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:عنالسابق تعلمنا في الدرس

.اضرار من القدرة الغير فعالة. נזקים מהספק ריאקטיבי•

.معامل قدرة. מקדם ההספק•

.تحسين معامل قدرة. שיפור מקדם ההספק•

.طرق لتحسين معامل القدرة, שיטות להגדלת מקדם ההספק •



:سوف نتعلم عنهذا الدرسفي 

قيمة المكثفات لتحسين معامل القدرة.הקבלים לשיפור מקדם ההספקערך •

طرق تركيب المكثفات התקנה של קבלים לצורך שיפור מקדם הספק שיטות •

.لتحسين معامل القدرة

اختيار مكثفات تجاريةמסחרייםבחירת קבלים •

توصيل مكثفات بشبكة ثالثية الطورפאזיתחיבור קבלים במערכת תלת •

إضافة الدفع نتيجة معامل قدرة منخفضנמוך תוספת תשלום בגין מקדם הספק •

.أسئلة لتلخيص هذا الدرس•



قيمة المكثفات لتسحين معامل القدرة

:لمنظومةالقدرة الغير فعالة للمكثفات التي يجب اضافتها في ا•

𝑄𝐶 = 𝑄 − 𝑄′=𝑃 ∙ tan∅ − 𝑃 ∙ tan∅′

𝑄𝐶=𝑃 ∙ (tan∅ − tan∅′)

P-القدرة الفعالة للمنظومة(W)

Q-القدرة الغير فعالة للمنظومة(VAR)

S– القدرة الظاهرية للمنظومة(VA)

𝑄′-القدرة الغير فعالة للمنظومة بعد إضافة المكثفات(VAR)

𝑄𝐶-القدرة الغير فعالة للمكثفات(VAR)



طرق تركيب المكثفات لتسحين معامل القدرة

فرديتريكبאינדיבידואליתהתקנה . 1

(מפלי המתח)ومسقط الجهد(הפסדי ההספק)بهذه الطريقة خسارة القدرة•
زويد ويشمل الكابل الرئيسي خطوط ت(מערכת)يتخفضان بكل اقسام المنظومة

لذك االمانات. (עומסים, צרכנים )االلواح الثانوية وخطوط تزويد المستهلكات

.ووسائل التحكم تكون اصغر

هذه الطريقة بحاجة الستثمار مادي عالي لذلك يتطلب حساب مادي لتوفير •

.(קבלים)الستعمال كمية المكثفات



تحسين مجموعةשיפור קבוצתי. 2
بهذه الطريقة المكثفات متصلة في موازاة االلواح الثانوية  التي تزود •

.مستهلكات لها معامل قدرة منخفض

:هذه الطريقة مستعملة •

.لضمان افضلية بين الحمايات. أ

.لتصغير مساحة االسالك في المنظومة. ب



ح بهذه الطريقة تقليل الخسارة للقدرة ومسقط الجهد يكون فقط بخط التزويد للو•
.الرئيسي وخطوط تزويد االلواح الثانوية الموصلة لها المكثفات

بهذه الطريقة مطلوب حسابات مالية لفحص التوفير المادي وحساب الكهرباء •
.ولفحص االفضليات للحمايات



تحسين مركزيשיפור מרכזי. 3
م بهذه الطريقة المكثفات تكون موصولة للوح الرئيسي ويوجد لها جهاز تحك•

.هذه الطريقة شائعة ورخيصة والكن ال تغيير المنظومة. خاص بها

احة ونتيجة لذلك تقل مس(זרם ראשי)هذه الطريقة فقط تقلل التيار الرئيسي•
الذي , للخط الرئيسي وقدرة المحول المزود لهذه المنظومة(שטח חתך)المقطع

.تابع لشركة الكهرباء

ى الستعمال هذه الطريقة مطلوب وجود الرسم البياني لمستهلكات المنظومة حت•
.نبرمج جهاز التحكم



:سلبيات هذه الطريقة

وبشكل خاص, صعب جدا تحسين معامل القدرة بشكل دقيق. 1

.عندما ال يعمل كل المستهلكات معا والحمل متغير مع الوقت

بأغلب الحاالت منظومة المكثفات تعمل عن طريق جهاز تحكم 

.الذي يقطع ويوصل مكثفات حسب الحاجة

من تحسين معامل القدرة يكون فقط على مقطع شبكة التزويد. 2

.محطة التوليد حتى اللوح الرئيسي للمنظومة



اختيار مكثفات تجارية

غير فعالة المكثفات المستعملة لتحسين معامل القدرة ممثلة عن طريق المنتج بواسطة القدرة ال•
.وليس حسب قيمة سعة المكثف لذلك ال حاجة لحساب قيمة سعة المكثف(𝑄𝐶)للمكثف

ن القدرة يجب اختيار قدرة المكثفات اكثر بقليل م, على المخطط اختيار مكثفات مالئمة لذلك•
.المطلوبة وليس اصغر

ظومة السبب لذلك ان الحمل بالمن. نختار عدة مكثفات التي قدرتها تساوي القدرة المطلوبة•
.متغير

الى جهد اكبر من جهد , يؤدي الى ارتفاع في الجهد1تحسين معامل القدرة لقيمة تساوي •
.المصدر



معطيات المكثفات لتحسين معامل القدرة حسب المنتج



توصيل مكثفات بمنظومة ثالثية الطور

.  (שולשחבור מ)المكثفات بمنظومة ثالثية الطور متصلة بشكل عام بتوصيل مثلث•
.على المكثف يساوي جهد الشبكة(מתח)بتوصيل مثلث الجهد

ف بهذه الحالة الجهد على المكث(חבור כוכב )ممكن توصيل المكثفات بطريقة نجمة•

.يساوي جهد الطور للشبكة

𝑄𝐶=𝑃 ∙ (tan∅ − tan∅′)قدرة المكثفات لتحسين معامل القدرة بمثلث او نجمة.

תלת פזית  , חבור קבלים במערכת תלת מופעית 



•𝑄𝐶 = 3 ∙ 𝑄𝐶1,القدرة𝑄𝐶1قدرة كل مكثف بتوصيل مثلث او نجمة.

∆𝑄𝐶1:قدرة كل مكثف بتوصيل مثلث =
𝑈𝐿

2

𝑋𝐶1∆
,

𝑄𝐶1𝑌:قدرة كل مكثف بتوصيل نجمة =
𝑈𝑝ℎ

2

𝑋𝐶1𝑌
,

𝑋𝐶1 =
1

2∙𝜋∙𝑓∙𝐶1
,𝑈𝐿 = 3 ∙ 𝑈𝑝ℎ,

يل نجمة يتطلب قيمة كل مكثف بتوص,حتى نحصل على قدرة مكثفات مطلوبة

.اضعاف من توصيل مثلث3



قوانين بأسس الكهرباء



قوانين الكهرباء والمكثفات

ר  בקר לשיפו)بقوانين الكهرباء مطلوب استعمال جهاز تحكم لتحسين•
جهاز التحكم . معامل القدرة بطريقة تحسين مركزي(מיקדם ההספק 
.يوصل ويقطع مكثفات حسب الحاجة, يقيس معامل القدرة

جود تقسيم المكثفات لمجموعات عن طريق جهاز التحكم حتى نمنع من و•
.حمل سعوي الذي يؤدي الى ارتفاع في جهد الشبكة



ار موصالت بدائرة تزويد مكثفات تكون محمية من تي: (זרם קצר )حماية من تيار قصر•

االسمي للمكثف ضربمساوي لتيار (זרם נומינלי)قصر عن طريق امان له تيار اسمي

.لتيار اسمي اعلى1.43

•𝐼𝑛حماية = 1.43 ∙ 𝐼𝑛𝑐

السمي ال يوجد مانع ان تكون مساحة مقطع االسالك في الدائرة لتزويد مكثف مالئمة لتيار ا•

.للمكثف وليس لتيار األمان بالدائرة

.لكل مكث يجب ان يكون له وسائل لتفريغ شحنته•



سبب معامل قدرة منخفضبدفع تماليةإضافة

.0.92معامل قدرة قانوني الذي قرر عن طريق شركة الكهرباء دون دفع مخالفة يساوي •

.في الجدول مبين سعر اإلضافة للمستعمل بحالة معامل قدرة منخفض•



أسئلة تلخيص

لتحسين معامل (הספק היגבי של הקבל)القانون لحساب قدرة المكثف.  1
:هو(מיקדם הספק, גורם )القدرة

𝑄𝐶=𝑃. أ ∙ tan∅.

/𝑄𝐶=𝑃. ب tan∅.

𝑄𝐶=𝑃. ج ∙ (tan∅. tan∅′).

𝑄𝐶=𝑃. د ∙ (tan∅ − tan∅′).



לשיפור)لتحسين معامل القدرة(קבלים )احدى الطرق لتوصيل مكثفات .  2
:هي(גורם ההספק

.(צרכן )لكل مستهلك(בצורה טורית )توصيل مكثف بالتوالي . أ

.(במקביל)توصيل مكثف لكل مستهلك بالتوازي. ب

.بالتوازي للمستهلك(סלילים)توصيل ملفات. ج 

.كل اإلجابات غير صحيحة. د



:بطريقة توصيل مكثفات مجموعة نوصل المكثفات.  3

.لكل مستهلك مكثف فردي. أ

.شركة الكهرباء(גנירטור)قرب محول . ب

.(לוח חשמל משני)بموازي للوح ثانوي. ج

.(לוח חשמל ראשי)باللوح الرئيسي. د



:اتبطريقة توصيل مكثفات مركزية نوصل المكثف.  4

.لكل مستهلك بانفراد. أ

.قرب محول شركة الكهرباء. ب

.بالتوازي للوح ثانوي. ج

.باللوح الرئيسي. د



:حسب(קבל)المنتج يعطي قيمة المكثف.  5

.كل مكثف(קיבול )سعة . أ

.حسب الكبر الفيزيائي للمكثف. ب

.للمكثف(הספק היגבי )حسب القدرة الغير فعالة .  ج

.كل اإلجابات غير صحيحة. د



:بمنظومة ثالثية الطور مسموح توصيل المكثفات.  6

.فقط(משולש)بمثلث . أ

فقط(כוכב)بنجمة . ب

.بنجمة او مثلث. ج

.كل اإلجابات غير صحيحة. د



:العالقة بين المكثفات بتوصيل نجمة ومثلث هي7.

.اضعاف من توصيل مثلث3قيمة المكثف في نجمة اكبر ب. أ

.من توصيل بطريقة نجمةاضعاف 3قيمة المكثف بتوصيل مثلث اكبر ب. ب

.توصيل مثلثمن اضعاف 3قيمة المكثف في نجمة اكبر ب. ج

.نجمةتوصيل بطريقة من اضعاف 3قيمة المكثف بتوصيل مثلث اكبر ب. د



:(קצר)بقوانين الكهرباء مطلوب امان لحماية من القصر.  8

اضعاف التيار االسمي 3مان مساوي لال(זרם נומינלי)التيار االسمي. أ

.(קבל)للمكثف

.اضعاف التيار االسمي للمكثف3مساوي مان لالب التيار االسمي 

.التيار االسمي لألمان مساوي للتيار االسمي للمكثف. ج

.اضعاف التيار االسمي للمكثف1.43التيار االسمي لألمان مساوي . د



:مكثفات لتحسين معامل القدرة تزود ب.  9

.(אגירת אנירגיה )بوسائل لتخزين الطاقة. أ

.(מטען הקבלים)بوسائل لتفريغ شحنة المكثفات. ب

.بالشبكة(מתח)بوسائل للحفاظ على الجهد. ج

.كل اإلجابات غير صحيحة. د



10سؤال
.في الرسم المعطى تم توصيل مكثفات بجانب المحرك

بكة المطلوبة لتحسين معامل القدرة للقيمة المطلوبة من ش(הספק הקבלים)احسب قدرة المكثفات. أ

.الكهرباء

.(שיפור)بالخط الواصل للمحرك قبل وبعد التحسين(הזרם)احسب التيار. ب

.(קבלים)المحرك يكون التيار مختلف نتيجة وجود مكثفات(סלילים)هل بملفات . ج



10حل سؤال
𝑄𝐶=𝑃.     أ ∙ (tan ∅ − tan ∅′)

, ∅′ = cos−1 0.92 = 23.070∅ = cos−1 0.88 = 28.350

𝑄𝐶=𝑃 ∙ (tan ∅ − tan ∅′)=
150∙736

0.9
∙ (tan 28.35 − tan 23.07) = 13941.5𝑉𝐴𝑅

HP=736W1

.                  ب

𝐼 =
𝑃𝑖𝑛

3∙𝑈∙csc ∅

.التيار بملفات المحرك يبقى ثابت ال يتغير. ج



11سؤال

.(תלת פזיים)ثالثية الطور(מנועים השראותיים)بالشكل المعطى موجود محركات حثية

.אינדיבידואליبتوصيل فردي(הספק הקבלים)احسب قدرة المكثفات. أ

.קבוצתיاحسب قدرة المكثفات المطلوبة بتوصيل مجموعة  . ب

.حسب قسم أ وقسم ب(מנועים)للمحركات (זרמים)احسب قيمة التيارات. ج

.ب+ببند أ(להגנות)للحمايات(הזרם הנומינלי)احسب قيمة التيار االسمي. د



11حل سؤال 

.حساب قدرة المكثفات بتوصيل فردي. أ



11كمالة حل سؤال



11سؤال كمالة حل 

.قدرة المكثفات باتصال مجموعة. ب



11كمالة حل سؤال 

.حساب التيارات بالحالتين. ج



11كمالة حل سؤال

.ب+بحالة أ(להגנות)للحمايات(זרם נומינלי)حساب التيار االسمي. د



11كمالة حل سؤال



"توفير مالي=تخطيط صحيح"


