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 تفاوت صاعقه و آذرخش

  ؟ چیست صاعقه

 يب صبػمِ ثٌبم شسيس صساي ٍ ًَض صَضت ثِ شسيسي الىتطيىي ّبي ٍاوٌش ًبم، ّن غيط ثبضّبي زاضاي اثطّبي ثطذَضز احط ثط

 .است ّوطاُ شسيس صساي ٍ ًَض ثب وِ گطزز هي تَليس ثطق ٍ ضػس

 ًسجت وِ آيس هي ثَجَز سبوي الىتطيستِ ، سطز َّاي ججِْ يه يد شضات ثِ گطم َّاي ججِْ يه آة شضات ثطذَضز احط زض

 ، ثبشس ظهيي سغح ثِ ًعزيه ًسجتبً الىتطيىي جطيبى هٌجغ فبصلِ وِ صَضتي زض ٍ ثَزُ هٌفي ثبضالىتطيىي زاضاي ظهيي ثِ

 . گيطز هي صَضت الىتطيىي ترليِ ثيشتطيي هؼوَالً شسيس ثطلْبي ٍ ضػس زض.  وٌس هي ثطٍظ صبػمِ

 جطيبى اظ ظيطا زضآٍضز، پبي اظ ضا حيَاى يب ٍ اًسبى ضاحتي ثِ تَاًس هي آٍضز، ٍاضز جسي صسهبتي است لبزض ثطق ٍ ضػس

 .است ظيبز آى لسضت ٍلي ثَزُ ون آى هست وِ است ثطذَضزاض ثباليي ثسيبض الىتطيىي

 ۰۰۱۱ ثيي زًيب سطاسط زض لحظِ ّط زض ثطق ٍ ضػس تؼساز اهط هترصصيي تَسظ آهسُ ػول ثِ ّبي ثطضسي ٍ هغبلؼبت ثطاسبس

 الىتطيىي جطيبى شست. شَز هي ظزُ زًيب زض زليمِ ّط زض الىتطيىي جطلِ ۰۱۱۱ حسٍز زيگط ػجبضت ثِ. ثبشس هي ثبض ۰۱۱۱ تب

 صس اظچٌس هؼوَالً تحول لبثل جطيبى شست حساوخط وِ زضحبلي) ثبشس آهپط ۰۱۱۱۱ تب ۰۱۱۱۱ ثيي است هوىي ثطق ٍ ضػس زض

 (.وٌس ًوي تجبٍظ آهپط

 ضا ّب شش ثيبًساظز، وبض اظ ضا اًسبى للت تَاًس هي آيس،  هي ثَجَز ظهيي ثِ يب ٍ زيگط اثط ثِ اثط يه اظ وِ الىتطيىي ثبض ترليِ

 جطيبى. شَز هي گطم شست ثِ گصضز هي آى هيبى اظ ثطق ًَض وِ َّايي. شَز ثسى زض جسي ّبي سَذتگي سجت يب ٍ وٌس پبضُ

 زضجِ ۰۱۱۱۱ اظ حبًيِ هيلي يه هست ثطاي وٌس هي ػجَض آى اظ ثطق وِ وبًبلي زض ضا َّا حطاضت هيعاى شسيس الىتطيىي

 .ثطز هي ثبالتط سبًتيگطاز

 ثب ضا اهَاجي ٍ ظًس هي اعطاف َّاي ثِ اي ضطثِ ٍ شسُ هٌجسظ سطػت ثِ شَز هي گطم هيعاى ايي ًبگْبًي عَض ثِ وِ َّايي

 ثٌس زست ٍ گطزًجٌس هبًٌس ضًٍس هي وبض ثِ ظيٌتي ٍسبيل ػٌَاى ثِ وِ فلعاتي اغلت. آٍضز هي ثَجَز اتوسفط ۰۱ تب ۰۱ ثيي فشبض

 سالهتي حفظ ثطاي وبض ثْتطيي زّس هي ضخ شسيس ثطق ٍ ضػس وِ هَلؼي زض. ثبشٌس ذغطًبن ثطق ٍ ضػس ٌّگبم تَاى هي ًيع

 .ثپطّيعيس وطزى ضيسه اظ ٍ وٌيس ضّب فَضاً ضا زاضيس زست زض وِ فلعي ٍسيلِ ًَع ّط وِ است ايي

 

 ؟ نیست راست خط صورت به چرا برق و تفاوت صاعقه و آذرخش چیست و چرا رعد

 ثبشس ظهيي ثيي اگط ٍ ثطق يب آشضذش ثبشس اثط زٍ ثيي ترليِ ايي اگط.  شَز هي ايجبز اثطّب زض ترليِ احط زض صبػمِ ٍ ضػس

 وِ گطزًس هي هىبًي زًجبل ثِ ٍ شًَس هي هٌفي ٍ هخجت الىتطيىي ثبضّبي زاضاي حطوت ٌّگبم اثطّب.  شَز هي ًبهيسُ صبػمِ
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 ثبض تجوغ وِ تيع ًَن جبّبي يب ٍ ثلٌس زضذتبى يب ٍ ثلٌس ّبي سبذتوبى ثِ هسيط زض وٌٌس ترليِ ضا ذَز الىتطيىي ثبض

 . ثطسٌس ظهيي ثِ تب زٌّس هي اًجبم ضا ثبض ترليِ ٍ ضسٌس هي است ثيشتط الىتطيىي

 اظ ضا ذَز الىتطيىي ثبض ّوِ وِ ٍلتي تب ثٌبثطايي وٌٌس ًوي پيسا ضا ثبض ترليِ هحل يىسبى هسيط زض ثبضزاض اثطّبي وِ آًجب اظ

 . شًَس هي زيسُ اي شبذِ صَضت ثِ ثٌبثطايي.  ضًٍس هي ثبال ٍ ضسٌس ًوي ظهيي ثِ وبهال اًس ًسازُ زست

 َّا همبٍهت ٍ شًَس هي ثبضزاض( حَي تغييطات) فطاثٌفش ّبي تبثش ٍ ثطذَضز احط زض.  ّستٌس ثبال اثطّب وِ ٌّگبهي عطفي اظ

 ايي است هوىي وِ گيطز هي صَضت الىتطيىي ترليِ سپس ٍ شَز هي ضسبًب ّب ًتيجِ زض ٍ شىٌٌس هي است ػبيك وِ ضا

 . ثبشس ظهيي ٍ اثط يب اثط زٍ ثيي ترليِ

 هي ثيشتط زيگط ًمبط ثؼضي زض ٍ ووتط َّا ضعَثت ًمبط ثؼضي زض هخال است هتفبٍت هرتلف ّبي لسوت زض َّا همبٍهت

 ٍ ًيست هستمين صَضت ثِ الىتطيىي جطيبى اًتشبض ًتيجِ زض شًَس هي همبٍهت ايي تغييط ثبػج وِ زيگط ػَاهل يب ٍ ثبشس

 . شَز هي اي وٌگطُ

 . است هطزم ًبآگبّي اظ ًبشي ذسبضت ثيشتطيي گَيس هي آهبضّب

 ٍ صبػمِ ثِ هطثَط ٪۰۰ غيطُ ٍ زظزي ، سَظي آتش ، عَفبى اظ ًبشي عجيؼي ذسبضتْبي اظ۰۹۹۰ زضسبل آهبض ثطاسبس

 .است ثَزُ آى حبًَيِ احطات

 وٌٌس هي تصَض غلظ ثِ ّوِ ايٌىِ ثِ هضبفبً. ثبشس حفبظت صحيح ضٍشْبي اظ آگبّي ػسم حَازث ايي زليل تطيي سبزُ شبيس

 هي جلَگيطي سبذتوبى فيعيىي ٍترطة جطلِ ٍلَع اظ تٌْب وِ] سبذتوبى ذبضد زض اي هيلِ ًَع گيط صبػمِ يه زاشتي وِ

 .ًوبيس حفبظت ضاًيع سبذتوبى زاذل ٍالىتطًٍيىي ثطلي تجْيعات ،وليِ تَاًس هي[ وٌس

 حفبظت ثتَاًس وِ است شسُ ٍاثساع عطاحي تجْيعاتي ٍ آهسُ ووه ثِ تىٌَلَغي اهطٍظُ اهب ٍ.  ًيست چٌيي صَضتيىِ زض

 الىتطيىي زستگبّْبي تغصيِ ذظ وٌٌسّبي حفبظت ثِ همبلِ ايي تىويل جْت ثؼس همبالت زض ٍ. آٍضز ثَجَز ضا هٌبست

 .پطزاذت ذَاّين DEHN حفبظتي ٍتجْيعات

 هَجت ، اًسبى ظًسگي تبضيد ٍزضعَل هرطة ثسيبض ظيجبيي ػيي زض وِ است، ذلمت پسيسّْبي آهيعتطيي اظاسطاض يىي صبػمِ

 .آيس هي ثَجَز ٍظهيي اثط هيبى الىتطٍاستبتيىي ترليِ اظ صبػمِ. است شسُ ثسيبضي ٍجبًي هبلي ٍظيبى ضطض

 ثبض زاضاي آة هطاحلي،شضات عي(زاضًس ػطض هتط ويلَ ٍچٌسيي اضتفبع ۰۱km تب گبُ وِ) وَهَلًَيوجَس ًَع اظ اثطّبيي زض

 حبلت زضايي. شًَس وعهي هتوط اثط فَلبًي ثرشْبي زض هخجت ٍثبضّبي ظيطيي ّبي زضاليِ هٌفي ثبضّبي ثغَضيىِ شسُ هخجت

 جطيبى يه ظهيي ثِ اثطًسجت الىتطيىي پتبًسل افعايش ثب.گطزًس هي هجتوغ اثط سبيِ ظيط ًيع،زض ظهيي سغح هخجت ثبضّبي

 صبػمِ اٍليِ ٍوبًبل شسُ سطاظيط( downward leader)ظهيي سَي ثِ اثط اظ شىل ًطزثبًي حطوتي ثب الىتطًٍْب پيشطٍاظ

 .زّس هي ضاشىل
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 ًَن زض ضا ظيبزي ضسس،ثبض هي ۰۱m ثِ آى ّبي شبذِ عَل گبُ وِ پيىبى ايي.است يًَيعُ وبهالٌ وبًبل ايي اعطاف َّاي

 حبلت زضايي.شَز هي َّا ػبيمي همبٍهت جٍَشىست الىتطيىي هيساى شست افعايش ٍهَجت وطزُ حول ذَز ثب پيىبى

 زض الىتطيىي هيساى شست افعايش ثب ظهبى زضايي.ثبشس هي۰۱۱km/sاظ ثيش ظهيي ثِ شًَسُ ًعزيه وبًبل حطوت سطػت

 اصبثت اظ پس. ضٍز هي پيش اثط سَي ثِ ظهيي اظ ًيع( upward leader)ضًٍسُ ثبال الىتطيىي جطيبى ظهيي،يه سغح

 تطتيت ثسيي افتس،ٍ هي اتفبقreturn stroke)) صبػمِ اصلي ٍضطثِ شسُ ثستِ جطيبى يىسيگط،وبًبل ثِ پيىبى زٍ ايي

 اًَاع زض صبػمِ.شَز هي ثطلطاض وبًبل ايي زض وَتبّي هست زض ظيبزي ثسيبض ٍظهيي،جطيبى اثط ثبضّبي شسى ذٌخي جْت

 .ثبشس هي صؼَزي هخجت ًَع آًْب ٍذغطًبوتطيي ًعٍلي هٌفي صبػمِ ًَع اظ(۰۹۱) آًْب هتساٍلتطيي وِ افتس هي اتفبق هرتلف

 صاعقه صدمات

 ًبشي ٍهىطض ظيبز ذسبضات اهب است ثَزُ آًْب ٍلَع ػلت زًجبل ثِ ووتط سبًحِ، حسٍث شرصي تجطثِ اظ لجل تب ثشط اصَالٌ

 تَجِ وِ است ضسيسُ حسي ثِ اهطٍظ صبػمِ(الىتطٍهغٌبعيسي هيساًْبي) حبًَيِ ٍ(هستمين ّبي ضطثِ) اٍليِ احطات اظ

 .علجس هي ضا جسي ٍضاّىبضّبي

 ذبضد گيطزض صبػمِ يه زاشتي ثبشس،وِ حفبظت صحيح ضٍشْبي اظ آگبّي حَازث،ػسم ايي ثطٍظ زليل اٍليي شبيس

 ثطلي تجْيعات وليِ تَاًس هي( وٌس هي گيطي جلَي سبذتوبى فيعيىي ٍترطيت جطلِ ٍلَع اظ تٌْب وِ)سبذتوبى

 ثِ جْبًي استبًساضزّبي گصشتِ سبل زُ عي.ًيست چٌيي وِ صَضتي زض ، ًوبيس حفبظت ًيع ضا سبذتوبى زاذل ٍالىتطًٍيىي

 ElectroMagnetic Compatibilty)  ٍلَاًيي اصَل ضػبيت ثب هٌبسجي عطاحيْبي وِ اًس زازُ ضا اهىبى ايي هب

EMC) زّين اًجبم. 

 ٍسبيل. است الىتطًٍيىي هساضّبي اظ شسُ،پط زيسُ تساضن سبزُ ظًسگي يه ثطاي وِ ٍتجْيعاتي ٍسبيل اهطٍظُ

 سبذتِ الىتطًٍيىي هساضّبي اظ ٍّوِ ،ّوِ جْبًي اعالػبتي ّبي ،تلفي،شجىِ م،تلَيعيَى ذبًگي،وبهپييَتط،فبوس،ثيسي

 ججطاًي لبثل غيط ذسبضتْبي ثب هصبزف آًْب شسى ذبضد ذظ اظ ٍگبّي ًيست آسبى ًيع ٍتؼويطاتشبى ثَزُ گطاى اًسوِ شسُ

 .ثبشس هي

 ثىبض آًْب زض الىتطًٍيىي هساضّبي وِ ضا زيگطي ٍسيلِ ّط ولي ثغَض يب ثبال ًبهجطزُ اٌتجْيعات شسيس تَاًٌس هي وِ ػَاهلي

 : اظ ػجبضتٌس وٌٌس، استفبزُ لبثل يبغيط اًساذتِ ذغط ثِ ثبشس ضفتِ

 (Electrostatic Discharge)الىتطٍاستبتيه ّبي ترليِ اظ ًبشي ٍلتبغّبي اضبفِ

 (Switching Electromagnetic Pulse)جطيبى هساضات ٍٍصل لغغ اظ ًبشي ٍلتبغّبي اضبفِ

 -Lightning)آى الىتطٍهغٌبعيسي ٍهيساًْبي صبػمِ هستمين ّبي ضطثِ اظ ًبشي ٍلتبغّبي اضبفِ

Electromagnetic ulse) 

 :شَز الىتطيىي ّبي سيستن زض ٍلتبغ اضبفِ ثطٍظ هَجت تَاًس هي عطيك سِ اظ صبػمِ
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 :کوپالژمقاومتی-1

 ٍزيتب،تب ثطق ّبي سيستن ضازض ظهيي شَزپتبًسيل هي ترليِ ظهيي ثِ وِ ظًسجطيبًي هي ضطثِ سبذتوبًي ثِ صبػمِ وِ ٍلتي

 ثِ ذطٍجي– ٍضٍزي ّبزيْبي اظعطيك صبػمِ جطيبى اظ ثرشي شَز هي هَجت اهط ايي.زّس هي افعايش ويلٍَلت صس چٌس

 .شَز زيگطهٌتمل سبذتوبًْبي

 :کوپالژسلفی -۲

 ذغَط وِ ٍلتي. ًوبيس هي هغٌبعيسي شسيس هيساى يه ايجبز ذَز ترليِ، وبًبل ٍيب ّبزي اظيه ػجَضصبػمِ

 .شَز هي المبء ويلٍَلت چٌس هؼبزل ٍلتبغي آًْب وٌس،زض لغغ اًس زازُ لَح تشىيل وِ ضا هيساى،ّبزيْبي

 :خازنی کوپالژ -۳

 ػبيك ٍَّاًيع ذبظى هبًٌس ٍّبزيْب وبثلْب।وٌس هي ايجبز الىتطيىي شسيس هيساى ترليِ،يه ًمغِ ًعزيىي زض صبػمِ وبًبل

 .هيگيطز لطاض ثبال ٍلتبغ يه تحت وبثلْب سبذتوبى ثِ صبػمِ ثطذَضز ػسم ػليطغن ثسيٌصَضت. آًْبست الىتطيه زي

 صاعقه از حفاظت اصول

 :است ظيط هَاضز شبهل وبهل ثغَض سبذتوبى يه حفبظت

 صبػمِ هستمين ّبي ضطثِ اظ سبذتوبى ذبضجي جلس حفبظت-۰

 صبػمِ حبًَيِ آحبض همبثل زض سبذتوبى زاذل شسُ ًصت تجْيعات ٍ زاذلي حفبظت-۰

 سبذتوبى ذبضجي جلس حفبظت-۰

 وليِ. است صبػمِ اصبثت احط زض ٍاًْسام سَظي آتش اظ سبذتوبى ٍاستطاوچط ثسًِ ،حفظ ذبضجي حفبظت هٌظَضاظ

- IECاستبًساضز شًَس،عجك هي ًصت ظهيي سيستن تب ثبم پشت اظ صبػمِ ٍّسايت جصة جْت وِ( ثطلگيط هبًٌس)تجْيعات

 .گطزًس هي شٌبسبيي ۰۰۱۰۰

 سبذتوبى زاذل زض شسُ ًصت تجْيعات حفبظت-۰

 ٍ احطصبػمِ زض زستگبّْب ايي ثِ ٍاضزُ صسهبت آهبض شسيس افعايش ،هَجت جْبى زض الىتطيىي ّبي سيستن وبضثطز تَسؼِ

 ػوسُ ٍثرش ثَزُ صبػمِ زضاحط ٍلتبغّب اضبفِ اظ ثرشي تٌْب وِ است شوط ثِ الظم।است شسُ آى اظ ًبشي ٍلتبغّبي اضبفِ

 الىتطٍهغٌبعيسي هيساًْبي احط حفبظت،وبّش اظ ثرش ايي ثطاي.ثبشٌس هي تغصيِ ٍحَازث سَئيچيٌگ ػوليبت اظ ًبشي آًْب

 .گيطز هي لطاض ًظط هس صبػمِ اظ ًبشي



 

5 
 

 ثطذَضزٍزض هحل اظ ۰۰km شؼبع تب وِ سبذتوبًْبيي زاذل الىتطًٍيىي سبذتوبى،ٍسبيل يب ظهيي ثِ صبػمِ ذَضز ثط اظ پس

 زض تجْيعات ايي هَحط حفبظت( ۰-شىل)।ثَز ذَاٌّس ذغط هؼطض زاضًس،زض لطاض شسُ ايجبز الىتطٍهغٌبعيسي هيساى هحسٍزُ

 ذبضجي حفبظت ثب ّوطاُ زاذلي حفبظت ّبي سيستن وليِ وِ است پصيط اهىبى حبصلِ،ٍلتي المبيي ٍلتبغّبي همبثل

 اضبفِ احطات ثتَاى آًْب ووه ثِ وِ ٍسبيلي تْيِ اظ ػجبضتست اظصبػمِ زاذلي حفبظت.ثبشٌس شسُ ًصت تَاهبٌ سبذتوبى

 Zone) ) ثٌسي هٌغمِ تئَضي ٍاظ.وطز ذٌخي سبذتوبى زاذل تجْيعات ضاثطضٍي صبػمِ جطيبًْبي اظ حبصل المبيي ٍلتبغّبي

Conceptاستبًساضز تطثِ زليك اعالػبت وست ثطاي ضوٌبٌ. شَز هي استفبزُ سبذتوبى زاذلي حفبظت جْت IEC-۰۰۰۰۰ 

 .گطزز هطاجؼِ است شسُ تسٍيي ظهيٌِ ايي زض وِ

 : اظ وِ است شسُ تشىيل اصلي لسوت سِ اظ اسبسبً صبػمِ سيستن يه

 Air termination ثطلگيط آًتي -۰

 Conductor ّب ّبزي -۰

 Earth termination ظهيي ثِ اتصبل سيستن يب الىتطٍز -۰

 ّسايت ظهيٌِ يه زاضاي وِ پبيِ يه ٍ هشرص اًساظُ زض اي لَلِ الىتطٍز ثب زاض ًَن جسن اظ ػجبضتٌس:  ثطلگيط ّبي آًتي

 حفبظت تحت سبذتوبى زض زاضز احتوبل وِ ضا صبػمِ الىتطيىي ترليِ وِ است ايي ثطلگيط آًتي ٍظيفِ. ثبشس هي وٌٌسگي

 زض ثطلگيط آًتي ًصت هحل. ًوبيس هي ّسايت ضا هطثَعِ ثبضّبي ظهيي عطف ثِ ٍ ًوَزُ هٌحطف ذَز عطف ثِ ، گيطز صَضت

 .ثبشس هي سبذتوبى ًمغِ ثلٌستطيي

 ٍظيف. گطزز هي هجبٍض فلعي اجسبم ثِ ًيع ٍ يىسيگط ثِ ٍ ظهيي ثِ ثطلگيط ّبي آًتي الىتطيىي اضتجبط سجت وِ:  ّب ّبزي

 شىل وبثلي يب اي تسوِ ثصَضت تَاًٌس هي ّب ّبزي. ثبشس هي ظهيي ثِ ثطلگيط آًتي اظ صبػمِ ثبضّبي ترليِ ّب ّبزي

 .ثبشٌس

 ّبزي تَسظ آًتي اظ ضا الىتطيىي ثبضّبي وِ هطتجظ يب هٌفطز الىتطٍز چٌس يب يه اظ است ػجبضت:  ظهيي ثِ اتصبل سيستن

 .وٌٌس هي هٌتمل ظهيي ثِ ًعٍلي ّبي

 .حفبظتي سيستن ّبي لسوت ثيشتط يب زٍ هبثيي الىتطيىي پيًَس اظ ػجبضتٌس ّب ضاثظ

 فلعي ّبي لسوت ٍ صبػمِ حفبظت هبثيي الىتطيىي اتصبل ًوَزى فطاّن هٌظَض ثِ وِ ّبيي ّبزي اظ ػجبضتٌس:  اتصبالت

 .است شسُ ثطلطاض اذيط هرتلف ّبي لسوت هبثيي ٍ زيگط

 ثبيس تسوِ هرتلف ّبي اًساظُ ثطاي ّب ثست ايي. ضًٍس هي وبض ثِ سبذتوبى ثِ ّب ّبزي ًوَزى هحىن جْت وِ:  ّب ثست

 .گطزز عطاحي

 


