
1 
 

 جىنيذ انفىنحيات انعانية

Generation of High Voltages 

 

  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


2 

 

 جىنيذ انفىنحيات انعانية

 Generation of High Voltages 

  مقذمة:

 

:الية يمكه ان تصنف كاالتيعالفولتيات التوليد   

  Alternating High voltages.الستشاوبة  العالية الفهلتيات .1
  Direct High voltages . السدتسخة العالية الفهلتيات .2
 .   Impulse High voltagesالعابخة العالية الفهلتيات .3

 

 Alternating High voltage: توليد الفولتيات العالية المتناوبةاوال:

 

 

 

 

  وىشاك ثالثة طخق لتهليج الفهلتيات العالية الستشاوبة وىي: 
 : Single Unit Transformerة محىالت انجهذ انمفردجىنيذ انفىنحيات انعانية انمحناوبة باسحخذاو  (1
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 مفرد لانعانية باسحخذاو محى يةحىنيذ انفىنحن انذائرة األساسية

خ الزغط العالي اذ يحتهي عمى محهل مفخد ويتم تغحية السحهل السفخد من خالل الذكل يبين التجييدات االساسية لمسختب
مسا يؤدي الى امكانية التحكم في مقجار الجيج الحي يغحي السمف   50Hzوتخدد  220Vمحهل متغيخ يعسل بفهلتية 

االبتجائي لسحهلة الخفع السفخدة ؤبالتالي نحرل عمى جيج عالي متشاوب من طخف الثانهي يتشاسب مع ندبة عجد السمفات 
ي حالة حجوث قرخ عشج لظخفي السحهلة. كسا يهجج قاطع دورة كيخبائي حداس لديادة الحسل ومقاومة لمحج من التيار ف

 انييار احج العهازل تحت االختبار.

 

 : TransformerCascaded يمىصهة عهى انحىان جىنيذ انفىنحيات انعانية انمحناوبة باسحخذاو محىالت (2

والتي يتعحر عمى  (200KV)تدتخجم وحجات السحهالت السهصمة عمى التهالي لتهليج جيهد عالية ترل الى اكثخ من 
عمى التهالي ويهصل مرجر الجيج  السحهالت السفخدة تهليجىا كسا مبين بالذكل حيث يتم تهصيل ممفات الهحجات ببعض

هن الجيج بسحهل الول فقط بيشسا يهصل السمف االبتجائي لكل محهلة بتفخيعة من السمف الثانهي لمسحهل الحي قبمو.بحيث يك
ا ان جسيع السحهالت متساثمة لحلك فان الجيج الخارج من السحهالت بعج تهصيميا عمى وبس عبخىا يداوي جيج السرجر

يهجج  .         ( اي ان (V( في الجيج الخارج من كل مخحمة  (nالتهالي يداوي حاصل ضخب عجد السخاحل
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نهعان من لتهصيل السحهالت عمى التهالي وىسا التهضيل االفقي والحي ياخح حيدا من الفخاغ والتهضيل العسهدي كسا مهضح 
 بالذكل.  

 

 عذة محىالت مىصهة عهى انحىاني افقيا  انعانية باسحخذاو  يةجىنيذ انفىنح ىضحشكم ي

 

 مىصهة عهى انحىاني عمىدياعذة محىالت انعانية باسحخذاو  يةجىنيذ انفىنح ىضحشكم ي

ولتحقيق متظمبات الدالمة فانو يجب عدل السحهلة الستعجدة السخاحل داخل مشظقة االختبار او في مختبخ الزغط العالي 
 باالضافة الى عدل كل محهلة عن االخخى بعازل تتشاسب شجة عدلو مع فخق الجيج بين كل محهلة واالرض.
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 : Resonant Circuit ة باسحخذاو دوائر انرنينجىنيذ انفىنحيات انعانية انمحناوب (3

تظيخ اختبار الفهلتية العالية كهاسظة لمتغمب عمى الخنيشيات العخضية وغيخ السخغهب فييا والتي تكهن معخضة ليا معظم 
 مجسهعات االختبار السؤلفة كسا مبين بالذكل ادناه يسثل الجائخة السكافئة لالختبار السباشخ لجائخة رنين التهالي. 

 

 يمثل الدائرة المكافئة لألختبار المباشر لدائرة رنين التوالي شكل ال
 ان حيث

  : تسثل مسانعة السرجر مع ابتجائي السحهلة.              (       )
 .سحهلةلم الثانهي تسثل مسانعة          (       ) :

 جدء.تسثل مسانعة الس         (  ) :
(      ⁄     ⁄  تسثل مسانعة الدعهية لمحسل.:          (  

 ويحرل الخنين العخضي عشجما

[ (     )]     ⁄  

 محاسن الدائرة الرنانة:

 تحدين شكل مهجة الفهلتية. .1
من الكيمه  5ان القجرة السظمهبة من السرجر اقل من الكيمه فهلت امبيخ في دائخة االختبار الخئيدية اي انيا تسثل فقط % .2

 فهلت امبيخ وبعامل القجرة واحج.
 في حالة حجوث فذل لمجدم السفحهص ال يشذا قهس قجرة وعهضا عن ذلكتشيار الفهلتية حاال. .3
 يكهن التذغيل الستهالي اوالستهازي بهحجات السحهالت الستعجدة بديظا وكفؤا مع الجائخة الخنانة الستهالية. .4
 بديهلة عمى الهحجات الستعجدة. لقج عسمت تهصيالت الفهلتية العالية .5
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 : Direct High voltages:جىنيذ انفىنحيات انعانية انمسحمرة  ثانيا  

 

 وتنقسم دوائر التوحيد مه حيث العمل الى ثالثة اقسام:

 دوائخ التهحيج نرف السهجة. (1
 دوائخ التهحيج كاممة السهجة. (2

 دوائخ السزاعفة لمجيهد. (3

 

 

 :Wave Rectification-Half دوائر جىحيذ نصف انمىجة (1
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 مىجةانجىحيذ نصف  ةباسحخذاو دائر سحمرةانم انعانية يةجىنيذ انفىنح

 

 :Wave Rectification-Full انمىجة ةدوائر جىحيذ كامه (2

 

 
 

 

 جىحيذ كامهة انمىجة ةباسحخذاو دائر سحمرةانم انعانية يةجىنيذ انفىنح
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 مىجة ةجىحيذ كامه ةذائرنانمىجة انخارجة شكم 

 

 : Voltage Multiplying Circuitsانمضاعفة نهجهىد ذوائران (3

 

 

(a) فيالرد ةدائر 
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(b) كىكروفث ةدائر 

 (a,b)انمضاعفة نهجهىد ذوائرانباسحخذاو  سحمرةانم انعانية يةشكم جىنيذ انفىنح
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سعة السكثف في كل السخاحل والتهن(، -)مهلج كهكخوفت مهلج جيج عالي مدتسخ متعجد السخاحل -:مثال
(C=0.016    ( قيسة أقرى جيج لمسرجر ،)    =200kV) ، فإذا كان (      وعشج تخدد مقجاره ،)

 :مسا يأتيأحدب كاًل  ،(      تيار الحسل السظمهب )
 2. عجد السخاحل السثالية لمسهلج.  .1
 .والجيج الخارج والشدبة السئهية لتذهىات .2
 (.1الجائخة مع تأشيخاتيا باألعتساد عمى السظمهب رقم )ىحه  ارسم .3
 آلية عسل ىحا السهلج. ناقش بإيجاز .4

 
 الحل:

  1)   √
         

 
 √

                     

       
   

 

  2)                                 

 

  3)    
 

  
 
 (   )

 
 

       

             
 
 (   )

 
                 

 

     .: %   
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 انُبضٍت تىنٍذ انفىنتٍاث انعانٍت

Generation of Impulse High Voltages 

 فرع الذبكات مادة الزغط العالي السرحمة الثانية
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  :(عابرةانعانٍت انُبضٍت )ان اوانجهىد ثانثا:تىنٍذ انفىنتٍاث

 

 :انُبضٍت ٌتى يٍ خالل استخذاو يىنذ اَذفاع وٌكىٌ عهى اَىاعاٌ تىنٍذ انفىنتٍاث انعانٍت 

 :انًرحهت احادي اَذفاع تىنٍذ انجهىد انعانٍت انُبضٍت باستخذاو يىنذ .1

 

 

 ٌىضح يىنذ اَذفاع احادي انًرحهت شكم
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 نجد ان الجهد الخارج يمثل بالعالقة التالية:

                  

 

 

 ويكىَاتهاانقٍاسً نهًىجت انُبضٍت  شكمان
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  :يىنذ اَذفاع يتعذدة انًراحم تىنٍذ انجهىد انعانٍت انُبضٍت باستخذاو .2

 

بدائرة شحن عبارة عن مردر جهد عال  اربعة مراحل مهصال من الذكل التالي يبين لشا مهلدا مكهنا
( ودائرة تفريغ 1كسا في الذكل ) مدتسر.ولتبديط الدائرة فانه يسكن اعتبارها دائرة مركبة من دائرة شحن

   ( يتم تطبيق جهد عال مدتسر عن طريق الذحن وبالتالي فان السكثفات من2كسا في الذكل )
ويبدأ تفريغ السهلد عشد انهيار أول ثغرة شرارة ثم يتهالى بعد ذلك  . Rيتم شحشها عبر السقاومة    الى

   مة عمى التهالي وتفرغ جهدها عبر السكثف انهيار الثغرات الباقية تباعا وتربح السكثفات مهص
( والتي اعتبرت مقاومات الذحن دائرة 2والذي هه مكثف الحسل لمسهلد, )انظر دائرة التفريغ في الذكل )

مفتهحة نظرا لقيسها الكبيرة. ولذلك فان الجهد الخارج يداوي مجسهع الجههد السخزنة في السكثفات او 
هه عدد مراحل     , حيث ان         ل , اي ان حاصل ضرب الجهد في عدد السراح

 السهلد. 
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  رباعٍت انًرحهتًىنذ اَذفاع ن انذائرة األساسٍت

 

 

 

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


 

6 
 

 

 رباعٍت انًرحهتًىنذ اَذفاع دائرة انشحٍ ن (1) شكم
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 رباعٍت انًرحهتًىنذ اَذفاع دائرة انتفرٌغ ن (2) شكم
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 أوهيار انعىاسل

Breakdown of Dielectric 
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  أوهيار انعىاسل 

 

 

 

 

 اواًل: أنهيار العوازل الغازية
( وغاز سادس Airالعؾازؿ الغازية برؾرة كبيخة في السعجات الكيخبائية وأىؼ ىحه الغازات السدتعسمة ىي اليؾاء )تدتخجـ 

فمؾريج الكبخيت وبشدبة اقل الشتخوجيؽ والفخيؾف وثاني اوكديج الكخبؾف. وتحجث مختمف الغؾاىخ داخل العؾازؿ الغازية عشجما 
 صغيخ ججا بيؽ االقظاب الكيخبائية السعدولة بالغاز، ويدتعيج الغاز العازؿيظبق عبخىا جيج كيخبائي حيث يدخي تيار 

الجانب االخخ اذا كاف الجيج كبيخا تدداد شجة السجاؿ الكيخبائي ويحجث  خرائرو الكيخبائية عشج فرل السرجر عمى
وعشجئح تحجث شخارة مؾصمة قؾية بيؽ التأيؽ ومؽ ثؼ يدداد التيار الداري بيؽ االقظاب زيادة كبيخة ويحجث االنييار الكيخبائي 

 االقظاب ويدسى اقرى جيج يفقج عشجه العازؿ خاصية العدؿ بجيج األنييار لمغاز العازؿ.
 

                                               Ionization Process of Insulating Gases :غازات العازلةلعطمية تأين ا

 .انتأيه بتصادم إنكتزون .1

 .انتأيه انضىئي .2

 .انتأيه انحزاري .3

 .انتأيه بتداخم شبه انمستقزاث مع انذراث .4

  .االوحالل بطزيقت االرتباط .5

 .االوحالل باعادة االتحاد .6

 .فقد أيىن بزبظ انكتزون .7

 .فصم انكتزون .8

 

 :(Ionization by Electron Collisionانتأيه بتصادم إنكتزون ) -1

بيشيسا وتعتبخ مؽ اىؼ الظخؽ التي تؤدي الى انييار العازؿ. ولفيؼ ىحه الظخيقة نفتخض اف ىشاؾ لؾحيؽ مؾصميؽ متؾازييؽ 
( وعشج تظبيق جيج كيخبائي بيؽ المؾحيؽ يغيخ مجاؿ كيخبائي مشتغؼ بيشيسا P( وغسدا في غاز عازؿ ضغظو )dمدافة )

 غازيةال سائمةال الصمبة
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وعشج خخوج اإللكتخوف  . (Cathode)تخخج الكتخونات حخة مؽ السيبط وبإسقاط إشعع خارجي مثل األشعة فؾؽ البشفدجية
ويكتدب طاقة الحخكة  (Anode)( باتجاه السرعجeE( يكتدب عجمة بقؾة مقجارىا)E( في مجاؿ كيخبائي )eبذحشتو )

 التالية:
                 

 ىي سخعة (V)ىي كتمة اإللكتخوف و (m) ،ىي السدافة التي يتحخكيا اإللكتخوف مؽ السيبط في أتجاه السرعج (X) حيث
  اإللكتخوف.

 

 

 

 

     لتاونزند أين األولمعامل الت
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 عالقة الفولتية مع التيار طبقًا لطعامل تاونزند األول (1)شكل

 

 (:Photo Ionizationالتأين الضوئي ) -2

 

 :(Thermal Ionizationانتأيه انحزاري ) -3

عُد اردفاع درجج انحرارث دكذسب االكذروَاح انحرث طاقج حراريج وعُد اصطدداو دهطا االنكذروَطاح ةطمرث يذةادنطج دفهطد  طمِ 

انداقج وانذي دكوٌ كافيج نذأيٍ دها انمرث فًطالً  ااا خط ٍ زطال انطج درجطج حطرارث عانيطج فطأٌ قسطًا  يطٍ انطمراح انًذةادنطج يطٍ 

انمراح انذطي دًقياطا نطما فانذطأيٍ انحطرارا  طو انًسطدر االخاخطي نهذطأيٍ فطي انذو  طاح انًحذًم اٌ دكذسب طاقج كافيج نذأيٍ 

 و مِ انةًهيج حههخ يٍ قتم انةانى خا ا وانًةادنج دكوٌ كاداني:واقواس انضغظ انةاني 
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 .طاقة التأيؽ      والكتخوف متحخؾ      ذرة احادية التأيؽ و     ذرة متعادلة و  (A)حيث تسثل

 ( لتاونزند ) ثانيمعامل التأين ال 

عػػػجد مػػػل تاوندنػػػج الثػػػاني  ويعػػػخؼ بأنػػػو  سػػػسيت االلكتخونػػػات الشاتجػػػة مػػػؽ عسميػػػة التػػػأيؽ الحػػػخاري بااللكتخونػػػات الثانؾيػػػة  معا
 .االلكتخونات الثانؾية الشاتجة لكل ايؾف مؾجب وبخوتؾف وجديء مثار وجديء محتفظ بالظاقة لفتخة طؾيمة 

 ئي ار الكيخباوتربح معادلة التي

  
            

              
 

تخسػػؼ  .ر والجيػػج لفجػػؾات كيخبائيػػة مختمفػػةالبػػج مػػؽ الحرػػؾؿ عمػػى الع قػػة بػػيؽ التيػػا     و     السعػػام ت ؼولتحجيػػج  ػػي
⁄       الع قة بيؽ والزػغط كسػا فػي الذػكل  (E)عشػج عشػج  ػيؼ متدػاوية لمسجػاؿ الكيخبػائي (d) والساسفة بيؽ االقظاب  

 التالي:

 

 

 

 

 

⁄       ( عالقة بين2شكل)   طبقًا لتاونزند (d) ومسافة الفجوة  
 

 التأين بتداخل شبه الطستقرات مع الذرات:  -4

والحرات، حيث اف ىحه الجديئات التي تحتفظ يحجث ىحا التأيؽ بالتفاعل بيؽ الجديئات التي تحتفظ بالظاقة لسجة طؾيمة ندبيًا 
بالظاقة تكؾف في حالة عجـ استقخار دائؼ ولحلػ فيي عشج اصظجاميا بحرة تفقج الظاقة التي اكتدبتيا وربسا تكؾف ىحه الظاقة 

 قادرة عمى تأيؽ تمػ الحرة وخخوج االلكتخونات مؽ السجارات الخارجية ليا وتكؾف وفق السعادلة التالية:
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 (قانون باشن)ة ار جهد الشر 

 بل تعتسج ايزًا عمى حاصل ضخب ضغط الغاز (d) اف انييار العؾازؿ الغازية ال تعتسج فقط عمى السدافة بيؽ القظبيؽ
(P )بيؽ القظبيؽ والسدافة ((d ربحيث يتحقق جيج االنييا(Breakdown Voltage      )  :بالعالقة التالية 

          

وبعجىا يدداد        حخجة مؽ  يسةعشج يرل الى أدنى  يسة  ، حيث      بديادة  يسةل حيث اف الجيج الذخاري يق
كسا مبيؽ بالذكل     او    تقميل أي مؽ الستغيخيؽب األنييار ألقل مؽ الجيج الذخاري  مخة اخخى وال يسكؽ الحرؾؿ عمى

  أدناه.

 

  

  
 

                            

      ( و    ) جهد االنهيار( العالقة بين 3) شكل
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 سائمة: أنهيار العوازل الثانياً 
يعتبخ  ، مثاؿ عمى ذلػتدتخجـ العؾازؿ الدائمة لديادة عدؿ كاب ت الجيج العالي والسكثفات ومحؾالت القجرة والقؾاطع وغيخه

والتي يجب اف تكؾف خالية مؽ الخطؾبة ومشتجات األكدجة  الديؾت استخجامًا كعؾازؿ سائمةمؽ اكثخ  زيت السحؾالت
والسمؾثات األخخى والتي تؤثخ تأثيخا كبيخا عمى شجة العدؿ وثابت العدؿ لمديؾت العازلة. ومؽ الخرائص اليامة السظمؾبة 

ة الى ذلػ الخرائص الفديائية والكسيائية مثل المدوجة باألضاف وقابميتيا عمى تحسل األنييار لمديؾت العازلة قؾة عدؿ عالية
 واألتداف الحخاري. 

 
 :ألية أنهيار العوازل السائمة

في العازؿ  الذؾائب مثل )الفقاعات الغازية أو الجديسات الغخيبة السعمقة( بدبب وجؾد أنييار العؾازؿ الدائمة يحجث اف
وفي بعض األحياف  اف وجؾد ىحه الذؾائب تدبب في انخفاض شجة العدؿ ليحه الدؾائل العازلة انخفاضًا ممحؾعاً  الدائل.

خ تجسع تسويدوتكؾف ىحه الجديسات عبارة عؽ كخات مدتقظبة ذات سساحية ندبية اعمى مؽ الدائل العازؿ  انخفاضًا كبيخًا.
 الى األنييار. الجديسات محاواًل تكؾيؽ جدخ عبخ الفخجة التي تؤدي

  
 : وهي في العوازل السائمة اتاالنهيار  نانواع موهظاك عدة 

 

وميكانيكيات أنبعاث التأيؽ الحخاري لمسجاؿ )قج ادخل تأثيخيخىؼ ( اف كً  مؽ  انبعاث السجاؿ  :االنهيار االلكتروني (1
 ( والسعادلة كالتالي:Schottky)لمتيار السار مؽ السيبط )الكاثؾد( حيث اف ىحا التيار يتشاسب مع معادلة شؾتكي 

        (
    √ 

 
)         ⁄  

 حيث أف :

 انذايٍ انحرارا.ديار دًالم كالافج  :             

 دًالم انً ال انًسهظ.           :

 دًالم درجج انحرارث.           :

 

 طاقة مؽ السجاؿ السدمط اكثخ مؽ التي تفقجىا  : إفتخضت باف بعض االلكتخونات تكتدبظظرية األلكترونية لالنهيارال
نتيجة الترادمات األىتدازية مع الجديئات. اف ىحه األلكتخونات تتعجل حتى تكدب طاقة كافية لتأيؽ الجديئات أثشاء 

 األصظجاـ وحرؾؿ األنييار.
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


 

8 

 

 األسباب التي تؤدي الى ىحا الشؾع مؽ األنييار ىؾ :ر التجويفياالنهيا (2
 

A.  وجؾد قظخات مؽ الساء في العازؿ الدائل فأنيا تدتظيل في إتجاه السجاؿ الكيخبائي مسا عشج  :الطاءوجود كريات
 يؤدي الى التؾصيل بيؽ القظبيؽ وحجوث األنييار الكيخبائي.

B. ؾجؾد شخخ في لما نتيجة إيؾجج في بعض األحياف فقاعات غازية في الدائل العازؿ : وجود الفقاعات الغازية
 شجتو . فعشج تظبيق الجيج بيؽ القظبيؽ يشذأ مجاؿ كيخبائينتيجة التفاع ت الكيسيائيةاو  األطار الخارجي

وحيث إف شجة العدؿ لميؾاء أقل مشو لمعازؿ الدائل فإف الؾسط الغازي داخل الفقاعة  ⁄⁄             
مؽ الفقاعات حتى تسأل الفخاغ الغازية سيشيار مسا يشذأ عشو شخارة كيخبائية وبخار مسا يؤدي الى تؾليج السديج 

 السؾجؾد بيؽ القظبيؽ مسا يشذأ عشو انييار كامل لمؾسط العازؿ بيؽ القظبيؽ الكيخبائييؽ.
 

( وأذا كانت  عشج تظبيق جيج عالي يشذأ مجاؿ كيخبائي بيؽ القظبيؽ شجتو ) :)الشوائب( ميكانيكية الجسيطات الطعمقة (3
ε) اكبخ مؽ سساحية العازؿ الدائل (ε) سساحية الذؾائب السؾجؾدة في العازؿ

 
تجفع بالذؾائب جحب فإنو يشذأ قؾة  (

 فأف القؾة (r) نرف قظخليا لمسداحة التي يكؾف فييا السجاؿ الكيخبائي اعمى ما يسكؽ فأذا كانت الذؾائب كخوية 
 تعظى بالع قة التالية:

  
 

 
    

𝛆  𝛆
 

𝛆   𝛆
 

     

 حيث أف :

 .األَحدار ةأد اِ انً الدًالم  :           
السجاؿ الكيخبائي اعمى ما يسكؽ فأنيا تتابع  حتى ترل ما بيؽ وعشجما تتجو ىحه الذؾائب بأتجاه السشظقة التي يكؾف فييا 

 (.Breakdown)القظبيؽ مسا يشذأ عشو تؾصيل ثؼ انييار كيخبائي لمعازؿ الدائل 
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 لصمبة: أنهيار العوازل الثاً ثا

دتخجـ العؾازؿ الرمبة في كل أنؾاع الجوائخ الكيخبائية والسعجات لعدؿ السؾص ت الكيخبائية. والبج أف يتؾفخ في العازؿ ت
 الخرائص األتية: الجيج

 ة ميكانيكية عالية.                     ب( السقاومية )السقاومة الشؾعية عالية(.شجأ(     
 ي.           د( خالي مؽ الفجؾات الغازية والخطؾبة.ج( مقاوـ لمتمف الحخاري والكيسيائ   

 أكبخ مؽ العؾازؿ الغازية والعؾازاؿ الدائمة.كسا اف لمعؾازؿ الرمبة شجة عدؿ 
 

اف انييار السؾاد الرمبة يسكؽ اعتباره كأنييار الغازات ولكؽ ميكانيكية األنييار تتغيخ بديادة زمؽ تدميط الفؾلتية ومؽ 
 (.4زمؽ تدميط الفؾلتية الى اجداء تعسل عشجىا ميكانيكيات مختمفة كسا مبيؽ بالذكل ) السشاسب تقديؼ مقياس

 

 
 

 

 

 

 
 

 

         ع مشدة االوهيار ( انعالقت بيه 4) شكم

 

 من األنهيارات لمعوازل الصمبة وهي: هظاك أنواع

 :(Breakdown Intrinsicاالنهيار الباطظي )الذاتي( ) .1
عمى والتي الذجة الكيخبائية في السؾاد الرمبة تدداد بدخعة تحت تأثيخ الفؾلتيات السدمظة لفتخة قريخة ججًا الى الحج االاف 

 ىحه القيسة عسميًا تحت احدؽ الغخوؼ العسمية عشجما تداؿ كافة السؤثخات الخارجيةحرل تتدسى بذجة السجاؿ الحاتية و 
 ثانية. (    ويحجث األنييار الحاتي خ ؿ فتخة بحجود ) فقط بحيث اف القيسة تعتسج عمى السادة ودرجة الحخارة

 
الرمب لسجاالت يتعخض العازؿ عشجما  :( BreakdownElectromechanicalاالنهيار الكهروميكانيكي ) .2

 تديج عؽ عؽ أقرى  يسة والتي يسكؽ اف ةيخوستاتيكيككيخبائية عالية يسكؽ اف يحجث األنييار بدبب قؾة الزغط ال

 االنهيار الذاتي

 الكهروميكانيكي االنهيار

 السيال نهيارا

 األنهيار الحراري 

 انهيار التأكل

       

يار
ألني

جة ا
ش
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تحت جيج  ( ) بدسػ وتؼ ضغظيا (  أفتخضشا اف سسػ عيشة األختبار ) لؾ انيكية يتحسميا العازؿ.كضغط مي
 حالة تؾازف وفق السعادلة التالية: يكؾف في( فأف أجياد الزغط السيكانيكي  كيخبائي )

 

     [
  

ε ε 
]   [

  

 
]            

 حيث أٌ :

 .يةايم يوَادًالم  :           

 انسًاحيج انُستيج. دًالم          : 

 خًاحيج انةالل. دًالم           : 

 

  :(Streamer Breakdown) انهيار السيال .3
وباألخص في مجاالت مشتغسة وألقظاب مغسؾرة كميًا في العيشة. يسكؽ تحت عخوؼ  محجدة ومديظخ عمييا وبرؾرة كاممة 
 اف يكتسل األنييار بعج مخور الكتخوف هيار احادي.

 
 :(Thermal Breakdownاالنهيار الحراري ) .4

معيشة وبعجه يدتسخ التؾصيل الكيخبائي  جيج األنييار لمعؾازؿ الرمبة مع زيادة سسػ العازؿ حتى درجة  يسةتدداد 
فعشج تظبيق الجيج عمى العازؿ يسخ تيار تؾصيل صغيخ ججًا خ ؿ السادة  ،لمعاازؿ بشاءًا عمى الحخارة الستؾلجة داخمو

 الى الؾسط السحيط بالتؾصيل خ ؿ ةجارة الستؾلخ تشتقل الحو في زيادة درجة الحخارة لمعازؿ التيار  العازلة يتدبب ىحا
 الحخارة السفقؾدةو  داخل العازؿ ارة الستؾلجةخ تتداوى  يستا الح امشجع تدافالعازؿ وباالشعاع مؽ سظح العازؿ ويحجث اال

  االشعاع.لمتؾصيل عؽ طخيق 
 :التالية اف الحخارة الستؾلجة تحت تأثيخ التيار الستخدد تكؾف وفق السعادلة

                          
    ε      

         
                    ⁄               

 حيث أف :
 .القجرةتسثل  :           

 .القيسة الفعالة لمسجاؿ الكيخبائي تسثل            : 
 .زاوية الفقج لمعازؿتسثل  :            

 .التخدد تسثل            : 
تكؾف كسية عشجما  ويحجث األنييار .الحخارة السفقؾدةيحجث االتداف الحخاري عشجما تتداوى  يسة الحخارة الستؾلجة مع 

 الحخارة الستؾلجة اكثخ مؽ كسية الحخارة السفقؾدة.
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 :(Erosion Breakdownكل )آانهيار الت .5
عمى الحجود بيؽ العازؿ الرمب الفخاغات ضسؽ العازؿ او  او فجؾاتتحتؾي مشغؾمات العدؿ برؾرة ثابتة بعض ال

ذي شجة انييار اقل مؽ مؽ العازؿ الرمب. باألضافة الى والقؾاطب. وتسأل ىحه الفجؾات عادًة بالؾسط )الغاز أو الدائل( 
يكؾف غالبًا اقل ثابت العدؿ لمعازؿ الرمب حيث يدبب في جعل شجة  ذلػ فاف ثابت العدؿ لمؾسط الحي يسأل الفجؾات

 (cavity) وفقًا لحلػ فعشج تظبيق جيج عالي عمى العازؿ فاف الفؾلتية عبخ الفجؾةالسجاؿ في الفجؾة اعمى مشو في العازؿ. 
اي اف الذجة الكيخبائية سؾؼ تدمط عمى الفجؾة اواًل مسا يؤدي الى تحؾؿ سظح الفجؾة  الى  يسكؽ اف تعبخ  يسة األنييار

مسا يؤدي الى كدخ األوصخ الكيسياوية في باألنؾد تكؾف نذيظة  السرظجمة (  قظبيؽ أنؾد وكاثؾد مباشخًة وحيث اف )
حالة عجـ ثؾد تؤدي الى تحظؼ األواصخ وتحرل بالكا السرظجمةح العازؿ وبرؾرة مذابية فاف األيؾنات السؾجبة ظس

 كل في اوقات تتخاوح بيؽ عجة اياـ الى عجة سشؾات.آاستقخار حخاري ويحجث األنييار بالت
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 تأريض محايد أنظمة القدرة
Neutral Earthing of Power System 

 
 :مقدمـة
يعج التأريض مؽ األمؾر السيسة ججًا في مشغؾمات حساية القجرة الكيخبائية إذ إن معغؼ أنغسة القجرة الحجيثة تكؾن      

مؽ األمؾر السيسًة ججًا لسيشجسي الريانة  ، وحيث أن  التأريضيجعميا ذات فعمية وكفاءة عاليتيؽمؤرضة السحايج وىحا 
الحساية ومقجار مسانعة التأريض و االستقخارية دات الذبكة كجوائخ القرخ و مسيفي محظات التؾليج وأنغسة نقل القجرة ألن 

إن تأريض السحايج ميؼ ، وكحلػ السحايج في حالة األعظال األرضيةوفؾلتية السشغؾمة تتأثخ إلى حج بعيج عمى بتأريض 
وحيث إن ، (Sending Waves) السخسمة توالسؾجا (Lightning) مؽ ضخبات التفخيغ األرضي لمرؾاعقججًا لمحساية 

 تأريض معجات القجرة يرشف عادًة عمى نؾعيؽ :
 

  السعجات(. تأريـض) تأريـض األمـان   1 -
 السحايج(. تأريـض)تأريـض العسـل  2 -  

 

 :(Safety Earthingتأريض األمان ) 
فعشج عيؾر حاالت )تأريض السحايج( ي السعجات( عؽ تأريض العسل يختمف تأريض األمان )تأريض جدؼ السعجن     

عظل بالذبكة الكيخبائية يسكؽ أن تتعخض األجداء السعجنية لألجيدة الكيخبائية )غالف السحخك الكيخبائي مثاًل( لفخق جيج 
( لإلندان أو الحيؾانات التي تالمديا ، ولحا فان Electrical Shockذي قيسة تكؾن كافية إلحجاث صجمة كيخبائية )

ية لمسعجات واألجيدة الكيخبائية والتي تكؾن في متشاول اإلندان في حياتو اليؾمية ىؾ تفخيغ ىجف تأريض األجداء السعجن
والتي ال تحسل تيارًا كيخبائيًا باألرض عؽ طخيق وصمة  وصل األجداء السعجنية القجرة الكيخبائية إلى األرض عؽ طخيق

 باألرض في السرانع( تؾصل بأنابيب مغخوسة)الؾصمة السعجنية عمى شكل شبكة تأريض عامة  جنية، ويسكؽ أن تكؾن مع

وعادًة يتؼ تأريض األجداء السعجنية لمسحخكات  ،معيشة بسدافات بعض عؽ بعزيا اعجةومتب محجدة الماكؽ وفقاً  ومؾزعة
وأجيدة والسحؾالت وأنابيب األسالك واألبخاج نقل القجرة الكيخبائية وأغمفة الكبالت السدمحة واألجيدة السشدلية مثل األفخان 

الحي ال يحسل تيارًا تسييدا  )تأريض األمان (الخ، ويجب التسييد بيؽ تأريض السحايج وتأريض األجداء السعجنية… التبخيج 
تامًا، وعشج تعخض اإلندان لرجمة كيخبائية فإن لو القجرة عمى تحخيخ نفدو مؽ الرجمة الكيخبائية إذا كان التيار السار 

( مممي أمبيخ وىي الكيسة التي يحجث عشجىا انكباض عزالت اإلندان، 25mA- 15)في جدجه ال يتعجى في قيستو 
 .وطبقًا لمسكياس العالسي فإن تيار الرجمة الكيخبائية يختبط بالفتخة الدمشية التي يتعخض ليا اإلندان

 
 :(Ungrounded Systemالنظام غير المؤرض )

( في خظؾط الشقل اليؾائية والتي يدتخجم فييا Isolated Neutralيدسى ىحا الشغام أيزا بشغام السحايج السعدول )     
واألرض  ، تكؾن الدعة بيؽ كل مؾصل( لسؾصالتيا وعمى مدافات محجدةTranspositionطخيقة تبجيل السؾاضع )
وقيسة كل تسثل مجسؾعة تيارات متدنة ثالثية الظؾر             ) ، وليحا فإن تيارات الذحؽ )متداوية لألطؾار الثالثة

، وبسا أن عمة الدعؾية لمظؾر بالشدبة لألرض( تسثل السفاX co)وية الظؾر ( فؾلتV، حيث تسثل )(V/X cتيار تداوي )
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فإن التيار السشداب في ( C، وفي حالة عظل طؾر مع األرض لمظؾر )متدنة فإن تيارًا لؽ يسخ باألرض تيارات الذحؽ
 ( وكسا مبيؽ في الذكل أدناه. Co( مؽ خالل الستدعتيؽ )Bو Aلمظؾريؽ ) يعؾد ثانيةً ( Cنقظة القرخ مؽ خالل الظؾر )

 
، مسا يؤدي إلى ارتفاع فؾلتية الظؾريؽ الدميسيؽ ( أضعاف تيار الذحؽ لمظؾر3إذ يتدبب في مخور تيار شحؽ مداوي لـ )

(A وB( إلى )3V.) 
 

 :(Methods of Neutral Earthingطرق تأريض المحايد )

 نقظة السحايج لسشغؾمة القجرة الكيخبائية بعجة طخق وكآالتي:يتؼ تأريض 
 

 

 :( earthingEffectivelyالتأريض الفعمي أو المباشر ) .1
مباشخة، ويجعى أيزا بالتأريض  ط نقظة السحايج إلى األرضيعج ىحا الشؾع مؽ اكثخ أنؾاع التأريض شيؾعًا إذ تخب    

( مؽ فؾلتية الخط أثشاء %80تديج فؾلتية الخظؾط الدميسة عؽ )، ويدتخجم عشجما ال (Solid Earthing) الرمج
، مؽ أىؼ مداوئ ىحا الشؾع مؽ التأريض ىؾ ارتفاع تيار العظل والحي يؤدي تمف عؾازل األجيدة السدتخجمة العظل

 لمحساية.
برؾرة لمسؾلجات والسحؾالت والسحخكات  (Y)أي نقظة التعادل لخبط ستار إن ىحه الظخيقة تعتسج عمى ربط السحايجات  

فعمية أو مباشخة إلى األرض مؽ خالل سمػ معجني مؾصؾل إلى قظب أو أقظاب معجنية )صفائح أو قزبان( يتؼ غخزىا 
  أو باألرض وعشج نقاط متعجدة لمسحظات الثانؾية وعمى امتجاد الجائخة. 

 

 :(Earthing Electrodes Systemمنظومة أقظاب التأريض )
 تتكؾن مقاومة قاطب التأريض بظبيعتيا مؽ ثالثة مخكبات وىي مقاومة قزبان التأريض نفدو مع تؾصيالتو ومقاومة

  .أدواي يطة بالقضبان وكما في مبيه الشكلالتماس بيه  قضبان التأريض واألرض المالمسة فضالً عه مقاومة األرض المح
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وعادًة لكي تكؾن مشغؾمة التأريض اكثخ فعالية وذات أداء جيج وكفاءة عالية، البج أن يستاز قزبان التأريض      
 باألمؾر التالية:

a) .قابمية عمى تحسل تيارات عالية متكخرة 

b) .قابمية عمى أداء ىحه الؾعائف لفتخة طؾيمة 

c) .مقاومة كيخبائية واطئة 

d) .مقاومة تـآكل عاليـة  
 

اسة مشغؾمات التأريض في السحظات الثانؾية يجب معخفة التغيخات التي تحرل في قيؼ مقاومة قزبان ألجل در     
 ( باختالف تختيبات التأريض البديظة والتي تكؾن عمى ثالثة أنؾاع وكاألتي:  التأريض )

 
 

 :(Vertical Rod Earthingتأريض القضبان العمودي ) (أ 
يعتبخ ىحا الشؾع مؽ التأريض مؽ ابدط أنؾاع التأريض ويسكؽ الحرؾل عمى مقاومية واطئة مؽ خالل الؾصؾل إلى     

مدتؾيات تخب ذات رطؾبة دائسية وغيخ مشجسجة ويدتخجم عادًة في السشغؾمات واألبشية ذات مداحة قميمة ويدتعسل في 
 وتشدق األقظاب فيو بذكل عسؾدي وكسا مبيؽ في الذكل، (Steel Barمثل ىحا الشؾع مؽ التأريض أعسجة فؾالذية )

 . أدناه

 
 

 ( في ىحه الحالة تحدب وفق العالقة التالية:Reإن مقاومة قظب التأريض )
 

                        
 

     
   

  

   
             

 
 حيث أن:

 (.m)Ω.: تسثل السقاومة الشؾعية لألرض ووحجتيا  ( ) 
 تسثل عسق القزبان )القظب( تحت األرض.( :  ) 
  : يسثل طؾل القظب. (  ) 
 : يسثل مداحة السقظع العخضي لمقظب. ( ) 
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  :(Horizontal Ray Arrangement) ترتيب األشعة األفقي  (ب 
( تكؾن اقل كمفة Flat( بذكل مدظح )Stripsيدتخجم ىحا الشؾع مؽ التأريض أقظاب عمى شكل صفائح أو شخائط )    

 .  أدناه وكسا مبيؽ في الذكل  مؽ سابقتيا وتدتخجم في السحظات الكبيخة
 

 
 ( ليحه الحالة تكؾن كاألتي:  التأريض ) إن مقاومة قظب

                      
 

     
   

   

   
                

 

 :(Ring Arrangementالترتيب الحمقي ) (ج 
التخب التي يؾجج فييا صخؾر قخيبة مؽ الدظح حيث يدتخجم أقظاب بذكل حمقي يدتخجم عادًة في السشاطق ذات     

(Radial Bar بحيث يزسؽ عجم اإلنجساد )  .وكسا مبيؽ في الذكل 
 
 

 
 

 :كاألتي كؾن ت( (  ) التأريض قظب مقاومة إن وحيث
 

                       
 

      
   

     

   
                        

 

 حيث أن:
 ( : تسثل قظخ القظب الحمقي. )
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تحت األرض ومداحة السقظع العخضي لمقظب  h=60cm))عسق  وعمى (L=15m)إذا كان طؾل القظب  مثال:
(d=2cm)  والسقاومة الشؾعية لألرض(ρ يض في حالة تختيب قزبان التأريض جج مقاومة قظب التأر أو  (        

 :بالذكل األتي
A.  قظخ القظب الحمقي  اناذا عمست حمقي تختيب(D=6m). 
B.  عسؾدي تختيب . 

 :   الحل
A.  

             
 

     
   

  

   
 

   

      
   

(      ) 

    
      

B.  

            
 

      
   

     

   
 

   

      
   

    (   ) 

    
       

    

 

 :المؤثرة عمى منظومة التأريضالعوامل 
مقاومة الشؾعية لمتخبة فكمسا كانت السقاومة الشؾعية لمتخبة عالية كمسا كانت مشغؾمة التأريض أقل كفاءة، لحا يجب  -1

 استبعاد التخب الرخخية والخممية الجافة لعسل مشغؾمات التأريض لسقاوميتيا العالية كمسا أمكؽ ذلػ.
تخبة وبالتالي عمى قيسة مقاومة قظب التأريض، إذ إن زيادة ندبة الخطؾبة يؤدي إلى تأثيخ الخطؾبة عمى مقاومية ال -2

 انخفاض حاد في مقاومية التخبة.
تأثيخ ندبة األمالح في التخبة عمى السقاومية فسؽ السالحظ أنو كمسا كانت ندبة األمالح في التخبة أعمى كمسا كانت  -3

 ح أثشاء عسل مشغؾمات التأريض وذلػ لمتقميل مؽ مقاومية التخبة.السقاومية اقل، لحا يتؼ إضافة ندبة مؽ األمال
تأثيخ درجة الحخارة عمى مقاومية التخبة، إذ يؤدي االنخفاض الحاد لجرجات الحخارة إنجساد الظبقات الدظحية لمتخبة، وعميو 

نجساد، لحا يجب دفؽ فإن دفؽ مؾصالت التأريض قخيبة مؽ الدظح يجعل مؽ أنغسة التأريض غيخ فعالة في فتخات اال
 أنغسة التأريض بأعساق تؤمؽ عجم تأثيخىا بالستغيخات السؤثخة عمى درجة الحخارة.

 

 :(None Effectively Earhingغير المباشر ) أو الفعميالتأريض غير  .2
في ىحه الظخيقة تؤرض محايجات السشغؾمة عبخ مقاومات أو محاثات ثابتة أو متغيخة الكيسة لكي يتؼ معادلتيا مع    

 مسانعة خط الشقل أثشاء حجوث األعظال.
  
   : (Resistance Earthingالتأريض المقاومي ) (1

الحاجة إلى تقميل أو تحجيج قيؼ ىحه  عشجما تدداد تيارات أعظال القرخ مع األرض في قيستيا ازديادًا كبيخا تغيخ   
التيارات ضسؽ حجود معيشة بحيث ال تتعجاىا لحلػ يدتخجم التأريض مؽ خالل مقاومة حيشسا ُيخاد تحجيج تيار األرضي 

 (.kV 6.6بخبط السحايج إلى األرض عؽ طخيق مقاومة معجنية أو سائمة إذا زاد الجيج الذبكة الكيخبائية عؽ )
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يض السقاومي ىؾ تحديؽ إستقخارية السشغؾمة أثشاء حرؾل األعظال مؽ خالل تقميل مقجار تيار القرخ مؽ مدايا التأر    
ت الشقل بدبب السار الحي يؤدي إلى تخفيف مقجار التجاخل الحثي والتذؾيش مع وعمى شبكات االتراالت السجاورة لذبكا

قيج قجرة كيخبائية كسا وتؤثخ عمى خرائص تذغيل أن مقاومة التأريض تسثل مفا ىؾ ، آما مداؤىااألقؾاس الكيخبائية
   معجات الحساية في حاالت األعظال األرضية.

  
 : (Reactance Earthingالتأريض عن طريق مفاعمة ) (2

، ثية يعشي التأريض عؽ طخيق مسانعة ذات عامل قجرة مشخفض ججاً إن تأريض نقظة السحايج عؽ طخيق مفاعمة ح     
بقمة ىؾ تأميؽ التذغيل الجيج لسعجات الحساية وتقميل مقجار التذؾيش عمى شبكات االتراالت و  ومؽ محاسؽ ىحه الظخيقة
شاجسة     ، آما مداؤىا فكمسا زادت قيسة مفاعمة التأريض الحثية كمسا زادت قيؼ الفؾلتيات العابخة الالقجرة الستبجدة في السحايج

ذات شحؽ عالي كالسحخكات التدامشية والستدعات أو حيشسا تكؾن ، تدتخجم ىحه الظخيقة لجوائخ عؽ األقؾاس الكيخبائية
⁄    )السؾجب  الشدبة بيؽ مفاعمة التعاقب الرفخي إلى مفاعمة التعاقب  (.3) مؽ خاكث (

  
 : (Resonant Inductance Earthingالتأريض عن طريق محاثة رنينية ) (3

إلى قيسة الدعة السكافئة لمذبكة الكيخبائية إي الستدعة بيؽ الخط يتؼ اختيار قيسة السفاعمة الحثية الخنيشية باالعتساد     
، إن الغاية األساسية إلدخال السفاعمة ائي عشجما يحجث عظل طؾر مع األرض( بحيث يحجث الخنيؽ الكيخب   واألرض )

ذبكة الكيخبائية أن تعسل الحثية الخنيشية بيؽ نقظة السحايج واألرض ىؾ لتقميل قيسة تيار العظل إلى الكيسة التي يسكؽ لم
وتجعى السفاعمة  الشاشئة في نقظة القرخ مع األرض في حالة حجوث العظل إضافة إلى الكبح الحاتي لألقؾاس الكيخبائية

أو معجل الخظأ األرضي ويدسى ىحا الشؾع مؽ التأريض بحج  (Peterson Coilالحثية الخنيشية أيزا بسمف بيتخسؾن )
 ذاتو بالتأريض الخنيشي. 

 

 : كيفية حساب ممف بيترسون 
 يسكؽ حداب قيسة السحاثة الحاتية لسمف الخنيؽ السؾضحة بالذكل أدناه كاآلتي:

 

 
                                                          

         (     ⁄ )  

 

    (     ⁄ ) 
 (        الخنيؽ يتحقق الذخط )وعشج حالة  ( السفاعمة الحثية لسمف الخنيؽ،  حيث إن )
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⁄     )وعميو فإن  )  (     ⁄ )  ،      ⁄ 

 (⁄           ) ومىً               

 .)ممف بيتخسؾن )السحاثة الحاتية لسمف الخنيؽ ( يسثل  )
 
 :(Voltage Transformers Earthingالتأريض عن طريق محوالت الجهد ) -4

السحؾالت يجعى محؾالت التأريض أو الجيج في الذبكات الكيخبائية التي يتؼ يدتخجم في ىحه الظخيقة نؾع خاص مؽ    
لخبط ربظيا بحيث ال يؤمؽ ليا نقظة حياد مثل قزبان العسؾمي أو في حاالت السؾلجات الكيخبائية ومحؾالت القجرة ذات ا

، والظخيقة األكثخ شيؾعًا الرشاعيةاد ما يدسى نقظة الحياد ، إن اليجف مؽ أستخجم محؾالت التأريض ىؾ إيجالسثمثي
( وتكؾن ىحه السحؾلة بجون ممفات ثانؾية وكل Zig-Zagاستخجام محؾالت تأريض والتي تكؾن ممفاتيا بذكل متعخج )

إن ىحا التختيب يؤمؽ مسانعة قميمة  .طؾر لو ممفيؽ ابتجائيان متداويان ويشتجان فيزيؽ متعاكديؽ وكسا مؾضح في الذكل
حاالت العظل في الذبكة الكيخبائية وليحا الدبب تكؾن مسانعة محؾالت  الرفخية )األرضية( عشج حجوث اراتلسدار التي

التأريض ذات قيسة قميمة لحلػ يجب تقميل قيؼ تيارت العظل عؽ طخيق إضافة مقاومة تأريض بيؽ نقظة السحايج لسحؾل 
دقيقة( لحا يكؾن ذا حجؼ صغيخ  5 -ثانية 55بيؽ ) لمحؾالت التأريض لدمؽ عظالتأريض واألرض وحيث إن مقشؽ 

 ندبيًا مقارنًة بسحؾالت القجرة.

 
 ʺمحوالت التأريضʺ
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  :مساؤى عدم تأريض المحايد

مع األرض ألن  في حالة عجم تأريض السحايج فإن تفخيغ مدتجيؼ يحجث في الخط الحي يحجث فيو قرخ طؾر .5
العظل األرضي ىحا قج يؤدي إلى نذؾء أقؾاس كيخبائية في متدعات الخط السذحؾنة تجج ليا مسخًا لمتفخيغ مؽ خالل 

نقظة العظل مسا يشجؼ عشيا دورات شحؽ وتفخيغ في الذبكة الكيخبائية وبالتالي يؤدي إلى عيؾر اىتدازات تخددية 
 عالية في كافة أجدائيا لتعظي أخيخا ازديادًا عاليًا في جيج الذبكة.

 

  .( أضعاف مسا يؤدي إلى احتخاق نقاط التساس لقؾاطع الجورة3ميسة بسقجار)تدداد قيؼ تيارت الذحؽ في األطؾار الد .2
 

( أضعاف عشج حجوث عظل ارضي عمى أحج األطؾار مسا يدبب 3قجار )سارتفاع فؾلتية الخظؾط أو األطؾر الدميسة ب .3
 إجيادًا عمى عؾازل األجيدة والسعجات في السشغؾمة.

 

( دقيقة مسا يؤثخ عمى عسل 25واستسخاره لفتخة زمشية طؾيمة قج ترل إلى )عيؾر األقؾاس الكيخبائية في نقظة العظل  .4
 شبكات االتراالت السجاورة لذبكة الشقل الكيخبائية.

 
 :محاسن تأريض المحايد 

فؾلتية الخظؾط أو األطؾر الدميسة ال تختفع عشج حجوث عظل ارضي وبحلػ تبقى ضسؽ الحجود غيخ السؤذية وبالتالي  .5
 األجيدة والسعجات في السشغؾمة لعجم تعخضيا لفؾلتيات عالية.زيادة عسخعؾازل 

 

والتذؾيش عمى شبكات ر التجاخل الحثي استخجام محايج مؤرض عبخ مقاومة أو مسانعة يؤدي إلى تقميل مقجا .2
 االتراالت السجاورة لذبكات الشقل بدبب األقؾاس الكيخبائية.

 

عسميات الفتح والغمق  السؾجات السخسمة أو ضخبات الرؾاعق أو الفؾلتيات العابخة الشاتجة مؽ الحث الستؾلج بدبب .3
(Switching Operation.يتؼ تفخيغيا مؽ خالل مشغؾمة التأريض ) 

 

 العظل األرضي تكؾن بديظة لتؾفخ تيار عظل في السحايج. ( Relays متابعات (مخحالت .4
 

 .استقخار نقظة السحايج .5
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 قيـاس الفـولتيـات العاليـة

High Voltage Measurements 
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 قيـاس الفـولتيـات العاليـة

High Voltage Measurements 

 

 :مقدمة
تغيخ ىشاك صعؾبات واضحة في قياس الفؾلتية والتيار في شبكات الزغط العالي حيث تحتاج أجيدة الكياس       

(Meters إلى ) أسالك تتحسل الفؾلتية والتيار العالييؽ بدبب الفيض العالي فزاًل عؽ العدل الجيج الحي تتظمبو ىحه
األجيدة ، وكسا إن ىشالػ طخق مباشخة لكياس الفؾلتية العالية مثل مكياس الفؾلتية الكيخوستاتيكية فإن ىشالػ طخق تدتخجم 

 زة.محؾالت أو مقدسات جيج مع مقايذ تعسل عشج فؾلتية مشخف
        

 :(Electrostatic Voltmetersمقاييس الفهلتية الكهروستاتيكية ) (1
غالبًا ما تدتعسل القؾة السيكانيكية بيؽ قاطبيؽ مذحؾنيؽ لكياس الزغط العالي وإن السكياس الكيخبائي ذا القخص       

لتي تعتسج عمى ىحه القاعجة ، ( ىؾ واحج مؽ أوائل األجيدة اLord Kelvinالسجحوب والسرسؼ مؽ قبل المؾرد كمفؽ )
دافة يتكؾن مكياس الفؾلتية الكيخوستاتيكي بالزخورة مؽ زوج مؽ القؾاطب القخصية متؾازية السدتؾى  والسفرؾلة بس

( ليحا الفؾلتسيتخ إلى طخف الفؾلتية العالية ، ويختبط القخص H.V. Electrodeالقاطب ) أو قريخة ، يختبط القخص الكبيخ
( إلى طخف الفؾلتية السشخفزة ويحاط القخص الستحخك بحمقة Attracted Discأو القخص السجحوب ) الرغيخ الستحخك

( الثابتة وإن كاًل مشيسا لو نفذ الفؾلتية حيث تجعل ىحه التختيبات السجال الكيخوستاتيكي مشتغسًا Guard Ringالحخاسة )
 وكسا مبيؽ في الذكل أدناه.  وفي الجدء السخكدي مؽ الفخجة بيؽ األقخاص الثابتة والستحخكة

 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

يعسل ىحا القاطب عمى جحب  ية عمى القخص الكبيخ وبالتاليإن أساس عسل ىحا الفؾلتسيتخ يكسؽ في تدميط فؾلتية عال 
 : القخص الرغيخ الستحخك بقؾة معيشة، وحيث إن ىحه القؾة تعتسج عمى السعادلة اآلتية

s

C
F V






2

2

 
 :حيث أن

F  )تسثل القؾة السدمظة عمى القخص الستحخك )نيؾتؽ :. 
V ( تسثل مقجار الفؾلتية العالية السظبقة عمى القخص الكبيخ أو القاطب :r.m.s). 
C  تسثل الدعة بيؽ القاطب والقخص السجحوب : 
s  تسثل السدافة بيؽ القاطب والقخص السجحوب : 
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( حيث يتسجد ىحا الشابض Springحمدوني ) يكؾن مخبؾط بشابضية الكيخوستاتيكية إن القخص الرغيخ لسقاييذ الفؾلت    
( التي تجحب ىحا القخص ويختبط بيحا الشابض مؤشخ يعظي مقجار الفؾلتية السدمظة عمى القخص Fحدب مقجار القؾة )

 الفؾلتسيتخ.الكبيخ بالسقارنة مع القؾة التي يدحب بيا الشابض ووفق ضؾابط خاصة بترسيؼ ىحا 
، إن الديادة في قظخ القخص طؾل الفخجة لكي يسكؽ قياس الفؾلتية السعظاة بجقة كبيخة يجب زيادة قظخ القخص وتقميل     

فؾلتية ، وىحا التقميل في السدافة بيؽ القؾاطب تقمل الحمقة الحخاسة في القاطب السقابل تدتؾجب زيادة مقابمة في قظخ
فؾلت لكل سشتيستخ لمفؾلتسيتخ الحي يعسل عشج الزغط          ( كيمؾ 5( أقل مؽ )Stress) العاممة لكي يبقى اإلجياد

 الجؾي وفي اليؾاء
 

 :محاسن مقياس الفهلتية الكهروستاتيكية

 Sinusoidal Wave( ذات األشكال الجيبية )Alternating Voltagesيقؾم بكياس الفؾلتيات العالية الستشاوبة )  .1
Form واألشكال غيخ )( الجيبيةNonsinsoidal Wave Form( وإلى تخددات ترل إلى ميكاىختد )MHz فزاًل )

  .(Direct Voltagesعؽ قياس الفؾلتيات السدتسخة )
يعسل بجون استخجام أجيدة مداعجة لتقميل الفؾلتية العالية مثل مقدسات الجيج وغيخىا ألنو يتحسل الفؾلتية العالية  .2

 .السدمظة عميو
 

 :الفهلتية الكهروستاتيكيةمداوئ مقياس 

 .يعتسج عمى السادة العازلة السؾجؾدة في ىحا الفؾلتسيتخ ومجى تأثيخىا .1

  .يعتسج عمى الشؾابض ومجى تأثخىا بالحخكة السيكانيكية  .2

 .كمفة الترشيع العالية فزاًل عؽ الحجؼ الكبيخ  .3
 

 :(Flash Over Between Two Spheresالهمضة بين الكرتين ) (2

لقج شاع استعسال الفخجات بيؽ الكختيؽ عشج قياس الحروة لمفؾلتيات العالية ونتيجة لدعة وكثخة الفحؾصات التي أجخيت       
، وحيث أن مفخجات واألحجام السختمفة لمكخاتعمييا فإن ىشالػ ججاول ُمعّيخة تعظي قيسة فؾلتية االنييار مقابل األطؾال ل

ات مختمفة بحيث أن لكل فؾلتية ىشالػ كخات خاصة لمكياس وذلػ بدبب التذبع ىشالػ عجة أحجام مؽ ىحه الكخات لفؾلتي
 الحي يحجث بيؽ مدافة الفخجة وفؾلتية االنييار وكسا مبيؽ بالذكل أدناه 
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)طؾل  فسثاًل لكياس فؾلتية معيشة فإنشا نخبط ىحه الكخات وندمط الفؾلتية السظمؾب قياسيا ثؼ نغيخ بالسدافة بيؽ الكخات
( وعشج ىحه الحالة نكيذ مقجار السدافة وبحلػ ندتظيع مؽ السشحشيات Breakdown) حتى يحجث االنييارالفخجة( 

 ىي إن الغخوف الكياسية والتي يجب أن تتؼ فييا عسمية الكياس الكخة معخفة قيسة الفؾلتية، الخاصة بتمػ
(20c,1013mbar ولكؽ في السختبخ ال يسكؽ نفذ الغخوف لحا فإن ىشالػ عامل )( ترحيحK يدتخجم لتحؾيل قيسة )

 ( إلى الغخوف الجؾية الكياسية وكاآلتي:Vفؾلتية االنييار)
   

          

            
      

 :حيث إن
t تمثل درجة الحرارة المئوية :. 

  .الضغط الجوي: تمثل مقدار   

 
 قياس الفهلتية العالية باستخدام اميتر ومقاومة تهالي: (3

( عالية الكيسة Series Resistor) تيار السار في مقاومة تؾاليقياس الفؾلتية العالية عؽ طخيق قياس قيسة ال يسكؽ
  .الذكل أدناه ( وكسا مبيؽ فيMillimeterوبؾاسظة مكياس التيار )

 

 
ج حرؾل فؾلتية فسثاًل عشأو مؽ فجؾة تفخيغ )شخارة(  يتكؾن جياز الحساية ضج الفؾلتية العالية إما مؽ أنبؾب تفخيغ غازية

 ى إلغاء االميتخ وبالتالي حسايتو، في( فتحرل دائخة قرخ تعسل عمAir Gapفي الفجؾة اليؾائية ) عالية يحرل تفخيغ

، وفي حالة قياس الفؾلتية السدتخجم في الجائخة قياس الفؾلتية الستشاوبة والسدتسخة وحدب االميتخىحه الظخيقة يسكؽ 
وألجل  ( وذلػ لتجشب زيادة تحسيل السرجر1mAالسقاومة كافية لجعل التيار السار بحجود ) قيسة السدتسخة يجب أن تكؾن 

بعشاية فائقة وذلػ لتجشب حرؾل عاىخة األىميل  سؼعجم حرؾل ارتفاع في درجة الحخارة ، إن مقاومة التؾالي يجب تر
(Coronaتيارات التدخب الدظحي ) (Surface Leakage Currents و )تيار مداو  غاىختيؽ تؤديان إلى سخيانكمتا ال

 لتيار الكياس وىحا يؤدي إلى زيادة التيار وبالتالي زيادة قيسة الفؾلتية السقاسة.  
 

 :(Potential Dividersقياس الفهلتية العالية باستخدام مقدطات الجهد ) (4
يتكؾن مقدؼ الجيج اساسًا مؽ مجسؾعة مؽ مسانعات ذات قيؼ كبيخة وصغيخة مخبؾطة عمى التؾالي ، حيث تدمط       

الفؾلتية السخاد قياسيا عمى مجسؾعة السسانعات ىحه ويقاس اليبؾط بالجيج عمى مقظع السسانعة القميمة الكيسة بؾاسظة 
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حؾي عمى مؤشخ( أو رقسي أو غيخه ، وتكؾن مقدسات الجيج عادًة ( سؾاء أكان تشاعخي )يVoltmeterمكياس الفؾلتية )
 كاألتي:

 
 :(Resistor Potential Dividersمقدم الجهد الطقاومي ) .1

الستشاوبة وفؾلتية االنجفاع وحيث إن قياس الفؾلتية قاومي لكياس الفؾلتية السدتسخة و يسكؽ أن يدتخجم مقدؼ الجيج الس    
يج السقاومي تكؾن ذات دقة قياس اكبخ واسيل بكثيخ مقارنًة في حالة قياس الفؾلتية الستشاوبة السدتسخة باستخجام مقدؼ الج

و فؾلتية االنجفاع ، إذ يجب أن تكؾن قيسة السقاومة الكبيخة في حالة قياس الفؾلتية السدتسخة ذات قيسة كبيخة ججًا وذلػ 
لحخارة وكسا في حالة استخجام )اميتخ ومقاومة تؾالي( لتجشب زيادة تحسيل السرجر وألجل عجم حرؾل ارتفاع في درجة ا

 .وكسا مبيؽ في الذكل أدناه

 

 
( kV 100آما في حالة في  قياس الفؾلتية الستشاوبة فإن عسل مقدؼ الجيج السقاومي يكؾن محجود  إلى ما يقارب )       

الفعمية عؽ الكيسة السحدؾبة بدبب عيؾر  بدبب الفقج الحخاري الحاصل في السقاومة وكحلػ بدبب اختالف ندبة التقديؼ
، آما في حالة في قياس فؾلتية االنجفاع فإن (Stray Capacitancesمتدعات مع األرض تجعى الستدعات  الذاردة )

التأثيخ الحثي سؾف يغيخ بدبب التخددات العالية لسؾجة االنجفاع فزاًل عؽ الستدعات الذاردة وىحا يدبب اختالف 
 ة وبالتالي يؤثخ عمى دقة الكياس.الكيسة السحدؾب

 

 :(Capacitor Potential Dividersمقدم الجهد الدعهي ) .2
( وذلػ بدبب الفقج الحخاري kV 100) سقاومي يكؾن محجود إلى ما يقاربوكسا ذكخنا سابقًا فإن عسل السجدئ ال      

الذاردة ولحلػ تدتخجم مقدسات الجيج الدعؾية ألجل قياس الفؾلتيات  اتالستدع ؾرعي بدبب وكحلػ السقاومة في الحاصل
  .(kV 100العالية ألكثخ مؽ )

(، Dielectric Lossالجيج الدعؾي يكؾن محجود أيزا وعشج فؾلتيات عالية معشية بدبب فقج العدل ) مقدؼ عسل إن     
انييار لمسادة العازلة السدتخجمة في الستدعات  يسكؽ أن يدبب يتفاعل مع الجيج السدمط وبالتاليىحا الفقج  إذ أن

باإلضافة إلى اختالف ندبة التقديؼ الفعمية عؽ الكيسة السحدؾبة بدبب عيؾر الستدعات والسحاثات الذاردة والتي يسكؽ 
 .وكسا مبيؽ في الذكل أدناه أن تؤثخ عمى دقة الكياس ايزا
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 :(Mixed Potential Dividersمقدم الجهد الطزدوج ) .3
يتكؾن مقدؼ الجيج السددوج عادًة مؽ مقاومات عمى التؾازي مع متدعات في كاًل مؽ طخف الفؾلتيات العالية     

، وبيحا التختيب يسكؽ أن يعسل كبيخة( وطخف الفؾلتية السشخفزة )السسانعات ذات الكيؼ الرغيخة()السسانعات ذات الكيؼ ال
 (،Slow Transient) لعابخة ذات الثابت الدمشي البظيءس الفؾلتيات امقدؼ الجيج السددوج كسجدئ مقاومي في حالة قيا

 ( . Fast Transientذات الثابت الدمشي الدخيع ) في حالة قياس الفؾلتيات العابخة وكحلػ يعسل كسجدئ سعؾي 
       
يث يدتخجم مع متدعات ح وج يتكؾن مؽ مقاومات عمى التؾاليوكحلػ ىشالػ نؾع آخخ مؽ مقدسات الجيج السدد    

 ع تخدد مرجر القجرة وكسا مؾضح في الذكل أدناه.  ( والتي يسكؽ أن تتجاخل مSurgesلفحص الفؾلتية العارمة )

 

 
 
 

 :(Capacitive Voltage Transformerمحهالت الجهد الدعهية ) .4
 ( وذلػ لشاحيةkV111غالبًا ما تدتخجم محؾالت الجيج الدعؾية عشج زيادة الجيج في شبكات الكيخبائية عؽ )    

 ( ، ومفاعمة رنيؽC1,C2وكسا ومبيؽ في الذكل أدناه وىي الستدعتيؽ ) إذ تتألف مؽ ثالثة عشاصخ أساسية ،اقترادية
 القجرة الكيخبائية ويسكؽ اعتبار ( اعتيادية التخكيب تدتخجم لغخض الكياس وحساية مشغؾماتT، ومحؾلة فؾلتية )(Lحثية )
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 ( في دائخة محؾل الجيج L، إن اليجف مؽ إدخال السفاعمة الحثية )تخدد الفؾلتية(-اس الـ) قجرةيالسحؾالت مقاييذ دقيقة لك
(  (Cادًا إلى قيسة الدعة السكافئة( استش (L( وتحدب قيسةCالدعؾي ىؾ تعؾيض انحجار الجيج عمى الستدعة السكافئة )

 .  ناهأد( وكسا مؾضح في الذكل w = 2*pi*f( لسشغؾمة القجرة ) fوالتخدد )

 
 
 :(Peak Voltagesمقياس القيطة القصهى )الذروة( للفهلتية ) -6

 ( لساImpulse Voltagesعادًة ما يكؾن قياس الكيسة القرؾى لمفؾلتية العالية ميؼ ججًا وخاصة لفؾلتيات االنجفاع )    

 كياس الكيسة القرؾى لمفؾلتية فإن، وحيث أن ىشالػ عجة دوائخ مدتخجمة لسية بالغة في شبكات الزغط العاليليا مؽ أى

( والتي يسكؽ مؽ خالىا قياس لكيسة القرؾى Chubb and Fortescueالجائخة األكثخ استخجامًا والسقتخحة مؽ قبل )
 لمفؾلتية الستشاوبة وكسا مؾضح في الذكل أدناه.

 
 ايؾد، إن الجمؽ الفؾلتية العالية والفجائية اتحيث تقؾم دائخة الحساية والستكؾنة مؽ أنبؾبة تفخيغ غازية بحساية الجايؾد      

(D 1( يعسل كسقؾم نرف مؾجي )Half Rectifier( إذ يسخر التيار باتجاه واحج فقط لسكياس التيار )Aآما الجايؾد ،) 

(D 2( فيعسل كسسخ جانبي )By-Passوذلػ خالل انعكاس سخيان التيار )ما ، وعمى فخض أن الفؾلتية السقاسة تتخاوح 

 تيار الستدعة والحي يدخي في ىحه ( ومع إىسال قيسة السقاومات لمجايؾدات ومكياس التيار فإنVm-( إلى ) Vm+) بيؽ

 الجائخة يكؾن وفق العالقة اآلتي: 
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 الصهاعق
Lightning 

 
 :مقدمة

، تتكؾن في العالؼ ما (kA 400الراعقة عاىخة طبيعية ال يسكؽ تجشبيا ، يخافقيا تفخيغ ىائل لتيار كبيخ قج يديج عؽ )    
( ضخبة صاعقة في الثانية 100)( إلى 30( زوبعة في المحغة الؾاحجة ، يخشق كؾكبشا األرض مؽ )2000يقارب مؽ )

الؾاحجة أي ما يقارب مؽ بميؾن ضخبة في كل سشة ، وبسا أن الراعقة تعج مؽ العؾامل السؤثخة التي يسكؽ أن تؤدي في 
، فالبج مؽ تدميط الزؾء عمى مالية جرة الكيخبائية ومحظات االتراالتبعض األحيان إلى تجميخ وتؾقف مشغؾمات الق

 يا وطخق الحساية مشيا.الراعقة وكيفية حجوث
 

 نفذ الغيسة أو بيؽالراعقة ىي عبارة عؽ تفخيغ كيخبائي في اليؾاء بيؽ الذحشات الكيخبائية في  ميكانيكية الصاعقة:
، خافقو مؾجات كيخومغشاطيدية مؤثخة، ونغخًا ما يتسيد بو تفخيغ الراعقة مؽ ميكانيكية تؾليج سخيعة ججًا يالغيؾم واألرض

 غؾمات القجرة الكيخبائية ومخاكدتدبب تأثيخات تجميخية باإلصابة السباشخة أو غيخ السباشخة عمى مشفإنيا يسكؽ أن 
مخاكد إطالق و  الحاسبات واألجيدة اإللكتخونية الجقيقة والسعقجة ومحظات ومخاكد االتراالت واألبشية مختمفة االرتفاع

 الخ.… مى حياة اإلندان الرؾاريخ والظائخات فزاًل عؽ تأثيخىاعالسخكبات الفزائية و 
 

ىشالػ نغخيات كثيخة حؾل تؾليج الفؾلتية السدببة لمراعقة ، ولكؽ يسكؽ القؾل أنو نتيجة لعسميات مشاخية و كشتيجة    
لعؾاصف رعجية تتجسع عجد كبيخ مؽ مخاكد الذحشات في الغيؾم وكشتيجة لحلػ تتؾلج شحشات مداوية ومعاكدة بالقظبية 

زيادة عجد الذحشات يؤدي إلى زيادة فخق الجيج بيؽ الغيؾم واألرض وعشجما يكؾن فخق الجيج أعمى مع شحشة األرض ، إن 
مؽ شجة العدل لميؾاء في مشظقة ما فإن الراعقة تبجء بالتفخيغ مؽ الغيؾم باتجاه األرض وعادة يبجء تفخيغ الراعقة عشجما 

 ت.( ميكافؾل20MV-5MVيتخاوح فخق الجيج بيؽ الغيؾم واألرض مؽ )
 
إن شجة الراعقة وتفخيغيا خالل األرض أو مؽ خالل الغيؾم تعتسج عمى تجرج الفؾلتية خالل مدار الراعقة فعشجما    

تكؾن شجة السجال عالية تدتسخ الراعقة إلى أن تالمذ األرض وعشجما تكؾن شجة تجرج السجال ضعيفة فإن الراعقة  
 تتبجد في الجؾ وتتالشى.    

 
 :)Protection Against Lightning( قالحطاية من الصهاع

عمى مكؾنات مشغؾمة القجرة الكيخبائية ومشيا خظؾط الشقل اليؾائية لحا يجب  لشغخ لسا تحجثو الرؾاعق مؽ أضخاربا   
 ، وحيث أن التقشيات السدتخجمة لمحساية تكؾن عمى الشحؾ التالي:ساية ىحه الخظؾط مؽ ضخبة الراعقةح
 

 حساية خظؾط نقل القجرة مؽ أشؾاط الراعقة السباشخة.  .1
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 حساية محظات القجرة والسحظات الثانؾية مؽ أشؾاط الراعقة السباشخة.  .2
 حساية السعجات الكيخبائية مؽ السؾجات السشتقمة.  .3

بجعل عسل تجريج )تحجيب( تام عمى الخط وذلػ  ة مؽ الراعقة السباشخة تتظمب إماوحيث أن الحساية الفعال    
 Auxiliaryعمى خظؾط الشقل السباشخة أو باستخجام مدارات تفخيغ مداعجة ) أن تؤثخ الراعقة تزخب خط التجريج دون 

Discharge Paths.تخبط مع خط الشقل اليؾائي ) 
 
 الحطاية باستخدام خط األرضي )Protection Using Ground Wire:(  

الراعقة وذلػ بحجب ىحه الخظؾط مؽ الراعقة باستخجام مؾصل  يسكؽ حساية خظؾط نقل القجرة الكيخبائية مؽ    
، ويسكؽ استخجام سمػ (Ground Wire)( يجعى ىحا الخط بدمػ األرضي Tower) )خط( يخبط مع جدؼ البخج السعجني

 التالي:أرضي واحج أو اكثخ مع األخح بشغخ االعتبار العؾامل الؾاجب مخاعتيا عشج ترسيؼ خظؾط نقل القجرة وعمى الشحؾ 
 

، إذ يجب أن لكيخبائية عشج اختيار سمػ األرضييجب أخح االعتبارات السيكانيكية أواًل قبل االعتبارات ا :سلك األرضي .1
، كسا ويجب أن يثبت في مؾقع بحيث يكؾن عؽ ترشيعو مؽ مؾاد مقاومة لمتآكليتحسل شج ميكانيكي عالي فزاًل 

 قادرًا عمى حجب الخظؾط األخخى مؽ البخق.
 

بخج وبيؽ ( بيؽ مؾصالت الخط والClearanceيجب أن تكؾن السباعجة )اإلزاحة  :الطباعدة بين الطهصالت .2
 ، وذلػ لتجشبًا لحرؾل تفخيعات بيؽ ىحه الشقاط.السؾصالت واألرضي كافية

 

أقل مؽ ( السثمى والتي تعظي احتسالية إصابة Shielding Angleأن زاوية التجعيؼ أو) :زاوية التدعيم أو الحطاية .3
( درجة ، وتعخف زاوية التجعيؼ عادًة بأنيا الداوية السحرؾرة بيؽ العسؾد السار خالل سمػ 30( تكؾن بحجود )0.1%)

 األرضي و الخط الحي يخبط نقاط مخكد التعميق لمسؾصل الخارجي وسمػ األرضي وكسا مبيؽ في الذكل أدناه.
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بيؽ خط األرضي مؾصالت الخط وخاصة عشج نقاط االتداع  يجب أن تبقى اإلزاحة )السدافة( :إزاحة سلك األرضي .4
(Span( كافية وذلػ لتجشب الؾمزة العابخة )Flash Over.) 

 

 يجب أن تكؾن مقاومة قاعجة البخج قميمة ججًا بحيث تدسح بالسخور الديل لتيار تفخيغ الراعقة. :مقاومة ارضي البرج .5
 

، كسا ويجب أن ال تكؾن بعيجًا عؽ مؾصالت الخظؾط األخخى  يجب أن يكؾن خط األرضي :مهقع سلك األرضي .6
 فؾقيا مباشخًة وذلػ تجشبًا مؽ حجوث دائخة قرخ في حالة حخكة السؾصالت تحت تأثيخ الخياح والثمؾج. 

، واحتسال وئ نحكخ مشيا كمفة الخط اإلضافية، إال انو ال يخمؾ مؽ مدافة إلى محاسؽ استخجام سمػ األرضيباإلضا    
، مؽ الججيخ أن نحكخ أنو يفزل استخجام خط ا يدبب انقظاع القجرة الكيخبائيةمس اعو وسقؾطو عمى الخظؾط األخخى نقظا

 (.kV 500( إلى حج )kV 100األرضي في الشغؼ التي تديج فؾلتية العسل فييا عؽ )
 
 الحطاية باستخدام معدات مداعدة أو أنبهب حطاية: 
، يثبت ىحا األنبؾب بحيث يكؾن اسفل الخط ( وفي نيايتو قؾاطبFiber Tubeليفي )يكؾن انبؾب الحساية مؽ انبؾب     

، وأن القاطب شو وعمى مدافة معيشة مؽ خط الشقلمباشخة عمى شخط أن يكؾن قاطب القؾس الكيخبائي في الجدء العمؾي م
( Impulse Voltageاع )، وفي حالة عيؾر فؾلتية انجفألنبؾب و يؤرض عؽ طخيق جدؼ البخجاآلخخ يخبط مؽ اسفل ا

( عمى الخط مثل إصابة الخط بالراعقة فإن فخجة التؾالي )الفجؾة اليؾائية بيؽ مؾصل الخط وقاطب القؾس الكيخبائي
محخرًا بحلػ غازات خاممة باتجاه تبخخ جدء مؽ ألياف ججار األنبؾب ، نتيجة لحلػ يتشيار ويتؾلج بحلػ قؾس كيخبائي

 خارة، وىحا يدبب إطفاء القؾس ويسشع إعادة تكؾنيو بعج مخور التيار في لحغة الرفخ.القؾس الكيخبائي إلخساد الذ
 
  مبدأ عطل كهامح الصهاعق)Lightning Arrestor Mechanism(: 
تحث الغيؾم السذحؾنة في خظؾط الشقل فؾلتيات عالية عمى شكل انجفاعات ، والجل التخمص فؾلتية االنجفاعة الدائجة    

مؾجة االنجفاعة إلى كامح الراعقة وتكؾن فؾلتيتيا كافية النييار فخجة الحاجد السشزبظة مدبقًا لسدافة وعشجما ترل 
معيشة يتؾلج قؾس كيخبائي ، ومؽ الججيخ بالحكخ أن كامح الراعقة يجب أن يؾفخ مسانعة قميمة ججًا فقط في لحغة 

الحاجد ويكسؽ تؾفيخ ىحه  ل وبعج وصؾل االنجفاع إلى فخجةاالنجفاعة إلى فخجة الحاجد وأن تكؾن لو مسانعة عالية ججًا قب
( عمى التؾالي مع الفخجة اليؾائية لمحاجد وكسا مبيؽ في Non linear Resistanceربط مقاومة غيخ خظية ) مؽ خالل

  الذكل.
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أن أىؼ مؾصفات كؾامح الراعقة السثالي )خرائص الفؾلتية والتيار لكؾامح الراعقة( التي يجب أن تتسيد بيا تكؾن  
 كاألتي:

 

 عشج بمؾغ فؾلتية االنجفاع قيسة تجميخية. ، وأن يؾفخ مدارًا بديظًا لمتيارر في حالة عسل الشغام بذكل طبيعيال يسخ تيا (1
 فتخة زمشية معيشة دون أن يتعخض لمتمف. أن يتحسل تيار التفخيغ الكبيخ ول (2
التيار ثانية بعج التخمص مؽ الفؾلتية الدائجة بالتفخيغ وذلػ عشجما تربح الفؾلتية أقل مؽ فؾلتية  يعسل عمى قظع مخور (3

 انييار الفخجة مباشخة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 :)Types of Lightning Arrestors(أنهاع الكهامح 
 يسكؽ تقديؼ كؾامح الراعقة إلى ما يمي:

 (.Rod-Gap Arrestorقزبان ) -كامح ذو فخجة قزبان .1
 (.Sphere-Gap Arrestorكخة ) –كامح ذو فخجة كخة .2
 (. Horn-Gap Arrestorكامح ذو ثغخة قخيشة ) .3
 (.Expulsion Type-Gap Arrestorكامح نؾع الظارد ) .4
 (.Impulse Lightning Arrestor with Protective Gap) انجفاع الراعقة مع فخجة حساية كامح .5
 (.Electrolytic Type Arrestorكامح نؾع الكتخوليتي ) .6
 (.Lead Oxide Type Arrestorكامح نؾع أوكديج الخصاص ) .7
 Pellet Type of Lead Peroxide Lightening) الخصاصالكخوية السظمية بأوكديج  كامح نؾع الخصاصة .8

Arrestor.) 
  (.Thyrite Type  Arrestorكامح نؾع الثايخايت ) .9

 (.Valve Type Arrestorكامح نؾع صسامي ) .11
 

 :)Protection Against Travelling Wave(الحطاية من الطهجات الطظتقلة 
 الثانؾية ومحظة التؾليجمسا الشػ فيو أن استخجام سمػ األرضي يؾفخ حساية جيجة لخط نقل القجرة والسحظات     

، إال أن خط األرضي ال يحسي ًا ومغشاطيديًا في الخظؾط اآلخخى ، كسا أنو يقمل مؽ الفؾلتية السحتثة كيخوستاتيكيالخئيدية
أجداء مؽ مشغؾمة الزغط  (Switching Operationوغمق )فتح  السشغؾمة مؽ السؾجات السشتقمة الستؾلجة مؽ حاالت

 ، والتي قج تدبب تجميخ كامل أوجدي لسكؾنات السشغؾمة لألسباب التالية:ي والتي ال تقل خظؾرة عؽ الراعقةالعال
 

 ( الخارجية وتحظيؼ العؾازل السعمقة.Flash Overحرؾل الؾمزة العابخة ) .1
 والتي تؤدي إلى انييار العازل الجاخمي الخئيدي لمجياز مع األرضي.حرؾل الؾمزة العابخة الجاخمية  .2
حرؾل الؾمزة العابخة الجاخمية والتي تؤدي  إلى انييار العازل الثانؾي بيؽ أجداء األجيدة مثل انييار العدل بيؽ  .3

 لفائف السحؾلة.  
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( فتدببيا السقجمة الحادة 3(، أما الحالة )Surge Voltage( تدببيسا الحروة العالية لمفؾلتية العارمة )2,1إن الحالتيؽ )
لسؾجة ىحه الفؾلتية، مسا سبق ذكخه أصبح واضحًا أنو مؽ الزخوري حساية محظة التؾليج أو السحظة الثانؾية مؽ السؾجات 

 سشتقمةالسشتقمة عبخ الخط والتي تحجثيا الرؾاعق، إن السعجات الذائعة والكثيخة االستخجام ألجل الحساية مؽ السؾجات ال
 (.Lightning Arrestors( أو كؾامح الراعقة )Surge Divertersىي مرّخفات التسّؾر )

 
 :)Surge Modifiers)معدالت التطّهر 

عمى شجة إن الكيسة التجميخية التي تدببيا السؾجة )الفؾلتية العابخة( ال تعتسج عمى قيستيا فحدب بل تعتسج أيزًا     
 More Flattened، إي يسكؽ حساية األجيدة بجعل مقجمة السؾجة أقل انحجارًا )أكثخ تدظحًا انحجار مقجمة ىحه السؾجة

(. إن الجياز الحي يؤدي ىحه الؾعيفة يدسى بسعجل التسّؾر، ويسكؽ استخجام القابمؾ كسعجل ليحا الغخض ، فعشجما تخبط 
 عبيخ عشيا بالسعادلة التالية:نيايات خط الشقل بأطخاف القابمؾ ، فإن مخكبة فؾلتية التسؾر يسكؽ الت

 

                                                                     









cze
t

VV 012 12 

 

، وىحا يؤكج أن الفؾلتية عشج نقاط االترال (Surge Impedance( مسانعة التسؾر لمخط )Z0حيث تسثل )    
(Junction تتغيخ أسيًا،كسا أن السؾجة )، وبحلػ تربح ىحه كسا أن السؾجة تربح اكثخ تدظحاً  تربح أكثخ تدظحًا ،

، لحا فأن ربط جدء مؽ قابمؾ بيؽ نقل القجرة في السحظات الثانؾية بعج نقاط االترالالسؾجة خظخة لألجيدة التي تخبط 
 عجل تسّؾر.  يعتبخ عاماًل مؤثخًا في تقميل قيسة مقجمة فؾلتية التسّؾر، إي يسكؽ أن يعسل القابمؾ كس

 
  :)Surge Absorber (خامد الظبضات أو التطّهر

، وبحلػ يقل تأثيخاتيا مى تدظيح مؾجة  الفؾلتية العابخةيسكؽ أن تعسل الستدعة التي تخبط بيؽ الخط واألرضي ع    
التجميخية والتي يسكؽ أن تتعخض ليا لفائف السحؾالت بدبب اإلجيادات العالية، كسا أن ىحه الستدعات تفيج في الحساية 

، إي عشج التخددات العالية يكؾن ليا مسانعة الستدعة عكديًا مع التخددمؽ الفؾلتيات القميمة ذي التخددات العالية وتتشاسب 
مة والعكذ صحيح، لحا فإن الستدعة السخبؾطة تسثل مدار تفخيغ سيل لمتخددات العالية عشج ربط الخط باألرضي مسانعة قمي

 بيشسا تبجي مسانعة عالية لتخدد السشغؾمة االعتيادية. 
 

إن الستدعة ال تقؾى عمى تبجيل الظاقة في فتخة أمج مقجمة مؾجة مشتقمة ذي تخددات عالية لحا تعسل فقط عمى عكذ 
 لظاقة بعيجًا مؽ الجياز السخاد حسايتو لترخف في مقاومة الخط ومقاومة التأريض.ا
 

وإذ أضيفت مقاومة عمى التؾالي مع الستدعة فإن السجسؾعة تبجد جدء مؽ الظاقة باإلضافة إلى تحؾيميا مؽ األجيدة السخاد  
 حسايتيا وكسا مبيؽ في الذكل.
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مع مقاومة والتي تخبط السجسؾعة عمى  زي كسا يتألف الشؾع الثاني مؽ ُمخّسجات التسّؾر مؽ محاثة مخبؾطة عمى التؾا    
إن التفخيغات ذي التخددات العالية والسؾجؾدة ذي السقجمات الحادة تخى . التؾالي مع الخط وكسا مبيؽ في الذكل ادناه

، بيشسا تدمػ التيارات ذي التخددات وتتبادل مؽ خالليا تختار مدار السقاومة أي ،اثة وكأنيا ذي مسانعة عالية ججاً السح
 السحاثة )ذي مسانعة قميمة في ىحه الحالة( وبفقج قميل ججًا.  االعتيادية مدار

    

 
 
 

 :)Protection of Power Stations and Substations( حطاية محطات القدرة والطحطات الثانهية
ُتشذأ في داخل  إال أن السحظات الثانؾية قج ل بشايات خاصة مرسسة ليحا الغخض،الكيخبائية عادًة داخُتشذأ السحظات    

 ، مؽ أجل حساية البشاية مؽ الزخبات السباشخة يتظمب ما يمي:بشايات أو خارجيا
 .(Interceptionصج أو اعتخاض ) .1
 .(Conductionتؾصيل ) .2
 ( Dissipationتبجيج ) .3
 

 تتزسؽ:وىحه السظاليب 
 .جدؼ مترل باألرض بتؾصيالت كيخبائية جيجة االستكبال واعتخاض أشؾاط الراعقة السباشخة -()أ
 الؾحيج لتيار التفخيغ.  ة مؽ الجدؼ إلى األرض بحيث تسثل السدارمسانعة قميمة ججًا لمتؾصيالت السباشخ  -ب()
 

ل أو قخيب يدتخجم الجدء العمؾي السعجني مؽ الييكل أو قج يدتخجم نغام معجني مشفرل عمى الييك الحالة )أ(ولتحقيق 
( العالية الجور الكبيخ والعسمي في الحساية والتي قج تبمغ ندبة التعخض Masts)مشو )يظمق عميو الجرع(، والداريات
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(Exposure Ratio( أقل مؽ )0.1%)( ضخبة صاعقة مؽ مجسؾع 999الية استكبال )، لحا تعخف ىحه الشدبة بأنيا احتس
 ، وتكؾن لمدارية كفاءة عالية في الحساية ) ندبة التعخض أقلتفذل في استكبال ضخبة واحجة فقط ( ضخبة بيشسا1000)

، وبتعبيخ أخخ يكؾن ( مؽ العسؾد30( ضسؽ مخخوط ذروتو عشج قسة الدارية ويعسل سظحيا زاوية بحجود)0.1مؽ 
 قظخ مداوي الرتفاع الدارية.لسخخوط الحساية 

 

 فتتظمب ما يمي : الشقظة )ب(أما 
a) )مقاومة قميمة )تؾصيمية جيجة ، مداحة مقظع كبيخة ، غيخ قابل لمتآكل. 
b) )مفاعمة قميمة )أطؾال قريخة وال تتزسؽ مقاطع حادة الداوية.  
c) مدافة معقؾلة مع أي جدؼ مؾصل آخخ قخيب والحي مدارًا آخخ ذي مؾاصفات غيخ جيجة   . 

                                                    
، فيسكؽ استخجام أنابيب قجرة لؾجؾد أبشية تعيق ذلػ مثالً وعشجما يكؾن مؽ غيخ السسكؽ امخار سمػ األرضي مؽ محظة ال 

، وعمى أية حال فإن عسمية الحجب ىي الظخيقة الؾحيجة لتجشب ( عشج مجخل بشاية السحظةProtection Tubesحساية )
 ضخبات الراعقة السباشخة لمسحظة نفديا.  
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