
مشروع التحكم باالنارة عن بعد
تنفيذ �سركة دلتا ال�سعودية املحدودة 
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بيانات م�شروع التحكم باالنارة عن بعد

جهة االإ�شراف على امل�شروع وغرفة التحكم بعد االإ�شتالم النهائي

4/00/00/0160/101/004/19رقم امل�سروع
3350000 ريال �سعودىقيمة العقد
270 يوممدة امل�سروع

17/3/1436تاريخ ا�ستالم املوقع
20/3/1437حم�سر املعاينة

20/3/1437اال�ستالم االبتدائي
20/3/1438اال�ستالم النهائي

م�سغلي غرفة التحكم 
خالد العنرب�ساهد خمتارحممد اأ�سف

مدير ق�سم االإنارةمندوب املقاول
تركي �سعد ال�سفيانم/ مفيد ال�سوائي

وكيل ال�سئون الفنيةوكيل اخلدماتمدير اإدارة الت�سغيل وال�سيانة
م / متعب بن �سعيد اآل قعيدد / خالد �سعيد البياهيح�سني اجلمعة

رئي�س بلدية حمافظة اخلرج

م / اأحمد بن حممد البكريي
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نبذة عن م�شروع التحكم باالنارة عن بعد

حر�ست بلدية حمافظة اخلرج على راحة املواطنني وذلك باالرتقاء 
باخلدمات املقدمة لهم فحر�ست على التميز باإيجاد امل�ساريع التي 

يح�سها املواطن على اأر�س الواقع وينتفع بها املجتمع .
ومت تد�سني عدة م�ساريع تقنية وتطويرية منها م�سروع وحدات حتكم 

االإنارة عن بعد .
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فكرة امل�شروع

بعد  عن  االنارة  ل�سبكة  والتحكم  املراقبة  على  امل�سروع  هذا  يعمل 
والتي  االنارة  مبحطات  طرفية  حتكم  وحدات  تركيب  طريق  عن 
املثبتة  البيانات واملالحظات من احل�سا�سات  بدورها تقوم بتجميع 
داخل اأعمدة االنارة ثم ار�سالها اىل غرفة التحكم وتخزينها على 
�سكل قاعدة بيانات يف احلا�سوب املركزي وميكن عر�سها على �سا�سة 

احلا�سوب يف اي وقت وعمل التقارير الالزمة لذلك .

وميكن عن طريق هذا النظام القيام مبختلف عمليات التحكم ب�سبكة 
اإنارة ال�سوارع مركزيًا .
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اأهداف امل�شروع 

• مراقبة �سبكة االإنارة ب�سكل يومي اأثناء ت�سغيل االإنارة ومتابعة �سري  عمل املقاول .	
• التحكم بت�سغيل واإطفاء االنارة اأو اأي جزء منها عن بعد .	
• اإعداد التقارير واملالحظات الالزمة لعر�سها .	
• تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء للمحطات .	
• توفري اأعمال ال�سيانة .	

إدارة

ترشيد

مراقبة

صيانة
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فوائد نظام التحكم

الكهرباء :. 1
• املرور 	 حركة  انخفا�س  فرتات  خالل  ال�سوارع  اأ�سواء  اخفات  خالل  من 

واإطفائها عند عدم احلاجه اليها .
• فقدان 	 وتقلي�س  حتديد  وبالتايل  الطاقه  ا�ستهالك  مراقبة  خالل  من 

الكهرباء .

ال�سيانة :. 2
• اطالة عمر الفواني�س وملحقاتها .	
• توقع اخطاء �سبكة الكهرباء من خالل املراقبة اللحظية .	
• توفري معلومات دقيقة و�سريعة عن االأعطال .	

الطاقة املوفرة
35%

التوفري يف تكاليف ال�سيانة
42%

توفير يصل إلى

35%
توفير يصل إلى

42%
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تفا�شيل نظام التحكم

• اأوال : لوحـــة التحكم   وتتكون من :	

Smart Server

Analyzer

FPX

FRB

وهو امل�سوؤول 
عن جتميع 

البيانات .

امل�سوؤول 
عن حتليل 
البيانات .

تنفيذ اأوامر 
التو�سيل والف�سل 

للكونتاكتور .

امل�سوؤول عن 
االت�سال 

باالنرتنت 
وار�سال 

البيانات 
للم�ستخدم .
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انذارات لوحة التحكم :
• تعمل لوحة التحكم على مراقبة حمطة االنارة وجمع كافة االأعطال واملالحظات 	

كانخفا�س  با�ستمرار  حتدث  التي  الدورية  امل�ساكل  ومنها  باملحطة  تلحق  التي 
اجلهد اأو ارتفاعه ومنها االأعطال املفاجئة ك�سرقة الكابل او �سقوط اأحد اوجه 

اجلهد .

وال�سكل يو�سح بع�س االأعطال التي تلحق باملحطة .

عطل الكونتاكتور

عطل القواطع الفرعية

�سرقة التيار

ت�سرب التيار

زيادة التيار

زيادة وانخفا�س اجلهد

قطع/ �سرقة الكابالت

�سقوط اأحد االأوجه

فتح باب لوحة االإنارة عطل القاطع العمومي

االنذرات
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تركيب لوحة التحكم :

• التحكم وتو�سيلها 	 لوحة  يتم تركيب 
ب�سكل  مراقبتها  لتفعيل  باملحطة 

مثايل .
• توجد 	 وال  متامًا  اآمن  اللوحة  تركيب 

احلاق  او  للتيار  ت�سريب  خطورة  اأي 
�سرر باملحطة .

• االأمطار 	 من  جيدًا  اللوحة  عزل  يتم 
واالأتربة التي قد ت�سبب اأي اأ�سرار .
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• هو عبارة عن جهاز �سغري يركب داخل العمود الكت�ساف اأخطاء 	
العمود والفانو�س .

• الكهرباء 	 تر�سيد  عملية  يف  االأهم  اجلزء  هو  احل�سا�س  اأي�سًا 
وعمل اخفات لنظام االإنارة .

• ثانيًا : ح�سا�س العمـود	
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انذارات احل�شا�س :

• تلحق 	 التي  االأعطال  ومالحظة  البيانات  جمع  على  احل�سا�س  يعمل 
بالفانو�س اأو بالعمود نف�سه كجزء من منظومة التحكم .

عطل املكثف

عطل الفيوز

عطل �سدم العمود

فتح باب العمود

العمر االفرتا�سي لّلمبة

عدد �ساعات الت�سغيل

قطع/ �سرقة الكابالت

عطل التما�س العمود

عطل الفانو�س

االنذرات

ويف ال�سكل التايل بع�س االنذارات التي يالحظها احل�سا�س والتي قد تكون يف كامل نظام العمود .
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• يتم تركيب احل�سا�س وتثبيته داخل العمود ثم تو�سيله مع الفانو�س 	
من خالل علبة الفيوز املوجودة .

• االعطال 	 واكت�ساف  كاماًل  العمود  منظومة  مراقبة  تتم  وبذلك 
واملالحظات وار�سالها اىل النظام .

تركيب احل�شا�س :
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ثالثًا : برنامج التحكم 

• ال�سفحة الرئي�سية لنظام التحكم والتي من خاللها ميكن الولوج اىل اي نافذة 	
.
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• �سكل االنذارات على اخلريطة :	

انذارات لوحة االإنارة

انذارات اأعمدة االإنارة 
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تفا�شيل االنذارات :
• ال�سورة 	 يف  كما  باالأحمر  ملونه  اللمبة  تكون  بان  العطل  اىل  وي�سار 

ويتطلب تغيري الفانو�س.

• وي�سار اىل العطل بان تكون اللمبة م�ساحبة لدائرة حمراء �سغرية 	
ويتطلب فح�س علبة الفيوز داخل العمود .

عطل اللمبة

عطل الفيوز
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• يف 	 كما  اأ�سفر  ملثلث  م�ساحبة  اللمبة  تكون  بان  العطل  اىل  وي�سار 
ال�سورة .

• وي�سار اىل العطل بان تكون اللمبة م�ساحبة ل�سورة باب �سغري ملون 	
باالحمر ومفتوح كما بال�سكل .

عطل املكثف

باب العمود مفتوح
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القراءات الكهربية :

•  وتو�سح قراءات االأوجه من تيارات وجهد كهربي وحتى ميكن اأي�سًا 	
قراءة القدرات الكهربية املختلفة باأنوعها .

• اأي�سا ميكن من خالل هذة القراءات معرفة �سقوط اأحد االأوجه او 	
التغريات الواقعة ب�سبكة االنارة ككل اأو كل لوحة على حدة .
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اأماكن العمل يف امل�شروع
عدد اللوحات التى  عدد الحساسات

 بها حساسات
 اجمالى اللوحات

 المركبة
 الطريق

 
 م

 1 الملك سعود 7 4 308
 2 الملك سلمان 6 2 211
 3 االمير سطام بن غبد العزيز 6 2 114
 4 االمير سلطان بن عبد العزيز 2 2 280
 5 الملك عبد هللا 12 6 454
 6 محمد بن سعود 1 1 88

 7 ابو بكر الصديق 3 2 188
 8 الملك فهد 9 6 400
 9 زيد بن حارثه 1 1 36

 10  الرياض–الخرج  24 8 921
 11 االمير ناصر بن عبد العزيز 9  
 12 قاعده االمداد والتموين 6  
 13 الملك عبد العزيز 5  
 14 طريق حرض 9  
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تر�شيد القدرة 

• ل�سدة 	 اخفات  عمل  على  النظام  قدره  مدى  يو�سح  البيانى  الر�سم 
االإ�ساءة وخف�س القدرة امل�ستهلكة يف لوحات االإنارة بواقع 30 % كما 

هو مو�سح اأدناه .  

تقارير غرفة التحكم



23 مناذج من تقارير النظام

Grid Parameters
 

Creation Date: 2017-01-02 10:31:01
Parameters : Energy consumption daily
Grouping : Daily
Style : Stacked
Interval : 2016-12-22 10:23:42 - 2016-12-28 10:23:42

Date Energy consumption daily Energy Savings

2016-12-22 717,354 68,805
2016-12-23 702,604 65,428
2016-12-24 715,038 75,989
2016-12-25 698,858 69,183
2016-12-26 687,012 77,128
2016-12-27 679,065 68,672
2016-12-28 683,320 72,196
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مناذج من تقارير النظام

Grid Parameters
 

Creation Date: 2017-01-02 10:26:14
Parameters : Energy consumption daily
Grouping : Daily
Style : Grouped
Interval : 2016-12-22 10:23:42 - 2016-12-28 10:23:42

Date Energy consumption daily Energy Savings

2016-12-22 266,051 33,811
2016-12-23 256,462 35,064
2016-12-24 262,249 38,804
2016-12-25 255,398 40,791
2016-12-26 251,783 37,160
2016-12-27 248,217 34,453
2016-12-28 248,934 36,110
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مناذج من تقارير النظام

الطاقة الموفرة
02-01-2017 13:12:35

Wh وحدة

Lp / التاريخ 20-12-2016 21-12-2016 22-12-2016 23-12-2016 24-12-2016 المجموع

231 725,406

791,752

66,346 (8.38%)

710,418

775,259

64,841 (8.36%)

717,354

786,159

68,805 (8.75%)

702,604

768,032

65,428 (8.52%)

715,038

791,026

75,989 (9.61%) 341,408 (8.73%)

3,570,819

3,912,228

233 592,564

594,774

2,210 (0.37%)

586,049

589,867

3,817 (0.65%)

590,535

595,335

4,800 (0.81%)

574,908

583,482

8,574 (1.47%)

586,812

593,237

6,426 (1.08%) 25,827 (0.87%)

2,930,868

2,956,695

234 0

0

0 (0.00%)

13

13

0 (0.00%)

435,362

480,573

45,211 (9.41%)

429,616

476,157

46,541 (9.77%)

442,874

487,215

44,341 (9.10%) 136,093 (9.43%)

1,307,865

1,443,958

251 0

0

0 (0.00%)

258,010

360,015

102,005 (28.33%)

266,051

299,861

33,811 (11.28%)

256,462

291,526

35,064 (12.03%)

262,249

301,054

38,804 (12.89%) 209,684 (16.74%)

1,042,772

1,252,456

252 315,619

315,619

0 (0.00%)

318,077

318,077

0 (0.00%)

318,782

318,782

0 (0.00%)

316,802

316,802

0 (0.00%)

321,854

321,854

0 (0.00%) 0 (0.00%)

1,591,133

1,591,133

272 559,783

592,591

32,808 (5.54%)

551,961

591,302

39,341 (6.65%)

557,250

603,295

46,045 (7.63%)

658,294

658,294

0 (0.00%)

631,075

646,452

15,378 (2.38%) 133,572 (4.32%)

2,958,362

3,091,934

273 231,117

234,419

3,302 (1.41%)

225,740

225,740

0 (0.00%)

227,222

228,956

1,733 (0.76%)

225,648

225,648

0 (0.00%)

228,225

228,906

681 (0.30%) 5,716 (0.50%)

1,137,951

1,143,668

المجموع

104,666 (4.14%)

2,424,488

2,529,154

210,004 (7.34%)

2,650,267

2,860,272

200,405 (6.05%)

3,112,556

3,312,961

155,607 (4.69%)

3,164,334

3,319,941

181,618 (5.39%)

3,188,126

3,369,745

852,301 (5.54%)

14,539,771

15,392,072

وحدةإدارية: Kharj اسم لوحة االنارة: 251, 252, 231, 234, 233, 272, 273 فترة: 2016-12-20, 2016-12-24
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تقارير املتابعة مع مقاول ال�شيانة
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واجلدير بالذكر اأّن :

التدريب

• نظام التحكم يف انارة ال�سوارع ي�سمن �سرعة ال�سيانة واالأمان التام 	
الدقيقة  املتابعة  خالل  من  وذلك  االإنارة  �سبكة  منظومات  جلميع 

واملراقبة اللحظية واإعداد التقارير .
• هذا النظام هو جزء اأ�سا�سي للبنية التحتية للمدن الذكية .	
• تركيب النظام ال يتطلب اإدراج اأو و�سع اأي اأجزاء ا�سافية اأو تغيري 	

البنية التحتية ل�سبكة االإنارة .
• مع 	 وربطها  وب�سيط  وا�سح  ترقيم  االأعمدة  جميع  ترقيم  اأي�سا  يتم 

حمطتها الرئي�سية ل�سهولة و�سرعة الو�سول اليها .
• ر�سائل 	 ار�سال  طريق  عن  اجلوال  بالهاتف  االلكرتوين  املوقع  ربط 

ن�سية SMS بالبالغات .
• الية 	 والدخول  مكان  اأي  من  اليه  الو�سول  ي�سهل  االلكرتوين  املوقع 

اليحتاج �سوى اىل م�ستخدم م�سجل .

• قامت ال�سركة املنفذة للم�سروع بتدريب موظفي ق�سم االإنارة يف اإدارة 	
الكامل  التعامل  اإىل  يوؤهلهم  مما  الطوارئ  وق�سم  وال�سيانة  الت�سغيل 

واملتقن مع نظام التحكم باالإنارة واإ�ستخراج كافة التقارير.\
• على 	 وال�سيانة  الت�سغيل  باإدارة  اخلا�س  التقني  الكادر  تدريب  مت 

تواجههم  قد  م�سكلة  اأي  وحل  التحكم  وحدات  مع  التعامل  كيفية 
ب�سكل دوري اأو طارئ .
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