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تــقديــم
من �أجل التو�صل �إيل نظام للطاقة يت�سم ب�أ�ستدامة فعلية م�صحوب�أ باحلفاظ علي البيئة مع تقليل ال�رضر
البيئي ،وخا�صة ان العامل اليوم يواجه تهديد�آ حقيقي�آ ب�سبب تغري املناخ املتوا�صل نتيجة الأنبعاثات ال�صادرة
من احرتاق �أنواع الوقود االحفوري،ولذا يجب م�شاركة جميع العنا�رص التي ت�ساعد علي الو�صول
لطاقة م�ستدامة ومنها ت�شجيع و�إ�ستخدام الطاقات املتجددة وت�شجيع �صناعات الأجهزة املر�شدة للطاقة
والتوعية بها ،وتطبيق برامج �إدارة الأحمال والرت�شيد ،وا�ستخدام ال�سيارات الكهربائية والهجينة.
ولذا يظل الأجتاه العاملي يعمل وي�شجع نحو ا�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة والنظيفة بديلآ عن الوقود
االحفوري بهدف حتقيق العديد من الأهداف والتي منها تقليل االنبعاثات ال�ضارة واحلفاظ علي البيئة
حملي�آ وعاملي�آ مع خلق العديد من فر�ص العمل.
و�أي�ض�آ �أهتمت الدول واحلكومات بت�شجيع �صناعة ومنو ال�سيارات الكهربائية ( والتي �سبقت وجود
�سيارات االحرتاق الداخلي بنحو �سبعني �سنة ) ومتكنت من التفوق عليها من ناحية �إنخفا�ض �صوت
املحرك و�إنخفا�ض االنبعاثات.
تعتمد �آلية عمل ال�سيارات الكهربائية علي الطاقة الكهربائية ب�شكل كامل لتنفيذ جميع املهام امل�سندة �إليها,
حيث يتم تخزين الطاقة الكهربائية داخل بطاريات خا�صة وذلك من خالل تو�صيلها بال�شبكة الكهربائية
العامة ( حمطات ال�شحن ) �أو من خالل حمطات طاقة �شم�سية.
يوجد العديد من الفوائد التي �ست�ضيفها ا�ستخدام ال�سيارات الكهربائية يف العامل مثل :
• مل يعد هناك حاجة للوقود مع انت�شارها وبالتايل بتم توفري الكثري من املال
• �إ�ستخدام ال�سيارات الكهربائية ببع�ض الدول يخف�ض من التكاليف ال�رضيبية لإمتالك ال�سيارة
• �صديقة للبيئة وال ت�صدر �أي دخان �أو عوادم وت�ساهم يف وجود مناخ �صحي
• ال حتتاج لعمليات �صيانة مثل تلك التي حتتاجها ال�سيارة العادية

و�ضعت م�رص ا�سرتاتيجية ت�صنيع ون�رش �أ�ستخدام املركبات الكهربائية بالر�ؤية التالية:
"ان تكون م�رص فى طليعة م�صنعى املركبات الكهربائية على اخلريطة العاملية لدعم االقت�صاد الوطنى
وحتقيق التنمية امل�ستدامة"
و�إميان�آ من قطاع الكهرباء مب�رص للو�صول �إيل نظام طاقة م�ستدامة فقد مت تنفيذ العديد من االهداف
وامل�رشوعات منها :
 و�ضع ا�سرتاتيجية الطاقة املتجددة وذلك للو�صول �إيل ن�سبة الطاقة املولدة من الطاقات املتجددة�إيل  42%عام 2035
 تنفيذ العديد من م�رشوعات �إنتاج الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية �سواء املرتبطة بال�شبكة �أو املعزولة عنها �إ�صدار قانون ب�ش�أن حتفيز �إنتاج الكهرباء من م�صادر الطاقة املتجددةكذلك �أعطي قطاع الكهرباء مزيد�آ من الأهتمام بالتدريب والتوعية بالعمل علي �إ�صدار ون�رش بع�ض
الكتيبات مثل :
تر�شيد الطاقة بتكنولوجيا " الليد "– تر�شيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية – �سخانات املياه– مكيفات الهواء
بالطاقة ال�شم�سية– واي�ضا ا�صدار ون�رش الكتب االتية :
الطاقة الكهرو�شم�سية – تكنولوجيا حمطات املركزات ال�شم�سية

و ا�ستكماال وتوا�صال لتحقيق �أهداف قطاع الكهرباء بالتدريب والتوعية كان هذا الكتاب الذي بني ايدينا
بعنوان " ال�سيارات الكهربائية " .يحتوي الكتاب علي �أنواع ومكونات وعمل وخ�صائ�ص ومميزات
ال�سيارات الكهربائية والهجينة ،وحمطات �شحن البطاريات من ال�شبكة الكهربائية �أو من حمطات الطاقة
ال�شم�سية ،ومتطلبات الأمان وال�سالمة.
�إن هذا الكتاب بعنوان " ال�سيارات الكهربائية " قد مت �إعداده من �أجل توعية املهند�سني والفنيني ككتاب
مرجعى باللغة العربية ي�سهل للعاملني واملهتمني باملجال م�صدرا لعر�ض املعلومات العلمية والعملية ك�أحد
التطبيقات التى ت�ساهم فى احلفاظ على البيئة ،لي�س فقط على م�ستوى العاملني بقطاع الكهرباء ولكن
ن�أمل �أن ينت�رش لي�شمل املهتمني مبنظمات املجتمع املدنى واالعالم واجلهات الأخرى املعنية بحيث يكون
موجها لتو�صيل ر�سالة عن احد الطرق الفاعلة فى حتقيق الطاقة امل�ستدامة .
�آملني من الله �أن يحقق الغاية املن�شودة من ورائه ،والله من وراء الق�صد
وفقنا الله اىل ما فيه خري امتنا باالميان والت�سلح بالعلم واملعرفة والتقدم
ربنا تقبل منا �إنك �أنت ال�سميع العليم� ...أ�سال الله اخلري مل�رصنا احلبيبة
وزير الكهرباء والطاقة املتجددة
دكتور مهند�س  /حممد �شاكر املرقبي

مقدمة
ت�ؤدى احلكومات يف جميع �أنحاء العامل دور�آ رئي�سي�آ يف ت�شجيع �صناعة ومنو ال�سيارات الكهربائية منها من
ت�شجع مواطنيها علي التحول لل�سيارات الكهربائية لأنها حتقق �أهداف الدول من حيث تقليل االنبعاثات الغازية
والتقليل من معوقات التلوث لأنها :ال تنبعث منها غازات �ضارة �أثناء �سريها علي الطريق ،ومتتلك ال�سيارة
الكهربائية جميع موا�صفات ال�سيارات العادية ب�أ�ستثناء املحرك ،وتعتمد قوة ال�شحن علي نوع التيار الكهربي
وقدرة حمرك ال�شحن.
من امثلة ذلك ان اململكة املتحدة ت�ستعد لالنتقال لل�سيارات الكهربائية من خالل خطتها لإنهاء بيع ال�سيارات
وال�شاحنات ال�صغرية التي تعمل مبحركات االحرتاق بحلول عام .2035
لقد اهتمت وعملت م�رص على تعظيم االجتاه نحو االقت�صاد الأخ�رض من خالل تنفيذ العديد من امل�رشوعات وذلك
للحد من التلوث واالنبعاثات البيئية ال�ضارة وهو ما يتفق مع اجندة م�رص  2030ومع ر�ؤية الأمم املتحدة والبنك
الدوىل و�صندوق النقد الدوىل .ومن �أبرز تلك امل�رشوعات م�رشوع توطني ال�سيارات واملركبات الكهربائية
واال�ستعداد لن�رش ال�شواحن ال�رسيعة فى ال�شوارع ومواقف ال�سيارات فى جميع �أنحاء الدولة ،وكذلك من خالل
اً
عامل
�إعداد �شبكات الكهرباء ال�ستيعاب الزيادة املتوقعة فى اال�ستهالك و�سيا�سات الدعم الالزمة والتى متثل
مهما فى ت�شجيع امل�ستهلك على تغيري الأ�ساليب القدمية من و�سائل النقل التى مت ا�ستخدامها لعدة عقود ،باال�ضافة
ً
اىل املرافق التجارية التى تدعم ظهور �صناعة بهذا احلجم الكبري .ان �شاء الله �سيتم ت�صنيع اول �سيارة كهربائية
�سنويا
بال�سوق امل�رصية وطرحها بالأ�سواق مطلع  ،2022على �أن يتم �إنتاج � 25ألف �سيارة ركوب كهربية
ً
بالتعاون مع �إحدى ال�رشكات ال�صينية.
ال�سيارات الكهربائية هي �سيارات ت�ستخدم حمركا كهربائيا لدفعها ،يعمل املحرك بوا�سطة بطاريات
يتم �شحنها يف حمطات ال�شحن ،تتكون ال�سيارة الكهربائية من ثالثة �أجزاء رئي�سية هم البطاريات ،حمرك
كهربي يعمل بالتيار امل�ستمر ،ووحدة حتكم (والتي تت�صل ب�شكل مبا�رش بالدوا�سة).
تتمتع ال�سيارات الكهربائية بالعديد من املزايا التي تتفوق بها على ال�سيارات املعتمدة على حمركات
الأحرتاق الداخلي التقليدية فهى �صديقة للبيئة فال تنتج انبعاثات �ضارة بالبيئة ،واقت�صادية مقارنة بغريها من
�أنواع ال�سيارات الأخرى ،وامكانية �إعادة تدوير البطاريات امل�ستخدمة ،وهادية حيث ال ت�سبب �ضجيج .ومن
املميزات اجلديدة ،انتاج �سيارات جديدة قادرة على امداد منزل كامل بالطاقة الكهربائية فى حالة انقطاع التيار
الكهربى ملدة ثالثة ايام كمتو�سط ،حيث متتلك هذه الطرازات خا�صية الطاقة االحتياطية الذكية.
ومتا�شيا مع اهتمام الدولة بت�شجيع وتوطني و�صناعة ال�سيارات الكهربائية ،كان االهتمام ب�إ�صدار كتاب
"ال�سيارات الكهربائية" والذي يحتوي ع�رشة ابواب هي :خلفية تاريخية ،ال�سيارات الكهربائية ،ال�سيارات
الكهربائية الهجني ،مكونات حتويل الطاقة لل�سيارات الكهربائية ،البطاريات� ،شحن ال�سيارات الكهربائية،
�أنظمة �شحن ال�سيارات الكهربائية الال�سلكية ،ال�سيارات ال�شم�سية ،جودة التغذية الكهربائية واملركبات
الكهربائية ،متطلبات الأمان وال�سالمة .لغة الكتاب هى اللغة العربية مع ذكر امل�صطلحات الفنية االجنليزية
وذلك للت�سهيل على القارئ واالمر الذي يعظم من القيمة العلمية للكتاب.
نرجو الله �سبحانة وتعاىل ان نكون قد وفقنا لتقدمي عمل جيد البناءنا املهند�سني والدار�سني والفنني العاملني
واملهتمني بهذا املجال.
اللهم علمنا ما ينفعنا و�أنفعنا مبا علمتنا وزدنا علما وعمال متقبال
وفقنا الله اىل ما فيه خري مل�رصنا العزيزة.

دكتور مهند�س
حممد عبد العزيز ح�سن عبد الرحمن

�أتقدم بال�شكر وبخال�ص االمتنان

لل�سيد الفا�ضل د.م  /حممد �شاكر املرقبى
وزير الكهرباء والطاقة املتجددة

على �رشف تكرم �سيادته بالتقدمي لكتاب
"ال�سيارات الكهربائية"

وعلى كرم ت�شجيعه امل�ستمر للبحث العلمى ون�رش اجلديد والتوعية
والتدريب فى فروع وجماالت الطاقة الكهربائية واملتجددة
كذلك �أتقدم بوافر ال�شكر

لل�سيد د.م  /حممد عبد الرحمن

على مراجعة الكتاب ،والذى كان ل�سيادته �أ�ضافة وقيمة
علمية مميزة �أدت �إىل �إخراج الكتاب بهذه ال�صورة
كذلك نقدم جزيل ال�شكر �إىل

"اللجنة امل�رصية الأملانية امل�شرتكة للطاقة املتجددة وكفاءة
الطاقة وحماية البيئة "JCEE

على تعاونها الدائم واهتمامها وقيامها بت�صميم وطباعة
هذا الكتاب.

ن�س�أل الله �أن يتقبل منا هذا اجلهد خال�ص ًا لوجهه الكرمي...
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الباب الأول

ال�سيارات الكهربائية
خلفية تاريخية

Electric Cars - Historical Background
بد�أت ال�سيارات الكهربائية فى الظهور منذ زمن طويل ولكن كنماذج اختبار ،عدد قليل من هذه النماذج
اخذت طريقها اىل االنتاج التجارى واىل ا�سواق حمددة.
وقد ظهرت �أول �سيارة كهربائية يف �أوروبا خالل الثمانينيات من القرن التا�سع ع�رش امليالدي،
و�رسعان ما نالت �إعجاب النا�س يف الواليات املتحدة االمريكية .ويف �أواخر القرن التا�سع ع�رش
امليالدي قاد الأمريكيون �سيارات كهربائية �أكرث مما قادوا من �سيارات االحرتاق الداخلي .ولكن مع
بداية القرن الع�رشين امليالدي �أ�صبحت �سيارات االحرتاق الداخلي �أكرث قوة وا�ستخدام ،و�أداء �أف�ضل.
كما ّ
قل حاجتها للتزود بالوقود ،و�أ�صبحت �أقل تكلفة من ال�سيارات الكهربائية ،فاختفت ال�سيارات
الكهربائية بنهاية الع�رشينيات من القرن الع�رشين امليالدي.
فى ال�ستينيات من القرن الع�رشين امليالدي تزايد القلق من التلوث البيئي م�صحوبا بالتناق�ص امل�ستمر يف
الإمدادات بالوقود الأحفورى .و�أدى ذلك �إىل االهتمام بال�سيارات الكهربائية ،فبد�أ يف ال�سبعينيات من
نظرا ل�سعرها املرتفع
القرن الع�رشين �إنتاج عدد حمدود من ال�سيارات الكهربائية .وظلت مبيعاتها قليلة ً
ومداها املحدود على الطريق ،فقد �أ�سهم عدم القدرة على �إنتاج بطارية غري مكلفة ،وب�رسعة تخزينية
كبرية ،وخفيفة الوزن يف و�ضع قيود على جناح هذه ال�سيارة .وعلى الرغم من ذلك ف�إنها يف مرحلة
ما بعد بدايتها ومع التطور ب�صفة م�ستمرة و�رسيعة لتقنياتها مثل البطاريات التى �ست�صبح متطورة ب�شكل
كبري مع حلول عام  ،2027و�سوف ينخف�ض الوقت الالزم لل�شحن مع تطوير النظام احلركي ،وعلى
العموم فان ال�سيارات الكهربائية موجودة يف ال�سوق منذ عدة �أعوام.
وبهذا تعود فكرة ال�سيارات الكهربائية �إىل ما يزيد على قرن من الزمان ،ومن �أجل ا�ستقرار�إنت�شار
ال�سيارات الكهربائية توجب تطوير بنية حتتية جديدة مثل توفري الطاقة الكهربائية الالزمة ملواجهة
زيادة الأحمال (حمطات �شحن بطاريات �رسيعة .وتوفري �أنظمة لإعادة تدوير البطاريات).
تاريخ ال�سيارة الكهربائية
 يف منت�صف 1830ظهور �أول جتربة ل�سيارة كهربائية خفيفة بالواليات املتحده الأمريكية وبريطانيا وهولندا
 فى 1835وقد كان عام احلافالت الكهربائية حيث ابتكر الأمريكي توما�س دافنبورت ( )T.Davenportعربة
نقل عادية ت�سري على ق�ضبان �سكة حديد بو�ساطة حمرك كهربائي يعمل من خالل بطارية كبرية على
منت العربة .وقد تطورت هذه الفكرة فيما بعد ونتج عنها ما يعرف بخط الرتام ( ،)tramwayوبناء
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على ذلك �أن�شئت يف عام  1860ثالثة خطوط ترام يف مدينة لندن وتبعتها خطوط �أخرى
 يف 1859وقد مت ت�صنيع بطارية ر�صا�ص � -أ�سيد ،ويف �سنة  1861مت �إخرتاع حمرك يعمل بتيار مبا�رش
والذي ا�ستخدم كم�صدر للطاقة يف �أول �سيارة كهربائية بفرن�سا عام 1881
 يف 1901ثم طور توما�س �أدي�سون البطاريات،حيث جاء ببطارية نيكل  -حديد والتي تخزن  40%من الطاقة
�أكرث من البطارية الر�صا�ص ،ولكن بتكلفة عالية.
 الفرتة 1900 - 1880�أطلق على هذه الفرتة بالع�رص الذهبي لل�سيارة الكهربائية
 يف 1893�أقيم املعر�ض العاملي لل�سيارات يف �شيكاغو ،وفيه مت عر�ض عدد � 6أنواع من ال�سيارات الكهربائية
و�أطلق عليها ال�سيارة املتحركة ()automobile
 يف 1897كان هناك عدد � 15سيارة �أجرة كهربائية يف لندن وعدد  13بنيويورك
 يف نهاية احلرب العامليه الأوىلكانت الواليات املتحدة الأمريكية متتلك � 50ألف �سيارة كهربائية
 مع اخرتاع الرتانزي�ستور خالل الأربعينيات من القرن الع�رشين ،بد�أت �إحدي ال�رشكات عام 1947يف �إنتاج �أول �سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية ،وذلك با�ستخدام الرتانزي�ستور حيث �أنتجت �سيارة اطلق
عليها هيني كيلووات ( )Henney Kilowattورغم جناح عمل تلك ال�سيارة الكهربائية� ،إال �أن �سعرها
مرتفع مقارنة بال�سيارات التقليدية ،وانتهي �إنتاجها عام  1961لعدم الإقبال عليها.
 يف بداية 1960�إنتع�ش��ت �ص��ناعة ال�س��يارات الكهربائية وتوا�ص��لت �ص��ناعتها خالل ال�س��بعينات والثمانين��ات وحتى
الت�سعينات ....ومتيزت ب�صغر الإنبعاثات امللوثة للبيئه.
 يف  3يوليو 1971ا�س��تحوزت عربة تعمل بالكهرباء على ا�س��م �أول �س��يارة كهربائية يقودها الإن�س��ان على �س��طح القمر
وعرفت بالعربة القمرية الف�ض��ائية الكهربائية ( ،)Lunar roverوالتى قد بد�أ ت�ص��ميمها عام  1969يف
معمل البحوث ل�رشكة جرنال موتورز يف �س��انتا باربارا ،كاليفورني��ا بعقد من �رشكة بوينج للطريان،
وا�س��تغرق ت�صميم وبناء العربة � 17شهرا .فقد �صنعت بغر�ض اال�ستخدام على �سطح القمر �ضمن البعثة
الف�ض��ائية �إىل القم��ر مع� أبولو  .15و�أنتجتها �رشكة بوينج لي�س��تعملها رواد الف�ض��اءعلى القمر.وكانت
م��زودة ب�أربعة حمركات تعمل بالتيار امل�ستمر ومت�ص��ل كل منها بعجلة من العجالت الأربع لل�س��يارة،
وبطاريتني من نوع ف�ضة  -زنك وهيدروك�سيد البوتا�سيوم( ،جهد كل بطارية  36فولت) .وا�ستخدمت
�أي�ض��ا خالل رحالت �أبولو  16و�أبولو  17وا�ستطاع رواد الف�ض��اء بوا�سطتها زيادة م�سافات جتوالتهم
اال�ستك�ش��افية على �س��طح القمر �إىل نحو  92كيلومرت ،كما �س��اعدت على حمل �أجهزتهم العلمية وكذلك
عينات تربة القمر و�ص��خوره .ترتفع العربة � 36سنتيمرت عن �أر�ضية القمر وم�صممة بحيث ميكن طيها
وقت الإقالع والطريان حيث كانت ت�ش��غل حي��زا  0.90م×1.50م×  1.70م حتت مركبة الهبوط على
القمر
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 يف 2011�أثبتت ال�سيارة الكهربائية «وليف ني�سان» وجودها وو�صفت بلقب �أف�ضل �سيارة �أوروبية
ظهر يف �أواخ��ر الثمانينيات من القرن الع�رشين امليالدي �س��يارات كهربائية مطورة من الناحية
طورتها م�ؤ�س�سة جرنال موتورز .ويف هذه ال�سيارة االختبارية
التقنية وهي ال�سيارة �سرني�رس التي ّ
ت�ستخدم الطاقة ال�شم�سية يف �إعادة �شحن البطارية.
تو�ضح الأ�شكال من (� )1إىل ( )8تاريخ و�أنواع ال�سيارات الكهربائية

�شكل (� )1سيارة كهربائية بوا�سطة �سيمنز1904،
()Ref. Bundesarchiv Bild (German Federal archive), en.wikipedia.org

�شكل( )2توما�س ادي�سون مع �سيارة م�صنعة بوا�سطة (Detroit Electric (1907 - 1939
(Ref. Courtesy of National Museum of American History, en.wikipedia.
)org
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Tribelhorn (1902 - 1919), )3( �شكل
(Ref. en.wikipedia.org/wiki/ Tribelhorn)

The Henny Kilowatt (1902 - 1919), )4( �شكل
(Ref. en.wikipedia.org/wiki/ Henny_Kilowatt)
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Saturn EV-1, General Motors, (1996),)5( �شكل
(Ref. en.wikipedia.org/wiki/ General-Motor
EV1)

Chevrolet Volt, 2007, )6( �شكل
(Ref. en.wikipedia.org/wiki/ Chevrolet _Volt)
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�شكل (Tesla Roadster, 2008, )7
)(Ref. www.teslamotors.com/roadster

�شكل ( ) 8العربة القمرية الف�ضائية الكهربائية
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تاريخ ال�سياره الهجينة
ا�س��تطاعت �رشكات ت�ص��نيع ال�س��يارات يف ال�س��بعينيات والثمانينيات من القرن الع�رشين تطوير
نوع اختباري من ال�س��يارات الكهربائية ُعرف بالهجني .هذه ال�س��يارات تتكون من كل مكونات
ال�سيارة الكهربائية بالإ�ضافة �إىل �آلة احرتاق داخلي ميكن ا�ستخدامها يف �إعادة �شحن البطاريات،
�أو يف ت�سيري ال�سيارة عند اللزوم.
ب�ش��كل عام ،ال�سيارة الهجينة هي ال�سيارة التى ت�س��تخدم �أكرث من م�صدر وقود ،يف هذه الأيام،
ا�س��تخدم امل�صطلح ب�ش��كل �أ�سا�سي لو�ص��ف ال�س��يارات التي جتمع بني حمرك االحرتاق الداخلي
ال��ذي يعمل بالغاز(�أو البنزين) وحمرك كهربائي يعم��ل بالبطارية .حتى وقت قريب كانت هذه
ن�س��بيا ،لكن جناح �سيارة تويوتا بريو�س زاد من
ال�س��يارات الكهربائية الهجينة ( )HEVsنادرة
ً
عددا من ال�س��يارات املماثلة من ال�رشكات
وع��ي اجلمهور به��ذه املركبات املوفرة للوقود و�أنت��ج ً
امل�صنعة مثل هوندا (هوندا �إن�سايت) وفورد (فورد فيوجن الهجني) .يف الواقع ،تعد هذه ال�سيارات
ذات الكفاءة يف ا�س��تهالك الوقود واحدة من �أ�رسع القطاعات منو ًا يف �ص��ناعة ال�سيارات .حيث
�أنها ت�ساعد على القيادة اخل�رضاء واحلد من الإنبعاثات امللوثة للبيئة .
يف �أواخر القرن التا�سع ع�رش و�أوائل القرن الع�رشين ،عندما كان الفكر �أن ال�سيارات يجب �أن
تعمل بالبنزين ،در�س املخرتعون عدد من الطرق التي ميكن من خاللها ت�ش��غيل ال�سيارات  -مبا
يف ذل��ك الكهرب��اء والوقود الأحفوري والبخ��ار وجمموعات من هذه الأ�ش��ياء .ومع ذلك ،بد�أ
تاريخ ال�سيارات الكهربائية الهجينة بعد وقت ق�صري من فجر القرن الع�رشين.
 يف 1900يف معر���ض باري�س ظه��ر لأول مرة بداية �س��يارة كهربائي��ة� ،إال �أن امل�ص��مم فرديناند بور�ش
(� )Ferdinand Porscheرسعان ما �أ�ض��اف حمرك احرتاق داخلي لإعادة �شحن البطاريات،
مما يجعلها �أول �سيارة كهربائية هجينة .وفى  1903بد�أ �إنتاج �سيارة بور�ش الهجينة والتى ا�شتملت
عل��ى  :حمرك بنزي��ن  -بطاريات  -مولد كهرب��ى  -حمركني كهربائي�ين مرتبطان بالعجالت
الأمامية.يو�ضح �شكل (� )9سيارة بور�ش الهجينة
يف 1914طرح��ت كندا �سل�س��لة م��ن ال�س��يارات الهجينة،بلغت �رسعته��ا  50km/hوت�س��تهلك كمية وقود
4lit/100km
يف 1916طرح��ت �رشك��ة ( (Woods Motorمركب��ة كهربائي��ة هجينة مزودة مبح��رك احرتاق داخلي
كيلومرتا
ميل يف ال�ساعة (56.3
رباعي الأ�س��طوانات .تبلغ �رسعة الت�ش��غيل املزدوج حوايل  35اً
ً
يف ال�ساعة).
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 فى 1921ظهرمن��وذج �س��يارة �أوين ماجنينت مودي��ل ( )Owen Magnetic 60والذي ي�س��تخدم حمرك
البنزي��ن لت�ش��غيل مولد يوفر الطاق��ة الكهربائية للمحرك��ات املثبتة يف كل م��ن العجالت اخللفية.
يو�ضح �شكل ( )10هذا النموذج
 1970 & 1960بنى املهند�س الكهربائي فيكتور ووك ( )Victor Woukمنوذجا �أوليا لل�سيارة الهحني( .)HEV
 فى 1968طورت �رشكة جرنال موتورز مركبة جتريبية تعمل على الكهرباء ب�رسعات منخف�ضة والبنزين
ب�رسعات عالية.
 فى 1989قدمت �أودي ديو (� ) Audi Duoس��يارة جتمع حمرك كهربائي  12ح�ص��ان مع حمرك احرتاق
أجيال �أخرى من الثنائي خالل معظم العقد التايل.
طورت  � Audiاً
داخلي  139ح�صان .ثم ّ

 فى 1997ط��ورت (� )Akihiro Wadiس��يارات هجينة �أكرث كفاءة يف ا�س��تهالك الوق��ود ،وقدمت تويوتا
بريو�س ( ) Toyota Priusوبدات يف ت�سويقها يف اليابان.

يو�ضح �شكل ( )11منوذج �أوىل ل�سيارة هجينة فيت 1979
 فى 1999ب��د�أت هون��دا تقدم ر�ؤية لل�س��يارة الهحينة،يو�ض��ح �ش��كل (� )12س��يارة هجينة هوندا عر�ض��ت
يف معر�ض �أمريكا ال�شمالية الدويل لل�سيارات لعام  1999يف ديرتويت
 فى 2000بد�أت تويوتا يف ت�سويق بريو�س( ( )Priusكنموذج فى  )2001بالواليات املتحدة.
 فى 2002بد�أت ال�س��يارات الهجينة ت�ص��بح �ش��ائعة �إىل ح��د ما يف اال�س��واق .هوندا قدمت �س��يارة �أكورد
هاي�برد ( .)Accord Hybridوعل��ى مدى ال�س��نوات القليلة التالية ظهر العديد من ال�س��يارات
الهجينة
 فى 2004قدم��ت ف��ورد �أول �س��يارة هجين��ة متع��ددة اال�س��تخدامات ،وه��ي ف��ورد �إ�س��كيب
( .2005 )Ford Escape Hybridيو�ضح �شكل ( )13هذه ال�سيارة
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�شكل (� )9سيارة بور�ش الهجينة

�شكل ( )10منوذج �سيارة �أوين ماجنينت

�شكل ( )11منوذج �أوىل ل�سيارة هجينة فيت 1979
24
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�شكل (� )12سيارة هجينة هوندا عر�ضت يف معر�ض �أمريكا ال�شمالية
الدويل لل�سيارات لعام  1999يف ديرتويت

�شكل (� )13سيارة فورد �إ�سكيب هجينة متعددة اال�ستخدامات
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الباب الثانى
ال�سيارات الكهربائية
)ELECTRIC VEHICLES (EVs
مع الزيادة امل�ستمرة فى �أعداد �سكان العامل امل�صاحبة للحاجة الكبرية واملا�سة لو�سائل النقل فقد تطلب
ذلك التطور ب�شكل �رسيع فى �صناعة ال�سيارات ،مع احلاجة ل�رسعات �أعلى ووجود م�ساحات �أقل يف
ال�شارع والطرق و�رضورة جتنب وخف�ض ال�رضر البيئي �أو منعة ،فقد �أنتج امل�صنعون �سيارات تعمل
بالطاقة الكهربائية اً
بدل من امل�شتقات البرتولية ( بنزين  -ديزل)
تنق�سم ال�سيارت اىل االنواع الرئي�سية االتية :
 �سيارات الوقود والتى تعمل مبحركات االحرتاق الداخلي ال�سيارات الكهربائية :• •ال�سيارات الكهربائية الهجينة والتى تعمل مبحركني احدهم حمرك احرتاق داخلى واالخر حمرك
كهربائى
• •ال�سيارات الكهربائية ببطاريات والتى تعمل مبحرك كهربائى فقط وهى النوع الذى يتم االهتمام
فى ان�شاء بنية حتتية تخ�صها.
• •ال�سيارات الكهربائية التى تعمل باخلاليا الهيدروجينية ()Fuel cell
�سيارات الوقود
هى ال�سيارات التي تعمل بالوقود املحروق ،مثل البنزين والديزل ،والتى ظهرت منذ القرن الثامن
ع�رش ،وا�ستطاعت العديد من البلدان �أن تحُ دث نقلة كبرية على م�ستوى ال�صناعة ،مثل �أملانيا والتي قادت
ب�شكل وا�ضح �سيارات ال�سباق والريا�ضية ،والنمور الآ�سيوية التي ف�ضلت الواقعية ب�صناعة ال�سيارات،
والتي متثلت يف �إنتاج الع�رشات من االنواع التي لقيت �شعبية وا�سعة لدى اجلماهري ب�أ�سعار منا�سبة.
يو�ضح جدول ( )1عنا�رص ت�شغيل املحرك بال�سيارة البنزين
تتكون جمموعة البنزين يف ال�سيارة من :اخلزان اخلا�ص بالبنزين  -الطلمبة  -الفلرت -الكربرياتري،
يو�ضح جدول ( )2جمموعة البنزين يف ال�سيارة
تعتمد قدرات �سيارات الوقود املحروق ،على مقدار امل�سافة التي ت�ستطيع �سريها ال�سيارة بكمية حمددة
من الوقود (بنزين  -ديزل)� ،أو قيا�س نف�س القدرات عن طريق حتديد امل�سافة وتغيري كمية الوقود،
بحيث ميكن احلكم على قدرات ال�سيارة يف ا�ستهالك الوقود من خالل مقدار البنزين �أو الديزل ا ُمل�ستخدم
لل�سري �إىل م�سافة مقدارها  100كم ،وهو الأمر الذي ال يزال ي�شكل عامل حا�سم يف اختيار ال�سيارات.
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جدول ( )1عنا�رص ت�شغيل املحرك بال�سيارة البنزين
التو�ضيح

العن�رص
الوقود
الهواء

الزيت

املياه
ال�رشارة الكهربائية

للح�صول على الطاقة احلرارية

يعمل كمربد فعالالقابلية خللط الهواء بالوقود للح�صول على الإ�شتعاليقوم بالتزييت لتقليل الت�آكل بني الأجزاء املتحركةبطانة لتقليل ال�صوتكمربد لتقليل احلرارة املنتجةمانع ت�رسب بني املكب�س وغرفة الإحرتاقكمنظف لإزالة الأو�ساخ والذرات اخل�شنهيخف�ض معدل الإحتكاك فيقل فقد القدرة وبالتايلتزيد كفاءة املحرك

مربد للتحكم يف درجة حرارة املحرك
حتقق �إ�شعال التفاعل الكيميائي للوقود وعندئذ تنتج الطاقة احلرارية

جدول ( )2جمموعة البنزين يف ال�سيارة
الو�صف

املكون
خزان البنزين

يوجد فى طرف ال�سيارة بعيد ًا ن�سبي ًا عن املحرك ( حلماية
املحرك من التعر�ض للحريق عند حدوث اي خط�أ) وهو
م�صنوع من ال�صلب ،وي�سع فى املتو�سط اىل  40لرتا

م�ضخة البنزين (الطلمبة)

ي�سحب البنزين من اخلزان ودفعه مرة �أخرى �إىل املغذى

املغذى
جممع ال�شحن
( الكاربرياتري )
مر�شح الهواء
( الفلرت )

يقوم بتح�ضري خليط من الهواء وبخار البنزين بالن�سب املطلوبة،
ويدفع بهذا اخلليط اىل جممع ال�شحن يف ال�سيارة
ي�ستقبل خليط الهواء والبنزين ويقوم بتوزيعه على ا�سطوانات
املحرك.
عبارة عن علبة ا�سطوانية مفرغة ،يقوم برت�شيح الهواء قبل دخوله
اىل املغذى ،ويعمل على تنقيته من ال�شوائب والأتربة
29
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�أنواع ال�سيارات الكهربائية
هناك ثالثة �أنواع من ال�سيارات الكهربائية ( ،)ELECTRIC VEHICLES (EVsواملو�ضحة فى
�شكل ( )1وهى :
 �سيارة هجينة ( ) Hybridال حتتوى على قاب�س مدخل ()plug in
�شيوعا من  EVمتوفر اليوم ،تعتمد ال�سيارة الهجينة على نظامني  :حمرك لتوليد الكهرباء
النوع الأكرث
ً
لتغذية البطاريات وحمرك يعمل بالبنزين .يقدم كل م�صنع رئي�سي تقري ًبا العديد من النماذج املختلفة من
ال�سيارات الهجينة للعمالء لالختيار من بينها.
 �سيارة هجينة بقاب�س مدخل ()Plug-in Hybrid (PHEVحتتوى على قاب�س مدخل ()plug in
حتتوي ال�سيارة على حزمة بطاريات قابلة لإعادة ال�شحن وحمرك يعمل بالبنزين ،و�إذا ا�ستنفدت حزمة
البطاريات ،يتوىل حمرك البنزين القيادة.
 �سيارة كهربائية ببطاريات ()Battery Electric Vehicle (BEVيتم ت�شغيل  BEVsفقط بوا�سطة حزمة بطاريات قابلة لل�شحن ،وال �شيء �آخر( .دون �أي البنزين)

�شكل (� )1أنواع ال�سيارات الكهربائية
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فى هذا الباب �سنتعر�ض اىل ال�سيارات الكهربائية ببطاريات
ال�سيارات الكهربائية ببطاريات ()Battery Electric Vehicles (BEVs
متتاز ال�سيارة الكهربائية ب�أحتوائها على جزء متحرك واحد ،كما هو وا�ضح فى �شكل (.)2
تكون املكونات الرئي�سية لل�سيارة الكهربائية عبارة عن  :حزمة البطاريات واملنظم واملحرك الكهربائى،
واملو�ضحة ب�شكل ( ،)3ومن خ�صائ�صها :
• •تعتمد القيادة بالكامل على الطاقة الكهربائية
• • �سعة البطاريات كبرية ،وعادة تكون من نوع الليثيوم  -ايون ،ليثيوم �أيون حديد فو�سفات ،ليثيوم
تيتانيوم ،نيكل بنجنيز كوبلت
• • ذات مدى من ق�صري اىل متو�سط حتى و�صل ايل  500كم
• • ت�شحن حزمة البطاريات فقط من ال�شبكة الكهربائية ( �شكل ())4
يو�ضح جدول ( )3املكونات اال�سا�سية لل�سيارات الكهربائية
يو�ضح �شكل ( )5متثيل املكونات الرئي�سية بال�سيارة الكهربائية
معظم ال�سيارات الكهربائية احلديثة ت�شتمل على ميكرو كمبيوتر يقوم مبراقبة �أداء املكونات الأ�سا�سية فى
ال�سيارة ليتحكم فى �أدائها من خالل �إر�سال �إ�شارات �إىل وحدة التحكم ووحدة احلماية

�شكل ( )2مقارنة الأجزاء املتحركة ب�سيارة كهربائية و�أخرى بالأحرتاق الداخلى
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�شكل ( )3املكونات اال�سا�سية لل�سيارة الكهربائية

�شكل ( )4متثيل املكونات الرئي�سية وال�شحن فى حمطات ال�شحن
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جدول ( )3املكونات اال�سا�سية لل�سيارات الكهربائية
املكون
جمموعة بطاريات
( )Batteries
وحدة التغذية الكهربائية
()Power Delivery Module

الو�صف

املكون اال�سا�سي يف ال�سيارات الكهربائية،امل�سئولة عن تخزين
الكهرباء الالزمة لت�شغيل ال�سيارة (اقل �ضمان للبطارية 8
�سنوات).
مكون م�س�ؤول عن حتويل التيار املرتدد اىل تيار م�ستمر
لأمكانية تخزينة يف بطاريات ال�سيارة

عاك�س التيار الكهربي ()Inverter
املحرك الكهربي
()Electric Motor

لتحويل كهرباء البطارية (تيار م�ستمر) ايل (تيار مرتدد)
لت�شغيل باقي مكونات ال�سيارة

لتوليد احلركة لل�سيارة ويتميز بانه موفر جدا باملقارنة
باملحركات التي تعمل باالحرتاق �سواء بنزين �أو غاز �أو ديزل

�صندوق الرتو�س ()Gearbox

مكون من نقلتني (لالمام وللخلف) ،ويحتاج زيت للرتو�س

�سخان كهربى
()Electric Heater

للتدفئة

�ضاغط كهربائي (كبا�س)
()Electric Compressor

لنظام التربيد

م�ضخة الفرامل
()Electric Vacuum Pump

فرامل كهربائية تعمل ب�ضغط الهواء

مقود توجية كهربى
()Electric Power Steering

يقوم بنقل الطاقة امليكانيكية من املحرك و� /أو حمرك اجلر
الكهربائي لقيادة العجالت

نظام تربيد البطارية
()Battery Cooling System

------

بطارية  12فولت
وحدة التحكم يف �إلكرتونيات الطاقة
منفذ ال�شحن

نظام احلماية

لالنارة وباقي وظائف ال�سيارة ويتم تفريغها و�شحنها من خالل
غالبا)
احلركة (متو�سط عمرها �سنة ً
تدير تدفق الطاقة الكهربائية التي توفرها بطارية اجلر ،وتتحكم
يف �رسعة حمرك اجلر الكهربائي وعزم الدوران الذي ينتجه
ي�سمح لل�سيارة باالت�صال مب�صدر طاقة كهربائى خارجي ل�شحن
حزمة بطاريات اجلر
ي�شمل عدد من امل�صهرات وقواطع التيار واملت�صلة بني
البطاريات وبقية االجزاء الكهربائية ،وتكون الوظيفة,احلماية
عند حدوث خط�أ �أو عطل فى الدوائر الكهربائية .ي�شمل النظام
حماية �ضد  :املا�س الكهربى ،الت�سخني الزائد ،التفريغ الزائد،
ارتفاع احلرارة ،نفاذية املياه
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من املكونات الهامة بال�سيارات الكهربائية وحدة التحكم يف �إلكرتونيات الطاقة
(  ) Power management controlتعترب هذه الوحدة عبارة عن دائرة مدجمة مع خوارزمية
تراقب اجلهد والتيار ودرجة حرارة وت�ضمن �أداء و�سالمة بع�ض املكونات فى ال�سيارة.
يو�ضح �شكل ( )6متثيل وحدة التحكم يف �إلكرتونيات الطاقة وبع�ض مكونات ال�سيارة الكهربائية.
ويتمثل دور حمطة �شحن التيار املرتدد يف توفري الطاقة ب�أمان من �شبكة الكهرباء العامة �إىل
ال�شاحن املوجود داخل ال�سيارة (  )on-board chargerمن نوع املو�صل ()AC / DC
ويقوم �شاحن ال�سيارة بدوره بتحويل طاقة التيار املرتدد � ACإىل طاقة تيار م�ستمر  DCل�شحن
حزمة بطاريات ال�سيارة
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عمل ال�سيارة الكهربائية
ت�سري ال�سيارة الكهربائية مبحرك يعمل بالطاقة الكهربائية بدال من املحركات التقليدية التى تعمل
بالبنزين �أو الديزل.يح�صل املحرك الكهربى على الطاقة من وحدة حتكم ،وحت�صل وحدة التحكم
على الطاقة من جمموعة من بطاريات جهد عاىل قابلة لل�شحن .ويتم ا�ستبدال مقيا�س الوقود
العادى مبقيا�س قيا�س اجلهد (الفولت) .لقيادة ال�سيارة يتم الت�شغيل بو�ضع املفتاح فى و�ضعية
اال�شغال وال�ضغط على زر ”ت�شغيل“ وتع�شيق ناقل احلركة وال�ضغط على دوا�سة الت�سارع
للإنطالق
ت�شغل ال�سيارة الكهربائية من خالل الطاقة الكهربائية املخزنة فى حزمة بطاريات الليثيوم وهى
غالبا مرتفعة ال�سعر مما ي�ساهم فى رفع �سعر ال�سيارة مقارنة بال�سيارات التقليدية وهى احد العوائق
امل�سببة فى عدم �رسعة انت�شارها .كذلك ميكن ان حتتوى ال�سيارة على مكثفات فائقة ال�سعة
( )ultra capacitors or Gold cap or super capacitorsوالتى متتاز بان لها �سعوية اكرب كثريا
من انواع املكثفات االخرى ( ولكن حدود جهد منخف�ضة) وت�ستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية.يو�ضح
�شكل ( )7متثيل البطاريات واملكثفات الفائقة بال�سيارة الكهربائية

�شكل ( )7متثيل البطاريات واملكثفات الفائقة بال�سيارة الكهربائية
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حتتوى ال�سيارة الكهربائية على دوا�ستني� ،أحدهما لت�سارع ال�سيارة والأخرى للفرملة ،وعندما يدو�س
م�ستخدم ال�سيارة على دوا�سة ال�رسعة ،ف�إنه يغري تردد التيار الكهربائي اخلارج من العاك�س ،فتزداد
�رسعة املحرك ،وعندما يرفع امل�ستخدم قدمه من على دوا�سة ال�رسعة و�ضغط دوا�سة الفرامل ،ف�إن
ال�سيارة تبطئ من �رسعتها بالفعل ،وحينها يعمل املحرك الكهربائي كمولد للكهرباء ،في�ساعد على �شحن
البطارية ،وهو اال�ستغالل الأمثل خلوا�ص املحرك احلثي� .أجزاء املحرك الكهربائي �أقل من املحرك
العادي لذلك فهو نادرا ما يحتاج �إىل اعمال ال�صيانة .وميتاز اجليل اجلديد من ال�سيارات ذات املحركات
الكهربائية بانخفا�ض تكاليف ال�صيانة ،وذلك ال�ستغنائها عن تغيري الزيت على �سبيل املثال.
يو�ضح �شكل ( )8ت�سل�سل نظام عمل ال�سيارة ،والذى ينق�سم اىل :
 النظام الفرعى مل�صدر الكهرباء النظام الفرعى امل�ساعد -النظام الفرعى للدفع الكهربى

�شكل ( )8الر�سم التو�ضيحى لتكوينات ال�سيارة الكهربائية
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وعن �أنظمة التربيد ،حتتوى ال�سيارة الكهربائية على �شكال مماثال لتلك التي تعتمد عليه �سيارات
االحرتاق الداخلي ،فدرجات احلرارة العالية التي تنتج عن ال�سيارات الكهربائية حتتاج �إىل
دورة تربيد خا�صة ،عبارة عن قنوات خا�صة حتتوى على �سائل لتخفيف درجة حرارة �أجزاء
ً
خملوطا مبحلول ملنع التجمد.
املحرك ،وهو يف الغالب يكون
ويعتمد عدد من املوديالت الكهربائية احلديثة على �أنظمة تربيد مماثلة ملوديالت االحرتاق
الداخلي ،و�إن كانت االبحاث تتجه يف العديد من ال�سيارات الكهربائية احلديثة� ،إىل االعتماد
ب�شكل رئي�سي على ال�سائل املربد ،والذي ميكن �أن يكون احلل الأمثل لإنقا�ص وزن ال�سيارة،
واال�ستغناء عن عدد من الأجزاء يف خطوط دورة املياه التقليدية يف �سيارات االحرتاق الداخلي.
مبقارنة عدد حمطات ال�شحن الكهربائية باخرى العادية جندها قليلة وهى االكرث انت�شارا فى كل
مكان،وعلى الرغم من �أنه ميكن �شحن ال�سيارة من م�صدر كهربائي ملحق باملنزل �أو امل�صنع �أو
ال�رشكة ولكن عملية ال�شحن ت�ستغرق عدة �ساعات.
يزداد الإقبال حاليا على ال�سيارات الكهربائية ،ملا تتميز به من جوانب اقت�صادية واحلفاظ على
البيئة ،و�أكرث ما ي�شغل َمن يخطط ل�رشاء هذه النوعية من ال�سيارات هو مدى ال�سري وكيفية ال�شحن
ومدى توافر حمطات ال�شحن الكهربى املختلفة تكلفة ال�شحن .حاليا توجد ميزة فى بع�ض حمطات
ال�شحن وهى انه من املمكن ان يتم ا�ستبدال البطارية الفارغة باخرى م�شحونة وجاهزة لال�ستخدام.
ت�صنف ال�سيارات الكهربائية تبعا لنظام ال�شحن ( كما فى �شكل ( ))9كاالتى :
 نظام �شحنACوفيه ال�سيارة حتتوى على �شاحن داخلها ()On-board charger
 نظام �شحن DCوفيه ال�سيارة ال حتتوى على �شاحن داخلها ()OFF - board charger

�شكل ( )9متثيل �شاحن داخل �سيارة و�شاحن خارج �سيارة
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تختلف ت�سعرية ال�شحن من بلد لآخر؛ ففي بع�ض الدول توفر بع�ض املتاجرالكبرية و�سال�سل
ال�سوبر ماركت �إىل حد ما �إمكانيات ال�شحن الكهربى ب�شكل جماين يف اجلراجات اخلا�صة بها.
وقد تختلف التعريفة بح�سب الطاقة الكهربائية ،التى ا�ستهالكتها ال�سيارة� ،أو بح�سب الوقت ،الذي
ا�ستغرقته ال�سيارة �أثناء ال�شحن ،كما �أن هناك من يعتمد على الت�سعريات الثابتة.
وتختلف طريقة الدفع �أي�ضا من مكان لآخر؛ ففي بع�ض البلدان يحتاج قائد ال�سيارة �إىل بطاقة ذكية
يف �أغلب الأحيان ،وقد �أ�صبحت مثل هذه العمليات غري معقدة ن�سبيا مع تطبيقات الهواتف الذكية،
التي تفتح نقطة ال�شحن عرب رمز اال�ستجابة ال�رسيع.
يبني جدول ( )4مميزات و�سلبيات ال�سيارات الكهربائي
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جدول ( )4مميزات و�سلبيات ال�سيارات الكهربائية
املميزات

ال�سلبيات

 �صديقة للبيئة :ال ينبعث منها اى غازاتكربونية ،اى انخفا�ض م�ستويات االحتبا�س
احلرارى

 بنية حتتية حمددة ملحطات ال�شحن :من �أكرب العيوب عدم توافرحمطات ال�شحن ب�شكل كايف ،خا�صة يف املناطق الريفية وخارج
املدن الرئي�سية ..ما يعني كون الرحالت الطويلة حتديا كبريا

 عدم وجود تلوث �سمعي اقل يف ال�صوتبكثري حيث ان املوتور الكهربي لي�س له
�صوت يذكر وال يوجد مراوح لتربيده وهي
ت�صدر جزء كبري من �صوت ال�سيارات
العادية

 جمال �سري غري م�ضمون :كل �سيارة كهربائية لديها جمال �سريكهربائي �صايف حتدده ال�رشكة �أثناء طرحها ،ولكن من ال�صعب
عادة حتقيق هذه الأرقام يف احلياة الواقعية ،لعوامل خمتلفة
للطق�س وخالفه ،والتي تلعب دورا كبريا يف حتديد جمال ال�سري،
حيث ي�ؤدي الطق�س البارد �إىل خف�ض املجال الر�سمي مبا يقارب
الـ  40%يف بع�ض الأحيان.

 �صيانة ب�سيطة :تعتمد ال�سيارات الكهربائيةعلى البطاريات ،حيث ال حتتاج �إىل
حمركات ميكانيكية للعمل ،بجانب جميع
املكونات التي ت�أتي عادة مع حمركات
االحرتاق الداخلي ،ما يعني عدم وجود
التكاليف العادية يف ال�سيارات التقليدية،
مثل تغيري ال�صمامات والزيوت و�صيانة
امل�ضخات وغريها ،تركز جميع جهود
ال�صيانة على البطارية فقط
 توفري الطاقة :بطبيعة احلال� ،أهم ميزةال�ستخدام ال�سيارات الكهربائية هي رخ�ص
ال�شحن الكهربائي لها مقارنة بالبنزين
والديزل (تكلفة ال�شحن �أقل من تكلفة الوقود)
 منا�سبة للمدن :بينما تتميز �سيارات البنزينوالديزل ب�أدائها اجليد يف الطرق ال�رسيعة،
�إال �أن ال�سيارات الكهربائية تتميز داخل املدن
ل�سهولة ت�شغيلها ووقفها ب�شكل حلظي ومبا�رش
مقارنة بال�سيارات التقليدية (�إمكانية ال�شحن
�أثناء توقفات احلركة املكانية)
 املكونات الداخلية عبارة عن دوائركهربائية لذلك ف�أن اعطالها اقل من االعطال
امليكانيكية لل�سيارات العادية.
 تعمل بطاقة رخي�صة ونظيفة مقارنةمبحرك االحرتاق الداخلي.
 ا�ستغالل رائع للكهرباء يف العربية الناملوتور والتكييف فقط يعمالن علي البطارية
اال�سا�سية واال�ضاءة وباقي اال�ستخدام يكون
من خالل البطارية ال�صغرية.

 جمال ال�سري ال يزال حمدودا :مثال توجد �سيارات حتظىمبجال �سري  540كيلومرت ،وهى الأعلى يف العامل ،ورغم ذلك
يظل هذا الرقم �أ�صغرمن جمال �سري �سيارة بنزين عادية مبحرك
�أربع �سلندرات وخزان ممتلئ بالوقود ،حيث تقدر على ال�سري
بدون انقطاع لـ  600كيلومرت باملتو�سط.
 غالء الثمن :هى الأغلى ب�شكل ملحوظ مقارنة بال�سياراتالتقليدية ،ما يجعلها خارج النطاق ال�سعري املقبول للكثري من
امل�ستهلكني ،و�إن كان الرد التقليدي على ذلك �أن ال�سيارة تعو�ض
الفارق ال�سعري املرتفع يف توفري م�صاريف الوقود على مدار
عمرها.
 الكهرباء لي�ست جمانية :ميكن �أن تكون لل�سيارات الكهربائيةمتاعب اي�ض ًا يف فاتورة الكهرباء يف بع�ض الأحيان ،تتطلب
ال�سيارات الكهربائية �شحنة كبرية لكي تعمل ب�شكل �صحيح الأمر
�سلبا على فاتورة الكهرباء
الذي قد ينعك�س ً
 املدى الق�صري للقيادة وال�رسعة  :حمدودة من حيث املدىوال�رسعة ،فمعظم هذه ال�سيارات ترتاوح بني  50و 100ميل
وحتتاج �إىل �إعادة �شحنها مرة �أخرى ،ولكن الميكن ا�ستخدامها
يف الرحالت الطويلة على الرغم من �أنه من املتوقع �أن تتح�سن يف
امل�ستقبل.
 زمن �إعادة ال�شحن طويل  :يف حني ي�ستغرق الأمر ب�ضعدقائق لتزويد ال�سيارة التى تعمل بالوقود بالطاقة ،ف�إن ال�سيارة
الكهربائية ت�ستغرق حوايل � 4-6ساعات حتى يتم �شحنها بالكامل.
لذلك ،حتتاج �إىل حمطات طاقة خم�ص�صة لأن الوقت امل�ستغرق
يف �إعادة �شحنها طويل ن�سبيا
 اق�صي م�سافة مقطوعة بال�شحنة يقل ب�شكل تدريجي مع ا�ستهالكالبطارية فرتة طويلة اكرث من � 10سنوات يبدء بالتناق�ص
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يو�ضح جدول (� )5أكرث دول من حيث ح�صة ال�سوق من ال�سيارات الكهربائية 2016
عموما لتخفي�ض انبعاثات ثانى �أك�سيد الكربون ،الناجتة عن عملية حرق املواد البرتولية
بال�سيارات ،توجه العامل نحو ال�سيارات الكهربائية ،بهدف احلد من  60%من انبعاثات ثانى
�أك�سيد الكربون بحلول عام  ،2050وفى هذا االجتاه اتاحت الكثري من الدول بنية حتتية لل�سيارات
الكهربائية للم�ساهمة فى هذا التحول.
ارتفاعا بن�سبة  50%باملقارنة فقط بني عامني 2016
�شهد النمو فى �سوق ال�سيارات الكهربائية
ً
و ،2017حيث ارتفع عدد ال�سيارات الكهربائية فى العامل �إىل  5ماليني �سيارة ،وي�أمل العامل فى
الو�صول  560مليون بحلول عام  ،2040وذلك بح�سب �رشكة �شاندير اليكرتيك العاملة فى جمال
�شواحن ال�سيارات الكهربائية
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جدول (� )5أكرث دول من حيث ح�صة ال�سوق من ال�سيارات الكهربائية
()Global - EV- out look -2019
الدولة

ح�صة ال�سوق من ال�سيارات
الكهربائية

الرتويج

29.1 %

هولندا

6.4 %

ايزلندا

4.6 %

ال�سويد

3.5 %

�سوي�رسا

1.8 %

بلجيكا

1.8 %

النم�سا

1.6 %

فرن�سا

1.4 %

اململكة املتحدة

1.37 %

ال�صني

1.31 %

http://auto.ahram.org.eg/News/57129.aspx
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الباب الثالث
ال�سيارات الكهربائية الهجينة
)Hybrid ELECTRIC VEHICLES (HEVs
يف ال�ستينيات� ،أدخل كوجنر�س الواليات املتحدة ت�رشيعات �شجعت على زيادة ا�ستخدام ال�سيارات
الكهربائية يف حماولة للحد من تلوث الهواء .بينما ح�أولت احلكومة احل�صول على دعم لل�سيارات
الهجينة ،مل يكت�سب االجتاه العام اهتماما �شديدا �إال بعد احل�صار النفطي العربي عام  .1973حيث ت�سببت
�أزمة النفط هذه يف ارتفاع �سعر البنزين بينما انخف�ض العر�ض ب�شكل كبري .يف تلك الأيام ،كان ارتفاع
�أ�سعار الغاز وانخفا�ض الإمدادات م�صدر قلق كبري
ت�شري كلمة هجني ( )Hybridمب�شاركة عدد معني من العنا�رص لت�شغيل عمليه واحده.
جتمع ال�سيارة الهجينة بني م�صدرين للقدرة (الطاقة) .ت�شتمل الرتكيبات املمكنة على :

 -ديزل  /كهرباء ()diesel / electric

 -وبنزين  /حدافة ()gasoline / fly wheel

 -وخلية وقود وبطارية ()fuel cell / battery

عادة ،يكون �أحد م�صدرى الطاقة هو التخزين ،والآخر هو حتويل الوقود �إىل طاقة .مزيج من اثنني
ً
من م�صادر الطاقة قد تدعم اثنني من �أنظمة الدفع منف�صلة .وبالتايل ،لتكون هجينة حقيقية ،لذا يجب �أن
حتتوي ال�سيارة على و�ضعني للدفع على الأقل.
على �سبيل املثال ،ال�شاحنة امل�ستخدمة الديزل لت�شغيل مولد ،والتي بدورها تقود عدة حمركات كهربائية
للعجالت ذات الدفع الرباعي ،لي�ست هجينة .ولكن �إذا كانت ال�شاحنة لديها تخزين للطاقة الكهربائية
لتوفري الو�ضع الثاين ،للم�ساعدة مب�صدركهربائي ،فهي مركبة هجينة.
ميكن �إقران هذين امل�صدرين للطاقة يف �سل�سلة ،مما يعني �أن حمرك الوقود ي�شحن بطاريات املحرك
الكهربائي الذى يعمل على ت�شغيل ال�سيارة� ،أو ب�شكل متوازٍ  ،مع كلتا الآليتني تقود ال�سيارة مبا�رشة.
(تعريف  :احلدافة ،فى االالت واملعدات الدوارة ،عجلة ثقيلة ،يكون عزم الق�صور الذاتى لها كبريا
ن�سبيا نتيجة لتوزيع معظم مادتها فى حميطها .تعمل على انتظام �رسعة الدوران ب�إعادة توزيع طاقة
احلركة خالل لفة الدوران الواحدة (قامو�س الهند�سة الكهربائية  -مكتبة بريوت)
جتمع ال�سياره الهجينة بني م�صدرين من م�صادر الطاقه �أو �أكرث للح�صول منها على قوة الدفع .من �أكرث
الأنواع �شيوعا هى تلك التى جتمع بني البنزين (�أو الغاز) والطاقه الكهربائية.
تتكون ال�سيارة الهجينة من حمرك بنزين وحمرك كهربي،هدف هذا التهجني هو حماولة اال�ستفادة من
مميزات كال النوعني.
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تتميز هذه ال�سياره ب�إحتواءها على �أنظمة تغيري (فتح /غلق) ال�صمامات وبنظام بدايه � /إيقاف
( )start/ stopلإيقاف املحرك
يو�ضح �شكل ( )1متثيل مكونات �سيارة كهربائية هجينة من �سيارة كهربائية و�سيارة جازولني
ويبني �شكل ( )2مو�ضع مولد  /حمرك كهربى واحلدافة بال�سيارة

�شكل ( )1متثيل مكونات �سيارة كهربائية هجينة من �سيارة كهربائية و�سيارة جازولني

�شكل ( )2مو�ضع مولد  /حمرك كهربى واحلدافة بال�سيارة
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تتواف��ر باملركب��ات املتحركة الكثري من الطاق��ة احلركية التاجتة عند ا�س��تخدام (الكب��ح) الفرامل
لإبط��اء ال�س��يارة ،والت��ى يج��ب �أن تذه��ب (اى كل ه��ذه الطاقة احلركي��ة) �إىل مك��ان ما ،فى
ال�س��يارات ذات حم��رك االح�تراق الداخل��ي ،ك��ان عم��ل الفرام��ل كاحتكاك فقط ،م��ن �أجل
تباط���ؤ ال�س��يارة ،وبالت��اىل تتحول الطاق��ة احلركية لل�س��يارة �إىل ح��رارة �ض��ائعة .حاليا يعمل
الكب��ح التجديدى ( )regenerative brakingعلى ا�س��تخدام حمرك ال�س��يارة الكهربائية كمولد
( وه��و م��ا يع��رف( )Motor / Generator M/Gلتحويل الكثري من الطاق��ة احلركية املفقودة
عند التباط�ؤ مرة �أخرى �إىل طاقة خمزنة يف بطارية ال�س��يارة .ثم ،يف املرة التالية التي تت�س��ارع
ال من اال�ستفادة من
فيها ال�سيارة ،ت�س��تخدم الكثري من الطاقة املخزنة �ساب ًقا من الكبح التجديدى بد ً
احتياطيات الطاقة اخلا�صة بها.
يو�ضح جدول ( )1املكونات اال�سا�سية لل�سياره الهجينة
تنتق��ل الق��وة الكهربائية من املح��رك �إىل العجالت عن طري��ق نظام �إنتقال يتك��ون من الأجهزة
املو�ض��حه بج��دول ( .)2يف �أغل��ب ال�س��يارات تنتقل الق��وة �إىل العجلتني اخللفيت�ين .ويف بع�ض
ال�سيارات تنتقل القوة �إىل العجلتني الأماميتني
جدول ( )1مكونات ال�سياره الهجينة
الو�صف

املكون
حمرك بنزين

مياثل املحركات بال�سيارات العاديه ولكنه �أ�صغر حجما وميتاز ب�إ�ستخدام
تكنولوجيات عالية لتخفي�ض الإنبعاثات و�إرتفاع الكفاءه

حمرك كهرباء

حمرك متطور جدا ومعقد �إىل حد كبري،حيث ت�سمح الدوائر الإلكرتونيه
لأداء عمل املحرك واملولد يف وقت واحد

املولد

وظيفته �إنتاج الطاقه الكهربائية

جمموعه بطاريات

وحدات تخزين الطاقه الكهربائية،لتغذيه املحرك الكهربي

ناقل احلركه

ي�شغل املحرك ناقل احلركه والذي بدوره ينقل احلركه �إىل العجالت

نظام الكبح

ال�سيارة و�إيقافها عن احلركة عند
ال ّنظام امل�س�ؤول عن التحكم يف �رسعة ّ
أهم �أثناء
احلاجة لذلك ،ولهذا تعترب �صيانة هذا اجلزء من ّ
ال�سيارة هو ال ّ
الركاب والنا�س
�سالمة
القيادة؛ فهو امل�س�ؤول الرئي�سي عن احلفاظ على
ّ
الآخرين يف ّ
الطريق
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جدول (� )2أجهزة نظام نقل قوة املحرك �إىل العجالت
تر�س لتو�صيل وعزل املحرك عن باقي �أجهزة نظام النقل

الدبرياج

جمموعة ترو�س لتغيري ال�رسعهعن طريق املقا�سات املختلفه للرتو�س حت�صل على �أكرب عزم�إلتواء لتبديل قوة املحرك
عن طريقه تنتقل القوة من �أجهزة النقل �إىل علبة الرتو�س التخلفية للمحاور
اخللفية على درجات زوايا خمتلفه و�أطوال خمتلفة

�صندوق جمموعة الرتو�س
()gear box
عمود الكردان
و�صالت �شامله

ت�سمح بتحرك عمود الكردان �إىل �أي زاوية

جمموعة الرتو�س التخلفية
للمح�أور اخللفية

ت�ساعد على تنقل القوة �إىل العجالت ب�صفة تخلفية �أثناء الدوران �أو ال�سري
يف املناطق الوعرة

عمود املحور (العمود الن�صفي) تنقل من خالله القوة �إىل طنبور الفرملة ومنه �إىل العجلة

 طريقة عمل ال�سيارة الهجينةيوجد بال�سيارة وحدتني ( 2 ،1حمرك/مولد) بالإ�ضافة �إىل حمرك االحرتاق الداخلي ،كما
ب�شكل ( .)3وميكن لل�سيارة �أن تعمل عن طريق وحدة � 2أو تعمل عن طريق حمرك االحرتاق
الداخلي .كذلك ميكن� أن ت�شرتك وحدة  2وحمرك االحرتاق يف دفع ال�سيارة عند احلاجة �إىل
قدرة كبرية .ويتم �إدارة وحدة  1من خالل حمرك االحرتاق لتوليد كهرباء ،ت�شغل وحدة � 2أو
ت�شحن البطارية .وتعمل الوحدة  1عمل بادئ احلركة لبدء �إدارة حمرك االحرتاق الداخلي.

�شكل ( )3املكونات الرئي�سية لل�سيارة الهجينة
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يوجد نوعني من ال�سيارات الهجينة طبقا لو�سيلة ال�شحن هما  :العادية واالخرى بقاب�س مدخل،
فيما يلى تو�ضيح ذلك
 - 1ال�سيارة الكهربائية الهجينة العادية (The Standard Hybrid Electric Vehicle (HEV
يو�ضح �شكل ( )4مكونات هذا النوع ،وفيه حمرك البنزين هو امل�صدر الرئي�سي للطاقة،
وي�ساعده املحرك الكهربائي .ب�سبب هذا التعزيز ،ميكن �أن يكون املحرك �أ�صغر حجما و�أكرث
ال من احتياجات الطاقة الق�صوى التي نادر ًا ما
كفاءة ويتنا�سب مع احتياجات الطاقة املتو�سطة بد ً
ت�ستخدم ..يتعامل الكمبيوتر املوجود على اللوحة مع التبديل ل�ضمان الكفاءة املثلى .عندما تكون
هناك حاجة �إىل طاقة �أقل  -عند القيادة ب�رسعات منخف�ضة � -سوف تغلق املحرك وتعتمد على
املحرك الكهربائي وحده .يتم �شحن البطارية با�ستخدام الطاقة من املحرك والكبح التجديدى،
عادة يف الفرامل .يعمل املحرك الكهربائي كمولد �أثناء
الذي “ي�ستعيد” بع�ض الطاقة املفقودة
ً
�إبطاء ال�سيارة و�شحن البطارية .ت�شتمل ميزات الت�صميم الأخرى التي تعمل على حت�سني عدد
الكيلومرتات من ال�سيارة الهجينة على الت�صميم الديناميكي الهوائي و�إطارات مقاومة منخف�ضة
للدوران للحد من ال�سحب واملواد خفيفة الوزن ،مثل �ألياف الكربون �أو املغني�سيوم ،لتقليل وزن
ال�سيارة .نتيجة لهذه االبتكارات ،تتمتع ال�سيارة الهجينة بحوايل �ضعف االقت�صاد يف ا�ستهالك
الوقود مقارنة ب�سيارة تعمل بالبنزين فقط بحجم مماثل.
 - 2ال�سيارة الكهربائية الهجينة بقاب�س مدخل The Plug-In Hybrid Electric Vehicle
)(PHEV
ميكن اعتبار ال�سيارة الكهربائية الهجينة التي تعمل بقاب�س مدخل ال�شكل ( )5مبثابة عك�س ال�سيارة
ال من �أن يكون حمرك البنزين هو م�صدر الطاقة الرئي�سي واملحرك الكهربائي
الهجينة القيا�سية  :فبد ً
يعمل لدعم املحرك ح�سب احلاجة ،ف�إن املحرك هو امل�صدر الرئي�سي للطاقة ،مع حمرك �أ�صغر
م�ساعد� .إنه م�صمم لل�سفر م�سافات طويلة على الكهرباء وحدها ؛ يوفر املحرك طاقة �إ�ضافية
لإعادة �شحن البطارية و�إعطاء زيادة �إ�ضافية عند احلاجة للت�سارع .ميكن �إعادة �شحن البطارية
من خالل الكبح التجديدى ،با�ستخدام الطاقة من املحرك� ،أو عن طريق تو�صيله مبنفذ قيا�سي
اعتمادا على
خم�ص�ص لإعادة ال�شحن ؛ ي�ستغرق �شحن البطارية من ثالث �إىل اثني ع�رش �ساعة،
ً
طراز ال�سيارة ،حاليا امكن تقليل وقت ال�شحن مبقدار الن�صف �أو �أكرث.حت�صل املكونات الهجينة
على �ضعف االقت�صاد يف ا�ستهالك الوقود املقابل لال�ستهالك يف ال�سيارات الهجينة القيا�سية.
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�أنواع ال�سيارات الهجينة :
فيما يلى �أنواع ال�سيارات الهجينة :
هجني �ضئيل ( ,)microهجني متو�سط ( ,)mildهجني متوازى �أوتام () parallels or full
و هجني تواىل (،)series
( )1ال�سيارات الهجينة ال�ضئيلة
هذا النظام يحتوى على حمرك كهربائي ولكن ال يقوم بدفع ال�سيارة .ولكن يقوم بالتحكم يف
�إدارة حمرك االحرتاق الداخلي ,و�أعمال �أخرى .هذا النظام يوفر من � 5إىل  15%من ا�ستهالك
الوقود.
( )2ال�سيارات الهجينة املتو�سطة
يف هذا النظام تتحرك ال�سيارة عن طريق حمرك االحرتاق الداخلي ,ويقوم املحرك الكهربائي
مب�ساندة حمرك االحرتاق عند احلاجة �إىل قدرة �إ�ضافية.
( )3ال�سيارات الهجينة ذات النظام التواىل ()Series Hybrids
تع ّد هذه ال�سيارة من �أقدم انواع ال�سيارات الهجينة ،حيث يكون حمرك االحرتاق الداخلي
مرتبط ًا ب�شكل مبا�رش مع مولد كهربائي يقوم بتو�صيل الكهرباء �إىل �شاحن خا�ص
هى �سيارة كهربائية ي�ساندها حمرك احرتاق داخلي �صغري (حمرك بنزينى) .ويف هذا النظام يقوم
املحرك الكهربائي فقط بدفع ال�سيارة .بينما يقوم حمرك االحرتاق ب�إدارة مولد كهربائي فقط وال
ي�شارك يف دفع ال�سيارة .الطاقة الكهربائية املنتجة من املولد الكهربائي تخزن يف البطارية �أو متد
املحرك بالكهرباء.
فى بع�ض ال�سيارات الكهربائية يح�صل املحرك الكهربائي لل�سيارةعلى الطاقة عن طريق البطارية
فقط ,وعند و�صول حالة �شحن البطارية لدرجة معينة من م�ستوى متدين  ,ف�إن حمرك االحرتاق
يعمل ويقوم ب�شحن البطارية ,وال يقوم ب�إمداد املحرك بالكهرباء.
يو�ضح �شكل ( )6طريقة عمل ال�سيارات الهجينة ذات النظام التواىل
ويبني جدول ( )3مميزات و�سلبيات ال�سيارات الهجينة ذات النظام التواىل
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�شكل ( )6طريقة عمل ال�سيارات الهجينة ذات النظام التواىل
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جدول ( )3مميزات و�سلبيات ال�سيارات الهجينة ذات النظام التواىل
مميزات

�سلبيات

 ل ّأن حمرك االحرتاق الداخلي ال يت�صلب�شكل مبا�رش مع العجالت؛ ف�أ ّنه ميكن اال�ستفادة
منه بفعالية �أكرب وتقليل �رصف الوقود.

 ال يتيح النظام ا�ستخدام حمركاالحرتاق الداخلي لنقل احلركة للعجالت
ب�شكل مبا�رش.

 -يغني عن ا�ستخدام علب ال�رسعة.

 -زيادة وزن ال�سيارة ب�شكل ملحوظ.

 ل ّأن العجالت ت�أخذ طاقتها ب�شكل مبا�رش مناملحركات الكهربائية ومع كونها �أكرث مردود ًا
من حمركات االحرتاق الداخلي ف� ّإن النظام
يعترب موفر ًا للطاقة.

 كرثة الأجهزة املوجودة بني حمركاالحرتاق الداخلي واملحرك الكهربائي
قد ت�سبب بع�ض ال�ضياع يف الطاقة

 يتيح النظام �إيقاف ت�شغيل املحرك والقيادةبا�ستخدام الطاقة املخزنة يف البطارية
( )4ال�سيارات الهجينة ذات نظام التوازى ()Parallel Hybrids
� ّإن هذا النظام هو الأكرث انت�شار ًا يف الوقت احلايل ،ت�ستخدمه �أغلب ال�رشكات يف �سياراتها
اجلديدة نظر ًا لكونه �أكرث فعالية من النظام الت�سل�سلي و�أرخ�ص ثمناً.
هذه ال�سيارة ميكن �أن تدور عن طريق املحرك الكهربائى �أو حمرك االحرتاق �أو االثنني
معاً .وهي تختلف عن التهجني ال�ضئيل �أو املتو�سط .وهذه الإمكانية تتيح �أن تبد�أ حركة ال�سيارة
بوا�سطة املحرك الكهربائي فقط ،ثم يف ال�رسعات املتو�سطة تعمل ال�سيارة بوا�سطة حمرك
االحرتاق .وعند احلاجة لقدرة �أعلى يف حالة احلاجة للت�سارع �أو �صعود مطلع ،ف�إن املحرك
الكهربائي وحمرك االحرتاق يعمال معا على نف�س املحور لدفع ال�سيارة .و�سمى هذا النوع
باملتوازي حيث يقوم حمرك االحرتاق واملحرك الكهربائي بالعمل على التوازي لتوفري جهد
اجلر لل�سيارة.
يو�ضح �شكل ( )7طريقة عمل ال�سيارات الهجينة ذات نظام التوازى
ويو�ضح جدول ( )4مميزات و�سلبيات ال�سيارات الهجينة ذات نظام التوازى
ويبني جدول ( )5مقارنة بني تو�صيل م�صدري الطاقه بال�سيارة الهجينة فى حالتى نظام
التوازى ونظام التواىل
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�شكل ( )7طريقة عمل ال�سيارات الهجينة ذات نظام التوازى
جدول ( )4مميزات و�سلبيات ال�سيارات الهجينة ذات نظام التوازى
مميزات
 ل ّأن تو�صيل حمرك االحرتاق الداخليبالعجالت مبا�رش ف�أنه يقلل من �ضياع الطاقة
 ا�ستخدام حمرك االحرتاق الداخلي يوفر املزيدمن القدرة لتحريك ال�سيارة
 ل ّأن عدد املكونات يف النظام �أقل فال�سياراتتكون �أخف وزن ًا.

�سلبيات

 حمركات االحرتاق الداخلي لي�ست عملية يف كافةال�رسعات.
 يتطلب ا�ستخدام علبة �رسعة على عك�س النوعالت�سل�سلي.
 نظر ًا الت�صال م�صدرين خمتلفني للطاقة بعلبةال�رسعة فعلية يتم ا�ستخدام �آليات معقدة للتو�صيل منعاً
لإعاقة �أحدهما للآخر.

جدول ( )5مقارنة بني تو�صيل م�صدري الطاقه بال�سيارة الهجينة فى حالتى نظام التوازى ونظام التواىل
تو�صيل نظام التوازي
يزود خزان الوقود حمرك البنزينتزود البطاريات املحرك الكهربيبالطاقه الكهربائية
ميكن لأي من املحركني ت�شغيل ناقلاحلركه يف نف�س الوقت

تو�صيل نظام التوايل
ي�شغل حمرك البنزين املولد والذي بدورهي�شحن البطاريات،
يزود املحرك الكهربى بالطاقه الكهربائيةيدير املحرك الكهربى ناقل احلركه( .الي�ؤدي حمرك البنزين �أي عمل يف تزويد
ال�سياره بالطاقه)
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( )5ال�سيارات الهجينة ذات النظام املختلط
هذه ال�سيارات ت�ستخدم نظام ًا يجمع بني النظامني التواىل والتوازى� ،إذ � ّأن املحرك يت�صل ب�شكل مبا�رش
مع العجالت عرب علبة �رسعة من جهة ،ومن جهة �أخرى يت�صل مع مولد كهربائي يقوم ب�شحن البطارية
�أو يقدم الكهرباء ب�شكل مبا�رش للمحرك الكهربائي الذي يت�صل �أي�ض ًا بعلبة ال�رسعة.

يف هذا النوع يوجد كمبيوتر خا�ص يقوم با�ست�شعار ظروف القيادة وحالة البطارية الختيار و�ضع القيادة
الأكرث مالءمة للح�صول على التوفري الأكرب .فعندما تكون البطارية م�شحونة والطريق ال يتطلب الكثري
من القدرة يقوم الكمبيوتر ب�إيقاف ت�شغيل حمرك االحرتاق الداخلي والقيادة با�ستخدام الطاقة الكهربائية
فقط.
�أما عندما حتتاج ال�سيارة للمزيد من العزم �أو تنخف�ض ن�سبة ال�شحن يف البطارية ف� ّإن الكمبيوتر يقوم
بت�شغيل حمرك االحرتاق الداخلي ب�شكل تلقائي.
يو�ضح �شكل ( )8طريقة عمل ال�سيارات الهجينة ذات نظام املختلط

مق�سم القوة (�أو القدرة) ( ، )power split deviceالواقعة بعد املحرك البنزيني
تكون مهمة وحدة ّ
م�سارين خمتلفني ،وبن�سب متبادلة ب�إ�ستمرار .امل�سار الأول
الدوارة اىل
َ
مبا�رشة ،ف�صل القوة امليكانيكية ّ
هو التقليدي الذي ينقل حركة الدوران الوا�صلة من املحرك البنزيني ،اىل عجل َتي الدفع الأماميتني،
بينما يتوىل امل�سار الثاين نقل الق�سم املتبقي من حركة الدوران النا�شئة �إذ ًا عن املحرك البنزيني ،اىل
�سيحولها اىل طاقة كهربائية موجهة� ،إما اىل املحرك الكهربائي الدافع للم�ساهمة
املو ّلد الكهربائي  الذي
ّ
يف دفع العجلتني� ،أو اىل البطارية ل�شحنها .لكن قبل �إنتقال قوة امل�سار الثاين ،من املو ّلد الكهربائي
اىل البطارية �أو اىل حمرك الدفع الكهربائي ،يجب �أن متر �أو ًال يف وحدة التحكم بالقدرة (power
 )control unitالواقعة وظيفي ًا بعد املولد مبا�رشة .ويف تلك الوحدة يقع عاك�س  AC/DCبني املو ّلد
الكهربائي وحمرك الدفع الكهربائي والبطارية.

�شكل ( )8طريقة عمل ال�سيارات الهجينة ذات نظام املختلط
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ت�صنيف ال�سيارات الهجينة ح�سب القدرة
تق�سم ال�سيارات الهجينة يف هذا الت�صنيف ح�سب قدرة املحركات الكهربائية امل�ستخدمة فيها ونوع
البطاريات املوجودة ،حيث تقوم بع�ض ال�رشكات بتخفي�ض هذه القدرة لتخفي�ض التكاليف
وال�سعر ،والتى ت�صنف �إىل:
� .1سيارات هجينة م�صغرة()Mini (Micro) Hybrids
حتتوى هذه ال�سيارات على بطاريات �صغرية لتقليل التكلفة ،يقت�رص دورها على دعم حمرك
االحرتاق الداخلي فقط حيث ال ت�سمح �سعة البطارية واملحركات الكهربائية بف�صل حمرك
االحرتاق الداخلي.
 .2ال�سيارات الهجينة املتو�سطة ()Mild Hybrids
تكون املعدات الكهربائية يف هذا النوع �أكرب حجم ًا وت�ستخدم ب�شكل �أ�سا�سي يف ال�سيارات ذات نظام
التوازى ،لكنها �أي�ض ًا ال توفر �إمكانية القيادة يف الو�ضع الكهربائي ب�شكل كامل.
بل ميكنك ا�ستخدام هذا الو�ضع مل�سافات ق�صرية ،ويكون ثمن هذه ال�سيارات متو�سطاً.
 .3ال�سيارات الهجينة القوية()Strong Hybrids
ميكن �أن تكون هذه ال�سيارات من ال�سيارات ذات النظام التواىل �أو التوازى �أو املختلط ،،ي�سمح
هذا النوع من القيادة با�ستخدام الو�ضع الكهربائي وف�صل حمرك االحرتاق الداخلي ب�شكل كامل
ومل�سافات �أكرب.
كما تدعم �إمكانية الف�صل الآيل ملحرك االحرتاق الداخلي عند التوقف لتوفري الوقود عند القيادة
يف املدن.
بطاريات ال�سيارات الهجينة
تتميز البطاريات امل�ستخدمة يف ال�سيارات الهجينة بالآتي :
• •ذات كثافة عالية للطاقه متكنها من قطع م�سافات طويله
• •ميكنها �إنتاج قدرة عالية �أو تخزين طاقه كهربائية كبريه خالل وقت ق�صري
• •تتحمل عدد كبري من مرات ال�شحن والتفريغ
من �أنواع البطاريات امل�ستخدمة :
• •بطاريات نيكل كادميوم -معدن ()NiCad
• •بطاريات ليثيوم �أيون ()Lithium ion
تقريبا تعمل با�ستخدام حزمة بطاريات من النيكل كادميوم ()NiCad
اغلب ال�سيارات الهجينة
ً
لتخزين الطاقة ملحركها الكهربائي .على الرغم من �أنها تقنية ممتازة ومتينة� ،إال �أن ال�شحن ال يتم
ب�رسعة مثل �أنواع البطاريات الأخرى،كذلك فان النيكل ثقيل للغاية .حاليا مت االجتاه ال�ستخدام
حزم البطاريات منخف�ضة الوزن التي ت�ستخدم الرتكيب النانوي لزيادة الكفاءة ،وكذلك �إمكانية
التبديل ال�شامل �إىل بطاريات من نوع الليثيوم �أيون .هناك الكثري من فوائد تقنية الليثيوم �أيون،
مثل الوزن اخلفيف وزمن ال�شحن الأ�رسع .وفى امل�ستقبل القريب ،هناك احتمال �أن ت�صبح حزم
متاما
بطاريات الليثيوم �أيون نانو
املح�سنة متوفّرة بالإ�ضافة �إىل حتول �آخر بعي ًدا عن البطاريات ً
ّ
�إىل تكنولوجيا �أحدث ت�سمى املكثفات عالية التفريغ .عموما تعمل م�صانع ال�سيارات على تخفيف
حجم ووزن البطاريات والتى متثل قدرا كبري من حمولة ال�سيارة
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التحكم يف ال�سيارة الهجينة

ي�ستخدم املعالج الدقيق الإلكرتوين يف :
• •التحكم يف الكبح املنتظم

• •تنظيم تنقية العادم من الغازات ال�ضارة

ت�صنف الإلكرتونيات امل�ستخدمة يف ال�سيارة الهجينة �إىل -:
• •�إلكرتونيات القدرة

• •�إلكرتونيات التحكم

يو�ضح جدول ( )6خ�صائ�ص نوعي الإلكرتونيات امل�ستخدمة يف ال�سيارات الهجينة،عموما يعتمد
املعالج الدقيق الإلكرتوين على برجمه احلا�سب الآيل.
يو�ضح �شكل ( )9الكرتونيات القدرة والكرتونيات التحكم
ويبني جدول ( )7مميزات وعيوب ال�سيارات الهجينة

جدول( )6خ�صائ�ص الإلكرتونيات امل�ستخدمة يف ال�سيارة الهجينة
�إلكرتونيات القدرة
تقوم بتنظيم توزيع التياراتالكهربائية العالية.
تقوم بتنظيم اجلهد الكهربائيبكفاءة عالية ووزن و�سعر
منا�سبني.
تتكون من حمول كهربي يقومبتحويل التيار امل�ستمر املورد من
جمموعة البطاريات �إىل تيار
مرتدد لت�شغيل املحرك الكهربى

�إلكرتونيات التحكم
تقوم بتنظيم العمل املتبادل بني حمركالإحرتاق الداخلي واملحرك الكهربى
واملولد الكهربى والبطاريات
و�أن يعمل حمرك الإحرتاق الداخلييف نطاق قدرة منا�سبه �أثناء �سري
ال�سيارة،لنقل الت�شغيل من جزء من
حركة حمرك الإحرتاق الداخلي �إىل
املحرك الكهربي
تنظيم �إ�ستخدام جزء من حركةحمرك البنزين لإنتاج تيار كهربي
ل�شحن البطارية
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�شكل ( )9الكرتونيات القدرة والكرتونيات التحكم
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جدول ( )7مميزات و�سلبيات ال�سيارات الهجينة
ال�سلبيات

املميزات

 ارتفاع �سعر قطع الغيار ،وعدم توفرهاب�سهولة.

 توفري فى الوقود ي�صل اىل  50%مقارنةبال�سيارات العادية

 نفاذ �شحن البطارية ب�رسعة كبرية وخا�صة�أثناء ال�سري على املرتفعات.

 تقليل ملوثات البيئة (نظرا لتقليل انبعاثالغازات)

 انخفا�ض ال�ضو�ضاء وال�شو�رشة مقارنة بال�سياراتالعادية
 حجم حمرك ا�صغر ,مع احلفاظ على نف�س نتائجاملحرك االكرب فى ال�سيارة العادية
 وزن املحرك اقل من املحرك التقليدى -كفاءة جيدة لعمل املحرك.

 -عزل ال�صوت اخلارجي قليل

 بع�ض االنواع غري منا�سبة للم�سافاتالطويلة

 معظم ال�سيارات الهجينة �صغرية احلجموبالتايل فهي تفتقد مليزة ال�صف الثالث داخل
كابينة ال�سيارة
 ترتبط� أ�سعار ال�سيارات الهجينة ب�شكلوثيق مع �أ�سعار الوقود ،فكلما ارتفع �سعر
الوقود زاد �سعر ال�سيارات الهجينة حيث
يزيد الطلب على كالهما

 حت�سني �أداء �آلية الكبح .حيث ي�ساعد املحركالكهربائي يف �رسعة كبح ال�سيارة ،بتقليل �رسعة
احلركة بطريقة �رسيعة وعملية
� -إمكانية ا�ستعادة الطاقة وتخزينها ب�شكل م�ستمر

 انخفا�ض مقاومة الهواء عند ال�سري على الطرقال�رسيعة

 ثبات حركة ال�سيارة على الطريق نظراالنخفا�ض اال�ضطرابات امليكانيكية

 ثقل الوزن ،حيث ي�ستهلك جزءا كبريامن حمولة ال�سيارة ببطارية كبرية احلجم
وثقيلة الوزن

 الن ال�سيارات الهجني تخزن كمية عاليةمن الكهرباء يف البطاريات ،لذا ففي حال
وقوع حوادث ال قدر الله فان هذا يعني
�أن هناك فر�صة كبرية لل�صعق بالكهرباء.
وعندئذ ميكن ان ي�صعب ن�سبيا لرجال الإنقاذ
الو�صول اىل ركاب ال�سيارات �أو ال�سائق
ب�سبب خماطر ال�ضغط العايل يف ال�سيارة

 -العمل فى جميع الظروف اجلوية

 انخفا�ض �أعطال املحرك -حتمل �أعلى للمحرك

 متانة قطع و�أجزاء ال�سيارة ،حيث تبقى قيمةال�سيارة الهجينة امل�ستعملة على نف�س القيمة �أو �أقل
قليال من اجلديدة

 ال ت�ستهلك كميات كبرية من الوقود وبالتايلتعطي عائد ًا متميز ًا على اال�ستثمار
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« ال�سيارة الكهربائية » �أم « ال�سيارة الهجينة » ؟
مع ان ال�س��يارات الهجينة �أقل ا�س��تهالكا للبنزين  /الديزل ب�ش��كل كبري من مثيالته��ا التقليدية من
ناحية ،وتوافرها ب�أ�سعار منطقية غري مرتفعة بل مقرتبة من �أ�سعار ال�سيارات التقليدية ،فامل�ستقبل
ازديادا يف الطلب على هذه ال�س��يارات خ�صو�صً ��ا من الطبقات الو�س��طى كونها
القريب �سي�ش��هد
ً
�س��يارات غري فارهة لكن متطورة ،وعند النظر على املدى البعيد فالو�ض��ع يختلف كثريا ،فعلى
الرغم من �أن ال�سيارات الهجينة تزداد انت�شارا على ح�ساب ال�سيارات التقليدية ،فمناف�سها امل�ستقبلي
أ�صل)
�سيكون ال�سيارات الكهربائية التي تتفوق عليها يف جمال ا�ستهالك الوقود (كونها ال حتتاجه � اً
والتقنيات احلديثة ،لكنها تعاين من م�شكلة ارتفاع الثمن حتى الآن.
مع �أن ال�سيارات الكهربائية قد حتتاج لب�ضع �سنوات قبل �أن ت�صبح متاحة للعامة على نطاق وا�سع
بتخفي�ض �أ�س��عارها لتقارب �أ�سعار �سيارات حمركات االحرتاق الداخلي ،لكن بحلول ذلك الوقت
فال�س��يارات الهجينة لن تكون قادرة على مناف�س��تها يف الواقع ،فحتى مع انخفا�ض �أ�س��عار الوقود
(والذي �س��يكون نتيجة �أكيدة لنق�ص الطلب عليه) فال�س��يارات الكهربائية بالكامل �ستبقى �أقل تكلفة
من حيث الت�شغيل واال�ستخدام.
وتوفر
وب�ش��كل عام ،تعترب ال�سيارات الهجينة خيارا� أف�ضل ن�س��بةً للتكنولوجيا والأ�سعار احلاليةّ ،
القدرة على االختيار ما بني القيادة من خالل البطاريات �أو الوقود مرونة �أكرث لل�سائق.
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الباب الرابع
مكونات حتويل الطاقة لل�سيارات الكهربائية
Power conversion components for eMobility
حتتوى ال�سيارات الكهربائية ( )EVsعلى نظام حتويل الطاقة الكهربائية وهو عبارة عن جمموعة
اجهزة الكرتونية هى  :مبدل( )Converterوعاك�س ( )Inverterووحدة حتكم (منظم ) ()Controller
مدجمني يف وحدة واحدة ،كل منهم ي�ؤدي وظائف خمتلفة ،يو�ضح �شكل ( )1مثال لتمثيل املكونات
الرئي�سية بال�سيارة الكهربائية .تنتج هذه الإلكرتونيات الكثري من احلرارة ولذا لها نظام تربيد خم�ص�ص
لها منف�صل عن املحرك والذي يت�ضمن على م�ضخة ومربد ،كما فى �شكل (.)2

�شكل ( )1متثيل املكونات الرئي�سية بال�سيارة الكهربائية

�شكل ( )2مثال نظام تربيد خم�ص�ص
()Ref. http://www.electric-motors-price.info/vehicle-air-conditioning
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�سيتم يف هذا الباب ا�ستعرا�ض تو�ضيحى جلميع املكونات االتية :
• •جهازالتفا�ضلامليكانيكى
• •وحدات التحكم (املنظمات )
(�أ) وحدة حتكم بالتيار امل�ستمر ()DC
(ب) وحدة حتكم بالتيار املرتدد ()AC
• •املحركات
( )1املحرك احلثى ()AC
( )2حمرك كهربائي  /مولد
• •املولدات
(�أ) مولد كهربي تيار م�ستمر
(ب) مولد تيار متغري تزامني (ثالثي الأوجه)
(ج) مولد املغناطي�س الدائم
(د) مولد الع�ضو الدوار ذو امللفات
• •العاك�سات
• •املبدالت
�أوال  :جهاز التفا�ضل امليكانيكى ()Mechanical differential
هو جهاز ميكانيكي يتكون من عدة ترو�س .يتم ا�ستخدامه يف جميع املركبات الرباعية الآلية تقريبا .يتم
ا�ستخدامه لنقل الطاقة من عمود الإدارة �إىل عجالت القيادة .وتتمثل مهمتها الرئي�سية يف ال�سماح لعجالت
القيادة بالتدوير يف دورة يف الدقيقة خمتلفة مما يتيح للعجالت االلتفاف حول الزوايا مع ا�ستمرار تلقي الطاقة
من املحرك .يو�ضح �شكل ( )3متثيل مو�ضع جهاز التفا�ضل امليكانيكى بال�سيارة الكهربائية

�شكل ( )3متثيل مو�ضع جهاز التفا�ضل امليكانيكى بال�سيارة الكهربائية
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ثانيا  :وحدات التحكم (املنظمات ) ()Controllers
ميكن متثيل وحدة التحكم بانها عقل ال�سيارة ،حيث تدير جميع املكونات اال�ضافية للمركبة الكهربائية.
فمثال يتم التحكم يف معدل ال�شحن با�ستخدام معلومات من البطارية .كما �أنها ترتجم عملية ال�ضغط على
معجل ال�رسعة ( )pedalل�ضبط ال�رسعة يف عاك�س املحرك.
حيويا فى جميع ال�سيارات وتكون �أكرث تعقي ًدا يف املركبات الكهربائية،
جزءا
لذا تعد �أنظمة التحكم
ً
ً
حيث انها تراقب وتتحكم ب�شكل منا�سب فى املكونات الإ�ضافية والتى ت�شتمل على  :بطاريات اجلهد
العاىل واملحركات والعاك�سات واملبدالت وامل�ضخات والفرامل املتجددة ()Regenerative braking
وملحقات �إخرى .يجب التحكم يف هذه املكونات للت�شغيل ال�صحيح والفعال.
يتم تنفيذ اجراءات التحكم يف هذه املكونات من خالل وحدات خم�ص�صة تتوا�صل مع بع�ضها البع�ض لتحديد
�إجراء التحكم ال�صحيح للمكونات .مثال عند التحكم يف الوقود مبركبة غري كهربائية اى عندما ت�ضغط قدم
ال�سائق على دوا�سة البنزين عندئذ يتلقى كمبيوتر املحرك ،املعروف با�سم وحدة التحكم يف توليد القوة
( ،)powertrain control module) (PCMمدخالت من امل�ست�شعرات ويزيد من كمية الوقود
املحقون ،بينما يف املركبات الكهربائية ي�صبح هذا �أكرث تعقي ًدا .على �سبيل املثال ،يف �سيارة هجينة عندما
ت�ضغط قدم ال�سائق على دوا�سة البنزين ،حتدد ظروف خمتلفة مثل �شحن البطارية ومقدار هبوط
الدوا�سة ما ميكن التحكم به لتحريك ال�سيارة �إىل �أجتاه الطريق� .إذا كانت البطارية م�شحونة مبا فيه
الكفاية ،فقد ي�شري � PCMإىل املحرك واملكونات ذات ال�صلة مبا�رشة �أو من خالل وحدات حتكم حمددة
لقيادة ال�سيارة على طاقة كهربائية نقية �أو باال�شرتاك مع املحرك� .إذا كانت البطارية منخف�ضة ال�شحن،
فقد ي�ستخدم  PCMاملحرك للتحرك على الطريق �أثناء االت�صال باملحرك للدخول يف و�ضع توليد الطاقة
ل�شحن البطارية .هذا املثال هو جمرد جزء �صغري من كمية ال�ضوابط امل�ستخدمة يف املركبات.
عموما معظم ال�سيارات الكهربائية احلديثة ت�شتمل على ميكرو كمبيوتر يقوم مبراقبة �أداء املكونات
الأ�سا�سية فى ال�سيارة ليتحكم فى �أدائها من خالل �إر�سال �إ�شارات �إىل وحدة التحكم ووحدة احلماية.
ويبني �شكل ( )4مو�ضع منظم املحرك فى ال�سيارة .ميكن ان يكون املتحكم من نوع التيار امل�ستمر �أو
التيار املرتدد ،فيما يلى تو�ضيح ذلك

�شكل ( )4مو�ضع متحكم املحرك
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(�أ) وحدة حتكم بالتيار امل�ستمر ()DC
فى هذا النوع يح�صل املحرك على جهد التحكم من وحدة التحكم بالتيار امل�ستمر اعتمادا على
خمرج مقيا�س فرق اجلهد ( .)potentiometerويتم التحكم فى ال�رسعة ( )acceleratorمن
خالل دائرة تعديل عر�ض النب�ضة ( .)PWM) (pulse width modulationيو�ضح �شكل
( )5وحدة حتكم بالتيار امل�ستمر.
يبني �شكل ( )6عمل وحدة حتكم بالتيار امل�ستمرب�أ�ستخدام () PWM

�شكل ( )5وحدة حتكم بالتيار امل�ستمر
()Courtesy: howstuffworks.com

�شكل ( )6عمل وحدة حتكم بالتيار امل�ستمرب�أ�ستخدام( )PWM
()Courtesy: howstuffworks.com
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(ب) وحدة حتكم بالتيار املرتدد ()AC
تخلق وحدة التحكم بالتيار املرتدد ثالثة موجات جيبية بني كل موجة ( 120ثالثة اطوار ) AC
o

ب�أ�ستخدام  6جمموعات من تران�ستورات القدرة ،يكون مدخل وحدة التحكم  300فولت،
وتنتج  240فولت تيار مرتدد ثالثى الطور
يو�ضح �شكل ( )7مكونات وحدة حتكم بالتيار املرتدد ،ويبني �شكل ( )8عاك�س ثالثى الطور لوحدة
حتكم بالتيار املرتدد

�شكل ( )7وحدة حتكم بالتيار املرتدد
()Courtesy: howstuffworks.com

�شكل ( )8عاك�س ثالثى الطور لوحدة حتكم بالتيار املرتدد
()Courtesy: howstuffworks.com
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ثالثا  :حمركات ال�سيارات الكهربائية
تختلف ال�سيارات الكهربائية عن تلك التي تعمل بوقود البنزين باحتوائها على حمرك كهربائي
يحركها من مكان �إىل �آخر ،وهو حمرك كهربائي تقليدي يدور با�ستخدام تيار م�ستمر(� )DCأو تيار
مرتدد( ،)ACويتكون من عدة �أجزاء هى  :اجلزء الثابت ،اجلزء الدوار ،الفر�ش وحلقات التثبيت
املنزلقة ،من �أنواع املحركات الكهربائية املحرك احلثى وحمرك كهربائي  /مولد ،يو�ضح جدول ()1
مقارنة بني حمرك تيار م�ستمر وحمرك تيار مرتدد
جدول ( )1مقارنة بني حمرك تيار م�ستمر وحمرك تيار مرتدد
حمرك تيار م�ستمر ()DC

ناقل حركة متعدد ال�رسعات
اثقل وزنا عند القدرة املكافئة
اعلى تكلفة
كفاءة  95% - 85 %عند احلمل الكامل
منظم ب�سيط
املحرك  /املنظم اقل تكلفة

حمرك تيار مرتدد ()AC

ناقل حركة احادى ال�رسعة
وزن خفيف
اقل تكلفة
كفاءة  95%عند احلمل الكامل
تكلفة املنظم اعلى
املحرك  /املنظم  /العاك�س اكرث تكلفة

 -1املحرك احلثى ()AC
حم��رك التيار امل�تردد هو يف الواقع حمرك ثالثي الطور يحتوي على ميزة �رسعة الت�ش��غيل عند
 240فولت .ع�ش��اق ال�س��يارات واخلرباء يرون �أن هذا النوع من املحركات قابل للتكيف .ميزة
التجديد ميكن �أن تعمل �أي�ضا كمولد يعيد الطاقة �إىل بطارية  .EVعندما يتعلق الأمر ب�أداء الطرق،
ميكن �أن حت�ص��ل ال�س��يارات الكهربائية املزودة مبحركات  ACعلى قب�ضة �أف�ضل يف الت�ضاري�س
الوعرة وتعمل ب�سال�س��ة �أكرب .كما �أن لديها املزيد من الت�س��ارع .عل��ى الرغم من �أن حمركات
احلث بالتيار املرتدد �أغلى من حمركات التيار امل�ستمر� ،إال �أنها ال تزال �شائعة لدى �أكرب ال�رشكات
امل�ص��نعة لل�سوق وال�سيارات لأنها مثالية لل�سيارات عالية الأداء ،يو�ضح �شكل ( )9مو�ضع حمرك
حثي ثالثي الطور بال�سيارة الكهربائية ويبني �شكل ( )10مكونات حمرك حثي ثالثي الطور

�شكل ( )9مو�ضع حمرك حثي ثالثي الطور بال�سيارة الكهربائية
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�شكل ( )10مكونات حمرك حثي ثالثي الطور
 - 2حمرك كهربائي  /مولد () Electric Motor / Generator
ت�ستخدم ال�سيارات الكهربائية احلديثة حمركات  ACبدون فر�ش( ،) brushless motorsمما يعني
�أنه على عك�س حمركات الفر�شاة(  ،)brush motorsال يوجد ات�صال كهربائي مبا�رش بني الع�ضو
الدوار (املتحرك) والع�ضو الثابت .نتيجة لذلك،ف�أنها متتاز باحتكاك �أقل وحتمل �أطول .تعد حمركات
التيار املرتدد بدون فر�ش من اكرث املحركات انت�شارا وامل�ستخدمة فى التحكم فى احلركة .ت�ستخدم هذه
املحركات تكنولوجيا احلث الكهرومغناطي�سى لكل من اجلزئني الثابت واملتحرك فى املحرك .ي�ؤخذ
فى االعتبار كمية التيار املتدفق فى كال امللفني النحا�س ل�ضمان ا�ستقرار الدوران عن طريق توزيع
القطبية النا�شئة عن املجال الكهرومغناطي�سى على الوجه االكمل ،يو�ضح �شكل ( )11مكونات حمرك
تيار مرتدد بدون فر�ش.
ميكن للمحرك الكهربائي �أن يعمل �أي�ضً ا كمولد وميكن ا�ستخدامه لل�شحن املجمع حيث يتم �أثناء الفرملة
(الكبح) ،ا�سرتداد الطاقة احلركية و�شحن البطارية بها ،اى من خالل الفرامل يتحول عمل حمرك
ال�سيارة الكهربائية اىل مولد لتحويل الكثري من الطاقة احلركية املفقودة عند التباط�ؤ مرة �أخرى �إىل
طاقة خمزنة يف بطارية ال�سيارة ....يف الأ�سا�س ،تتمثل الطريقة الأكرث فعالية لقيادة �أي مركبة يف
الت�سارع ب�رسعة ثابتة ومن ثم عدم مل�س دوا�سة الفرامل �أب ًدا ،يو�ضح �شكل ( )12متثيل عملية حمرك /
مولد
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�شكل ( )11مكونات حمرك تيار مرتدد بدون فر�ش

�شكل ( )12متثيل عملية حمرك  /مولد
()Courtesy: howstuffworks.com
حمرك ال�سيارة الهجينة
ت�ستعمل بع�ض ال�سيارات حمركات الوقود الداخلي للحركة ،والتي تعمل بوقود الديزل �أو البنزين،
وت�ستعمل بع�ض ال�سيارات الأخرى املحرك الكهربائي للحركة ،ولكن ال�سيارات الهجينة تعتمد على
خليط بني الإثنني ،فهي جتمع ما بني وجود حمرك االحرتاق الداخلي واملحرك الكهربائي يف نف�س
الوقت
يو�ضح جدول ( )2خ�صائ�ص املحركات
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جدول ( )2خ�صائ�ص املحركات
اخل�صائ�ص

حمرك فر�شاة DC

�أق�صى كفاءة
الكفاءة عند  10%من احلمل
اق�صى �رسعة()RPM
تكلفة املنظم من�سوبة اىل حمرك
فر�شاة DC

85 - 89%
80 - 87%
4000 - 6000
1

حمرك  DCبدون فر�ش -
مغناطي�س دائم

95 - 97%
73 - 82%
4000 - 10000
3-5

حمرك حثى ()AC

94 - 95%
93 - 94%
9000 - 15000
6-8

رابعا  :املولدات الكهربائية ()Alternators
عمل البطارية يف ال�سيارة هو:
• •م�صدر للطاقة الكهربائية املخزنة لت�شغيل «املار�ش» ليبد�أ دوران حمرك الديزل
• •ت�ش��غيل الأجهزة امل�ساعدة بال�س��يارة� -أثناء توقف حمرك الديزل  -امل�سجل ،ت�شغيل زجاج النوافذ،
م�ساحة الزجاج الأمامي ،م�ضخة ر�ش املياه على الزجاج.
�أما البطارية فيتم �ش��حنها من خالل مولد كهربي يدار بوا�س��طة �سري كاوت�ش من حمرك الديزل اخلا�ص
بال�سيارة .يو�ضح �شكل ( )13متثيل مو�ضع املولد بال�سيارة ،فيما يلى �أنواع املولدات الكهربائية
(�أ) مولد كهربي تيار م�ستمر
يحت��وي مولد الإثارة اخلارجي��ة ( )separate excited DC generatorعلى مفتاح كهربائي دوار
( )commutatorوفر�ش كربونية ( )Brushومن عيوبه:
• •يحتاج �إىل �صيانة على فرتات ق�صرية
• •حجمه ووزنه كبري
• •ثمنه مرتفع
(ب) مولد تيار متغري تزامني (ثالثي الأوجه)
يتكون املولد من:
• •ع�ضو دوار يحتوي على �أقطاب مغناطي�سية
• •ع�ضو ثابت عبارة عن رقائق ال�صلب ال�سليكوين املحتوي على جماري ( )slotsتو�ضع بها
امللفات املنتجة للقوة الدافعة الكهربائية للمولد.
من خ�صائ�ص هذا املولد:
1.1تختلف �أقطاب هذا املولد عن �أنواع املولدات الأخرى
2.2عدد الأقطاب ي�ص��ل �إىل  12قطبا يقابها  36جمرى يف الع�ض��و الثابت ،حيث ي�ستخدم ملف واحد ينتج
 12قطبا ،وت�أخذ الأقطاب �شكال خملبيا( )Claw polesوهذه الرتكيبة ت�ساعد على تقليل الوزن
3.3خمرج املولد  14فولت عند ال�رسعة املنخف�ضة ملحرك الديزل ،حيث ي�ستخدم يف �شحن البطارية.
4.4اليعمل املولد على �رسعة دوران ثابتة
5.5تتغري �رسعة دوران املولد من حوايل  1200لفة/الدقيقة �إىل �أكرث من  12000لفة/دقيقة
6.6يولد طاقة كهربائية من �أقل �رسعة حتى �أعلى �رسعة
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7.7ترتبط �رسعة املولد ب�رسعة الدخول ل�صندوق ترو�س �رسعات ال�سيارة
8.8ي�شتمل على منظم جهد كهربي ( )voltage regulatorمن النوع �سواء الكهرومغناطي�سي �أو
الإليكرتوين للحفاظ على جهد خمرج اليتعدى  14فولت مهما زادت ال�رسعة.
9.9من عيوبه وجود حلقات الإنزالق والفر�ش الكربونية الالزمة لتو�صيل التيار �إىل ملف املجال
املغناطي�سي بالع�ضو الدوار.
(ج) مولد املغناطي�س الدائم
هو مولد تزامني ثالثي الأوجه يتكون من:
• •ع�ضو دوار يحتوي على عدد من الأقطاب املغناطي�سية الدائمة ()Permanent magnet
ت�صل �إىل  12قطبا �أو �أكرث وال يحتوي على ملفات واليحتاج للتغذية بالتيار ،والي�شتمل على
حلقات انزالق �أو فر�ش ()brushless
• •ع�ضو ثابت يحتوي على ملفات ثالثية الأوجه ت�ستنتج من خاللها القوة الدافعة الكهربية ثالثية
الطور ،والتي تزيد مع تزايد �رسعة املولد.
• •يتم التحكم يف جهد خمرج املولد با�ستخدام دوائر “ثري�ستور” �أو “ترانزي�ستور” ،حيث يتم
التحكم يف زاوية �إ�شعال الثريي�ستور .ويتم �ضبط جهد املخرج بني  12-14فولت لينا�سب جهد
�شحن البطارية بالإ�ضافة �إىل تغذية م�ساعدات ال�سيارة.
(د) مولد الع�ضو الدوار ذو امللفات
يتكون هذا النوع من:
 مولدان يف ج�سم واحد� ،أحدهما املولد الرئي�سي ،والآخر �أ�صغر كثريا يف احلجم ويكون م�سئوال عنتغذية ملفات جمال املولد الرئي�سي
 يتكون املولد الرئي�سي من ملفات ثالثية الطور يف الع�ضو الثابت ،يقابلها ملفات �أقطاب يف الع�ضوالدوار.

�شكل ( )13متثيل مو�ضع املولد بال�سيارة
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خام�سا  :العاك�سات ()Inverters
هى �أجهزة كهربائية حتول التيار امل�ستمر (� )DCإىل التيار املرتدد ()AC
يو�ضح جدول ( )3انواع وتطبيقات العاك�سات
جدول ( )3انواع وتطبيقات العاك�سات
البند

االنواع

التو�ضيح

 عاك�س موجة مربعة �شبه موجة عاك�س موجة مربعة معدل -عاك�س موجة جيبية نقية

التطبيقات

 حتويل التيار امل�ستمر الناجت من الألواح ال�شم�سية �أو البطاريات �أو خاليا الوقود �إىلتيار مرتدد
 عاك�سات �صغرية لتحويل قدرة التيار امل�ستمر من الألواح ال�شم�سية �إىل التيار املرتددلل�شبكة الكهربائية
 -ي�ستخدم  UPSعاك�س لتجهيزالتيار املرتدد عندما تكون الكهرباء الرئي�سية متاحة

العيوب

لي�ست مثالية للأحمال  ACاحلثية واملحركات .ميكن �أن تتلف الأجهزة الإلكرتونية
احل�سا�سة ب�سبب املوجات اجليبية ال�ضعيفة نتيجة البطاريات املنخف�ضة

عاك�س [(]Inverter (DC / AC)or (AC / DC
يتم التحكم مبحركات الدفع الكهربائي عن طريق العاك�سات ،والتي يتم ت�صميمها ك�إلكرتونيات قوى
حتتوى على متحكم منطقي( )control logic
يحول العاك�س التيارامل�ستمر( )DCمن البطارية �إىل تيار مرتدد ( )ACيتم ا�ستخدامه من قبل الأجهزة
الأخرى مثل حمرك اجلر وم�ضخة �سائل التربيد.
يقوم العاك�س بتحويل جهد املولد ثالثي الطور (�أي املحرك الكهربائي �أثناء عملية الفرملة) �إىل جهد
تيار م�ستمر ل�شحن البطارية .وباملثل ،عند ت�شغيل املحرك الكهربائي ،يتم حتويل جهد التيار امل�ستمر
للبطارية �إىل جهد تيار مرتدد ثالثي الطور.
يو�ضح �شكل ( )14متثيل مو�ضع العاك�س بال�سيارة والدائرة املكافئة للعاك�س
يو�ضح �شكل ( )15طراز عاك�س عايل الكفاءة ،يحول قدرة عالية ( )DCاىل قدرة
( )Split Phase ACتردد ) (50 / 60 Hzالالزم لتغذية احمال امل�ساعدات مبا�رشة ،ومن خ�صائ�صة
االتى :
• • حدود جهد املدخل 240 - 430 Vdc / 400 - 850 Vdc
• • الكفاءة النموذجية 92 %
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• • القدرة حتى 6 Kw
• • �أحادى الطور ،ثالثى الطور

�شكل ( )14متثيل مو�ضع العاك�س بال�سيارة والدائرة املكافئة للعاك�س

�شكل ( )15عاك�س عايل الكفاءة ()DC / AC
()/https://www.belfuse.com/resources/Brochures
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�ساد�سا  :املبدالت ()Converters
هى �أجهزة كهربائية حتول التيار املرتدد (� )ACإىل التيار امل�ستمر ()DC
يو�ضح جدول ( )4انواع وتطبيقات املبدالت
جدول ( )4انواع وتطبيقات املبدالت
التو�ضيح

البند

 مبدل متثيلى �إىل رقمي ()Analog-to-digital converter( )ADCاالنواع

 مبدل رقمي �إىل متثيلي )(Digital-to-analog converter) (DAC -مبدل رقمي �إىل رقمي )(Digital-to-digital converter) (DDC

التطبيقات
العيوب

 حتويل التيار املرتدد �إىل تيار م�ستمر. الك�شف عن قيمة �إ�شارات الراديو املعدلة�ضعف قدرة التحميل الزائد للتيار؛ �أف�ضل نوعية هى املنظمات االتوماتيكية ولكنها
�أكرث تكلفة من املنظمات امليكانيكية.

يو�ضح �شكل ( )16مبدل عايل الكفاءة ،يحول قدرة عالية ( )HVDCاىل قدرة منخف�ضة ()LVDC
الالزمة لتغذية احمال امل�ساعدات مبا�رشة ) ،(12 / 24 Vdcومن خ�صائ�صة االتى :
• • حدود جهد املدخل 240 - 430 Vdc / 400 - 850 Vdc
• • الكفاءة النموذجية 93 %
• • القدرة حتى4 Kw

�شكل ( )16مبدل عايل الكفاءة ()DC / DC
)(https://www.belfuse.com/resources/Brochures/
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مبدل [(]Converter (DC / DC)or (AC / DC
جهاز يعمل على رفع �أو خف�ض اجلهد املرتدد �أو امل�ستمر ( ) AC or DCمل�صدر التغذية اعتمادا على
التطبيق .يعرف املبدل الذي يزيد اجلهد مببدل الرفع ( )step-upويطلق على املبدل الذي يقلل اجلهد
مببدل تخفي�ض ( .) step-downفى ال�سيارات الكهربائية وال�سيارات الهجينة يتم اجلمع بني مبدالت
الرفع واخلف�ض يف وحدة واحدة .فى تطبيقات مبدل الرفع يتم حتويل جهد البطارية (الذى عادة ما يرتاوح
بني  180و 300فولت) �إىل حوايل  650فولت لت�شغيل حمرك اجلر .تتمثل ميزة ا�ستخدام مبدل رفع اجلهد
بالبطارية يف ا�ستخدام بطارية �أ�صغر و�أقل تكلفة عند ا�ستخدام حمرك جهدعايل الكفاءة .قد ي�ؤدي تطبيق
مبدل اخلف�ض �إىل تقليل التيار امل�ستمر ذي اجلهد العايل ( DC 180-300فولت) من البطارية �إىل جهد
م�ستمرمنخف�ض ( 14-12فولت) والذى ميكن ا�ستخدامه ل�شحن البطارية الإ�ضافية ذات اجلهد  12فولت،
كذلك ي�ستخدم لت�شغيل الأجهزة امل�ساعدة مثل الإ�ضاءة وامل�سجل والراديو والنوافذ
مبدل [(]Converter (DC / DC
يحول مبدل  DC / DCيف �شكله الأ�سا�سي ،جهد مدخل التيار امل�ستمر غري املنظم ،عند م�ستوى معني،
�إىل جهد خمرج  DCمنظم عند م�ستوى خمتلف مع كفاءة حتويل عالية ج ًدا ( .)< 90٪يتم ت�شغيل مبدل
 DC / DCاحلديث عند الرتددات العالية ( 10كيلو هرتز  1 -ميجا هرتز) .تكون احجام املكونات مثل
املحاثات واملحوالت واملكثفات �أقل عند الت�شغيل ذات الرتددات العالية .ت�ستخدم الرتانز�ستورات مثل
()Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor( MOSFETs
وترانز�ستور ثنائي القطبية ذو بوابة معزولة )IGBTs) Insulated-gate bipolar transistor
كمفاتيح .يف النوع الأول كان ُيف�ضل التطبيقات ذات الرتددات العالية واملنخف�ضة واملتو�سطة ،بينما فى
النوع الثاين كان ُيف�ضل التطبيقات ذات الرتدد ات العالية واملنخف�ضة .يتم ت�شغيل املفاتيح و�إيقافها بوا�سطة
تقنية تعديل عر�ض النب�ضة(  ) PWM) ) (pulse width modulationبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يعترب
دور مبدل ( ) DC / DCمهم للغاية خا�صة من حيث اال�ستخدام الأف�ضل مل�صادر الطاقة ،و�إدارة الطاقة،
والأداء الديناميكي ،واملرونة ،وحت�سني النظام وتخفي�ض الوزن والتكلفة ،زادت الأحمال امل�ساعدة
�أي�ضً ا مبرور الوقت ،مما �أدى �إىل ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية .يجب الإ�شارة هنا �إىل �أن معدل
زيادة �أحمال ال�سيارات يبلغ حوايل  4%كل عام .وبالتايل� ،أدت متطلبات احلمل �إىل �رضورة رفع
م�ستوى م�صدر الطاقة
تقييم طوبولوجيات املبدل  V2Gو(V2G and G2V Converter) G2V
اعتمادا على جهد حزمة البطاريات ،ميكن ل�شاحن املركبة الكهربائية �أن ي�شتمل على طوبولوجيات خمتلفة:
ً

 -طوبولوجيا مبدالت ثنائية الإجتاه ( )AC/DCلبطاريات جهد عايل

 -طوبولوجيا مبدالت ثنائية الإجتاه ( )DC/DCلبطاريات جهد منخف�ض

يو�ضح جدول ( )5انواع املبدالت  ،AC/DCفيما يلى تو�ضيح كل نوع
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طوبولوجيا مبدالت ثنائية الإجتاه
( )DC/DCلبطاريات جهد منخف�ض

طوبولوجيا مبدالت ثنائية الإجتاه
( )AC/DCلبطاريات جهد عايل

جدول ( )5انواع املبدالت AC/DC
النوع

الإخت�صار

مبدل ن�صف قنطره
Half - Bridge Converter
مبدل قنطره كامله
Full - Bridge Converter
مبدل تعزيز -تخفي�ض ل�ضبط اجلهد
Buck - Boost Converter
مبدل م�ستويات متعدده
Multi - Level Converter
مبدل م�صفوفة
Matrix Converter
AC/DC Converter with Galمبدل  AC/DCبعزل جملفن
vanic Isolation
مبدل قنطرة كامله مع تعوي�ض لتموجات Full - Bridge Converter with DC
DC Ripple Compensation
Two - Quadrant
مبدل (تعزيز  -تخفي�ض ل�ضبط اجلهد)
(buck -boost) Converter
مبدل دفع � -سحب
Push - Pull Converter
مبدل قنطرة كامله فعاله مزدوجه معزوله
Isolated Dual Active Full
Bridge
مبدل ن�صف قنطرة معزوله
Isolated Dual Half Bridge
Series - Parallel Resonant
مبدل طوبولوجيا رنني توايل  -توازي
Topology
مبدل تعزيز  -تخفي�ض ل�ضبط اجلهد متكامل
 Modified Integrated Buckمعدل
Boost Converter
مبدل قنطرة كامله فعاله مزدوجه معزوله مع
Isolated Dual Active Full
تثبيت فعال
Bridge with Active Clamp

HBC
FBC
BBC
MLC
MC
ADC - GI
FBC - DC
TQC
PPC
IDA
IDHB
SPRT
MIC
IDA - AC

الطوبولوجيا  :درا�سة اخل�صائ�ص الهند�سية التي ال تت�أثر بتغري احلجم �أو ال�شكل
 .1مبدالت ( - )AC/DCبطاريات جهد عايل
عند ا�ستخدام حزمة بطاريات جهد عاىل ،قد يتم ا�ستخدام مبدل  AC / DCفقط لتو�صيله بال�شبكة.
يعر�ض اجلدول ( )6الطبولوجيات الرئي�سية التي ميكن ا�ستخدامها .مت النظر فقط يف الهياكل ثنائية
االجتاه �أحادية الطور بالن�سبة �إىل التيار املرتدد ،ولكن ميكن تكييفها مع هياكل ثالثية الطور لتطبيقات
الطاقة العالية
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جدول ( )6مميزات وعيوب انواع مبدالت  - AC/DCبطاريات جهد عايل
النوع

HBC

FBC

BBC

MLC

MC

 ADCG1

 FBCDC

العيوب

املميزات
 مكونات �أقل تكلفة �أقل حتكم وت�صميم ب�سيط �صغر التيار امل�ستمر ( )DCاملار �إىل ال�شبكة الكهربية -و�ضع جهد ثابت �شائع مبلف واحد ( )Lيف املخرج

 مكونات منخف�ضة االجهاد �أرخ�ص مكثف واحد ن�سبة حتويل عالية ،وم�ستوى قدرة عايل حت�سني موجة (�أو عاك�س) م�صدر التيار�أو م�صدر اجلهد تخفي�ض عنا�رص تخزين الطاقة بغر�ض الإ�ستجابة ال�رسيعه مكونات منخف�ضة الإجهاد مفقودات منخف�ضة،وكفاءة عالية حجم �أقل مر�شح �صغري ومنخف�ض التكلفة موجة تيار نقيه مع معامل قدرة قريب من الوحدة جماالت كهرومغناطي�سية منخف�ضة وت�شوي�ش �صوتيمنخف�ض
 تنظيم جهد خايل من النب�ضات عند ق�ضبان التيار امل�ستمر موجات جيبية �أقل توافقيات �رسيان طاقة ثنائي الإجتاه حتكم كامل يف قدرة املدخل �أقل تخزين طاقة مطلوبة (مكثفات غري كبرية وغري مكلفة) معزول يف مرحلة واحدة رنني ،مفاتيح �صفر جهد ،كفاءة مقارنة مع طوبولوجيا ( )Topologyالرنني التقليدي(:)DC/DC + AC/DC
* �أقل تكلفة
* �أقل مكونات و�أكرث �إحكاما
 �إنخفا�ض نب�ضات الربط بـ ( DCمكتف �أ�صغر) التحكم يف عر�ض النطاق الرتددي الوا�سع وال�رسيع يفخمرج DC
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 مكونات عالية االجهاد (رمبا يحتاج �إىلترانز�ستورات �أكرث مت�صله على التوايل �أو على
التوازي)
 توافقيات تيار متعددة (الإحتياج �إىل مر�شحكبري ومكلف)
 مكثفان كبريان غري منا�سب مل�ستويات القدرة العالية يحتاج �إىل قيمتني لـ  Vdcمقارنة بالنوع FB مكونات �أكرث واملدخل من النوع PWM حتكم معقد يحتاج مر�شح للتوافقيات غري م�ؤكد الو�صول �إىل �صفر تيار م�ستمر �إىلال�شبكة الكهربائية
 عدد �أكرب من املفاتيح مقارنة بالأنواع التقليديةHB ،FB
 عنا�رص ودوائر �إلكرتونية �إ�ضافية� -أكرث تكلفة وتعقيدا

 ن�سبة حتويل جهد املدخل /املخرج حمددةبـ 87%
 �أ�شباه مو�صالت �أكرث ح�سا�س جدا لإ�ضطرابات جهد مدخل النظام مقارنة باملبدل التقليدي :AC/DC*�أكرث تعقيدا
* مكونات �أكرث
* تكلفة �أعلى
 50%مفاتيح �أكرث من امل�ستخدم يف  FBالتقليدي
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 .2مبدالت (  - )AC/DCبطاريات جهد منخف�ض
على العك�س من ذلك ،عند ا�ستخدام بطاريات جهد منخف�ض ( ،) LVيجب �أن يوجد مبدل DC
 / DCو�سيط لزيادة اجلهد �إىل القيمة املطلوبة عند ق�ضبان التيار امل�ستمر .ميكن �أن ت�ستعيد
بطاريات  LVمزي ًدا من الطاقة من الق�ضبان �أثناء و�ضع الفرامل املتجدد .يتم تخزين طبولوجيا
امل�ستخدمة ب�شكل رئي�سي يف اجلدول (.)7
يف الطبولوجيا املتقدمة ،يتم ا�ستخدام  MOSFETsللقدرات املنخف�ضة IGBTs ،للقدرات املتو�سطة و
 GTOsللتطبيقات عالية الطاقة.
جدول ( )7مميزات وعيوب مبدالت  - AC/DCبطاريات جهد منخف�ض
العيوب

النوع

املميزات

TQC

 ب�سيط مكونات قليلة دائرة حتكم ب�سيطة -نب�ضات تيار �صغرية

PPC

 عزل جملفن مراحل رفع �أو خف�ض اجلهد مدى دورة عمل كبرية قابلة للتنفيذ �إحتمالية خمارج متعددة -نب�ضات تيار �صغرية

 �إجهاد اجلهد للمفاتيح الأ�سا�سية يكون�ضعف جهد املدخل
 �أ�صغر قدرة طاقة -مفاتيح �أقل ( فقد منخف�ض )

IDHB

 ن�صف عدد الأجهزة مقارنة بالنوعDFB
 كثافة طاقة عالية ،كفاءة حتويلالطاقة ،التعبئة مدجمة
 مفاتيح ناعمة (فتح عند �صفر جهد)بدون �أجهزة �إ�ضافية
 �أقل �إحتياجا للطاقة الإ�ضافية حتكم ب�سيط نب�ضات تيار �صغرية عند جانباجلهد املنخف�ض للبطاريات

 مفاتيح لها �إجهاد تيار �ضعف النوعFB
 يخ�ضع جانب اجلهد املنخف�ضل�ضعف جهد مدخل  dcمقارنة بالنوع
FB
 نب�ضات تيار كبرية يف مكثفاتالتق�سيم
 �إجهاد تيار غري متزن بني مفتاحنييف جانب اجلهد املنخف�ض

82

 ملفان تيار عايل (كبري ومكلف) ملف �ضبط اجلهد يف �إجتاه وملفالتعزيز يف الإجتاه الأخر
 غري عملي لن�سبة اجلهد العايل -ال يحتوي على عزل جملفن
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IDA

 كثافة طاقة عالية حتكم مرن و�رسيع عزل جملفن �إ�ستخدام ن�سبة املحوالت �أداء ديناميكي �رسيع ال يحتاج �إىل مكونات �إ�ضافيةملفاتيح بداية تنعيم الت�شغيل

 مكونات كثرية املزيد من خ�سائر التبديل مكلف �أجهاد عايل ملدى اجلهد� ،أكرب من2:1
 ال ي�ستخدم لتطبيقات اجلهد العاىل نب�ضات تيار عالية عند ق�ضيب ،dcالإحتياج ملر�شح
 -عدم مقدرة حجب تيار dc

SPRT

 عزل جملفن احلد من تيارات الو�ضع امل�شرتك ت�شغيل �صحيح لنظام احلمايةمطابقة اجلهد تعزير (�أو تقوية) وخمف�ض املرونة (ميكن �أن يعمل لـ RCتوايل �أو توازي)

 وزن وحجم كبري تكلفة عالية (� 20%أزيد مقارنةبالنوع غري املعزول)
 ال ميكن �ضمان �صفر تيار DC� -أكرث تعقيدا

MIC

 �أقل حماثات تيار عايل -وظائف �إ�ضافية

 احلد من التجاوزات احلادثة منممانعة ت�رسيب املحول خالل تبديل
التيار
 احلماية الكامنة �ضد زيادةالتيارو�ضد تيارات ق�رص الدائرة
 - IDA - ACغري ح�سا�س لت�شبع املحول
 متوجات منخف�ضة ن�سبيا فى موجةالتيار تنا�سب البطاريات
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 معقد مفاتيح �إ�ضافية (مفقودات �أعلى) عزل غري جملفن بداية �شديدة مفقودات عالية عند الرتدداتالعالية نتيجة ممانعة ت�رسيب املحول
 ممانعة مدخل كبرية االحتياج اىل مكثفات عالية اجلودة حتويل قدرة اجلهد لأعلى من قيمةجهد الق�ضبان
 التعر�ض لفقدان التحكم فى البوابةوالتى ميكن ان ت�ؤدى اىل انقطاع
التيار ونب�ضات جهد عالية
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مبدل معار�ض ()Buck converter
يخف�ض اجلهد ،يحتوى على مفتاح واحد ،ب�سيط ،كفاءة اعلى من ، 90 %يجهز جهد خمرج بقطبية
واحدة ،وتيار خمرج احادى االجتاه
مبدل تعزيز �أو تقوية ()boost converter
يرفع اجلهد ،يحتوى على مفتاح واحد ،ب�سيط ،كفاءة عالية ،يجهز جهد خمرج بقطبية واحدة
مبدل معار�ض  -مقوى ()Buck and boost converter
تخفي�ض  /ت�صعيد اجلهد ،يحتوى على مفتاح واحد ،ب�سيط ،كفاءة عالية ،يجهز جهد خمرج بانعكا�س
القطبية ،يو�ضح �شكل ( )17الدائرة املكافئة ملبدل معار�ض  -مقوى.
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�شكل ( )17الدائرة املكافئة ملبدل معار�ض  -مقوى
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الباب اخلام�س
بطاريات ال�سيارات الكهربائية
Electric Car Batteries
فى ال�سيارات الكهربائية تعتمد كل من ال�رسعة وامل�سافة املقطوعة وعزم الدوران على موا�صفات
كافيا للمحرك لفرتة
تيارا ً
املحرك وحزمة البطاريات .وفيها يتم ت�صميم حزمة البطارية بحيث توفر ً
طويلة دون �أن تت�سبب يف تدهور العمر االفرتا�ضي للبطاريات .يو�ضح �شكل ( )1املكونات اال�سا�سية
لل�سيارة الكهربائية

�شكل ( )1املكونات اال�سا�سية لل�سيارة الكهربائية
البطارية هي جممع لعده خاليا كيميائية ثانوية متماثلة ،يو�صل بع�ضها مع بع�ض تيارا م�ستمرا بجهد
(فولت) ذات قيمة معينة.تعرف البطارية التى ميكن فيها حتويل الطاقة الكيميائية �إىل طاقة كهربائية
لت�شغيل حمل (مثل ال�سيارة الكهربائية) ،كذلك ميكنها حتويل الطاقة الكهربائية �إىل طاقة كيميائية
مرة �أخرى �أثناء عملية ال�شحن ب�أنها البطارية الثانوية� .أول بطارية عرفها العامل والتي ابتكرها عامل
الفيزياءٍ الإيطايل �ألي�ساندرو فولتا( )Alessandro Voltaفى عام  1800با�ستخدام طبقات مر�صو�صة
بالتبادل من الزنك والورق .ولكن كيمياء البطارية ُاكت�شفت لأول مرة من ِقبل الكيميائي الأمريكي
جيلربت لوي�س ( )1875-1946( )Gilbert Newton Lewisيف عام 1912
تتكون البطارية من ثالثة طبقات رئي�سية هي  :الكاثود ( ،)cathodeالأنود (،)anodeوالفا�صل
(االلكرتوليت ( )electrolyteوهو مادة ذائبة تتفكك اىل ايونات ،ومن ثم جتعل املحلول مو�صال
للكهرباء).الكاثود هو الطبقة الإيجابية للبطارية والأنود هو الطبقة ال�سلبية لها .عندما يكون احلمل
مت�ص ًال ب�أطراف البطارية ،يتدفق التيار (الإلكرتونات) من الأنود �إىل الكاثود .بينما عندما يكون
ال�شاحن مت�ص ًال ب�أطراف البطارية ،يتم عك�س تدفق الإلكرتونات� ،أي من الكاثود �إىل الأنود.
�أي بطارية تعمل بوا�سطة تفاعل كيميائي ي�سمى تفاعل الأك�سدة .احيانا تعرف بتفاعالت الأك�سدة واالختزال.
يحدث هذا التفاعل بني الأنود والكاثود من البطارية من خالل الإلكرتوليت (فا�صل)� .سيكون اجلانب
الأنودي من البطارية على ا�ستعداد الكت�ساب الإلكرتونات ومن ثم �سيحدث تفاعل �أك�سدة و�سوف يكون
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جانب الكاثود للبطارية على ا�ستعداد لفقدان الإلكرتونات ومن ثم �سيحدث تفاعل رد الفعل .ب�سبب نقل
�أيونات التفاعل من الكاثود �إىل جانب الأنود من البطارية عرب الفا�صل .نتيجة لذلك يظهر املزيد من الأيونات
املرتاكمة يف الأنود .لتحييد(�أي جلعله حمايد) هذا الأنود يعمل على دفع الإلكرتونات من جانبه �إىل الكاثود.
لكن الفا�صل ي�سمح فقط بتدفق الأيونات من خالله ومينع �أي حركة للكرتونات من الأنود �إىل الكاثود.
وعليه فالطريقة الوحيدة التي ت�ستطيع بها البطارية نقل الإلكرتونات هي من خالل �أطرافها اخلارجية.
يو�ضح �شكل ( )2املكونات اال�سا�سية للبطارية والكيمياء الأ�سا�سية لها

�شكل ( )2املكونات اال�سا�سية للبطارية والكيمياء الأ�سا�سية لها
م�صطلحات بطاريات ال�سيارات الكهربائية
()Terminologies of Electrical Vehicle Batteries
توجد بع�ض امل�صطلحات الأ�سا�سية امل�ستخدمة ب�شكل �شائع عند ت�صميم حزمة البطارية وهى :
• •اجلهد الكهربائي املقنن ()Voltage Rating
• •مقنن �أمبري� -ساعة �أو مقنن مللى �أمبري �ساعة ()Ah rating or mAh rating
• •جهد القطع ()Cut-off Voltage
• •�أق�صى جهد �شحن ()Max. Charge Voltage
• •جهد اخللية (فولت) () cell voltage
• •�سعة اخللية (�أمبري) () cell capacity
• •عدد اخلاليا فى ال�صندوق الواحد ()number of cells / box
• •الوحدات وطريقة تو�صيلها ()modules and its connection way
• •جهد الدائرة املفتوحة()Open Circuit Voltage) (OCV
• •اجلهد املحدد ()Terminal Voltage
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• •املقاومة الداخلية ()Internal Resistance
• •الطاقة املحددة �أو الطاقة النوعية()Specific Energy
• •الطاقة (كيلووات �ساعة) ()Energy Watt hour (kWh
• •كثافة الطاقة ()Energy Density
• •معدل التفريغ الذاتي ()Self Discharge rate
يو�ضح اجلدولني ( )2( & )1تعريفات هذه امل�صطلحات لبطاريات ال�سيارات الكهربائية .وللح�صول
على كمية ال�شحنة املتبقية فى حزمة البطاريات يجب حتديد امل�صطلحات املو�ضحة بجدول (.)3
جدول ( )1تعريفات م�صطلحات بطاريات ال�سيارات الكهربائية
امل�صطلح
اجلهد الكهربائي املقنن
()Voltage Rating

مقنن �أمبري�-ساعة �أو مقنن
مللى �أمبري �ساعة
(Ah rating or mAh
)rating
جهد القطع
()Cut-off Voltage

�أق�صى جهد �شحن
)(Max. Charge Voltage

التعريف
يوجد قيمتان �شائعتان ج ًدا على لوحة بيان البطارية وهما اجلهد املقنن وقيمة
�أمبري�-ساعة .لبطاريات الر�صا�ص احلم�ضية يكون اجلهد املقنن  12فولت بينما
لبطاريات الليثيوم  3.7فولت .وهذا ما ي�سمى اجلهد اال�سمي للبطارية(nominal
 .)voltageهذا ال يعني �أن البطارية �سوف توفر  3.7فولت يف اى وقت .تختلف
قيمة اجلهد وف ًقا ل�سعة البطارية.
هى �سعة البطارية ،مثال ،ميكن لبطارية � 2أمبري�-ساعة �أن تعطي � 2أمبري ملدة
�ساعة واحدة ،بينما تعطي البطارية نف�سها � 1أمبري ملدة �ساعتني ،وذلك طبقا
للمعادلة :
املدة ( =)Run timeال�سعة املقننة  /قيمة التيار املقنن
هو احلد الأدنى جلهد البطارية التي ال ينبغي �أن ت�ستخدم حتت هذه القيمة .مثال
لبطارية الليثيوم ذات اجلهد املقنن  3.7فولت� ،سيكون جهد القطع لها حوايل 3
فولت ،وهذا يعني �أنه ال يجب تو�صيل هذه البطارية �أب ًدا باحلمل عندما ينخف�ض
جهدها اىل  3فولت .يتم احل�صول على قيمة جهد القطع للبطارية من لوحة بيان
البطارية� .إذا مت تفريغ البطارية لقيمة �أقل من جهد القطع ،يطلق عليه تفريغ
زائد(� .)over dischargingسي�ؤدي ذلك �إىل تلف البطارية ،وي�ؤثر على ال�سعة
وعمر الت�شغيل .باال�ضافة �إىل �إعاقة اخل�صائ�ص الكيميائية للبطارية ،وقد ينتج
عن ذلك دخان
هو �أق�صى جهد ميكن للبطارية الو�صول �إليه .عند �شحن البطارية يرتفع جهدها،
وت�سمى قيمة اجلهد الذي يجب �أن يتوقف عنده ال�شحن با�سم� أق�صى جهد.مثال
لبطارية ليثيوم جهدها اال�سمي  3.7فولت ،ف�إن �أق�صى جهد �شحن يكون 4.2
فولت .يتم احل�صول على هذه القيمة من لوحة بيان البطارية .
�إذا كانت البطارية م�شحونة �أكرث من هذا اجلهد ،ي�سمى ذلك ال�شحن الزائد
( )Overchargingوالذى ي�ؤدي �إىل تلف البطارية ب�شكل دائم وقد يت�سبب �أي�ضً ا
يف خماطر احلريق
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جهد الدائرة املفتوحة
Open Circuit Voltage
()OCV

هو قيمة اجلهد املقا�س بني القطبني املوجب وال�سالب للبطارية فى حالة عدم وجود
دائما بني  3.0فولت و 4.2فولت من
حمل .مثال لبطارية ليثيوم يكون هذا اجلهد ً
�أجل بطارية �صحية.

اجلهد املحدد
()Terminal Voltage

هو قيمة اجلهد املقا�سة على البطارية فى حالة التحميل .يالحظ ان قيمة  جهد
الدائرة املفتوحة واجلهد املحدد ال يكونا مت�ساويني ،لأنه عندما يتم تو�صيل احلمل
وا�ستهالك التيار الكهربائي بوا�سطة البطارية ،تنخف�ض قيمة اجلهد �إعتمادا على
كمية التيار امل�ستهلك

املقاومة الداخلية
()Internal Resistance

هى املقاومة بني قطبى الأنود والكاثود داخل ًيا ،هذه املقاومة ت�ؤدى اىل مفقودات
عن خالل تبديد احلرارة .وبالتايل ،بالن�سبة �إىل النظام املثايل ،يجب �أن تكون
املقاومة الداخلية �صفر ًا .عمليا ،ال ميكن ت�صميم بطارية مبقاومة داخلية �صفر،
لذلك يجب �أن تكون منخف�ضة قدر الإمكان .قيمة املقاومة الداخلية لي�ست ثابتة،
فهي تختلف وف ًقا ل�سعة البطارية وعمرها.

جدول ( )2تابع تعريفات م�صطلحات بطاريات ال�سيارات الكهربائية
امل�صطلح

الطاقة املحددة �أو الطاقة
النوعية
()Specific Energy

التعريف

تنتج البطارية قدرة (اجلهد * التيار) ت�ستخدم حل�ساب الطاقة املنتجة لكل
وحدة من كتلة حزمة البطارية (وزن البطارية) .لذا يجب �أن تكون
الطاقة املحددة للبطارية عالية قدر الإمكان ..يف ال�سيارة الكهربائية،
مهما لأن ال�سيارة يجب �أن حتمل البطارية
يعترب وزن البطارية عام ًال ً
معها .لذا ،يجب �أن يكون وزن البطارية منخف�ضً ا قدر الإمكان.
حتتوي بطاريات الليثيوم على طاقة نوعية عالية ج ًدا

الطاقة (كيلووات �ساعة)
Energy Watt hour
)(kWh
كثافة الطاقة
()Energy Density

يتم التعبري عن طاقة بطارية ال�سيارة الكهربائية بالكيلووات �ساعة (كيلو
وات � /ساعة) .هذا ي�شري اىل املدة (عدد الكيلومرتات) من ال�سيارة
الكهربائية .على �سبيل املثال ،لبطارية من � 60إىل  100كيلووات
يف ال�ساعة ،تعني �أنها ميكن �أن توفر طاقة تبلغ  20كيلو وات ملدة 3
�ساعات.
هى مقدار الطاقة التي ميكن احل�صول عليها لكل وحدة حجم للبطارية.
هذا ي�شري اىل حجم البطاريات .ميكن للبطاريات ذات كثافة الطاقة
العالية �أن تنتج طاقة عالية من جمموعة �صغرية مثل بطاريات الليثيوم

معدل التفريغ الذاتي
()Self Discharge rate

تفقد البطارية بع�ض طاقتها حتى لو كانت مثالية .ال ميكن جتنب هذا
ب�سبب اخل�صائ�ص الكيميائية ،ولكن ميكن ت�صميمها لتقليل ذلك.

كفاءة البطارية ()Efficiency

حجم الطاقة التي ت�ستطيع تخزينها البطارية
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جدول ( )3م�صطلحات حتديد كمية ال�شحنة املتبقية فى حزمة بطاريات ال�سيارات الكهربائية
حالة ال�شحن

امل�صطلح

()State of Charge) (SOC

احلالة ال�صحية
()State of Health) (SOH

عمق التفريغ
()Depth of Discharge) (DOD

التعريف

هي واحدة من �أهم املتغريات احليوية املقا�سة يف البطارية .ت�شري
حالة ال�شحن اىل ن�سبة ال�شحن املتبقية فى البطارية .من ال�صعوبة
قيا�س �سعة البطارية ( بخالف �سهولة قيا�س اجلهد الكهربي)،
وذلك لوجود الكثري من العوامل التى تتحكم يف �سعة البطارية
مثل دورة ال�شحن ودرجة احلرارة ومعدالت التفريغ الخ  .من
الطرق ال�شائعة لتحديد ال�سعة  :طريقة ح�ساب الكولو م (�Co
     )lumb counting method
حالة ال�شحن� =    إجمايل ال�شحن الكلى  /ال�سعة الق�صوى
تنخف�ض �سعة البطارية مع تقدم العمر ؛ مبتابعة تقدم العمر،
ميكن معرفة متى يتم تغري البطارية .يعتمد معدل عمرال�سيارة
الكهربائية على درجة حرارة الت�شغيل  -معدل  Cالذي تعمل
عنده البطارية ودورات ال�شحن وما �إىل ذلك .تقي�س احلالة
ال�صحية �صحة البطارية كن�سبة مئوية من عامل عمر البطارية
( .)aging factorفكلما زاد عمر البطارية� ،ستكون البطارية
�أقل �صحة
هو مقدار الن�سبة املئوية لل�شحنة امل�ستهلكة يف البطارية  .وهو
عك�س حالة ال�شحن ()SOC

من اجلداول ( )3( & )2( & )1ن�ستنتج االتى :
يجب التوقف عن ا�ستخدام البطارية �أذا �أنخف�ض جهدها عن جهد القطع
حتدد العامالت  :حالة ال�شحن واحلالة ال�صحية وعمق التفريغ كمية ال�شحنة
املتبقية يف البطارية
مقدار التيار الذي ميكن احل�صول عليه من البطارية
ي�ستخدم العامل "مقنن  )rating-C( ”Cللبطارية يف معرفة حد التيار الأق�صى احلايل الذي ميكن
احل�صولة عليه من البطارية .مثال �إذا و�صفت البطارية بـ  ،2Ah @ 8Cف�أن هذا يعني �أنه ميكن
ا�ستخال�ص �أق�صى تيار � 16أمبري من البطارية ( )2 × 8وي�ستمر ملدة  7.5دقيقة )(( 2 ÷16 ) × 60
وذلك طبقا للمعادلة التالية( .مع مالحظة ان البطارية تكون بحد �أق�صى لفعاليتها �أثناء تقييمات C
املنخف�ضة).
C-rate = Current / Ah Rating
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�أنواع البطاريات

ت�صنف البطاريات �إىل عدة �أنواع ح�سب نوع املعادن امل�ستخدمة مثل بطاريات الر�صا�ص
احلم�ضية وبطاريات النيكل كادميوم وبطاريات النيكل املعدنية وبطاريات الليثيوم

إ�ضافيا وحتمل �أعلى �سعر ،فهي �أخف وز ًنا من
	•بطاريات ايون الليثيوم :توفر �أداء �
ً
البطاريات الأخرى
	•ليثيوم �أيون حديد فو�سفات
	• ليثيوم تيتانيوم
	• نيكل منجنيز كوبلت
	•بطاريات الر�صا�ص احلم�ضية :الأكرث �شعبية و�أرخ�ص وقابلة لإعادة التدوير بن�سبة %79
	•بطارية نيكل-هيدريد املعدنية  :وتكلف �أكرث بكثري من البطاريات الر�صا�ص احلم�ضية ولكن
لها خمرجات �أعلى و�أداء �أف�ضل.

فيما يلى تو�ضيح لبع�ض االنواع ال�شائعة

بطاريات الر�صا�ص احلم�ضية ()Lead - Acid

يوجد نوعني من هذه البطاريات هما :

 -1بطاريات بدء ت�شغيل حمرك ال�سيارة

ت�صمم مولدات ال�سيارات لتزويد هذه البطاريات مبعدالت �شحن عالية مقابل ال�شحن
ال�رسيع

 -2بطاريات الدورة العميقة

	•حتتاج هذه البطاريات �إىل �شحن متعدد املراحل خمتلف.
	•�أرتفاع التكلفة
	•عمر ق�صري (حتتاج �إىل الإ�ستبدال كل � 3سنوات)

تت�صف بطاريات الر�صا�ص احلم�ضية املغمورة بالآتي:

	•�إنخفا�ض التكلفة
	•عدم التفريغ لأقل من  50%من �سعتها
	•فح�ص م�ستوى االلكرتوليت و�إ�ستبدال املياه من وقت لآخر
	•ي�ؤدي �شحن البطاريات وت�شغيلها �إىل �إنبعاث الهيدروجني والأك�سجني والكربيت،وهي
غري �ضارة �إذا مت تنفي�سها ب�شكل منا�سب

يو�ضح جدول ( )4مميزات وعيوب بطاريات الر�صا�ص احلم�ضية
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جدول ( )4مميزات وعيوب بطاريات الر�صا�ص احلم�ضيه
مميزات

• •غري مكلفة �سواء من ال�صانع
�أو عند الإ�ستبدال
• •تكنولوجيا �سهله الفهم
• •كثافة قدرة مرتفعة
• •قابلة للتدوير

• •ثقيلة و�ضخمة

عيوب

• •كثافة طاقة منخف�ضة

• •تتكون من مواد �سامة (ولكن �سهلة
التدوير)

• •حتتاج للإ�ستبدال عدة مرات خالل عمر
ت�شغيل ال�سيارة

بطاريات ال�صوديوم ()sodium or “zebra” battery

وفيها ي�ستخدم �صوديوم كلور ميثيتات من�صهر كااللكرتوليت
)(a molten chloroaluminate sodium) (NaAlCl4
والذى يطلق عليه �أي�ضا “امللح ال�ساخن”،
من خ�صائ�ص هذا النوع :

	•يجب ت�سخني البطاريات للإ�ستخدام
	•ال ي�ؤثر الطق�س البارد على ت�شغيلها ( �إال يف زيادة تكاليف التدفئة)
	•غري �سامة
	•ت�ستمر لعدة �أالف من دورات ال�شحن
	•احلاجة �إىل ت�سخني الإلكرتوليت

بطاريات هدريد النيكل املعدنية ()Nickel Metal Hydride
من خ�صائ�ص هذا النوع:

	•�إنخفا�ض الكفاءة
	•تفريغ ذاتي عايل
	•�سوء الأداء يف الطق�س البارد
	•دورات �شحن �رسيع للغاية
يو�ضح جدول ( )5مميزات وعيوب بطاريات هدريد النيكل املعدنية ()NiMH
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جدول ( )5مميزات وعيوب بطاريات هدريد النيكل املعدنية ()NiMH
املميزات
• •كثافة طاقة جيدة

العيوب
• •تكلفة مرتفعة لإنتاجها و�إ�ستبدالها

• •ميكن �إعادة ال�شحن مئات املرات

• •ح�سا�سية �ضد درجات احلرارة
العالية

• •تفريغ ذاتي بطيء

• •ال ت�أثري على الذاكرة

• •عمر ت�شغيل طويل،مع �ضمان
ال�صانع من � 8إىل � 10سنوات
• •قابلة للتدوير

بطارية الليثيوم �أيون()Lithium ion

حتتاج ال�سيارة الكهربائية �إىل عنا�رص ثمينة ل�صنع البطاريات ،ويف البداية كانت ال�سيارات الهجينة
تعتمد على بطاريات (النيكل  -هيدريد فلز) وحتتاج �صناعة هذه البطارية �إىل معادن يتم احل�صول
عليها من مناجم بعيدة يف �أماكن نائية.

واليوم تعتمد ال�سيارات الكهربائية على بطاريات (ليثيوم �أيون) وهى �أف�ضل �أنواع البطاريات القابلة
لإعادة ال�شحن ،هذا النوع من البطاريات مت ا�ستخدامه على نطاق وا�سع منذ عام  1991والتي ت�شتمل
على عن�رص الليثيوم غايل الثمن ،وتعد �أ�سرتاليا �أكرب مزود مبادة الليثيوم تتبعها ت�شيلي ثم الأرجنتني
فال�صني وزميبابوي

توجد مادة الليثيوم بكميات حمدودة يف الطبيعة وهي غري متجددة ،كما ترتفع �أ�سعارها با�ستمرار ب�سبب
الطلب املرتفع من �رشكات ال�سيارات.

فى بطارية الليثيوم �أيون يكون القطب املوجب عادة من مركب كيميائي ي�سمى �أك�سيد الليثيوم-
كوبالت ( )LiCoO2ويف �أنواع �أخرى فو�سفات احلديد الليثيوم ( )LiFePO4ي�صنع القطب
عموما من الكربون (اجلرافيت) .ويختلف الإلكرتوليت من نوع �إىل �آخر.
ال�سالب
ً
تعمل جميع بطاريات الليثيوم �أيون بنف�س الطريقة :

• •اثناء �شحن البطارية ،ف�إن �أك�سيد الليثيوم -كوبالت املكون للقطب املوجب يعطي بع�ض من
�أيونات الليثيوم ،التي تتحرك من خالل الإلكرتوليت �إىل القطب ال�سالب املكون من اجلرافيت
وتبقى هناك .عندئذ متت�ص البطارية طاقة وتخزنها.
• •عندما تكون البطارية لي�ست يف حالة �شحن؛ تتحرك �أيونات الليثيوم مرة �أخرى عرب
الإلكرتوليت �إىل القطب املوجب؛ مما ينتج الطاقة التي تعمل على ت�شغيل البطارية.

• • يف كلتا احلالتني ،تتدفق الإلكرتونات يف االجتاه املعاك�س للأيونات حول الدائرة اخلارجية
ولكن ال تتدفق الإلكرتونات عرب الإلكرتوليت.
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يو�ضح �شكل ( )3متثيل عمليتى تفريغ و�شحن بطاريات الليثيوم �أيون
ويو�ضح جدول ( )6مميزات وعيوب بطاريات الليثيوم �أيون ()Li - ion

�شكل ( )3متثيل عمليتى تفريغ و�شحن بطاريات الليثيوم �أيون
جدول ( )6مميزات وعيوب بطاريات الليثيوم �أيون ()Li - ion
املميزات

• •كثافة طاقة مرتفعة ،ن�سبة الطاقة
�إىل الكتلة ممتازة،لذا فهي �أخف
وزنا عن البطاريات املماثلة لها يف
القدرة
• •معدل منخف�ض للتفريغ الذاتي

• •ال ت�أثري على الذاكرة

• •عمر ت�شغيل طويل،مع �ضمان
ال�صانع من � 8إىل � 10سنوات

• •ميكن �إعادة ال�شحن مئات املرات

• •الأعلى تكلفة

العيوب

• •ح�سا�سية زائدة لإرتفاع و�إنخفا�ض
درجات احلرارة،ي�ؤدي �إرتفاع
درجة احلرارة الدائمة لإنخفا�ض
�سعة التخزين
• •حتتاج دوائر وقاية وتهوية للتغلب
على احلرارة الزائدة�،أى �إ�ضافة
تكاليف
• •خماوف الأمان (احلريق)

• •مدة ال�صالحية بدون �إ�ستخدام بني
� 3إىل � 5سنوات
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بطارية الليثيوم و�أك�سيد الكوبالت ( Lithium Cobalt Oxide( LiCoO2

تتكون البطارية من كاثود من �أك�سيد الكوبلت  CoO2على هيئة طبقات منف�صلة ،بينما يتكون الأنود
من اجلرافيت ،واثناء اال�ستخدام تتحرك �أيونات الليثيوم من الأنود �إىل الكاثود ,و�أثناء �شحن البطارية
يحدث العك�س.
من عيوب بطارية الليثيوم كوبلت:

 -فرتة عمر ق�صرية ن�سبيا

 �أنخفا�ض اال�ستقرار احلراري -تتحمل قدرات حمدودة

 عند تطبيق تيارات عالية على البطارية لكي ت�شحن ب�رسعة؛ ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل رفع درجة احلرارة؛مما ي�ؤدي �إىل م�شاكل فيها.

ولكن مت حت�سني خ�صائها عن طريق �إ�ضافة بع�ض العنا�رص للبطارية مثل النيكل �أو املنجنيز �أو الأملونيوم
وقد �أدى ذلك �أي�ضا �إىل خف�ض التكاليف.
ي�صنف املكثف فائق ال�سعة ( )ultra capacitor or Gold cap or super capacitorمن �ضمن
انواع البطاريات والذى ميتاز بان له �سعوية اكرب كثريا من انواع املكثفات االخرى ( ولكن له حدود
جهد منخف�ضة) وي�ستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية ،يو�ضح �شكل ( )4مكونات مكثف فائق ال�سعة
والدائرة املكافئة
يو�ضح اجلدولني ( )8( & )7مقارنة بني خ�صائ�ص بطاريات ال�سيارات الكهربائية
ويبني جدول (� )9أنواع الفلزات وتعريفاتها امل�ستخدمة يف بطاريات ال�سيارات الكهربائية

�شكل ( )4مكثف فائق ال�سعة ()ultra-capacitor
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جدول ( )7مقارنة بني خ�صائ�ص بطاريات ال�سيارات الكهربائية
اخلا�صية

بطارية الليثيوم
�أيون

بطارية نيكل -
معدنية

(Lithium
)Ion

 (Nickel)Metal

�سهولة الإ�ستعمال/
غري مكلف
كفاءة الطاقة
الأداء يف درجة
احلرارة
الوزن
دورة احلياة

بطارية الر�صا�ص
احلم�ضية

مكثفات فائقة
ال�سعة

((ultra-capaci- )Lead - Acid
)tors

√

×

√

×

√

√

√

√

√

×

×

√

√
√

√

√
√

√
×

جدول ( )8اخل�صائ�ص الفنية لبع�ض �أنواع بطاريات ال�سيارات الكهربائية
اخلا�صية
اجلهد ()V
كثافة الطاقة ()Wh /kg
كثافة القدرة ()w /kg
عمر التفريغ
معدل ال�شحن
التكلفة
الأمان
�إنبعاث عادم

بطاريات نيكل هيدريد
املعدنية
1.2
80
230
700
عايل
متو�سط
عايل
منخف�ض

بطاريات ر�صا�ص
حم�ضية
2.1
35
110
400
متو�سط
منخف�ض
عايل
عايل

بطاريات الليثيوم �أيون
3.2
150- 200
500
1000
متو�سط
متو�سط
متو�سط
منخف�ض

جدول (� )9أنواع الفلزات وتعريفاتها امل�ستخدمة يف بطاريات ال�سيارات الكهربائية
التعريف

العن�رص

الرمز

ليثيوم ()Lithium

Li

عن�رص فلزي .عدده الذري  3وهو �أخف العنا�رص الفلزية املعروفة وزنا

كوبالت ()Cobalt

Co

عن�رص فلزي،عدده الذري ،27لونه �ضارب �إىل الرمادي� .صلد،وهو فلز
مغناطي�سي ي�ستخدم يف �إنتاج ال�سبائك و�أنواع الفوالذ

منجنيز ()manganese

Mn

عدده الذري ،25يوجد يف الطبيعة على هيئة �أكا�سيد .وهو عن�رص ال غنى عنه
يف �إنتاج �سبائك ال�صلب.
98

بطاريات ال�سيارات الكهربائية

حديد ()Iron

Fe

فو�سفات ()phosphate

PO4

نيكل ()Nickel

Ni

�ألومنيوم ()Aluminum
تيتانيوم ()Titanium

Al
Ti

الر�صا�ص ()Lead

Pb

�صوديوم ()Sodium

Na

عن�رص فلزي،عدده الذري ،26مادة �إن�شائية هامة،مركباته �رضورية
ل�صور احلياة العليا
مادة طبيعية،تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من فو�سفات ثالثي الكال�سيوم وهو قليل
الذوبان يف املياه
عن�رص فلزي،عدده الذري ،24ي�ستخدم يف �إنتاج عدد من ال�سبائك،وعامال
م�ساعدا يف التفاعالت الع�ضوية
فلز خفيف،عدده الذري ،13له �إ�ستخدامات مهمه يف �صناعات كثرية.
عن�رص فلزي،عدده الذري ،22له مقاومة ممتازة للت�آكل ،من �إ�ستخداماته
الرئي�سية �إنتاج ال�سبائك
عن�رص فلزي،عدده الذري ،82ي�ستخدم يف العديد من ال�صناعات ويف �ألواح
البطاريات
عن�رص فلزي،عدده الذري ،11يتفاعل ب�شدة مع املياه مكونا هيدروك�سيد
ال�صوديوم والهيدروجني،ي�ستعمل عامال خمتزال

املرجع :معجم م�صطلحات التكنولوجيا الكيميائية (م�ؤ�س�سة الأهرام)

يوجد العديد من انواع البطاريات امل�ستخدمة فى ال�سيارات الكهربائية ،يو�ضح اجلدولني ()11( & )10
خ�صائ�ص بع�ض �أنواع بطاريات الليثيوم .يالحظ ان البطاريات الليثيوم كوبالت الألومنيوم هو الأكرث
ا�ستخداما ب�سبب انخفا�ض تكلفة الليثيوم .ومن �أحد الأ�شياء ال�شائعة نالحظ �أن الليثيوم موجود يف مكونات
جميع البطاريات .هذا ب�سبب ان عدده الذري  3وتوزيعات الإلكرتون يف ذرة الليثيوم ،يو�ضح �شكل
( )5توزيع الإلكرتونات فى ذرة الليثيوم ،وانه �أخف العنا�رص الفلزية املعروفة وزنا.
(العدد الذري� أو الرقم الذري هو م�صطلح ي�ستخدم يف الكيمياء والفيزياء ليمثل عدد الربوتونات
املوجودة يف نواة الذرة ،وهو يف الوقت نف�سه ميثل العدد الكلي للإلكرتونات يف الذرة املتعادلة ال�شحنة.
يحدد العدد الذري نوع العن�رص الكيميائي يف اجلدول الدوري).

�شكل ( )5توزيع الإلكرتونات فى ذرة الليثيوم
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جدول ( )10خ�صائ�ص بع�ض �أنواع بطاريات الليثيوم
كثافة الطاقة

�أق�صى
جهد

مالحظات

البطارية

الرمز

املواد امل�ستخدمة

ليثيوم �أك�سيد الكوبالت
Lithium Cobalt oxide

LCO

Li Co O2
)(60% Co

4.35 V 180 Wh/kg

ليثيوم فو�سفات حديد
Lithium Iron Phosphate

LFP

Li Fe PO4

110 Wh/kg

3.6 V

ليثيوم منجنيز �أك�سيد كوبلت نيكل
حتى
Li Ni Mn CoO2
NMC Lithium Nickel Cobalt Man)200 Wh/kg (10- 20% Co
ganese oxide

�أقل �سعة
�آمن -مكلفعمر ت�شغيلطويل

4.2 V

مثل ال�سابق

ليثيوم �أك�سيد منجنيز
Lithium Manganese oxide

LMO

Li Mn2 O4

120 Wh/kg

4.2 V

مثل ال�سابق

ليثيوم تيتانات
Lithium Titanate

LTO

Li4 Ti5 O12

----

2.85 V

مثل ال�سابق

�سعة عالية

جدول ( )11خ�صائ�ص بع�ض �أنواع بطاريات الليثيوم
اجلهد
مدى الت�شغيل
النموذجي لكل خلية

عدد الدورات

3.0 - 4.2V

1000 - 500
(�إعتمادا على عمق التفريغ واحلمل
ودرجة احلرارة)
700 - 300
(�إعتمادا على عمق التفريغ واحلمل
ودرجة احلرارة)
500
(�إعتمادا على عمق التفريغ واحلمل
ودرجة احلرارة)

النوع

الرمز

ليثيوم �أك�سيد الكوبالت
()Li Co O2

LCO

3.6V

ليثيوم �أك�سيد منجنيز
()Li Mn2 O4

LMO

3.7V
)(3.8V

3.0 - 4.2V

ليثيوم �ألومنيوم �أك�سيد كوبالت نيكل
()Li Ni Co Al O2

NCA

3.6V

3.0 - 4.2V

ليثيوم منجنيز �أك�سيد كوبالت نيكل
()Li Ni Co Mn O2

3.6V ,
NMC
3.7V

اال�سمي

3.0 - 4.2V
�أو �أعلى

100

2000 - 1000
(�إعتمادا على عمق التفريغ واحلمل
ودرجة احلرارة)
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ليثيوم �أيون فو�سفات
()Li Fe PO4

LFP

3.2V ,
3.3V

2.5 - 3.65V

ليثيوم تيتانات
()Li4Ti5 O12

2000 - 1000
(�إعتمادا على عمق التفريغ واحلمل
ودرجة احلرارة)

LTO

2.4V

1.8 - 2.85V

7000 - 3000

ت�ستخدم ال�سيارات الكهربائية احلديثة بطاريات الليثيوم لت�شغيلها ،كل بطارية تعرف باخللية ()cell
لها جهد خمرج ي�ساوى حوايل  3.7فولت ،يوجد االنواع التالية من خاليا البطارية :
• •خلية على �شكل جراب( ) Pouch
• •خلية على �شكل من�شورى ()Prismatic
• •خلية على �شكل ا�سطوانى ()cylindrical
ولتحقيق جهد ذات فولتية عالية لت�شغيل �سيارة كهربائية ،مثال حوايل  300فولت ،يتم دمج
خاليا الليثيوم يف مزيج يحتوى على تو�صيل خاليا على التوازي وعلى التواىل لت�شكيل الوحدات
( ،)modulesويتم ترتيب هذه الوحدات (املوديوالت) جنبا �إىل جنب مع بع�ض باال�ضافة اىل دوائر
حماية ونظام تربيد يف غالف هيكلى ميكانيكي يعرف بحزمة البطارية ()Battery pack
يو�ضح �شكل ( )6حزمة البطاريات ومكان تركيبها فى ال�سيارة الكهربائية

�شكل ( )6حزمة البطاريات ومكان تركيبها فى ال�سيارة الكهربائية
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يو�ضح �شكل (� )7أ�شكال ملوديوالت البطاريات املحتوية على انواع اخلاليا املختلفة ( جراب -
�أ�سطوانى  -من�شورى )
ويو�ضح جدول ( )11مميزات وعيوب �أنواع خاليا البطاريات

�شكل (� )7أ�شكال ملوديوالت البطاريات املحتوية على انواع اخلاليا املختلفة
جدول ( )11مميزات وعيوب �أنواع خاليا البطاريات
نوع اخلاليا
من�شورى  -كبري
جراب  -كبري
�أ�سطوانى � -صغري

املميزات

العيوب

 االف�ضل من حيث قابلية التو�سع �أرتفاع التكلفة (حاليا) -ارتفاع دورة العمر

اختالف يف عامل ال�شكل

 -ارتفاع التكلفة

وال�سطح ،ال�سطح لي�س خ�شن

� -صعوبة االحجام الكبرية

 -االرخ�ص

نظام �إدارة البطارية ()BMS

 -منتج �سلعى

يحتاج للتطوير
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يو�ضح �شكل ( )8مكونات حزمة بطارية تتكون من خاليا جراب ووحدات (�أو موديول) ،يتم و�ضع
العديد من هذه الوحدات يف حزمة واحدة .داخل كل وحدة ،يتم حلام اخلاليا معا لإكمال امل�سار الكهربائي
لتدفق التيار .ميكن للوحدات �أي�ضً ا دمج انظمة التربيد و�أجهزة عر�ض درجة احلرارة وغريها من
الأجهزة .ويف معظم احلاالت ،ت�سمح الوحدات �أي�ضً ا مبراقبة اجلهد الناجت عن كل خلية بطارية بوا�سطة
نظام �إدارة .حتتوي جمموعة خاليا البطارية على م�صهر (  )fuseرئي�سي يحد من تيار احلزمة حتت
حالة دائرة ق�رص كهربائية .ميكن �إزالة «قاب�س اخلدمة» �أو «قطع اخلدمة» لتق�سيم كومة البطارية �إىل
كهربائيا.
ن�صفني معزولني
ً
نظام �إدارة البطارية (Battery Management System (BMS
�أو وحدة مراقبة البطارية (Battery Management Unit )BMU
يعترب هذا النظام مبثابة عقل البطارية .هو عبارة عن دائرة مدجمة مع خوارزمية تراقب اجلهد
والتيار ودرجة حرارة اخلاليا يف حزمة البطارية وت�ضمن �أداء و�سالمة اخلاليا الفردية يف احلزمة.
حيث حتتوي حزمة البطارية على جمموعة متنوعة من �أجهزة ا�ست�شعار درجة احلرارة واجلهد
والتيار .يتم جمع البيانات من �أجهزة ا�ست�شعار احلزمة وتفعيل مرحالتها بوا�سطة نظام ادارة البطارية
كما �أنه م�س�ؤول عن موازنة قيا�س ال�شحن وحالة ال�شحن ( )State of Charge) (SOCواحلالة ال�صحية

() State of Health) (SOHللخاليا وم�س�ؤول �أي�ضً ا عن االت�صاالت مع العامل خارج حزمة البطارية
ويتحكم يف نظام التربيد املوجود ،وغريها من الوظائف الهامة.
موازنة اخلاليا هي مهمة �أخرى تقوم بها  ،BMSحيث �أن خاليا متعددة يتم دجمها يف �سل�سلة لت�شكيل
حزمة البطارية.ولذا يجب �أن يكون اجلهد الكهربي لكل اخلاليا مت�ساوي ًا دائم ًا.
يبني �شكل ( )9خطوات تكوين حزمة بطارية

�شكل ( )8مكونات حزمة بطارية تتكون من خاليا جراب
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�شكل ( )9خطوات تكوين حزمة بطارية
يو�ضح �شكل ( )10ر�سم تو�ضيحى ملكونات حزمة بطارية ل�سيارة ( )Tesla Model Sويبني
ال�شكل :
• •نوع اخلاليا ا�سطوانية طراز ليثيوم �أيون  18 - 650وهى تقريبا فى حجم
البطارية  AAامل�ستخدمة فى رميوت التليفزيون
• •املوديول يتكون من  444خلية بطارية
• •احلزمة حتتوى على  16موديول
• •الوزن الكلى حلزمة البطارية  1200باوند
• •اجماىل عدد اخلاليا باحلزمة  7104خلية
• •كمية الليثوم الكلية باحلزمة  15باوند (  7كجم ) اى حواىل وزن كرة البولينج
ويو�ضح �شكل ( )11مكونات خلية بطارية ليثيوم �أيون  18 - 650ون�سبة املواد الفعالة
الكربون هو املادة امل�ستخدمة فى عمل الأنود واملتواجدة فى  95%من بطاريات ال�سيارات
بال�سوق ،وذلك خل�صائ�صها التالية :
• •�آمن بف�ضل ت�شكيل طبقة واقية على االلكرتود
• • دورة عمر جيدة
• •فقد القدرة غري املرجتعة مقبول
• • التغري فى احلجم منخف�ض خالل دورة العمر
• • اقت�صادى  -متوفر بكرثة
ومن عيوبها :
• •قدرة الثقل النوعى حمدودة ن�سبيا
• • كفاءة حمدودة
• • معدالت �شحن حمددة نتيجة خماطر ت�شكيل ت�شعبات الليثيوم
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�أنواع خلية بطارية ليثيوم �أيون18 - 650
�أغلب ال�سيارات الكهربائية ت�ستخدم خاليا طراز  ( 18650مقا�س 18 :مم قطر *  65مم �أرتفاع
) والتى لها ا�شكال متعددة ،كما فى �شكل ( ،)12و�سعات وجهود خمتلفة تبعا للتطبيقات املختلفة.
ت�صنف من حيث مادة االلكرتويت اىل :
 بطاريات ليثيوم �أيون �سائلة (liquid lithium-ion batteries (LIB
 بطاريات ليثيوم �أيون بوليمري (polymer lithium-ion batteries (PLB
وت�صنف من حيث ال�سعة اىل :
2000mAh, 2200mAh, 2600mAh, 2900mAh, 3000mAh, 3200mAh,
3400mAh, 3500mAh …., ….
يو�ضح �شكل (� )13أنواع خمتلفة من حزم بطاريات

�شكل ( )10ر�سم تو�ضيحى ملكونات حزمة بطارية ل�سيارة ()Tesla Model S
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�شكل ( )11مكونات خلية بطارية ليثيوم �أيون  18 - 650ون�سبة املواد الفعالة

�شكل (� )12أ�شكال خلية بطارية ليثيوم �أيون 18 - 650

�شكل (� )13أنواع خمتلفة من حزم بطاريات
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مثال حلزمة بطارية جهد عايل وتيار عايل (هجني) ()HYBRID BATTERY PACK
يو�ض��ح �ش��كل ( )14مث��ال حلزم��ة بطاري��ة تتك��ون م��ن بطاري��ات م�ص��نوعة م��ن النيك��ل
( )Nickel-Metal Hydrideقابلة لل�ش��حن وحتتوي كل بطارية على خاليا منف�ص��لة ومو�صولة على
التوايل مع بع�ض��ها البع�ض وتخزين تيار�رسيع وتكون هذه البطارية موجودة يف اغلب ال�سيارات حتت
الكر�س��ي اخللفي ومزودة مبراوح للتربيد من اجل ابقاء درجة حرارة البطارية منخف�ضة .مثال حتتوي
احلزمة على  28وحدة (موديول) وجهد الوحدة  7.2فولت واملوديول الواحد يحتوي على  6خاليا قابلة
لل�شحن بجهد 1.2فولت باجماىل جهد  201.6فولت للحزمة
بيانات احلزمة :
 ال�سعة = 6.5 Ah
 مقنن اق�صى قدرة= 36 hp/27kw
اق�صى جهد للنظام= 650 volt

�شكل ( )14مثال حلزمة بطارية
تنتج درجات حرارة مرتفعة فى خاليا البطاريات نتيجة :
مقاومة املكونات املختلفة للخلية ( االلكرتود  -الكاثود  -الأنود )...والتى ميكن تقليلها مبرور
تيار منخف�ض باخلاليا
الت�أثريات املتدهورة فى اخلاليا ( تفاعالت طاردة للحرارة فى اخللية نتيجة حتول االيونات
وااللكرتونات)
ولذا حتتاج حزمة البطاريات اىل �أدارة حرارية ويتم ذلك با�ستخدام انظمة التربيد
نظام تربيد بطارية ال�سيارة الكهربائية ()Electric Vehicle Battery Cooling System
ت�ستخدم املركبات الكهربائية بطاريات كبرية لتخزين الطاقة .تتدفق الطاقة �إىل حزمة البطارية حيث يتم
�شحنها �إما من فرامل التجديد (� )regenerative brakingأو من ال�شبكة وتفريغها من حزمة البطارية
لت�شغيل ال�سيارة ويتم قيا�س امللحقات اخلا�صة بها بالتيار الكهربائي واجلهد .ي�ؤدي تدفق التيار �إىل ت�سخني
خاليا البطاريات و�أنظمة التو�صيل الداخلى لها والتي تتنا�سب مع حا�صل �رضب مربع تيار التدفق
واملقاومة الداخلية للخاليا و�أنظمة التو�صيل الداخلية .كلما زاد تدفق التيار كلما زاد ت�أثري الت�سخني.
بدرجة كبرية يت�أثر �أداء خاليا بطارية ليثيوم �أيون بدرجات حرارتها ،فهي تعاين من ت�أثري معتدل،
أداء جي ًدا عندما تكون �شديدة الربودة �أو �شديدة احلرارة ،مما قد ي�ؤدي �إىل تلف دائم و�شديد
وال ت�ؤدي � ً
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للخاليا �أو تدهور �رسيع .لذلك بالإ�ضافة �إىل التربيد ،قد يكون ت�سخني اخلاليا مطلو ًبا �أي�ضً ا يف درجات
حرارة منخف�ضة للمحيط ملنع التلف �أثناء ال�شحن ال�رسيع عندما تكون اخلاليا باردة ج ًدا ؛ وذلك لأن
املقاومة الداخلية للخاليا ترتفع عندما تكون باردة .ال ميكن �شحن معظم خاليا بطاريات الليثيوم ب�رسعة
عندما تقل عن  5درجات مئوية وال ميكن �شحنها على الإطالق عندما تكون �أقل من  0درجة مئوية .تبد�أ
خاليا الليثيوم �أي�ضً ا يف التدهور ب�رسعة عندما تزيد درجة حرارتها عن  45درجة مئوية.
يوجد  3طرق �شائعة لإدارة البطارية احلرارية ( )battery thermal managementت�ستخدم اليوم:
احلمل احلراري للهواء �إما الق�رسى (� )forcedأو غري ق�رسى.
التربيد عن طريق ت�شبع البطارية بزيت عازل يتم �ضخه بعد ذلك �إىل نظام مبادل
حراري.
التربيد عن طريق تدوير �سائل التربيد (قاعدة املياه) من خالل م�سارات التربيد داخل
هيكل البطارية
يراقب نظام �إدارة البطارية ( )BMSدرجة حرارة اخلاليا ويتحكم يف نظام التربيد
املوجود فمثال فى منوذج ( )Tesla Sوالذى لديه نظام تربيد �سائل جليكول ()Glycol
داخل حزمة البطارية التي يتم التحكم فيها من قبل ( )BMSال يقوم نظام التربيد بتربيد
البطارية فح�سب بل �أي�ضً ا بت�سخينها �إىل درجة احلرارة اال�سمية �إذا لزم الأمر خالل
ف�صل ال�شتاء.
اجلليكول هو �سائل تربيد غري قابل للذوبان ي�ستخدم ب�شكل متكرر يف نقل احلرارة وتطبيقات التربيد.
يوفر معلمات نقل حرارة �أف�ضل من املاء ،وميكن خلطه باملاء لتوفري جمموعة متنوعة من خ�صائ�ص
نقل احلرارة .جليكول ي�أتي يف نوعني :الإيثيلني جليكول والربوبيلني جليكول
يو�ضح �شكل ( )15نظام تربيد ب�أ�ستخدام �سائل تربيد جليكول حلزمة بطاريات
ويبني �شكل ( )16مثال لنظام تربيد عبارة عن قناة م�سطحة حلزمة بطاريات
ويو�ضح جدول ( )12مميزات وعيوب نظام التربيد بال�سائل
بينما يبني جدول ( )13مميزات وعيوب نظام التربيد بالهواء

�شكل ( )15نظام تربيد ب�أ�ستخدام �سائل تربيد جليكول حلزمة بطاريات
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�شكل ( )16مثال لنظام تربيد عبارة عن قناة م�سطحة حلزمة بطاريات
جدول ( )12مميزات وعيوب نظام التربيد بال�سائل
املميزات
 درجة حرارة احلزمة تكون اكرثتوزيعا وا�ستقرارا حراريا
 قدرة جيدة لنقل احلرارة حتكم حرارى �أف�ضل انخفا�ض قدرة ال�ضخ -حجم اقل وت�صميم م�ضغوط

العيوب
 مكونات ا�ضافية الوزن املو�صولية ال�سائلة  -العزل الكهربى احتمال الت�رسب �صيانة عالية لزوجة مرتفعة عند درجات احلرارة الباردة -تكلفة عالية

جدول ( )13مميزات وعيوب نظام التربيد بالهواء
العيوب

املميزات

 تذهب كل احلرارة املفقودة اىل الهواء  -مقدرة منخق�ضة لنقل احلرارة غري مطلوب ف�صل موا�سري التربيد تغريات عالية فى درجة حرارة احلزمة انخفا�ض كتلة الهواء ونظام التوزيع مت�صل بغرفة حتكم درجة احلرارة ال ي�سبب الت�رسيب قلق امكانية تنفي�س غاز البطارية فى احليز املحيط ت�صميم ب�سيط قدرة املروحة عالية تكلفة منخف�ضة �صيانة �سهلة �ضو�ضاء املروحة109
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الباب ال�ساد�س
�شحن ال�سيارات الكهربائية
Electric Vehicles Charging
يزداد الإقبال حاليا على ال�سيارات الكهربائية ،ملا تتميز به من جوانب اقت�صادية وايجابيتها
للحفاظ على البيئة من حيث التلوث البيئي وتقليل ا�ستخدام الوقود الأحفوري ،و�أكرث ما يهتم به
َمن يخطط ل�رشاء هذه ال�سيارات هو كيفية ال�شحن و�أماكن وعدد حمطات ال�شحن وتكلفة ال�شحن
ومدى ال�سري(كيلومرت) املقابل لعملية ال�شحن.
يتم �شحن ال�سيارة الكهربائية بنف�س طريقة �شحن �أي جهاز كهربائي يعمل بالبطارية (بالتيار
امل�ستمر) (� ،)DCأي عن طريق تو�صيل قاب�س ( )plugكابل ال�شحن ،بقاعدة ال�شحن مبحطة
ال�شحن ،وعادة ما يتم ت�ضمني كابل ال�شحن يف �صندوق الأمتعة بال�سيارة .وعادة ما ي�ستدل �إىل
عملية ال�شحن اجلارية عن طريق م�صابيح(� )LEDصغرية على املقب�س ( ،)socketوالتي تبد�أ
يف الإ�ضاءة عند بداية تدفق تيار ال�شحن ،ويتم معرفة حالة ال�شحن عرب �شا�شات العر�ض داخل
ال�سيارة ،وتوفر بع�ض ال�سيارات الكهربائية برجمة م�سبقة لعملية ال�شحن ،و�أحيانا عن طريق
تطبيق ال�رشكة املنتجة لل�سيارة.
�إن اخلطوة الهامة التي ت�سعى من خاللها الدول لت�رسيع وترية انت�شار تكنولوجيا ال�سيارات
الكهربائية هى ان�شاء البنية التحتية املتمثلة يف حمطات ال�شحن وقدراتها الزمنية ل�شحن ال�سيارات.
يو�ضح �شكل ( )1ت�صنيف البنية التحتية ل�شحن ال�سيارات الكهربائية
نتيجة التطور ال�رسيع فى عمليات وتكنولوجيا �شحن ال�سيارات الكهربائية ،ظهر الكثري من
امل�صطلحات والتعبريات املختلفة� .سنتعر�ض فيما يلى جلميع هذه التعريفات

�شكل ( )1ت�صنيف البنية التحتية ل�شحن ال�سيارات الكهربائية
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حمطات ال�شحن ()Charging Stations
ممكن �أن تتواجد حمطات ال�شحن فى جتمع خا�ص بها� ،أو فى حمطة متوين ال�سيارات �أو تكون
ملحقة باملنزل �أو امل�صنع �أو ال�رشكة ،يو�ضح �شكل ( )2متثيل ملكونات جتمع حمطات ال�شحن
بع�ض نقاط ال�شحن يتم ربطها بنظام ذكى ي�ساعد على معرفة �صاحب ال�سيارة للنقاط الأقرب له
و�أى منها م�شغول ،كما يتم �إر�سال ر�سالة عرب التليفون اجلوال لقائد ال�سيارة عندما تنتهى عملية
ال�شحن.
جتمع ال�شحن ()Charging Pool
يعرف جتمع ال�شحن باملو�ضع /العنوان والإحداثيات اجلغرافية.
•

•يتكون من حمطة �شحن �أو عدة حمطات ،وي�ستوعب مواقف ال�سيارات

• •يعمل جتمع ال�شحن بوا�سطة م�شغل نقطة �شحن واحد
( )change point operator( )cpoعند موقع  /عنوان واحداثيات جغرافية
•

•له �صلة بـ “عر�ض اخلرائط” و�أدوات التوجيه وجميع املميزات متثل عن�رص
البنية التحتية لل�شحن على اخلريطة.

حمطة ال�شحن ()Charging Station
حمطة �شحن ال�سيارة الكهربائية ()Electric Vehicle Charging Station) (EVCS
حمطة ال�شحن هي غر�ض مادي ،حتتوي على حمطة �شحن واحدة �أو �أكرث ،وواجهة م�ستخدم
واحدة .بع�ض حمطات ال�شحن حتتوي على قارئ �إ�شارة ،و�شا�شات عر�ض ،وبع�ض املحطات
حتتوي على قاب�س � /شاحن بدون �شا�شات �أو �أزرار ()Buttons
نقطة ال�شحن  /مو�ضع ال�شحن /معدات تزويد ال�سيارات الكهربائية
()Charging point/ Charging Station/ Electric Vehicle Supply Equipment
()EVSE
تو�صل (تغذي) الطاقة الكهربائية �إىل ال�سيارة من خالل نقطة ال�شحن .قد حتتوي نقطة ال�شحن على
مو�صل واحد �أو عدة مو�صالت ([ )Connectorsخمارج (� )Out letsأو مقاب�س (])Plugs
ولإ�ستيعاب الأنواع املختلفة من املو�صالت ،يتم ا�ستخدام نقطة �شحن واحدة فقط يف نف�س الوقت.
تعرف نقطة ال�شحن عن طريق� :شحن �سيارة واحدة يف وقت واحد .مبعنى �آخر :يف كل حمطة
�شحن ،يكون عدد نقاط ال�شحن و�أماكن وقوف ال�سيارات (املخ�ص�صة) مت�ساوية.
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�شكل ( )2متثيل ملكونات جتمع حمطات ال�شحن
حمطات ال�شحن بالتيار امل�ستمر ( )DCوبالتيار املرتدد ()AC
توجد حمطات �شحن ال�سيارات الكهربائية بعدة �أنواع و�رسعات خمتلفة (�أو م�ستويات) لل�شحن.
وت�صنف معظم حمطات ال�شحن �إىل واحد من نوعني:
 .1حمطات ال�شحن بالتيار املرتدد ( ،)ACوالتي تزود �شاحن داخل ال�سيارة
( )on-board chargerبطاقة التيار املرتدد ( )ACمن �شبكة الكهرباء العامة
 .2حمطات ال�شحن بالتيار امل�ستمر ( ،)DCوالتي تزود تيار م�ستمر مبا�رش ( )DCل�شحن نظام
بطارية خارج ال�سيارة ()OFF - board
يو�ضح �شكل ( )3متثيل حمطات ال�شحن بالتيار امل�ستمر ( )DCوبالتيار املرتدد ()AC
ال
قد تختلف حمطات ال�شحن يف الت�صميم الهند�سي ،لكنها حتقق ثالثة �أهداف �أ�سا�سية لتكون ح ً
ال للتطبيق وحتفاظ على �أن تعمل ال�سيارة الكهربائية دون م�شاكل .ولذا يجب �أن تكون
قاب ً
م�صممة لتحقق :
 -1ال�سالمة
 -2الكفاءة

 -3املوثوقية ()reliability
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�شكل ( )3متثيل حمطات ال�شحن بالتيار امل�ستمر ( )DCوبالتيار املرتدد ()AC
حمطات �شحن التيار املرتدد ()AC
يتمثل عمل حمطة �شحن التيار املرتدد يف توفري الطاقة ب�أمان من �شبكة الكهرباء العامة �إىل ال�شاحن
املوجود داخل ال�سيارة ( )on-board chargerويقوم �شاحن ال�سيارة بدوره بتحويل طاقة التيار
ونظرا لقيود امل�ساحة والوزن
املرتدد (� )ACإىل طاقة تيار م�ستمر( )DCل�شحن بطارية ال�سيارة.
ً
يف ال�سيارة ،لذا عادة ما يقت�رص ال�شاحن املوجود داخل ال�سيارة على كميات �أقل من الطاقة (22
كيلو وات �أو �أقل) ،واالكرث �شيوعا وهو  7كيلو وات (�أو  32امبري) ،وبالتايل زمن �شحن بطيء
(عدة �ساعات).
حمطات �شحن التيار امل�ستمر ()DC
يتمثل عمل حمطة �شحن التيار امل�ستمر يف حتويل الطاقة من ال�شبكة الكهربائية (طاقة التيار املرتدد)
�إىل طاقة التيار امل�ستمر التي ميكن �إدخالها مبا�رشة يف نظام بطارية ال�سيارة ل�شحن البطارية .مبا
�أن التحويل من التيار املرتدد �إىل تيار م�ستمر يتم يف حمطة ال�شحن خارج ال�سيارة ،ميكن لهذه
ال�شواحن توفري م�ستويات عالية من القدرة (من  50كيلو وات �إىل  350كيلو وات و�أكرث) �إىل
ال�سيارة مقارنة مبحطات �شحن التيار املرتدد ،مع وقت �شحن �أ�رسع ( 30دقيقة �أو �أقل).
(�أ) حمطة �شحن بق�ضبان  ACم�شرتكة
تتك��ون م��ن �ش��واحن �رسيع��ة ( ،)fast chargersكل واحد ي�ش��تمل على ع��دة مراحل حتويل
 AC-DCوحم��ول ع��اىل ال�تردد (،)high-frequency transformerكم��ا ه��و مو�ض��ح
ب�شكل ()4
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�شكل ( )4حمطة �شحن بق�ضبان  ACم�شرتكة
(ب) حمطة �شحن بق�ضبان  DCم�شرتكة
تتكون من مرحلة حتويل مركزى  AC-DCوحمول واحد منخف�ض الرتدد
( ،)low -frequency transformerكما هو مو�ضح ب�شكل ()5

�شكل ( )5حمطة �شحن بق�ضبان  DCم�شرتكة
�شحن ال�سيارات الكهربائية الال�سلكية
هو نظام �شحن ذو كفاءة عالية ي�ستخدم املجال املغناطي�سي لنقل التيار الكهربائي ال�سلكيا بني
ملفني تف�صل بينهما م�سافة تقدر بعدة �أقدام ،تعتمد عملية نقل الطاقة ال�سلكيا على مبد�أ توافق
الرنني املغناطي�سي .ميثل النظام مبلفني نحا�س ي�ضبطان بحيث تتم عملية الرنني عند نف�س
الرتدد ،وتكون امل�سافة بني امللفني عدة �أقدام ،احد امللفني ( والذى يكون عبارة عن �سل�سلة
من امللفات كلها مطمورة حتت �سطح الطريق) مغذى من م�صدر تيار كهربائي النتاج جمال
مغناطي�سي ي�ؤدى اىل جعل امللف الثاين (امللفات الثانوية موجودة يف ا�سفل ال�سيارة) يف حالة
رنني ،ب�سبب دخول املجال املغناطي�سي املنتج يف امللف الأول �إىل امللف الثاين ي�ؤدي �إىل انتاج
قوه دافعه كهربائية م�ستحثة يف امللف الثاين والتي ت�ستخدم ل�شحن البطاريات ،مبا يعنى ان الرنني
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املغناطي�سي نتج عنه حتول غري مرئي للطاقة الكهربائية خالل الثغرة الهوائية من امللف الأول �إىل
امللف الثاينُ .يطلق على ال�شحن الال�سلكي تقنية احلث املغناطي�سي بينما ي�سمى الطريق املجهز لذلك بـ
«ح�صرية ال�شحن»  ،كما فى �شكل ()6

�شكل ( )6ح�سرية ال�شحن
ت�صنيف �شواحن ال�سيارات الكهربائية ()Classification of EVs chargers
يوجد العديد من �شواحن بطاريات ال�سيارات الكهربائية والهجني وميكن ت�صنيفها وفقًا ملعايري خمتلفة
كما فى �شكل (.)7ويو�ضح �شكل ( )8مكونات �شحن ال�سيارات الكهربائية كالآتى�( :أ) مبدل خم�ص�ص
داخل ال�سيارة( ،ب) مبدل متكامل داخل ال�سيارة( ،ج) �شاحن �رسيع خارج ال�سيارة
يتناول الت�صنيف الأول موقع �شاحن البطارية ،والذي ميكن �أن يكون داخل ال�سيارة
(� )ON - boardأو خارج ال�سيارة ( .)OFF - boardتكون �شواحن البطاريات املوجودة داخل
ال�سيارة حمدودة بقدر �أكرب من الطاقة ب�سبب قيود الوزن واحلجم ،بحيث ميكن ا�ستخدامها يف �أو�ضاع
�شحن البطارية  1و .2يف بع�ض احلاالت ،يتم دمج �شواحن البطاريات املوجودة داخل ال�سيارة مع
املحرك الكهربائي لل�سيارة من �أجل جتنب �إ�ضافة املحاثات الإ�ضافية واملفاتيح التي �سيتم ا�ستخدامها فقط
ل�شحن البطارية والذى يعرف بال�شاحن املتكامل ( .)Integratedعلى النقي�ض من ذلك ،مت ت�صميم
�أجهزة �شحن البطاريات اخلارجية ب�شكل �أ�سا�سي لو�ضعي �شحن البطارية  3و 4لأنها ال تخ�ضع لقيود
الوزن واحلجم ،يو�ضح جدول ( )1مقارنة بني �أنواع ال�شواحن ،بينما يبني جدول ( )2مميزات
وعيوب �أنواع ال�شواحن ،ويو�ضح �شكل ( )9متثيل �شاحن داخل �سيارة و�شاحن خارج �سيارة.
وميكن �أي�ضا �أن ت�صنف �شواحن البطارية �إىل مو�صل( )conductiveوحثي ( .) inductiveتعرف
اً
ماديا مبا�رشً ا بني املو�صل
�أجهزة �شحن البطاريات املو�صلة ب�أنها �أنظمة ال�شحن التي ت�ستخدم
ات�صال ً
ومدخل ال�شحن .على العك�س من ذلك ،ف�إن �أجهزة ال�شحن احلثى هي تلك التي تنقل القوة مغناطي�سي ًا.
على الرغم من �أن بع�ض الأعمال تتعامل مع �أجهزة ال�شحن املتحركة� ،إال �أن �أجهزة ال�شحن احلثى
أ�سا�سا لتطبيقات ال�شحن البطيء الثابتة .يو�ضح جدول ( )3مميزات وعيوب �شواحن
تعترب � ً
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حاثية و�شواحن مو�صل
وكذلك ،ت�صنف ال�شواحن �إىل �أحادية الإجتاه( )unidirectionalوثنائية الإجتاه
( )Bidirectionalتعمل �أجهزة �شحن البطاريات �أحادية االجتاه فقط على �شحن البطاريات.
نظرا لأنه ميكن ا�ستنتاجه ،بينما �شواحن البطاريات ثنائية االجتاه تت�ألف من حل �أغلى و�أثقل
ً
عموما �إىل دوائر �إ�ضافية للعمل يف كال
حتتاج
أنها
ل
إجتاه
ل
ا
أحادية
�
ال�شحن
أجهزة
�
من
أكرب
و�
ً
االجتاهني لتدفق طاقة ال�شحن .يو�ضح جدول ( )4مقارنة بني �شواحن �أحادية الإجتاه وثنائية
الإجتاه.
�أخريا ت�صنف ال�شواحن اىل �أحادية الطور ( )single-phaseوثالثية الطور ()three -phase
ولكن معظم �شواحن البطاريات داخل ال�سيارة تكون �أحادية الطور .يو�ضح �شكل ( )10متثيل
مكونات �شاحن بطاريات داخل ال�سيارة � -أحادى الطور

�شكل ( )7ت�صنيف �شواحن ال�سيارات (الكهربائية والهجني)
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�شكل ( )8مكونات �شحن ال�سيارات الكهربائية :
(�أ) مبدل خم�ص�ص داخل ال�سيارة
(ب) مبدل متكامل داخل ال�سيارة
(ج) �شاحن �رسيع خارج ال�سيارة
جدول ( )1مقارنة بني �أنواع ال�شواحن
�شاحن خارج ال�سيارة ()OFF - board
 �أعلى كيلو وات منقولة نظام � BMSأكرث تعقيدا �إدارة درجة حرارة البطاريات الإت�صال بال�شبكة العامة  /منزل  /مبنى تقليل وزن ال�سيارة� -أعلى معدل �شحن

�شاحن داخل ال�سيارة ()ON - board
 �أقل كيلو وات منقولة �أقل قلق حول �سخونة البطاريات يعمل ب�إ�شارة ()J1172 يتم التحكم يف  BMSبوا�سطة موحد داخلال�سيارة
 -وزن �إ�ضايف لل�سيارة
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�شكل ( )9متثيل �شاحن داخل �سيارة و�شاحن خارج �سيارة
جدول ( )2مميزات وعيوب �أنواع ال�شواحن
النوع

العيوب

املميزات

�شاحن على اللوحة  -تكلفة منخف�ضة
داخل ال�سيارة  -حجم �صغري ومدمج (�أقل من )5kg
 - ON - Boardتوافر ال�شحن
� -أقل ت�أثري على ال�شبكة العامة للكهرباء

�شاحن خارج
ال�سيارة
OFF - Board

�شاحن متكامل
Integrated

 �شحن بطيء)(6 - 8h قدرة حمددة -قيود على الوزن واحلجم

 �شحن �رسيع (�أقل من )1h ال توجد قيود على الوزن واحلجم متكني ال�سفر مل�سافات طويلة �سعة �شحن �أعلى -معدل �شحن �أعلى

 تكلفة مرتفعة �إلكرتونيات قدرة زائدة �أكرث ت�أثريا على ال�شبكة العامة للكهرباء خماطر التخريب ملحطات ال�شحن -ت�شوي�ش يف املناطق احل�رضية

 الأ�رسع �شحنا (�أقل من )1h توافر ال�شحن الأقل وزنا وحجما وتكلفة -ثنائي الإجتاه ح�سب الت�صميم

 مفقودات النحا�س مللفات املحرك عالية لي�س احلث املثايل للعاك�س حتكم معقد� -أجهزة (مكونات) �إ�ضافية
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جدول ( )3مميزات وعيوب �شواحن حاثية و�شواحن مو�صل
نوع ال�شاحن

العيوب

املميزات

 لكل م�ستويات القدرة(�شحن �رسيع وبطىء)
 ب�سيطمو�صل
( - )conductiveكفاءة عالية
 تكلفة �أف�ضل -معياري

 خماطر الأمان يف الأجواء الرطبة� -صعوبة الت�شغيل الآيل

 �سهولة الإ�ستخدام الثبات عند تغري الطق�س زيادة الأمنحاثي
 عزل جملفن ()galvanic()inductive
 تكرار �شحن �أكرث �سهولة الت�شغيل الآيل -ال�شحن �أثناء القيادة

 �أقل كفاءة �شحن بطيء (م�ستوى ال�شحن )1،2 �إنخفا�ض كثافة القدرة ت�صنيع معقد حجم وتكلفة �أعلى معدات (مكونات) حمددة  -غري قابلةللإ�ستبدال

جدول ( )4مقارنة بني �شواحن �أحادية الإجتاه وثنائية الإجتاه
ثنائي الإجتاه ()Bidirectional

�أحادي الإجتاه ()unidirectional

حتكم معقد
حتكم ب�سيط
تكلفة و�إ�ستثمارات مرتفعة
�أقل تكلفة (�أقل �أجهزة  -مكونات)
مطلوب مزيد من تبادل املعلومات ،مطلوب
ال يحتاج �إىل �إ�ستثمارات �إ�ضافية
حتديث نظام التوزيع
احلاجة �إىل تدابري ال�سالمة واحلماية �ضد العزل
�آمن
()anti - islanding
�إهالك نتيجة تكرار الدورات
�أقل �إهالك للبطارية
متوقعة مل�ستويات ال�شحن 3،2
متاح مل�ستويات ال�شحن 1,2,3
�أعلى كفاءة خا�صة عند م�ستويات ال�شحن 3،2
�أقل كفاءة خا�صه عند م�ستوى ال�شحن 1
التحكم يف اجلهد (القدرة غري الفعالة )
خدمة جيدة ،تنظيم اجلهد والرتدد (�إنخفا�ض -
والرتدد (القدرة الفعالة يف �إجتاه واحد) �إرتفاع)� ،إتزان �أحمال الطاقة ،مر�شح التوافقيات
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�شكل ( )10متثيل مكونات �شاحن بطاريات داخل ال�سيارة � /أحادى الطور
�أو�ضاع وحاالت ال�شحن  /م�ستويات ال�شواحن
�سيتم فيما يلى تو�ضيح الإ�صطالحات الآتية :
• •نوع التو�صيل واملو�صالت
• •�أو�ضاع �شحن ال�سيارة الكهربائية
• •حاالت �شحن ال�سيارة الكهربائية
• •م�ستويات ال�شواحن
يو�ضح �شكل ( )11تو�ضيح لأماكن بع�ض هذه امل�صطلحات بني ال�سيارة الكهربائية وحمطات
ال�شحن ،والتى �سيتم تو�ضيحها يف البنود التالية

�شكل ( )11تو�ضيح لأماكن بع�ض امل�صطلحات بني ال�سيارة الكهربائية وحمطات ال�شحن
معدات تزويد ال�سيارات الكهربائية )(Electric Vehicle Supply Equipment) (EVSE
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�أ -نوع التو�صيل ()Connection Type
يتطلب لتو�صيل �سيارة كهربائية ب�شاحن توافر كابل مزود مبو�صالت ( )connectorsتتوافق
مع مقب�س خمرج ( )outlet socketال�شاحن وم�آخذ مدخل( )inlet socketال�سيارة .حتتوي
معظم الكابالت على مو�صل يف كل طرف (لالقرتان مع خمرج ال�شاحن ومدخل ال�سيارة) �أو
ميكن �أن يكون مربوطا� ،أى �أن الكابل مت�صل ب�شكل دائم بوحدة ال�شحن.يو�ضح �شكل ()12
�أنواع من كابالت مزودة مبو�صالت

�شكل (� )12أنواع من كابالت مزودة مبو�صالت
يتم حتديد اختيار املو�صل من خالل ما �إذا كانت ال�سيارة يتم �شحنها با�ستخدام التيار املرتدد
(� )ACأو التيار امل�ستمر ( ،)DCو�رسعة ال�شحن (قدرة ك.وات) ،وبروتوكول ال�سالمة
امل�ستخدم .ونظرا لوجود بلدان من�ش�أ خمتلفة لإنتاج ال�سيارات الكهربائية ،لذا يجب حتديد
ال�صناعة و�أو�ضاع ال�شحن ونوع املو�صل امل�ستخدم.
تعريفات
غالبا يكون مثب ًتا يف احلائط،
 املقب�س (( )Plugاجلمعَ :مقَابِ�س) هو قالب م�صنوع من اللدائن ًومزود بالتيار الكهربائي .وتختلف �أ�شكال املقاب�س لتالئم �أ�شكال القواب�س املتعددة ،كما توجد
بع�ض املقاب�س التي تالئم �أكرث من نوع من القواب�س.
 القاب�س (( )Socketاجلمعَ :قوابِ�س) هو �أداة عبارة عن �سلك كهربائي مو�صلوغالبا يكون م�صنوع
بجهاز كهربائي يو�صل باملقب�س لي�ستمد منه التيار الكهربائي،
ً
من اللدائن وم�شتقاته ،لأغرا�ض العزل الكهربائي .يتم تو�صيل القاب�س باملقب�س
لتو�صيل الكهرباء� إىل �شيء معني .حتتوي بع�ض �أنواع القواب�س على مميزات حماية خمتلفة
تختلف باختالف �أنواعها.
يو�ضح �شكل ( )13متثيل ملكونات التو�صيل بني ال�سيارة وحمطة ال�شحن
ويبني �شكل (� )14أمثلة لعينات �صغرية من َم َقابِ�س و َقوابِ�س بدول خمتلفة
ويبني جدول ( )6خ�صائ�ص املو�صل
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يو�ضح �شكل (� )15أمثلة لنماذج مو�صالت من النوع  1والنوع 2
يعر�ض جدول (� )7أيقونات لأنواع املو�صالت الرئي�سية باال�شكال من ( )16اىل (،)17
بالإ�ضافة �إىل عر�ض نطاق ت�صنيفات الطاقة وزمن ال�شحن التي ميكن لكل نوع دعمها و�أماكن
تركيبها املو�صى به

�شكل ( )13متثيل ملكونات التو�صيل بني ال�سيارة وحمطة ال�شحن

�شكل (� )14أمثلة لعينات �صغرية من َم َقابِ�س و َقوابِ�س بدول خمتلفة
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) �أنواع املو�صالت �شائعة اال�ستخدام5( جدول
املو�صالت

)Types( االنواع
•• The UK 3-pin (BS 1363)
•• Industrial Commando (IEC 60309)

AC connectors

مو�صالت التيار املرتدد

•• American Type 1 (SAE J1772)
••

And European Type 2 (Mennekes, IEC 62196)

•• The Japanese JEVS (CHAdeMO)
DC connectors

•• The European Combined Charging System (CCS or ‘Combo’)

مو�صالت التيار امل�ستمر

•• Proprietary Tesla supercharger connector

) خ�صائ�ص املو�صل6( جدول
)Kw( �أق�صى قدرة
النظام
النظام
الأوربى
)US(االمريكى
)EU(
1.9

 تيار/ �أق�صى جهد

نوع التو�صيل

املو�صل طبقا للنوع
وامل�ستوى

120 V / 16 A

1 ph AC
( split)

1  امل�ستوى1 النوع
)Type 1 Level 1(

19

14

240 V / 80 A

1 ph AC

1  امل�ستوى1 النوع
)Type 1 Level 1(

52

43

480 V / 63 A

1 - 3 ph AC

2 النوع
)Type 2(

63

500 V / 125 A

DC

CHADdeMO

36 - 200 +

1000 V / 400 A

DC

3 النوع
)Type 1 Combo(
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�شكل (� )15أمثلة لنماذج مو�صالت من النوع  1والنوع 2
جدول (� )7أيقونات لأنواع املو�صالت الرئي�سية باال�شكال من ( )16اىل ()19
نوع ال�شاحن

القدرة

زمن الوقت النموذجى
لل�شحن
 موقف ال�سيارات بال�شارع العام� 12 - 8ساعة
املكان املو�صى به

بطىء

≤ 3 Kw , 1-ph

�رسيع

≤ 7 Kw , 1-ph
≤ 22 Kw , 3-ph

� 4 - 3ساعة
� 2 - 1ساعة

�أ�رسع

≤ 43 Kw , 3-ph
≤ 50 Kw , DC

 % 80لزمن

 حمطات خدمة ال�سيارات -حمطات خدمة ال�سيارات

 80- 20دقيقة
 < 20 - 30دقيقة

 -حمطات خدمة ال�سيارات

النماذج
�شكل ()16

 �ساحات عامة� -أ�سطول �سيارات ال�رشكات

الأ�رسع

> 43 Kw , 3-ph
> 50 Kw , DC
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� -رشكات ت�أجري ال�سيارات

�شكل ()17

 �أ�سطول �سيارات ال�رشكات�شكل ()18
�شكل ()19

�شحن ال�سيارات الكهربائية

�شكل ( )16مناذج من �أنواع املو�صالت �شائعة اال�ستخدام

�شكل ( )17مناذج من �أنواع املو�صالت �شائعة اال�ستخدام

�شكل ( )18مناذج من �أنواع املو�صالت �شائعة اال�ستخدام
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�شكل ( )19منوذج من �أنواع املو�صالت �شائعة اال�ستخدام
ب � -أو�ضاع �شحن ال�سيارة الكهربائية ()EV charging modes
ي�شري مفهوم “الو�ضع” �إىل تقنية (�أو �أ�سلوب) ال�شحن ،حيث يوجد � 4أو�ضاع هى الأو�ضاع 1
و 2و 3و4
الو�ضع )mode 1( 1
ي�ستلزم هذا الو�ضع ال�شحن البطئ بالتيار املرتدد ( )ACمن خالل القاب�س ( )socketالكهربي
العادي هذا ي�شري �إىل عدم وجود توا�صل بني ال�سيارة ونقطة ال�شحن .وي�ستلزم هذا:
* جتهيز �سلك �أر�ضي لل�سيارة الكهربائية
* حماية خارجية �ضد الأعطال

يف كثري من الدول،يعترب هذا الو�ضع غري �آمن وغري قانوين.

الو�ضع )mode 2( 2
ي�ستلزم هذا الو�ضع ال�شحن البطئ بالتيار املرتدد ( )ACمن خالل املقب�س الكهربي العادي.
بالإ�ضافة �إىل ذلك،مت جتهيز كابل ال�شحن مع “جهاز حماية وحتكم الكابل ()IC-CPD
( ،)In - cable control and protection deviceوهو امل�سئول عن التحكم والإت�صاالت
واحلماية (بالإ�ضافة �إىل احلماية �ضد التيار املتبقي ()residual current
الو�ضع )mode 3( 3
ي�ستلزم هذا الو�ضع كل من ال�شحن البطئ �أو �شبه ال�رسيع ( )semi-fastمن خالل مقب�س كهربي
خم�ص�ص ل�شحن ال�سيارة الكهربائية .يكون لل�شاحن (�أو حمطة ال�شحن) مقب�س معني لل�سيارة
الكهربائية ،عموما يكون املقب�س املقابل للنوع � )type1( 1أو النوع.)type2( 2
يحتوي كل طرف يف كابل ال�شحن على مقب�س ( )plugي�ستخدما للتو�صيل بني ال�سيارة وال�شاحن.
تكون حمطة ال�شحن م�سئولة عن :التحكم والإت�صاالت واحلماية لعملية ال�شحن (بالإ�ضافة �إىل
احلماية �ضد التيار املتبقي) .هذا الو�ضع �شائع الإ�ستخدام ملحطات ال�شحن العامة ،ومن ال�سهل
تكامله مع ال�شبكات الذكية.
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الو�ضع )mode 4( 4
ي�ستخدم هذا الو�ضع مقب�س كهربي خم�ص�ص مثل الو�ضع  .3عاده يحتوي ال�شاحن على كابل
ال�شحن وقاب�س �شحن ال�سيارة .ي�ستخدم الو�ضع  4على وجه التحديد لل�شحن بالتيار امل�ستمر
( ،)DCوالذي يو�صى به لل�شحن ال�رسيع لل�سيارة الكهربائية .يف حالة ال�شحن بالتيار امل�ستمر
( ،)DCيكون املبدل  )converter( AC/DCيف حمطة ال�شحن� .أي�ضا تكون وظائف :التحكم
والإت�صاالت واحلمايه �ضمن حمطة ال�شحن.
يو�ضح جدوىل ( )9( ،)8و�شكل ( )20متثيل لتعريف �أو�ضاع ال�شحن

�شكل ( )20متثيل تعريف �أو�ضاع ال�شحن
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جدول (� )8أو�ضاع ال�شحن
اخل�صائ�ص
3.6 Kw - 1ph & 11 Kw - 3 ph
قيا�سى ،مقب�س منزىل �أو �صناعى غري خم�ص�صم�صدر التغذية من خالل مقاومة ()resistor ي�ستخدم هذا الو�ضع مع حالتى ال�شحن A & B7.4 Kw - 1ph & 22 Kw - 3 ph
قيا�سى ،مقب�س منزىل �أو �صناعى غري خم�ص�ص فى معدة حماية الكابل ،يتم جتهيز �أ�شارة حتكم لل�سيارة -ي�ستخدم هذا الو�ضع مع حالتى ال�شحن A & B

الو�ضع
الو�ضع )Mode 1( 1
قدرة منخف�ضة
(حتى(16 A
الو�ضع )Mode 2( 2
قدرة منخف�ضة
(حتى (32 A
الو�ضع )Mode 3( 3
بنية �أ�سا�سية خم�ص�صة
الو�ضع )Mode 4( 4
�شحن �رسيع تيار م�ستمر()DC
( حتى )400 A

حتى  32 Aحلالة ال�شحن � Bأو  A 63حلالة ال�شحن C
تغذى �إ�شارة التحكم من خالل معدات تزويد ال�سيارةتغذى �أق�صى قدرة �شحن من خالل معدات تزويد ال�سيارة� -شاحن قدرة عالية  -منف�صل

جدول(� )9أنواع الأو�ضاع والتقنية
التقنية

نوع تيار
ال�شحن

قاب�س خم�ص�ص

نظام حتكم�،إت�صاالت حماية
control ,communication and protection
system

AC/DC
charging

1

X

X

AC

2

X

√

AC

3

√

√

AC

11KW,22KW,43KW
ال�شحن ال�رسيع �أكرب من 22KW

4

√

√

DC

50KW:175KW

الو�ضع

dedicated
socket
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�سعة ال�شحن
charging capacity
مقب�س 230 v
طبقا للموا�صفة  IEC 61851-1ف�إن
�أق�صى �سعة �شحن
2.3KW,1-PH,10A
مقب�س � 230 vأوحمطة �شحن منزيل
�أق�صى �سعة �شحن
7.4KW,1-PH,32A
22KW,3-PH,32A
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ملحوظه :يف الأو�ضاع  1،2،3يحدث ال�شحن من خالل مبادل ( )converterموجود يف ال�سيارة
(ي�ؤخذ التيار املرتدد  ACمن حمطة ال�شحن �إىل البطارية من خالل املبادل)،بينما يتم التحكم يف
عملية ال�شحن بوا�سطة ال�سيارة .حتدد قدرة املبادل مقدار �سعة ال�شحن املتاحة ملحطة ال�شحن.
ت  -حاالت �شحن ال�سيارة الكهربائية ()EV charging cases
يوجد ثالث حاالت تعتمد على و�ضع كابل ال�شحن يف نظام ال�شحن.كما ذكر �سابقا ف�إن املو�صل
( )Connectorهو الواجهة (�أو املعدة) امل�ستخدمة بني حمطة ال�شحن وال�سيارة الكهربائية ،والتي
يتم من خاللها تو�صيل الطاقة الكهربائية والتى ميكن �أن يكون :
قاب�س ( )Plugعلى الكابل
�أحد جانبي الكابل به قاب�س منا�سب لنقطة ال�شحن ،بينما القاب�س املوجود على اجلانب
الآخر للكابل يكون منا�سبا ملدخل ال�سيارة.
قاب�س مت�صل على كابل ال ينف�صل عن حمطة ال�شحن (النوع ال�شائع ملحطات
ال�شحن ال�رسيع) وفى هذه احلالة ينا�سب هذا القاب�س مدخل ال�سيارة.
ويف العادة تكون عدد نقاط ال�شحن م�ساوية لعدد املو�صالت (ولكن لي�س دائما) .وعلى �سبيل املثال
توجد حمطات �شحن تتكون من نقطتي �شحن وثالثة مو�صالت .ويف هذه احلالة ال ي�ستخدم �أكرث
من مو�صلني ،وال �أكرث من �سيارتني يف الوقت نف�سه (واحدة  ACوالأخرى .) DC
احلالة )case A( A
يو�صل �أحد طريف كابل ال�شحن �إىل خمرج مقب�س ( )socket outletيف حمطة الكهرباء املحلية،
ويكون له مو�صل خم�ص�ص يف الطرف الآخر ل�شحن ال�سيارة ،مثل املو�صل من النوع  1والنوع
 2ويحدث ال�شحن من خالل �شاحن داخل ال�سيارة .عادة هذه احلالة مرتبطة بالو�ضعني .1،2
احلالة )case B( B
يكون لكابل ال�شحن مو�صل خم�ص�ص لل�شحن يف كال الطرفني مثل مو�صل النوع � 1أو النوع .2
ويحدث ال�شحن من خالل �شاحن داخل ال�سيارة .وهذه احلالة هي الأكرث تهيئة ،حاليا ،للإ�ستعمال
لل�شحن العام بدرجة عالية من املرونة.
احلالة )case C( C
�أحد نهايتي كابل ال�شحن يكون مثبت يف حمطة �شحن خم�ص�صة ،تغذي بالتيار امل�ستمر ()DC
خالل كابل �إىل ال�سيارة .هذه احلالة ت�ستخدم للو�ضع  ،4يتم �إختيار مو�صل ال�سيارة ليتوافق مع
مدخل قاب�س ( )socket inletال�سيارة.
يو�ضح جدول ( )10حاالت �شحن ال�سيارة الكهربائية طبقا للموا�صفات
IEC 61851 - 1 standard
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جدول ( )10حاالت �شحن ال�سيارة الكهربائية
احلالة

احلالة A
()Case A

IEC 61851 - 1 standard
 يرتبط كابل ال�شحن بال�سيارة رينو Twizy مقب�س منزىل عادى -كابل منف�صل ()loose cable

احلالة B
()Case B

 مو�صل من جهة ال�سيارة وقاب�س من اجلانبالآخر
 االكرث ا�ستخداما حاليا درجة تنا�سق عالية يرتبط كابل ال�شحن من خالل معدات تزويدال�سيارة

احلالة C
()Case C

 حمطات �شحن خم�ص�صة يختار املو�صل ليتنا�سق مع مدخل ال�سيارة� -شائع جدا فى �أمريكا

ث  -م�ستويات ال�شواحن ()Level chargers
ي�صنف م�ستوى ال�شاحن �إىل ت�صنيفات ثالثة :مو�ضوعة على �أ�سا�س املتغريات املختلفة حيث
ت�صنف �إىل �شواحن تيار مرتدد ( ،)ACو�شواحن تيار م�ستمر ( )DCطبقا لتقنية ال�شحن.
يو�ضح جدول ( )11البيانات الفنية مل�ستويات ال�شواحن
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جدول ( )11البيانات الفنية مل�ستويات ال�شواحن
قدرة
ال�شاحن
charge
power
1.44 Kw:

نوع معدات تزويد
ال�سيارات الكهربائية
EVSE Type

م�صدر القوى
power supply

م�ستوى 1

120VAC

( ) level 1

12 A:16 A

(�شحن تيار مرتدد)

)(1- ph

م�ستوى 2

208 : 240 VAC

3.1 Kw:

()level 2

15A : 80A

19.2 Kw

(�شحن تيار مرتدد)

)(1- ph./split ph.

م�ستوى 3

300 : 600

120 Kw:

()level 3

VAC

240 Kw

(نظام �شحن
� Comboأو �شحن
تيار م�ستمر)

زمن ال�شحن
charging
time

مالحظات
Notes

17 hr

معدل �شحن بطئ ب�إ�ستخدام
تيارات منخف�ضة ل�شحن
البطارية وذلك لتجنب انهيار
خاليا البطارية ،كما ي�سهل
معدل ال�شحن البطئ التوافق
مع �سعة الطاقة لإت�صال
ال�شبكة املحلية.

8 hr

عادة ما تكون موجودة
يف حمطات ال�شحن العام،
وتكون و�صالت التيار
الأعلى متاحة يف املباين
التجارية.
يحتوي ال�شاحن على م�صدر
طاقة عايل اجلهد
( ،)AC/DCمتجاوز
ال�شاحن املوجود على ال�سيارة
( )AC/DCلتوفري م�ستويات
عالية جدا ل�شحن القدرة.

1.92 Kw

30 min.

(�أق�صى)400A
(متعدد الأطوار)

معدات تزويد ال�سيارات الكهربائية (Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE

اليكون وقت ال�شحن مقيا�سا خطيا ( )Linearlyمع تغيير السعة.
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يو�ضح ال�شكالن (� ) 22 ( ،) 21أنواع والعالقة بني �أو�ضاع وحاالت ال�شحن  /م�ستويات ال�شواحن

كل �أنظم��ة ال�ش��حن ت�أخذ قدرة كهربائية تيار م�تردد ( )ACمن ال�ش��بكة الكهربائية ثم حتول �إىل
تيار م�س��تمر ( )DCعند جهد منا�سب ل�ش��حن البطارية .يف تطبيقات املركبات الكهربائية ،ما عدا
الدرجات ،ف�إن �ش��واحن امل�س��توى  ،1امل�س��توى  2تكون متكاملة بالكامل ،مع ال�س��يارة� ،أما يف
�أنظمة ال�شحن  3يتم تق�سيم وظائف ال�شحن بني حمطة ال�شحن وال�شاحن املركب بال�سيارة.

تورد وحدة التحكم يف القدرة ،جهد  DCمتغري �إىل البطارية ،وتنفذ جميع وظائف املر�شح
( )filteringاملختلفة بال�شاحن والتي ميكن تطبيقها بتكلفة منخف�ضة ن�سبيا.

�شكل ( )21انواع م�ستوى حمطات ال�شحن
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�شكل ( )22العالقة بني �أو�ضاع وحاالت ال�شحن  /م�ستويات ال�شواحن
قدرة ال�شحن والطاقة املوردة ()Charging power and energy delivered

من ال�شائع اخللط بني تعريفى القدرة والطاقة ،الطاقة هي تكامل القدرة خالل فرتة حمددة� .أو
بب�ساطة ،الطاقة هي حا�صل �رضب القدرة والزمن ،عندما تكون الطاقة ثابتة ف�أن :
الطاقة = القدرة × الزمن
وعليه ف�أن الطاقة التي يتم �إدخالها يف البطارية هي طاقة ال�شحن املتكاملة خالل وقت حمدد ،وذلك
بافرتا�ض عدم وجود مفقودات ،الطاقة املوردة للبطارية تكون بوحدة "كيلووات �ساعة"� .إذا
كانت القدرة هى متو�سط ال�شحن بوحدة "كيلووات" ،على مدى نطاق زمني بال�ساعات.
تعتمد قدرة ال�شحن الق�صوى على احلد الأق�صى لكل من اجلهد والتيار اللذين ميكن للبطارية حتملهما
وميكن لل�شاحن توفريهما ،تعد فرتة ال�شحن الق�صرية مهمة ج ًدا فى �صناعة ال�سيارات الكهربائية،
حيث يتم تزويد م�ستخدمي ال�سيارات بالوقود يف دقائق .ت�ؤدي التيارات العالية �إىل �شحن �أ�رسع،
ولكنها ميكن �أن تت�سبب �أي�ضً ا يف ارتفاع درجة حرارة البطارية وال�شاحن �أو تدهورها ب�شكل
�أ�رسع ،مما يت�سبب يف عمر �أق�رص ..يحدث �شحن الهاتف املحمول بتيار حواىل � 4-1أمبري ،بينما
يتم ال�شحن ال�رسيع ملركبة كهربائية بتيار ي�صل �إىل مئات الأمبري.
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خ�صائ�ص البطارية ()Battery Characteristics
تعتمد �رسعة نقل الطاقة �أثناء ال�شحن على عاملني هما  :اجلهد (فولت) والتيار (�أمبري) .وتعتمد
القدرة على حا�صل �رضب اجلهد يف التيار ،عندما ينخف�ض التيار ،عند نف�س قيمة اجلهد،
�سينخف�ض معدل نقل الطاقة وبالتايل ي�ؤدي �إىل انخفا�ض �رسعة �شحن البطاريات.
يو�ضح �شكل ( )23العالقة بني كل من اجلهد والتيار مع الزمن خالل عملية ال�شحن
ويبني �شكل ( )24مثال ملنحنى العالقة بني قدرة ال�شحن ون�سبة حالة ال�شحن ( )SOCلبطاريات
ليثيوم ايون ()lithium-ion

�شكل ( )23العالقة بني كل من اجلهد والتيار مع الزمن خالل عملية ال�شحن

�شكل ( )24مثال ملنحنى العالقة بني قدرة ال�شحن ون�سبة حالة ال�شحن لبطاريات ليثيوم ايون
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عموما يتكون �شحن البطارية من ثالثة مراحل متتالية كاالتى:
عند بدء ال�شحن ،حتدث املرحلة الأوىل ،واملمثلة مبرحلة “ما قبل ال�شحن” هذه ،يظلالتيار منخف�ضً ا ،بينما يزداد اجلهد با�ستمرار .ومع ذلك ،معظم �شحن بطاريات ال�سيارات
الكهربائية يحدث يف املرحلتني الثانية والثالثة
 تب��د�أ املرحل��ة الثانية عن��د  10%على الأقل م��ن حالة ال�ش��حن ( ،)SOCعندئذ ال توجدمرحلة مهمة قبل ال�ش��حن.خالل هذه املرحلة ،التي ت�س��مى �أي�ضً ��ا مرحلة التيار امل�س��تمر
( ،)constant currentيتم االحتفاظ بالتيار ثاب ًتا عند امل�ستوى العاىل ،حتى ي�صل جهد
خلية الليثيوم �إىل م�ستوى اجلهد املحدد ،عند هذه النقطة ،تبد�أ املرحلة الثالثة
 عند املرحلة الثالثة يتم احلفاظ على قيمة اجلهد ثاب ًتا ،بينما ينخف�ض التيار ب�ش��كل كبري :يتم�شحن البطارية بتيار �ضئيل وبالتايل ف�إن �شحن البطارية ي�صبح �أبط�أ حتى الو�صول لنهاية
ال�شحن.
يو�ض��ح �ش��كل ( )25منحنيا جهد وتيار ال�ش��حن فى املناطق الثالثة لل�ش��حن الآمن لبنك بطاريات
ال�سيارات الكهربائية .ويو�ضح �شكل ( )26منحنى �شحن �شاحن بطارية الر�صا�ص احلم�ضية.
يبني جدول (� )12أمثلة لأزمنة ال�شحن التقديرية ملعدات تزويد ال�سيارات الكهربائية

�شكل ( )25منحنيا جهد وتيار ال�شحن فى املناطق الثالثة لل�شحن
الآمن لبنك بطاريات ال�سيارات الكهربائية
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�شكل ( )26منحنى �شحن �شاحن بطارية الر�صا�ص احلم�ضية
جدول ( )12ازمنة ال�شحن التقديرية ملعدات تزويد ال�سيارات الكهربائية

م�ستويات ال�شحن

مدى القيادة
طراز ال�سيارة
Toyota Prius
Chevy Volt

طاقة ال�شحن
4.4kWh
16kWh

BMW i3

22kWh

Nissan Leaf

32kWh

Chevy Bolt

60kWh

Tesla S 85

90kWh

امل�ستوى ()2
امل�ستوى ()3
تثبيت فى احلائط
�شحن �رسيع تيار م�ستمر
* (6.6kWh
(20-120kW
240VAC, 30A**) 400-600VDC,up to
)300A
110, 270km (70,
)36km (22 mi
)168 mi
لكل �ساعة �شحن
لكل  30دقيقة �شحن
زمن ال�شحن
غري متاح
1h
غري متاح
3h
24kW: To 80% in 30
4h
min
50kW: To 80% in 20
5h
min
50kW: To 80% in
10h
60min
120kW: To 80% in
15h
40 min

امل�ستوى ()1
كابالت مزودة
مبو�صالت
(1.5kW
)120VAC, 15A
)8km (5 mi
لكل �ساعة �شحن
4h
12h
15h
16h
40h
60h

* لل�سيارات  Teslaقدرة ال�شاحن  10و 20ك و& �سيارات  Renaultقدرة ال�شحن من  43 - 3ك وثالثة �أطوار /
�شاحن داخل ال�سيارة
** حتتاج معدات تزويد ال�سيارات الكهربائية ذو � 30أمبري اىل قاطع تيار �سعة � 40أمبري مع ال�شواحن الكبرية داخل
ال�سيارة () https://batteryuniversity.com/learn/article/bu_1004_charging_an_electric_vehicle
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يو�ضح جدول ( )13تكنولوجيا حمطات ال�شحن
حيث يوجد ثالث م�ستويات �أ�سا�سية لقدرات � /رسعات حمطات ال�شحن
مع مراعاة انه ال يف�ضل فنيا �شحن بطارية ال�سيارات الكهربائية عن طريق ال�شحن عايل ال�رسعة �إال
علي �سبيل اال�ستثناء ،وذلك لإطالة عمر البطارية واحلفاظ علي كفاءتها
جدول ( )13تكنولوجيا حمطات ال�شحن

امل�ستوي الأول (بطئ)
علي التيار املرتدد AC

القدرة
(ك.وات)

الوقت الالزم
لل�شحن

معدل ال�شحن

موقع حمطة ال�شحن

2.3 - 7

� 10ساعات

-

منزل/عقار

امل�ستوي الثاين
(متو�سط) علي التيار
املرتدد AC

11 - 22

� 4ساعات

� 4سيارات /
للمخرج الواحد

جراجات (عامة/
خا�صة)-نوادي-
موالت� -أماكن
العمل (عامة/خا�صة)

امل�ستوي الثالث (�رسيع)
علي التيار املبا�رش DC

50 - 175

�أقل من  30دقيقة

من � 30 : 10سيارة
 /للمخرج الواحد

امل�ستوي الثالث (فائق
ال�رسعة) علي التيار
املبا�رش DC

175 - 350

البيان

� 50سيارة  /للمخرج
�أقل من  20دقيقة
الواحد
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�أمثلة ملحطات �شحن ()Charging Stations
يو�ضح �شكل ( )27حمطة �شحن �رسيع قدرة 60 kW
حيث يتم ا�ستخدامة فى املحطات العامة مثل حمطات التوقف فى الطرق ال�رسيعة وحمطات البنزين
واملطارات وما �إىل ذلك .كذلك يتم التطبيق فى املحطات اخلا�صة بتجار ال�سيارات الكهربائية
( )EVوفى �ساحات �أ�ساطيل .EVويبني جدول ( )14اخل�صائ�ص الرئي�سية ملحطة ال�شحن ال�رسيع
املو�ضح فى �شكل ()27
يو�ضح �شكل ( )28بع�ض �أنواع حمطات ال�شحن ذات قدرات وخ�صائ�ص خمتلفة
ويو�ضح جدول ( )15اخل�صائ�ص الرئي�سية لبع�ض �أنواع حمطات ال�شحن املو�ضحة فى �شكل()28
يبني �شكل ( )29هيكل الطاقة فى البنية التحتية ل�شحن ال�سيارات الكهربائية� ،شامال انواع حمطات
ال�شحن ،وم�ستويات ال�شحن
يو�ضح �شكل ( )30مناذج لعالمات حمطة �شحن ال�سيارات الكهربائية

�شكل ( )27حمطة �شحن �رسيع
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)27( ) اخل�صائ�ص الرئي�سية ملحطة ال�شحن ال�رسيع املو�ضح فى �شكل14( جدول
AC Input for the DC Output :
Power connection : 3P + N + PE
Voltage

: 400 Vac ± 20 %

Frequency : 50 Hz or 60 Hz
Input current & power: 87 A, 60 kva
Power factor : > 0.99
Overall efficiency : 95%
DC Output :
Voltage : 200 Vdc to 500 Vdc
Max Current : 120A
AC Output :
Voltage : 400 Vac
Current : 63 A
Power : 43 kva
General Specifications :
Multi-standard DC outputs (Mode-4), with AC (Mode-3)
DC-Interface

CCS 2, CHAdeMO
Type 2 Plug (43kW) )(�إفرتا�ضى
Type 2 Plug (22kW) )(�أختيارى
AC-Interface
Type 2 Socket (22kW) )(�أختيارى
Network connection
3G (GSM or CDMA) | LAN | Wi-Fi
Communication Protocols OCPP 1.6
Environment
Indoor / outdoor
Operating temperature

-35ºC-60ºC ( -20ºC to -30ºC, heating required)

Protection degree

IP54 , IK10

Acoustic noise

<55 dB

Compliance and safety

CE, EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118

https://www.sicon-emi.com/60kw-evms-ccs-chademo-ev-charger_p163.html
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�شكل ( )28بع�ض �أنواع حمطات ال�شحن
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)28( ) اخل�صائ�ص الرئي�سية لبع�ض �أنواع ال�شواحن ال�رسيعة املو�ضحة فى �شكل15( جدول
حمطة
ال�شحن

A

خ�صائ�ص الت�شغيل

 التكنولوجيات/ �أرقام املوا�صفات الفنية العاملية

 3 phases + neutral + E

 JEVS G104 (CHAdeMO)

 400 Vac ± 10 %; 50 Hz

 IEC61851-23 P

 73 A, 50 kva; PF 0.98

 LC (CCS /Combo-2)

 Efficiency > 0.93%

 IEC61851-1 (AC)

 DC power up to 50 kW

 JEVS G105 (CHAdeMO)

 AC power up to 43 kva

 Combo T2 (CCS / Combo-2)

 Max DC Output 50 kW

 IEC62196 Type-2 OCPP (1.2;
1.5) and others

 Max DC current 120 A

 Mode 3 and 4 IEC 618511:2010 NF
 Nominal voltage (U) :

 EN 61851-22:2002

400V AC
B

 IEC 62196-1:2012

 Nominal current (I) : 80A

 IEC 61851-23:2014 Vehicle

 AC 43kW / DC 50kW Efficiency rate of 96%

 communication - CHAdeMO

 400V three-phases AC
(neutral system TT)

 BUS CAN compatible- COMBO 2
 CPL compatible - AC :
Mode 3 and simplified Mode 3
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	 3P + N + PE

 Mode 4 (IEC-61851-23/24)

	 400V AC +/- 5%

C

Combo-2 (DIN 70121)

	 143 A (software limit control)

 Mode 4 (IEC-61851-23/24)
JEVS

	 PF >0.96

 G105 (IEC-92196-3)

	 Eff: 95 % at nominal output
Power

 Mode3 (IEC61851-1) Type 2
(IEC6296) tethered Cable CE

	 Freq: 50 / 60 Hz

/ Combo-2 (DIN 70121)

	 Max DC output power
50kW

 EN61851-23 CHAdeMO
rev.0.9 certified

	 Max DC current 120 A
	 3P + N + PE

 Mode 4 (IEC-61851-23/24)
Combo-2 (DIN 70121)

	 400V AC +/- 5%
	 143 A PF >0.96
	 Eff: 95 % at nominal output
Power
D

	 Freq: 50 / 60 Hz

 Mode4 (IEC-61851-23/24)
JEVS
 G105 (IEC-92196-3)
 Mode3 (IEC61851-1) Type 2
(IEC6296) tethered Cable CE

	 Max DC output power
50kW

/ Combo-2 (DIN 70121)

	 Max DC current 120 A

 EN61851-23 CHAdeMO

https://www.researchgate.net/publication/
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�شكل ( )30مناذج لعالمات حمطة �شحن ال�سيارات الكهربائية
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الباب ال�سابع
�أنظمة �شحن ال�سيارات الكهربائية الال�سلكية
Wireless Electric Vehicle Charging Systems
يتحول العامل الآن �إىل التنقل املكهرب لتقليل انبعاثات امللوثات التي ت�س��ببها ال�س��يارات التي تعمل
بالوق��ود الأحف��وري غري املتجدد (وبذلك امكن توف�ير البديل للوقود االحفورى) ولكن بالن�س��بة
لل�س��يارات الكهربائية ،ف�إن نطاق ال�سفر وعملية ال�ش��حن هما العن�رصان الرئي�سيان اللذان يقيدان
االعتماده الكامل عليهما.يعترب �إدخال تقنية ال�شحن الال�سلكي �أحد طرق العالج(،عبارة عن نظام
�ش��حن ذو كفاءة عالية ي�ستخدم املجال املغناطي�س��ي لنقل التيار الكهربائي ال�سلكيا بني ملفني تف�صل
بينهما م�س��افة تقدر بعدة �أقدام) ،متتاز مبعاجلة االنتظار الطويل ل�س��اعات يف حمطات ال�ش��حن،
حيث ميكن ال�شحن �أثناء قيادة ال�سيارة الكهربائية.
بف�ض��ل الع��امل العظي��م نيك��وال تي�س�لا ( )Nikola Teslaالخرتاعات��ه املذهل��ة الت��ي ال ح��دود
له��ا والت��ي يعد فيه��ا نق��ل الطاق��ة الال�س��لكي �أحدها .ب��د�أ جتربته عل��ى نق��ل الطاقة الال�س��لكية
( )wireless power transferيف عام  1891وطور ملف ت�سال ( )Tesla coilعبارة عن دائرة
حمول كهربائي رنيني ،وي�س��تخدم لإنتاج كهرباء ذات جهد عايل وتيار منخف�ض وتيار متناوب
عاىل الرتددات.
تعمل وزارة املوا�صالت الربيطانية على م�رشوع يتكلف  40مليون �إ�سرتليني ( 53مليون دوالر)
الختبار �إمكانية ال�ش��حن الال�سلكي على الطرق الربيطانية لل�س��يارات الكهربائية .ويعمل النظام
عرب �رشائح �ش��حن على م�س��ار الطريق تنقل ال�ش��حنات الكهربائية �إىل قاع ال�سيارات املارة فوقها
ال�سلكيا عرب جماالت مغناطي�سية.
وتطب��ق بع���ض ال�رشك��ات ال�ش��حن الال�س��لكي لل�س��يارات عن��د �ص��فها ف��وق �رشائ��ح ال�ش��حن
الال�س��لكي ويت��م اي�ض��ا اختب��ارات ال�ش��حن �أثن��اء انط�لاق ال�س��يارات عل��ى الط��رق .ي�ش��مل
امل��شروع الربيط��اين ن��شر �رشائ��ح ال�ش��حن يف حمط��ات الوق��ود ومواق��ف ال�س��يارات
لإتاح��ة قي��ادة خالي��ة م��ن خم��اوف ف��راغ ال�ش��حن م��ن ال�س��يارات الكهربائي��ة يف امل�س��تقبل.
وتقدم بع�ض ال�رشكات التجارية الكثري من احللول لل�ش��حن الال�س��لكي لل�سيارات .وميكن ال�شحن
على كل ال�رسعات يف الطرق املزودة ب�رشائح ال�شحن الال�سلكي .كما فى �شكل ()1
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�شكل (" )1ح�صرية ال�شحن" ل�شحن ال�سيارة الكهربائية الال�سلكية
نقل الطاقة الال�سلكية ( )Wireless Power Transfer) (WPTهو نقل الطاقة الكهربائية بدون
�أ�سالك وي�ستند �إىل تقنيات ت�ستخدم املجاالت الكهربائية �أو املغناطي�سية �أو الكهرومغناطي�سية املتغرية
مع الزمن .والتى تعد مفي ًدة لت�شغيل الأجهزة الكهربائية
ميكن نقل الطاقة عرب م�سافات ق�صرية (نقل املجال القريب) عن طريق تبديل املجاالت املغناطي�سية
واالق�تران احلثي بني امللفات� ،أو عن طريق تبديل املجاالت الكهربائية واالقرتان ال�س��عوي بني
الأقطاب املعدنية.
املبد�أ الأ�سا�س��ي لل�شحن الال�س��لكي هو نف�س مبد�أ عمل املحوالت الكهربائية� ،شكل ( .)2يف ال�شحن
الال�س��لكي يوجد مل��ف �إر�س��ال ( )transmitting coilومل��ف ا�س��تقبال (،)receiving coil
يت��م حتويل م�ص��در التيار املرتدد بجهد  220فول��ت �أو  380فولت 50 ،هرت��ز �إىل تيار متناوب
مغناطي�س��يا م�تردد يقطع ملف
جمال
ع��ايل ال�تردد ،هذا التيار يغذى ملف الإر�س��ال ،ثم يخلق
اً
ً
اال�س��تقبال وي���ؤدي �إىل �إنتاج خمرج قدرة (تيار مرتدد) يف ملف اال�س��تقبال .لكن ال�ش��يء املهم
لل�ش��حن الال�س��لكي الفعال هو احلفاظ على تردد الرنني بني ملفى الإر�س��ال واال�ستقبال .للحفاظ
أخريا ،يتم حتويل قدرة
على ترددات الرنني ،مت �إ�ض��افة �ش��بكات تعوي�ض على كال اجلانبني .و� ً
التيار املرتدد يف جانب جهاز اال�س��تقبال �إىل تيار م�ستمر وتغذيتها من خالل نظام �إدارة البطارية
()Battery Management System) (BMS
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�شكل ( )2متثيل تواجد تيار باحلث نتيجة املجال املغناطي�سى املتقلب
�شحن ال�سلكي ثابت وديناميكي ()Static and Dynamic Wireless Charging
ا�ستنادا �إىل التطبيق ،ميكن متييز �أنظمة ال�شحن الال�سلكي لل�سيارات الكهربائية �إىل فئتني هما �شحن
ً
ال�سلكي ديناميكي� ،شحن ال�سلكي ثابت
 نظام ال�شحن الال�سلكي الديناميكي )(Dynamic Wireless Charging System)(DWCS
ي�ش�ير اال�سم اىل انه يتم �ش��حن ال�س��يارة �أثناء احلركة .تنتقل الطاقة عرب الهواء من جهاز �إر�سال
ثابت �إىل ملف جهاز اال�ستقبال يف ال�سيارة املتحركة .من خالل ا�ستخدام هذا النظام ،ميكن حت�سني
نطاق ال�س��فر من خالل ال�ش��حن امل�س��تمر للبطاريات �أثناء القيادة على الط��رق العادية وال�رسيعة
والتى ميكن ان تقلل من احلاجة �إىل تخزين كبري للطاقة مما يقلل من وزن ال�سيارة.
يو�ضح �شكل ( )3متثيل نظام ال�شحن الال�سلكي الديناميكي

�شكل ( )3نظام ال�شحن الال�سلكي الديناميكي
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 نظام ال�شحن الال�سلكي الثابت )(Static Wireless Charging System) (SWCSي�ش�ير اال�سم اىل انه يتم �ش��حن ال�س��يارة عندما تظل ثابتة .اى ميكن �إيقاف ال�سيارة الكهربائية يف
مكان �إنتظار ال�س��يارات �أو يف اجلراج الذي مت دجمه مع نظام ال�ش��حن الال�س��كى .يكون جهاز
الإر�س��ال حتت الأر�ض وجهاز اال�س��تقبال يف ا�سفل ال�سيارة .ل�شحن ال�س��يارة يتم حماذاة جهاز
الإر�سال واال�ستقبال وترتك ال�سيارة لل�شحن .يعتمد وقت ال�شحن على م�ستوى طاقة م�صدر التيار
املرتدد وامل�سافة بني جهاز الإر�سال وجهاز اال�ستقبال ومقا�س اللوحات اخلا�صة بهم.
من الأف�ضل بناء �أنظمة ال�شحن الال�سلكي الثابت ( ) SWCSيف املناطق التي يتم فيها انتظار
ال�سيارات الكهربائية لفرتة زمنية معينة.
يو�ضح �شكل ( )4متثيل نظام ال�شحن الال�سلكي الثابت
ويبني �شكل ( )5مكونات نظام ال�شحن الال�سلكي الثابت

�شكل ( )4نظام ال�شحن الال�سلكي الثابت
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�شكل ( )5مكونات نظام ال�شحن الال�سلكي الثابت
�أنواع �أنظمة �شحن ال�سيارات الكهربائية الال�سلكية
)(EV Wireless Charging System) (EVWCS
بناء على تقنيات الت�شغيل ،ميكن ت�صنيف الأنظمة �إىل �أربعة �أنواع
ً
 نظام ال�شحن الال�سلكي ال�سعوي نظام ال�شحن الال�سلكي مبعدات مغناطي�سية دائمة نظام ال�شحن الال�سلكي احلثى نظام ال�شحن الال�سلكي احلثي الرنينى 1نظام ال�شحن الال�سلكي ال�سعوي)Capacitive Wireless Charging System (CWCS
يتم حتقيق النقل الال�سلكي للطاقة بني املر�سل وامل�ستقبل عن طريق تيار الإزاحة الناجت عن تغري
ال�سلكيا.
املجال الكهربائي ،يتم ا�ستخدام مكثفات الربط ( )coupling capacitorsلنقل الطاقة
ً
�أوال يغذى جهد التيار املرتدد دائرة ت�صحيح معامل القدرة لتح�سني الكفاءة واحلفاظ على م�ستويات
اجلهد وتقليل املفقودات �أثناء نقل الطاقة .ثم يتم تزويده بقنطرة النتاج جهد تيار مرتدد عايل
الرتدد والذى ي�سلط على لوحة الإر�سال مما يت�سبب يف حدوث جمال كهربائي متذبذب م�سببا تيار
الإزاحة يف لوحة امل�ستقبل عن طريق احلث الكهربي الثابت ( .)electro static inductionيتم
حتويل جهد التيار املرتدد ( )ACعلى جانب امل�ستقبل �إىل تيار م�ستمر( )DCلتغذية البطارية من
خالل نظام �إدارة البطارية ( )BMSبوا�سطة دوائر املقوم واملر�شح .تعتمد كمية الطاقة املنقولة
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على الرتدد واجلهد و�سعة مكثفات الربط والفجوة الهوائية ( )air-gapبني جهاز الإر�سال
واال�ستقبال يرتاوح تردد الت�شغيل بني  100و 600كيلوهرتز
 -2نظام ال�شحن الال�سلكي مبغناطي�س دائم
)Permanent Magnet Gear Wireless Charging System (PMWC
يتكون كل من جهاز الإر�سال واال�ستقبال من ملف ع�ضو انتاج () armature winding
ومغناطي�س دائم متزامن داخل امللف .ت�شبه عملية جانب املر�سل ت�شغيل املحرك .عند ت�سليط
ميكانيكيا على مغناطي�س الإر�سال
عزما
التيار املرتدد على ملف جهاز الإر�سال ف�إنه ي�سبب
ً
ً
وي�سبب دورانه .ي�ؤدى تغري التفاعل املغناطي�سي يف جهاز الإر�سال ،يت�سبب املجال املغناطي�س
الدائم يف عزم الدوران على جهاز اال�ستقبال مما ي�ؤدي �إىل دورانه ب�شكل متزامن مع مغناطي�س
جهاز الإر�سال .يت�سبب التغيري يف املجال املغناطي�سي الدائم جلهاز اال�ستقبال يف �إنتاج التيار
املرتدد يف امللف� ،أي �أن جهاز اال�ستقبال يعمل كمولد ،اى طاقة ميكانيكية� ،إىل جهاز اال�ستقبال
للح�صول على خمرج كهربى عند ملف جهاز اال�ستقبال .وي�شار �إىل الربط املغناطي�س الدائم
الدوار بالرتو�س املغناطي�سية .يتم تغذية طاقة التيار املرتدد املولدة يف جانب جهاز اال�ستقبال �إىل
البطاريات بعد اجراء عمليتى توحيد وتر�شيح من خالل مغريات الطاقة ()converters
 -3نظام ال�شحن الال�سلكي احلثى
)Inductive Wireless Charging System (IWC
يعتمد املبد�أ الأ�سا�سي لهذا النظام على قانون فاراداي للحث .يتحقق الإر�سال الال�سلكي للطاقة
عن طريق احلث املتبادل للمجال املغناطي�سي بني جهاز الإر�سال وجهاز اال�ستقبال .عند ت�سليط
مغناطي�سيا مرتدد
جمال
م�صدر التيار املرتدد الرئي�سي على ملف جهاز الإر�سال ،ف�إنه يخلق
اً
ً
مير عرب ملف جهاز اال�ستقبال ويقوم هذا املجال املغناطي�سي ب�إنتاج طاقة التيار املرتدد مبلف
جهاز اال�ستقبال .يتم توحيد وتر�شيح خمرج التيار املرتدد ل�شحن نظام تخزين الطاقة بال�سيارة
الكهربائية تعتمد كمية الطاقة املنقولة على الرتدد واملحاثة املتبادلة وامل�سافة بني جهاز الإر�سال
وملف اال�ستقبال .يكون تردد ت�شغيل النظام بني  19و 50كيلو هرتز
 - 4نظام ال�شحن الال�سلكي احلثي الرنينى
)Resonant Inductive Wireless Charging System (RIWC
معلوما ان ملعدات الرنني ( )resonatorsذات عامل اجلودة العالية املقدرة على نقل الطاقة
مبعدل �أعلى بكثري ،لذلك من خالل العمل عند الرنني ،حتى مع املجاالت املغناطي�سية ال�ضعيفة،
ميكن نقل نف�س كمية الطاقة املوجودة يف نظام ال�شحن الال�سلكي احلثى .ميكن نقل الطاقة مل�سافات
طويلة بدون �أ�سالك .يحدث النقل الأق�صى للطاقة عرب الهواء عندما يتم �ضبط ملفات جهاز
الإر�سال واال�ستقبال� ،أي يجب مطابقة كل من ترددات الرنني .وللح�صول على ترددات
رنني جيدة ،تتم �إ�ضافة دوائر تعوي�ض �إ�ضافية فى تركيبة على التواىل والتوازى مع ملفات
جهاز الإر�سال واال�ستقبال� .شبكات التعوي�ض الإ�ضافية حت�سن تردد الرنني وتخف�ض �أي�ضً ا من
املفقودات الإ�ضافية .يرتاوح تردد ت�شغيل هذا النظام بني  10و 150كيلوهرتز
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يو�ضح جدول ( )1مقارنة بني خ�صائ�ص انظمة �شحن ال�سيارات الكهربائية الال�سلكية
جدول ( )1مقارنة بني خ�صائ�ص انظمة �شحن ال�سيارات الكهربائية الال�سلكية
االداء
طرق نقل
التداخل
الطاقة مدى الرتدد
الال�سلكية
( )kHzالكهرومغناطي�سى
حثى

19-50

متو�سط

�سعوى

100-600

متو�سط

مغناطي�س
دائم
حثي
رنينى

0.050.500

عاىل

10-150

منخف�ض

الكفاءة

ا�سقرار
نظام
ال�شحن

متو�سط /
عاىل
منخف�ض  /منخف�ض /
متو�سط
متو�سط
منخف�ض  /منخف�ض /
متو�سط
متو�سط
متو�سط /
عاىل
عاىل
عاىل

م�ستوى
القدرة

ت�صميم
معقد

املقا�س /
احلجم

التكلفة

متو�سط /
عاىل

متو�سط

متو�سط

متو�سط /
عاىل

منخف�ض

متو�سط منخف�ض

منخف�ض

متو�سط /
منخف�ض
متو�سط /
منخف�ض

عاىل

عاىل

عاىل

متو�سط

متو�سط

متو�سط /
عاىل

تقنية �أنظمة ال�شحن الال�سلكي
يف �أنظمة ال�شحن الال�سلكي ،تتكون لوحتى الإر�سال واال�ستقبال من طبقات متعددة من �أجل
احل�صول على �أق�صى قدر من كفاءة نقل الطاقة وتقليل التداخل الكهرومغناطي�سي مع فعالية
التكلفة .هناك ثالثة مكونات رئي�سية للوحات الال�سلكية :امللف ،ومواد احلماية (لوح من الفريت
( )ferriteوالألومنيوم) ،والطبقات الواقية والداعمة .يو�ضح ال�شكل ( )6طبقات لوحة الإر�سال
 /لوحة اال�ستقبال فى �أنظمة ال�شحن الال�سلكى.
يو�ضح �شكل (� )7أ�شكال خمتلفة للملفات ،تختلف اخل�صائ�ص مثل  :مدى املنا�سبة للقدرات العالية،
االداء ،الفي�ض املت�رسب ،عامالت الكفاءة واجلودة ،عدم التوافق بني جهازى الإر�سال
واال�ستقبال وذلك تبعا ل�شكل امللف.
ويبني �شكل (� )8أ�شكال خمتلفة للفريت ،الفريت هو نوع من احلديد املمغنط من خ�صائ�صه
النفاذية ( )permeabilityاملغناطي�سية العالية واملو�صلية ( )conductivityالكهربائية
املنخف�ضة (مما ي�ساعد على منع التيارات الدوامية ()eddy currents
يو�ضح �شكل ( )9منوذجان لأ�ستخدام مكونات خمتلفة لأنظمة ال�شحن الال�سلكى
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ال�شكل ( )6طبقات لوحة الإر�سال  /لوحة اال�ستقبال فى �أنظمة ال�شحن الال�سلكى

�شكل (� )7أ�شكال خمتلفة للملفات
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�شكل (� )8أ�شكال خمتلفة للفريت

�شكل ( )9منوذجان لأ�ستخدام مكونات خمتلفة لأنظمة ال�شحن الال�سلكى
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فوائد ال�شحن الال�سلكي

عند تنفيذ ال�شحن الال�سلكي بكامل طاقته� ،سيتم تقدمي عدد من املزايا ،والتي ت�شمل:

 اال�ستقاللية الكاملة :مل يتم بعد تطبيق املركبات ذاتية القيادة بالكامل لأنها ال تزال قيد التطوير.ومع ذلك� ،إذا مل تكن هناك حاجة للتوقف ل�شحن املركبات امل�ستقلة ،فيمكنها التحرك �إىل �أجل غري
م�سمى � -أو على الأقل حتى تكون هناك حاجة للإ�صالحات .هذا قد يزيد من النطاق والكفاءة التي
ميكن ا�ستخدامها.
 غري مطلوب حمطة ال�شحن  :لي�ست هناك حاجة لوجود كابل لل�شحن الال�سلكي. -عدم احلاجة للتوقف على جانبى الطريق الحتياجها لل�شحن

� -إمكانية �سري ال�سيارات ببطاريات ا�صغر حجما بكثري من حجمها احلاىل

 -تقلي�ص وزن ال�سيارة وتخفي�ض تكلفة �صناعتها و�صيانتها

 جتهيز الطرق مبعدات "ال�شحن بالتاثري" عملية امنة ،ومتنح الطرق مل�سة فنية اكرث جماال ،واقل�إ�شغاال للم�ساحة
 -املقدرة على قيادة ال�سيارة على الطريق ال�رسيع و�شحنها يف نف�س الوقت

 ع��دم وجود ت�أثري �س��لبي للمجال املغناطي�س��ي على اجل�س��م الب�رشي اذا كان متواج��د بني امللفني�أو قربهما ،وهذا مهم لل�سالمة الب�رشية.

 م��ن املمكن �إن متتلك ال�س��يارة طاقه خمزونة يف بطاريتها يف نهاية الرحل��ة اكرث من الطاقة التيكانت موجودة يف بداية الرِ حلة
العوائق املحتملة لل�شحن الال�سلكي

 مفقودات الطاقة :هناك احتمال ان كفاءة الطاقة بن�سبة  90-93%ولكن يظل هناك فقد للطاقة�أثناء النقل .على نطاق �أو�سع ،ي�ؤدي هذا �إىل الكثري من الطاقة ال�ضائعة التي تزيد من �إجمايل كمية
الكهرباء املطلوبة لت�شغيل املركبات

منطقيا
 بناء البنية التحتية :عند �إ�ضافة ال�شحن الال�سلكي �إىل الطرق ،قد ال يكون تنفيذ البنية التحتيةً
من الناحية االقت�صادية .للبدء ،قد يقت�رص على املناطق احل�رضية ذات الكثافة ال�سكانية العالية ،مما
�سيحد امل�ستخدم من املواقع املحددة م�سب ًقا.

 الت�أثريات ال�صحية :قد تكون املجاالت املغناطي�سية التي مت �إن�شا�ؤها �ضارة �أو قد ال تكون كذلكيلزم �إجراء املزيد من الفحو�صات للت�أكد من �أن التعر�ض طويل املدى للمجاالت املغناطي�سية
ال�ضعيفة لن ميثل م�شكلة.
 -تتطلب حفر الطرق ،وهى عملية تعطل الكثري من االعمال وتكلف مبالغ طائلة

 تتطلب جتديد �أنظمة الطرق ال�رسيعة159
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الباب الثامن
ال�سياراتال�شم�سية
Solar cars
مع ا�ستمرار وت�صاعد مظاهر التلوث البيئي والتوجه الدائم نحو الطاقة البديلة� ،سعت الدول
واحلكومات و�رشكات ت�صنيع وتطوير ال�سيارات �إىل �إيجاد بديل �آمن لل�سيارات بنموذجها
التقليدى والتي تعمل مبحركات االحرتاق الداخلي وتعتمد على امل�شتقات البرتولية (البنزين -
الغاز الطبيعى) .ومن �أحد هذه البدائل ظهور وت�شجيع ال�سيارات ال�شم�سية التي تعمل وت�شحن
بالطاقة ال�شم�سية
�إن الوقود (البنزين) عبارة عن مورد طبيعي وغري متجدد ،و�أن حرقه ي�سبب تلوث الهواء الذي
ي�سبب �أ�رضارا �صحية وتغريات مناخية وهو مرتفع الثمن ،وي�سبب ا�ستعماله املتزايد ونق�صه
وزيادة الطلب عليه �أن تزداد تكلفته.
ومن املعلوم �أنه ينتج عن االحرتاق الكامل للوقود :بخار مياه ،وكميات حمدودة من �أكا�سيد
الكربيت والنرتوجني بينما ينتح عن االحرتاق غري الكامل للوقود� :أول �أك�سيد الكربون،
وهيدروكربونات ،و�أكا�سيد النيرتوجني و�أكا�سيد الكربيت� ،أي �أن ملوثات الهواء الناجتة عن
احرتاق الوقود من �أكرث امللوثات انت�شارا وت�أثريا يف مكونات النظام البيئي ،والتي ت�ؤثر على
الإن�سان (من حيث التنف�س -الطعام -امللب�س -ال�سكن) والنبات واحليوان.
كما تعترب الطاقة ال�شم�سية هى م�صدر الطاقة الأ�سا�سي على �سطح الكرة الأر�ضية ابتداءا من
ا�ستعمالها يف �إمتام عملية الرتكيب ال�ضوئي يف النباتات وحتى �إنتاج الطاقة الكهربائية .ومن
مميزاتها :طاقة متجددة ومتوفرة تقريبا يف كافة املناطق امل�أهولة من العامل ،كما �أنها جمانية
واقت�صادية ،والت�سبب تلوث للطبيعه �أو البيئة ،كما �أنها ت�ستعمل بدون حدود �أو �إعاقات وهي
�صديقة للبيئة.
منذ وقت قريب ،كانت ال�سيارات الكهربائية املزودة ب�ألواح �شم�سية مدجمة مبثابة حلم بعيد
املنال ،نظرا للثمن الباهظ ،وثقل الوزن ،وو�صفها ب�أنها غري فعالة وغري عملية .حاليا مع
تطور تكنولوجيا اخلاليا ال�شم�سية وبطاريات ال�شحن �أ�صبحت ال�سيارات ال�شم�سية �أكرث انت�شارا
ففى عام  1890اخرتع الكيميائى الأمريكى موري�سون وليام ()William James Morrison
�أول �سيارة كهربائية (�شكل ( ))1وفيها ا�ستخدم  24بطارية تخزين حم�سنة ذاتيا ،لها وزن �ضخم
 14كيلو جرام ،كما لها خمرج تيار � 112أمبري وجهد  58فولت لتغذى حمرك كهربى قدرتة 4
ح�صان ،هذه البطاريات كانت حتتاج �إىل � 10ساعات لإعادة ال�شحن.

162

ال�سيارات ال�شم�سية

�شكل (� )1أول �سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات فى �أمريكا
فى عام  1955اخرتع وليام كوب (� )William G. Cobbأول �سيارة �شم�سية �أطلق عليها
 sunmobileكنموذج م�صغر بطول  15بو�صة وحتتوى على  12خلية (� )Moduleشم�سية
م�صنوعة من مادة ال�سيلينوم غري املعدنى ،واملو�ضحة فى �شكل ( ،)2بينما ظهرت �أول �سيارة
�شم�سية قابلة للقيادة فى عام  1962هذه ال�سيارة ا�ستخدمت �أكرث من  10640خلية (� )Cellشم�سية
م�ستقلة على �أعلى �سطح ال�سيارة واملو�ضحة فى �شكل ()3

�شكل (� )2أول �سيارة �شم�سية كنموذج م�صغر
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�شكل (� )3أول �سيارة �شم�سية قابلة للقيادة
�إن ال�سيارة ال�شم�سية هي �سيارة مزودة بعدد من الألواح ال�شم�سية مركبة �أومدجمة على �سطحها،
ويو�ضح �شكل ( )4مناذج خمتلفة ،والتى تقوم با�ستقبال �أ�شعة ال�شم�س وحتولها �إىل طاقة كهربائية..
متر هذه الطاقة خالل دوائر حتكم وتنظيم للتيار الكهربائي مبا ينا�سب املحرك �أو املحركات التي
تدير عجالت هذه ال�سيارة .ففى البدايات كانت ال�سيارة ال�شم�سية طويلة ووا�سعة وم�سطحة وذلك
بهدف ا�ستغالل الطول والإت�ساع فى تعر�ض اللوحات ال�شم�سية لأ�شعة ال�شم�س وتقليل مقاومة
الهواء خالل ال�سري بقدر الإمكان ،وكانت تت�صف بالآتى :
 ال�رسعة البطيئة البطاريات تزيد من ثقل ال�سيارة وت�سبب بط�أها غالبا ت�صمم ل�شخ�ص واحد فقط بهدف تقليل الوزنحاليا �أ�صبحت الألواح ال�شم�سية �أخف وزن ًا و�أقل تكلفة و�أكرث كفاءة وميكن دجمها ب�سطح ال�سيارة
وعلى كال اجلانبني كما على الغطاء اخللفي.
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�شكل ( )4مناذج لرتكيب اللوحات ال�شم�سية لل�سيارة ال�شم�سية
مكونات ال�سيارات ال�شم�سية
املواد التي ت�ص��نع منها مكونات ال�سيارات ال�شم�س��ية يجب �أن تكون خفيفة الوزن و�سهلة الت�شكيل
و�ش��ديدة املتانة ،و�أف�ض��ل هذه املواد هي الأملوني��وم والألياف الزجاجية..و ...ويتم �ض��بطها
ب�ش��كل دقيق ج��دا بحيث يراعى متانة ه��ذه املواد ووزنها و�س��عرها .وعلى �س��بيل املثال يتكون
اجلزء اخلارجي ب�ش��كل �أ�سا�س��ي من مادة البويل كربونيت امل�ض��اد لل�ص��د�أ [نوع من الراتنجات
ومقاوم��ا للطق�س.
مقاوم��ا للك�رس
البال�س��تيكية] وال��ذى يت�ص��ف مبقاومة اخلد�ش ويوف��ر غطاء
ً
ً
يو�ض��ح �ش��كل ( )5مكونات ال�س��يارة ال�شم�س��ية  :اخلاليا ال�شم�س��ية ،حمرك ،منظم �ش��حن ،بنك
بطاريات ،منظم حمرك والعجالت
اخلالي���ا ال�شم�سية الكهرو�ضوئية هي عبارة عن ت�سل�س��ل متوايل ومتوازي من اخلاليا ال�شم�س��ية
التي عند تعر�ض��ها ل�ض��وء ال�ش��م�س املبا�رش تنتج جه��د كهربي داخلها مما ي���ؤدي �إيل مرور تيار
كهربي م�س��تمر وهي ت�ص��نع من مواد �أ�ش��باه املو�صالت املرتا�صة فوق بع�ض��ها كل منها ي�ستطيع
امت�صا�ص طيف معني من ال�ضوء ال�ساقط عليها.
حمرك ال�سيارة ال�شم�سية هو اجلزء الأهم والذى يت�صف بخفة الوزن �إيل �أبعد احلدود ،والكفاءة
العالي��ة يف التحويل من الطاقة الكهربائي��ة �إيل الطاقة احلركية ،وجودة عالي��ة للمواد الداخلة يف
ت�صنيعه وجتميعه ،ويف�ضل ا�ستخدام �أربع حمركات للأربع عجالت.
يقوم منظم ال�شحن بتعقب قدرة خمرج جمموعة الألواح ال�شم�سية وحتويلها �إىل جهد النظام
املطلوب� ،أى يجهز الطاقة التى ميكن �أن ت�ستخدمها ال�سيارة ثم ير�سل الطاقة �إىل بنك البطاريات
تقوم البطاريات بتخزين الطاقة من منظم ال�شحن و�إتاحتها لإ�ستخدام املحركات
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بعد �أن يقوم منظم ال�شحن بتحويل الطاقة �إىل طاقة قابلة ال�ستخدام ال�سيارة ،ف�إنه ير�سل �إىل
البطارية ثم تخزن الطاقة بها ،ثم يتم �إر�سال هذه الطاقة �إىل املحرك ومنظم التحكم فيه.
يقوم منظم التحكم فى املحرك ب�ضبط كمية الطاقة التي تتدفق �إىل املحرك لتتوافق مع دوا�سة
الوقود ،وي�ستخدم املحرك تلك الطاقة لقيادة العجالت
يراعى فى العجالت �أن تكون خفيفة ،ذات �سمك رفيع ،ومتانتها مرتفعة وهيكليتها �سلكية( ،ومن
�أف�ضل الأنواع ما ي�ستخدم يف دراجات ال�سباقات الدولية لأنها حتقق كل اخل�صائ�ص املطلوبة).
ويو�ضح �شكل ( )6مناذج ل�سيارات �شم�سية

�شكل ( )5مكونات ال�سيارة ال�شم�سية
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مميزات ال�سيارات ال�شم�سية :
 على عك�س ال�سيارات العادية ،ف�إنها قادرة على اال�ستفادة من طاقتها الكاملة عند �أي �رسعة ال تتطلب �أي م�صاريف للت�شغيل تنتج �ضو�ضاء منخف�ضة �أقل من ال�سيارات العادية �صيانة ب�سيطة و�سهلة -ال تنتج انبعاثات �ضارة

�شكل ( )6مناذج ل�سيارات �شم�سية
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الباب التا�سع
جودة التغذية الكهربائية واملركبات الكهربائية
Power quality and electric vehicles
من املتوقع �أن يزداد عدد ال�سيارات الكهربائية ب�شكل كبري يف امل�ستقبل القريب يف العديد من البلدان.
عادة با�س��م املركبات الكهربائية ( )EVsوفيها ت�ستخدم موحدات �إلكرتونيات القوى
والتى ُتعرف
ً
�أ�سا�سي ل�شحن بنك بطارياتها.وقد ذكر �سابقا ان الت�صنيف اال�سا�سى لل�سيارات الكهربائية يكون :
(� )1سيارة كهربائية ببطاريات ()Electric vehicle with batteries
والتى تعمل فقط من خالل حزمة بطاريات (بنك بطاريات )

(� )2سيارة كهربائية هجني بقاب�س ( )Plug - in hybrid electric vehicle) (PHEVوالتى
تعمل من خالل حزمة بطاريات وحمرك االحرتاق الداخلى
()Internal combustion engine) (ICE
كال النوع�ين حتت��اج اىل م�ص��در كهرب��ى م��ن ال�ش��بكة العام��ة وذل��ك ل�ش��حن البطاريات،
عموما تكون املكونات الرئي�س��ية لل�س��يارات الكهربائية الهجني ،واملو�ض��حة فى �ش��كل ( )1من :
حزم��ة البطاريات ،ال�ش��احن ،مدي��رات الق��درة االلكرتونية ،حم��رك الدفع الكهرب��ى .بينما
اثناء عملية ال�ش��حن تك��ون املكونات الفعالة فقط هى  :البطاريات وال�ش��احن وذلك الن ال�س��يارة
ال تك��ون متحركة �ش��كل ( ،)2عندئ��ذ ،كمثال ،متثل ال�س��يارة بالدائرة الكهربائية املو�ض��حة فى
�ش��كل ( ،)3فى هذا ال�ش��كل يكون ال�ش��احن ا�سا�س��ا موحد يحول التيار املرتدد (من ال�ش��بكة) اىل
تي��ار م�س��تمر ل�ش��حن البطاريات ،ب�ص��ورة ا�سا�س��ية يكون املوحد م��ن النوع الفع��ال()active
وال��ذى فيه ت�س��تخدم مع��دات الق��درة االلكرتوني��ة ك�أجهزة حتوي��ل ( .)switchingفى �ش��كل
( )3تك��ون مع��دات الق��درة االلكرتوني��ة من ن��وع ترانز�س��تور ثنائ��ى القطب بواب��ة معزولة
()Insulated- gate bipolar transistor) (IGBT

�شكل ( )1مو�ضع الكرتونيات القوى فى ال�سيارة الهجني مبقب�س داخل ال�سيارة
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�شكل ( )2مكونات ال�سيارة الكهربائية فى حالتى ال�شحن والقيادة

�شكل ( )3مثال للدائرة الكهربائية ل�شاحن البطاريات
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يكون ال�شاحن اما من نوع مو�صل (� )conductiveأونوع حثي (.)inductiveيحتوى ال�شاحن
م��ن نوع املو�ص��ل على قاب���س ( )plugداخلى لتحويله مبا�رشة مل�ص��در التغذي��ة الكهربائية ،اى
ت�ستخدم و�ص��لة كهرباء بني خمرج الكهرباء والقاب�س الداخلى .ي�شتمل ال�شاحن احلثى على رابط
مغناطي�س��ى كوحدة لتحويل الطاقة ،مبقارنة نوعى ال�ش��احنني جند ان ال�ش��احن املو�صل اب�سط فى
الت�صميم وله كفاءة عالية وهو الأكرث �شيوعا .نظرا لهذا التكوين والذى يتطور ويتقدم تكنولوجيا
ب�صفة م�ستمرة وخا�صة املكونات الألكرتونية املعقدة ،فقد ظهر العديد من �آثار املركبات الكهربائية
على كل من �ش��بكة الكهرباء العامة والبيئة واالقت�ص��اد ،يو�ضح �شكل ( )4ت�صنيف �آثار املركبات
الكهربائية ،والتى ت�صنف اىل :
• •الت�أثري على ال�شبكة الكهربائية (ت�أثري �إيجابى ،ت�أثري �سلبى )
• •الت�أثري على البيئة
• •الت�أثري على االقت�صاد

�شكل ( )4الآثار الناجتة من املركبات الكهربائية على �شبكة الكهرباء والبيئة واالقت�صاد
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�أوال  :الت�أثريات الإيجابية ()Positive Impacts
على اجلانب الإيجابي ،ميكن �أن تربهن ال�سيارات الكهربائية على �أنها مفيدة ج ًدا لأنظمة ال�شبكات
الكهربائية بعدة طرق منها :
(�أ) ت�سهيالت ال�شبكة الذكية () Smart Grid
يف نظام ال�شبكات الذكية ،يتم دمج االت�صال الذكي واتخاذ القرار مع البنية اال�سا�سية لل�شبكةُ .ينظر
�إىل ال�شبكة الذكية �إىل حد كبري على �أنها امل�ستقبل القادم ل�شبكات الكهرباء والتى �ستوفر جمموعة
وا�سعة من املزايا لتقدمي �إمدادات الطاقة ،ميكن االعتماد عليها والتحكم فيها متقدما .يف مثل
هذا النظام ،ميكن حتقيق ال�شحن املن�سق م�سبقا ومناق�شته ب�سهولة ،كذلك التفاعل مع امل�ستخدمني
النهائيني .باال�ضافة اىل تفاعل ال�سيارات الكهربائية وال�شبكة الذكية لت�سهيل بع�ض الفر�ص مثل
خا�صية توا�صل ال�سيارة بال�شبكة( )V2Gوتكامل �أف�ضل للطاقات املتجددة .يف الواقع ،تعترب
ال�سيارات الكهربائية هي �إحدى الأولويات الثماين املدرجة لإن�شاء �شبكات ذكية فعالة
(ب) ال�سيارة �إىل ال�شبكة ()V2G or vehicle to grid
هذه اخلا�صية تعنى انه ميكن للمركبة الكهربائية توفري الطاقة لل�شبكة العامة .يف هذا النظام ،تعمل
ال�سيارات (املركبات) ك�أحمال عندما ت�سحب الطاقة �أثناء ال�شحن ،ثم ميكن �أن ت�صبح تخزي ًنا
ديناميكيا للطاقة عن طريق تغذية الطاقة مرة �أخرى �إىل ال�شبكة العامة .يف ال�شحن املن�سق ،يتم
ً
تطبيق �شحن ال�سيارات (ب�أعتبارها �أحمال) يف منطقة الوادي من منحنى احلمل ،ميكن �أن تعمل
ال�سيارة كم�صادر لتوفري الطاقة خالل �ساعات ذروة منحنى احلمل ،كما فى �شكل ( .)5وعلى
ذلك ميكن حتقيق خا�صية  V2Gمع نظام ال�شبكة الذكية .من خالل اال�ستفادة من وظائف ال�شبكة
الذكية ،ميكن ا�ستخدام املركبات الكهربائية ك�أحمال ديناميكية �أو �أنظمة تخزين ديناميكية .ميكن
�أن يكون �رسيان الطاقة يف هذا النظام �أحادي االجتاه �أو ثنائي االجتاه .النظام �أحادي االجتاه هو
مرادف لنظام ال�شحن املن�سق ،ويتم �شحن املركبات عندما يكون احلمل منخف�ضً ا ،ولكن يتم حتديد
وقت �شحن ال�سيارات اتوماتيكيا بوا�سطة النظام .ميكن بب�ساطة تو�صيل املركبات التي ت�ستخدم
هذا املخطط يف �أي وقت منا�سب ،يقوم النظام باختيار الوقت و�شحن ال�سيارات .العدادات الذكية
مطلوبة لتمكني هذا النظام .تعمل العدادات الذكية على تتبع الوحدات امل�ستهلكة واملباعة وهيكلة
القيا�س املتقدمة للتعرف على ر�سوم الوحدة يف الوقت الفعلي وحتديد التكلفة الفعلية املرتبطة
بال�شحن �أو التفريغ طبقا للوقت املحدد من اليوم.
من خالل نظام ال�شحن املتغري لل�سائق ،ميكن تقليل ذروة الطلب على الطاقة بن�سبة  .56%ي�سمح
النظام ثنائي االجتاه لل�سيارات ب�إعادة الطاقة الكهربائية �إىل ال�شبكة .يف هذا ال�سيناريو� ،ستوفر
ال�سيارات التي ت�ستخدم هذا املخطط الطاقة لل�شبكة من خالل تخزينها وا�ستخدامها عند احلاجة.
هذه الطريقة لها العديد من اجلوانب املثرية لالهتمام .مع الدمج املتزايد مل�صادر الطاقات املتجددة
يف ال�شبكة ،حيث �أ�صبح تخزين الطاقة ال غنى عنه للتغلب على فرتة عدم توافرالطاقة املتجددة،
ولكن اجراء التخزين له تكلفة مرتفعة ج ًدا .متثل ال�سيارات الكهربائية خمازن للطاقة ،ال يتم
ا�ستخدامها لفرتة طويلة .مثال على ذلك ميكن �أن تكون ال�سيارات يف مواقف ال�سيارات يف مبنى
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املكاتب ،حيث تظل غري م�ستخدمة حتى انتهاء �ساعات العمل� ،أو التي يتم ا�ستخدامها يف فرتات
معينة من العام ،ولقد ك�شفت الدرا�سات �أن :الكثري من ال�سيارات تبقى متوقفة  95%من الوقت.

�شكل ( )5منحنى احلمل اليومى النموذجى مل�صدر تغذية كهربائية من ال�شبكة العامة
يوجد مفهوم �آخر ال�ستخدام ال�شبكة الذكية وال�سيارات الكهربائية معا ،يعرف مبحطة الطاقة
االفرتا�ضية ) virtual power plant (VPPوفيه يتم اعتبار جمموعة من املركبات
كمحطة للطاقة والتعامل معها مثل وحدة يف النظام .يو�ضح ال�شكل ( )6مكونات حمطة الطاقة
االفرتا�ضية والتحكم فيها

�شكل ( )6مكونات حمطة الطاقة االفرتا�ضية والتحكم فيها
تكامل م�صادر الطاقة املتجددة ()Integration of renewable energy sources
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�سي�صبح دمج ا�ستخدام الطاقة املتجددة مع املركبات الكهربائية واعدة جدا .حيث ميكن ملالكي
حمليا ل�شحن ال�سيارات
ال�سيارات الكهربائية ان ي�ستخدموا الطاقة املتجددة النتاج الكهرباء
ً
اخلا�صة بهم .تتمتع �أ�سقف مواقف ال�سيارات ب�إمكانيات عالية لو�ضع الألواح الكهرو�ضوئية
عليها ،والتي ميكن من خاللها �شحن ال�سيارات املتوقفة حتتها ،باال�ضافة اىل تزويد ال�شبكة يف
حالة االنتاج الزائد ،مما يخدم زيادة ن�رش الطاقة املتجددة جتاريا .اي�ضا ي�ساعد نظام  V2Gعلى
دمج الطاقة املتجددة ل�شحن املركبات الكهربائية وال�شبكة ،لأنه يتيح بيع الطاقة �إىل مرفق الكهرباء
عند وجود فائ�ض ،على �سبيل املثال ،عندما تكون ال�سيارات متوقفة والنظام يعلم �أن امل�ستخدم
�سوف ال يحتاج لل�سيارة قبل وقت معني .ميكن لـنظام � V2Gأي�ضً ا متكني زيادة م�شاركة طاقة
الرياح مع ال�شبكة يف االنظمة املعزولة .يو�ضح ال�شكل ( )7تكامل مزرعة رياح وحمطة �شم�سية
مع حمطة انتاج بالفحم التقليدي وحمطة طاقة نووية مع حمطة �شحن لل�سيارات الكهربائية التي
ت�ستخدم نظام V2Gثنائي االجتاه.
يو�ضح �شكل ( )8حمطة �شحن تعمل بالطاقة ال�شم�سية ،ويبني �شكل ( )9مظلة موقف �سيارات
حتتوى على خاليا �شم�سية وحمطة �شحن تعمل بالطاقة ال�شم�سية.
يو�ضح �شكل ( )10منوذج لدمج بني �شبكة الكهرباء العامة وحمطة �شم�سية ووحدة �شحن الطاقة
ل�شحن �سيارة كهربائية ببطاريات ،كذلك ميكن ان تكون ال�سيارات الكهربائية بالبطاريات
كم�صدر للطاقة الكهربائية.

�شكل ( )7دمج وتكامل بني حمطة �شم�سية ومزرعة رياح مع ال�شبكة العامة للكهرباء
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�شكل ( )8حمطة �شحن تعمل بالطاقة ال�شم�سية

�شكل ( )9مظلة موقف �سيارات حتتوى على خاليا �شم�سية
وحمطة �شحن تعمل بالطاقة ال�شم�سية
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�شكل ( )10دمج بني �شبكة الكهرباء العامة وحمطة �شم�سية ووحدة �شحن الطاقة ل�شحن �سيارة
كهربائية ببطاريات
الت�أثري على البيئة()Impact on the environment
�أحد العوامل الرئي�سية التي تدفع زيادة تطوير وا�ستخدام املركبات الكهربائية ،هو م�ساهمتها يف
احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة .حترق مركبات حمرك االحرتاق الداخلي التقليدية الوقود
مبا�رشة وبالتايل تنتج غازات �ضارة ،مبا يف ذلك ثاين �أك�سيد الكربون و�أول �أك�سيد الكربون.
على الرغم من �أن ال�سيارات الهجني حتتوى على حمركات االحرتاق الداخلى ،اال ان انبعاثاتها
�أقل من املركبات التقليدية .ولكن هناك �أي�ضً ا نظريات تفيد ب�أن الطاقة الكهربائية التي ت�ستهلكها
املركبات الكهربائية ميكن �أن ت�ؤدي �إىل انبعاث غازات الدفيئة من حمطات توليد الطاقة التي
يجب �أن تنتج املزيد ب�سبب احلمل الإ�ضايف امل�ضاف يف �شكل �شحن مركبات كهربائية�.أي�ضا تنتج
ال�سيارات الكهربائية �ضو�ضاء �أقل بكثري عن ال�سيارات التقليدية ،والتي بالتاىل تقلل �إىل حد كبري
من تلوث ال�صوت ،وخا�صة يف املناطق احل�رضية .ومع ذلك ،ف�إن �إعادة تدوير البطاريات يثري
خماوف خطرية ،حيث يوجد عدد قليل من املنظمات القادرة على �إعادة تدوير بطاريات الليثيوم
�أيون ب�شكل كامل.
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امل�شاكل االجتماعية والتكنولوجية واالقت�صادية
()Social technological and economic problems
يو�ضح ال�شكل ( )11ت�صنيف امل�شاكل االجتماعية والتكنولوجية واالقت�صادية التي تواجهها املركبات
الكهربائية للقطاعات الثالثة ،من اهم امل�شاكل االقت�صادية تكاليف ال�سيارات الكهربائية والتى
تعتربمرتفعة ج ًدا مقارنة بتكاليف نظرائهم من ال�سيارات التقليدية ،يرجع ذلك �إىل ارتفاع تكلفة
البطاريات وخاليا الوقود .للم�ساعدة فى تقليل هذا العامل ،قدمت احلكومات يف بلدان خمتلفة
مثل الرنويج واململكة املتحدة و�أملانيا حوافز و�إعفاءات �رضيبية مل�شرتي ال�سيارات الكهربائية.
�سي�ؤدي الإنتاج ال�ضخم والتقدم التكنولوجي �إىل انخفا�ض يف �أ�سعار البطاريات وكذلك خاليا
الوقود .حاليا ظهرت بع�ض طرازات لل�سيارات الكهربائية ب�أ�سعار معقولة .يقرتح جدول ()1
بع�ض احللول املحتملة املوجودة يف العوامل الرئي�سية ،بينما يو�ضح اجلدول ( )2املعوقات يف
املكونات الرئي�سية

�شكل ( )11ت�صنيف امل�شاكل االجتماعية والتكنولوجية واالقت�صادية التي تواجهها املركبات
الكهربائية

178

جودة التغذية الكهربائية واملركبات الكهربائية

جدول ( )1امل�شاكل التي تواجهها املركبات الكهربائية واحللول املحتملة
امل�شكلة
نطاق حمدود
دورة �شحن طويلة
م�شاكل ال�سالمة
حمطات �شحن غري كافية
ارتفاع التكاليف

احلل املحتمل
حت�سني م�صادر الطاقة وتكنولوجيا �إدارة الطاقة
حت�سني تقنيات ال�شحن
خمطط ت�صنيع متقدم وجودة البناء
و�ضع حمطات كافية قادرة على تقدمي اخلدمات جلميع �أنواع
املركبات
الإنتاج ال�ضخم والتكنولوجيا املتقدمة واحلوافز احلكومية

جدول ( )2معوقات العنا�رص الرئي�سية بال�سيارات الكهربائية
العامل
�إعادة ال�شحن
ال�سيارات الهجني
وحدة الطاقة
امل�ساعدة

املعوقات
وزن ال�شاحن ،املتانة،التكلفة�،إعادة التدوير واحلجم ،زمن ال�شحن
البطارية ،املتانة ،الوزن ،التكلفة
احلجم،التكلفة،الوزن ،املتانة ،ال�سالمة ،املوثوقية،التربيد ،الكفاءة

لتحقيق �أق�ص��ى ا�س��تفادة من الطاقة املتاحة ،ت�س��تخدم املركب��ات الكهربائية تقني��ات الديناميكيات
الهوائي��ة املختلف��ة وتقلي��ل الكتل��ة (،)aerodynamics and mass reductionواي�ض��ا
با�س��تخدم م��واد خفيف��ة ال��وزن لتقلي��ل وزن اجل�س��م.ويتم ا�س��تخدام الكب��ح التجدي��دي
( )Regenerative brakingال�س��تعادة الطاق��ة املفق��ودة يف الكب��ح .ميك��ن تخزي��ن
الطاق��ة امل�س��تعادة بط��رق خمتلف��ة .ميك��ن تخزين��ه مبا��شرة يف نظ��ام تخزي��ن الطاق��ة
(� ،)Energy Storage System()ESSأو ميك��ن تخزين��ه عن طريق �ض��غط الهواء من خالل
املحرك الهيدروليكي ،وميكن �أي�ضً ��ا ا�س��تخدام زنربك ( )springsلتخزين هذه الطاقة يف �ش��كل
طاقة جاذبية.
ثانيا  :الت�أثريات ال�سلبية على ال�شبكة الكهربائية ()Negative impacts
نظرا الن املكونات الرئي�سية لل�سيارات الكهربائية تعترب�أحمال قدرة عالية والتى ت�ؤثر ب�شكل
مبا�رش على نظام توزيع الطاقة الكهربائية ويكون لها ت�أثريات �سلبية على ال�شبكة الكهربائية .من
الآثار ال�سلبية:
 مثال ت�ستهلك احد انواع البطاريات اثناء ال�شحن كمية  24 kWhوهى كمية مماثلة ال�ستهالكا�رسة فى يوم واحدة.
 ي�صبح الو�ضع م�ؤثرا للغاية �إذا مت ال�شحن خالل �ساعات الذروة ،مما ي�ؤدي �إىل احلمل الزائدعلى النظام ،وتلف مكونات النظام ،والت�شغيل اخلاطىء الجهزة احلماية ،وعدم توازن احلمل،
ونق�ص الطاقة الكهربية ،وعدم اال�ستقرار ،وانخفا�ض يف موثوقية وتدهور جودة التغذية وبالتايل
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زيادة يف تكلفة البنية التحتية ،فيما يلى �سيتم عر�ض الت�أثريات ال�سلبية على ال�شبكة الكهربائية:
( )1عدم ا�ستقرار اجلهد ()Voltage instability
عادة ت�ش��غل ال�شبكات الكهربائية عند حدود ثبات وا�ستقرار اجلهد بقدر االمكان .ميكن �أن ت�سبب
خ�صائ�ص االحمال عدم ا�ستقرار جهد ال�شبكات ،والذى بدورة ميكن �أن ي�ؤدي �إىل انقطاع التيار
الكهربائي ،مكونات ال�سيارات الكهربائية ك�أحمال لها خ�صائ�ص غري خطية،حيث ت�سحب كميات
قدرة كبرية يف فرتة زمنية ق�صرية م�سببة عدم اتزان �شديد يف جهد ال�شبكات الكهربائية .لل�سيارات
الكهربائية ذات خ�صائ�ص التحميل كمعاوقة ثابتة ،عندئذ ميكن عند �شحن عدد كثري من املركبات
�أن تدعم ال�ش��بكة الكهربائية دون التعر�ض لعدم اال�س��تقرار .وحيث انه ال ميكن م�سبقا افرتا�ض
نوع خ�ص��ائ�ص �أحمال املركبات وبالتايل يظل ا�س��تهالكها للقدرة غري منتظمة ؛ بالإ�ضافة اىل انه
عند ت�ش��غيل عدد كبري من املركبات يف وقت واحد فيمكن �أن ي�ؤدي ذلك �إىل انتهاك حدود ت�ش��غيل
�شبكات التوزيع .بع�ض االبحاث اقرتحت االتى لتخفيف عدم ا�ستقرار اجلهد:
 اخماد �أو توهني التذبذبات ( )damping the oscillationsالناجتة عن �شحن وتفريغ بطارياتاملركبات با�ستخدام طريقة حتكم �شاملة ووا�سعة املدى.
 تغيري و�ضع �ضبط مغري اجلهد للمحوالت ()tap settings of transformers و�ضع نظام �شحن خمطط له ب�شكل منا�سب ا�س��تخدام �أنظم��ة التحك��م مث��ل وح��دات التحك��م املنطقي��ة ()fuzzy logic controllersوذلك حل�ساب اجلهد وحالة ال�شحن ( )State of Charge) (SOCللبطاريات
( )2زيادة ذروة الطلب ()Increased peak demand
تعترب ال�سيارات الكهربائية هي نوع جديد من االحمال الكهربائية �ستت�صل بال�شبكة العامة للكهرباء،
والتى مل يتم ت�صميم ال�شبكات الكهربائية احلالية لهذا النمط من احلمل اجلديد ،الذي يتوافق مع �أنظمة
ال فعالة
�شحن البطاريات اخلا�صة باملركبات الكهربائية .ميكن اعتبار املركبات الكهربائية كاحما ً
نوعا جدي ًدا من احلمل
( ،)activeمما يزيد من الطلب على ال�شبكات �أثناء ال�شحن .هذا احلمل ميثل ً
يظهر م�شاكل جديدة جلودة التغذية .تن�ش�أ هذه امل�شاكل من �إمكانية ال�شحن املتزامن لعدد كبري من
ال�سيارات الكهربائية ،والتي ت�ؤدى اىل زيادة ذروة الطلب على �شبكات الكهرباء ،واي�ضا من
�آثار اال�ستهالك احلايل غري اجليبي لأنظمة �شحن البطاريات
(� )3أنحدار اجلهد ()Voltage Sag
ي�شار �إىل انخفا�ض قيمة جذر متو�سط مربعات ( )RMSاجلهد لن�صف دورة �أو دقيقة واحدة .وينتج
عن التحميل الزائد �أو تيارات بداية الت�شغيل لبع�ض انواع املعدات الكهربائية ،مثل �شواحن ال�سيارات
الكهربائية ومغريات القدرة.ذكرت بع�ض االبحاث �أن م�شاركة ال�سيارات الكهربائية بن�سبة
 20%ميكن �أن ي�سبب جتاوز �أنحدار اجلهد للحد امل�سموع به باملوا�صفات القيا�سية .وا�شار مرجع
اخر انه ميكن م�شاركة ال�سيارات بن�سبة  60%دون �أي ت�أثري �سلبي �إذا مت ا�ستخدام ال�شواحن ذات
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دوائر التحكم .يو�ضح �شكل ( )12موجة جهد حتتوى على �أنحدار اجلهد

�شكل ( )12موجة جهد حتتوى على �أنحدار اجلهد
(� )4ضياع القدرة الكهربائية ()Power Loss
عند �شحن �أو تفريغ بطاريات ال�سيارة الكهربائية ،يحدث فقد طاقة يف ال�سيارة ومب�صدر �أالنظمة
املغذية لل�س��يارة .يحدث الفقد الكهربى خا�ص��ة يف �أجهزة �إلكرتونيات القدرة امل�س��تخدمة لتحويل
 AC-DCيف ال�س��يارة� .سي�ؤدي التو�صيل وا�س��ع النطاق لل�سيارات الهجني (� )PHEVإىل عدم
التاكد من ت�ش��غيل نظام الطاقة .م�ش��اركة ال�سيارات الكهربائية فى احمال ال�شبكة ينتج التوافقيات
التي من �ش�أنها تعطيل ا�سرتاتيجيات ال�شبكات ،وتخفي�ض اجلهد وزيادة فقد القدرة الكهربائية
( )5التحميل الزائد للمحوالت ()Overloading of Transformers
ت�ؤثر �شواحن ال�سيارات الكهربائية ب�شكل مبا�رش على حموالت التوزيع ،حيث ميكن �أن ت�ؤدي
احمالها اىل حرارة �إ�ضافية م�سببة زيادة معدل تقادم املحوالت ،اعتمادا على درجة احلرارة
املحيطة.
يتم تقدير عمر املحول طبقا للعوامل االتية :

 معدل م�شاركة ال�سيارات الكهربائية وقت بدء ال�شحن -درجة احلرارة املحيطة

يذكر �أن املحوالت ميكن �أن تتحمل م�ش��اركة ال�س��يارات بن�سبة  10%دون حدوث �أي انخفا�ض
يف العمر .عر�ض احد االبحاث ان ا�ستخدام �شحن امل�ستوى ( )1يكون له ت�أثري عدمي االهمية على
عمر املحول ،ولكن التاثري ي�صبح م�ؤثرا عند ا�ستخدام �شحن امل�ستوى ( )2والذى ميكن ان ي�ؤدى
اىل عطل املحوالت .ذكر اي�ض��ا ان ن�س��بة م�شاركة  20%لل�س��يارات الهجني �شحن م�ستوى ()1
ت�ؤدى اىل التحميل الزائد للمحوالت ،بينما امل�ستوى ( )2يفعل ذلك بن�سبة م�شاركة 10 %
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( )6التوافقيات ()Harmonics
ت�س��بب االحمال غري اخلطية ( ،)non-linearمثل متحكمات �شحن ال�سيارات الكهربائية ،ت�شوة
فى موجة التيار نتيجة احتوائها على مفاتيح الكرتونيات القوى امل�ستخدمة لتحويل التيار املرتدد اىل
تيار م�ستمر .قد ت�ؤثر هذه الدوائر ب�شكل كبري على جودة التغذية الكهربائية يف �صورة ا�ضطرابات
ب�شبكات التوزيع للجهدين املتو�سط واملنخف�ض ،والتى من اكرثها تاثريا الت�شوة بالتوافقيات.
تع��رف التوافقي��ات ( )Harmonicsريا�ض��ي ًا ب�أنه��ا مكون له تردد ي�س��اوى عدد �ص��حيح من
م�ض��اعفات الرتدد الأ�سا�سي والذي ميكن احل�ص��ول عليه با�ستخدام نظرية �سل�سلة فورييه الفردية
( .)classical single Fourier series theoryيف منهجي��ة ج��ودة التغذي��ة الكهربائي��ة ،يتم
ا�س��تخدام تردد نظام القدرة (� 50أو  60هرتز) كرتدد �أ�سا�س��ي ويتم حتديد امل�ضاعفات ال�صحيحة
للرتدد الأ�سا�سي والتى تعرف بدرجة التوافقية ()harmonic order
[مثال تردد التوافقية الثالثة =  150 = 50 * 3هرتز ،وتردد التوافقية اخلام�سة = 250 = 50 * 5
هرتز...وهكذا].
يو�ضح �شكل ( )13مثاالن ملوجتان م�شوهتان بالتوافقية الثالثة
ويو�ضح �شكل ( )14موجة م�شوهة بالتوافقيات الثالثة واخلام�سة وال�سابعة

�شكل ( )13مثاالن ملوجتان م�شوهتان بالتوافقية الثالثة
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�شكل ( )14موجة م�شوهة بالتوافقيات الثالثة واخلام�سة وال�سابعة
ميكن ان يحدث الت�شوه كاالتى :
 بالتوافقيات عند الرتددات �أقل من  2كيلو هرتز ([ )harmonicsاى عند درجة التوافقية �أقلمن  40للرتدد اال�سمى  50هرتز ]
  -بفوق التوافقيات عند الرتددات ما فوق  2كيلو هرتز حتى  150كيلو هرتز (�supraharmon
[ )icsاى عند درجة التوافقية �أعلى من  40للرتدد اال�سمى  50هرتز ]
يعتمد انبعاث التوافقيات لل�سيارات الكهربائية ب�شدة على ت�شويه جهد امل�صدر ،بينما تعتمد انبعاث
التوافقيات للرتدات فوق العالية على تردد التحويل وم�ضاعفاتها والذى يتم حتديده يف الغالب عند
ت�صميم دوائر مر�شح املركبات الكهربائية
بع�ض املفاهيم الأ�سا�سية للت�شوة بالتوافقيات
ميكن فهم م�شاكل التوافقيات ب�شكل �أف�ضل من خالل النظر يف بع�ض املفاهيم الأ�سا�سية مثل :
 ت�سبب توافقيات التيار ت�شوة مبوجة جهد م�صدر التغذية الكهربائية ،وميكن ان ت�ؤدى اىل اعطالوانهيار لبع�ض اجزاء �شبكة توزيع الكهرباء وخا�صة املحتوية على مكونات مغناطي�سية ( حمول
التوزيع  -املحركات )...-
 �أ�صل م�شاكل التوافقيات هي �أجهزة كهربائية تكون ك�أحمال ت�ستهلك تيارات م�شوهة (ت�سمى�أجهزة ا�ستقبال “غري خطية”) من امثلة االحمال غري اخلطية �شواحن بطاريات ال�سيارات
الكهربائية نتيجة احتوائها على مغريات وعاك�سات من الكرتونيات القدرة ( .)AC-DCيو�ضح
�شكل ( )15مثال لذلك
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متثل ال�شواحن ربط �أو ات�صال بني ال�سيارة وال�شبكة الكهربائية كاالتى :
(�أ) فى �شواحن امل�ستوى ( & )1امل�ستوى ( )2يتم �شحن ال�سيارة من خالل موحدات حتكم AC/
 DCداخل ال�سيارة ترتبط مع ال�شبكة عن طريق مو�صل احدى الطور
(ب) فى �شواحن امل�ستوى ( ،)3وهى �شواحن التيار امل�ستمر ال�رسيعة ،يتم التحكم فى ال�شحن من
خالل االلكرتونيات املوجودة فى متحكم حمطة ال�شحن
 تعتمد م�شكلة االنت�شار للم�ستخدمني الآخرين املت�صلني بال�شبكة نف�سها على مقاومة ال�شبكة العامةعادة مبا�رشة ،ولكن ميكن ح�سابها من القيمة
ل�رشكة التوزيع .هذه املمانعة (�أو املعاوقة) لي�ست
ً
املتاحة لتيارات ق�رص الدائرة (كلما زادت تيارات ق�صري الدائرة ،كلما كانت املعاوقة �أقل).
 ميكن ان يوجد لدى �شبكة امل�ستخدمني تفريعات من خطوط توزيع احلمل النهائي .وبالتايل ،قدُتعزى امل�شاكل التي قد تن�ش�أ عند تو�صيل التيار الكهربائي النخفا�ض تيارات ق�رص الدائرة ،ويف
غالبا ما تكون امل�شاكل قد ن�ش�أت نتيجة وجود احمال بعيدة عن بداية التغذية
كثري من احلاالتً ،
الكهربائية ب�سبب ممانعات خطوط االن�شاءات نف�سها.
 ميكن �أن تتفاقم م�شكلة ت�شوه اجلهد عند نقطة الربط امل�شرتك( )PCC( )point of common couplingب�سبب احتمال حدوث الرنني بني مكثفات
تعوي�ض معامل القدرة وحاثة خطوط التوزيع (للمحوالت واخلطوط).
عموما متثل وحدات �شحن ال�سيارات الكهربائية ،كاحمال كهربائية ،م�شاكل النظمة الطاقة
الكهربائية واملكونات املرتبطة بها ،فى الوقت الذى كان هناك حماوالت خمتلفة لت�صنيف هذه
ال�شواحن ،حيث يختلف كل ت�صميم�،شاحن عن الت�صميم التاىل وعادة ما يحتوى على نوع خا�ص
من الت�صميم ،مما يجعل مهمة الت�صنيف اكرث �صعوبة وتعقيدا.

�شكل ( )15ال�سيارات الكهربائية م�صدر للتوافقيات
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وجود التوافقيات يف �شبكة الكهرباء العامة لها عواقب عديدة .من اكرثها تاثريا :
 ظهور ا�ضطرابات فى جودة التغذية الكهربائية مما ي�ؤثر على االحمال احل�سا�سة. التحميل الزائد والرنني املتوازي املحتمل بني حماثة اخلط ومكثفات تعوي�ض معامل القدرة انخفا�ض معامل القدرة التحميل الزائد للكابالت واملحوالت (زيادات حادة جدا يف مفقودات احلديد). الف�صل اخلاطىء غري املرغوب لأجهزة احلماية.لتجنب هذه امل�شكالت ،هناك معايري حتدد احلد الأدنى من جودة التغذية التي حتد من م�ستويات الت�شوه
االق�صى ملوجة اجلهد عند نقطة الربط بال�شبكة العامة ( ) PCCت�سمى هذه احلدود حدود التوافق
ترددات فوق التوافقيات ()supraharmonics
يعرف هذا الت�شوة للموجات املحتوية على ترددات ما فوق  2كيلو هرتز حتى  150كيلو هرتز [اى
عند درجة التوافقية �أعلى من  40للرتدد اال�سمى  50هرتز] .تعتمد انبعاث التوافقيات للرتدات فوق
العالية على تردد التحويل وم�ضاعفاتها والذى يتم حتديده يف الغالب عند ت�صميم دوائر مر�شحات
ال�سيارات الكهربائية .يوجد م�صدران رئي�سيان للرتددات فوق التوافقيات ،وهما مغريات �إلكرتونيات
القدرة املحتوية على التحويل الفعال �أو ال�سلبى ( ،)active or passiveومر�سالت االت�صاالت على
خط القدرة ( ،)transmitters of power-line communicationوعند �إدخال ال�صمامات ذاتية
التبديل( ،)self-commutated valvesحتولت الت�شوهات بالتوافقيات من ترددات التوافقيات �إىل
فوق التوافقيات .حيث مت ت�صميم املنتجات لتلبية حدود الت�شوهات عند ترددات التوافقيات ولكن بد ًال من
ذلك زادت الت�شوهات عند الرتددات الأعلى.
يو�ضح جدول ( )3بع�ض م�صادر فوق التوافقيات
�شكل ( )16متثيل موجة التيار (�أ) وانبعاث الرتددات فوق التوافقيات (ب) ل�شاحن ال�سيارة الكهربائية
تعريف  :مفاتيح التبديل الذاتي ،هى مفاتيح من �أ�شباه املو�صالت ذاتية التبديل .من خ�صائ�صها العامة
املقدرة على الت�شغيل �أو الإيقاف ح�سب الرغبة با�ستخدام �شكل من �أ�شكال �إ�شارة منخف�ضة الطاقة (�إما
اجلهد �أو التيار املتحكم به) يف طرف ثالث (بوابة �أو قاعدة) ،وعادة لديهم املقدرة على التحكم يف التيار
فقط يف االجتاه الأمامي .ومن �أمثلة ذلك:
GTO = gate turn-off thyristor
MOSFET = metal-oxide semiconductor field-effect transistor
BJT = Bipolar Junction Transistor
IGBT = Insulated Gate Bipolar Transistor
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جدول ( )3بع�ض االحمال امل�سببة للرتددات فوق التوافقيات
املعدة

حدود ترددات فوق
التوافقيات

مغريات احلجم ال�صناعى
()Industrial size converters

9 to 150 kHz

التذبذبات حول نقرات التبديل
()Oscillations around commutation notches

up to 10 kHz

�شواحن ال�سيارات الكهربائية
( )EV( )chargers

15 kHz to 100 kHz

العاك�سات
( )Inverters

4 kHz to 20 kHz

ات�صاالت على خط القدرة
()Power line communication, AMR

9 to 95 kHz

�شكل ( )16متثيل موجة التيار (�أ) وانبعاثات الرتددات فوق التوافقيات (ب)
ل�شاحن ال�سيارة الكهربائية
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االثار ال�سلبية نتيجة وجود نطاق ترددات من � 2إىل  150كيلو هرتز
حتدد القائمة التالية بع�ض امل�شاكل املحتمل حدوثهاعلى الأجهزة الأخرى املت�صلة بال�شبكة الكهربائية:
	•زيادة التيارات ال�سعوية التي ميكن �أن ت�رض مب�صدر الطاقة ،وتزيد من تيارات م�سار التعادل
وبالتايل تزيد من خماطر ال�سالمة
	•ف�شل يف مكونات الت�شغيل التي يتم التحكم فيها باللم�س واي�ضا مبعتمات ( )dimmersامل�صابيح
	•تقليل عمر ت�شغيل امل�صابيح الـ LED
	•م�ش��اكل بو�س��ائل االت�ص��االت عل��ى �س��بيل املث��ال ،املتحكم��ات املنطقي��ة القابل��ة للربجم��ة
(PLC (programmable logic controller
	• ارتفاع درجة حرارة املحوالت ولوحات املكثفات
	•ت�شغيل خاطىء لأجهزة احلماية
اثار وجود نطاق ترددات من � 2إىل  9كيلو هرتز على املعدات ال�صناعية
لتحديد مناعة املعدات ال�صناعية فى مدى نطاق ترددات من � 2إىل  9كيلو هرتز ،طبقا للموا�صفات
القيا�س��ية العاملي��ة  ،IEC TS 62578:2015فق��د مت اختيار عدد من االجه��زة املختلفة عند جهد
مرتاكب بن�سبة  10% ،5% ،2%من اجلهد اال�سا�سى وعند  9 ،5 ،2كيلو هرتز.
مت اجراء التحقق للمعدات االتية :
 -1م�صادر القدرة ال�صناعية بالتقنيات التالية
 م�ص��در القدرة ال�ص��ناعية احادى الطور) (220 VAC / 24 VDCبدون �أو مبكثف حت�س�ينمعامل القدرة
 م�صدر القدرة ال�صناعية ثالثى الطور)(400 VAC / 24 VDC -2مر�شحات التداخل الكهرومغناطي�سى)electromagnetic interference (EMI
 -3املحوالت
 -4انظمة مديرات القدرة بالتقنيات التالية  :مكثفات تيار م�س��تمر كبرية بدون حماثات ،حماثات
خطية ( ،)line inductorsحماثات تيار م�ستمر
وكان نتيجة التحقق مالحظات عامة تتلخ�ص فيما يلى :
 -الت�شوة فى نطاق الرتددات من � 2إىل  9كيلو هرتز ي�سبب تيارات ا�ضافية ناجتة عن مكثفات
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مر�شحات التداخل الكهرومغناطي�سى عند  9كيلو هرتز ،وقيمة  ،10%ميكن ان ي�صل التيار
اىل ع�رشة ا�ضعاف التيار املقنن مل�صدر التغذية .ميكن ان ي�سبب هذا ف�صل امل�صهرات الفرعية
�أو الداخلية .مل يتم حتديد املفقودات احلرارية الداخلية فى املكثفات على الرغم من انه ال ميكن
ا�ستبعاد ذلك ب�شكل عام
 فى حاالت الرنني ميكن ان يزيد جهد رابط التيار امل�ستمر ( ،)d.c linkوال يتاثر التحكم فىاجلهد بالت�شوة فى هذا املدى من الرتددات ،ومل يالحظ اية تغري ملمو�س فى الكفاءة
 تالحظ تبديالت متعددة لنقاط التقاطع ال�صفرى ( )zero - crossingفى موحد الديودات،ميكن ان ي�ؤدى هذا اىل زيادة فى درجة احلرارة بن�سبة � 5%أو 10%
فيما يلى تو�ضيح نتيجة التحقق على م�صادر القدرة ال�صناعية :
(�أ) مر�شحات التداخل الكهرومغناطي�سى ()EMI
ميكن ان ت�سبب املكثفات امل�ستخدمة فى مر�شحات  EMIتيارات �سعوية ا�ضافية اذا حدث ت�شوة
نتيجة الرتددات فى النطاق من � 2إىل  9كيلو هرتز ،ميكن لقيمة التيارات ال�سعوية ان تتعدى
قيمة التيار اال�سا�سى للمعدات املركبة.ميكن ان ي�ؤدى هذا اىل ف�صل قواطع التيار �أو امل�صهرات.
ميكن اي�ضا حدوث الرنني .ولكن مل يالحظ ذلك ب�سبب ان مر�شحات  EMIلها ترددات رنني
خمتلفة
(ب) املحوالت
فى هذا االختبار مل يتاثر املحول �رسيعا باال�ضطرابات فى نطاق الرتددات من � 2إىل  9كيلو
هرتز بقيمة حتى  10%ومل ي�سجل مفقودات حديد ا�ضافية ،اي�ضا مل ي�سجل �ضجيج �صوتى.
عموما هذه لي�ست قاعدة عامة الن عمل واداء املحول يعتمدا على الت�صميم .بع�ض املحوالت
�سجلت انبعاثات �ضجيج م�سموع حتى مع القيم املنخف�ضة بني الرتددات  2و 9كيلو هرتز نتيجة
الرنني امليكانيكى.
(ج) انظمة مديرات القدرة ()power drive systems
مت اجراء التحقق على ثالثة انواع من التقنيات امل�ستخدمة فى مفاتيح ا�شباة املو�صالت) IGBT( :
 مديرات حتتوى على مكثف كبري تيار م�ستمر مديرات حتتوى على مكثف كبري تيار م�ستمر وحماثات خطية -مديرات حتتوى على مكثف كبري تيار م�ستمر وحماثات مع رابط التيار امل�ستمر ()d.c link
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درا�سة حالة
تعر�ض الدرا�سة نتائج قيا�س التوافقيات ال�صادرة من �شحن �سيارة كهربائية كاملة با�ستخدام �شحن
�رسيع ( .)fast chargerيو�ض��ح �ش��كل ( )17ر�سم مب�سط ل�ش��بكة الكهرباء الرئي�سية ،واملحتوية
على م�س��توى اجلهد املتو�سط ونقطة الربط امل�شرتكة املغذية لل�شاحن ال�رسيع ،فى البداية مت التحقق
م��ن ت��وازن احمال ال�ش��بكة .ثم مت �إجراء عدة قيا�س��ات حل��االت خمتلفة من ال�ش��حن كاالتى :
 8%و 7%و 5%و10%على التوايل� ،إىل  100%من حالة ال�شحن()State of Charge) (SOC
بحد �أق�صى  42دقيقة.

�شكل ( )17ر�سم مب�سط ل�شبكة الكهرباء الرئي�سية []86
للقيا�س ا�ستخدم جهاز حتليل الطاقة وقيا�س جودة التغذية الكهربائية ،والذى مت �ضبطه على:
خطوة قيا�س زمنية ت�ساوى  0.25ثانيةت�سجيل التوافقيات حتى  2500هرتزدقة  THDلكل من موجتى اجلهد والتيار هي  %0.1و ± %2.5من القراءة على التوايلمت تو�صيل �شاحن جتاري �رسيع مب�أخذ  63Aبحد �أق�صى 230 ،فولت 50 ،هرتز يف �أحد طرفيه
ويف الطرف الآخر ،با�ستخدام كابل ال�رشكة امل�صنعة لأجهزة ال�شحن ،ال�سيارة الكهربائية
الكاملة ،مع حزمة بطارية  18.7كيلو وات �ساعة .مت تفريغ �شحن ال�سيارة خالل دورات قيادة
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ع�شوائية و�إجراء القيا�سات يف �أيام خمتلفة .كانت درجة حرارة املخترب حوايل  25درجة مئوية
يف جميع القيا�سات .مت ف�صل جميع الأحمال داخل ال�سيارة (تكييف الهواء ،الراديو)...،
مت ت�سجيل املتغريات الكهربائية حلاالت القيا�س االتية :
	) (1حالة عدم تو�صيل حمل
	) (2مع تو�صيل ال�شاحن ال�رسيع فقط
	) (3مع تو�صيل احلمل
و�سجلت املتغريات االتية  :تذبذب الرتدد وتقلب اجلهد و THDvبدون حمل و THDvفقط مع
تو�صيل ال�شاحن ال�رسيع
يو�ضح �شكل ( )18التيار خالل دورة ال�شحن
ويو�ضح �شكل ( )19التغيري فى التوافقيات الكلية للتيار(  ( TDD% & THDi%خالل دورة
ال�شحن الكاملة ( الطور )L1
بينما يو�ضح �شكل ( )20التوافقيات الكلية للجهد ( (THDv %خالل دورة ال�شحن الكاملة
( الطور )L1

�شكل ( )18التيار خالل دورة ال�شحن
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�شكل ( )19التوافقيات الكلية للتيار( )TDD % &THDi%
خالل دورة ال�شحن الكاملة ( الطور )L1

�شكل ( )20التوافقيات الكلية للجهد ( )THDv%
خالل دورة ال�شحن الكاملة ( الطور )L1
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نتائج القيا�سات
 -مت التحقق من اتزان االحمال عند نقطة الربط امل�شرتكة ،قبل تو�صيل ال�شاحن

 ارتفاع ن�سبة توافقيات التيار :الثالثة واخلام�سة وال�سابعة والتا�سعة واحلادية ع�رشة والثالثةع�رشة
 تتجة� THDi%إىل الزيادة يف نهاية دورة ال�شحن ،وهو ما ميكن تف�سريه بانخفا�ض التيار يفنهاية الدورة
 -ترتاوح  ،THDi %عند �أق�صى حمل ،بني  11%و%12

 حتليل  TDDi%بداللة التيار الأق�صى (بد ًال من الأ�سا�سي فى حالة  THDi%هو الأكرث واقعية -يبد�أ اجلهد والتيار يف االنخفا�ض عند حوايل  75%من حالة ال�شحن ()SOC

 طبقا للموا�صفات  IEC 61000-3-12 / 2-4 & IEEE 519ف�إن احلدود امل�سموحة لـ TDDi%و THDi%هي  15%و 16%على التوايل
املوا�صفات القيا�سية العاملية الأمريكية والدولية والأوربية
()Standard IEEE 519, IEC 61000 and EN 50160
 املوا�صفتان  IEEE 519-2014 & IEC 61000-3-12/2-4تعر�ضا الت�أثريات التي ميكن �أن يحدثهات�شوه التوافقيات على مكونات �شبكات التوزيع ،وخا�صة املحوالت والكابالت واملكثفات واجهزة
وحدودا للرتددات الفردية.
حدودا لت�شوهات اجلهد والتيار
القيا�س والوقاية واملفاتيح .يقرتح كالهما
ً
ً
تقدم  IEEE 519حدود اجلهد ،ومتيز بو�ضوح بني مفهومي
 ()Total current harmonic distortion) (THDI ()Total demand distortion) (TDD -املوا�صفة EN 50160

)(Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems

تقدم متغريات م�ستوى اجلهد الرئي�سي وحدود االنحراف امل�سموح بها عند نقطة الربط امل�شرتك ()PCC
ل�شبكة امل�شرتك يف ال�شبكة العامة لتوزيع الكهرباء للجهدين املنخف�ض واملتو�سط .ومع ذلك ،ف�إن تيار
احلمل غري ذي �صلة باملوا�صفة .EN 50160
 فيما يتعلق باحلدود لتوافقيات التيار الفعلية ،ف�إن املوا�صفات الأوروبية هي نف�سها املوجودة يف العاملية .IECيو�ضح املرفق فى نهاية هذا الباب جداول احلدود القيا�سية لتوافقيات اجلهد والتيار طبقا للموا�صفات
القيا�سية العاملية الأمريكية والدولية والأوربية
امللحق التاىل يو�ضح هذه املوا�صفات القيا�سية
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ملحق
املوا�صفات القيا�سية العاملية الأمريكية والدولية والأوربية
()Standard IEEE 519, IEC 61000 and EN 50160
تو�ضح اجلداول التالية حدود توافقيات اجلهد ( )THDمل�ستويات اجلهود املختلفة وحدود
توافقيات التيار ( )TDDوالتوافقيات الفردية وف ًقا لكل م�ستوى جهد .مع االخذ فى االعتبار
ن�سبة  ،Isc / ILاحلجم الن�سبي للحمل مقارنة بنظام �شبكة توزيع الكهرباء (م�ستوى ق�رص
الدائرة).
�أوال :املوا�صفة القيا�سية العاملية IEC 61000-3-12 / 2011
)- Electromagnetic compatibility (EMC
Part 3-12: Limits - Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16
A and ≤75 A per phase
“التوافق الكهرومغناطي�سي"
اجلزء  3-12 :حدود  -حدود تيارات التوافقيات التي تنتجها املعدات املت�صلة ب�أنظمة اجلهد
املنخف�ض العامة لتيار مدخل �أمبري  <16و�أمبري  ≥ 75لكل طور
عر�ضت املوا�صفة( )IEC 61000-3-12التعريفات االتية :
 -1مبدالت التغذية الفعالة ()in feed converter) (AIC
مبدالت الإلكرتونية ذاتية التبديل جلميع التقنيات ،الطوبولوجيا ،اجلهود والأحجام التي تت�صل
بني �شبكة التغذية الكهربائية للتيار املرتدد (خطوط) .وجانب التيار امل�ستمر (م�صدر التيار �أو
م�صدر اجلهد) والذي ميكن �أن يحول الطاقة الكهربائية يف كال االجتاهني (توليدي generative
�أو جتديدي  ) regenerativeوميكن �أن يتحكم يف القدرة غري الفعالة �أو معامل القدرة
 -2التوافقية الكلية للتيار ()Total harmonic current) (THC
قيمة جذر متو�سط مربعات مركبات توافقيات التيار من درجة التوافقية  2اىل درجة التوافقية
40
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 -3توافقية تيار الوزن اجلزئى ()Partial weighted harmonic current) ( PWHC
قيمة جذر متو�سط مربعات ملجموعة خمتارة من مركبات تيارات التوافقيات للدرجات االعلى
(فى هذه املوا�صفة للدرجات من  14حتى  )40وذلك طبقا للمعادلة التالية
ي�ستخدم هذا امل�ؤ�رش للت�أكد من الت�أثريعلى النتائج من تيارات التوافقيات للدرجات العالية ،والتى
خف�ضت بكم كافى ،ولي�س من ال�رضورى حتديد احلدود املنف�صلة
 -4ن�سبة دائرة الق�رص( )Short-circuit ratio( ) Rsce
هى قيمة خا�صية ملعدة ما ،تعرف كما فى جدول ( )4طبقا لنوع املعدة
جدول ( )4ن�سبة دائرة الق�رص

حيث :
 = Sscقدرة دائرة الق�رص ( )short-circuit powerعند نقطة الربط امل�شرتكة
 = Zمعاوقة النظام عند تردد القدرة
 =Sequمقنن القدرة الظاهرية للمعدة ()Rated apparent power of the equipment
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 =Iequمقنن تيار املعدة
= تيار املدخل للمعدة ،والتى يحددها ال�صانع وامل�سجل على لوحة البيان �أو فى وثائق املعدة
� =Iequmaxأق�صى جذر متو�سط مربعات التيارات املار فى اى طور من الثالثة �أطوار
 معدة هجني ()hybrid equipmentهى تركيبة من حمل ثالثى الطور متزن مع حمل �أو اكرث مت�صل بني احد الأطوار والتعادل �أو
بني طورين
حدود الأنبعاثات
احلدود التالية طبقا لالتى :
•

•جهد النظام 50 Hz , 230 / 400 V

•

•حدود تيارات التوافقيات لتيار الطور ولي�س تيار التعادل

•

•املعدات التى تتوافق مع حدود انبعاث تيارات التوافقيات املقابلة لـ =33
 Rsceتكون منا�سبة للتو�صيل عند اية نقطة فى م�صدر التغذية

•

•ن�سب دائرة الق�رص الأقل من  33ال ت�ؤخذ فى االعتبار

يو�ضح جدول ( )5ن�سب �أنبعاث التيار لغري املعدات ثالثية االطوار املتزنة
يبني جدول ( )6ن�سب �أنبعاث التيار للمعدات ثالثية االطوار املتزنة
ويو�ضح جدول ( )7ن�سب �أنبعاث التيار للمعدات ثالثية االطوار املتزنة طبقا للحاالت املحددة
فى (�أ) & (ب) & (ج)
ويو�ضح جدول ( )8ن�سب �أنبعاث التيار للمعدات ثالثية االطوار املتزنة طبقا للحاالت املحددة
فى (د) & (هـ) & (و)
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جدول ( )5ن�سب �أنبعاث التيار لغري املعدات ثالثية االطوار املتزنة
الن�سبة املقبولة
ملتغريات
التوافقيات

الن�سبة املقبولة لتيار التوافقية املنف�صلة

�أقل ن�سبة
لدائرة
الق�رص
Minimum
Rsce

Admissible individual harmonic

Admissible
harmonic
parameters

current Ih/Iref
%

%
PWHC /
Iref

THC/Iref

I13

I11

I9

I7

I5

I3

23

23

2

3.1

3.8

7.2

10.7

21.6

33

26

26

3

4

5

8

13

24

66

30

30

4

5

6

10

15

27

120

40

40

6

8

9

13

20

35

250

47

47

8

10

12

15

24

41

≥350

 قيم التوافقيات الزوجية حتى الدرجة  12يجب �أال تتجاوز 16/h % قيم التوافقيات الزوجية الأعلى من الدرجة  12حت�سب بنف�س الطريقة مثل التوافقيات الفردية معاالخذ فى االعتبار كل من PWHC & THC
 ي�سمح باال�ستكمال اخلطي بني قيم  Rsceاملتتالية = Irefالتيار املرجعى
Ih

= مركبات تيار التوافقيات
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جدول ( )6ن�سب �أنبعاث التيار للمعدات ثالثية االطوار املتزنة
الن�سبة املقبولة ملتغريات
التوافقيات

الن�سبة املقبولة لتيار التوافقية
املنف�صلة

Admissible
harmonic
parameters

�أقل ن�سبة لدائرة
الق�رص

Admissible individual
harmonic current Ih/Iref

Minimum
Rsce

%

%
PWHC /
Iref

THC/Iref

I13

I11

I7

I5

22

13

2

3.1

7.2

10.7

33

25

16

3

5

9

14

66

28

22

4

7

12

19

120

38

37

7

12

20

31

250

46

48

10

15

25

40

≥350

 قيم التوافقيات الزوجية حتى الدرجة  12يجب �أال تتجاوز 16/h % قيم التوافقيات الزوجية الأعلى من الدرجة  12حت�سب بنف�س الطريقة مثل التوافقيات الفردية مع االخذ فىاالعتبار كل من THC & PWHC
 ي�سمح باال�ستكمال اخلطي بني قيم  Rsceاملتتالية = Irefالتيار املرجعى
 = Ihمركبات تيار التوافقيات
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جدول ( )7ن�سب �أنبعاث التيار للمعدات ثالثية االطوار املتزنة طبقا للحاالت املحددة فى (�أ) & (ب) & (ج)
الن�سبة املقبولة
ملتغريات التوافقيات

الن�سبة املقبولة لتيار التوافقية املنف�صلة

Admissible harmonic parameters
%

�أقل ن�سبة
لدائرة
الق�رص

Admissible individual
harmonic current Ih/
Iref %

PWHC/ Iref

THC / Iref

I13

Minimum
Rsce

I11

I7

I5

22

13

2

3.1

7.2

10.7

33

46

48

10

15

25

40

≥120

 قيم التوافقيات الزوجية حتى الدرجة  12يجب �أال تتجاوز 16/h % قيم التوافقيات الزوجية الأعلى من الدرجة  12حت�سب بنف�س الطريقة مثل التوافقيات الفردية مع االخذ فىاالعتبار كل من THC & PWHC
 ي�سمح باال�ستكمال اخلطي بني قيم  Rsceاملتتالية = Irefالتيار املرجعى
 = Ihمركبات تيار التوافقيات
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جدول ( )8ن�سب �أنبعاث التيار للمعدات ثالثية االطوار املتزنة طبقا للحاالت املحددة فى (د) & (هـ) & (و)
الن�سبة املقبولة
ملتغريات التوافقيات

�أقل ن�سبة لدائرة
الق�رص

الن�سبة املقبولة لتيار التوافقية املنف�صلة

Admissible
harmonic
parameters

Admissible individual harmonic current Ih/Iref

Minimum

%

Rsce

%
PWHC/
Iref

THC
/
Iref

I37

I35

I31

I29

I25

I23

I19

I17

I13

I11

I7

I5

22

13

1

1

1

1

1.5

1.5

1.5

2

2

3.1

7.2

10.7

33

70

35

4.7

4.9

5.2

5.4

6.5

6.8

7.8

8.4

10.7

12.1

17.3

25

≥250

 بالن�سبة لـ  ،Rsce =33قيم التوافقيات الزوجية حتى الدرجة  12يجب �أال تتجاوز16/h %و يجب �أال تتجاوز القيم الن�سبية جلميع التوافقيات من � I14إىل  I40غري املذكورة �أعاله عن  1٪من Iref
 بالن�سبة �إىل  ،Rsce≥ 250يجب �أال تتجاوز القيم الن�سبية للتوافقيات حتى الدرجة  12عن 16/h %ويجب �أال تتجاوز القيم الن�سبية جلميع التوافقيات من � I14إىل  I40غري املذكورة �أعاله عن  3٪من Iref
 ي�سمح باال�ستكمال اخلطي بني قيم  Rsceاملتتالية = Irefالتيار املرجعى
 = Ihمركبات تيار التوافقيات

يراعى االتى عند ا�ستخدام هذه اجلداول
	•ميكن ا�س��تخدام جدول ( )7مع معدات ثالثية الطور متزنة �إذا مت ا�س��تيفاء �أي من هذه ال�رشوط :
�أ ) تكون كل من مركبات تيارات التوافقيات اخلام�س��ة وال�س��ابعة �أقل من  5%من التيار املرجعي
خالل فرتة مراقبة االختبار بالكامل(.مالحظة  :يتم حتقيق هذا ال�رشط عادة بوا�س��طة معدات
12نب�ض��ة () pulse
ب) املعدات امل�ص��ممة بحيث �أن زاوية طور تيار التوافقية اخلام�س��ة لي�س لها قيمة تف�ض��يلية مبرور
الوقت وميكن �أن ت�أخذ �أي قيمة خالل الفرتة الزمنية الكاملة [(.]° 360 ،° 0مالحظة  :يتم ا�س��تيفاء
عادة بوا�س��طة عاك�س��ات ذات قنطرة ثاير�س��تور(  )thyristor bridgesبتحكم كامل
هذا ال�رشط ً
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ج) ترتاوح زاوية طور تيار التوافقية اخلام�س��ة املتعلقة باجلهد الأ�سا�سي بني الطور والتعادل �إىل
املحاي��د يف نطاق  90درجة �إىل  150درجة خالل فرتة مراقب��ة االختبار ب�أكملها( .مالحظة :يتم
عادة عن طريق املعدات ذات قنطرة ثاير�س��تور غري املتحكم والفلرت ال�س��عوي
حتقيق هذا ال�رشط
ً
( ،)capacitive filterباال�ضافة اىل � 3%أو  4%مفاعل تيار م�ستمر.
	•ميكن ا�ستخدام اجلدول ( )8مع معدات ثالثية الطورمتزنة �إذا مت ا�ستيفاء �أي من هذه ال�رشوط:
د) تكون كل من تيارات التوافقية اخلام�س��ة وال�س��ابعة �أقل من  3%من التيار املرجعي خالل فرتة
مراقبة االختبار ب�أكملها
هـ) املعدات امل�ص��ممة بحيث �أن زاوية طور تيار التوافقية اخلام�س��ة لي�س لها قيمة تف�ضيلية مبرور
الوقت وميكن �أن ت�أخذ �أي قيمة يف الفرتة الزمنية الكاملة []°360 ،°0
و) ت�تراوح زاوي��ة ط��ور تي��ار التوافقي��ة اخلام�س��ة املتعلق��ة باجلهد الأ�سا�س��ي بني الط��ور �إىل
التع��ادل يف نط��اق  150درج��ة �إىل  210درج��ة خ�لال ف�ترة مراقب��ة االختب��ار ب�أكمله��ا.
مالحظ��ة :يتم حتقيق هذا ال�رشط عادة بوا�س��طة عاك�س  6نب�ض��ات مع مكثف ربط �ص��غري تيار
م�ستمر ،يعمل كحمل
	•ميكن تطبيق اجلداول (� )6أو(� )7أو( )8على املعدات الهجينة يف �إحدى احلاالت التالية:
�أ) املعدات الهجينة ذات تيار التوافقية الثالثة بحد �أق�صى �أقل من  5%من التيار املرجعي� ،أو
ب) هن��اك نظ��ام يف بناء املعدات الهجينة لف�ص��ل الأحمال ثالثية الطور املتزن��ة والطور الواحدة
�أو ب�ين طورين لقيا�س تيارات امل�ص��در ،وعندما يت��م قيا�س التيار ،ف�إن ج��زء املعدات التي يتم
قيا�س��ها ي�س��حب نف�س التيار حتت ظروف الت�ش��غيل العادية .يف هذه احلالة ،يجب تطبيق احلدود
ذات ال�ص��لة ب�شكل منف�ص��ل على اجلزء �أحادي الطور �أو اجلزء بني الطورين وبني اجلزء ثالثي
االط��وار املت��زن .تنطبق اجل��داول (� )6أو (� )7أو ( )8على تيار اجلزء ثالث��ي الأطوار املتزن،
حت��ى �إذا كان التيار املقنن للجزء ثالثي الأطوار املتزن �أقل من �أو ي�س��اوي � 16أمبري لكل طور.
ينطب��ق اجلدول ( )5على تيار اجلزء �أحادي الطور �أو بني الطورين ،ولكن �إذا كان التيار املقنن
للج��زء �أح��ادي الطور �أو ب�ين الطورين �أقل من �أو ي�س��اوي � 16أمبري ،يجوز لل�رشكة امل�ص��نعة
تطبيق احلدود ذات ال�ص��لة من املوا�صفة القيا�س��ية  IEC 61000-3- 2باجلزء �أحادي الطور �أو
ال من احلدود يف جدول ()5
بني الطورين بد ً
	•لأغرا���ض التحق��ق ،عند تطبيق احلالة (ب) �أعاله ،يجب على ال�رشكة امل�ص��نعة �أن تذكر يف
وثائق املنتج التيار املقنن و�أن تقدم يف تقرير االختبار القيم املقا�سة واملحددة لتيار املدخل ،لكل
حمل منف�صل.
يتم حتديد قيمة  Rsceلهذا النوع من املعدات الهجينة على النحو التايل:
ال لكل من احلملني ،با�ستخدام التيار املرجعي للجزء املاخوذ
 يحدد احلد الأدنى لقيمة � Rsceأو ًحل�ساب تيار التوافقيات املنبعثة
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املراد مقارنتها بالقيم احلدية الواردة يف اجلداول من (� )5إىل ()8؛ يف حالة تطبيق املوا�صفة
ال من
القيا�سية  IEC 61000-3-2على اجلزء �أحادي الطور �أو اجلزء بني الطورين بد ً
حدود اجلدول ( ،)5ف�إن احلد الأدنى لقيمة  Rsceلهذا اجلزء ي�ساوي 33
 ثم ،بالن�سبة لكل جزء ،يتم ح�ساب احلد الأدنى لقيمة  Sscمن احلد الأدنى لقيمة Rsceوالتيار املقنن
 �أخرياً ،يتم حتديد قيمة  Rsceللمعدات الهجينة من �أعلى القيم ال�صغرى لكل من Sscوالقدرة الظاهرية املقننة للمعدات الهجينة ب�أكملها.
ثانيا  -املوا�صفات القيا�سية IEEE 519-2014
(IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic
)Control in Electric Power Systems
منهجية قيا�س التوافقيات

�صنفت القيا�سات (ب�أ�ستخدام �أجهزة حتليل الطاقة) طبقا لفرتات القيا�س كالآتى :
 -1فرتة �صغرية للغاية

يتم ت�سجيل القراءات عند نقطة القيا�س ملدة يوم واحد مع فرتة زمنيه بينية  3ثوانى

ويتـ��م ح�س��اب ن�س��بة  (99 percentile) 99%م��ن الق��راءات ومقارنته��ا باحلـ��دود القيا�س��ية
( مبعنى ان تكون  99%من القراءات �أقل من هذه القيمة)
 -2فرتة �صغرية

يتم ت�سجيل القراءات ملدة �أ�سبوع عند نقطة القيا�س مع فرتة بينية بني القراءات  10دقائق

ويت��م ح�س��اب ن�س��بة  (95 percentile) 95%م��ن الق��راءات ومقـارنته��ا باحلـ��دود القيا�س��ية
( مبعنى ان تكون  95%من القراءات �أقل من هذه القيمة)
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• •حدود قيا�سات توافقيات اجلهد
عند نقطة قيا�س امل�شرتك مع مرفق الكهرباء يجب �أن تكون حدود قراءات توافقيات اجلهد بني
الطور والأر�ضى الآتي :
 ن�سبة  99%من القراءات لفرتة قيا�س ق�صرية للغاية (ت�سجيل ملدة يوم بفرتات بينية  3ثوانى)تكون �أقل من  1.5مرة من القيم املذكورة باجلدول رقم ()9
 ن�سبة  95%من القراءات لفرتة قيا�س ق�صرية (ت�سجيل ملدة �أ�سبوع بفرتات بينية  10دقائق) تكون�أقل من القيم املذكور باجلدول رقم ()9
جدول ( )9حدود ت�شوة اجلهد (طبقا للموا�صفات )IEEE 519-2014
الت�شوة الكلى بالتوافقيات

التوافقيات املنف�صلة

Total Harmonic Distortion
)(THD) (%
8.0
5.0
2.5
*1.5

Individual harmonic
)(%
5.0
3.0
1.5
1.0

جهد الق�ضبان عند نقطة الربط
امل�شرتك
Bus voltage V at PCC
V ≤ 1.0 KV
1 < V ≤ 69 KV
69 KV < V ≤ 161 KV
161 KV < V

* High-voltage systems can have up to 2.0 % THD where the cause is an HVDC terminal
whose effects will have attenuated at points in the network where future users may be
connected

• •حدود قيا�سات توافقيات التيار لأنظمة القدرة من  120فولت حتى  69ك.ف
عند نقطة قيا�س امل�شرتك مع مرفق الكهرباء للجهد بني  120فولت حتى  69ك.ف يجب �أن تكون
حدود توافقيات التيار املقا�سة كالآتي:
 ن�سبة  99%من القراءات لفرتة قيا�س ق�صرية للغاية (ملدة يوم بفرتات بينية  3ثوانى) تكون �أقلمن مرتني من القيم املذكورة باجلدول رقم ()10
 ن�سبة  99%من القراءات لفرتة قيا�س ق�صرية (ت�سجيل ملدة �أ�سبوع بفرتات بينية  10دقائق) تكون�أقل من  1.5مرة من القيم املذكورة باجلدول رقم ()10
 ن�سبة  95%من القراءات لفرتة قيا�س ق�صرية (ت�سجيل ملدة �أ�سبوع بفرتات بينية  10دقائق) �أقلمن القيم املذكور باجلدول رقم ()10
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جدول ( )10حدود ت�شوة التيار جلهود االنظمة 120V: 69KV
(طبقا للموا�صفات )IEEE 519-2014

25%
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ثالثا  :املوا�صفتان
IEC 61000-3-2 & IEC 61000 2-4
IEC 61000 2-4- Part 2-4
Environment - Compatibility levels in industrial plants for low-frequency
conducted disturbances
IEC 61000-3-2 - Part 3-2
Low-voltage equipment with rated current under or equal to 16 A
يو�ضح جدول ( )11حدود ت�شوة اجلهد (طبقا للموا�صفات )IEC 61000 2-4
ويو�ضح جدول ( )12حدود ت�شوة اجلهد (طبقا للموا�صفات )IEC 61000 3-2
()Class A Balanced three-phase equipment
جدول ( )11حدود ت�شوة اجلهد (طبقا للموا�صفات )IEC 61000 2-4
درجة التوافقية n

(لي�ست م�ضاعفات التوافقية
الثالثة)

)Class 3 un (%

)Class 2 un (%

)Class 1 un (%

الفئة 3

الفئة 2

الفئة 1

Harmonic order n

8:7
5 : 4.5 : 4
10 %

6:5
3.5 : 3 : 2
8%

3:3
3:3:2
5%

)(non multiples of 3
5:7
11 : 13 : 17
THDv

الفئة  :1م�ستوى توافق �أقل من امل�ستوى العام (�أجهزة املخترب ،وبع�ض معدات احلماية ،وما �إىل ذلك).
الفئة  :2م�ستوى توافق للم�ستوى العام (�أي جهاز م�صمم للتغذية من ال�شبكات العامة)

الفئة  :3م�ستوى توافق �أعلى من امل�ستوى العام (املعدات يف وجود ماكينات اللحام ،الأحمال �رسيعة التغري،
املبدالت (  )Convertersالكبرية� ،إلخ.
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جدول ( )12حدود ت�شوة اجلهد (طبقا للموا�صفات )IEC 61000 3-2
()Class A Balanced three-phase equipment
�أق�صى تيار توافقية م�سموح
Maximum permissible har)monic current (Amp

درجة التوافقية
Harmonic order n

التوافقيات الفردية Odd harmonics
2.3

3

1.14

5

0.77

7

0.40

9

0.33

11

0.21

13

0.15 * 15 /n

15 ≤ n ≤ 39

التوافقيات الزوجية Even harmonics
1.08

2

0.43

4

0.30

6

0.23 * 8 / n

8 ≤ n ≤ 40
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الباب العا�رش
متطلبات الأمان وال�سالمة
متطلبات الأمان وال�سالمة الالزم توافرها فى حمطات �شحن ال�سيارات الكهربائية
متطلبات الأمن ال�صناعي

  1يراعى �أن تكون الأر�ض املن�ش�أ عليها حمطة ال�شحن الجتمع املياه �أ�سفلها �أو حولها.1

  2عدم تركيب املحطة ال�شم�سية يف الأماكن اخلطرة واملعر�ضة للإنفجار.2

 � 3إذا كانت حمطة ال�ش��حن يف مكان مغلق ،يتم ا�س��تخدام و�س��ائل تربيد وتهوية وفقا للقواعد3
الفنية املعتمدة.ويف حالة تعطل هذه الو�سائل يجب وقف ت�شغيل حمطة ال�شحن.

 � 4إذا كان��ت املحط��ة داخل حمطة الت��زود بالوقود وكانت يف حدود منطق��ة اخلطورة عندئذ4
يجب �أن يف�ص��ل بني حمطة ال�ش��حن وحد منطقة اخلطورة مبحطة التزود بالوقود بوا�سطة
حاجز بارتفاع حمطة ال�شحن بحد �أدنى.

 5ا�ستخدام امل�صدات والأدوات املنا�سبة ملنع الت�صادم بني حمطة ال�شحن وال�سيارة الكهربائية.5
 6و�ضع عالمات تو�ضح الأقطاب الكهربائية ب�شكل وا�ضح مبحطة ال�شحن.6

 7و�ضع عالمات ار�شادية يف �أماكن وا�ضحة ،ت�شري �إىل وجود حمطة ال�شحن7

  8تزود حمطة ال�شحن ب�إ�ضاءة منا�سبة ومظالت من �أجل احلماية وال�سالمة.8

  9يجب ان تتواجد معدات احلماية ال�شخ�صية لكل العاملني9

10 10يلتزم الفنيون بارتداء معدات احلماية ال�شخ�صية الفردية

11 11اتباع اجراءات ومعايري ال�سالمة من احلريق اثناء ال�شحن

12 12يجب و�ضع مل�صق دائم مال�صق لعلبة املقاب�س م�سجل عليه :

"معدات تغذية ال�سيارات الكهربائية بالكهرباء " �أو " نظام �شحن ال�سيارات الكهربائية"

مع تو�ضيح بيانات اجلهد والتيار املنا�سبني لال�ستخدام

 13 13يجب ان تزود معدات التغذية بالطاقة لل�سيارات الكهربائية بانظمة حماية للم�ستخدمني �ضد
ال�صعق الكهربى
14 14ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ االﻋﻤﺎل املتعلقة ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء مبعرفة متخ�ص�ص كهربائى ﻣ�ﺆهل ﻓﻘﻂ
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متطلبات ت�شغيلية

  1يتم الربط على �شبكة توزيع الكهرباء من خالل تو�صيالت ت�ضمن ا�ستمرارية عمل املحطة1
ال�شم�س��ية ،طبقا للكود امل�رصي لأ�س���س ت�صميم و�رشوط تنفيذ التو�ص��يالت الكهربائية يف
املباين.

  2يتوافر نظام غلق ذاتي للكهرباء عند حدوث �أي م�ش��كلة طارئة �أو عند ف�ص��ل ال�سيارة عن2
حمطة ال�شحن �سواء عند انتهاء ال�شحن �أو لأي �سبب �آخر

 3يتوافر �أجهزة وقاية �ضد التغري يف اجلهد ويف حالة ت�رسيب �أر�ضي.3

  4ا�ضافة و�سيلة لت�سجيل معلومات دقيقة ووا�ضحة وكافية عن كمية الكهرباء امل�ستهلكة.4

  5توفري م�سافة منا�سبة بني حمطة ال�شحن ومكان ال�سيارة الكهربائية بحيث اليحدث �أي �ضغط5
�أو �شد على كابالت و�صالت ال�شحن.

  6عدم ال�س��ماح ب�إ�ض��افة تو�صيالت لتطويل الو�صلة لل�ش��حن (الكابل امل�صمم خ�صي�صا ملحطة6
ال�شحن)
  7يركب عداد طاقة كهربائية ملحطة ال�شحن.7

  8يو�ض��ع مل�صق على املحطة يو�ض��ح نوعها ،قيمة ونوع التيار ،م�س��توى اجلهد ،طريقة8
ال�شحن.

  9يف الأماكن التي يتم فيها �شحن العديد من ال�سيارات الكهربائية يف وقت واحد ،قد يت�سبب9
ال�ش��حن يف ذروة احلمل .لتجنب فرتات الذروة ،يجب �ش��حن املركب��ات الكهربائية ب�أقل
ق��درة ممكنة خالل الأوقات التي تكون فيه��ا املركبات متوقفة على مدى فرتة طويلة (على
�سبيل املثال �أثناء الليل �أو يف �أثناء العمل)

�صباحا
10 10تكون حمطات ال�شحن متاحة من يوم � - - - -إىل يوم  - - -من ال�ساعة - - - -
ً
وحت��ى ال�س��اعة  .- - -ومع ذلك ،تتوفر حمطات ال�ش��حن املتواج��دة يف حمطات الوقود
والأماكن العامة على مدار ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع
11 11يج��ب ان يكون مقنن جهد و�ص�لات امداد الطاقة لل�س��يارات الكهربائية بحد اق�ص��ى 250
فولت ،وان تكون الو�صالت مالئمة ملا يلى :
• •االت�صال مبخرج قاب�س مقنن لالمداد بالطاقة مبا ال يزيد عن  50امبري

• • ان تك��ون املقاب�س موجودة ف��ى اماكن حمددة ،وذلك لتجنب تلف مكونات الو�ص�لات
املرنة

12 12يجب ان تك��ون معدات �إمداد ال�س��يارة الكهربائية بالطاقة ذات قدرة كافي��ة لتغذية �أحمال
ال�شحن الالزمة ،ومتوافقة مع �أق�صى قدرة م�سموح بها من نظام ادارة الأحمال التلقائى (
فى حالة وجودة )
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13 13يجب �أن ي�ستوفى رابط ال�شحن ( كابل التو�صيل) املتطلبات الآتية :

• •�أن يكون غري تبادىل مع �أ�سالك التو�صيل لأى �أنظمة كهربائية �أخرى
• •�أن يكون الرابط امل�ؤر�ض غري قابل للتبديل مع الرابط غري امل�ؤر�ض

 14 14يجب �ش��حن �س��يارة واحدة من مقب�س واحد يف كل مرة ويجب �أن تظل �سيارة واحدة فقط
مت�صلة مبحطة ال�شحن حتى يف حالة توافر �أنواع متعددة من املقاب�س.

15 15يجب �أن تكون حمطة ال�ش��حن جمهزة مبفتاح طوارئ ي�س��هل الو�ص��ول �إليه ،وله املقدرة
على ف�صل جميع مو�صالت حمطة ال�شحن.

16 16يجب �أال تعيق �أن�شاءات حمطة ال�شحن ممر امل�شاة �أو الطريق ال�رسيع �أو م�سرية خماطر غري
�رضورية.
17 17يجب تقليل امل�س��افة بني حمطة ال�ش��حن وال�سيارة املراد �ش��حنها� ،إىل �أدنى حد ممكن داخل
حدود الإن�شاءات.

18 18يجب احلفاظ على م�ساحة كافية حول حمطة ال�شحن لل�سماح بتربيد وتهوية املعدات املركبة،
خا�صة ملحطات ال�شحن ال�رسيع.

19 19من حق �رشكة التوزيع اختبار منوذج ملحطة ال�شحن العامة قبل اطالق التيار.

20 20يجب �أن يقوم امل�شغل ب�إجراء اختبار ا�ضايف �أويل جلميع حمطات ال�شحن قبل الت�شغيل.
21 21يجب اجراء وت�سجيل الإختبار دوريا ،على الأقل �سنويا.
حمطة �شحن خا�صة

عند تركيب حمطة �شحن خم�ص�صة يف وحدة �سكنية «ملحق بها مكان ي�سمح ل�شحن ال�سيارة» .قبل
تركيب حمطة ال�شحن يراعى الآتى :
• •التحقق من حالة الأ�س�لاك بالوحدة  -من حيث �سالمتها و�سعاتها -مبا يف ذلك نظام
الت�أري�ض.
• • تو�صل تغذية حمطة ال�شحن من دائرة كهرباء فرعية نهائية حممية بدائرة وقاية.

• • �أن تذود �أي حمطة �ش��حن �أكرب من � 20أمبري ب�إدارة حتميل ملنع ت�شغيلها من التحميل
الزائد على �أ�سالك الوحدة.
• • �أن يتم ال�شحن يف اجلراج �أو فى م�ساحة ملحقة بالوحدة
�سنويا.
• •اختبار حمطة ال�شحن من �أجل �سالمتها
ً

• •�أن ُيطلب من املوظفني �إبالغ �صاحب العمل ب�أي �صدمات كهربائية من �أي مكان يف
فورا عن ا�ستخدام ال�شاحن حتى يتم التحقيق يف ال�سبب ومعاجلته
الوحدة والتوقف ً
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توعية
 ميكن التحقق من اكتمال �شحن البطارية من خالل لوحة عر�ض البيانات املوجودة مبحطةال�شحن� ،أو بالرجوع �إىل م�ؤ�رش �شحن البطارية على لوحة عر�ض البيانات يف ال�سيارة .وبالتاىل
ميكن االعتماد على �أي منهما ملتابعة عملية ال�شحن حتى اكتمالها.
 ميكن �شحن البطارية حتى لو مل ت�ستهلك الطاقة منها ب�شكل كامل ،لأنه يوجد نظام فعال خا�صب�إدارة البطارية يف ال�سيارة الكهربائية ،ل�ضمان �أطول عمر افرتا�ضي لها.
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List of abbreviations
AC

Alternative current

AEV

All-electric vehicles

BAN

Building area network

BEV

Battery electric vehicle

BTU

British thermal unit

CAA

Canadian Automobile Association

CHP

Combined Heat and Power

CPM

Charging point manager

DC

Direct Current

DCFC

Direct Current Fast Charging

DER

Distributed Energy Resource

DIN

Deutsches Institut fuer Normung

DP

Dynamic programming

DSL

Digital subscriber line

DSP

Digital Signal Processing

DSO

Distribution system operators

EI

Energy internet

EIA

U.S. Energy Information Administration

EDV

Electric Drive Vehicle

EM

Electric motor
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EMI

Electromagnetic interference

EREV

Extended range full-HEV

ESS

Energy Storage System

EV

Electric vehicle

EVGI

Electric vehicle grid integration

EVSA

EV supplier-aggregator

FAN

Field area network

FC

Fuel cell

FCEV

Fuel Cell Electric Vehicle

FCHEV

Fuel Cell Hybrid Electric Vehicle

FES

Flywheel energy system

FLC

Fuzzy logic controller

Full-HEV

Full hybrid electric vehicle

G2V

Grid to vehicle

GA

Genetic algorithm

GENCO

Generator companies

GHG

Green House Gases

HAN

Home area network

HESS

Hybrid energy storage system

HEV

Hybrid electric vehicle
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HBPA-PSO

Heuristics & proportion-based assignment

IAN

Industrial area network

IEA

International Energy Agency

ICE

Internal Combustion Engine

ICEV

Internal combustion engine vehicle

ISO

International Organization for Standardization

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

JEVA

Japan Electric Vehicle association

LSE

Load serving entity

Mild-HEV

Mild hybrid electric vehicle

MPG

Miles per gallon

MPGe

Miles per gallon gasoline equivalent

NAN

Neighborhood area network

NN

Neural network

NREL

National Renewable Energy Laboratory

NFPA

National Fire Protection Association

NEC

National Electric Code

NLP

Nonlinear programming

OACS

On-line adaptive EV charging scheduling

ORCHARD

Online coordinated charging decision

PHEV

Plug-in hybrid electric vehicle
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PI

Proportional integral

PID

Proportional integral derivative

PLC

Data communication over power line

Plug-in HEV Plug-in hybrid electric vehicle
PSO

Particle swarm optimization

PWM

Pulse Width Modulation

RESS

Rechargeable Energy Storage System

SOC

State of the charge

SA

Supplier agent

SAE

Society of Automotive Engineers

SPDS

Shrunken primal-dual sub gradient

TSO

Transmission system operators

UC

Ultra capacitor

UL

Underwriters’ Laboratories

V2B

Vehicle to building

V2G

Vehicle to grid

V2V

Vehicle to vehicle

WPT

Wireless power transfer
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