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Energie éléctrique  الطاقة الكهربائية

II - مفهوم الطاقة الكهربائية

E = P ×  tJ الجول

W  الواط

s  الثانية

الطاقة الكهربائية مقدار فيزيائي نرمز لها بالحرف E ، وتقاس 
بواسطة العداد الكهربائي وحدة قياسها في النظام العالمي 

J للوحدات هي الجول ويرمز لها ب

تجربــة : نربــط مربطــي مصبــاح كهربائــي يحمــل االشــارتين 
)220V  75W( بمأخــذ التيــار الكهربائــي المنزلــي و نضــع بينهمــا 
عــدادا كهربائيــا، ثــم نقيــس مــدة اشــتغال المصبــاح t خــال انجاز 
قــرص العــداد لــدورة واحــدة، دورتيــن، ثــاث دورات... و نســجل 

النتائــج فــي الجــدول التالــي :

جدول النتائج : 
123456عدد دورات قرص العداد

757575757575القدرة الكهربائية بالواط

0,0240,0480,0720,0960,120,144مدة اشتغال بالساعة

1,83,65,47,2910,8الطاقة املستهلكة بالواط ساعة

1.83.65.47.2910.8جداء القدرة والزمن

استنتاج : 
نستنتج أن الطاقة الكهربائية  E   المستهلكة 
من طرف جهاز كهربائي تساوي جداء قدرته   

    t  و المدة  الزمنية الخاصة بتشغيله P    المستهلكة
نعبر عن الطاقة الكهربائية بالعاقة :

 الوحدة العالمية للطاقة الكهربائية هي  الجول Joule إذا كانت المدة الزمنية بالثانية، أما إذا كانت المدة الزمنية بالساعة 
. 1Wh =1W×1h = 1W×3600s = 3600J حيث )Wh( تستعمل وحدة ثانوية هي الواط - ساعة h

1kWh = 1000Wh = 3600000j حيث kWh وتستعمل أيضا وحدة الكيلوواط - ساعة
1Cal = 4.18j : حيث Cal وتستعمل أيضا وحدة الكلوري

1 - تعريف الطاقة الكهربائية

2 - صيغة الطاقة الكهربائية

3 - وحدات الطاقة الكهربائية
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II - الطاقة الكهربائية املستهلكة يف تركيب منزلــــي

III - الطاقة الكهربائية املستهلكة يف جهاز التسخني

E = n ×  CWh  الطاقة املستهلكة

tr  عدد دورات قرص العداد

Wh/tr   تابثة العداد

كهربائــي  جهــاز  هــو  الكهربائيــة  الطاقــة  عــداد 
المســتهلكة  الطاقــة الكهربائيــة  يســتعمل لقيــاس 
 C ــة ــداد ثابث ــى الع ــب عل ــي، يكت ــب المنزل ــي التركي ف
 ،)Constante du  compteur( ــداد ــة الع ــمى ثابث تس
ــاس n  هــي  ــداد ب n وحــدة قي ــز لعــدد دورات الع يرم

الــدورة )tr( حيــث:

للقراءة قسيمة كهربائية نتبع الخطوات التالية:
 • حساب الطاقة الكهربائية المستهلكة ب )KWh( وذالك بطرح القيمة الجديدة للعداد من القيمة القديمة للعداد.

 • حساب ثمن الطاقة المستهلكة وذالك بضرب الطاقة المستهلكة في سعر الوحدة.

 • حساب الثمن اإلجمالي وذالك بإضافة قيمة الضرائب إلى ثمن الطاقة المستهلكة.

1 - العداد الكهربائي  

2 - قراءة قسيمة كهربائية

عــادة  تحتــوي  الكهربائيــة  التســخين  أجهــزة 
علــى موصــل أومــي مقاومتــه R ،بحيــث تســتقبل 
ــا بشــكل  ــة E و تحولهــا تقريب ــة الكهربائي الطاق
ــى  ــادا عل ــة Q اعتم ــة حراري ــى طاق ــي ال ــبه كل ش
)Q = E( و نكتــب )Effet joule(ُ مفعــول جــول

في هذه األجهزة :
E = P × t : لدينا

P = R ×  I2 = U2/R  ولدينا
E = R ×  I2 ×t =) U2/R( ×t   : ومنه فإن

وبالتالي تعبير الطاقة الحرارية هو :

Q = E = R×I2 ×t =(U2/R)×t

موصل أومي يوجد 

يف بعض أجهزة 

التسخني يحول 

الطاقة الكهربائية اىل 

طاقة حرارية فيتوهج 

ويصبح لونه أحمر
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