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الكهرباء من حولـــنا

- Iتــــــاريخ الــــكهرباء
مــن المنظــور التاريخــي يعــد اســتخدام الكهربــاء حديثــا .فلقــد بــدأت دراســة الكهربــاء فــي أواخــر القــرن الســادس عشــر ,وظلــت أداة مثيــرة
للفضــول لغالبيــة النــاس حتــى اســتطاع التطــور العلمــي إثبــات فائدتهــا علــى مــدى القــرن الماضــي .فليــس مــن الغريــب إذا دخولهــا المبهــر فــي
كافــة أنشــطة اإلنســان والســيما اإللكترونيــات واإلعالميــات واإلتصــاالت.

اضافة  :بعض علماء الكهرباء

- IIتوليد الكـــهرباء ونقلها
تعــد البطاريــة الكهربائيــة مصــدر للكهربــاء بحيــث تقــوم بتخزيــن الطاقــة و تجعلهــا متاحــة لالســتخدام ،إال أن قدرتهــا علــى تخزيــن الطاقــة
صغيــرة ،وبمجــرد تفريغهــا ،يجــب اســتبدالها بأخــرى جديــدة أو إعــادة شــحنها.
علــى كوكبنــا األزرق ( األرض) تعتبــر الشــمس مصــدر جميــع الطاقــات الموجــودة علــى األرض كيفمــا كانــت طاقــة كهربائيــة أو رياحيــة أو شمســية
بإســتثناء الطاقــة النوويــة وطاقــة المــد و الجــزر وتعتبــر كذلــك مصــدر للبتــرول و الفحــم والغــاز إلــخ...
عمليــة توليــد أو إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة هــي تحويــل الطاقــة مــن شــكل إلــى أخــر حســب مصــادر الطاقــة المتوفــرة ،ويتــم إنتــاج الطاقــة
الكهربائيــة اعتمــادا علــى المنوبــات (تحتــوي علــى مغناطيــس يــدور أمــام مجموعــة مــن األســاك) فــي محطــات التوليــد التــي نذكــر مــن بينهــا
مايلــي :

السنة األوىل من التعليم الثانوي اإلعدادي
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الكهرباء من حولـــنا
بعد عملية توليد الطاقة
الكهربائية في المحطات
بمختلف أنواها ،فإنها تنقل
الى التجمعات السكانية أو
المناطق الصناعية من أجل
إستهالكها ،بعد مرورها
عبر شبكة النقل والتوزيع
ومروها عبر عدة مراحل
حتى تصل الى المستهلك

محطة شمسية

محطة رياحية

محطة حرارية

محطة نووية

محطة مائية

- IIIبعض استعماالت الكهرباء
الطاقة الكهربائية طاقة ثمينة اليمكن اإلستغناء عنها و تستعمل في عدة مجاالت منها :
االضاءة  :تشغيل كافة أنواع المصابيح التي حولت ضالم الليل الى نهار.التسخين و التبريد  :تشغيل األدوات و األواني و اآلالت الخاصة بالتسخين والتبريد كالثالجة والمكواة و الفرن الكهربائي والمكيفات .

مصباح كهربايئ

 وسائل االتصال  :حيث تستخدم الكهرباء في التواصل عن بعد ،سواء منه االتصاالت السلكيةأو الالسلكية وفي جميع أنحاء العالم( .الهواتف ،التلفاز ،االذاعة ،االنترنت)...
تشغيل المحركات  :اذ يعتبر المحرك الكهربائي وسيلة نظيفة وفعالة تستعمل في عدة مجاالتمختلفة كالرافعات أو السيارات الكهربائية والخالطات الكهربائية.

مكييف كهربايئ

في العقديين األخريين ازداد الطلب على هذه الطاقة بوثيرة كبرى بسبب التطور اإلقتصادي و
اإلجتماعي ،لدى أصبح من الالزم التفكير في كيفية اإلستغالل األمثل لهذه الطاقة الثمينة .فالكل
يعرف أهمية الكهرباء و دورها في منحنا الراحة و الحرية خالل ممارستنا لحياتنا اليومية.لدى
أصبح من الالزم ترشيد استهالك الكهرباء.

محرك كهربايئ
السنة األوىل من التعليم الثانوي اإلعدادي

