلليــة عــن بعــد(

 اجراءات السامة في الشبكات الكهربائية

تحقيــق المرونــة فــي اســتهاك الطاقة مــن جانب المســتهلك وذلك للســماح 
لــه باختيــار ُمــوِرد الطاقــة الخــاص بــه )تمكيــن عمليــة االنتــاج والتوزيــع، الطاقة 

الشمســية، طاقــة الريــاح، وبعــض تطبيقــات الطاقــات المتجددة(.
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المكونات األساسية للشبكة الذكية

مكونات 
الشبكة
الذكية

 التحكمات 
ا�ليه

أجهزة
القياس
الدقيقة

أنظمة
االتصاالت

العدادات
الذكية

طاقة المتجددة
صادر ال

تخزين الطاقة من م

مكونات الشبكة الذكية

التعريفمكونات الشبكة الذكية

التحكمات اآلليه
تعمــل علــى اكتشــاف أيــة اضطــراب أو مشــاكل مفاجئــة قــد تتعــرض لهــا الشــبكة 
الكهربائيــة و تحديــد مكانــه بانتقائيــة ودقــة عاليــة و خــال فتــرات قصيــرة جــدا ليتــم 

معالجتهــا دون أن يؤثــر ذلــك علــى أداء الشــبكة.

أنظمة االتصاالت المتقدمة 
ــات و  ــات و البيان ــع المعلوم ــرض جم ــة بغ ــة اتصــاالت متكامل ــم اســتخدام أنظم يت
تحليلهــا وذلــك  لضمــان التحكــم الكامــل بأجــزاء الشــبكة و مراقبتهــا لتحقيــق العمــل 

اآلمــن و االســتقرار الكامــل دون حــدوث مشــاكل أو اضطرابــات

أجهزة القياس الدقيقة 
تعمل هذه األجهزة على قياس المتغيرات المختلفة على كل مكونات الشبكة 

وامدادها لمركز التحكم و ذلك بهدف التوازن و التوافق  بين الطلب و اإلمداد 
تفاديا ألي فصل غير متوقع.

تخزين الطاقة من المصادر 

المتجددة

الن اإلنتــاج مــن الطاقــة المتجــددة متغيــر و غيــر ثابــت فــا بــد مــن االحتيــاج إلــى 
عمليــة تخزيــن الطاقــة المنتجــة لحيــن اســتخدامها بشــكل موثــوق بحيــث يخفــف مــن 

العبــىء المتزايــد علــى الشــبكة العامــة خاصــة فــي أوقــات ذروة الحمــل.

العدادات الذكية 

ــزود  ــة وت ــرات الكهربائي ــتهاك  والمتغي ــاس االس ــى قي ــدادات عل ــذه الع ــد ه تعتم
مراكــز التحكــم بهــذه القياســات و المتغيــرات  ، كمــا أن لديهــا القــدرة علــى فصــل 
و وصــل األجهــزة الكهربائيــة بشــكل يســاهم فــى الحــد مــن االســتهاك الزائــد 
ــة و  ــاالت مختلف ــائل اتص ــزة بوس ــم باألجه ــيطرة و التحك ــن الس ــم م ــا تمكنه ، كم
كل ذلــك يســاعد أيضــا فــي الحمايــة مــن العبــث باالســتهاك غيــر القانونــي
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الشبكة الذكية 
االستخدامات األساسية

الشبكة الذكية
تحسين خدمة العمالء

شــبكة  الــي  الشــبكة  تحويــل 
فعالة ويتم التواصـــل عـــن بعـد 
ــدات  ــق وحــ ــن طريــ ــاء ع بالعمـ

العــــرض الذكيــــة.

بســبب  الخدمــة  بقطــع  التنبيــه 

ذلــك. إلــى  ومــا  الصيانــة  أعمــال 

تحويل المستهلك الي منتج 

ومستثمر في انتاج الكهرباء.

االســتجابة الفورية الستفســاراتهم 
لتوافــر  نتيجــه  طلباتهــم  او 
خدمــة  مراكــز  لــدى  البيانــات 
العمــاء فــي الوقــت الحقيقــي عــن 

الذكيــة. الشــبكة  طريــق 

 التنبــؤ بأيــة أعطــال وتفاديهــا قبــل 
اكتشــاف  ذلــك  ومثــال  وقوعهــا 
ــة. ــات الفرعي ــي المحط ــال ف األعط

واصــاح  الشــبكة  كفــاءه  رفــع 

عنــد  كاالصــاح  فيهــا  العيــوب 

العمــاء أو فــي الشــبكة نفســها.

تبعــا  وتقنينــه  االســتهاك  ترشــيد 
لاحتياجــات الفعليــة للمســتهلكين 
الســيارات  شــحن  منظومــة  ودخــول 

الكهربائيــة.

 تحسين إمدادات الطاقة بصورة أكثر كفاءة.

 اكتشاف وعزل وصيانة االخطاء بالشبكة بكفاءه عالية

 مراقبــة ورصــد المحطــات الفرعيــة )المحــوالت( و المغذيــات فــي الوقــت الحقيقــى 

لتفــادي ايــه مشــاكل طارئــه.

 االســتفادة مــن وســائل االتصــاالت الذكيــه للحــد مــن تكلفــة الحصــول علــى المعلومــات 

األساســية بمــا فــي ذلــك حالــة ارتفــاع الجهــد فــي الكابــات تحــت األرض.

 ادارة ورفع كفاءه توزيع األحمال ورصد قيمتها في الوقت الحقيقي.

 تحديد األخطاء في الشبكة وعزلها الستعادة الكهرباء بشكل أسرع.

 باســتخدام الحلــول المتكاملــة ألجهــزة القيــاس الذكيــة يمكــن التنبــؤ األفضــل والمثالــى 
ــر منطقــة واســعة مــن  ــة النظــام ممــا يســاعد علــى منــع انقطــاع الخدمــة عب عــن حال

الشــبكة  

 الكشف عن االستخدامات غير القانونية وحاالت التعدي على الشبكة.

 الكشف عن التسرب األرضى في الشبكات )الكابات الهوائية او األرضية(.

 اداره وتوجيــه االســتهاك بالتحكــم عــن بعــد بامــدادات الطاقــه وخاصــة فــي ســاعات ذروه 
الحمــل  )فصــل الخدمــة عــن وجه او أكثر لدى المشــترك مــن خال التحكم بالعــدادات الذكية(

 ادارة عوائــد اســتهاك المشــتركين عــن طريــق قطــع ووصــل التيــار الكهربــى عــن بعد في 
حــال عــدم قيــام المشــترك بدفــع مســتحقات شــركات الكهرباء فــي الوقــت المحدد.

المســبق  التخطيــط  فــي  مســتقبا  لتســتخدم  وتوثيقهــا  ورصدهــا  البيانــات  جمــع   

الذكيــة. الحكومــة  تتبــع  أخــرى  وزارات  مــع  بالتنســيق 
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النطاق الجغرافي لشركات توزيع الكهرباء 
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