
تحسین كفاءة الشبكة 
االنظمة الكھربائیة باستخدام

الذكیة 
1



العداد الذكي ممیزات 

 بیانات المحولإدارة 
 الكھربائیة في الشبكة

االتصال  نظم 

 العداد الذكي

ة إدارة الشبكة الذكی

إنجازات ھیئة كھرباء و میاه 
الشارقة  االجندة
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العداد الذكي

قراءة 
لحظیة

الفاتورة 
الخضراء

خدمة

على مدار 
 الساعة

فوائد استخدام 
العدادات الذكیة 

االستخدام األمثل 
للطاقة 

 زیادة كفاءة الشبكة
  الكھربائیة

تحسین ال
والتطویر 
3  مةالمستمر للخد

استخدام العداد  دواعي
الذكي  

التحول من النظام 
االلكتروني الى 

الذكي
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لعداد الذكي  صور ل



لعداد الذكي ممیزات ا

www SEWA gov. . .
ae

www SEWA gov. . .
ae

الكوكب األخضر 

ي ستخدام التیار الكھربائاتقنین  ي ستخدام التیار الكھربائاتقنین    االستدامة  

القراءة اللحظیة 
 لفاتورةل

معلومات عن 
االستھالك

الفاتورة 
الخضراء

إسعاد  
  مشتركینال

أوقات الذروة 

التطبیق الذكي وعي المستھلك 
  لتوفیر الطاقة
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االتصال  نظم 

:یتم تحدید نوع نظام ربط العدادات الذكیة استناداً على

الخدمات المتوفرة في المنطقة •

جغرافیة الموقع •

االحتیاج لتحلیل ورصد السلوكیات السلبیة  •

:أنواع نظم االتصال
االتصال عن طریق موجات الرادیوا•

االتصال من العداد الذكي الى محلل البیانات•

إستخدام االنظمة الشاملة •



عدادات الغاز

عدادات الماء

جمع البیانات

نقطة التداخل 

مجمع البیانات 

 تحلیل  البیانات
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  العدادات الذكیة  بیناستخدام نظام موجات الرادیوا   العدادات الذكیة  بیناستخدام نظام موجات الرادیوا 



مركز البیانات

GSM
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  العدادات الذكیة ومركز البیانات  بیناستخدام نظام االتصال   العدادات الذكیة ومركز البیانات  بیناستخدام نظام االتصال 



األجھزة 
الشبكات ربط البرامج 

اتصال آلياتصال آلي

تكنولوجیانظم 

المعلومات و نظام  

  الفوترة

ربط آلي لجمیع األجھزة 
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  من العدادات الذكیة الى نظام التحكم  -استخدام االنظمة الشاملة   من العدادات الذكیة الى نظام التحكم  -استخدام االنظمة الشاملة 



لشبكةبیانات المحول الكھربائیة في ا رصد
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المواصفات   الحالة

حالة التنبیھ  مستقره

1200 KVA الطاقة المعتمدة 

20 KVA الطاقة المفقودة

230 V الجھد الكھربائي

50 Hz التردد الكھربائي
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 لكھربائیةابیانات المحول 
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حالة المحول الكھربائیة تحلیل



الطاقةفي  فاقدتقدیرال
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 المخرجات

م االتصال باستخدا
أحد األنظمة 

الذكیة 

إدارة المعلومات 

إدارة الموارد 

إدارة عالقات 
المشتركین 

عدادات 
 سیوا
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ا
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خ

مركز التحكم 

إدارة المعلومات 

 البرامج
 المستخدمة
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إدارة الشبكة الذكیة 

تسھیل طرق 
االستعالم 

والتفاعل مع 
الخدمة



التقنین في 
 استھالك الطاقة

ي رفع الكفاءة ف
انتاج الطاقة 

ل تحلیفي  السرعة
 شبكة الكھرباءال

ومحاولة التنبؤ 
ي تقلیل الفاقد ف  باالعطال

ائیةالكھربشبكة ال

ع البدء باستبدال جمی
 عدادات المیكانیكیةال

  بعدادات ذكیة
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إنجازات ھیئة كھرباء و میاه الشارقة 



1 2 3
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جانب من تفاعل االعالم مع ھذه االنجازات
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ھــــیــئــة كـــھــــربـــاء ومـــیــاه الـشــارقـــــة

Sharjah Electricity & Water Authority

عدادات المیكانیكیة بعدادات ذكیةالاستبدال 

آلیة استبدال العدادات

 دراسة حالة الموقع من قبل
فریق مختص

 تحدید نوع النظام

االلتزام بتطبیق المعاییر العالمیة للمواصفات

تركیب العداد الذكي بشكل مباشر 

 مراقبة النظام للتاكد من فعالیة االداء
عداد ذكي    50 000, تركیب أكثر من 

معدل استھالك الطاقةتقلیل من 

كفاءة انتاج الطاقة رفع 

الفاقد في الشبكة تقلیل 

إنجازات ھیئة كھرباء و میاه الشارقة في 
ترشید الطاقة  

Trans CT
Limit in  

KW( )

100
KV
A 200/5A 115

200
KV
A 300/5A 172.49

250
KV
A 400/5A 230

500
KV
A 800/5A 460

1000
KV
A 1600/5A 920.09

1500
KV
A 2500/5A 1438



18

التوصیات



 شكراً و
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