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 الصواهق خطرمن المباني حماية لتصميم نظام 
 

 

بنياان لقططااهين الواام إن ماا ناااه م مان تطاور همراناي وتطااول  اي الــ   ملخصال
أغقب الم ن القيبية م ن ساحقية زا  من احتمالياة توارا المبااني  والخاص وبما أن
وبالتاالي تورهااألا اهاارار باارية وما يااة هااا ب ماا ت ااون باهظااة  ،لخطار الصااواهق

 مطترح لتصميم نظام حماية مان الصاواهق لمبنا   م الورقةمن هنا جاءت هذ .الثمن
. اااامقت ال راساااة تطيااايم حالاااة المبنااا ، و اااذل  تح يااا  مصااارات إ اري  اخاال م يناااة 

الخاصاااة بنظاااام  الرياهاااية تنفياااذ بواااا الحسااااباتتااام  مساااتول الحماياااة المطقاااوب.
 ظألارتأ .لتحقيال مخااطر الصاواهق DEHNاستخ ام برناام  باإلها ة إل   الحماية
تمثال أهقا  قيماة مان باين  RB1ال راسة أن مر بة مخاطر ااهرار الفيزيائياة نتائ  

% ماان إجمااالي قيمااة مخاااطر خسااارب الحياااب 98نساابة ب مر بااات المخاااطر ااخاارل
0.1376X10والتااي بق ات قيمتألااا  R1الباارية 

-5
وهااي أقال ماان الطيمااة  ،ل اال سانة 

م.  مااا بيناات  0202لساانة  IEC62305-2المطبولااة و ااق المواصاافات الطياسااية 
والحاجة  ،ال راسة ه م الحاجة لتر يب نظام حماية خارجي لمبن  التخطيط الومراني

متاار،  مااا أوهااحت النتااائ   02 أهقاا  ماان ااان ارتفااام المبناا  إذا لااذل   ااي حااال مااا 
مخاااطر خسااارب الخ مااة المط مااة إلاا  ماان قااي لتطقياال تنفيااذ نظااام حمايااة  اخ هاارورب

إهاا ة إلا  ذلا   .أهاوا  الطيماة المطبولاة 0المواطنين والتي بق ت قيمتألا أ ثر من 
لتطياايم  DEHNبرنااام   ماان نتااائ  الرياهااي نتااائ  التحقياالأثبتاات ال راسااة تطااابق 

 المخاطر.

 .، مواصفات، خساربحماية، صواهق، خطر  :مفتاحيةال كلماتال

 مقدمةال  .4

إن السالالةمة مبلالالم المجتمالالف اكالالو رااتالالو ًيالالرااحو ًن يختلالالؾ ا نالالان  لالال  
أىمية تًرير ًسااو السةمة ًاألمالان رالي أم مًقالف يًجالد ريالو اإلنسالان، ًلال ل  
ياالال و اإلنسالالان الك يالالر مالالن الجيالالد ًالمالالاو ًانحتيابالالات حر الالا  لالال  سالالةمتو 

مجالانت الحيالا   رالالتبًر الحا الو رالي كارالةًسةمة أسرتو ًمجتمعو المحيب. 
ً  كانالت  زاد من احتمالية تعرض اإلنسان ًالممتلكات للك ير من المخابر سالًا
ى ه المخابر بايعيالة أً مينيالة، رال الًا ي ىالي أحالد المخالابر البايعيالة التالي 

الق الالًر إلالال   نظالالرا  . قالالد يتعالالرض ليالالا اإلنسالالان أً الممتلكالالات  لالال  حالالد  سالالًاً
ال الًا ي ممالا يبالرس تسالا ن   انىتمام احماية الماالاني مالن خبالر ريالًاضح 

 ل  مدى الحاجة لتركيم نظام حماية من ال ًا ي لي ه المااني، إضارة إلال  
 لالال  ضالالعؾ ت الالميم أنظمالالة الحمايالالة رالالي حالالاو ًجًدىالالا، ًاالتالالالي جالالاًت ىالال ه 

 .الدراسة لتقدم مقترحا  مليا لنظام حماية من ال ًا ي
المخالالابر ًاألضالالرار التالالي ت الالميم نظالالام للحمايالالة مالالن  تالالدره ىالال ه الًرقالالة

ااسالالتخدام ضالالراات ال الالًا ي إلالال  تعرضالاليا ليمكالالن أن تحالالدم للماالالاني نتيجالالة 
 .IEC62305-2 الدًليالالةًرالالي المًا الالفة  معالالادنت رياضالالية ًجالالداًو قياسالالية

بريالالي  الالن  المخالالابرتحليالالو  رالاليإلالال  اسالالتخدام البريقالالة الارمجيالالة  ضالالارةااإل
 .DEHNارنامج تبايي 

 الدراسات السااقة . 2

دراسالالالالة رقالالالالد تناًلالالالالت  ،تًجالالالالد العديالالالالد مالالالالن الدراسالالالالات رالالالالي ىالالالال ا المجالالالالاو    
Faircloth (4996التحقيم ) ؼيالر ال الًا ي مالن الحمايالة أنظمة رعالية من 
 تبايالي خالةو مالن Early Streamer Emission (ESE) كنظام ان تيادية
  لتكًن أنو ًجد حيم تحليليا،  م ًمن معمليا   األنظمة لي ه محاكا ارنامج 
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 إاالر، رالارادى قفالص) ان تياديالة الحمايالة أنظمالة مالن رعاليالة أك الر األنظمة ى ه
 ة ا قالـ ةضالرا لكالـو ـمالسليال التًقيالت  لال  نح الو أن يجالـم رإنو( ررانكلين

 Hartono and نمالال المقدمالالة الًرقالالة ًسالالاندت. رعاليالالة ـوأقالال ايجعليالال اممالال

Robiah  (2004م) دراسالالالة  . أمالالا [1]ةتالالالااج ىـالالـ ه الدراسالالـنFoya 
تناًلالالت مفيالالًم الحمايالالة مالالن ال الالًا ي مالالن حيالالم تحليالالو ًمقارنالالة  م(2004)

 رالينبالا  متبلاالات الحمايالة مالن ال الًا ي ًالتؽيالر  راليالمًا فات العالميالة 
 تبايالي بريقالة قفالص رالارادى لمسالتًيات حمايالة مختلفالة. إلال ضالارة إ رلسفتيا،

ن تقنيالات أً ،ظالاىر  ؼيالر خبيالة ىالين ال الًا ي أًمن نتالااج ىال ه الدراسالة 
الحمايالة  أن الدراسالة إلال  كمالا خل الت .تبًر مستمر ريالحماية منيا نتزاو 

 ،د ك ارالالة الًمضالالات لل الالًا ييالالحديالالتم تمالالن ال الالًا ي تاالالدأ ميالالكلتيا  نالالدما 
عامالو م  ضالارة إن المًا فات تً ال  اإى ه الك ارة تتؽير اتؽير البقه، ل ا رً

كما تناًلالت  .[2] ن يحدد باقا للمنبقة مًضًع الدراسةأعامو يجم م  ًى ا ال
 الحجالم بريقالة اسالتخدام مHossam-Eldin and Omran (2006) دراسالة

 رالي الاحريالة ال الًا ي للسالفن مالن خالارجي حماية نظام ت ميم ري التجميعي
 ال الًا ي لمانعة المناسم المكان نستكياؾ المفتاس كانت ًالتي م ر دًلة
ً   ال الًا ي مالن للحمايالة رعاليتيالا أ اتالت التقنية ى ه .ايا  الحمايالة ألنظمالة سالًا

 حيالالم مالالن للحمايالالة األم الالو الحالالو قالالدمت لكًنيالالا ان تياديالالة ؼيالالر أً ان تياديالالة
 نظالالام تحديالالد مالالن الت الالميم ميندسالالي سالالا دت التقنيالالة ىالال ه .ًالتكلفالالة السالالةمة
 ىال ه تبايالي تالم. اليًاايالة اللالًاقب مالن مختلفالة ًأنالًاع نرتفا الات رعالاو حماية
 ًأظيالرت، الحرايالة ًالسالفن اليالحن كسالفن السالفن مالن مختلفالة ألنالًاع  التقنية
أمالالا دراسالالة   [3].السالالفن ليالال ه ال الالًا ي مالالن للحمايالالة جالالدا   رعالالالة ًسالاليلة أنيالالا

Rousseau and Gruet (2008 ريالالدرت إلالال  تًضالاليح النتالالااج التالالي تالالم )م

الح ًو  لييا من تقييم مخابر الخسار  انقت الادية الناتجالة  الن ال الًا ي 
لحالالانت ًاقعيالالة ًمتم لالالة رالالي مانيالالين انيالالابين  R4ًالتالالي يرمالالز ليالالا االالالرمز

مختلفين، ًيرجف السام رالي التركيالز  لال  ىال ا النالًع مالن المخالابر االدن  مالن 
ىالالً أن معظالالم الخسالالاار المتكالالرر  افعالالو  R1مخالالابر خسالالار  الحيالالا  الايالالرية 

ال ًا ي خساار اقت ادية ًري أؼلم الحالانت ن تحالدم إ الااة لؤليالخاص 
خل الت الدراسالة اًجالًد  الد   العًاات تكمالن  ند إ ااة المانال  ا الًا ي. 

ايكو رايسي ري تقدير تكاليؾ المان  ًمحتًياتو ااإلضارة إل  تقدير تكالاليؾ 
تدااير الحماية المبلًاة، ً ل  ًجو الخ ًص  ندما يتم التحقالي مالن حلالًو 

 تأسالالاليه م( إلالالال 2008) Shwehdiًىالالالدرت دراسالالالة  [4].الحمايالالة المختلفالالالة 
 العرايالالة االمملكالالة الر ديالالة األيالالام تًضالالح ًسالالنًية مًسالالمية خالالرااب ًتبالالًير
 الر ديالالة ااألنيالالبة المتعلقالالة الايانالالات ًتً يالالي تجميالالف إلالال  إضالالارة السالالعًدية
 األيالام تحديالد تالم. السالااقة الخالرااب لتبالًير رعالالة خبالًات ًتقالديم ًال ًا ي
 رييالالا تزيالالد التالالي المنالالابي تلالال  ًخا الالة الالالاةد مالالن مختلفالالة لمنالالابي الر ديالالة
 تكالالًن الر ديالالة العًا الالؾ أن النتالالااج أًضالالحت .ال الالًا ي محالالدً احتماليالالة
 انتجالالاه  نالالد  الالام ايالالكو ًتالالنخفض للالالاةد الؽراالالي الجنالالًم  لالال  يالاليً ا   أك الالر
 ت الميم لميندسالي كايالر  قيمة  ات تكًن المعلًمات ى ه م و إن. الؽرم نحً

 أنظمالالالة ًتنسالالاليي العالالالًازو نختيالالالار الكيرااايالالالة القالالالدر  ًتًزيالالالف نقالالالو خبالالالًب
 ت الميم( م2009) Chachaiaدراسالة ًً فت  .[5] ال ًا ي من الحماية
 لةيالالتعاو قاالالالة امالًاد المسالالقًرة للماالاني ال الالًا ي مالالن خالارجي حمايالالة نظالام
 لتفريالػ آمالن مسالار يالًرر خالارجي حمايالة نظالام تركيالم أن حيالم، القال  كماد 

 معمليالالة اختاالالارات أجريالالت. ًاألضالالرار التالالأ يرات مالالن قالالدر قالالواأ ال الالًا ي
 لضالالالراات تعرضالالاليا  نالالالد القالالال  مالالالاد  ريالالالو ستيالالالتعو الالالال ى المسالالالتًى لتحديالالالد
 أمايالر كيلالً 40  نالد التالدخين رالي تاالدأ الق  ماد  أن ًًجد، مااير   ًا ي

  . إبراهيم أحم  با ي  .هقي قاسم اتوان م. مروان  وزي الطصير
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 إمكانيالة أنإلالي  نظرا  . كًلًم 45 قدرىا ًايحنة أماير كيلً 20  ند ًتيتعو
 رالالي  الالالي أمايالالر كيلالالً 40 قالالدره  الالا قة تيالالار اسالالام جالالاناي ًمالاليض حالالدًم
 االين كارية مسارة اتر  يً   ل ا السقؾ من قرياة معدنية أجسام ًجًد حالة

 الحمايالة نظالام رالي المً اللة األجسالام ًجميالف( القال ) لةيالتعاو القااالو السقؾ
 المسالتًى أً I المسالتًى مالن حمايالة نظالام اسالتخدام إلال  إضالارة ال ًا ي من
II ًبالًرت . [6]المجالاو  ىال ا رالي م ىلالة أيالخاص قاالو من الت ميم يتم ًأن

 ارنالامج ااستخدام حاسًاي ارنامج (م2043)  Yahaya and Daudدراسة

 ً الالحن ات الالانت االالر  االالين ال الالًا ي مالالن السالالةمة مسالالارة لتقالالدير مالالاتةم
 إيضالالاحي تخبيبالالي نمالالً   خالالةو مالالن . تالالم  لالال مجالالاًر مانالال   لالال  اسالالتقااو
 مالالالن خالالالارجي حمايالالالة نظالالالام  مالالالو لكيفيالالالة أرضالالالو ريالالالم لمعررالالالة أاعالالالاد االالال ةم

 ًاالمحاكالالا  ناضالالات مًلالالد خالالةو مالالن الحمايالالة منظًمالالة دراسالالة تالالم. ال الالًا ي
 نظالام رالي العمالًدم اليالًااي لةقالب األرضالو البالًو أن ًجالد. أًركاد اارنامج
 بريقالة اسالتخدام االأن النتالااج أ اتالت كال ل  .ال عي مسارة انفه يكًن الحماية
 مالالن يحسالالن ال الالًا ي مالالن الخارجيالالة الحمايالالة أنظمالالة رالالي المتدحرجالالة الكالالر 
 Rudloskyدراسالالالالة . أمالالالالا [7] %8 انسالالالالاة لل الالالالًا ي ان تالالالالراض كفالالالالاً 

 القبايالة  ات ال الًا ي مالن لكو الًمضات لك ارة مقارنة تناًلترم( 2016)
 و  ك ال ًالساخنة الاارد  السنة أيير ًخةو سنًم أساه  ل  ًالسالاة المًجاة
 ًنسالالاة النالالً ين لكالالة الالال رً  تيالالار االالين المقارنالالة إلالال  ااإلضالالارة ،حالالدى  لالال 
 ا تمالدت .رلًريالدا لًنيالة المكًنالة الجؽراريالة المنالابي حسالم منيما و  ك   ًقًع

 سالالنًات خمسس  رتالالر  خالالةو  لييالالا الح الالًو تالالم التالالي الايانالالات  لالال  الدراسالالة
 . [8] اأمريكا ال ًا ي لكيؾ الًبنية الياكة من( م2002-2006)

يف التالالي درسالالت ميالالكلة ضالالامًرالالي التنالالًع اليتضالالح مالالن الدراسالالات السالالااقة 
ىالالال ه مالالالن ال الالالًا ي ًالتالالالي أجريالالالت رالالالي اياالالالات ًظالالالرًؾ مختلفالالالة، رالالالاعض 

الدراسالالات كانالالت  الالن خ الالااص ًبايعالالة ظالالاىر  ال الالًا ي، اينمالالا تناًلالالت 
دراسات أخرى مدى جدًى ًرعالية أنظمة الحماية الخارجيالة رالي الحمايالة مالن 

دراسالالالة أخالالالرى تقيالالاليم مخالالالابر خسالالالار  القيمالالالة ًاح الالالت  ،ضالالالراات ال الالالًا ي
أنيالالالا  لالالال  الدراسالالالات السالالالااقة  يةحالالالظ. ن ال الالالًا يانقت الالالادية الناتجالالالة  الالال

رالي ا تمالدت ، ًكال ل  الخالارجي الميم الالداخلي أً الت  ميم اقت رت  ل  الت
االالالرامج الأً اسالالالتخدام الماسالالالب الرياضالالالي  تحليليالالالا للمخالالالابر  لالالال  األسالالاللًم

اؼلالالم الدراسالالات  اقت الالرت. أمالالا االنسالالاة لمركاالالات المخالالابر رقالالد الحاسالالًاية
تناًلالت  مالا يميالز ىال ه الدراسالة أنيالا ًاحد أً ا نين.مركم دراسة  ل  السااقة 

كيفية ت الميم أنظمالة الحمايالة الخارجيالة ًالداخليالة مالن ال الًا ي معالا ، إضالارة 
إل  دراسة تقييم المخابر ايكو تف اليلي االبريقالة الحسالااية ًمقارنالة نتااجيالا 

تقيالاليم مخالالابر ال الالًا ي، كمالالا أنيالالا درسالالت  الالد  الحاسالالًاية ل الاالالرامجمالالف أحالالد 
 للمخابر. مركاات

 ال ًا ي مخابر .  3

تعالالرؾ ال الالا قة  لالال  أنيالالا تفريالالػ كيراالالااي يحالالدم  لالال  يالالكو يالالرار  أً 
. تتم الو أضالرار ضالراات ال الًا ي ]9[ًميض يتًلالد رالي السالحم الميالحًنة 

 لالال  الماالالاني ً محتًياتيالالا رالالي حالالدًم حرااالالي أً انفجالالارات اسالالام الحالالرار  
االالمًاد  نالد نقالاب اإل الااة الم احاة لتيار ال ا قة، إضارة إل  ًقًع تدمير 

 ًك ل  حدًم ريو ااألنظمة الداخلية للمان .
 تقسم مخابر ال ًا ي كما يلي:

 (R1مخابر خسار  الحيا  الايرية ) -
 (R2مخابر خسار  الخدمة المقدمة للمًابنين ) -
 (R3مخابر خسار  الترام ال قاري ) -
 (R4مخابر خسار  القيمة انقت ادية ) -

 :]40[نتيجة لآلتي تحدم ى ه المخابر حيم 
 ضراات ال ًا ي  ل  المان  )ضراة  ا قة مااير (. -
 ضراات ال ًا ي اجًار المان  )ضراة  ا قة ؼير مااير (. -
ضالالالراات ال الالالًا ي  لالالال  خبالالالًب الخدمالالالة المؽ يالالالة للمانالالال  ) الالالا قة  -

 مااير (.

ضراات ال ًا ي اجًار خبًب الخدمة المؽ ية للمانال  ) الا قة ؼيالر  -
 مااير (.

 

 Lightning(LPS)أنظمة الحماية من ال ًا ي  .4

Protecting System 
 

النظالام الكامالو المسالتخدم لحمايالة يعرؾ نظام الحماية من ال ًا ي اأنالو   
 الار ال الا قة، ًىالً يتالألؾ مالن نظالام خالارجي ًنظالام داخلالي أً آمجاو ما من 

مالالن نظالالام الحمايالالة مالالن  مالالن أحالالدىما للحمايالالة مالالن ال الالًا ي. لالال ا رالالإن الؽايالالة
ًا ي ىً حمايالة الماالاني ًمالا تحتًيالو مالن أيالخاص ًممتلكالات مالن خبالر ال 

إن اختيالالالار نالالالًع النظالالالام المسالالالتخدم للحمايالالالة مالالالن خبالالالر  .ال الالالًا ي إرراؼالالالات
مالدى رعاليالة ًمً ًقيالة الت الميم، ًاالتالالي  ريالخبً  األساسية  ىًال ًا ي 

 .أنسايا ًاختياردراسة أنظمة الحماية من ال ًا ي المختلفة يناؽي 

 نظمة الحماية الخارجية من ال ًا يأ   أ.

يسالالتخدم ىالال ا النالالًع مالالن األنظمالالة لحمايالالة المانالال  ًتركيااتالالو مالالن األضالالرار     
الناتجة  ن ضراات ال ًا ي المااير ، ًيقسم ى ا النظام ادًره إلال  نالً ين 

 :]9[ يل  اكم

 للحماية من ال ًا ي نظمة ان تياديةاألالنًع األًو: 

احيالالم لحمايالالة مالالن ال الالًا ي ايالالكو مناسالالم ل األنظمالالة ان تياديالالةت الالمم 
مالالن ىالال ه النقالالاب إلالال   لتتالالدريتالالًرر نقالالاب ارتاالالاب اال الالًا ي ًمسالالار لتياراتيالالا 

نظمالة األمن قاليالا. ًتسالم   المحمياألرض ادًن حدًم أضرار  ل  المان  
ألك الالر  نسالتخداميالحمايالة مالن ال الًا ي ااألنظمالالة التقليديالة نظالرا  ل ان تياديالة

. يتكالًن ىال ا النالًع مالن األنظمالة مالن  ة الة أجالزاً ]44[ سنة مضت 200من 
 :]40[كما يلي رايسية 

 الخالالارجي لالال  الجالالزً مالالن النظالالام  ًىالالياليالالاكة اليًاايالالة )اللالالًاقب(:  (4
للحماية من ال ًا ي ًميمتيا ا تراض ال الًا ي مالن خالةو ًضالعيا 

تتنالاقص إمكانيالة تسالرم ال الا قة ، حيالم  ند نقالاب مناسالاة  لال  المانال 
 .المراد حمايتو  ند ًجًد الت ميم المناسم للياكة اليًاايةإل  المجاو 

األجالالالزاً الرايسالالالالية مالالالالن النظالالالالام  إحالالالالدى يىالالالالًالمً الالالةت النازلالالالالة:  (2
للحمايالالالة مالالالن ال الالالًا ي المعالالالد  لتمريالالالر تيالالالار ال الالالا قة مالالالن  الخالالالارجي

 الياكة اليًااية إل  ياكة التأريض.
 يالخالارجياكة التأريض: ًى  جزً من نظام الحماية من ال ًا ي  (3

 األرض. ريًظيفتيا نقو ًتيتيت تيار ال ا قة 

مالالالن  ان تياديالالالةإضالالالارة إلالالال  ىالالال ه المكًنالالالات األساسالالالية ألنظمالالالة الحمايالالالة 
ال الالًا ي ىنالالال  مكًنالالات أخالالرى كالميالالاا ، الً الالةت، قبالالف التمديالالد، نقالالاب 
القيالاه. كالالو مكالالًن مالالن المكًنالالات األساسالية ًالفر يالالة ليالال ه األنظمالالة يجالالم أن 

الً الالةت المناسالالاة ً لالال  لتقليالالو  ااسالالتخدامتكالالًن مت الاللة مالالف اعضالاليا الالالاعض 
 تيار ال ا قة. إرراغاألضرار الناتجة من 

يجالالم  مالالن ال الالًا ي للحمايالالة الخارجيالالة ة تياديالالان ةنظمالالاأل نالالد ت الالميم 
أؼلالم  راليمعالزًو. الؼيالر الحمايالة المعالزًو ًنظالام الحمايالة  التمييز اين نظالام

مالالن ال الالًا ي  لالال  المانالال  المالالراد  الخالالارجياألحيالالان ي االالت نظالالام الحمايالالة 
حمايتالالو، ًرالال  ىالال ه الحالالالة يسالالم  نظالالام الحمايالالة )نظالالام حمايالالة ؼيالالر معالالزًو(، 

مسارة ر و محدًد .  ري حالة ًجًديكًن نظام الحماية معزًن   ن المان  ً
خبالر  يالرارم إرالراغن تكًن كاريالة احيالم نتجنالم حالدًم أى ه المسارة يجم 

 ات المالًاد القاالالة  للماالانياالمان . تكًن األنظمة المعزًلة مناساة ايكو جيد 
م تيالالالارات تريالالالد تجنالالال التالالي انت الالالانتلةيالالتعاو م الالالو أسالالالقؾ القالال ، مًاقالالالف 
أً أك الر مالن المً الةت المعلقالة ًاحالد ال ًا ي. ى ا النظام يستخدم مً الو 

 احيم تًرر منبقة حماية أكار للمان  االكامو. 
 إلالال  نالالً ين ىمالالا ان تياديالالة للحمايالالة مالالن ال الالًا ينظمالالة األقسالالم تيمكالالن أن 
  :]42[كاآلتي 

ىال ا النالًع يعالرؾ : قضالاان رالرانكلين ااسالتخدامأنظمة الحماية مالن ال الًا ي  -
 ال الالارمااالة الحالالاد ، أنظمالالة  مالن األنظمالالة اأسالالماً أخالرى كأنظمالالة القضالالاان الم
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يمتالالاز ىالال ا النالالًع مالالن أنظمالالة الحمايالالة ًالمفالالرد، ًأنظمالالة مخالالرًب رالالرانكلين. 
درجالة  45الخارجية اتًرير نبا  حمايالة للمانال   لال  يالكو مخالرًب ًازاًيالة 

 مالالالن المانالالال .حالالالًو المانالالال  أً جالالالزً تكالالالًن قا دتالالالو الخارجيالالالة  لالالال  األرض ً
 رالاليأًضالالحت العديالالد مالالن التجالالارم أن ًضالالف مجمً الالة مالالن قضالالاان رالالرانكلين 

مً الالةت نازلالالة ًيالالاكة تالالأريض  اسالالتخداماألمالالاكن الحرجالالة  لالال  المانالال  مالالف 
رالالإن األضالالرار الناتجالالة مالالن ال الالًا ي يمكالالن تخفيضالاليا ايالالكو كايالالر  ،مناسالالاة

ااستخدام ى ا النالًع مالن   62305IEC ًملحًظ. تً   المًا فات القياسية
 متر.  20أنظمة الحماية الخارجية  ل  المااني التي ن يزيد ارتفا يا  ن 

 االالار   الالن  ىالالي: ًىقفالالص رالالاراد اسالالتخدامأنظمالالة الحمايالالة مالالن ال الالًا ي ا -
مً الالةت منسالالقة  لالال  يالالكو يالالاكة محابالالة ًم اتالالة  لالال  خالالار  المانالال . حيالالم 

نفسالالو  المعالالدنيالييكالالو  ااسالالتخدامالمعدنيالالة ً لالال   الماالالانيمالالن  انسالالتفاد يمكالالن 
تمتالاز أنظمالة الحمايالة ً كجزً من ى ا القفالص تحالت ضالًااب ًمعالايير معتمالد .

قفالالالص رالالالارادى اأنيالالالا إ ا مالالالا تالالالم ت الالالميميا االيالالالكو  ااسالالالتخداممالالالن ال الالالًا ي 
امعنال   أممالن المًجالات الكيرًمؽنابيسالية  ًاقيالا   ا  ال حيح رإنيا ستيالكو در ال

اتجالالالة مالالالن تيالالالار ال الالالًا ي المتالالالدري إلالالال   الالالدم ًجالالالًد المجالالالانت الكيرااايالالالة الن
 األرض االمان .

 من ال ًا ي  تيادية للحمايةنانظمة ؼير األ النًع ال اني:

كمالا  أن نقسم ى ا النًع من أنظمالة الحمايالة إلال  نالً ين رايساليين ىمالا يمكن
 :يلي

I. مالن  تختلالؾ أنظمالة الحمايالة: أنظمة الحماية من ال ًا ي  ات الج م الفعاو
يالكو الةقالب  رالي ان تياديالةال ًا ي  ات الج م الفعاو  ن أنظمة الحماية 

تتم و أىمية ى ا النًع مالن أنظمالة الحمايالة مالن ال الًا ي . المستخدم اليًااي
قدرتيا  ل  ج م ضراات ال ًا ي إل  نقبة محالدد  ًمعرًرالة افعاليالة  ري

 ًاالتالالي ،يالةان تيادأنظمالة الحمايالة مالن ال الًا ي  راليأك ر مما ىً مًجًد 
قالالدرتيا  لالال  حمايالالة النقالالاب األخالالرى المحيبالالة ايالالا ًاأقالالو  الالدد مالالن اللالالًاقب 

ً ل  ًرقالا  ألقاًيالو المختالر ين ًاليالركات  ان تيادماليًااية مقارنة االنًع 

 :اآلتي يمكن أن نقسم ى ا النًع من أنظمة الحماية إل  .]9[ الم نعة ليا

ىال ا  يعرؾ :قضيم ررانكلين المحسن ااستخدامأنظمة الحماية من ال ًا ي  -
حسالالن ًانظالالام القضالالاان  ات المفالالرد الم ال الالارمالنالالًع مالالن األنظمالالة انظالالام 

ًاالرؼم من أن ىال ا النالًع يقالف تحالت راالة أنظمالة الحمايالة  .حاد الؼير النياية 
إن أن ماالالالدأ  مليالالالا ييالالالااو أنظمالالالة الحمايالالالة مالالالن  ان تياديالالالةمالالالن ال الالالًا ي 

الحمايالالة مالالن  رالاليالميمالالة  األسالالالةمالالن االالين  إن. ال الالًا ي  ات الجالال م الفعالالاو
ىنالا  تالأ ير ليالكو اللالًاقب اليًاايالة  لال   مليالة انرتاالاب  ىالوال ًا ي ىالً 

اين الالدليو المتالدر  النالازو لل الا قة ًالالدليو ال الا د. أجالرى العالالم مالًرى 
ًزمةاالو دراسالالة حقليالالة لمالد  سالالاف سالالنًات لمعررالالة تالأ ير ن الالؾ قبالالر الةقالالب 

نحظالالًا االالأن ن الالؾ قبالالر  .]03[ جالال م ال الالًا ي رالالي لالال  قدرتالالو  اليالالًااي

ن كفالالاً  ًجالالد أاللالالًاقب اليًاايالالة تالال  ر ايالالكو بفيالالؾ  لالال  مسالالارة ال الالعي. 
 .  ]44[ % 40اؾ أقبار مختلفة ن تزيد  ن اللًاقب اليًااية اأن 

الم يالدين ليال ا  :المجالرى الماكالر انناعالام ي  ات اأنظمة الحماية مالن ال الً -
ال الًا ي يالد ً اأنيالا تملال  مجالاو حمايالة مالن النًع من أنظمالة الحمايالة مالن 

تحالت  ان تيادية للحمايةنظمة األتيا اال ًا ي أكار مما ىً محقي من نظير
مالن خالةو الح الًو  لال   اند الاًاتنفه اليرًب.  اد  مالا يالتم إ االات ىال ه 

األخالرى  ىاليتقالًد  ًالتاليالتجالارم المعمليالة  رالياداية ماكر  للالدليو ال الا د 
يعتاالر النقالا   ،اند الاًات. االالرؼم مالن ىال ه اننييالارإل  زمن أق ر لعملية 

حالالًو كفالالاً  ىالال ا النالالًع مالالن أنظمالالة الحمايالالة مالالن ال الالًا ي مًضالالًع خالالةؾ 
. ى ا اسام اليالكً  المنبقيالة حالًو  الحة التجالارم خير األ اآلًنة ريكاير 

نقالص   لال ل ، حتال  ًقالت قريالم كالان ىنالا ًأداايا. كفاًتياتقييم  ريالمعملية 
األدلالالة العلميالالة ًالتقنيالالة سالالًاً لالالررض أً قاالالًو ىالال ا النالالًع مالالن أنظمالالة  رالالي

األدلالة  الززت األخيالر   اآلًنة ريالنظرية ًالدراسات الحقلية لكن الحماية، ً
أداً متفالً   ن يملال  أن ى ا النًع من أنظمة الحماية إل  تيير اًضًس التي
سالات، الدراسالة من ال ًا ي. من ىال ه الدرا ان تيادية للحمايةنظمة األ ل  
أ بالت أدلالة ن تقاالو  ًالتاليماليزيا  ريأجريت اًاسبة ىارتنً ًزمةاو  التي

الجالالالدو االالالأن ال الالالًا ي قالالالد تجالالالاًزت أنظمالالالة الحمايالالالة مالالالن ال الالالًا ي  ات 
 .]45[ مجالاو حمايتيالا راليالًاقعة  الماانيالمجرى الماكر ًأ اات  انناعام

 مجمً الةتم ًضالف  ًالتينيً مكسيكً  ريأجريت  التيالدراسة الحقلية كذلك 

)إاالالالر رالالالرانكلين( ًأخالالالرى  ات  ان تيالالالادممالالالن اللالالالًاقب اليًاايالالالة مالالالن النالالالًع 
المجالالرى الماكالالر، ًجالالد أن جميالالف ضالالراات ال الالًا ي قالالد أ الالاات  انناعالالام

 انناعالالامًن أحالالد منيالالا قالالد أ الالام اللالالًاقب  ات  ان تياديالالةاللالالًاقب اليًاايالالة 
أن أنظمالالة الحمايالالة مالالن ىالال ه التجراالالة ًايالالكو قالالابف االالأ اتالالت  .]46[الماكالالر 

المجرى الماكالر ن تملال  ميالز   لال  أنظمالة الحمايالة  انناعامال ًا ي  ات 
 ًأن نبا  الحماية المحسالن المالز م ؼيالر مًجالًد. ،من ال ًا ي ان تيادية

المجالرى  انناعالامأنًاع مختلفة من أنظمة الحماية من ال الًا ي  ات  يًجد
كمالا  يالتم تقساليميا ًرقالا لبايعالة  مالو اللالًاقب اليًاايالة ايالا ًىال  ًالتيالماكر 

 :يلي

 م كالالان 4970رالالي  الالام : أنظمالالة الحمايالالة مالالن ال الالًا ي إيالالعا ية النيالالاب 
المجالالرى الماكالالر مالالن النالالًع  انناعالالامنظالالام الحمايالالة مالالن ال الالًا ي األًو  ً 

النيالالاب )لالالًاقب ىًاايالالة ميالالعة(، أنالالًاع مختلفالالة مالالن اللالالًاقب اليًاايالالة  إيالالعا ي
 امتةكيالالا ااسالالت ناًالميالالعة يالاليدت ًايالالكو ميالالااو للالالًاقب اليًاايالالة لفالالرانكلين 

ًاقب اليًاايالة تسالتبيف جال م ال الًا ي لالال ىال هلعنا ر ميالعة أضاليفت إلييالا. 
ًاقب خبالًر  اللالإن أن الدراسالات العلميالة اكتيالفت  .متالر 400اعالد   ل  حت 

ًانتقاليالا إلال  جسالم اإلنسالالان  الجالًماليالًاً  رالياليًاايالة الميالعة اسالام تحلليالا 
ً   لال   استنيا سًاً كان  ن بريي البعام أً من خةو  اليًاً الميالف. ًانالا

ى ا النًع من أنظمة الحماية من ال ًا ي حالًو العالالم  استخدام ل  تم حظر 
 .]05[ م 0987سنة  ري

  للًاقب ى ا النًع من ا: الناضيأنظمة الحماية من ال ًا ي  ات الجيد
يحتًى  ل  ًحد   اسبًانيام  ليو جزً  اليًااية  اار   ن قضيم م

ًمحًو  الكيراااييد  المجاو  ريقياسية إلكترًنية تعمو  ل  كيؾ الزياد  
 .]71[ ناضيويعمو  ل  إنتا  جيًد  العاليللجيد 

  تتميز أنظمة الحماية من  :ال ًا ي مبلقة اليرار أنظمة الحماية من
ال ًا ي مبلقة اليرار  اأن لًاقبيا اليًااية تقًم اإحدام يرار   ند نقبة 

 ى ه.  الي كيراااي ندما يكًن تحت تأ ير مجاو  اليًاايةقب لمعينة اا
تًليد الدليو ال ا د  ريتعمو  ل  تأين اليًاً المحيب او مما يسا د  اليرار 

مخت ر رإن أحد ى ه  ًايكوأكار. مجاو حماية  ًاالتاليًقت ماكر  ري
م رض.  مركزماألنًاع يتكًن من قاة ياو كرًية مً لة تحيب اقضيم 

ى ه القاة المعدنية تكًن معزًلة  ن القضيم ًمً لة ااألرض  ن بريي 
ممانعة  الية. رعند اقترام الدليو المتدر  النازو لل ا قة تزداد ك ارة 

ً ندما يكًن تركيز اليندسي، من يكليا  ًاانستفاد اليحنة  ل  ى ه القاة، 
  اليًااية ما اين ، تحدم يرار   ار الفجًيايكو كار  اليى ه اليحنات 

   دد االقاة المعدنية ًالقضيم الم رض. حيم تعمو ى ه اليرار   ل  إنت
لاداية الدليو ال ا د إضارة إل  زياد  المجاو  المبلًاةكاير من األيًنات 

 انتيارال ى يعمو  ل  إضارة باقة لاداية  اليًاايحًو الةقب  الكيراااي
 .[17] للدليو ال ا د مقً

II. إن ماالالدأ  مالالو أنظمالالة  :ايالالة مالالن ال الالًا ي  ات المنالالف الفعالالاوأنظمالالة الحم
الحمايالالة مالالن ال الالًا ي  ات المنالالف الفعالالاو يرتكالالز  لالال  منالالف ًقالالًع ضالالراات 

مالن  ان تياديةال ًا ي  ل  المنبقة المحمية من قاليا اخةؾ أنظمة الحماية 
ال الالًا ي ًأنظمالالة الحمايالالة مالالن ال الالًا ي  ات الجالال م الفعالالاو اللالال ان يعمالالةن 

يعمو ى ا النظام  لال  تًليالد يالحنة )سالالاة أً   من لل ا قة.آ ل  تًرير مسار 
مًجاة( حًو المنبقالة المالراد حمايتيالا، حيالم تعمالو ىال ه اليالحنة  لال  تخفاليض 

أنيالالا  أم ألرض،النالالاتج مالالن السالالحم الر ديالالة  نالالد مسالالتًى ا الكيراالالاايالمجالالاو 
للمانالالال  المالالراد حمايتالالو مالالالن المجالالانت الكيرايالالة المتًلالالالد   ًاقالاليتعمالالو كسالالتار 

اين الالدليو ال الا د  انرتااباًاسبة الدليو المتدر  النازو ًا ل  تمنف حدًم 
 الدم ًقالًع ال الا قة. يعتاالر ىال ا النالًع مالن  ًاالتالالي ،ًالالدليو المتالدر  النالازو

قالالد يسالالام ًقالالًع  التالالي للمنيالال تألرضالالو  ي الخيالالار ااأنظمالالة الحمايالالة مالالن ال الالً
 التاليت  م و خزانات الًقًد ًالزيت ًالمنياليرار  ًاحد  حدًم كار ة كاير  
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. إن جالدًى ىال ا النالًع مالن أنظمالة انيالتعاو ل  مًاد حساسة ًسريعة  متحتً
جالالالداو، حيالالالم أ اتالالالت  رالالاليالحمايالالالة مالالالن ال الالالًا ي  ات المنالالالف الفعالالالاو ن يالالالزاو 

  .]9[المحمية من قاليا لضراات ال ًا ي  الماانيدراسات حقلية تعرض 

 أنظمة الحماية الداخلية من ال ًا ي  م. 

 ةقالالة نظالالام  ىالًمالالن ال الالًا ي  الالداخليمالن أىالالم متبلاالات نظالالام الحمايالالة      
ااإلضالالالالارة إلالالالال   ،االالالالالتجييزات المعدنيالالالالة داخالالالالو المانالالالال  الخالالالالارجيالحمايالالالالة 

اإلجالالراًات المتخالال   للحالالد مالالن أ الالر ال الالا قة  لالال  التجييالالزات داخالالو المانالال . 
يجالالم األخالال  االحسالالاان أنالالو ن يمكالالن ت الالميم نظالالام حمايالالة رعالالاو مالالن ال الالًا ي 

ىالً  الالداخلي. حيم أن اليدؾ من نظالام الحمايالة داخليادًن تنفي  نظام حماية 
لمالالراد حمايتالالو نتيجالالة داخالالو المانالال  امنالالف حالالدًم يالالرارات كيرااايالالة خبيالالر  

سريان جزً من تيار ال ا قة ري المً ةت الخارجية لنظالام الحمايالة، ًرالي 
المً الالةت الداخلالالة ًالخارجالالة مالالن المانالال  )كالالااةت باقالالة، معلًمالالات( أً رالالي 
التركياات المعدنية داخو المان ، ًيجالم ايالكو خالاص اتخالا  إجالراًات حمايالة 

. [10] لالة لةحتالرا  أً لةنفجالارمالًاد قاا ل  إضارية ري المااني التي تحًم 
تحدم اليالرار  الكيرااايالة االين مً اللين  نالدما يكالًن رالر  الجيالد االين ىال ين 

يمكالن الحالد مالن  .المً اللين أكاالر مالن المتانالة الكيرااايالة للمالاد  العازلالة اينيمالا
 خبر  االبر  التالية:  حدًم يرار

احيالالم جيالالد رالالي المانالال  الي عالالد تحقيالالي تسالالاًم  ً الالةت تسالالاًم الجيالالد: (4
 مً الةتإل  المانال  )جميف األؼلفة المعدنية للمً ةت الداخلة   ندهيراب 

ااإلضالارة إلال  مً الةت نظالام الحمايالة الخالارجي ًجميالف  ،(باقة، معلًمالات
ً  التجييزات المعدنية المتًاجد   ىامالا  جالدا   ضمن المجاو المالراد حمايتالو إجالرا

ًالخبالر  لال  الحيالالا  رالي المجالاو المالالراد  ًاننفجالالارلخفالض أخبالار الحرااالي 
حمايتالالو مالالن ال الالًا ي. يتحقالالي تسالالاًم الجيالالد اًاسالالبة مً الالةت راالالب، أً 

(، أً LPSمفرؼات الجيد المت لة انظام الحماية الخارجي مالن ال الًا ي )

زاً المً الالاللة ـالالالـاالييكالالالو المعالالالدني للمنيالالالأ  أً االتركياالالالات المعدنيالالالة أً ااألج
ن المجالالالاو المالالالراد ـاايالالالة ًالمعلًماتيالالالة ضمالالالة ًالتجييالالالزات الكيراـالالالـالخارجي
مالالالن األضالالالرار التالالالي تحالالالدم رالالالي التجييالالالزات تقليالالالو يمكالالالن ال .]71[ حمايتالالالو

الكيرااايالة ًاإللكترًنيالة الحساسالة داخالو الماالاني، نتيجالة التالرااب التحريضالالي 
اين المً ةت التي يسرم رييا أجزاً مالن تيالار ال الا قة ًىال ه التجييالزات 

 :من خةو اآلتي ً ل 
 ااستخدام كااةت محجاة  ات ممانعة ترااب تحريضية  ؽير . -
 مفرؼات جيد  ل  ى ه الكااةت. ااستخدام -

ايالالدؾ   نالالد  الالدم إمكانيالالة تحقيالالي ً الالةت تسالالاًم الجيالالد، :مسالالـارة األمالالان (2
( االين نظالام Sكيراااية يجم زيالاد  مسالارة الف الو )  تجنّم خبر حدًم يرار

الحمايالالالة مالالالن ال الالالًا ي ًالتركياالالالات المعدنيالالالة، كالالال ل  المسالالالارة االالالين األجالالالزاً 
 :dالمً لة الخارجية ًالخبًب احيم ت اح أكار من مسارة األمان 

dS  

ً ندما تكًن المسارة اين مً ةت الحماية من ال ًا ي المرّكاالة  لال       
السبح )اللًاقب( ًالتجييزات الكيراااية داخالو المانال  أقالو مالن مسالارة األمالان 

الحمايالالة المرّكاالالة  لالال   مً الالةتالمبلًاالالة، رالالي ىالال ه الحالالالة يجالالم إمالالا نقالالو 
 .]71[السبح، أً نقو التجييزات الكيراااية داخو المان  إل  مكان آخر

إن  Surge Protection Devices: (SPD) ًالتيالالار مفرؼالالات الجيالالد( 3
 ً التيالار ًالتاليم ممة للحد مالن الزيالاد  العالاار  للجيالد  ًالتيارمفرؼات الجيد 

تعتار أحد البالر   رييتعتار أحد التأ يرات الناتجة من ضراات ال ًا ي، ل ا 
أنظمة الحماية الداخلية مالن ال الًا ي. يالتم تً اليو ىال ا الجيالاز  ريالمستخدمة 

تحتالا  للحمايالة  ًالتاليداار  تزًيد الباقة لؤلحماو الكيرااايالة  ري التًازم ل  
 أم. ك ل  يمكالن ان نسالتخدم مفالرغ  نالد ًالتيار من خبر الزياد  العاار  للجيد

 ات الجيالالد نالالد اسالالتخدام مفرؼالال. ًمسالالتًى مالالن يالالاكة تزًيالالد الباقالالة الكيرااايالالة
 ان تاالار راليأنظمالة الحمايالة الداخليالة مالن ال الًا ي يجالم أن نأخال   ري ًالتيار
 :]71[ اآلتي

ن يسام تيار ال ا قة المتًقف سريانو ري ى ه المفرؼات أم ضرر ن أ -
  لييا.

 IEC61643يجم اختيار نًع المفرغ ًري المًا فات القياسية العالمية  -

 الخا ة ا ل .
تكًن المفرؼات ضرًرية ري الكااةت المحجاة ًالتي ن يزيد بًليا ن  -

ملم 40 ًمقبف ؼةريا المعدني أكار من م 80 ن 
2
ً ل   ندما تراب ى ه  

الكااةت من كة البررين مف التجييزات الكيراااية، ًي راب ؼةريا المعدني 
 مف مً ةت تساًم الجيد.

الاناً المحمي أن ي اقي الجزً يجم  ل  المفرغ المركم  ل  مدخو   -
النً ية لل ا قة اعيدا   ن التجييزات المًجًد  داخو  األكار من القدر 

 الاناً.
يجم دااما  تركيم مفرؼات الجيد المستخدمة لتخفيض قيمة الجيًد   -

)القًابف الكيراااية( التي تف و  ةالزااد   ل  مً ةت الباقة اعد الحماي
  ند زياد  التيار.

 اختيار نظام الحماية من ال ًا ي  د. 

 يمكننا أن ن و إل  اآلتي:السااي  ريمن خةو ما تم تناًلو    
ان تمالالاد  لالال  اسالالتخدام األنظمالالة ان تياديالالة  للحمايالالة الخارجيالالة مالالن خبالالر  -

ال ًا ي ًيرجف  ل  إلال   االًت كفاًتيالا ًرعاليتيالا مالن خالةو العديالد مالن 
للحمايالة الخارجيالة ًالتالي نتالزاو الدراسات اعكه األنظمالة الؽيالر ا تياديالة 

الدًليالة  ري بًر الدراسة ًالتبالًير. لال ا رالإن العديالد مالن منظمالات التقياليه
، اليياالة الدًليالة  British Standard(BS)م الو المًا الفات الاريبانيالة 

 International Electrotechnical Commissionللنظم الكيرًتقنية
 (IEC) جمعية ميندسي الكيرااً ًاإللكترًنات ،(IEEE)Institute of 

Electrical and Electronics Engineers   قد ا تمدت نظالام الحمايالة
 مًا فاتيا. ري ان تيادم

استخدام نظام داخلي للحماية من ال ًا ي ًاختيار نً و سيكًن ًرقا   -
 تقييم المخابر للمان  المراد حمايتو )الحالة الدراسية(. ًلتحليو 

امدينة ال م يقف  التخبيب العمرانيمان  يدره مًضًع الحالة الدراسية  
تبو إحدى ًاجياتو  ل  البريي الداارم ال اني االمدينة، التي ً م راتو

يتكًن  ( مًقف المان  ًخبًب الخدمة المؽ ية لو.4حيم يًضح يكو )
متر مراف ًامتًسب  615المان  من خمسة بًااي امساحة مسبحة احدًد 

( 2متر، ًالمان  نيزاو ري بًر التنفي . يًضح يكو ) 6..7ارتفاع قدره 
 رسم  ة ي األاعاد للمان .

 

 (.  ًر  من ارنامج الجًجو إرم لمًقف المان  ًخبًب الخدمة0يكو )

 الحماية من ال ًا يسااات الت ميمية لنظام الح . 4

الخبً  األًل  ري إجراًات ت ميم نظالام حمايالة مالن ال الًا ي التعالرؾ      
تالالم إجالالراً قياسالالات  مليالالة للح الالًو  . لالال  خ الالااص المانالال  ًاياتالالو المحيبالالة
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 ل  قيمة المقاًمة النً ية للتراة امحيب المان ، ًالتي تعتار  امة  ىامالا  رالي 
ت ميم منظًمة التأريض لنظام الحماية الخارجي مالن ال الًا ي رالي حالاو مالا 

 الدراسة الحاجة إليو.أ اتت 

 

 لليكو النيااي لمان  التخبيب العمراني (.  ًر 6يكو )

أمالا الخبالً  ال انيالة تتم الالو رالي  مليالة تقياليم المخالالابر للمانال  ًىال  مالن أىالالم     
  حاجالة إ ا كالان ىنالا خبًات الت ميم لكًنيا النقبة التي يتم  ندىا معررة ما

لنظام حماية من ال ًا ي لي ا المان ، ًمعررة تدااير الحمايالة المبلًاالة  نالد 
ًات الحمايالة المبلًاالة ًالتالي الحاجة ل ل . أما الخبً  ال ال ة ريي القيام اإجرا

تتم و رالي ت الميم نظالام حمايالة خالارجي أً نظالام حمايالة داخلالي أً كلييمالا معالا  
 ً ل  ًرقا  لنتااج تقييم المخابر.

 خ ااص المان  ًاياتو المحيبة  أ.

تم إجراً القياسات المبلًاة للح الًو  لال  قيمالة المقاًمالة النً يالة للتراالة 
(ρ ) ل  ااستخدام جياز قياه من نالًع ميجالر   ند  د  مًاقف امحيب المان ً
(Megger( حيالم تالالم تسالالجيو قالاليم القالراًات المتم لالالة رالالي قيمالالة المقاًمالالة .)R )

 (.0متر كما ىً مًضح االجدًو ) 3متر ً مي  0.5لعمي 

 ( المقاسة  مليا   ند  د  مًاقفRقيم المقاًمة ) .(4جدًو)

 الموقن

 (Dهمق االختبار )

 متر 3 متر 0.1

 (Rجألاز الطياس بااوم )قراءب 

7 9 1.092 

2 10.88 2..2 

. 10.86 2.93 

 (.0)ًإليجاد قيمة المقاًمة النً ية للتراة نباي المعادلة 

𝜌                  (1)                                                                         

 .النً ية لتراة مًقف المان قيم المقاًمة نتااج ( يًضح 2جدًو )ً

 قيم المقاًمة النً ية للتراة امًقف المان  .(2جدًو)

 الموقن
 (D)همق االختبار 

 متر 3 متر 5.1

 ( أوم مترρالمطاومة النوهية لقتربة )    

7 .8..2 21.6. 

2 712.68 8..1. 

. 712..6 66.2. 

تسالاًم ًا ل  رإن متًسب قيمة المقاًمة النً ية للتراة  نالد مًقالف المانال  
كمالالا تالالم  ، حيالالم سالاليتم إدراجيالالا ضالالمن خ الالااص المانالال .Ω.m5..27تقرياالالا  
 ًتيالموااقي خ ااص المان  ًاياتو المحيبة من الجيات  ات العةقة تجميف 

مًا الفات  ًالمان ، مًا فات  ً قيم معامةت الت ميم المتعلقة اكو خا ية

الداخلالة ًالخارجالة مالن ًإلال   القالدر  ًمً الةتالتركياات الكيراااية الداخلية 
 ًمً الالالالةتمًا الالالالفات التركياالالالالات اإللكترًنيالالالالة الداخليالالالالة  ًكالالالال ل  ،المانالالالال 

 الداخلة ًالخارجة من ًإل  المان . انت انت

 يانيؾ منابي الحماية للمان  ًخ اا ت   م.

 االنظر إل  الخ ااص التالية:   
 ًللحديقة ًلؤلرضية داخو المان . لمدخو المان اختةؾ بايعة األرض  -
 يجم أن يكًن المان  ًاألرييؾ محميان ايكو جيد من الحريي. -
 .داخو المان ن يًجد تحجيم  -
ري التي تقف  م أقو منًالحاس الة ري تي تقف يجم أن تكًن الخساار ال -

 تقسيم المان  إل  منابي الحماية التالية: يمكن المكاتم.
Z1:  مدخو المان 
Z2: الحديقة 
Z3: األرييؾ 
Z4: المكاتم 
Z5: الة الحاسًم  

 دراسة تقييم المخابر للمان  .  

اعد التعرؾ  ل  خ ااص المانال  ًاياتالو المحيبالة ًتقساليمو إلال  منالابي      
ًالتي ستتم ابالريقتين.  حماية ًرقا  لي ه الخ ااص تأتي مرحلة تقييم المخابر

البريقالالة ال انيالالة ااسالالتخدام ً ،البريقالالة األًلالال  ااسالالتخدام الحسالالااات الرياضالالية
كة البالريقتين ساليتم  ريلتقييم المخابر مف مقارنة نتااجيما.   DEHNارنامج

( ًمخالابر خسالار  الخدمالة R1من مخابر خسار  الحيا  الايالرية ) حسام ك وّ 
و مالن مخالابر خسالار  التالرام ال قالاري او ك ال( ًإىمR2المقدمة إل  المًابنين )

(R3( لعدم ًجًدىا احالتنا الدراسية ًمخابر خسار  القيمة انقت الادية )R4 )
اا تاار أن األجيز  ًالمعدات االمان  ليه  ات قيمة ااىظة، إضارة إلال   الدم 
تًرر الايانات ًالمعلًمات المتعلقة اتكاليؾ المان  ًمحتًياتالو ًتكالاليؾ تًريالد 

   أنظمة الحماية من ال ًا ي. ًتركيم

 تقييم المخابر ااستخدام الحسااات الرياضية أًن :
ً   لالال  المً الالفات القياسالالية       سالاليتم إجالالراً تقيالاليم المخالالابر ليالال ا المانالال  انالالا

IEC62305  ًإلنجالاز من خةو الجداًو القياسية التااعالة ليالا م 6101لسنة ،

المخالالابر  لال  يتبلالم األمالالر حسالام المعالامةت المتعلقالالة اكالو نالًع مالالن أنالًاع 
 ًمن  م حسام ى ه المخابر من خةو الخبًات التالية:

 (Nحسام  دد األحدام الخبر  ) -
لحسام  دد األحالدام الخبالر  لكالو مالن المانال  ًالمً الةت المؽ يالة لالو      

المانال  معقالد مالن ألن  نظالرا  يمالا، ًنحتا  أًن  حسالام المسالاحة التجميعيالة لكلي
ناحيالة اليالالكو تالالم تحديالالد المسالالاحة التجميعيالة للمانالال  ًلجالالًاره ىندسالاليا ، يًضالالح 

 h1 ( كيفيالالة حسالالام المسالالاحة التجميعيالالة للمانالال  مالالف العلالالم االالأن قيمالالة 3يالالكو )

تم الالالو ارتفالالالاع المانالالال   نالالالد تلالالال  النقبالالالة، أمالالالا االنسالالالاة للمسالالالاحة التجميعيالالالة 
 لمً ةت القدر  ًانت انت رحسات رياضيا .

 
 المساحة التجميعية للمان  محسًاة ىندسيا   .(3يكو )
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 .(6( للمان  نباي المعادلة )NDًلحسام  دد األحدام الخبر  )

610 ddgD CANN
                             

(2) 

             
            

31023.7 DN  

 .(3كما ىً مًضح االجدًو ) ًاالم و يتم حسام ااقي األحدام الخبر 

 مةحظة: جميف الرمًز المستخدمة ري المعادنت مًضحة ري جدًو )أ(.

  دد األحدام الخبر  ري السنة.(3جدًو )

 (    )×الموا لة  الرمز
 

لطيمة ا
(1/year)  

ND ) 3-10×7.23             )المان 

NM ) المان(            
   836.24×10-3 

NL  ) 4-10×2                   )مً ةت القدر 

 NI ) 2-10×2                   )مً ةت القدر 

 NL  4-10×6                   انت انت()مً ةت 

 NI )2-10×6                   )مً ةت انت انت 

 (P)حسام مركاات احتمانت الضرر  -
م حسالالام مركاالالات احتمالالانت الضالالرر لكالو منبقالالة مالالن منالالابي الحمايالالة يالت     

الحماية ًمالن  الم االرجًع إل  خ ااص المان  ً محيبو ًخ ااص منابي 
تباي المعادنت الخا ة اكو مركاة ضرر. رعل  سايو الم او إليجاد مركاالة 

 (.3)لمً ةت القدر  نباي المعادلة  (PZر )الضر

(3)                             liCliPspdPZP 
 

 )من جداًو المًا فة القياسية  Pspd, Pli, Cliالتعًيض اقيمة معامةت اً

IEC62305 ):نجد أن 
3.013.01 ZP 

ملخ الا  لقاليم يًضالح ( 4) ًجالدًو ،الضالرراالاقي مركاالات يتم حسام  ًاالم و
.االمان  مركاات الضرر امنابي الحماية

 
 

 ًالمعادنت المستخدمة ملخص احتمانت مركاات الضرر لمنابي الحماية .(4جدًو )

 الموا لة  مناطق الحماية االحتماالت
Z1 Z2 Z

3 

Z

4 

Z

5 PA 1 1 - - -           

 

 

PB - - 1 معامم حدوث أضزار فيشيائيح 

PC - - 7             

PM  )موصالخ 

 انقدرج(
- - 1.75             

PM )موصالخ  
 االتصاالخ(

- - 1.88             

PU )موصالخ انقدرج  

 و االتصاالخ(
- - 1 

           

         

PV )موصالخ انقدرج  

 و االتصاالخ(

- - 1                

PW )موصالخ انقدرج  

 و االتصاالخ(
- - 1                 

PZ    )موصالخ 
 انقدرج(

- - 1..                 

PZ )موصالخ  

 االتصاالخ(
- - 1.6                 

 حسام الخسار  السنًية المتًقعة -
نظرا  ألنو سيتم ري ى ا التقييم حسام نً ين من المخابر ًىما مخالابر    

 ،خسالالار  الحيالالا  الايالالرية ًمخالالابر خسالالار  الخدمالالة المقدمالالة إلالال  المالالًابنين
 االتالي يناؽي حسام نً ية الخسار  المتعلقة اكو منيما.

  حسام مركاات خسار  الحيا  الايرية(L1) 
االخسار  الناتجالة  الن اإل الااة اسالام  Lt1تتعلي متًسب نساة الخسار      

اينمالا تم الو متًسالب نسالاة  ،جيد الخبً  ًجيد اللمه داخو ًخالار  المانال 
الخسالالالار  الناتجالالالة  الالالن اإل الالالااة افعالالالو األضالالالرار الفيزياايالالالة  Lf1 الخسالالالار 
 (.4) من خةو المعادلة  االمان 

 (4)              
8760

t1)(t1
zt

tn

znL
ZL 


           

يتم تبايي المعادلة االمان  ً ندما ي عم تقدير رتر  تًاجد األيخاص 
(5.) 

zn
tn

tL
ZtL  1)(1    (5) 

Lt1, Lf1=10ًحيالالالم أن قيمالالالة 
ًاالالالالرجًع إلالالال   الالالدد  ،للماالالالاني اإلداريالالالة 2-

األيالالخاص اكالالو منبقالالة حمايالالة يمكالالن حسالالام متًسالالب نسالالاة الخسالالاار امنالالابي 
نباالي  Lt1(Z1)نساة الخسالار  لمالدخو المانال    الحماية. رم ة  لحسام متًسب

 .(5المعادلة )

4   (  )  
   

  
   = 

    

   
  

   (  ) = 3.33×10
-4  

)حسسة انرسزائ   وخارج انمثنى مخاانعامهيه دمثم عدد ي 721انعدد  :حيج أن

فس   مثم عدد األشسرا  انمتوادسديه عنسد مسدخم انمثنسىي 8وعدد , انتصميميح(

 .)فزضيح(نحظح انرطز 

 ملخالالالصيًضالالالح ( 5جالالالدًو )ًالاالالالاقي منالالالابي الحمايالالالة،  يالالالتم حسالالالام ًىكالالال ا
 لمتًسب نساة الخساار لكو منبقة من منابي الحماية.

الايرية سنًيا  امنابي الحماية(. متًسب نساة خساار الحيا  5جدًو )  

الحماية منططة  Lt1 Lf1 الموا لة 

Z1 3.33×10-4 - 

   ( )  
   
  
    Z2 1.67×10-4 - 

Z3 8.33×10-4 8.33×10-4 

Z4 7.67×10-3 7.67×10-3 

Z5 1×10-3 1×10-3 

ًا ل  يمكننا حسام مركاات خسار  الحيا  الايرية ًرقا  للمعادنت الخا ة 
( نباي Z2لمنبقة الحماية ) LA1اكو منيا، رم ة  إليجاد قيمة مركاة الخسار  

 .(6المعادلة )

LA1(Z2) = Lt1(Z2) × rt(Z2)     (5) 

LA1(Z2) = 1.67×10-4×10-2 

LA1(Z2) = 1.67×10
-6 

المعادنت  يًضح( 6جدًو )ًااقي مركاات الخسار ، يتم حسام ًاالم و 
ملخ ا  لقيم مركاات  يًضح (7جدًو )اينما  ،المستخدمة ري الحسااات
 خسار  الحيا  الايرية.

 لحيا  الايريةامركاات خسار  المستخدمة لحسام معادنت ال(. 6)جدًو 

 المعادلة مركاات الخسار 

LA1 




















 


8760

zt

tn

tLtrzn
ULAL 

LB1 





















 


8760

zt

tn

frzhfLprzn
VLBL 

LU1 




















 


8760

zt

tn

tLtrzn
ULAL 

LV1 






















 


8760

zt

tn

frzhfLprzn

VLBL 

السا ات السنًيةإجمالي  دد  :8760          
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مركاات الخسار  للحيا  الايرية .(7جدًو )  

مر بات 

 الخسارب

 منطقة الحماية

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

LA1 3.33×10-7 1.67×10-6 8.33×10-7 7.67×10-7 1×10-7 

LB1 1 1 8.33×10-5 7.67×10-5 1×10-5 

LU1 3.33×10-7 1.67×10-6 8.33×10-7 7.67×10-7 1×10-7 

LV1 1 1 8.33×10-5 7.67×10-5 1×10-5 

   حسام مركاات خسار  الخدمة المقدمة للمًابنين(L2) 
الناتجالالة  الالن األضالالرار الفيزياايالالة االالالمان  االخسالالار   Lf2الخسالالار تتعلالالي      

ًالتي ينتج  نيا انقباع االخدمات المقدمة إل  المًابنين. اينما تم و الخسالار  
LO2 القالدر  الخسار  الناتجة  ن ريو األنظمة الداخليالة االالمان  ًاالتالالي  الدم 

 لالالالال  تزًيالالالالد المالالالالًابنين االخالالالالدمات المبلًاالالالالة، ًنظالالالالرا  لعالالالالدم معررالالالالة  الالالالدد 
مالالن الخدمالالة لكالالو منبقالالة مالالن منالالابي الحمايالالة، االتالالالي رإنالالو سالاليتم المسالالتفيدين 

ًلحسالالالام مركاالالالات الخسالالالار  المقدمالالالة إلالالال   .ا تاالالالار أن ىالالال ا العالالالدد متسالالالاًم
  (.8( ً)7المًابنين نباي المعادلتين )

(7)                      

 












 


Tn

frfLprPn
VLBL

  
(8 )                

 













 


Tn

oLPn
wLzLmLcL

 
 كالتالي: (Z3لمنبقة الحماية ) LB2رعل  سايو الم او يمكن حسام المركاة 

        (9)                                                (  )             

   (  )         
            

   (  )         
   

تانجدول  حموضح  تذنك تكون مزكثاخ انرسارج انمقدمح إنى انمواطنيه كما ه

(..) 

  حسام( مخابر خسار  الحيا  الايريةR1) 
ان تاالالار األًو رالالي ىالال ه الحالالالة الدراسالالية ىالالً حسالالام مخالالابر خسالالار  الحيالالا  

 الايرية حيم أن: 

مركاات خسار  الخدمة المقدمة إل  المًابنين .(8جدًو )  

مر بات 

 الخسارب

 منططة الحماية

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

LB2 1 1 1.66×10-3 1.66×10-4 1.66×10-4 

LC2 1 1 3.33×10-3 3.33×10-3 3.33×10-3 

LM2 1 1 3.33×10-3 3.33×10-3 3.33×10-3 

LV2 1 1 1.66×10-3 1.66×10-4 1.66×10-4 

LW2 1 1 3.33×10-3 3.33×10-3 3.33×10-3 

LZ2 1 1 3.33×10-3 3.33×10-3 3.33×10-3 

(قدر )               (قدر )     (إت انت)      

  (إت انت)           

( نح و  ل  مركاات المخابر المبلًاة، جدًو 10ًاتبايي المعادلة )
 ( يًضح ملخ ا  لنتااج قيم ى ه المركاات.9)

 :Z3 الحماية لمنبقة RB1رعل  سايو الم او إليجاد قيمة مركاة المخابر
(40   )   (  )                                           

    (  )         
                

RB1=0.602×10-5 

 (510) ملخص لمركاات مخابر خسار  الحيا  الايرية .(9)جدًو

 الرمز
مدخو 
 المان 

Z1 

 الحديقة
Z2 

 األرييؾ
Z3 

 المكاتم
Z4 

 الة 
 الحاسم

Z5 

القيمة 
الكلية 
 للمان 

RA1 1.1112 1.1172 - - - 1.1178 

RB1 - - 1.1512 1.1668 1.1112 1.722. 

 RU1 - -  0  0  0  0( قدر )

 ..RV1 - - 1.1175 1.1176 1.1112 1.11( قدر )

 RU1 - -  0  0  0  0(ىاتؾ)

 RV1 - - 1.1189 1.1185 1.1115 1.1717( ىاتؾ)

المجمًع الكلي 
 (R1)للمخابر 

1.1112 1.1172 1.1551 1.1576 1.11. 6.53.0 

( 4( إل  رسًمات ايانيالة رالإن يالكو )9ًاترجمة القيم الًارد  ري جدًو )     
يًضح مقارنة اين قاليم مركاالات خسالار  الحيالا  الايالرية المحسالًاة للمانال  مالف 

( مقارنالالالالة 5المخالالالالابر  المقاًلالالالالة للخسالالالالار  الايالالالالرية، اينمالالالالا يًضالالالالح يالالالالكو )
مخابر خسار  الحيا  الايرية لمنالابي المخابر  المقاًلة مف إجمالي مركاات 

  الحماية ًالمان .

 

 مقارنة المخابر  المقاًلة مف مركاات مخابر خسار  الحيا  الايرية للمان  (.4يكو)

( يةحظ أن قيمة مخابر 5( ً)4( ًاليكلين )9من خةو جدًو )     

5101376.01خسار  الحيا  الايرية للمان 
R  ًىي أقو من قيمة مخابر

      .من ى ه القيمة% 15..7، أم ما نساتو 510TRالخسار  المسمًس ايا 

 
 (. مقارنة المخابر  المقاًلة مف إجمالي مركاات مخابر خسار  الحيا  الايرية5يكو )

الضالرًرم إقامالة نظالام حمايالة مالن ال الًا ي لتجنالم ىال ا االتالي من ؼيالر     
( نجالالد أن التالالأ ير 9النالالًع مالالن المخالالابر  لالال  المانالال . االالالرجًع إلالال  جالالدًو )

ًالتالالي تنالالتج  RB1تتم الالو رالالي مركاالالة المخالالابر  R1األكاالالر  لالال  قيمالالة المخالالابر 
اسالام إ الالااة المانال  إ الالااة ماايالالر  ا الا قة. ًلمعررالالة ارتفالاع المانالال  الالال ى 

تحليالو قيمالة مركاالة المخالابر إلال  م حماية خارجي رإننا نحتا  يتبلم ريو لنظا
RB1 .   إن زيالالاد  قيمالالةRB1  10×1أضالالعاؾ لت الالاح قيمتيالالا  .امقالالدار

-5 
مالالف 

االنفه  NDيال دم إلال  زيالاد   الدد األحالدام الخبالر   LB1ت ايت قيمة الخسالار  

0

0.5

1

1.5

RA1 RB1 RU1 RV1 R1

 RTمخابر خسار  الحيا  الايرية المقاًلة  قيم مركاات المخابر

0 

0.5 

1 

1.5 

مدخو )
 Z1(  المان 

(     الحـديقة) 
Z2 

(   األرييؾ) 
Z3 

(  المكاتم)    
Z4 

 الة )
(  الحاسم

Z5 

  المان 

 RT مخابر خسار  الحيا  الايرية المقاًلة إجمالي مركاات المخابر

ر
ب
خا
لم
 ا
يم
ق

 

×-716 

 

×-716 

ز
ط
را
نم
 ا
يم
ق
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المقدار ًال م ادًره يسالتًجم تركيالم نظالام حمايالة خالارجي للمانال  للحالد مالن 
نجالالد أن قيمالالة انرتفالالاع المالال  ر  لالال  المانالال  مخالالابر خسالالار  الحيالالا  الايالالرية، 

بًااالالي. ًمالالن ناحيالالة أخالالرى  نالالد  10متالالر أم مالالا يعالالادو  40تقرياالالا  يسالالاًى 
متالر مراالف  7762مضا فة المساحة المراعة للمان  مًضًع الدراسة لت اح 

 متر. ..نجد أن انرتفاع الم  ر يالػ تقرياا  

 ( حساب مراطز خسارج انردمح انمقدمح إنى انمواطنيهR2) 

ان تاار ال اني ري ى ه الحالالة الدراسالية حسالام مخالابر خسالار  الخدمالة إلال  
 ، حيم أن:R2)المًابنين )

(قدرج)   (إتصاالخ)   (قدرج)                  

(تصاالخ)      (إتصاالخ)   ( قدرج)    

جالدًو  R2.حسالام مركاالة  يالتم R1حسالام مركاالة  راليالسااقة ًانفه البريقة 
مخالالالالابر خسالالالالار  الخدمالالالالة المقدمالالالالة إلالالالال   ( يًضالالالالح ملخ الالالالا  لمركاالالالالات40)

 .المًابنين

)310(  المًابنينملخص لمركاات مخابر خسار  الخدمة إل  (. 01جدًو )   

 الرمز

خل
م 

 

 
 
بن
لم
ا

 
Z

1
 

طة
 ي
ح
ال

 
Z

2
 

 
اي
ار
ا

  

Z
3

ب 
ات
م 
ال

 
Z

4
 

لة
صا

 

 
ب
س
حا
ال

 

Z
5

 

الطيمة 
ال قية 
 لقمبن 

RB2 - - 0.012 0.0012 0.0012 0.0144 

RC2 - - 0.024 0.024 0.024 0.072 

RM2 - - 1.48 1.48 1.48 4.44 

 RV2 - - 0.00033 0.000033 0.000033 0.000396( قدر )

( ات انت)
RV2 

- - 0.001 0.0001 0.0001 0.0012 

( ات انت)
RW2 

- - 0.002 0.002 0.002 0.006 

 RW2 - - 0.00066 0.00066 0.00066 0.00198( قدر )

( ات انت)
RZ2 

- - 0.1 0.1 0.1 0.3 

 RZ2 - - 0.02 0.02 0.02 0.06( قدر )

 المجمًع
 1.63999 1.627993 1.627993 4.8959 - - (R2)الكلي 

 
ةحالالالظ أن قيمالالالة مخالالالابر ( ي5(، )4يالالالكلين )( ًال40مالالالن خالالالةو جالالالدًو )

3108959.42االالمان  الخدمالة المقدمالة للمالًابنينخسار  
R أم مالا نسالاتو

 ،310TRمخالالابر الخسالالار  المسالالمًس ايالالا أكاالالر مالالن قيمالالة  ًىالال  891%

تالالدااير الحمايالالة الةزمالالة مالالن خبالالر ال الالًا ي ليالال ا المانالال   اتخالالا االتالالالي رالالإن 
 .المالالًابنينإلال   المقدمالالة أمالرأ  ضالالرًريا  لتقليالو مخالالابر خسالار  الخدمالةيعتاالر 

( 6( إلالال  رسالالًمات ايانيالالة رالالإن يالالكو )01ًاترجمالالة القالاليم الالالًارد  رالالي جالالدًو )
يًضح مقارنة االين قاليم مركاالات خسالار  الخدمالة للمالًابنين المحسالًاة للمانال  

مقارنالالالة ( 7مالالالف المخالالالابر  المقاًلالالالة للخسالالالار  الخدمالالالة، اينمالالالا يًضالالالح يالالالكو )

المخالالابر  المقاًلالالة مالالف إجمالالالي مركاالالات مخالالابر خسالالار  الخدمالالة للمالالًابنين 
 لمنابي الحماية ً المان .

 

 مقارنة المخابر  المقاًلة مف مركاات مخابر خسار  الخدمة للمًابنين االمان  .(6يكو )

 

 المقاًلة مف إجمالي مركاات مخابر خسار  الخدمة للمًابنين(. مقارنة المخابر  7يكو )

 تدااير الحماية من خبر ال ًا ي -
ًىالالال  مركاالالالة  RM2 ( نجالالالد أن مركاالالالة المخالالالابر40االالالالنظر إلالالال  جالالالدًو )

مخابر خسالار  الخدمالة المقدمالة إلال  المالًابنين اسالام ريالو األنظمالة الداخليالة 
ارتفالالاع قيمالالة  المسالال ًلة  الالننتيجالالة لضالالراات ال الالًا ي اجالالًار المانالال  ىالالي 

 ل  تقليو ى ه المركاالة ً لال   تركيزال، ل ل  سًؾ يكًن R2  المخابر الكلية
 .Pm من خةو تقليو انحتمالية

 .(06(، )00ًاالرجًع إل  المعادلتين )

                 (77) 

    (               )
      (12) 

اية من ال الًا ي لاليه لالو تالأ ير نجد أن تركيم نظام حماية خارجي للحم     
إن أن إنياً نظام حماية داخلالي يال  ر ًايالكو ًاضالح  ، ل  ى ا المعامو رعلي

ري  ملية التقليو من ى ا المعامو ًاالتالي التقليو من مخابر خسالار  الخدمالة، 
مالن أجالو منالف الةزمة ًمن أنسم البر  لتخفيض ى ه القيمة ىً أخ  التدااير 

لمً ةت القدر  ًانت الانت داخالو المانال   تيكيو حلقات  ات مساحة كاير 
ًاالالالتعًيض ايالال ه القيمالالة لمً الالةت القالالدر  ًانت الالانت  .KS3=0.2لت الالاح 

لكو منبقة حماية نح و  ل  قيم مركاات مخابر خسار  الخدمالة المًضالحة 

مخالالالابر خسالالالار   ةحالالالظ أن قيمالالالةي (00جالالالدًو ) خالالالةو مالالالن (.00االجالالالدًو )

R2=0.656×10 الخدمالالالالة
أ الالالالاحت أقالالالالو مالالالالن قيمالالالالة المخالالالالابر  المقاًلالالالالة  3-
RT=10

-3
 % . 57تنسثح 

إجراًات الحماية اتخا اعد  للمًابنينملخص لمركاات مخابر خسار  الخدمة  .(00جدًو )  

(10-3×) 
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RB2 - - 0.012 0.0012 0.0012 0.0144 

RC2 - - 0.024 0.024 0.024 0.072 

RM2 - - 1.151 1.151 1.151 1.217 

RV2 - - 0.0003)قدر ( 
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0.00003

3 

0.00003

3 

0.00039

 RV2 - - 0.001 0.0001 0.0001 0.0012)ات انت( 6

RW2 - - 0.0006)قدر ( 

6 

0.00066 0.00066 0.00198 

 RW2 - - 0.002 0.002 0.002 0.006)ات انت(

 RZ2 - - 0.02 0.02 0.02 0.06)قدر ( 

 RZ2 - - 0.1 0.1 0.1 0.3)ات انت(

المجمًع الكلي 

 (R2)للمخابر 
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DEHN TOOLS     تقييم المخابر ااستخدام ارنامج  انيا :
كمالالا نحظنالالا سالالااقا  أن بريقالالة الحسالالااات الرياضالالية لتقيالاليم المخالالابر تأخالال    

 الك ير من الًقت ًالجيد إلجراً ى ه الحسااات إضارة إل  أنيا ليست دااما  
 لالالال ل  رالالالإن أؼلالالالم م الالالممي سالالاليلة لتبايالالالي اإلجالالالراًات ًالايانالالالات المعبالالالا ،

مج إلنجالاز من ال ًا ي يلج ًا إل  استخدام أنًاع متعالدد  مالن الاالرا الحماية
 DEHN TOOLSاالالين ىالال ه الاالالرامج ارنالالامج دراسالة تقيالاليم المخالالابر. مالالن

الرااالد   األمانيالا الدًليالة DEHNم ال ادر مالن يالركة  2045لسنة  3.101

مجاو الحماية من خبر ارتفاع الجيد العاار ايكو  ام ًخبر ال الًا ي ري 
 آلتي:ا الارنامج مميزات من أىم، ًايكو خاص

 تقييم المخابر ًرقا للعديد من المًا فات القياسية الدًلية.  -
تقييم المخابر ايكو تف يلي ًإ باً النتااج ري  ًر  قيم ًرسًمات ري  -

 ًقت ق ير.
 القدر   ل  إجراً تدااير الحماية الةزمة لتقليو المخابر إل  الحد المقاًو.  -

 للخبًات اآلتية:ملية تقييم المخابر اي ا الارنامج تتم ًرقا   
الال (4 ددت تحالدد نالًع المًا الفة التالي ساليتم  لال  أساساليا تنفيال  التقياليم، ًقالد ح 

م لتتًارالي مالف أسالاه  2040لسالنة  IEC62305-2القياسالية  ةباقا  للمًا الف
 التقييم ري الحسااات الرياضية،  م الدخًو إل  الًاجية الرايسية للارنامج.

الخا ة او كمعامو الاياة تحديد خ ااص المان  اإدخاو قيم المعامةت  (2
 ًمعامو  دد أيام العًا ؾ الر دية ًأاعاد المان .

(  ل  يسار نار   الارنامج Zonesأيقًنة منابي الحماية ) اختيار (3
 (.8لتقسيم المان  إل  منابي حماية ًكما ىً ماين االيكو )

 
  تقسيم المان  إل  منابي حماية .(8يكو )

لتحديد خ ااص  (Supply lines)اختيار أيقًنة خبًب التؽ ية  (4
خبًب الخدمة المؽ ية للمان  ًإدخاو قيم معامةتيا كبًو المً و 

إضارة إل   ل  إدخاو خ ااص األنظمة الداخلية كمعامو  .ًبريقة تمديده
( Ks3( ًمعامو تمديد المً ةت الداخلية )Pspdًجًد مفرؼات الجيد )

 ًؼيرىا.

ًإدخاو قيم معامةتيا لكو  (Properties)اختيار أيقًنة خ ااص  (5
  .منبقة حماية

 اا يا المتعلقة اكو منبقة ( ًتحديد خLosesاختيار أيقًنة خساار ) (6
 .حماية

كارة الايانات المبلًاة نضؽب  ل  أيقًنة تقدير  إدخاواعد إتمام  (7
(Evaluation المًجًد   ل  يسار النار   إلتمام  ملية التقييم ًإظيار )

لًم رسًمات ايانية مف تحديد نًع المخابر المبالنتااج  ل   ًر  
(. حيم نجد أن نساة مخابر خسار  9 رضيا ًكما ىً مًضح االيكو )

اينما نساة خساار الخدمة المقدمة إل  المًابنين  R1=13%الحيا  الايرية 
R2=491%.ًى ه النتااج متبااقة مف نتااج الحسااات الرياضية للتقييم ،  

 

 الايانية لتقييم المخابرالرقمية ًالنتااج  (.9يكو )

تنفي  إجراًات الحماية المبلًاة من خةو الضؽب  ل  أيقًنة تدااير   (8
(Measures ًإدخاو معامةت الت حيح لمنابي الحماية ًالمتم لة ري )

ةحظ ي( يًضح  ل . حيم 01يكو )ًًالح ًو  ل  النتااج،  KS3قيمة 

إل  الجميًر انخفضت لت اح المقدمة أن قيمة مخابر خسار  الخدمة 

% من القيمة المقاًلة ًى  نتيجة متبااقة مف النتااج 65نساتيا 

 الرياضية. 
 ( ً من  م Fileسحم نتااج التقييم من خةو الضؽب  ل  أيقًنة ملؾ ) (9

 .(Printاختيار باا ة )

 
 (. نتااج تدااير الحماية ًأ رىا  ل  المخابر40يكو )

 الخة ة . 6

ىالالدرت الًرقالالة إلالال  ت الالميم نظالالام لحمايالالة الماالالاني مالالن خبالالر ال الالًا ي. 
يزيالد مالن تالأ ير ًخبالر زيالاد  ارتفالاع المانال  أن أًضحت نتااج الدراسة إلال  

قيمالالة  مقارنالالة االالالبًو ً الالرض المانالال . ًجالالد أن ال الالًا ياخبالالر  الالااة إلا
أ لالال  مالالن االالاقي قالاليم مركاالالات  RB1مركاالالة مخالالابر خسالالار  الحيالالا  الايالالرية 

% مالالن إجمالالالي قيمالالة مخالالابر خسالالار  الحيالالا  الايالالرية 89ًانسالالاة  المخالالابر
R1،  الؽالالالت قيمالالالة  حيالالالم ،األضالالالرار الفيزياايالالالة الناتجالالالة  نيالالالااسالالالام  ً لالالال

0.1376X10 (R1)خسار  الحيالا  الايالرية   مخابر
ًىالي أقالو  ،لكالو سالنة 5-

م 2040لسالنة  IEC62305-2من القيمة المقاًلة ًري المًا الفات القياسالية 

% مما يعني  دم الحاجالة إلال  تركيالم نظالام حمايالة مالن 43.76أم ما نساتو 
أظيالالرت النتالالااج إلالال  ضالالرًر   .ال الالًا ي لتجنالالم ىالال ا النالالًع مالالن المخالالابر

كالان  إ ا تركيم نظـام حماية خارجي للمان  مًضـًع الدراسالـة رالي حالاو مالا
خابر خسالار  الؽت قيمة م. تقرياا   ًاايب 40متر أم ما يعادو  40ارتفا و 

4.89×10 (R2)الخدمة المقدمة إل  الجميًر 
-3

مالا يم الو أك الر  أملكالو سالنة  
 IEC62305-2أضالالعاؾ القيمالالة المقاًلالالة ًرالالي المًا الالفات القياسالالية  4مالالن 
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أ اتت نتالااج . ال ًا يم، مما يستًجم تركيم نظام حماية من 2040لسنة 
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نزموسقائمح تا (.أددول)  

Ng   ال ًا ي ًمضاتك ارة(1/km2/year)  
Ad  المساحة التجميعية المكاراة للمان 
Cd  معامو مًقف المان 
Am  المساحة التجميعية المكاراة حًو المان 
Al المساحة التجميعية لضراات ال ًا ي المااير   ل  المً ةت 
Ci معامو تمديد المً ةت 
Ce معامو الاياة 
Ct  معامو ًجًد محًو جيد 

Pspd  معامو يعتمد  ل  استخدام مفرؼات الجيد ً ل  مستًى الحماية 

Pli احتمالية ريو األجيز  اسام ضراات ال ًا ي االقرم من مً ةت الخدمة 
Cli معامو يعتمد  ل  التحجيم ًيرًب العزو لمً ةت الخدمة 
Pta معامو يعتمد  ل  تدااير الحماية من جيد الخبً  ًجيد اللمه 
Pb احتمالية حدًم أضرار ريزيااية 
Cld المؽ ية للمان  معامو يعتمد  ل  تحجيم ًتأريض المً ةت 
Pms معامو يعتمد  ل  تدااير الحماية من المجانت الكيرًمؽنابيسية لل ًا ي 
Ptu معامو يعتمد  ل  تدااير الحماية ضد جيد اللمه 
Peb معامو يعتمد  ل  راب تساًى الجيد ًمستًى الحماية من ال ًا ي 
Pld  لمً ةت الخدمةاحتمالية ريو األنظمة الداخلية اسام ضراات ال ًا ي 
Lt خساار جيد الخبً  ًجيد اللمه 
nz دد األيخاص ري منبقة الحماية  
nt  دد األيخاص داخو ًخار  المان  

LA1 مركاة الخسار  الايرية اسام ال دمة الكيراااية 
LB1  مركاة الخسار  الايرية اسام األضرار الفيزيااية الناتجة من ضراات ال ا قة

 مركاة خساار الحيا  الايرية اسام جيد اللمه LU1  ل  المان   
LV1  مركاة الخسار  الايرية اسام األضرار الفيزيااية الناتجة من ضراات ال ا قة

مركاة خسار  الخدمة اسام األضرار الفيزيااية الناتجة من ضراات ال ًا ي  LB2 للخبًب  
مركاة خسار  خدمة المًابنين اسام ريو األجيز  نتيجة لضراات ال ًا ي  LC2 للمان 

مركاة خسار  خدمة المًابنين اسام ريو األجيز  نتيجة لضراات ال ًا ي  LM2  ل  المان  
مركاة خسار  الخدمة اسام األضرار الفيزيااية الناتجة من ضراات ال ًا ي  LV2 حًو المان  
مركاة خسار  خدمة المًابنين اسام ريو األجيز  نتيجة لضراات ال ًا ي  LW2 للخبًب  
مركاة خسار  خدمة المًابنين اسام ريو األجيز  نتيجة لضراات ال ًا ي  LZ2 للخبًب 

 معامو نًع األرضية rt حًو الخبًب 
Lt خساار جيد الخبً  ًجيد اللمه 
rp  الفيزياايةمعامو تخفيض الخسار  نتيجة لؤلضرار 

hz  معامو زياد  الخبًر  نتيجة األضرار الفيزيااية ري المان 
rf  ًمعامو تخفيض الخسار  نتيجة لؤلضرار الفيزيااية، ًيتعلي امخابر الحريي أ

 اننفجار االمان 

Lf انفجار(-نساة الضحايا الم ااين نتيجة األضرار الفيزيااية )حريي 

np  اانقباع الخدمة دد األيخاص ال ين يتأ رًن 
nT العدد الكلي لؤليخاص ال ين يستخدمًن ى ه الخدمة 
nz دد األيخاص المتًاجدين امنبقة الحماية  

LO نساة الضحايا الم ااين نتيجة الفيو ري  مو التجييزات الكيراااية ًانلكترًنية 

KS1  معامو التحجيم الخارجي للمان 

KS2  معامو التحجيم الداخلي للمان 
KS3 معامو يتعلي امًا فات الكااةت المستخدمة 

KS4 معامو يتعلي اجيد ال اات للتجييزات المستخدمة 
RA  مركاة مخابر حدًم  دمة كيراااية اسام ضراات ال ًا ي للمان 

RB مركاة مخابر حدًم أضرار ريزيااية )حريي أً انفجار( اسام يرار  ال ا قة 

RC  الداخلية اسام ضراات ال ًا ي المااير  للمان مركاة مخابر ريو األنظمة 

RM اسام ضراات ال ًا ي حًو المان ريو األنظمة الداخلية  مركاة مخابر 

RU مركاة مخابر حدًم  دمة كيراااية اسام ضراات ال ًا ي للخبًب 

RV   تفريػمركاة مخابر حدًم أضرار ريزيااية )حريي أً انفجار( اسام يرار 
 اسام ضراات ال ًا ي للخبًبريو األنظمة الداخلية  مركاة مخابر RW اين المً ةت

RZ اسام ضراات ال ًا ي حًو الخبًبريو األنظمة الداخلية  مركاة مخابر 

 


