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 تحذير

هذه الوثيقة سارية اعتبارا من التاريخ المبين   التقنية الدولية بشأن الذخيرة لالستعراض والتنقيح المنتظمين.تخضع المبادئ التوجيهية 
للتحقق من وضعه، يجب على المستخدمين الرجوع إلى الموقع اإللكتروني:   على صفحة الغالف.

www.un.org/disarmament/ammunition 
 

 

 

 

 

 إشعار حقوق التأليف والنشر 

ال يجوز استنساخ أو   تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لحماية حقوق التأليف والنشر من قِبل األمم المتحدة.
تخزين أو نقل هذه الوثيقة وال أي مستخرج منها بأي شكل من األشكال أو بأي وسيلة من الوسائل ألي غرض دون الحصول على  

  (، الذي يتصرف نيابة عن األمم المتحدة.UNODAمم المتحدة لشؤون نزع السالح )إذن كتابي مسبق من مكتب األ

  ال يجوز بيع هذه الوثيقة.

 ( UNODAمكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )
 ، الواليات المتحدة األمريكية.NY 10017مقر األمم المتحدة، نيويورك، 

 
unoda@un.org-conventionalarms 
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 تمهيد 

  الذخيرة و انفجارات عرضية في مواقع    تشكل مخزونات الذخيرة التقليدية القديمة وغير المستقرة والفائضة مخاطر مزدوجة تتمثل في حدوث
  .تسريبها إلى أسواق غير مشروعة

بيئية   أدى التأثير اإلنساني النفجارات منطقة تخزين الذخيرة، ال سيما في المناطق المأهولة بالسكان، إلى حدوث وفيات وإصابات وأضرار 
تعد التفجيرات العارضة في مستودع الذخيرة من بين أعنف االنفجارات التي سُجلت على   دولة. 100وتشريد وتعطيل سبل العيش في أكثر من  

 اإلطالق. 

رة  أدى التسريب من مخزونات الذخيرة إلى تأجيج النزاعات المسلحة واإلرهاب والجريمة المنظمة والعنف، كما يساهم في تصنيع األجهزة المتفج
 1تم تسريب جزء كبير من الذخيرة المتداولة بين جهات فاعلة مسلحة من غير الدول بصورة غير مشروعة من القوات الحكومية.  المرتجلة.

مبادئ توجيهية لإلدارة واعترافا بتلك التهديدات المزدوجة المتمثلة في االنفجار والتسريب، طلبت الجمعية العامة إلى األمم المتحدة وضع  
، إرشادات 2011(، في صيغتها النهائية التي وضعت عام  IATGتوفر المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ).2 المالئمة للذخيرة

وعية وعملية ونمطية لدعم السلطات الوطنية )وأصحاب المصلحة اآلخرين( في إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية على نحو يتسم بالسالمة  ط
بصورة متزامنة كمنصة إدارة المعرفة المقابلة لإلشراف على المبادئ التوجيهية التقنية   SaferGuardأُنشئ برنامج األمم المتحدة   واألمان.

 ونشرها.  IATGة بشأن الذخيرة الدولي

بدًء من  -ة  كما تضمن المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة أن الكيانات التابعة لألمم المتحدة تقدم باستمرار مشورة ودعم عالي الجود 
 لحد من الجريمة إلى التنمية.اإلجراءات المتعلقة باأللغام وصوال إلى مكافحة اإلرهاب، ومن حماية الطفل إلى نزع السالح، ومن ا

توفر إرشادات عملية لنهج "إدارة الذخيرة مدى الحياة".  12من    IATGتتكون المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة   يمكن   مجلداً 
المستويات   الذخيرة على  بشأن  الدولية  التقنية  التوجيهية  المبادئ  والمتقدمة  تطبيق  والمتوسطة  تلك للمباألساسية  يجعل  مما  التوجيهية،  ادئ 

المتاحة. القدرات والموارد  في  التنوع  مراعاة  المواقف من خالل  لجميع  مناسبة  اآلخرين  المبادئ  المصلحة  المهتمة وأصحاب  للدول  يمكن 
 مة.  من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة لتطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل الدائ االستفادة

ورة تخضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة للمراجعة والتحديث كل خمس سنوات على األقل، لتعكس المعايير والممارسات المتط
  SaferGuardيجري مجلس المراجعة الفنية لبرنامج   إلدارة مخزون الذخيرة، وإلدراج التغييرات بسبب اللوائح والمتطلبات الدولية المتغيرة.

طبق  التابع لألمم المتحدة المراجعة، وهو يتألف من خبراء تقنيين وطنيين بدعم من مجموعة تنسيق استراتيجي مقابلة تتألف من منظمات خبيرة ت
  المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة على أرض الواقع.

الت التوجيهية  للمبادئ  وحدة  كل  من  نسخة  أحدث  على  العثور  على يمكن  الذخيرة  بشأن  الدولية  قنية 
www.un.org/disarmament/ammunition .  

 

1S/2008/258.  
 مما يكفل مستقبلنا المشتركسالح،  انظر أيًضا الحاجة الملحة لمعالجة المخزونات سيئة الصيانة على النحو الذي صاغه األمين العام لألمم المتحدة في جدول أعماله لنزع ال  2

(2018). 
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 مقدمة 

تجعل طبيعة الذخيرة والمتفجرات، بإمكانياتها غير المخطط لها وتفاعالتها العنيفة، من الضروري إعداد توصيات ومبادئ توجيهية لإلدارة  
قائماً على المخاطر، يجب أن يقوم على هندسة وعلوم المتفجرات  3ويتطلب هذا بالضرورة منهجاً  اآلمنة للمخزون االحتياطي للذخيرة التقليدية.

 الصحيحة. 

إذا أمكن أخذ احتما وقوع حادث إنفجاري في االعتبار بنفس قدر النتا بناء على معرفة أكثر اكتماالً  ئج ويمكن اتخاذ قرارات إدارة المخاطر 
معرفة مج الناجمة عنه. هذا  إدارة ويتطلب  أثناء  المخاطر  القرار وإدارة  اتخاذ  لدعم  استخدامها  يمكن  التي  المقبولة  العلمية  الصيغ  من  موعة 

 المخزون االحتياطي للذخيرة التقليدية. 

 يتضمن هذا المستند مسًحا ألفضل نماذج الممارسات لتقدير عواقب االنفجارات. 

وصلت إليه نماذج االنفجار، حيث تم تطوير هذه الوثائق من قبل كبار الخبراء، الذين الصيغ مأخوذة أساسًا من وثيقتين، والتي تمثل أحدث ما ت
 لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات التجريبية األكثر تفصيالً حول هذا الموضوع باإلضافة إلى خلفية مناسبة بالنمذجة.

 وفيما يلي الوثائق المدرجة في الملحق ألف: 

• AASTP-1 الخاصة بحلف الناتو CNAD AC326بشأن سالمة الذخيرة ، 

 الصادرة من قبل مجلس سالمة المتفجرات التابع لوزارة الدفاع األمريكية TP-14الفنية  DDESBورقة  •

 
 

 تتكون عملية تحليل المخاطر من ثالث خطوات 
 

 تحديد آثار االنفجار (1

  ما يلي: 1.80تتناول المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 

 التفجير الهوائي ✓

 الركام ✓

 الصدمة األرضيّة 3.4 ✓

 اآلثار الحرارية  ✓

 
 تحديد العواقب (2

 ما يلي:  1.80تتناول المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 
 جوي )األضرار الهيكلية وكسر النوافذ( األضرار التي لحقت بالمباني من جراء االنفجار ال ✓

 تعرض اإلنسان للخطر بسبب االنفجار الجوي  ✓

 ( ES، األضرار الهيكلية من ES، الحطام من نوافذ PESتعرض اإلنسان للخطر بسبب الحطام )الحطام من  ✓

 األضرار التي لحقت المباني والمعدات من جراء الصدمة األرضية  ✓

 ت الحرارية تعرض اإلنسان للخطر بسبب التأثيرا ✓

 
 تحديد احتمالية العواقب (3

 ما يلي:  1.80تتناول المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة 
 احتمال كسر النوافذ وانهيار الهياكل ✓

 احتمالية الوفاة، إصابة كبيرة و طفيفة بانفجار جوي  ✓

 ESاحتمالية العواقب لألشخاص في  ✓

 الحطام، مع التمييز بين الوفاة واإلصابة الكبيرة والصغيرة احتمالية العواقب الناجمة عن   ✓

 
  يجب دعم تحليل المخاطر بأدوات برمجية تنفذ مجموعة الصيغ.

 
يتم نمذجة العواقب على ارتباطات تجريبية بسيطة باستخدام   بيانات االنفجار النفجار هواء ميداني مجاني.  1مجموعة أدوات المستوى  توفر  

 . PESغير قادرة على توفير كثافة الحطام التي تسببها  1أداة المستوى  انفجار المجال الحر.معلمات ذروة موجة 
 

كما أنه قادر على   (.ES، المتاريس،  PESقادرة على توفير تعديالت بسيطة لموجة االنفجار بواسطة الهياكل )  2مجموعة أدوات المستوى  
 االرتباطات التجريبية. بناًء على  PESتوفير معلومات عن الحطام المرتبط بـ 

 

ة المخاطرة المزيد من المعلومات عن المناهج القائمة القائمة على المخاطر  إدارمقدمة لمبادئ وعمليات    02.10يحتوي جزء المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة    3
 إلدارة المخزون االحتياطي للذخيرة التقليدية. 
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 ال تتميز موجة االنفجار بقيم الذروة فحسب، بل يتم أيًضا أخذ اضمحالل موجة االنفجار في االعتبار عند الحسابات. 
  يتم استخدام االرتباطات التجريبية للحساب حيث ال يمكن تحقيق النمذجة المادية التفصيلية بشكل صحيح بجهود معقولة بسبب التعقيد.

 
 النمذجة الرياضية والفيزيائية الكاملة لجميع المعلمات التي تعتبر ذات صلة لوصف تأثير أو نتيجة.  3المستوى  مجموعة أدواتتستخدم 

 
 

 مجموعة أدوات كاملة من المستوى األول لتقييم المخاطر من المستوى األول.  SAFERGUARDمجموعة أدوات توفر 
 

يجب  .EXCEL، والتي يمكن أن تستند إلى جداول بيانات 2زمة لتنفيذ مجموعة أدوات المستوى جميع المعلومات الال IATG 1.80يوفر 
فقط للحصول على بعض التفاصيل المتعلقة بالخوارزميات والبيانات المجدولة للحسابات    DDESB TP-14و    AASTP-1الرجوع إلى  

 التجريبية. 
 

  .المرجعية لسيناريوهاتبشأن حل االملحق ج وترد أمثلة على هذه الحسابات في 
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 صيغ إدارة الذخيرة 

 النطاق  1

القرارات وإدارة  تقدم وتلخص هذا المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر صيغاً ثبتت علمياً وصيغاً صحيحة قد تُستعمل لدعم عمليات إتخاذ  
ويوجد التوجيه الخاص باالستعمال المالئم لها إما ضمن هذه   المخاطر الضرورية لإلدارة اآلمنة والفعالة للمخزون االحتياطي للذخيرة التقليدية.

لمراجع المعيارية لبرنامج المبادئ  المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، أو برمجية المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر المكملة أو ا 
 .التوجيهية الدولية التقنية للذخائر

بالنسبة  إّن العودة إلى الوثائق التالية الُمشار إليها هو أمر أساسي من أجل التطبيق العملي لهذه الوثيقة. ال تستعمل إال الطبعة المستشهد بها 
 جعية )بما في ذلك أي تعديالت( بالنسبة للمراجع غير المؤرخة.وتستعمل الطبعة األخيرة للوثيقة المر للمراجع المؤرخة.

 المراجع المعيارية  2

ال   ترد قائمة بالمراجع المعيارية في الملحق "أ". ويشار إلى هذه الوثائق في النص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياتها متطلبات هذه الوثيقة.
وتستعمل الطبعة األخيرة للوثيقة المرجعية )بما في ذلك أي تعديالت( بالنسبة للمراجع   خة.تستعمل إال الطبعة المستشهد بها بالنسبة للمراجع المؤر

 غير المؤرخة.

تبط  يحتوي الملحق باء على قائمة من المراجع اإلعالميّة التي تأخذ شكل ببليوغرافيا والتي تسرد وثائق إضافيّة تحتوي على معلومات أخرى تر
  التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة. بمحتويات هذه الوحدة من المبادئ

 

 IATG 1.80يحتوي الملحق تاء على سيناريوهات مرجعية يتم حلها بالوسائل الواردة في هذا المبدأ 

 

 

 المصطلحات والتعاريف  3

ي الوثيقة بما يخدم األغراض الخاصة بهذا المبدأ التوجيهي، تطبق المصطلحات والتعريفات التالية، باإلضافة إلى القائمة األكثر شمولية الواردة ف
IATG 01.40 ، : والتعريفات والمختصرات المصطلحات مسرد. 

، "ينبغي"، "قد" و "يمكن" للتعبير عن األحكام   الكلمات "يجب" خدامفي كافة وحدات المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة، يتم است
 وفقاً الستخدامها في معايير األيزو. 

a)  وتستخدم لإلشارة إلى المتطلبات التي يجب اتّباعها بصرامة للتوافق مع الوثيقة والتي ال يجوز االنحراف  تدل "يجب" على شرط :
  عنها.

b) إلى أن واحدا من بين عدة احتماالت موصى به باعتباره مناسبا، دون ذكر أو استبعاد   وتستخدم لإلشارة  :تشير "يجب" إلى توصية
اآلخرين، أو أن مسارا للعمل مفضل ولكن ليس مطلوبا بالضرورة، أو أن )في صيغة النفي، "ال ينبغي"( يتم استنكار إمكانية معينة،  

 أو مسارا للعمل ولكن دون حظره. 

c) وتستخدم لإلشارة إلى جواز مسار عمل معيّن في إطار حدود الوثيقة.   :اإلذن تدل "يجوز" على 

d)  :وتستخدم للتعبير عن اإلمكانية والقدرة، سواًء كانت مادية أو بدنية أو عرضية.  تشير "يمكن" إلى اإلمكانية والقابلية 
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 التأثيرات الفيزيائية لالنفجار  -مقدمة  4

 

 مادية لالنفجار، يتم وصفها عادةً على أنها مجموعة من عدة تأثيرات أولية بالطريقة التالية: عند التعامل مع وصف التأثيرات ال

 

 انفجار جوي

ينتج عن التفجير ظاهرة فيزيائية لموجة صدمة، والتي تخضع لصدمات صدمية معقدة عند   يتكون هذا التأثير من حدثين في تتابع سريع للغاية. 
ازات الساخنة المتولدة والمتوسعة الناتجة عن االنفجار رياًحا شديدة االنفجار، مما يخلق ضغطًا ديناميكيًا على  تنتج الغ انعكاس األسطح المحيطة.

 المناطق المحيطة. 

 

 التوقع

 يعتبر التجزئة عموًما من نوعين:  يلخص هذا التأثير المصادر المختلفة للشظايا التي نشأت أثناء االنفجار.

عادة ما تكون هذه الشظايا صغيرة ويتم إطالقها   تحطم المادة عند التالمس المباشر مع المتفجرات )مثل الغالف(.تنتج الشظايا األولية عن  
 م / ث. 2000بسرعات تصل إلى 

 اتجة.نالحطام الثانوي ينبع من الهياكل والعناصر األخرى القريبة من االنفجار، والتي تتدمر أو تتسارع بفعل الرياح العاتية أو من الحفرة ال
 عادة ما يكون هذا الحطام أكبر في الحجم من الشظايا األولية ويتم إطالقه بسرعات تصل إلى مئات األمتار / الثانية. 

 

 الصدمة األرضية 

 تؤدي صدمة األرض إلى حركة موضعية لألرض أو الهياكل. الصدمة األرضية هي نتيجة اقتران طاقة االنفجار باألرض.

 

 الحراريةاآلثار 

ثانوية. عادة ما تكون التأثيرات الحرارية أقل حدة من الضرر   ترتبط التأثيرات الحرارية بالكرة النارية لحدث متفجر وقد تؤدي إلى حرائق 
 الناجم عن انفجار الهواء والتفتت، وبالتالي فهي تلعب دوًرا ثانويًا فقط في تحليل نتائج االنفجار. 
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 نمذجة التأثيرات  5

 ويانفجار ج 5.1

 على األرض هو األساس ألي تقييم إضافي للعديد من نماذج التنبؤ.  TNTعادة ما يكون االنفجار الهوائي النفجار ميداني حر لمكافئ 

 

 كرانز  –قانون التدريج لهوبكنسون   .5.1.1

، والتي تُعرف  QDحر قاعدة  يتبع انفجار الهواء في المجال ال المجاني بدقة من خالل تجارب مكثفة في الماضي.  TNT-airتمت دراسة انفجار  
 (. 1أيًضا باسم قانون تحجيم الجذر التكعيبي في هوبكنسون كرانز )جدول 

تستعمل العديد من الدول قواعد مستندة على   وهو أساس معظم العمل الخاص بتقدير المسافات اآلمنة من الكمية والمسافات الفاصلة المالئمة.
 ة المتفجرة وحيث يتواجد الناس، وفي بعض الحاالت، المنشآت / المعدات المهمة المعرضة للمخاطر.المتفجرات، وكميتها، والمسافة بين الماد 

 على عالقة مرتبطة بالضغط.  QD. الذخيرة يعتمد مفهوم HD 1.1لـ 

يحدد  والذي  الزائد،  الضغط  من  معين  بمستوى  مباشًرا  ارتباطًا  ترتبط  والتي  معينة،  مقياس  بمسافة  التأثيرات  بعض  مقياس ترتبط  قانون  ه 
   .AASTP-1الموضح في  QDيستخدم هذا النهج في مفهوم تحديد موقع  (.2كرانز )جدول -هوبكنسون

جدول  ومع ذلك، يتضح تقييد هذا النهج من خالل حقيقة أن الدافع لموجة االنفجار ليس دالة مباشرة للمسافة المقاسة، كما هو الحال في الضغط )
3 .) 

 

1/3)2/W1) = (W2/R1(R  

 

1/3R = Z.W 

R )المدى )م = 

Z )ثابت التناسب )يعتمد على الضغط الفوقي المقبول لالنفجار = 

W )وزن المتفجرات )كيلوغرام = 

 
 كرانز  –: قانون التدريج لهوبكنسون 1جدول 

 

  أمان تخزين المتفجرات: 4" المستعمل فيZأمثلة للمعامل " 2يبين جدول 

Z المالحظات الغرض 

8.0 
الفاصلة بين بنايات معالجة الذخيرة في منطقة لتخزين يستعمل للتنبؤ بالمسافات 

 المتفجرات. 

تسري المزيد من المسافات اآلمنة الدنيا إذا   ▪
أقل من مستوى معين يختلف لكل   Rكانت 

 ".Zوظيفة من وظائف " 

14.8 
يُستعمل للتنبؤ بالمسافات الفاصلة بين مخزن للمتفجرات وطريق مرور عام  

 المدنيون.يستخدمه 

22.2 
يُستعمل للتنبؤ بالمسافات الفاصلة بين مخزن للمتفجرات وبناية يسكنها  

 المدنيون.

44.4 
يُستعمل للتنبؤ بالمسافات الفاصلة بين مخزن للمتفجرات وبناية ضعيفة يسكنها 

 المدنيون )مثل، مدرسة(. 

 
 " Z: أمثلة للثابت "2جدول 

 
 

، المسافات اآلمنة للكمية  20.02المزيد من التفاصيل عن االستعمال العملي لهذه الصيغة في جزء المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر  
 .5لألمم المتحدة  SaferGuardالتكميلي على موقع الويب  IATGيمكن العثور على برنامج  .والمسافات الفاصلة. 

 كمية المتفجرات
 )كجم(  

 المسافة
 متر 

 الضغط الساقط المسافة المتدّرجة
 بار

 الدفعة الساقطة 
 ]بار / أمتار[ 

مدة المرحلة  
 اإليجابية 
 ]أمتار[

1000 222 22,2 0,054 1,43 61,1 

 

 ". Z" في برمجية المبادئ التوجيهية التقنية الدولية، رغم أن البرمجية تسمُح للمستخدم بإدخال قيم بديلة لـ"Zهذه هي اإلعدادات االفتراضية لـ" 4
5saferguard/-s://www.un.org/disarmament/unhttp  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/hopkinson-cranz/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/hopkinson-cranz/
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8000 444 22,2 0,054 2,87 122 

64000 888 22,2 0,054 5,74 244 

 مثال على تطبيق قواعد القياس  - 3جدول 
 
 

األساليب األكثر شهرة المستخدمة في األدوات الهندسية هي إما  يتم حساب الضغط الزائد باستخدام الصيغ التجريبية لوصف موجة االنفجار.
  Graham-Kinneyتم التحقق من صحة صيغ   . Grahamو   Kinneyأو الصيغ من قبل    6Bulmashو    Kingeryالصيغ التي طورها  

 . Z = 40على  Bulmash-Kingery؛ بينما تقتصر مجموعة بيانات Z = 500لمسافات أكبر، حتى  7

الصيغ   أدوات   Bulmashو    Kingeryالتي طورتها  إن  في  تنفيذها  الهندسية، ويتم  األدوات  في  راسخة  السطحي نصف كروي  لالنفجار 
إلى مفهوم   لكن البيانات مشتقة من رشقات هوائية -نهج كيني .AASTP-1 QDهندسية شائعة باإلضافة  جراهام معترف به علميًا أيًضا، 

  كروية.

اختيار وصف   يتم  في    Kingery-Bulmashلذلك،  الصلة  ذات  االنفجار  موجة  معلمات  الكروية لوصف  السطحية نصف   IATGللدفقة 
1.80 . 

 

   Bulmashو  Kingeryوصف موجة االنفجار بواسطة  .5.1.2

 المعلمات المميزة لموجة االنفجار الالزمة لمزيد من الحساب لتأثيرات االنفجار هي:

 ذروة الضغط لموجة االنفجار المتسعة بحرية: هذا هو ضغط الحادث

 هذا هو الضغط الذي يتعرض له الجسم، والذي يقع أمام عائق كبير عمودي على اتجاه تمدد موجة االنفجار الضغط المنعكس:

سها رياح االنفجار  : هذا هو الضغط اإلضافي الذي يتعرض له جسم متمركز في تدفق موجة االنفجار، بسبب القوى التي تمارالضغط الديناميكي
 التي تسببها الغازات المتوسعة.

 هما نبضات الفعل المقابلة لموجة االنفجار.الدفعة المنعكسة و الدفعة الساقطة

الصدمة على مسافة معينة، ومدة   وقت وصول جبهةالتجريبية هي    Kingery-Bulmashمزيد من معايير التوصيف التي توفرها معادالت 
    موجة الصدمة. وسرعة المرحلة اإليجابية لموجة االنفجار 

. هذه  Bulmashو    Kingeryتم توفير هذه المعلمات الفيزيائية األساسية لموجة االنفجار بسهولة من خالل الصيغ التجريبية التي طورها  
حديد ضغوط الميادين الحرة واألحمال على اإلنشاءات، وتُشكّل قاعدة برمجية البرنامج المعادالت مقبولة على مستو واسع كتنبؤات هندسية لت

تقريرهما تجميعاً للبيانات المستقاة من اختبارات تفجيرية باستعمال شحنات يتراوح وزنها من أقل    8ويضم   األمريكي آلثار األسلحة التقليدية.
 جد مجموعات بيانات لالنفجار الكروي في الهواء الحر والنفجار سطح نصف كروي.تو كيلوغرام.  400,000من كيلوغرام، إلى أكثر من  

يتم وصف االنفجار الجوي لالنفجار األرضي، كما هو الحال في منشأة التخزين، من خالل بيانات انفجار السطح نصف الكروي الموضحة  
 أدناه.  

البرمجية المرافقة للمبادئ (، متضمنة في 4معادالت عالية المستوى )انظر جدول  وقد استعمل المؤلفان أساليب توفيق المنحنى لتمثيل البيانات ب
 لسهولة التطبيق.   9التوجيهية الدولية التقنية للذخائر 

T  )اللوغاريتم المشترك للمسافة )م = 

*T1+K0U=K 
nUn............C 3U3+ C 2U2U + C1+ C 0Y = C 

Y   )اللوغاريتم المشترك لمعايير االنفجار الجوي )متري =  
 )ضغط أو دفعة(  

0,1 ,2 etcC  ثابت = 

T1+ K 0U = K 

0, 1 etcK  ثابت = 

T )اللوغاريتم المشترك للمسافة )م = 

 
 : الشكل العام لمعادلة المتعدد الحدود لكنجري وبولماش المتعددة الحدود4جدول 

 

6Kingery،C.N and Bulmash ،G  معلمات ،.Airblast  من رشقاتTNT  ،02555الهوائية الكروية ورشقات السطح نصف الكروية-TR-ARBRL  أبريل ،
1984  . 

 ، سبرينغر. 1985الصدمات المتفجرة في الهواء،  كيني، ج.جراهام. 7
 .TR-ARBRL-02555معايير االنفجار الجوي النفجار كروي جوي وانفجار شبه كروي سطحي للـ تي إن تي، التقرير التقني األمريكي   .وجيرالد بولماشتشارلز إن كنجري  8

 .  1984أبريل/نيسان   مختبر األبحاث الباليستية، أرض إختبار آبردين، ميريالند، الواليات المتحدة األمريكية.
9bulmash/-saferguard/kingery-sarmament/unhttps://www.un.org/di  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/kingery-bulmash/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/kingery-bulmash/
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 أدناه.  5وترد أمثلة على نتائج الحساب في جدول  . 5-5، جدول AASTP-1في  blastwaveيتم توفير معامالت حساب معلمات 

  100000  10000  1000 المقدار )كجم(  

 50 50 50 مسافة )م(

 1,078 2,32 5 المسافة المتدّرجة

 11,5 2,02 0,43 الضغط الساقط )بار(

 82 25,2 5,9 الدفعة الساقطة )بار / أمتار(

 17,9 1,12 0,062 الضغط الزائد الديناميكي ]بار[ *(

 66,5 6,8 1,01 الضغط المنعكس )بار(

 372 65,5 12,6 الدفعة المنعكسة )بار(

 93 46,8 37,9 مدة المرحلة اإليجابية ]أمتار[

 24,8 48,1 82,4 وقت وصول موجة الصدمة ]أمتار[

 1114 559 398 سرعة موجة الصدمة ]م / ث[ 

 6*( يتم اشتقاق الضغط الزائد الديناميكي من العالقة الواردة في جدول 

 Kingery-Bulmash: أمثلة على معلمات موجة االنفجار المحسوبة بواسطة صيغ 5جدول 
 

 

 

 
)i+Pa²/(7*Pi=5/2*PdynP 

 

dynP ضغط ديناميكي = 

i P الضغط الساقط = 

aP)الضغط المحيط )كيلو باسكال= 

 
 الضغط الديناميكي : حساب 6جدول 

 
 

 قانون التحجيم لظروف الغالف الجوي  .5.1.3

ى في حالة موجات االنفجار الناتجة عن انفجارات على ارتفاع، حيث األحوال المحيطة يمكن أن تختلف الظروف اختالفاً كبيراً عنها عند مستو
  قانو التدريج لساكس إلى صياغة عوامل تدريج االرتفاع.ويؤدي تطبيق  10البحر، فإن قانون التدريج األكثر استعماالً هو قانون ساخس.

 

مختبر األبحاث الباليستية، أرض إختبار آبردين، ميريالند، الواليات   .466التقرير التقني األمريكي   . اعتماد اإلنفجار على الضغط المحيط ودرجة الحرارة.جي   .ساخس آر10
  . 1944المتحدة األمريكية. مايو/أيار 
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جة عند االرتفاع "  "zالمسافة الُمدّرّْ
1/3)z/P0= (P dzS 

 

ج عند االرتفاع "  "zالدفعة الُمدّرّْ

) 0/Pz= (P pzS 

 

ج عند االرتفاع "  "zالدفعة الُمدّرّْ

  2/3.1/2)zT/0(T(Pz/P0الحجم = )

 

ج عند االرتفاع "  "zالدفعة الُمدّرّْ
1/2)z/T0.  (T 1/3)z/P0= (P tS 

dzS" جة عند االرتفاع  " )م(z= المسافة الُمدّرّْ

0P  ( )كيلو باسكال( 101.33= الضغط المحيط )كيلو باسكال 

zP  " الضغط عند االرتفاع =z)كيلو باسكال( " 

pzS  " ج عند االرتفاع  " )كيلو باسكال(z= الضغط الُمدّرّْ

izS " ج عند االرتفاع  " )كيلوغرام. م/ث(z= الدفعة الُمدّرّْ

0T ( )كي( 288.160= درجة الحرارة المحيطةK) 

zT " درجة الحرارة عند االرتفاع =z" (K) 

tS " جة عند االرتفاع  " )ث(z= األزمنة الُمدّرّْ

 
 : العوامل التدريجية لساخس 7جدول 

 
 

 (: 8)جدول  2000متًرا في ارتفاع  50كجم على مسافة  100000مثال: 
 

 
 100000 100000 كمية المتفجرات ]كجم[ 

 50 50 مسافة )م(

 3000 ملم  0 ارتفاع فوق البحر ]م[

 1,08 1,08 المسافة المتدّرجة

 7,99 11,5 زيادة الضغط الحادث ]بار[

 86,1 82 الدفعة الساقطة [بار / أمتار]

 12,4 17,9 الزائد الديناميكي ]بار[ *(الضغط 

 46,0 66,5 الضغط الزائد المنعكس ]بار[

 301 372 الدفعة المنعكسة ]بار[

 109 93 مدة المرحلة اإليجابية ]أمتار[

 
 تصحيح ارتفاع معلمات االنفجار بواسطة قانون التدريج لساخس  ::8جدول 

 

 السقوطيعتمد معامل انعكاس الضغط على زاوية  .5.1.4

 

 يصلح الضغط المنعكس المحسوب لسطح عمودي على اتجاه الموجة، وهي الحالة األشد من حيث التحميل. 
 

تم توفير اعتماد معامل   إنها دالة الرتفاع الضغط وزاوية السقوط.  ينخفض الضغط المنعكس مع زيادة زاوية السقوط ولكن ليس بشكل رتيب.
 . 2-193، جدول  UFC  11-3-340-02االنعكاس على زاوية الوقوع في 

 
بار(، يوجد حد أقصى عند زوايا السقوط األعلى، والتي يمكن أن تتجاوز الضغط    1بالنسبة للضغط الزائد الصغير )ضغط الحادث أقل من  

  ٪.50المنعكس العمودي بنسبة 
درجة لهذه الحاالت، يعتبر استخدام الضغط الزائد    50-40ع، يوجد حد أقصى لعامل االنعكاس في المنطقة بين  بالنسبة للضغط الزائد المرتف

 المنعكس العمودي افتراًضا متحفظًا.
 
 

 1000 1000 1000 1000 كمية المتفجرات ]كجم[ 

 50 20 10 5 مسافة )م(

 

1102-340-3-UFC، 2014سبتمبر   2،01؛ التغيير 2008ديسمبر  05 .وزارة الدفاع األمريكية .الهياكل المقاومة آلثار التفجيرات غير المقصودة 
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 234 46,05 15,65 4,93 المسافة المتدّرجة 

 50 الحادث ]بار[ زيادة الضغط 
 

5,0 0,50 0,05 

 الضغط الزائد ]شريط]  انعكاسي زاوية الحادث 

 0,10 1,18 22,5 408 درجة )عمودي( 0

10° 390 22,0 1,18 0,10 

20° 363 21,1 1,17 0,10 

30° 330 20,1 1,17 0,10 

40° 296 20,2 1,17 0,10 

45° 358 17,1 1,32 0,10 

50° 312 13,6 1,41 0,10 

55° 227 11,2 1,37 0,10 

60° 150 9,6 1,17 0,11 

70° 65 7,3 0,87 0,14 

80° 50 6,0 0,66 0,098 

85° 50 5,4 0,58 0,069 

 
 كجم    1000مثال النفجار  - : اعتماد الضغط المنعكس على زاوية السقوط ومستوى الضغط 9جدول 

 
 
 
 
 

 مكافئ تي إن تي  .5.1.5

في مجتمع المتفجرات، من اإلستراتيجية الشائعة تحديد مكافئ مادة تي إن تي لنوع   االنفجار لمادة تي إن تي.تم تطوير صيغ توصيف موجة  
 . Kingery-Bulmash TNT-blastالمتفجرات ذات األهمية الستخدام صيغ 

 إلى تقديرات تقريبية مبررة نظريًا.توجد معامالت مشتقة من التجربة باإلضافة   ومع ذلك، فإن صيغة مادة تي إن تي ليست خاصية محددة بدقة.
 . 2-5، جدول  AASTP-1(، مأخوذة من 10لتوفير نهج موحد، تم جدولة مكافئات تي إن تي ألنواع عديدة من المتفجرات أدناه )جدول 

 

 المتفجرات 
 الكتلة المكافأة لـ تي إن تي

 مجال الضغط )ميجا باسكال(  
 الدفعة  ذروة الضغط

ANFO 0,82 0,82 0.007 – 0.700 

 0.350 - 0.035 0.98 1.11 المكون ب  

 0.700 - 0.070 1.19 1.37   4المكون ج

H-6 1.38 1.15 0.035 -0.700 

 تقدير 1.06 1.06  75/25أوكتول 

 0.700 – 0.035 1.00 1.42 بنتوليت  

 0.700 – 0.035 1.11 1.27 بنتايري ثريتول تترانيترات

 -- 1.09 1.14 تراي آزاسيكلوهيكسان  

تراي آزاسيكلوهيكسان / تي إن تي  
 )سايكلوتول(   60/40

1.14 1.09 0.035 - 0.350 

 0.1400 – 0.021 -- 1.07 تيتريل 

 قياسي 1.00 1.00 تي إن تي 

 -- II  1.23 1.28توربكس  

 0.700 – 0.035 0.96 1.07  80/20تريتونال  

 
 (  2-5، جدول AASTP-1: معادلة مادة تي إن تي )البيانات مأخوذة من 10جدول 
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إلعطاء انطباع عن التباين في تكافؤ   . 1-2، جدول UFC-3-340-02بناًء على درجات حرارة التفجير المجدولة في  TNTتم توفير مكافئ 
TNT  أدناه.  11اعتماًدا على النهج، يتم توفير جدول 

 المتفجرات 
 الكتلة المكافأة لـ تي إن تي

 مكافئ مادة تي إن تي.   حرارة التفجير  

 0,53 1.04 باراتول  

 1,09 2.15 المكون ب  

 1,13 2.22   4المكون ج

 1,15 2.27 إتش.إم.إكس

 1,09 2.14 50/50بنتوليت  

PBX 9407 2.24 1,14 

 1,17 2.31 بنتايري ثريتول تترانيترات

 1,15 2,27 تراي آزاسيكلوهيكسان 

 1,07 2,11 تيتريل 

 1,00 1,97 تي إن تي 

NQ 1.49 0,76 

NG 2.22 1,13 

 
 (  1-2، جدول UFC-3-340-02:  صيغة مادة تي إن تي )البيانات مأخوذة من 11جدول 

 

 

 

 ( PES) (PESاالنفجار المحتمل )تعديل االنفجار بواسطة موقع   5.2

في حالة حدوث تفجير داخل مبنى، من الواضح أن انتشار موجة االنفجار سيقل، حيث يتم استهالك جزء من الطاقة عن طريق إتالف الهيكل 
 المحيط. 

طة الهياكل المحيطة ألنواع معينة من بناًء على تحليل مجموعات البيانات الكبيرة، تم اشتقاق االرتباطات التجريبية لتوهين موجة االنفجار بواس
  A-5يتم ضبط كمية المتفجرات بواسطة معامل وزن مشتق من جدول   . 4.2.2، الفصل  DDESB TP-14المباني، والتي يتم توفيرها في  

قة الهندسة ال توفر أي تقليل  بالنسبة لمباني القرميد الطينية المجوفة، يُفترض أن المباني ساب ويتم إعادة حساب الضغط واالندفاع بالوزن المعدل. 
 لالنفجار.

 : PESبتقييم األنواع التالية من مباني  DDESB TP-14يقوم 

  مفتوح 

 ECMالقوس الخرساني الصغير 
ECM  مستودع مغطى بالتراب = 

 ECMالقوس الخرساني المتوسط 
 

 ECMقوس خرساني كبير 
 

 ECMقوس فوالذي صغير 
 

  ECMقوس صلب متوسط 
 

 ECMقوس فوالذي كبير  
 

AGBS  صغير 
AGBS  هيكل من الطوب فوق األرض = 

 AGBSمتوسط 
 

AGBS  كبير 
 

PEMB  
PEMB مبنى معدني معد مسبقًا = 
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 بالط طيني مجوف 
 

OB  مبنى خرساني صغير 
OB مبنى إداري = 

OB مبنى خرساني متوسط 
 

HAS 
HAS  مأوى الطائرات المتصلب =  

 سفينة صغيرة
 

 سفينة متوسطة
 

 OBجبهة خرسانية متوسطة ضعيفة 
 

 حاويات األيزو
 

 
 

 DDESB TP-14المحددة في  PES: أنواع بناء 12جدول 
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 (  ESتعديل االنفجار بواسطة موقع مكشوف )  5.3

 تهوية كبيرة عبء االنفجار على هيكل متوازي المستطيالت بدون فتحات  .5.3.1

 لتحديد تأثير االنفجار على مبنى قريب، يجب أيًضا مراعاة العديد من التأثيرات المعدلة. 

  يمكن تقسيم القوى المنقولة إلى هيكل فوق األرض إلى أربعة مكونات عامة:

 القوى الناتجة عن ضغوط الحادث  •

 القوى المرتبطة بالضغط الديناميكي •

 الحادث الذي يؤثر على سطح متداخل القوى الناتجة عن انعكاس ضغط  •

 الضغوط المرتبطة بالمرحلة السلبية لموجة الصدمة.  •

تم إعطاء تقريب أكثر تفصيالً لسجل الضغط اإلجمالي  ، والذي تم توضيحه أدناه.AASTP-1يتم توفير نهج مبسط لمرحلة الضغط اإليجابي في  
  .3-2.15، الفصل UFC-3-340-01في 

 (: 1االفتراضات الخاصة بالحسابات التالية )انظر أيًضا الشكل  

 الهيكل له شكل مستطيل  ✓

جار على أنها  من ارتفاع المبنى، مما يعني أنه يمكن افتراض موجة االنف  Machويمتد جذع    Machيقع الهيكل في منطقة جذع   ✓

 موجة عمودية منتظمة تقترب من الهيكل 

 
 حمل االنفجار على هيكل متوازي المستطيالت  - 1الشكل  

 

أو    2 ،1... الموضع    x( هي )1)الشكل    3 ،2 ،1( في الموضع  Kingery-Bulmashمعلمات انفجار الهواء المميزة المطلوبة )معادالت  
3 ) 

 i,XP(ضغط ذروة الحادث ) ✓

 i,XI(الدفعة الساقطة ) ✓

 فقط(  1( )الموضع r,xPضغط الذروة المنعكس ) ✓

 فقط( 1( )الموضع r,xIالدفعة المنعكسة ) ✓

 a,xt(وقت الوصول ) ✓

 o,xt(مدة المرحلة اإليجابية ) ✓

 xU(سرعة جبهة موجة الصدم) ✓

 o,x*txU((( )يقدر بـ w,xLطول موجة االنفجار من المرحلة اإليجابية ) ✓

 

 

 

   معلمات المبنى: 

L طول المبنى ... 
D )موضع التحميل األقصى للعنصر اإلنشائي )عادةً نقطة منتصف امتداد العنصر ..... 
H  ارتفاع المبنى ... 
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W عرض المبنى ..... 
S  االرتفاع أو( 0،5... مسافة الفصل * W)أيهما أقل قيمة ، 

 

 

 تحميل الوجه األمامي:   

i,1/Pi,1=2*Iof,1t of,1t الوهمية للمرحلة اإليجابية = المدة 

o,1*t1=Uw,1L  

r,1/Pr,1=2*Irt tr مدة الضغط المنعكس = 

)i,1+Pa²/(7*Pi,15/2*Po,1 q o,1q  1= الضغط الديناميكي عند النقطة 

o,1q ( 1،023= الضغط المحيط  )بار 

of,1*to,1=0,5*qq,1I q,1I  1= نبضة ديناميكية عند النقطة 

q*ID1=CdI D1C   =( 1،0= معامل السحب) 

)c,ts*=MIN (tst 

)o,1*qD1+Ci,1(P-r,1/(P*to,1)qo,1*D1+Ci,1(P-r,1*tr,1=(Ps*t 

1=3*S/Uct 

st   الوقت عند نقطة التقاطع بين الضغط المنعكس وضغط السحب / الجانبي المشترك = 

ct)وقت اإلزالة )للضغط المنعكس = 

s)*to,1*qD1C-i,1P-1,rIr*=0,5*(P 

r,1+Id+Is,1I=I 

 

 شكل موجة الضغط: 

)of,11/t-)*(1qo,1*D1+Ci,1)+(Ps1/t-*(1r*=P(t): Pst<t<0 

o,1*qD1C-i,1P-r,1=Pr*P 

)of,1t/t-)*(10,1*qD1+Ci,1=(P(t): Pof,1t<t<st 

 

 
  :  حساب حمولة الجدار األمامي 13جدول 
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 الجدار الجانبي )عند نقطة المنتصف(: 

i,2/Pi,2=2*Iof,2t  

of,2+ta,1t-a,2=t2,efft 2,efft المدة الفعالة للمرحلة اإليجابية = 

o,2*t2=Uw,2L  

/Lw,2C=L 
+0,9551*C+0,243320,6963*C-3+0,2817*C40,0584*C-5=0,0048*C2C 

0,0774-+1,6217*C21,3207*C-3+0,5682*C40,1203*C-5D/L=0,0098*C 
D=L*D/L 

 2=D/Ud2t 

 

)2,i+Pa²/(7*Pi,2= 5/2*Po,2 q  

 o,2*qD2+Ci,2*P2=CoP 

2,eff*to=0,5*PsI 

D2C=-0,4 )معامل السحب( 

 شكل موجة الضغط: 

d2*t/to=P(t): Pd2t<t<0 

))d2t-2,eff/(td2t*t-*(1o=P(t): P2,efft<t<d2t 

 

 
 للجدار : حساب الحمل الجانبي 14جدول 

 

 الجدار الخلفي:  

i,3/Pi,3=2*Iof,3t  

of,3)+t3+U2=2*H/(U3,efft 3,effT المدة الفعالة للمرحلة اإليجابية = 

of,3*t3=Uw,3L  

C=Lw,3/H 
+0,9551*C+0,243320,6963*C-3+0,2817*C40,0584*C-5=0,0048*C3C 

0,0774-+1,6217*C21,3207*C-3+0,5682*C40,1203*C-5D/L=0,0098*C 
D=H*D/L 

 

2=D/Ud3t  

)3,i+Pa²/(7*Pi,3= 5/2*Po,3 q  

o,3*qD3+Ci,3*P3=CoP 

3,eff*to=0,5*PsI 

D3C=-0,4 )معامل السحب( 

d3*t/to=P(t): Pd3t<t<0 

))d3t-3,eff/(td3t*t-*(1o=P(t): P3,efft<t<d3t 

 

 
 : حساب حمولة الجدار الخلفي 15جدول 
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 مكشوف انفجار داخل مبنى   .5.3.2

يتم حساب مستوى التخفيض للضغط   .4.2.3أيًضا طريقة لتقدير الضغط داخل المبنى، كما هو موضح في الفصل  DDESB TP-14يوفر 
 ال يميز هذا النموذج بين نوع أو جودة مختلفة من النوافذ.  من النسبة المئوية للزجاج لجدران المبنى ونسبة األضرار التي لحقت بالنوافذ.

 ٪ من الزجاج.25٪ عند نسبة 0٪ إذا ظلت جميع النوافذ غير تالفة، ويتم تقليله تدريجيًا إلى 50حد األقصى لمستوى التخفيض بنسبة يُفترض ال

 يتم تحديد منحدر التخفيض من دالة الضغط والوزن المتفجر.  كمعامل بناء، يتم إدخال مساحة فتحة التهوية إلى نسبة حجم المبنى.

 مطلوبة: ESالمعلومات التالية عن المبنى 

 نوع المبنى  ✓

 نسبة الزجاج ✓

 المساحة األرضية ✓

 

 :ESبتقييم األنواع التالية من  DDESB TP-14يقوم 

RC إسمنت مسلح  

  الخرسانة المسلحة المتوسطة 

  إمالة كبيرة من الخرسانة المسلحة 

  البناء الصغير المقوى 

  متوسط البناء المقوى

  صغير غير مدعمطوب 

  حجارة متوسطة غير مدعمة

  حجارة كبيرة غير مدعمة 

PEMB  صغير 
PEMBمبنى معدني معد مسبقًا = 

  PEMBمتوسط 

PEMB  كبير  

  إطار خشبي صغير 

  إطار خشبي متوسط 

  متوسط مسمار الصلب

  مقطورة / مبنى خشبي 

  مركبة متحركة 

  مركبة ثابتة 

 
 DDESB TP-14المحددة في  ES: أنواع المباني 16جدول 
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 الحد من االنفجار بالحواجز    5.4

 1إشعاًرا قصيًرا بشأن الحد من االنفجار بالحواجز: تحدث تأثيرات التدريع الكبيرة فقط على مسافات متدرجة تبلغ حوالي  AASTP-1يعطي 
 ومن الصعب تحديد التأثيرات.  1/3م / كجم

٪ في الجانب األمامي  50وثيق لتأثيرات الحماية للمباني في تكوينات معينة تؤدي إلى تقليل االنفجار بنسبة تصل إلى  من ناحية أخرى، هناك ت
 .12للمبنى المحمي والعكس بالعكس من خالل تأثيرات االنعكاس على الجدار الخلفي للمبنى المدرع  

 .CFDبيانات تجريبية والتحقق من صحتها باستخدام طرق  نموذج تجريبي يعتمد على تحليل قاعدة    13Zhou and Haoطور كل من  
 المعلمات هي:

• W  كجم، 10000إلى  10= كمية المتفجرات، تتراوح من  

• R  المسافة بين =PES  وES م،  50إلى  5، تتراوح من 

• ESH  ارتفاع =ES  م 40إلى  3من  

• BH  م  0،25أمتار؛ سمك في البعد  4إلى  1= ارتفاع جدار االنفجار من 

• L  المسافة بين =PES  م. 40إلى  1والحاجز، والتي تتراوح من 

 . 0،8إلى  0،2لقاعدة البيانات من  L / Rتراوحت نسبة 

 يوفر النموذج معلومات عن التوزيع وقيم الذروة للضغط المنعكس واالندفاع على الجانب األمامي للمبنى، والذي يتأثر بحاجز. 

-Kingeryمن معادالت   Dو    Wاإلدخال هي ضغط الحادث واالندفاع والضغط المنعكس والدافع لتكوين المجال الحر )المشتق من  معلمات  
Bulmash المسافة بين )PES  وES (D( ارتفاع ،)BH( الحاجز، ارتفاع المبنى )ESH والمسافة ،,)L  بينPES  .والحاجز 

/R)+B0,5626 *lg(H –/R))*lg Z B0,1359+(0,3272+0,1995*lg(H-=maxAP 

+0,4666*L/R 

maxAP  معامل تخفيض الضغط األقصى = 
1/3Z=R/W 

lg  اللوغاريتم المشترك = 

/R)+B0,5044*lg (H –/R))*lg Z B=0,0274+(0,4146+0,2393*lg(HmaxAI 

+0,2538*L/R 

maxAI معامل الحد األقصى من النبض = 
 

0,1709*lg(L/R)-/R)B0,4043*lg(H-0,4275+0,0366*lg Z-)/R = BH-min(HP minHPارتفاع الضغط األدنى =  

0,3475*lg(L/R)-/R)B0,4302*lg(H-0,0284+0,244*lgZ-=max/APminAP minAP معامل االختزال للضغط األدنى = 

0,2377*lg(L/R)-/R)B0,2450*lg(H-0,2474+0,1084*lgZ-)/R=BH-min(HI minHI ارتفاع الحد األدنى من الدافع = 

0,2013*lg(L/R)-/R)B0,3171*lg(H-=0,3196+0,2154*lgZmax/AIminAI minAI معامل التخفيض لالندفاع األدنى = 

0,4109*lg(L/R)-/R)B0,0105*lgZ+0,7806*lg(H-/R=1,0995maxHP maxHP أقصى ارتفاع لخفض الضغط = 

0,1841*lg(L/R)-0,0843*lgZ+0,8329*lg(H/R)-/R=1,1994maxHI maxHI أقصى ارتفاع للحد من الدافع = 

 
 : حساب الضغط وخفض االندفاع بالحواجز 17جدول 

 

 

12A. Remennikov2007،25ت األحمال المتفجرة، ، أحدث توصيفا. https://ro.uow.edu.au/engpapers/4245-1  . 
13Q. Zhou, H. Hao-X. ،2008، 363-375،(5) 35، توقع أحمال انفجار الهواء على الهياكل خلف حاجز وقائي، المجلة الدولية لهندسة التأثير  . 
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 ملف تعريف مبسط للضغط وتقليل النبضات بواسطة المتاريس  - 2الشكل  
 

 

، يحدث حد أدنى محلي من حمل االنفجار ويتم تقريب الضغط والملف الجانبي الدافع على واجهة المبنى بمنحنى  H-R <4/(BLبالنسبة إلى )
 . 2وفقًا للجانب األيسر من الشكل 

 . 2، ال يوجد حد أدنى محلي ويتبع ملف تعريف الضغط واالندفاع المنحنى على الجانب األيمن من الشكل H-R>4/(BLبالنسبة لـ )
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 والركام الشظايا  5.5

 لتحديد المسافات اآلمنة على مستويات االنفجار فقط.  Q-Dيعتمد مفهوم   غالبًا ما يكون رمي الشظايا والحطام تأثيًرا مهيمنًا في أحداث االنفجار.
 من المتفجرات.  ال يُنظر إلى رمي الشظايا والحطام إال بشكل غير مباشر، ألن خطًرا معينًا من الرمي يرتبط بطريقة عامة جًدا بكمية معينة

 لذلك، هناك حاجة إلى نماذج لتوصيف أكثر تفصيالً للشظايا والحطام الناتج عن االنفجار. 

 تتمثل إحدى األدوات في حساب المسارات الختيار تمثيلي للشظايا والحطام.

 

 حساب المسار    .5.5.1

 يمكن حساب المسارات بواسطة المعادالت الفيزيائية األساسية:

)سيتم توفيره( يأخذ في االعتبار قوى الجاذبية والسحب ويفكر في االعتماد على كثافة الهواء ومعامل السحب  ECAأداة  النموذج المستخدم في
بالدوران. على السرعة. يتم اختيار   األداة مخصصة لألجسام غير المنتظمة التي يتم تسريعها بسبب االنفجار وال تعتبر المقذوفات المستقرة 

 ( كمعامل افتراضي.9-5)جدول   AASTP-1الطبيعية كما هو منصوص عليه في معامل السحب لألجزاء 

 معامل السحب      Machعدد  

0.1 – 0.2 0.85 

0.2 – 0.4 0.86 

0.4 – 0.6 0.90 
0.6 – 0.8 1.10 

0.8 – 1.0 1.25 

1.0 – 1.1 1.33 
1.1 – 1.2 1.415 

1.2 – 1.3 1.42 

1.3 – 1.4 1.40 
1.4 – 2.8 1.29 

2.8 – 5.6 1.15 

5. 11.2 1.115 

 (  9-5، جدول  fom AASTP-1لألجزاء الطبيعية )  Mach: اعتماد معامل السحب على رقم 18جدول 

 

 المعلمات التي يجب توفيرها للحساب هي: 

 السرعة االبتدائية للجزء ✓

 شكل القطعة )تقريبياً على شكل متوازي المستطيالت(  ✓

 كثافة الشظية )أو الوزن(  ✓

 معامل السحب )يتم اختياره من اختيار معين(  ✓
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 يحتاج حساب المسار الكامل إلى حل المعادالت التفاضلية المقترنة التالية.

 صيغة عامة:  

)g+FdragdU/dt=1/m*(F 

dragF  قوة السحب = 

gF  الجاذبية = 
U )السرعة الحالية للجزء )ناقل = 
T  وقت سفر الجزء = 
M )كتلة الشظية )كيلوغرام = 

،  Uكمكون رأسي لمتجه السرعة    vكمكون شعاعي و    uباستخدام  
 يمكن كتابة المعادلة على شكل معادلتين تفاضليتين مقترنتين: 

 

*u1/2*(u²+v²)κ-du/dt= 

g-*v1/2*(u²+v²)κ-dv/dt= 

K (3= المعامل الباليستي )كجم / م 
g  ثابت الجاذبية = 

)1/3*m2/3
m/(2*ρD*Ca*ρnΚ=S nS ( 2= رقم الشكل )لشظايا غير منتظمة الشكل 

mρالكثافة المادية للجزء = 
M )كتلة الشظية )كيلوغرام = 

DC  (18= معامل السحب )حسب السرعة، انظر جدول 

 
 : حساب المسار19جدول 

 

 السرعة األولية للشظية  .5.5.2

هي مجموعة من الصيغ المستخدمة في هندسة المتفجرات للتنبؤ بسرعة تسريع المتفجرات لطبقة محيطة من المعدن أو    14جورني   معادالت
ويمكن بعد ذلك استخدام تلك  ويحدد هذا سرعة إنطالق الشظايا عند تفجير غرض من أغراض الذخيرة. المواد األخرى عند انفجار المتفجرات.

نموذج شائع للتنبؤ بسرعة إطالق غالف   ادالت الباليستية األخرى للتنبؤ بمناطق الخطر أو باختراق الشظايا.السرعة األولية للشظية مع المع
يفترض النموذج وجود مادة ذات قوة شد عالية، والحديد الزهر كمادة هشة ال يغطيها النموذج؛ وفقًا لما ورد في   .Gurneyالذخيرة هو معادلة 

 ٪ فقط من القيم المحسوبة.  80هش الكتابات، تحقق سرعة الحديد ال

 

 15معادلة شحنة إسطوانية 
1/2-) + ½))exp(V/√2E) = ((M/C 

 

 16معادلة شحنة كروية
1/2-) + 3/5))exp(V/√2E) = ((M/C 

V )السرعة األولية للشظية )م/ث = 

√2E   )ثابت جورني لكمية محددة من المتفجرات )م/ث = 

M ) )17= الكتلة اإلجمالية للغالف )كلغ 

expC )كتلة الشحنة المتفجرة )كيلوغرام = 

 

 
 18: معادالت جورني 20جدول 

 
 

من    2E√يكون ثابت جورني   على ثوابت جورني لمجموعة من    21ويحتوي جدول   سرعة انفجار المادة المتفجرة.  1/3عادة قريب جداً 
 19المتفجرات الشديدة االنفجار: 

 20المتفجرات 
 الكثافة

 (  3)كجم/م 

 21سرعة التفجير

 )م/ث(   

 2E√ثابت جورني 

 )م/ث(   

 2,774 7.620 1.61 المكون ب  

 2,530 8,200 1.71   4المكون ج

 2,896 8.640 1.81  75/25أوكتول 

 

  .1943الواليات المتحدة األمريكية. مختبر األبحاث الباليستية، آبردين، ميريالند. .BRL-405ئف، والقنابل اليدوية،  . السرعات األولية لشظايا القنابل، والقذاجيرني، آر . دبليو14
 تقريب من الدرجة األولى ألغلب قذائف المدفعية وقنابل المورتر والرؤوس الحربية للصواريخ ذات المتفجرات الشديدة االنفجار.  15
 استعمال القنابل العسكرية وبعض القنيبالت العنقودية.  16
 بالنسبة لقذيفة مدفعية، هذه عادة هي قاعدة تقدير الكتلة من كتلة الكلية للجسم.  17
هذه تتخطى مجال هذه المبادئ التوجيهية التقنية الدولية   هناك معادالت أخرى لجيرني خاصة بالشظائر المتماثلة وغير المتماثلة، وذات الوجه المفتوح والمدكوكة بشكل النهائي. 18

  ذا استُثنيَّت.بشأن الذخيرة، ول
 الكثافة وسرع التفجير تقريبية، حيث إن خليط المتفجرات يتفاوت.  19
 ". eXdataيمكن العثور على تفاصيل حول مجموعة كبيرة من المتفجرات في تطبيق " 20
 يتضمن هذا العمود أمثلة.  ".eXdataيمكن العثور على تفاصيل حول مجموعة كبيرة من المتفجرات في تطبيق " 21
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 20المتفجرات 
 الكثافة

 (  3)كجم/م 

 21سرعة التفجير

 )م/ث(   

 2E√ثابت جورني 

 )م/ث(   

 2,926 8,260 1.78 تترانيتراتبنتايري ثريتول 

 2,926 8,700 1.81 تراي آزاسيكلوهيكسان 

تراي آزاسيكلوهيكسان / تي إن تي  
 )سايكلوتول(   60/40

1.68 
7,800 2,402 

 2,499 7,570 1.71 تيتريل 

 2,438 6,900 1.61 تي إن تي 

 2,316 5,480 1.70 80/20تريتونال  

 
 للمتفجرات المختلفة:  ثابت جورني 21جدول 

 
 
 
 

 التوزيع الشامل لشظايا أغلفة الذخيرة .5.5.3

يتعامل النموذج مع القنبلة باعتبارها أسطوانة   تم وصف التوزيع الشامل لشظايا أغلفة الذخيرة بواسطة معادلة موت، وهي واحدة من أقدم النماذج.
 تشير البيانات المتاحة بسهولة عادةً إلى الفوالذ الطري كمادة غالف. ممتدة تسبب إجهاد الشد وتعاني من تخفيف الشد على أسطح الكسر.

 

)    K/M1/2m-exp(*
2

K/2*MoN(m) = M N(m عدد الشظايا التي تزيد كتلتها عن م = ) 

oM( كتلة األسطوانة المعدنية =lbs) 
= ........ distribution factor   KM 

*(1+t/d)             1/3*d5/16= B*t KM 

 

B ( ثابت محدد لزوج من المعادن المتفجرة =Mott Constant) 
t )سمك الجدار )بوصة .... 

D)القطر الداخلي لألسطوانة )بوصة ... 

²K/2/Mo=MtN 

 

tNإجمالي عدد الشظايا = 

²K=2*MavM 

 

avM متوسط كتلة الشظايا = 

 
 Mott: حساب توزيع الشظايا بواسطة معادلة 22جدول 

 

 لمجموعة من المواد شديدة االنفجار: Mottعلى ثوابت  23يحتوي جدول 

 22المتفجرات 

اسطوانات الصلب   Mottمعامل  
 الخفيفة 

)7/16-in1/2(lb 

 

 0.0554 المكون ب 

H-6 0.0690 

 0,0620 بنتوليت

 0.0531 تراي آزاسيكلوهيكسان 

 0.0682 تيتريل 

 

 . eXdataالعثور على تفاصيل حول مجموعة واسعة من المتفجرات في تطبيق “  يمكن 22
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 22المتفجرات 

اسطوانات الصلب   Mottمعامل  
 الخفيفة 

)7/16-in1/2(lb 

 

 0.0779 تي إن تي 

 
 ثابت للمتفجرات المختلفة  Mott´s:23جدول 

 

 

 سرعة اإلطالق والتوزيع الجماعي للحطام )الخرسانة المسلحة(   .5.5.4

 

 سرعة اإلطالق  .5.5.4.1

 Van derيمكن تقدير سرعة اإلطالق والتوزيع الجماعي لحطام الهياكل الخرسانية المسلحة التي هدمها االنفجار وفقًا للصيغة التي طورها  
Voort  23.وWeerheijm 

 

1/2/t/ρ)2/3DLV = C *(NEQ/V 

 

DLV سرعة إطالق الحطام = 
C( 525= ثابت  )م / ث 
T سمك الحائط = 

NEQ المتفجر )مكافئ تي إن تي( = الوزن الصافي 
Vحجم الغرفة = 
ρ كثافة مواد الجدار = 

 
 : سرعة إطالق الحطام الخرساني 24جدول 

 
 
 

 توزيع طول الحطام  .5.5.4.2

توزيع   خالل  من  المسلحة  الخرسانية  الهياكل  انفجار  من  الخرساني  الحطام  توزيع  وصف  )  Mottيمكن  و    Van der Voortالمعمم 
Weerheijm .) 

)avL/L-*exp(avN(L)=N/L N(L عدد األجزاء التي يزيد طولها عن =)L 
Lav متوسط طول الحطام = 

³av=6* ρ*LavM Mavمتوسط كتلة الحطام = 
ρ = كثافة المواد الحطام 

avN=M/M Mالكتلة الكلية للحطام = 

 
 : توزيع طول الحطام الخرساني 25جدول 

 

على مجموعة المعلمات    avLيعتبر اعتماد   من خالل العديد من تجارب التفجير الداخلية الكبيرة والصغيرة الحجم.  avLتم تحديد المعلمة األساسية  
  ذات الصلة معلومات مصنفة وبالتالي ال يمكن الوصول إليها.

 تجارب(. 25SCIPANو 24KASUNيمكن استنتاج القيم التمثيلية باستخدام مجموعات البيانات التجريبية التي يمكن الوصول إليها )

 

23M.M. van der Voort, J. Weerheijm  ،2013، 29-59،37وصف إحصائي لالنفجار الناتج عن تشتت الحطام، المجلة الدولية للهندسة األثرية  . 
24R. Forsen, R. Berglund, G.A. Groensten,    انفجارات الذخيرة في مقصورات خرسانيةآثار  المحصورة  ندوة  III-KASUN  - المغلفة   ،DDESB 34    حول

 . 2010السالمة المتفجرة، بورتالند، أوريغون، 
25, SciPan4:  R. Conway, J. Tatom, M. Swisdak وصف البرنامج ونتائج االختبار، ندوةDDESB  حول السالمة المتفجرة، بورتالند، أوريغون،   والثالثين الرابعة

2010 . 
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 حساب مخاطر الحطام والشظايا بواسطة نموذج تجريبي .5.5.5

 DDESB TP-14النموذج التجريبي لـ  .5.5.5.1

 هذا.  IATGيعد تحديد مخاطر الشظايا من خالل حسابات المسار عملية شاقة للغاية وتتجاوز نطاق 

 .DDESB TP-14بتقدير أبسط بواسطة نموذج تجريبي، والذي تم وصفه بالتفصيل في  IATG 1.80يوصي 

  .DDESB TP-14عتمد على البيانات المقدمة في هي أداة برمجية ت SAFERأداة وزارة الدفاع األمريكية 

طريقة تجريبية لحساب الحطام الناتج عن انفجارات مجموعة مختارة من أصناف الذخيرة في مجموعة مختارة من   DDESB TP-14يوفر 
 أنواع المباني المعممة.

للبناء هناك تمييز بين الحطام من الخرسانة  ة والمبنى.يتم تصنيف الشظايا حسب الكتلة وحاويات الطاقة وتنقسم إلى شظايا ناتجة عن الذخير
 والمعدن )ينبع من العناصر البناءة). 

Bin الطاقة الحركية 
MIN 

 ]قدم رطل[

متوسط الطاقة  
 الحركية

 ]قدم رطل[

KE الطاقة الحركية 
MAX 

 ]قدم رطل[

متوسط كتلة 
 الشظايا، 
 الصلب
 ]رطل[

متوسط كتلة 
 الشظايا، 
 اإلسمنت 
 ]رطل[

1 100000 173000 <300000 35,7 75,4 
2 30000 54000 100000 14,9 31,5 
3 10000 17000 30000 6,34 13,4 

4 3000 5000 10000 2,66 5,61 
5 1000 1700 3000 1,13 2,38 
6 300 547 1000 0,473 1,0 
7 100 173 300 0,199 0,42 
8 30 54 100 0,0852 0,18 

9 10 17 30 0,0379 0,08 
10 3 5 10 0,0142 0,03 

 
 DDESB TP-14: مفهوم حاوية الكتلة والطاقة المستخدم في 26جدول 

 

على جدار جانبي بسرعة متبقية مرتبطة بالمسار، وشظايا ذات زاوية عالية،    ESينقسم الحطام إلى شظايا متطايرة مباشرة، والتي ستضرب  
 الحر. من أعلى مع السرعة النهائية للسقوط  ESوالتي ستضرب 

 .ESيتم تقسيم جزء الطيران المباشر إلى شظايا ذبابة وشظايا تأثير جانبي، والتي وصلت إلى السرعة النهائية وتسقط عندما اصطدمت بجدار 

  واالعتماد على عدد وحجم جزء كثافة تحميل المتفجرات داخل المبنى، PESتدرس الخوارزميات تأثيرات درجة تدمير 

 من حيث تقليل الطاقة بسبب فقد الطاقة عن طريق اختراق عمل الحطام.  ESتأثير التدريع للحاجز وتدريع  تدرس الخوارزمية أيًضا

ي تسبب  في النهاية، توفر الخوارزمية جدواًل يحتوي على عدد الشظايا لكل حاوية طاقة وأخيراً قيًما الحتماالت الضربات القاتلة، والضربات الت
 ات طفيفة. إصابات كبيرة وضربات تسبب إصاب

 . والجداول المرتبطة بها.4.4.9إلى  1. 4.4الفصل  DDESBللحصول على تفاصيل وبيانات الرجوع إلى 

 مثاالً واحًدا لجدول مجزأ.  27يوضح جدول  
يوضح جدول كثافة  كيلوجرام من المتفجرات، مخزنة في مخزن مغطاة باألرض. 9600، تمثل MK 82قطعة من قنابل  103االفتراضات: 

 متر.  200، وبدون ذلك، على مسافة ECMأمتار من  5أمتار على مسافة  5الشظايا في العراء مع حاجز ارتفاعه 
 
 

 م  200كثافة الحطام عند 
PES: ECM 

NEQ :9600   كجم 

 بدون حاجز بدون حاجز
أمتار من  5سافة أمتار على م 5)ارتفاع  

ECM ) 

 ²قطعة / م ²قطعة / م  طاولة حطام بزاوية عالية

Bin1 (234.6  )2,10 كيلوجولE-02 2,10E-02 
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Bin2 (73.2  )1,50 كيلوجولE-02 1,50E-02 

Bin3 (23  )2,75 كيلوجولE-02 2,75E-02 
Bin4 (6780  )4,53 جولE-02 4,53E-02 

Bin5 (2300  )5,87 جولE-02 5,87E-02 

Bin6 (742   )8,32 جولE-02 8,32E-02 
Bin7 (235   )9,74 جولE-02 9,74E-02 

Bin8 (73  )2,09 جولE-01 2,09E-01 

Bin9 (23  )6,17 جولE-01 6,17E-01 
Bin10 (6.8   )6,37 جولE+00 6,37E+00 

 ²قطعة / م ²قطعة / م طاولة حطام بزاوية منخفضة 

Bin1 (234.6  )3,36 كيلوجولE-04 1,49E-04 

Bin2 (73.2  )6,13 كيلوجولE-04 4,12E-04 
Bin3 (23  )1,18 كيلوجولE-03 9,98E-04 

Bin4 (6780  )2,28 جولE-03 2,14E-03 

Bin5 (2300  )1,10 جولE-02 5,64E-03 
Bin6 (742   )4,49 جولE-02 7,97E-03 

Bin7 (235   )1,79 جولE-01 9,25E-03 

Bin8 (73  )5,72 جولE-01 1,07E-02 
Bin9 (23  )7,07 جولE-01 1,53E-02 

Bin10 (6.8   )6,27 جولE-01 3,18E-02 
  

 DDESB TP-17مثال لتقدير كثافة الشظايا التجريبية باتباع خوارزمية  - 27جدول 

 
  2م  56قطعة /  77( من 2م  56قطعة /  1؛ الكثافة الحرجة 79Jيوضح جدول أن الحاجز يقلل من كثافة الشظايا الحرجة )معيار الناتو 

 . ²م 56قطعة /  33إلى 
  
 

 

 

AASTP-1  تقدير كثافة الشظايا من مداخن الذخيرة 

  تقديرات بسيطة لكثافات الشظايا القصوى للشظايا من مداخن الذخيرة. AASTP-1يعطي 

)1/2)o/Mf(2M-/R²*exp(o=Qfq 

 

 

يوفر كثافة األجزاء الحرجة   fq، فإن  crMإذا تم اختيار الكتلة الحرجة  
()crq 

Rالمسافة =  

oQ  إجمالي عدد الشظايا لكل وحدة زاوية صلبة تنبعث في االتجاه المستهدف =
 بواسطة عنصر ذخيرة. 

 للتوزيع الكروي: 
π4//t=NoQ  انظر توزيع(Mott 4.2.3) 

tNإجمالي عدد الشظايا = 

fM  تحتوي على هذه الكتلة التي  )= جميع األجزاء  قيد النظر  = كتلة الشظايا 
 والكتلة األكبر قيد النظر 

 عن طريق إجراء تكراري:  crMيمكن تقدير الكتلة الحرجة 

crM  )²)زاوية منخفضةiV/cr=2*E 

crM  )زاوية مرتفعة(
3/49,81/L)/cr=(2*E 

R/L)-*exp(o=ViV 

aρ/ D/C2/3L=2*k 

لـ   األصغر  القيمة  يعطي  منخفضة(    crMأيهما  مرتفعة( crMو  )زاوية   )زاوية 
 لحساب كثافة الشظايا الحرجة  crMيستخدم كـ 

 

crE ( 79= الطاقة الحرجة )جول 

K( 4،74= عامل الشكل )جم / سم مكعب 

oV( سرعة اإلطالق =Gurney 4.3.3، انظر الفصل) 

DC (18= معامل السحب )انظر جدول 

aρكثافة الهواء = 

L  إلى الشظية  تنخفض سرعة  ذلك  وبعد  قطعه  تم  الذي  الرحلة  = طول مسار 
  (e/1)الجزء 

E*No=Qo,effQ o,effQ القيمة الفعالة لـ =oQ 
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 كومة في العراء: 

T+0,1*NS=0,9*NEN 
 كومة في مخزن مغطى بالتراب: 

T+0,1*NS=0,7*NEN 

SN للهدف المحتمل = عدد قطع الذخيرة الموجودة على جانب المكدس المواجه 

TNعدد قطع الذخيرة في الطبقة العليا من المكدس = 

 
  : تقدير بسيط لكثافات الشظايا الحرجة من مداخن الذخيرة 28جدول 
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 الصدمة األرضية  5.6

 يمكن التمييز بين الصدمة األرضية في الصدمة التي يسببها االنفجار الجوي والصدمة األرضية المستحثة مباشرة.

(،  14-5وجدول    12-5، جدول 2.5.4.3إلى    2.5.4.1)الفصل    AASTP-1يط للرشقات السطحية والقريبة من السطح في  تم تحديد نهج بس
 والذي يوصى به للتقديرات التقريبية. 

 الحطام. عادة ما يكون الضرر الناجم عن الصدمة األرضية يمتد إلى حد بعيد عن طريق تأثيرات االنفجار المباشر واألضرار الناجمة عن 

 كجم  500.000إلى  0،5للكتل من  Z <24> 0،2تم تقييم الصيغ للمدى 

كال مكوني الصدمات يعمالن بشكل مستقل عن بعضهما   تتكون الصدمة األرضية من مكون ناتج عن انفجار هوائي ومكون مستحث مباشر.
االنفجار الهوائي إلى الجانب المكشوف قبل الصدمة األرضية المباشرة، بالقرب من نقطة االنفجار، تصل الصدمة األرضية التي يسببها   البعض.

سية مع زيادة المسافة التي يلحقها المكون المباشر، مما يؤدي إلى تراكب كل من موجات الصدمة، وأخيراً مع الموجة المستحثة المباشرة الرئي
 عند مستوى أكبر مسافة.

 تفجير هوائي مستحث 

 الصدمة األرضية 

 D اإلزاحة

 ]م[ 

 Vسرعة 

 ]م/ث[ 

 Aالتسريع 

[g] 

 Ii/(cp rho)vD /(cp rho)i=PvV /(cp rho)i=122*PvA= رأسي

 تأخذ القيم الرأسية كأسوأ حالة  أفقي 

Ii [ الدفعة الساقطة =Pa s ] 

Pi [ الضغط الساقط =Pa ] 

pc rho ( 29= المعاوقة الصوتية )انظر جدول 

 
 (  12-5، جدول AASTP-1الناجمة عن انفجار الهواء )حساب الصدمة األرضية  :29جدول 

 

 

 [  ²)مقاومة الصوتية( ]كجم / م pc rho وصف التربة

 954000 الطين الثقيل المشبع والصخر الطيني

 273000 دقيقة -الصخر الزيتي والمارل 

 283000 بازلت 

 457000 جرانيت 

 605000 )حجر جيري(

 2686000 )صخر رملي( 

 3712000 بركانية دقيقة صخور 

 4175000 صخور مجوية دقيقة

 
 (  13-5، جدول AASTP-1: المعاوقة الصوتية ألنواع مختلفة من التربة )من 30جدول 
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 المستحثة المباشرة

 الصدمة األرضية، 

 رأسي

 vDاإلزاحة 

 ]م[ 

 vVسرعة 

 ]م/ث[ 

 vAالتسريع 

[g] 

 

 = المسافة Z1/3(R*Q) 1,50,95/Z 1200/(Z*R) R*37000)/1/3( صخور

 Z المسافة المتدّرجة = 

Qكتلة متفجرة = 

 Z1/3(R*Q) 1,50,95/Z 1200/(Z*R)*1000)/1/3( تربة جافة 

 Z1/3(R*Q) 1,50,95/Z 1200/(Z*R)*1000)/1/3( تربة رطبة 

 
 (14-5، جدول AASTP-1: حساب صدمة األرض المستحثة المباشرة، االتجاه العمودي )31جدول 

 

 

 المستحثة المباشرة

 الصدمة األرضية، 

 أفقي

 hDإزاحة 

 ]م[ 

 hVسرعة 

 ]م/ث[ 

 hAالتسريع 

[g] 

 

 ! 30انظر جدول   v0,5*D vV vA صخور

 vD vV v0,5*A تربة جافة 

 vD vV vA تربة رطبة 

 
 (  14-5، جدول AASTP-1: حساب صدمة األرض المستحثة المباشرة، االتجاه األفقي )32جدول 
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 التأثيرات الحرارية 5.7

 
 ، خاصة شحنات الوقود. 1.3قد تكون التأثيرات الحرارية بمثابة التهديد المحدود للذخيرة 

البالغ    AASTP-1يعطي   الطاقة  لمعيار تدفق  م    167تقديًرا تقريبيًا   / معينة  2كيلو جول  مسافة  إليه على  الوصول  يتم  لمنع  R، والذي   ،
 االنتشار.

 

   167kJ / m²مسافة حد تدفق الطاقة الحرارية 
 

0,44      R=NEQ 
 

R(m)  
 صافي كمية المتفجرات )كجم( 

 
 

 (  2.5.6.2، الفصل AASTP-1حد التدفق الحراري لالنتشار ) :33جدول 

  
بيكر وآخرون تنسيق نماذج  تم  الحرارية،  التأثيرات  المعروضة في    26لتقدير  السويسري  AASTP-4والنماذج  النموذج  تنسيق    والنرويجي   )تم 

يتم حساب التدفق الحراري إما باستخدام نموذج مصدر نقطي )إذا كان   .27)جامعة كرانفيلد(   M. Williamsباستخدام البيانات التجريبية من  
 . Baker et alمن الممكن تقريب العالقة بين قطر كرة النار والمسافة من خالل هذا االفتراض( أو باستخدام المخططات التي يوفرها 

 
 

 توصيف كرة النار )بيكر(  
 

 d=3,86*Q 0,32قطر كرة النار ]م[: 
 

Q = ]الكتلة المحترقة ]كجم  
 
 

 0,32t=0,299*Qمدة الكرة النارية ]ث[: 
 

 

  تصحيح درجة حرارة الحرق 

 rT/x=(Tdd: f(1/3بالنسبة إلى 
 rT/x=(Ttt: f(10/3بالنسبة إلى 

كلفن درجة حرارة االحتراق من    3600rT :(درجة حرارة الحرق المرجعية ) 
 ك 2500xT :(الوقود الدافع )

 المدة الفعالة للكرة النارية ]ث[: 

t=t/fefft 
 

 
 : توصيف كرة النار 34جدول 

 
 
 

 التدفق الحراري: نموذج مصدر النقطة 

/R/R [kW/m²]eff/tπ/4/cq=0,4*Q*H qالتدفق الحراري = 

cH ( 4600= حرارة االحتراق  )كج / كغ للوقود 
 = جزء اإلشعاع من الحرارة  0،4

  ]كيلوجول / متر مربع[  eff = q*tth Qطاقة حرارية 

[ ])كيلوواط /  g2ف ]/   t * [g1 /] 4/3الجرعة الحرارية: ف 
 [ ث[ g3 /] 4/3( ²م

 

 
 حساب التدفق الحراري والجرعة الحرارية  :35جدول 

  

 

 . 1983أمستردام،  (. ISBN 044442094 0مخاطر االنفجار والتقييم، إلسفير )  .دبليو إي بيكر وآخرون26
 . 2008، قياس الناتج الحراري المشع من األلعاب النارية والوقود، جامعة كرانفيلد، إم ويليامز 27
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 نمذجة النتائج  6

 

 28للتخطيط لتدمير الذخيرة بالتفجير المفتوحارتباطات بسيطة  6.1

 مسافات األمان للمدى .6.1.1

وقد تُستخدم   مسافات األمان البسيطة التالية يمكن استعمالها لتقدير مناطق خطر المدى عند التخطيط لتدمير ذخيرة عن طريق التدمير المفتوح.
مت في مناطق تفجير بال مناطق خطر رسمية، فيجب أن يتذكر المستخدم وإذا استُخدِ  في "الـتخطيط السريع" في مدى التفجير ذي مناطق الخطر.

  وهي ليست آمنة أماناً مطلقاً. أن المسافة الناتجة عن تلك المعادالت هي تلك المسافة التي يُنتظر أال تتطاير أكثر من شظية واحدة خارجها.

منطقة بالنسبة للذخيرة المتشظية عند إمكانية دخول الجمهور إلى 
 ميدان التفجير.

D = 634   )1/6)الوزن اإلجمالي 

 

 بالنسبة للمتفجرات المكشوفة العارية فقط.  

D = 130  )1/3)الوزن اإلجمالي 

D )مسافة )م = 

 الوزن اإلجمالي = الوزن الكلي للذخيرة أو المتفجرات غير المغلفة )كيلوغرام(

 
 مسافات األمان البسيطة للمدى  :36جدول 

 
 29IATG .العثور على حاسبة منطقة خطر االنفجار التي تستخدم هذه المعادالت في مجموعة أدوات دعم تنفيذ يمكن 

 

وقد خلصوا إلى أن   عن التفجير متعدد األغراض للذخيرة والمتفجرات. 1997أجرت منظمة علم وتقنية الدفاع اإلسترالية بحثاً في مارس/آذار 
التفجير متعدد األغراض يمكن تقليصها إلى تلك الخاصة بأكبر صافي كمية متفجرات لذخيرة واحدة في مناطق خطر شظايا االنفجار في حال  

 االفتراضات األساسية هي: التفجير المراد.
  

a) الذخيرة مرتبة في صف خطي وليس في كومة؛  

b)  الذخيرة يتم تفجيرها بشكل آني؛ و 

c) .الفاصل بين األغراض أكبر من قطر شحنة واحدة  

D = 370  ( )1/5الوزن اإلجمالي 
D )مسافة )م = 

 الوزن اإلجمالي = الوزن الكلي للذخيرة أو المتفجرات غير المغلفة )كيلوغرام(

 
 مسافات أمان بسيطة للمدى )بديل(   :37جدول 

 
 
 

 مناطق الخطر العمودية .6.1.2

 1.9تختلف معادالت تقدير مناطق الخطر العمودية الضرورية لتحذير الحركة الجوية من تفجير يحدث على األرض بعض الشيء عن البنود  
   ، حيث ليست هناك حاجة ألخذ قطع مكافىء باليستي في الحسبان.2.9و

 بالنسبة لغرض واحد فقط من الذخيرة.  

D = 314   )1/3)الوزن اإلجمالي 

 

 بالنسبة لذخيرة متشظية ومتعددة األغراضة.  

D = 470   )1/5)الوزن اإلجمالي 

D )مسافة )م = 

 الوزن اإلجمالي = الوزن الكلي للذخيرة أو المتفجرات غير المغلفة )كيلوغرام(

 
 : مناطق الخطر العمودية38جدول 

 

 30IATG.في مجموعة أدوات دعم تنفيذ   يمكن العثور على حاسبة منطقة الخطر العمودية 
 

 

تحتوي   مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية.  جنيف.  (.2.0خطر االنفجار )نسخة  تقدير مناطق  01 /20.10انظر مذكرة فنية ألعمال األلغام )تي إن إم أي(  28
 المزيد من التفاصيل بشأن استعمالها. 

29area/-danger-saferguard/explosion-https://www.un.org/disarmament/un  
30area/-danger-saferguard/vertical-https://www.un.org/disarmament/un  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-danger-area/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/vertical-danger-area/
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 التنبؤ البسيط بالضوضاء   .6.1.3

التالية  يُنتظر عندها تحقيق شدة صوت قدرها    31المعادلة  التي  بالمسافة  ، والذي يعتبر مستوى حرج  32ديسيبل   140يمكن أن تُستعمل للتنبؤ 
  للضوضاء النبضية:

1/3)expD = 215 (M D )مسافة )م = 

expM )كتلة المتفجرات )كيلوغرام = 

 
 : التنبؤ البسيط بالضوضاء 39جدول 

 

 IATG 33أداة دعم تنفيذ يمكن العثور على آلة حاسبة بسيطة تستخدم هذه المعادلة في 
 
 

  

 

  .1999كاينتك، شوبيرينيس، المملكة المتحدة.  المصدر: 31
 أقصى مستوى للضوضاء مسموح به في حدث واحد في االتحاد األوروبي.  32
33prediction/-saferguard/noise-https://www.un.org/disarmament/un  

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/noise-prediction/
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 اآلثار على اإلنشاءات  6.2

وتأثير تلك المتغيرات على رد الفعل اإلنشائي    34المتغيرات المتضمنة التنبؤ بآثار األسلحة على اإلنشاءات مهمة معقدة نتيجة للعدد الكبير من  
    تجاه حمل االنفجار.

 موديل سيلي .6.2.1

دث  يمكن الحصول على تقديرات أولية للضرر اإلنشائي الُمقّدر نتيجة االنفجار الجوي من نماذج مشتقة بشكل تجريبي ومستندة على تحليل الحوا
 هذا التحليل يربط بين الضرر اإلنشائي والمسافة من االنفجار وكتلة الشحنة المعنية. الحرب.والتجارب وبيانات أضرار 

وقد حددت فئات األضرار   أكثر البيانات الشاملة المتوفرة لإلنشاءات من الطابوق هي نتيجة للدراسات التي أُجريت أثناء الحرب العالمية الثانية.
ستعمل في تحليل نتيجة االنفجار لبيان الشدة المحتملة آلثار انفجار  المنازل المبنية بالطابو  35التي تصيب   ُُ ق نتيجة االنفجارات، والتي قد ُت

  غير مرغوب:

 

 المالحظات التعريف  الفئة 

A  .دُمرت المنازل بالكامل ▪  

B 
أُِصيبت المنازل بضرر شديد جداً وهي غير قابلة 

 لإلصالح وتتطلب الهدم. 

 اإلنشاءات الخارجية. % من  75 - %50دُمر  ▪

 الجدران المتبقية بها شقوق منفرجة غير قابلة لإلصالح. ▪

BC 
صارت المنازل غير صالحة للسكن، لكن يمكن  

 إصالحها بسرعة بقدر هائل من العمل 

 انهيار جزئي أو كلي لهيكل السقف. ▪

 ٪ من الكل.25هدم جزئي للجدران يصل إلى  ▪

 تلزم الهدم وإعادة البناء. ضرر شديد بالحواجز الحاملة للثقل مما يس ▪

AC 
صارت المنازل غير صالحة للسكن، لكن يمكن  

 إصالحها بسرعة إلى حد معقول. 

 ال يتجاوز ضرر إنشائي بسيط.  ▪

 الحواجز وأعمال النجارة انتُِزعت من أماكانها.  ▪

D 
تتطلب المنازل إصالحات لمعالجة عوائق ملحوظة، 

 لكنها تظل قابالً للسكن. 

 األسقف والقرميد. أصاب الضرر  ▪

 آثار بسيطة للشظايا على الجدران والتزجيج.  ▪

 
 : فئات الضرر الالحق بالمنازل المقامة بالطابوق 40جدول 

 
 

  (.41إلى صيغة مشتقة بشكل تجريبي للتنبؤ بمدى الضرر )جدول  40قاد تحليل البيانات الُمستعمل إلعداد جدول  

1/6)2)exp) / ( 1 + (3175/M1/3
exp. M x= (K xR 

xR " مدى مستوى الضرر =x)م( " 

xK " ثابت لمستوى الضرر =x  (29" )انظر جدول 

expM )كتلة المتفجرات )كيلوغرام = 

 
 تقدير مدى الضرر للبنايات  :41جدول 

 
 

وتأخذ القيم المراجعة في االعتبار عامل الغالف، وهي   36جلبرت وليز وسيلي.وُرِجعت بعد ذلك من قبل  جاريت  أولياً بمعرفة  xKإشتُقت قيم  
  درجة الطاقة الممنوحة للشظايا األساسية من الغالف، بما يقلل من طاقة االنفجار الجوي المتاحة.

xK   وسيلي جلبرت، وليز،  جاريت لفئة الضرر 

A 3.8 4.8 

B 5.6 7.1 

BC 9.6 12.4 

AC 28.0 21.3 

D 56.0 42.6 

 

 

( آثار حمل مقاومة  5( آثار انحراف الحمل؛  4( رد فعل اإلنشائي لحمل االنفجار؛  3( قوة المادة اإلنشائية ومرونتها وقابليتها للطرق؛  2( نوع اإلنشاء؛  1على سبيل المثال:    34
 ( الطوبوغرافيا المحلية، الخ. 7( توجه البناية بالنسبة لحمل االنفجار؛ 6الهواء؛ 

. إشتقاق مسافات أمان المتفجرات   جاريت دي إي( 2؛ و1986 .5منع الخسارة وشجيع األمان  لمتفجرات.تأثير انفجار ا .High W Gو   (Scilly N F 1من خالل عمل: 35
 .1968 .1، المقال 152سجالت أكاديمية نيويورك للعلوم،  البريطانية.

لمجلس أمان المتفجرات، التابع لوزارة     26حلقة الدراسيةمحضر ال . نموذج لتقييم خطر إنفجار مركبة للمتفجرات في منطقة معمورة.جلبرت إس إم، ليز إف بي وسيلي إن إف36
  .1994 الواليات المتحدة األمريكية. ميامي. الدفاع األمريكية، ميامي.
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 41" الخاصة بجدول K: العوامل "42جدول 

 
 

 

 المركبة PIطريقة الواليات المتحدة لضرر المبنى بناًء على مخططات  .6.2.2

منحنيات ضرر متساوي لدرجات يتم توفير مخططات نبضات الضغط التي توضح   .DDESB TP-14تم وصف الطريقة بشكل شامل في  
لخمسة عشر   ACTAتم تطوير البيانات بواسطة   (.A7-16إلى    A7-1، األشكال من  7، المرفق  DDESB TP-14مختلفة من التدمير )

معلمات اإلدخال هي  كجم.  2.268.000كجم إلى    453.6الرسوم البيانية صالحة من غلة تتراوح من   نوعًا من الهياكل منخفضة االرتفاع.
 ضغط الحادث والدفعة الساقطة. 

 .16في جدول  DDESB TP-14التي تم تقييمها في  ESيتم جدولة أنواع المباني 
 

 مثاالً واحًدا.  3يقدم الشكل 
 

 

 
 

 متر(    400كجم على مسافة  50000)تفجير مفتوح  PIمثال لتقييم الضرر بواسطة مخططات  - 3الشكل 
 
 

 

 النوافذ المكسورة .6.2.3

من الواضح أن استجابة النوافذ تعتمد إلى حد كبير على البناء ونوع الزجاج،  النوافذ عن طريق الهواء في برامج بحثية مختلفة.تم نمذجة كسر 
 وبالتالي فهي تخضع أيًضا ألنظمة وتقاليد البناء اإلقليمية. 

 بالمقارنة مع العديد من النماذج المتاحة، تكون االنحرافات في عرض نطاق ترددي معقول. 
 ولذلك تم اختياره للتنفيذ في أداة اللجنة االقتصادية ألفريقيا.  سهل االستخدام ويغطي العرض الكامل النحرافات النموذج. 37النموذج السويسري 

 اسميا تم اعتماد النموذج للمواصفات التالية: 
 
 

 نافذة مزدوجة الجزء ✓

 مم 6-4سمك الزجاج  ✓

 زجاج عادي )صلب( ✓

 سنة  40الى  30نوافذ حديثة يقل عمرها عن  ✓

 متر مربع  3متر مربع كبير:<  3-1متر مربع متوسط:  1صغير: > الحجم: ✓

 

 . 2004، سان أنطونيو، 31حول سالمة المتفجرات    DDESBنموذج جديد آخر؟ ندوة -ب. كومر، كسر الزجاج واإلصابة 37
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 التي يتم إنشاؤها بواسطة معادلة عامة. PIيتم تقييم درجة الكسر باستخدام مخططات 

 مثاالً لعملية حسابية.  4يوضح الشكل 

(P-A)*(I-B)=C P]الضغط الفعلي ]كيلو باسكال = 
I الفعلية ]كيلو باسكال مللي ثانية[ = النبضة 

A  وB  (42ثوابت تحددها وظائف االختبار لكل نوع نافذة )انظر جدول 

C=exp(1,3+2,23*ln(A)) C انحناء الزائدين =PI 

 
 لتقييم تكسر الزجاج بواسطة موجة االنفجار  PI: مخططات 43جدول 

 
 
 

 = االحتمال)   Prالدالة ) حجم النافذه 

 

 صغير 

Pr=-1,013+3,356*ln(A) 

Pr=-2,558+1,932*ln(B) 

 

 متوسط

Pr=0,796+3,356*ln(A) 

Pr=-0,788+1,932*ln(B) 

 

 كبير 

Pr=2,674+3,356*ln(A) 

Pr=0,983+1,932*ln(B) 

 
 لتقييم كسر الزجاج عن طريق االنفجار  PI: داالت االحتمال لمخططات 44جدول 

 

 0,011 0,13 1 10 30 50 70 90 99 99,9 درجة الضرر )٪( 

 8,09 7,33 6,28 5,52 5,00 4,48 3,72 2,67 2,00 1,30 ( Prاالحتمال )

 
 : عالقة الوقائع ودرجة الضرر 45جدول 
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 مثال على عملية حسابية - 4الشكل 

 

 أدناه، باإلضافة إلى وظائف االحتمال األكثر تعقيًدا. 46ترتبط درجة الكسر باحتمالية مستوى اإلصابة بطريقة عامة وفقًا للجدول 

 قاتلة إصابة كبيرة  جرح طفيف  الكسر

100% 100% 10% 1% 

50% 10 1% 0,1% 

1% 0,1% 0,01% 0,001% 

 
 اإلصابة درجة انكسار النوافذ ومستويات  :46جدول 

 

-DDESB TPفي    A-19يوفر جدول   .DDESB TP-14التي يوفرها    PIالنموذج الثاني المقدم هو االرتباط التجريبي على مخططات  
األسلوب الحظ أن هذا  ، والتمييز بين اللوحة المزدوجة، والنوافذ، والنوافذ الزجاجية الملدنة، والنوافذ الزجاجية.PIالمعامل لبناء منحنيات  14

 ال يأخذ في الحسبان حجم النوافذ! 

 .DDESB TP-14في  4.3.1.1ترتبط درجة الكسر باحتمالية مستوى اإلصابة، الموصوف في القسم 
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 ضرر الصدمة األرضية  .6.2.4

 ية لمواد األرض.يعتمد انتشار الصدمة األرضية إلى حد كبير على االنقطاعات المحل عادة ال تكون الصدمة األرضية هي السبب المحدد للضرر.

 )انظر أيًضا جدول أدناه(.  25-5إلى  20-5في الجداول   AASTP-1يتم توفير تقدير تقريبي للضرر بواسطة 

 ]م/ث[  V   درجة الضرر

 0,05> ال

 0,14-0,05 بسيطة / متوسطة 

 0,19-0,14 ثقيل 

 0,19< كامل

 
 (  AASTP-1األرضية ): األضرار المتعلقة بالسرعة المتذبذبة للصدمة 47جدول 

 
 

 سرعة التذبذب الحرجة ]م / ث[  أنواع المباني

 0,004 مباني تاريخية 

 0,008 مبنى سكني وتجاري 

 0,030 مباني مدعّمة 

 
 (  AASTP-1سرعة التذبذب الحرجة لمنع الضرر ) :48جدول 

 

 

 A [g] المعدات

 ال يوجد ضرر

A [g] 

 ضرر كبير 

ماكينات ثقيلة الوزن )محركات، مولدات(<  
 كجم  2000

10 80 

)مضخات،  الوزن  متوسطة  ماكينات 
 كجم  2000-500مكثفات( 

15 120 

صغيرة(  )محركات  الوزن  خفيفة  آالت 
 كجم  500>

30 200 

 280 20 عمل مجاري الهواء واألنابيب 

 28 2 معدات الكترونية 

 
 (  AASTP-1األرض للمعدات ): التسارع الحرج لصدمة 49جدول 
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 العواقب التي يتعرض لها الموظفون 6.3

 االنفجار  .6.3.1

الجسم  يرتبط تقييم تأثيرات االنفجار تقليديًا بمعايير تلف الرئة وتمزق طبلة األذن عن طريق االنفجار المباشر واإلصابات الناجمة عن إزاحة  
 38بالكامل بسبب موجة االنفجار )مثل كسر الجمجمة(.

مؤشرات قوية على التأثيرات السلبية على الدماغ والجهاز العصبي المركزي من خالل تأثيرات االنفجار، ولكن ال يُعرف سوى القليل جًدا  هناك  
 39حتى اآلن عن آليات وضع معايير لتقييم هذه التأثيرات. 

االرتباط إلى التجارب التي أج يُستخدم معيار إصابة الرئة كمعامل أساسي للفتك. الحيوانات  1960ريت في عام  يعود  ال تزال هذه   .40مع 
 .41المجموعة األكثر شموالً من البيانات وقد خضعت لتقييم أعمق عدة مرات على مر السنين

   422.الطبعة، TNO Green Bookالصيغة الموصى بها مأخوذة من  

Pr=5,0+5,7*ln(V)  

0,00164*ln(t)/t+0,0161/t)-/(4,17scaledV=P P ضغط زائد فعلي متدرج تدرجي = 

t ]مدة المرحلة اإليجابية المقاسة ]ث = 

P تدرجي= P/po P ]الضغط الزائد الفعلي ]باسكال = 

po ]الضغط المحيط ]باسكال = 

1/2)ref/po*/p1/3/m)9*(Cot=t  مرجعp( الضغط المحيط المرجعي =Pa) 51,013*10 

9C =70  )]وزن الجسم المرجعي ]كلغ( 

M]وزن الجسم ]كجم = 

ot]مدة موجة الضغط اإليجابي ]ث = 

 
 احتمال إصابة الرئة القاتلة باالنفجار المباشر  :50جدول 

 

 

 ارتباط القيم التجريبية بالقدرة على القتل. 45ويرد في جدول 

 
 
 
 
 

 .Axelsson  .43يعد الطراز األكثر حداثة المعترف به هو نهج الدرجة الواحدة للحرية من قبل 
 يصف استجابة جدار الصدر لإلنسان المعرض لموجة انفجار معينة.

 

الناتجة عن إطالق مواد خطرة،  "38 المحتملة لألشخاص واألشياء  األضرار  تحديد  األخضر"؛ طرق  بوزارة الشؤون  CPR 16Eالكتاب  المديرية العامة للعمل  دينغ:  دين  ؛ 
 .  3(، الفصل ISBN 90-5307-052-4) 1992االجتماعية والعمل؛ 

39R.K. Gupta, A. Przekwas    النماذج الرياضيةTBI  2013، 1-4،21النفجار: الوضع الحالي والتحديات والتوقعات، فرونتيرز في علم األعصاب، المجلد  الناجم عن ا . 
40  N. Bowen, E. Fletcher, D. Richmond    ،تقدير تحمل اإلنسان للتأثيرات المباشرة لالنفجار الجويDASA 2113،Lovelace Foundation   ،البوكيرك ،

1968 . 
41rapport 2007/01896.-elighet fra luftsjokk, FFI, Beregning av doedK. Holm 
الناتجة عن إطالق مواد خطرة،    42 لألشخاص واألشياء  األضرار المحتملة  تحديد  األخضر "؛ طرق  دينغ:CPR 16Eالكتاب  دين  الشؤون   ؛  بوزارة  العامة للعمل  المديرية 

 . 2005االجتماعية والتوظيف الطبعة الثانية  
43rmaal, M.van der Horst,E. SvinsasJ. Teland, J. van Doo  ،نهج ضغط نقطة واحدة كمدخل لنماذج اإلصابة فيما يتعلق بظروف تحميل االنفجار المعقدة ،

 . 2010حول السالمة المتفجرة، بورتالند، أوريغون،  DDESBالحلقة الدراسية الرابعة والثالثون 
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استخدام  األسلوب المبسط هو فقط معادالت تفاضلية مستقلة لحلها. 4محوالت ضغط في جهاز انفجار مع  4تم تطويره في األصل على إدخال 
 ضغط مجال نقطة واحدة. 

 تصوًرا لمثال حسابي. 5يعطي الشكل 
 
 

 
(t))lungp-+J*dx/dt+K*x=A*(p(t)2x/dt2M*d 

 
A*x))g-o/(Vo*(Vo(t)=plungP 

 
v(t)=dx/dt 

 
V=Σv(t) 

 
M( 2،03= الكتلة الفعالة )كجم 
A( ²م 0،082= المساحة الفعالة ) 

oV حجم غاز الرئة عند =x = 0 (0.00182m³ ) 
J( 696= عامل التخميد )نيوتن / م 
K( 989= ثابت النابض  )نيوتن / م 

op الضغط المحيط = 
p(tضغط تحميل االنفجار =) 

g( 1،2= األس متعدد االتجاهات للغاز في الرئتين) 
x(t إزاحة جدار الصدر =) 
v(tسرعة جدار الصدر =) 
V در= مؤشر سرعة جدار الص 

 
2,63ASII=(0,124+0,117*V) ASII مستوى اإلصابة لألعضاء الداخلية = 

 
 (  Axelsson: نموذج إصابة الرئة أحادية النقطة )51جدول 

 
 

 )م/ث( ASII V مستوى اإلصابة

 3,6- 0,0 0,2 – 0,0 ال توجد اصابات 
 7,5-3,6 1,0 – 0,2 أثر إلى بسيط

 9,8-4,3 1,9 – 0,3 بسيط إلى متوسط 

 16,9-7,5 7,1 – 1,0 متوسط إلى كثيف 
 12,8< 3,6< %50الفتك بنسبة <

 
 : مستويات إصابة األعضاء الداخلية فيما يتعلق بتنبؤ سرعة جدار الصدر ألكسيلسون 52جدول 

 

 

   Axelsson SPمثال لحساب نموذج  - 5الشكل 
  



IATG 01.80:2021[E] 
 2021اإلصدار الثالث | مارس 

 

 
35 

 حول إصابات االنفجار األولية والثانوية مجتمعة.  PIمخططات  FFIطورت 

( لحساب نموذج نقطة  ot    =56،5msبار، مدة المرحلة اإليجابية    iP  =1،27مثاالً مطابقًا للسيناريو )ضغط ذروة الحادث    6يوضح الشكل  
 . 5أكسيلسون المفردة في الشكل 

 

   FFIمثال على حساب نموذج إصابة انفجار  - 6الشكل 

 

 مقارنة بين األساليب المختلفة لهذا السيناريو. 53يعطي جدول 

 النتيجة معيار 

 ٪50بقاء  معيار بوين )إصابة الرئة(

 إصابة متوسطة إلى شديدة  )سرعة جدار الصدر(  Axelssonمعيار 

 ٪ بقاء 1 )إصابات االنفجار غير المباشرة والمباشرة مجتمعة( FFIمعيار 

 %11الفتك بنسبة  للفتك المباشر لالنفجار  TNOمعيار 
 

 مقارنة معايير إصابة االنفجار المختلفة :53جدول 
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 الناس في الهياكل المنهارة  .6.3.2

  44.  54وهي ُمبيّنة في جدول  قيماً الحتمال إصابة شاغلي البنايات بإصابات قاتلة أو خطيرة أو طفيفة. سيليووضع جلبرت وليز 

 تعريف الضرر  فئة الضرر

 االحتمال 

 )الوفيات(   

 االحتمال 

)إصابة قاتلة أو   
 خطيرة(  

 االحتمال 

 )إصابة قاتلة أو خطيرة أو طفيفة(  

P(K) P (K + I) P (K + SI + LI) 

aA  .ًرت المنازل تماما  1.0 1.0 0.96 دُّمِ

bA .ًرت المنازل بالكامل تقريبا  0.82 0.66 0.57 دُّمِ

A .رت المنازل  0.84 0.71 0.62 دُّمِ

B 
أُِصيبت المنازل بضرر شديد جداً وهي  

 غير قابلة لإلصالح وتتطلب الهدم. 
0.096 0.15 0.38 

bC 

صارت المنازل غير صالحة للسكن، لكن  
إصالحها بسرعة بقدر هائل من  يمكن  
 العمل

0.009 0.043 0.13 

aC 
صارت المنازل غير صالحة للسكن، لكن  

 يمكن إصالحها بسرعة إلى حد معقول.
 0.006 0.002 ملم  0

D 
تتطلب المنازل إصالحات لمعالجة عوائق  

 ملحوظة، لكنها تظل قابالً للسكن. 
 ملم  0 ملم  0 ملم  0

 
 االحتماالت الخاصة باإلصابات الثانوية لالنفجار : قيم 54جدول 

 

  ارتباطًا تجريبيًا الحتمال الوفاة واإلصابة الكبيرة والصغيرة بدرجة ضرر المبنى.  4.3.1.2أيًضا في القسم  DDESB TP-14يوفر 

  

 

 للتدمير الذي يكاد يكون كامالً.  bAللتدمير الكامل و  aA، مع إضافة 51هذه يساوي مستويات الضرر في جدول  44
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 الشظايا والركام  .6.3.3

 تقديًرا بسيطًا الحتمال اإلصابة بشظية خطيرة من الحطام الناجم عن التفجير المفتوح للذخيرة. AASTP-1يعطي 

)T*Afq-exp(-=1fP fP احتمال تأثير جزء من الكتلة =fM    (4.2.5.2أو أكبر )انظر أيًضا القسم 

TA للفرد( ²م  0.56= المنطقة المستهدفة )مثل 

 (  AASTP-1مكدس المفتوحة ): احتمالية اإلصابة من أجزاء ال55جدول 
 

 

 .4.4.9، القسم DDESB TP-14يتم توفير ارتباط تجريبي أكثر تفصيالً بواسطة 

صوف يوفر تقييًما الحتمال الضربات القاتلة أو الضربات التي تسبب إصابة كبيرة أو إصابة طفيفة على كثافة الحطام المحسوبة على النحو المو
 . IATG 1.80، 4.2.5.1في 

 لدرجات مختلفة من اإلصابات )مميتة، كبيرة، طفيفة(، مما يعكس مناطق الجسم الحرجة لشدة مختلفة من اإلصابة. منطقة قلقيتم تحديد 

 ، والتي تميز احتمالية التهديد لألجزاء التي تمثلها سلة المهمالت.بقيمة التعرض للخطريتم ترجيح كل سلة إضافية من خالل ما يسمى 

  56مالية النتيجة لكل نوع من النتائج وكل جدول حطام مشترك بزاوية عالية ومنخفضة الزاوية وفقًا للصيغة الواردة في جدول  يمكن حساب احت
 أدناه. 

 

 

 

)bin*NAbinC-exp(-*1bin=V(x)(bin)P 

(x)(bin)=P     قبل حاوية من  أو طفيفة(  كبيرة  أو إصابة  )وفاة  نتيجة  احتمالية حدوث 
  معينة

AbinCق من حاوية = منطقة قل 

binV قيمة التعرض للخطر بالنسبة للحاوية = 

binN( األجزاء  حاوية  شظايا  عدد  و    10=  العالية  للزاوية  صناديق    10صناديق 
 لألجزاء منخفضة الزاوية(

 
 (  DDESB TP-14: حساب احتمال عواقب إصابة الشظية )56جدول 

 

 (: 57يتم حساب االحتمال اإلجمالي باستخدام القاعدة المضافة التحاد األحداث غير المتنافية )جدول 

)+…(x)bin2P-)*(1(x)bin1P-*(1(x)bin3)+P(x)bin1P-*(1(x)bin2+P(x)bin1=P(x)angleP P(x=زاوية)   احتمال حدوث نتيجة )وفاة أو إصابة كبيرة
 زاوية منخفضة(أو طفيفة( بفئة شظية )زاوية عالية أو  

P(xإجمالي)=P(x زاوية مرتفعة)+P(xزاوية منخفضة)P-*(1(xزاوية مرتفعة)) P(x=إجمالي)    احتمال حدوث نتيجة )وفاة، إصابة كبيرة
  أو طفيفة(

 
 : حساب االحتمالية الكلية لعواقب إصابة الشظية 57جدول 
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 التأثيرات الحرارية .6.3.4

 
 

 (. 35المعلمة التمثيلية لتقييم التأثيرات الحرارية لإلنسان هي الجرعة الحرارية )انظر جدول 
 
 

 HSE .45المعايير مأخوذة من 
 

 s]4/3(]  2الجرعة الحرارية ])كيلو وات/م األثر

 المدى المعّدل 

 103-86 92 ألم

 130-80 105 حد الحرق من الدرجة األولى
 350-240 290 الثانيةحد الحرق من الدرجة  

 2600-870 1000 حد الحرق من الدرجة الثالثة 

 
 : التأثيرات الحرارية على جلد اإلنسان عن طريق اإلشعاع الحراري 58جدول 

 

 
 (. 7مخططًا مع ارتباط تجريبي لحد األلم فيما يتعلق بمدة وشدة التدفق الحراري )الشكل   46قدم بيكر 

 

 
  حد األلم فيما يتعلق بالتدفق الحراري والمدة )بيكر وآخرون(.   - 7الشكل 

 

45S. O´Sullivan, S Jagger،  ،تعرض اإلنسان لخطر لإلشعاع الحراري في الخارج، مختبر الصحة والسالمةHSL 2004/04. 
 1983أمستردام،  (. ISBN 044442094 0سفير ) مخاطر االنفجار والتقييم، إل .دبليو إي بيكر وآخرون46
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 الملحق ألف  
 المراجع  

 )المعياريّة(  

وال تُستعمل أي  اإلشارة إليها في هذا النص، تشكل بنود هذا الجزء من الدليل.تحتوي الوثائق المعيارية التالية بنود معينة، التي هي من خالل  
إال أن أطراف اإلتفاقيات المستندة على هذا جزء من الدليل   من هذه المطبوعات بالنسبة للمراجع المؤرخة أو التعديالت الالحقة أو التنقيحات.

في حالة المراجع غير المؤّرخة، تنطبق الطبعة األخيرة من   ة المشار إليها أدناه.عليهم تحري إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعياري
ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بسجالت المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المعمول بها حاليا أو   الوثيقة المعياريّة ذات الصلة .

 سجالت التطبيع األوروبي:

a)  IATG 01.40  صطلحات والتعريفات واالختصاراتالممسرد. UNODA. 2020. 

b) AASTP-1  اإلصدار  ،B  اإلصدار والمتفجرات  ،1،  العسكرية  الذخيرة  لتخزين  الناتو  الناتو  .إرشادات  في  التقييس  مكتب 
(NSO.)  2015ديسمبر/كانون األول  . 

c) AASTP-4  التغيير  1، اإلصدار المتفجرات  ، 4،  الناتو ) .تحليل مخاطر سالمة  التقييس في  أيلول  (.NSOمكتب   / سبتمبر 
  قد قيد التوزيع(؛ 2)مالحظة: الجزء  .2016

d)   مجلس   . 4مراجعة   .الطرق والخوارزميات المعتمدة لتحديد موقع المتفجرات القائمة على مخاطر وزارة الدفاع . 14البحث التقني
 ؛2017مارس  17 (، اإلسكندرية، فرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية.DDESBرة الدفاع )أمان المتفجرات التابع لوزا

 

 47( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
كما ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesعلى:  المستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن االطالع عليها  

على يتحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بسجل ألخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قرائتها  
ال الشبكة  على  للذخائر  التقنية  الدولية  التوجيهية  بالمبادئ  الخاص   .www.un.org/disarmament/ammunitionعنكبوتية:  الموقع 

والسلطات الوطنية وأرباب األعمال والهيئات والمنظمات األخرى المهتمة باألمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ  
    برامج إلدارة مخزونات الذخيرة التقليدية.

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  47
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 الملحق باء  
 المراجع( 

 )اإلعالميّة(  

ذا  لوثائق اإلعالميّة التالية األحكام التي ينبغي الرجوع إليها أيضاً للحصول على المزيد من المعلومات األساسيّة المتعلّقة بمحتويات هتتضّمن ا
 الدليل: 

a)   من المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة بشأن مقدمة لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر  02.10المبدأ التوجيهي. UNODA. 
  ؛2020

b)   .مدير الصحة والسالمة التنفيذي البريطاني.اختيار واستعمال نماذج آثار ونتائج المتفجرات (ISBN 2 1791 7176 0  المملكة )
 ؛ و 2000 المتحدة.

c)  UFC-3-340-02، 2؛ التغيير  2008ديسمبر    05 .وزارة الدفاع األمريكية .الهياكل المقاومة آلثار التفجيرات غير المقصودة، 
 ufc/ufc-criteria-facilities-www.wbdg.org/ffc/dod/unified-3-340-02 2014سبتمبر  01

d) طالق مواد خطرة،  "الكتاب األخضر"؛ طرق تحديد األضرار المحتملة لألشخاص واألشياء الناتجة عن إCPR 16E:؛ دين دينغ 
 (. ISBN 90-5307-052-4) 1992المديرية العامة للعمل بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل؛ 

e) معلمات التفجير الهوائي من رشقات تي إن تي الهوائية الكروية ورشقات السطح نصف الكروية،  كينجري، سي إن وبولماش، جي
ARBRL-TR-02555 1984، أبريل . 

f) .سبرينغر.1985الصدمات المتفجرة في الهواء،  جي كيني، جي جراهام ، 

g) اإلنفجار على الضغط المحيط ودرجة الحرارة.ساخس آر جي اعتماد  مختبر األبحاث الباليستية، .  466التقرير التقني األمريكي   . 
   .1944مايو/أيار  أرض إختبار آبردين، ميريالند، الواليات المتحدة األمريكية.

h) ريمينيكوف المتفجرة،  إيه.  األحمال  توصيف  في  التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  أحدث   ،2007، 1-25. 
https://ro.uow.edu.au/engpapers/4245 . 

i) X.-Q  363 ،(5) 35، توقع أحمال انفجار الهواء على الهياكل خلف حاجز وقائي، المجلة الدولية لهندسة التأثير،  . تشو، هـ. هاو-
375، 2008 . 

j)   السرعات األولية لشظايا القنابل، والقذائف، والقنابل اليدوية،  جيرني، آر . دبليو .BRL-405.   ،مختبر األبحاث الباليستية، آبردين
 .1943 الواليات المتحدة األمريكية. ميريالند.

k) 29 ،59ولية للهندسة األثرية، ، وصف إحصائي لالنفجار الناتج عن تفكيك الحطام، المجلة الد إم. إم. فان دير فورت، جيه ويرهيجم-
37، 2013 . 

l) ،آثار انفجارات الذخيرة المغلفة المحصورة في مقصورات خرسانية  أر فورسين، و أر بيرغلوند، وجي إيه جرونستن-  KASUN-
III ندوة ،DDESB 34  ،2010حول السالمة المتفجرة، بورتالند، أوريغون . 

m)  أر كوناي، وجيه تاتوم وإم سويسداك SciPan4:   وصف البرنامج ونتائج االختبار، ندوةDDESB  34    ،حول السالمة المتفجرة
 .2010بورتالند، أوريغون، 

n) دبليو إي بيكر وآخرون. ( مخاطر االنفجار والتقييم، إلسفيرISBN 044442094 0.)  ،1983أمستردام . 

o)   2008، قياس الناتج الحراري المشع من األلعاب النارية والوقود، جامعة كرانفيلد، إم. ويليامز . 

p)   )مركز جنيف الدولي إلزالة   جنيف. (. 2.0)نسخة    تقدير مناطق خطر االنفجار  01 /20.10مذكرة فنية ألعمال األلغام )تي إن إم أي
 مالها. تحتوي المزيد من التفاصيل بشأن استع األلغام لألغراض اإلنسانية.

q)  Scilly N F و High W G.  .1986 .5منع الخسارة وتعزيز السالمة  تأثير االنفجار لالنفجارات. 

r)  1968 .1، المقال  152سجالت أكاديمية نيويورك للعلوم،  . اشتقاق مسافات األمان للمتفجرات البريطانية.جاريت دي إي 

s) .محضر الحلقة الدراسية إنفجار مركبة للمتفجرات في منطقة معمورة.نموذج لتقييم خطر    جلبرت إس إم، ليز إف بي وسيلي إن إف 

   .1994الواليات المتحدة األمريكية. ميامي. لمجلس أمان المتفجرات، التابع لوزارة الدفاع األمريكية، ميامي. 26

t)  نموذج جديد آخر؟ ندوة  -بي. كومر، كسر الزجاج واإلصابةDDESB 2004، سان أنطونيو،   31حول سالمة المتفجرات . 

u)  النماذج الرياضية للدماغ الناجم عن االنفجار: الوضع الحالي، والتحديات، والتوقعات، فرونتيرز في علم أر. جوبتا، أ. برزيكواس ،
 . 2013 ،21-1 ،4األعصاب، المجلد 

v) N. Bowen، E. Fletcher، D. Richmond  ،تقدير تحمل اإلنسان للتأثيرات المباشرة لالنفجار الجوي ،DASA 2113، 
Lovelace Foundation1968يرك، ، البوك . 

w) K. Holm, Beregning av doedelighet fra luftsjokk, FFI-rapport 2007/01896. 

http://www.wbdg.org/ffc/dod/unified-facilities-criteria-ufc/ufc-3-340-02
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x)   ،الكتاب األخضر"؛ طرق تحديد األضرار المحتملة لألشخاص واألشياء الناتجة عن إطالق مواد خطرةCPR 16E:؛ دين دينغ 
   .2005ثانيةالالمديرية العامة للعمل بوزارة الشؤون االجتماعية والتوظيف الطبعة 

y)  نهج ضغط نقطة واحدة كمدخل لنماذج اإلصابة فيما يتعلق بظروف    جيه تيالند، جيه فان دورمال، م.فان دير هورست، إي. سفينساس
 .2010الرابعة والثالثين حول السالمة المتفجرة، بورتالند، أوريغون،  DDESBتحميل االنفجار المعقدة، حلقة 

z) اإلنسان لخطراإلشعاع الحراري في الخارج، مختبر الصحة والسالمة،  ، تعرضإس أو سوليفان وإس جاغرHSL 2004/04  . 

 

 48( بنسخ من جميع المراجع UNODAيحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) ينبغي استخدام أحدث إصدار أو طبعة لهذه المراجع.
 ./www.un.org/disarmament/un-saferguard/referencesالمستخدمة في هذا المبدأ التوجيهي ويمكن االطالع عليها على:  

تها  كما يتحتفظ مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح بسجل ألخر نسخة / طبعة من المبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر، ويمكن قرائ
 .www.un.org/disarmament/ammunitionالمبادئ التوجيهية الدولية التقنية للذخائر على الشبكة العنكبوتية: على الموقع الخاص ب

والسلطات الوطنية وأرباب األعمال والهيئات والمنظمات األخرى المهتمة باألمر يجب أن تحصل على نسخ من الدليل قبل الشروع في تنفيذ  
 ليدية. برامج إلدارة مخزونات الذخيرة التق

  

 

 حيث تسمح حقوق الطبع.  48
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 الملحق ج  
 

 السيناريوهات المرجعية 

 

 تم اختيار السيناريوهات التالية كمرجع لتطبيق الصيغ:

 سيناريو أ:  

يواجه جانب المستودع   كمواد متفجرة. Bكجم من التركيب  6.85ملم مع  155قطعة من قذائف  1200مستودع مغطى بالتراب يحتوي على 
يوجد على كل من الجدران   م وليس له سقف محمي.  4م وارتفاعه    15 × 15تبلغ مساحة المبنى   .متر  100عملية ذخيرة بناء على مسافة  

 مم. 4م( من الزجاج الملدن  1.0 × 0.6الجانبية والجدار الخلفي للمبنى نافذتان صغيرتان )

  باألرض واآلخر قريب من الجدار الخلفي.في لحظة االنفجار، كان هناك شخص يقف بالقرب من الحائط في مواجهة الخزنة المغطاة 

  ٪ على الجانب المواجه للمستودع.30متر في االتجاه المعاكس، يوجد مبنى مصحة، مع مساحة نافذة  400على مسافة 

 أمتار.  5أمتار بارتفاع  6يوجد حاجز يحيط بالخزنة على مسافة 

 

 سيناريو ب:  

 600مبنى مكاتب كبير يقع على مسافة   كيلوغرام من مادة تي إن تي، عرضة للتفجير العرضي.  1000مبنى عمليات الذخيرة، يحتوي على  
 ٪ من مساحة الجدار.50متر؛ مصمم بنوافذ كبيرة تمثل 

 متًرا. 50يمر شخص واحد في ميدان حر على مسافة  متر. 100طريق مرور عام يمر على مسافة 

 

 و ج:  سيناري

أمتار، يقع على   7متًرا وارتفاعه    30متًرا وعرضه    20مبنى من الطوب، ارتفاعه طابقان، أبعاده   كجم من نتروبينتا.  1000تفجير مكشوف لـ  
شخص واحد بالداخل   درجة.  45٪ من مساحة الجدار التي تواجه االنفجار بزاوية  20متر، مصمم بنوافذ متوسطة الحجم تمثل    500مسافة  

 لى الجانب الخلفي للمبنى. وآخر ع

 

 سيناريو هـ:  
 

يجب تقييم متطلبات   كجم من الوقود في الهواء الطلق. 1000، وحرق 8x8ملم، مرتبة في مجموعة  155قذيفة عيار  64تفجير مكشوف لـ 
 السالمة. 
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 سجل التعديالت 

   IATGإدارة تعديالت 

هذا ال يمنع إجراء التعديالت خالل فترات الخمس سنوات ألسباب تتعلق بالسالمة التشغيلية  لمراجعة رسمية كل خمس سنوات. IATGتخضع 
 والفعالية والكفاءة أو ألغراض التحرير.

سيتم عرض  ل أدناه.هذه، سيتم إعطاؤهم رقًما، وسيتم عرض التاريخ والتفاصيل العامة للتعديل في جدو  IATGعند إجراء تعديالت على وحدة  
  .من خالل إدراج رقم التعديل وتاريخه  IATGالتعديل أيًضا على صفحة الغالف الخاصة بـ 

سيتم دمج التعديالت في الطبعة الجديدة وسيتم مسح جدول   ، سيتم إصدار إصدارات جديدة. IATGمع اكتمال المراجعات الرسمية لكل وحدة  
        تعديالت مرة أخرى حتى يتم إجراء مراجعة أخرى.سيبدأ بعد ذلك تسجيل ال سجل التعديل.

تم نشر وحدة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة التي تم تعديلها مؤخًرا، وبالتالي ما زالت موجودة على 
 www.un.org/disarmament/ammunition 

 تفاصيل التعديل  التاريخ  العدد 

 . IATGمن   2إصدار الطبعة  15فبراير   1 ملم  0

 . IATGمن   3إصدار الطبعة  21مارس  31 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 
 

http://www.un.org/disarmament/ammunition/
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