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 چک   

حفاظتی  زمین هایامانه نترل نویز، از سک و  عملکرد مناسب دستگاهها،  تامین حفاظت جانی انسان ها ر بطور کلی به منظو

(Protection Earth Systems) زمین هایامانه س. اصطالح ارتینگ یا گراندینگ نامیده می شوند، استفاده می کنیم  به که 

و در  تجهیزاتی که با برق کار می کنند و بدنه فلزی دارند ی بدنهاتصال بخش عمده تشکیل شده است ، نخست حفاظتی از دو 

 Surgeو بخش دوم و مهم دیگر مربوط به تجهیزات موج ضربه گیر ) معرض صاعقه بطور مستقیم و غیر مستقیم قرار می گیرند 

Protection Deviceتاژهای گذرا و بسیار قوی ناشی از اصابت صاعقه )بطور مستقیم یا غیر ( می باشد که وظیفه هدایت سریع ول

مستقیم( و خطاهای کلید زنی شبکه های برق  به زمین را بر عهده دارند . الزم به ذکر است هر دو بخش مکمل یکدیگر بوده و 

ده گردد. از آنجاییکه بخش اول زمانی اصطالح سامانه زمین حفاظتی معنا خواهد داشت که بطور تجمیع از هر دو بخش استفا

مربوط به زیر ساخت بسیار با اهمیت اتصال زمین است ، دستورالعمل موجود تنها به این بخش بیرونی سامانه زمین حفاظتی 

. مطالب این دستورالعمل از دو فصل تکیل شده است. فصل اول به مفاهیم اصلی در خصوص اصول زمین حفاطتی اختصاص دارد

پلتفرم )شامل : دکل های  نوع رینگ اجرای ارتینگ و در فصل دوم نحوه ی اجرای زمین حفاظتی بیرونی  شامل پرداخته است 

ایستگاه خودکار و بادنمای الکتریکی ، پایه های نگهدارنده ادوات و حصار پلتفرم ( ، اتصال زمین نول و ارت برق اصلی ورودی 

گاه و همچنین در ادامه  به منظور هم پتانسیل نمودن ارتینگ مکانهای فوق الذکر اتاق دیدبانی ایست  نوع رینگ ایستگاه و ارتینگ

 . وکاهش توان برخورد صاعقه ، همبندی بین نقاط اتصال زمین در سطح ایستگاه هواشناسی شرح داده شده است
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    ص ل    ن حف ظت    ف   مفصل   ل : 
 

 مقدمه 1.1
( زمین شده داشته باشند احداث می Naturalخطوط انتقال و توزیع برق بدون اینکه نقطه نول ) 1924تا  1880بین سال های 

برق گرفتگی و آتش مشکالت  .شدند و هیچ نقطه ای از شبکه و تجهیزات ارت نمی شدند و اساساا مفهومی به نام ارت وجود نداشت

 سوزی در منازل و اماکن عمومی و صنعتی وجود داشت بدون اینکه فیوزهای حفاظتی نصب شده در شبکه عیوب را تشخیص بدهند

اتصال بدنه فلزی وسائل برقی به زمین یا همان ارت کردن را اجباری نمود هر چند  (IEE) انجمن مهندسان برق 1924در سال  .

کشور فرانسه بحث ارت کردن نقطه نول ترانسفورماتورها را نیز تصویب  1927در سال  .مشکالت فراوانی داشت اینکار ساده نبوده و

استانداردهای جامع حفاظت اشخاص و تجهیزات ، تدوین و اجرائی شد و از آن سالها به بعد ارتینگ همگانی  1935نمود و در سال  

اتصال به  یکی شود، برای این منظور از زمین باضی قسمتهای دستگاه ر وسایل الکتریکی نیاز است که پتانسیل بعدشد .

شود و تمام به عنوان پتانسیل صفردر نظر گرفته می زمین گبزرشود. اساس زمین کردن بر این است که جرم استفاده می زمین

  از حفاظت منظور بهاند هم پتانسیل زمین شوند، به عبارت دیگر پتانسیل صفر زمین را بگیرند. هایی که به زمین وصل شدهقسمت

 سیستم یک اجرای و طراحی به نیاز ، زمین به صاعقه قوی  بسیار ولتاژهای هدایت و صاعقه برابر در الکتریکی تجهیزات و وسایل

به دو بخش اصلی تقسیم می شوند بخش اصطالح ارتینگ هب  (Protection Earth Systems)زمینحفاظتی بحث   باشد. می ارت

 الکتریکی دستگاههای از ای نقطه کردن زمیناز آن یاد می شود جهت   مین الکتریکیسیستم زاول ، تولید و توزیع برق  که با نام 

 دیگر بیان به و  دستگاهها صحیح کار جهت عمل این . گیرد می انجام باشند می الکتریکی مدار از قسمتی که برقی تجهیزات و

نامیده می شود . در این بخش  زمین حفاظتی سیستمبخش دوم مصرف کننده گان می باشند  و  باشد. می برقی وسایل از حفاظت

قصد در این نوشتار،  . دهند می اتصال زمین به کنند نمی حمل جریانی عادی حالت در که را تجهیزات و  دستگاهها فلزی بدنه

ا ، اضافه به منظور حفاظت افراد و دستگاهه، یعنی مصرف کنندگان را بیان کنیم . زمین حفاظتی بخش دوم داریم بحث مربوط به 

ولتاژهای تولید شده در بدنه که باعثصدمه دیدن دستگاهها و افراد میشود، را باید در جایی خنثی نمائیم به همین منظوراستفاده از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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ستفاده از سیستمهای دیجیتالی و حساس، لزوم اسیستم ارت و حفاظت از تجهیزات بسیار الزم و ضروری است بعالوه باافزایش 

 .، نصب ونگهداری سیستمهای حفاظتی گراندینگ وجود داردبازنگری در طراحی

 : اهداف بکارگیری سیستم ارتینگ یا گراندینگ عبارتند از

 الف ـ حفاظت و ایمنی جان انسان

 ب ـ حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

 ل جهت کارآ ج ـ فراهم آوردن شرایط ایده

 د ـ جلوگیری از ولتاژ تماسی

 ـ حذف ولتاژ اضافی ه

 و ـ جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه

 ز ـ اطمینان از قابلیت کار الکتریکی

 متداولترین تهدیدها ی ولتاژی 1.2
ایستگاه سینوپتیک هواشناسی از ارکان اساسی تولید داده های جوی و آب و هوایی سطح زمین به  در (Platform)سکوی ادوات 

می بایست در شرایط استاندارد وبدون هر گونه آسیبی به کار خود ادامه دهند.  سکوی ادواتت مستقر در شمار می آید . کلیه ادوا

ند وبه طبع عالوه بر حساسیت عملکرد و ه ادر طی دهه گذشته اکثر ادوات از نوع مکانیکی به الکتریکی و الکترونیکی ارتقاء یافت

باعث   ،ولتاژ الکتریکی گذراموج ضربه های نوع سنتی دارند بطور مثال  پیچیدگی ساختاری ، مراقبت بیشتری نسبت به ادوات 

 لدیدگی و از کار افتادن ادوات مدرن الکترونیکی مستقر در پلتفرم می شوند. متداولترین این تهدیدها شامآسیب 

 صاعقه

ونها ولت است . پدیده ای با میلی صاعقه یکی از قدرتمندترین ، خطرناکترین و عجیب ترین پدیده های طبیعیلتاژهای ناشی از و

 والکترومغناطیسی ، ایجاد امواج نیرومند  گرمایی با دمای سطح خورشید و اثراتی متعدد و باورنکردنی مانند تولید فشار الکتریکی 

... 
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 : ( Spike )جریان یا ولتاژ گذرانوسان شدید 

می توانند  هاموجاین 1شکل . می شوند به شکل موج اصلی برق اضافه ژ ، با طول زمانی کوتاه هستند کهولتا گذرا یا سریع نوسانات

 ها Spikeخسارت وارد کرده یا آنها را ا ز بین ببرند .  اجزاء مدارهای الکترونیکیبه هر دو سیکل مثبت و منفی اضافه شده و به 

در اثر قطع و می کنند یا  قطع و وصلر تجهیــزاتی که جریانــهای الکتریکــی زیاد را توسط ترموستاتها یا سای امکان دارد،

از جدی یا خود آن زمین اشیاء روی صاعقه به برخورد ایجاد گردند. بدون شک  ،توسط شرکتهای برقسنگین  بارهایوصلجریان 

 ترین عوامل تولید این نوسانات است .

 

 بر روی موج برق شهر  spikeویری از  تشکیل تص : 1شکل 

 : ( Surges )موج ضربه ها

، جریان و توان در شکل موج ولتاژ یا جریان برق در زمان کمتر از نیم ولتاژ افزایش ناگهانی و گذرای  ( Surges )موج ضربه ها یا 

ها می توانند مثبت یا منفی بوده و با شکل موج برق جمع یا از آن کم شوند.  موج ضربه(راببینید2شکل ) سیکل برق شهر می باشد.

زمان آنها را به میکروثانیه اندازه معموال ها ولت تغییر می کند. تغییرات آنها به صورت نوسانی بوده و  1000دامنه آنها بین صدها تا 

اخلی و بیرونی تقسیم بندی نمود. مهمترین منبع داخلی، قطع و می گیرند. منابع ایجاد این موج ضربه ها را می توان به دو بخش د

کردن بار  قطع و وصلپس از آنکه یک دستگاه بزرگ خاموش شود و یا به دنبال ت الکتریکی درون ساختمان ها است. اوصل تجهیز

شد. کلیدزنی های شبکه برق نیز مهمترین منبع بیرونی تخلیه های الکتریکی جوّ )صاعقه( می باایجاد می شود. موج ضربه های ولتاژ

به عنوان دومین منبع مهم بیرونی در ایجاد موج ضربه های ولتاژی شناخته می شوند. از آنجاییکه موج ضربه های ولتاژ بیشترین 

عامل خسارت به تجهیزات الکترونیکی می باشند و نقش موج ضربه های جریان در این مورد چندان چشمگیر نیست، در خصوص 
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در زماندوام آن است که در موج ضربه ها طوالنی  Spikeای جریان در اینجا بحث نخواهد شد. تفاوت عمده ی موج ضربه با ضربه ه

 به حساب می آید. Spikeنانوثانیه دوام داشته باشد،  2تر می باشد. یک تعریف می گوید اگر اضافه ولتاژ کمتر از 

 

 ه که بر شکل موج سینوسی سوار شده است.:  تصویر موج ضرب 2شکل 

عالوه بر مواردی که در باال بیان شد، مواردی وجود دارند که نمی توان آنها را در زمره پدیده های گذرا محسوب نمود، ولی وجود 

ینجا شرح داده شوند تا آنها نیز در ایجاد اختالل در کار تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای تأثیر مهمی داشته و به اختصار باید در ا

بتوان آنها را از پدیده های گذرا تشخیص داد. زیرا راه های مقابله با آنها به طور کّلی با آنچه مربوط به این بحث و بحث موج ضربه 

 گیرها می شود، تفاوت خواهد داشت.

 (:Over Voltage)اضافه ولتاژ

علت آن معموال  می باشد.زیاد  به تجهیزات الکتریکی آسیب آن دقیقه( و 1بوده )بیش از طوالنی مدت  این اضافه ولتاژها معموالا

یکی از علّت های شایع این  میباشد. یا تنظیم نادرست ولتاژ روی ترانسفورماتور توزیع شبکه توزیع برقناشی از بروز نقص فنّی در 

باشد. این اتّصالی معموالا در پی طوفان و پاره شدن های هوایی برق می اضافه ولتاژها، اتّصالی میان سیم نول و سیم فاز در شبکه 
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ولت  380سیم نول در شبکه هوایی و افتادن آن بر روی سیم فاز، رخ می دهد. در چنین شرایطی ولتاژ بین فاز و نول می تواند به 

فاز استفاده می  3برق  برسد که خسارات سنگینی را در پی خواهد داشت. علّت شایع دیگر قطع سیم نول برای مشترکی است که از

ولت خواهد شد.  300کند. در چنین شرایطی یک بخش از شبکه مصرف دچار کمبود ولتاژ و بخش دیگر آن دچار اضافه ولتاژ تا 

یادآور می شویم که قطع سیم نول به طور کلّی در شبکه توزیع برق شهری منجر به بروز عدم ثبات ولتاژی برای همه مصرف کننده 

ولت تا  220که از آن شبکه تغذیه می کنند. به طوریکه بسته به میزان بار بر روی هر فاز، ولتاژ یکی ممکن است از  هایی می شود

ولت افزایش یابد. لذا اکیداا توصیه می شود که تحت هیچ  300تا  220ولت کاهش پیدا کند و ولتاژ فاز دیگر ممکن است از  50

فاز قطع شده باشد. برای جلوگیری از  3د. مگر آنکه پیش از قطع نمودن نول، مدار هر فاز سیم نول قطع نگرد 3شرایطی در شبکه 

خسارت ناشی از این اضافه ولتاژها، استفاده از محافظ های الکتریکی مانند محافظ های ولتاژ یا ترانسفورماتورهای اساتبالیزر، می 

است تا جلوی خسارت ناشی از آن را بگیرد ولی ممکن است خود  تواند مفید واقع شود. به کارگیری از موج ضربه گیرها نیز قادر

مناسب تر خواهد بود. موج ضربه گیر از بین برود. لذا برای شبکه ای که اضافه ولتاژ در آن زیاد به چشم می خورد، روش نخست 

 د.توجّه داشته باشید، زمان این اضافه ولتاژها، آنها را از اضافه ولتاژهای گذرا متمایز می کن

 

 :  بروز اضافه ولتاژ در چند سیکل 3شکل 

 

 انواع اغتشاش های شبکه برق 1.3
نظر به اینکه اعتشاش های بوجود آمده در شبکه برق بر روی عملکرد، تجهیزات الکتریکی اثر سوء داشته و به ویژه عملکرد درست 

یی با آنها و روش برطرف نمودنشان ضروری خواهد بود. این اغتشاش ها دستگاه های الکترونیکی را دچار اختالل می نماید، آشنا

معموالا موجب بروز تغییراتی در شکل موج عادی برق شهر می شوند و تفاوت آنها را با موارد تهدید می توان در میزان انرژی و 

وجب بروز اختالل در کارکرد صحیح تجهیزات توانایی آنها دانست. آنها بیشتر کیفیت برق تحویلی به مصرف کننده را تنزل داده و م
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برقی می شوند. لذا در اینجا به اختصار به معرفی و تشریح آنها خواهیم پرداخت. یادآوری می شود که جزئیات مربوط به این 

در مهندسی برق به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده   POWER QUALITYاغتشاش ها در بحث های کیفیت توان یا 

 ست که برای اطالعات بیشتر می توان به کتب و مقاالت تحت عنوان کیفیت توان مراجعه نمایید. شده ا

 : ( Voltage Sag)فرورفتگی ولتاژ

Sag Voltageدن وصل شناشی از  می تواند . این امرعبارت است از کاهش ولتاژ در چند سیکل از برق شهر، یا فرورفتگی ولتاژ

بزرگ آسنکرون  یا راه انداختن موتورهای الکتریکی دستگاه های برودتی بزرگ مانند چیلرهای وموتورالکتربزرگ مانند برقی یک بار 

آمدن  پایین تواند باعثا حتّی بروز یک اتصال کوتاه شدید در شبکه ی برق مصرفی باشد .این پدیده میبا روتور قفسه سنجابی ی

دریافت  ی تعریف شده ی خود در محدوده کافی نتوانند ولتاژ برقی یکه دستگاههاشده به طوری ولتاژ منبع اصلی بیش از حدّ 

دقیقه تعریف می شود. به همین  1. مدت زمان در این پدیده بزرگتر از نیم سیکل برق شهر و تا شوند و دچار اختالل در کارکنند 

 ترانسفورماتور استابالیزر پیشنهاد می شود.به کارگیری از  با آن دلیل در گروه پدیده های حالت گذرا قرار نمی گیرد. برای مقابله

 

 درصد بارگزاری در شبکه برق 30:  تصویری از فرورفتگی ولتاژ در شرایط  4شکل 

 :   ( Harmonica)هارمونیکها

بارهای  جریان الکتریکی درعموما  عبارتند از جریان هایی که فرکانس آنها مضربی از فرکانس اصلی برق شهر هستند که هارمونیکها

سینوسیشده و در نهایت  جریان تغییر شکل.هارمونیکها باعث شکل موج جریان آنها غیر سینوسی استکه  وجود دارندغیر خطی 
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اگر مقدار آنها افزایش یابد )بزرگی جریان هارمونیک( می توانند منجر به تغییر شکل موج ولتاژ برق شهر از سینوسی به غیر 

در  50. جریان های هارمونیک عمدتاا از مضارب فرد و به ویژه هارمونیک سوم فرکانس برق شهر)برای سینوسی شوند

هرتز( تشکیل می شوند. وجود این جریان باعث افزایش چشمگیر جریان بر روی سیم نول و ازدیاد بیش از حدّ  افت ولتاژ 150حدود

ذشته سطح مقطع سیم نول حتّی در کابل های اصلی برابر با سطح روی کابل های اصلی می شود. به طوریکه امروزه بر خالف گ

خازنی و حتّی به افزایش  جریان در خازن های بانک هایمقطع در کابل های فاز در نظر گرفته می شود. وجود هارمونیک منجر 

اعث اختالل در کار سوختن فیوزهای هر مدار خازن می شود. تغییر شکل موج ولتاژ به دلیل حضور جریان های هارمونیک ب

مدارهای کنترل دور موتور و حتّی عملکرد نابهنگام سامانه های حفاظت الکتریکی می شود. از دیگر مشکالت ناشی از هارمونیک ها، 

عالوه بر همه این ها وجود جریان های هارمونیک افزایش دمای بدنه ترانسفورماتورهای قدرت و الکتروموتورها به میزان باال است.

افزایش نویزهای القایی بر روی سامانه های مخابراتی و شبکه های کامپیوتری می شود. حذف هارمونیک ها از طریق نصب  موجب

ها و  های کم مصرف و رایانهفیلترهایی در مدار بارهای غیرخطّی امکان پذیر می باشد. مهمترین بارهای غیرخطی عبارتند از المپ

 مانند مونیتورها، تلویزیون ها، چاپگرها و مانند آنها.اصوالا کلیه تجهیزات الکترونیکی 

 

 نگ آبی در مقابل ولتاژ سینوسی شکل موج قرمز نشان داده شده است:  تصویر شکل موج جریان غیر سینوسی ناشی از المپ کم مصرف که به ر 5شکل 
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 تصویر هارمونیک سوم و شکل موج فرکانس پایه و تأثیر ترکیب آن ها در تغییر دادن شکل موج سینوسی:  6شکل 

 

ا به طور سری با بانک های خازنی، استفاده نمود. برای مقابله با هارمونیک می توان از فیلترهای هارمونیکی به ویژه قرار دادن آنه

(7شکل فاز طبق تصویر  3)یک نمونه از فیلترهای هارمونیکی جهت استفاده بر روی   

 
 :  نمونه ای از فیلترهای هارمونیک 7شکل 

 : (Voltage Swell ) افزایش موقت ولتاژ

 IEEEشاید بتوان گفت که این پدیده هم نوعی اضافه ولتاژ محسوب شده و در همان رده قرار می گیرد. ولی طبق تعریفی که 

ولت(  220برابر ولتاژ نامی )همان ولتاژ عادی برای نمونه  8/1تا  1/1کرده، این پدیده عبارت است از افزایش ولتاژ مؤثر به میزان 

دقیقه. برای مقابله با آن دوباره به کارگیری از  1میلی ثانیه( تا  10ین نیم سیکل برق شهر )برای کشور ما برای یک بازه ی زمانی ب

ترانسفورماتور تثبیت کننده ولتاژ یا استبالیزر، توصیه می شود. البتّه جهت جلوگیری از بروز خسارت های ناشی از آن بر تجهیزات 

 یکی، مانند محافظ های یخچال و مانند آن به همراه استبالیزر، ضروری خواهد بود.برقی، به کارگیری از محافظ های الکترون
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 ولت مؤثر می باشد. 120:  افزایش ولتاژ موقت برای برق شهری که ولتاژ عادی یا نامی آن 8شکل 

 : (FrequencyVariation )تغییرات فرکانس

کاهش آن موجب  گاههای تولید کننده برق در نیروگاهها مانند ژنراتورها بوده که افزایش یاتغییرات فرکانس برق شهر ناشی از دست

های برق سراسری به صورت  .البتّه امکان بروز تغییر فرکانس در شبکهکننده ها میشود مصرف اختالل در کارکرد تجهیزات برقی

هرتز بیشتر  05/0هرتز یعنی  1/0سراسری برق نباید بزرگتر از قابل مالحظه وجود ندارد. زیرا تغییرات فرکانس برق در شبکه های 

کمتر، باشد. اگر میزان تغییرات فرکانس برق شهر از فاصله گفته شده بزرگتر باشد، شبکه ناپایدار شده و در نهایت منجر به  05/0و 

ه های کنترل کننده در نیروگاه به همین دلیل سامان (Black out).خاموشی گسترده در سراسر شبکه سراسری برق خواهد شد 

های برق به گونه ای طراحی شده اند که دامنه تغییرات فرکانس را در بازه گفته شده در باال محدود نمایند. تأثیر تغییرات فرکانس 

ایش و روی سرعت چرخش محور آنها بسیار چشمگیر است. به طوریکه افزایش فرکانس افز ACبه ویژه بر روی موتورهای الکتریکی 

سرعت و کاهش آن، کم شدن سرعت چرخش موتور را در پی خواهد داشت. عالوه بر این، افزایش فرکانس، افزایش تلفات آهنی 

)هیسترزیس و فوکو( را در ماشین های الکتریکی و ترانسفورماتورها در پی خواهد داشت که موجبات اتالف انرژی بیشتری به 

تأثیر این پدیده را بر روی تجهیزات الکترونیکی گرچه کمتر است. ولی بسته به نوع  صورت حرارت در این تحهیزات خواهد شد.

 تواند موجب بروز اختالالتی در عملکرد آن شود که بحث پیرامون آن از حوصله این نوشته بیرون است.وسیله می

آن استفاده  Double Conversionنوع و  UPSبرای مقابله با تأثیرات سوء تغییرات فرکانس می توان تا حدودی از دستگاه های 

 نمود.
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 مقایسه اضافه ولتاژهای ناخواسته: 1.4
توجه  9برای روشن شدن میزان تأثیر مخرب اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه و کلیدزنی با اضافه ولتاژهای دیگر به نمودار شکل 

ضریب اضافه ولتاژ  Kردیده است. به طوری که نمایید. در این نمودار مقدار ضریب اضافه ولتاژ در محور عمودی طرف چپ درج گ

برابر شکست عایقی  30روی محور اشاره به این دارد که ولتاژ  30ولتاژ شکست عایقی است. برای نمونه عدد  یعنی ÜSنسبت به 

 120ستم به به این معنی است که ولتاژ برقرار شده بر روی سی 30ولت باشد، عدد  4000است. برای نمونه اگر سطح ولتاژ عایقی 

کیلوولت رسیده است.  در محور عمودی طرف راست مقدار عددی، نسبت ولتاژ باقیمانده در دو سر موج ضربه گیر به ولتاژ برق 

اهمّیت داشته و باید به آن توجّه شود، دامنه و بزرگی اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه  9شهر، درج شده است. آنچه در نمودار شکل 

 اشد. و کلید زنی می ب
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 . 

 : نمودار شدت ولتاژ در هر یک از  ضربه ولتاژهای ناخواسته 9شکل 

مشخص شده، دارای باالترین دامنه و  5با شماره  9شکل که در نمودار همانطورکه بر روی نمودار مشخص شده اضافه ولتاژ صاعقه 

بر روی شکل آمده، با اختالف کمی نسبت به اضافه ولتاژهای ناشی از  4اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی که با شماره پس از آن 

ده و تأثیر آمده، نسبت به دو موج ضربه صاعقه و کلید زنی بسیار کوچک بو9شکل صاعقه قرار دارد. اغتشاشات دیگری که در نمودار 

اندکی بر ولتاژ سینوسی برق شهر خواهند داشت. این اغتشاشات به ترتیب عبارتند از افت ولتاژهایی که به صورت بریدگی هایی بر 

عبارت است از 9شکل در نمودار  2روی نمودار مشخص شده است. شماره ی  1روی شکل موج سینوسی برق شهر و با شماره 



 

کد  مدیریت مهندسی تجهیزات هواشناسی

 ایزو

Tech-D-012-V01  

 

19 

 

تغییرات سریع و نوسانی ولتاژ، ناشی از وجود هارمونیک های فرکانس اصلی برق شهر که در اثر وجود جریان بارهای غیر خطّی 

موج ضربه های ولتاژ گذرا هستند. همگی این عوامل  در بخش های قبل، معرفی شده اند. با توجه به  3پدیدار می شوند. شماره 

در می یابیم که میزان خسارت ناشی از اضافه ولتاژهای صاعقه و کلیدزنی های خطا که می تواند متوجه وسایل  9 کل نمودار 

برقی و به ویژه وسایل حساس الکترونیکی شود، اوالا حتمی بوده و ثانیاا بسیار سنگین می باشد. لذا حفاظت از تجهیزات مزبور در 

 ولتاژهایی، کامالا ضرورت داشته و نمی توان آن را نادیده گرفت، یا حتّی ناقص انجام داد.  برابر چنین اضافه

 Protecting Earth Systemسامانه زمین حفاظتی  1.5
زیرساخت اصلی در حفاظت تجهیزات چه در برابر اصابت مستقیم صاعقه و چه در مقابله با اضافه ولتاژهای بوجود آمده از آن در 

امانه زمین حفاظتی یا ارت بوده است. واژه ارت که امروز بیشتر از عنوان فوق بر سر زبان ها می باشد، در زبان گذشته و حال س

انگلیسی به معنی زمین بوده و بیشتر از هر چیزی در ذهن یک چاه ارت را تداعی می کند که در گذشته با قراردادن صفحه مسی 

تونیت و مواد مشابه آن امروزه، آن را پر می نمایند. این به اصطالح  چاه زمین از در ته آن و ریختن نمک و ذغال در گذشته و بن

سال ها پیش تا کنون به عنوان سامانه زمین حفاظتی به کار گرفته شده و می شود. ولی میزان کارایی آن و تأثیرش در برآورده 

در برابر اثرات صاعقه می تواند سودمند واقع شده و همه  شدن هدف تا چه اندازه می باشد؟ آیا این سامانه زمین در فرآیند حفاظت

منظور ما را برآورده نماید؟ پاسخ به این پرسش ها منفی بوده و دست کم می توان گفت که اصوالا یک چاه ارت قابلیت این کار را 

ید که مگر برقگیرهای نصب شده نداشته و نمی توان توسط آن حفاظت در برابر صاعقه را به طور کامل انجام داد. ممکن است بگوی

بر روی اشیاء مرتفع مانند ساختمان ها را به همین چاه ارت از طریق یک سیم مسی اتصال نمی دهند؟ این درست است. ولی باید 

یادآوری شود که میله برقگیر برای حفاظت بناها و سازه های مرتفع در برابر عبور جریان سنگین صاعقه و جلوگیری از گذر این 

ریان ها از بدنه ساختمان یا هر شیء مرتفع دیگر می باشد. زیرا عبور جریان های صاعقه از آنها، منجر به انهدام بدنه و جسمشان ج

خواهد شد. در واقع بدنه ساختمان ها و مصالح تشکیل دهنده آنها مانند یک مقاومت اهمی در برابر جریان تخلیه صاعقه قرار گرفته 

گردد. برای نمونه در  ر جریان الکتریکی از یک عنصر مقاومتی منجر به تبدیل انرژی الکتریکی به گرمایی میاند. می دانید که عبو

سیم های گرم کننده )المنت( وسایلی مانند بخاری برقی، سماور برقی، اتو و مانند آنها، چنین چیزی رخ می دهد. به همین دلیل 

یائی که به طور معمول دارای هدایت الکتریکی باالیی نیستند، تولید گرما می نماید. با عبور جریان تخلیه صاعقه از اشیاء به ویژه اش

آمپر( است، حرارت ایجاد شده از عبور آن در  20000توجّه به آنکه جریان تخلیه صاعقه دارای یزرگی قابل توجهی )دست کم 
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مصالح ساختمان شده و حتّی ممکن است، انهدام و ویرانی مصالخ ساختمانی یا حتّی درختان چشمگیر بوده و در نهایت منجر انهدام 

ساختمان را به دنبال داشته باشد. به همین صورت عبور جریان تخلیه صاعقه از درختان و ساختمان های چوبی، منجر به آتش 

ه بنا یا سازه نصب می شود سوزی و نابودی آنها خواهد شد. لذا برای جلوگیری از این خسارت ها از میله برقگیر که در باالترین نقط

استفاده می کنند تا صاعقه یا آذرخش به جای برخورد مستقیم به  ساختمان، به آن میله اصابت نماید و برای آنکه جریان بزرگ این 

( که یک سر آن به میله برقگیر 16تخلیه نتواند از طریق پیکره ساختمان عبور نماید، توسط یک سیم مسی )با سطح مقطع حداقل 

 و سر دیگرش به چاه ارت وصل شده، جریان به زمین هدایت می شود.

توجّه داشته باشید که چون هدایت الکتریکی سیم مسی به مراتب باالتر از مصالح ساختمانی است، بخش عمده جریان از آن عبور 

در واقع حفاظت بیرونی ساختمان در کرده و مقدار جزئی از پیکره ساختمان می گذرد که نمی تواند، برای آن زیان بار باشد. این 

ت که وجود یک چاه ارت برای آن کفایت می کند. چاه ارت در واقع یک سامانه زمین حفاظتی برابر اصابت مستقیم صاعقه اس

سال است که  40میالدی تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است. ولی امروزه بیش از  19اساسی محسوب می شود که از قرن 

قه مورد توجّه زیادی قرار گرفته است. این موضوع با حفاظت تجهیزات درون ساختمان ها نیز در برابر اثرات الکترومغناطیسی صاع

دهه اخیر و آسیب پذیری آنها در برابر اضافه ولتاژها  3توجّه به فراگیرشدن تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی در همه جا به ویژه در 

د آمد که در بخش بعد  درباره آن شود. لذا نیاز به تغییراتی در ساختار سامانه حفاظتی زمین بوجوبسیار مهم وحیاتی تلقی می

 توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

 اولویت حفاظت جان انسان 1.6

 : اتصال به زمین از دو نظر مهم است

 .کنندحفظ سالمت و ایمنی افرادی که از سیستم برق استفاده می •

 .حفظ سالمت سیستم، صرفنظر از مسایل مربوط به ایمنی •

له با هر یک از عوامل فوق الذکر در ایستگاه های هواشناسی کشور ، اولویت با حفاظت جان در اجرای روش ها و تمهیدات مقاب

پرسنل خواهد بود. لذا اگر در اجرای روش های گفته شده، خدشه ای به حفاظت از جان کارکنان وارد شود، از اجرای آن روش باید 

 ار مهم  در آن در نظر گرفته شده باشد.جلوگیری به عمل آمده و از روشی استفاده شود که این اولویت بسی
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 ترسیم کلّی از سامانه زمین حفاظتی در سکوی ادوات ایستگاه های هواشناسی 1.7

شمسی در مجموعه هواشناسی کشور  70شاید بتوان گفت که از هنگامی که نخستین ایستگاه های خودکار در طی  سال های دهه 

اه های هواشناسی در برابر صاعقه مطرح شد. نخستین گامی که در آن سال ها توسط صاعقه آسیب دیدند، مسئله ی حفاظت ایستگ

متری درون  10، در این خصوص برداشته شد، نصب میله برقگیر )برقگیر فرانکلین( بر روی میله بادنمای 1374و به ویژه سال 

مین سنتی نیز برای این برقگیر و در مجاورت سکوی ادوات بود. از آنجایی که هر برقگیری باید به زمین وصل شود، یک چاه ارت یا ز

متری، احداث می شد. مقاومت اهمی این چاه توسط مخلوط ذعال و نمک کاهش داده می شد. این سامانه زمین  10پایه بادنمای 

ه گیری حفاظتی با احداث یک چاه ارت دیگر در مجاورت ساختمان ایستگاه کامل می شد. این چاه برای اتصال زمین ادوات انداز

داخل ساختمان ایستگاه به کار می رفت.  جالب است که میان این دو چاه هیچ همبندی انجام نمی گرفت. در درجه اوّل به همین 

دلیل و به دالیل دیگر که در بحث های آتی تشریح خواهند شد، این سامانه زمین حفاظتی قادر نبود تا حفاظت تجهیزات اندازه 

 برابر پدیده صاعقه، بوجود آورد. گیری و رایانه ای را در 

متأسفانه به کارگیری از این سامانه زمین حفاظتی به دلیل ارزانی و سادگی اجرا ی آن و سنتی شدنش تا سال های اخیر در 

 ایستگاه های کشور به کار گرفته می شد. به کارگیری از این سامانه زمین حفاظتی سبب وارد آمدن خسارات زیادی به ادوات گران

بهای ایستگاه های هواشناسی شده است. لذا در اینجا ضمن بیان دالیل فنّی و مهندسی در خصوص ناکارآمدی آن، کوشش خواهد 

 شد تا راه کار جایگزین آن را معرفی و  تشریح نماییم. 

 

معرفی سامانه زمین حفاظتی)ارتینگ( به صورت رینگ )حلقه( و مقایسه با  چاه ارت  1.8

 سنتی
زمین حفاظتی به صورت رینگ یا حلقه به جای چاه ارت اساسی، از دیرباز و هنگامی که مسئله حفاظت از تجهیزات موضوع سامانه 

برقی در پست ها و نیروگاه های برق در پیش روی مهندسین برق قرار گرفت، مطرح گردید. عالوه بر این موضوع حفاطت جانی 

که به نوعی در بیرون از چنین تأسیساتی زندگی و یا از مجاورت آن عبور می افراد داخل نیروگاه یا پست های برق یا همه کسانی 
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کنند  نیز، ضرورت تغییر در ساختار سامانه زمین حفاظتی چاه ارت ساده را به رینگ یا حلقه ای از سیم های مسی که در عمق 

 حدود یک متری دفن می شوند، مطرح نمودند.    

یا الکترود  ر شویم که اصوالا به جسم هادی که در کف چاه ارت قرار داده می شود، میل زمیناجازه دهید تا پیش از بررسی یادآو

میل یا الکترود زمین می  زمین می گویند. میل زمین می تواند، صفحه مسی مربع شکل یا حتّی صفحه چدنی مربع شکل باشد.

وبیده شود که به آن یک زمین ساده و اساسی و میل متر باشد که در زمین ک 5/1تواند یک میله فوالدی با روکش مس به طول 

زمین عمودی گفته می شود. چاه ارت سنتّی نیز در همین گروه جای دارد و خواه اتصال زمین آن با همان میله فوالدی انجام شده 

قابل میل زمین در م باشد یا با صفحه مسی مربع شکل، در هر دو صورت به طور کّلی به آن میل زمین عمودی اطالق می شود.

عمودی، میل یا الکترود زمین افقی هم مطرح گردیده است که رینگ زمین زیر مجموعه ای از آن محسوب می شود. میل زمین 

متری( قرارداده  1افقی همانطورکه از نام آن پیداست، بر خالف میل عمودی، معموالا به صورت افقی و در عمق کمتر )برای نمونه 

میل زمین افقی نیاز به فضای کافی برای اجرا دارد. میل افقی به دلیل پایین بودن امپدانس مشخصه اش نسبت می شود. الکترود یا 

به میل عمودی، برای حفاظت در برابر صاعقه مناسب تر از میل عمودی است. زیرا با توجّه به موج ضربه ای شکل بودن، ولتاژ تخلیه 

بر مقاومت اهمی، در برابر عبور جریان صاعقه بیش از پبش ظاهر شده و افت ولتاژ صاعقه، امپدانس سامانه زمین حفاظتی عالوه 

بزرگی را به وجود می آورد که حفاظت را مخدوش می کند. عالوه بر این به کارگیری از الکترودهای زمین افقی در زمین های با 

تر می باشد. توجّه: حداقل عمق دفن باید از عمق  متری دفن می شود، ساده 1بستر صخره ای و سنگی، با توجّه به آنکه در عمق 

.  میل های زمین افقی بر پایه سانتیمتری می باشد(  70.)در بیشتر مواقع حداقل عمق یخ زدن آب پایین تر در نظر گرفته شود

 اند.روابط ریاضی تجربی به صورت ها و شکل های گوناگون و با توجّه به نیازها و کاربردها طراحی و ساخته شده 

به دو دلیل اساسی استفاده از سامانه زمین حفاظتی افقی و به شکل رینگ پیرامون پلتفرم بجای یک حلقه چاه ارت، پیشنهاد می 

شود:  نخست اینکه در مناطقی که بستر زمین از حیث طبیعی به گونه ایست که دارای مقاومت الکتریکی باالیی است ، استفاده از  

ش مقاومت اهمی هزینه بر ، دشوار و ناپایدار می باشد بطوریکه پس از مدتی مقاومت اهمی افزایش خواهد چاه های سنتی برای کاه

یافت. نمونه ی بارز چنین مناطقی ، نواحی کوهستانی با بستر صخره ای یا بستر حاصل از گدازه های آتشفشانی است که عالوه بر 

ت اهمی زمین در حّد قابل قبول را هم نمی توان از آن انتظار داشت. نمونه ای دشواری های حفر چاه در آنها،  تقریباا کاهش مقاوم

از چنین شرایطی )مقاومت اهمی باالی چاه ارت( در ایستگاه هواشناسی مشکین شهر در استان اردبیل مشاهده می شود که حتّی 

 اهم است. 10در چاه های ارت جدید االحداث آن، مقاومت اهمی باالتر از 
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آمپر(  000/150تا  20000ه در هنگام عبور جریان های بسیار بزرگ تخلیه ی زمین )جریان تخلیه ی الکتریکی صاعقه بین دوم آنک

توانی که بر روی مقاومت چاه  بصورت گرما تلف می شود، زیاد بوده و می تواند منجر به کاهش ناگهانی رطوبت خاک گردد و حتی 

هایت افزایش ناگهانی مقاومت اهمی چاه ارت را در پی داشته باشد. در حالیکه توان حرارتی انهدام خاک اطراف الکترود زمین ودر ن

معادل الکتریکی برای رینگ زمین بسیار باالتر بوده و ظرفیت عبور جریان های تخلیه ی  زمین بسیار باال مانند جریان الکتریکی 

شت. لذا حتی در خصوص مکان جغرافیایی ایستگاه هایی که تخلیه ی صاعقه را بدون افزایش چشمگیر مقاومت اهمی خواهد دا

بطور معمول با حفر یک متر به آب می رسند ، استفاده از سامانه زمین حفاظتی افقی )ارتینگ( به صورت رینگ بجای تک حلقه 

 ، توصیه می گردد.IECچاه ارت پیرامون پلتفرم اکیداا توسط منابع معتبر جهانی برق مانند 

 

 نحوه ی ایجاد سامانه زمین حفاظتی بیرونی برای ایستگاه هواشناسیفصل دوم : 

حفاظت از  تجهیزات نصب شده در سکوی ادوات هواشناسی به عنوان نخستین گام برای حفاظت تجهیزات اندازه گیری هواشناسی، 

مکان های حساس در ایستگاه سایر ، در معرض اصابت مستقیم صاعقه قرار دارنداین تجهیزات دارای اهمّیّت زیادی است زیرا 

بلوی برق اصلی ایستگاه و تانوسانات شدید برق شهری،  و هواشناسی از نظر اختالالت ناشی از اصابت مستقیم و غیر مستقیم صاعقه

ر شرایط و کارشناسان فنی استانها بنا ب ای از وسایل هواشناسی، رایانه ای و مخابراتی را در بر دارد. اتاق دیده بانی است که مجموعه

مطالب این دستورالعمل قادر خواهند بود به نحوه  ووقعیت جغرافیایی محل ایستگاه  هواشناسی با  مطالعه ، درک و رعایت نکات م

 احداث نمایند.  ایستگاه هواشناسی را بیرونی احسن سامانه زمین حفاظتی 

گام دوم : ام اول : بازدید از محل ایستگاه، :گ عبارتند از به ترتیبگام های اساسی  ها،ترتیب انجام کارآگاهی از  جهت سهولت و 

اجرای سامانه زمین حفاظتی و گام سوم: برآورد اقالم مورد نیاز  

 گام اول : بازدید از محل ایستگاه 1.9
بازدید از تک تک ایستگاه های مورد نظر جهت اجرای طرح را انجام دهند .  میدانیکارشناسان فنی استان ها بایست ابتدا بازدید 

برود و ل ایستگاه هواشناسی آورى اطالعات ناگزیر است به محبراى گردکارشناس فنی شود که هایى اطالق مىمیدانى به روش

محل کار در وتحلیل بندی، و تجزیهطبقه اطالعات کامل از امکانات ، موانع و شرایط جغرافیایی ایستگاه  گرد آوری نماید . سپس با 

طرح را یمات صحیح در خصوص برآورد وسایل و اقالم مورد نیاز نموده و در ادامه بتواند به نحوه  احسن اجرای ، اقدام به تصمخود
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فنی از هریک از نکات مهم بصورت مشروح می پردازیم و در پایان میدانی نوع انجام دهد. در ادامه این بحث به بررسی بازدید های 

 فرم چک لیست بازدید از محل ایستگاه در اختیار قرار خواهد گرفت . 2جدول در  این بخش

 تقسیم بندی خاک ایستگاه

( ، باید همان ویژگی هایی را WMOزمین پلتفرم یا همان سکوی ادوات هواشناسی مطابق با استاندارد سازمان جهانی هواشناسی )

که اگر زمین پلتفرم تسطیح ارتفاعی صورت گرفته است ، خاک این تسطیح باید  داشته باشد که محیط آن داراست  بدین معنی

پلتفرم نوع خاک محلی باشد . در غیر اینصورت کارشناسان فنی باید خاک پیرامون و اصلی پلتفرم را مالک بررسی خود قرار دهند. 

 تقسیم بندی می گردند: 1جدول  جه بهصرف نظر از ارتفاع ایستگاه نسبت به سطح دریای آزاد با تو و پیرامون آن ، 

( نوع خاک باغچه ای ، رسی ، ماسه ای1  

( نوع خاک شن  و ماسه ای ، صخره ای، سنگالخی و گدازه آتشفانی2  

 

 

  ح  د   ق      خص ص چ   ن ع خ ك:  1ج  ل 

 مقاومت مخصوص زمین )اهم متر( نوع خاک

 50الی  5 باغچهای

 50الی  8 رسی

 40الی  25 ای مخلوط رسی ، ماسه

 100الی  60 شن و ماسه

 10000الی 200 سنگالخی و سنگی

 

کارشناسان فنی باید دقت و توجه کافی به این موضوع داشته باشند که بررسی و انتخاب نوع خاک بسیار با اهمیت بوده و در صورت 

کارایی و اسراف هزینه و نیز آسیب های جدی خواهد بود . در صورت عدم آگاهی از افراد محلی و یا عدم توجه به آن موجب عدم 

 حتی کارشناسان مکانیک خاک می توان کسب اطالع نمود. 
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 ابعاد و موانع سطحی پیرامون پلتفرم

و سپس تمامی موانع موجود در محیط به منظور احداث ارتینگ نوع رینگ پیرامون پلتفرم ، می بایست ابتدا ابعاد پلتفرم را ثبت 

بیرونی اطراف پلتفرم ،  مورد توجه قرار گیرد. بطور معمول در اکثر ایستگاه های کشور مشاهده شده یک پاگرد پیرامون پلتفرم 

آب احداث شده است که حتماا باید عرض آن ثبت شود. نکته مهم دیگر ورود داکت های زیر زمینی برقر و دیتا و نیز لوله کشی 

 مخزن تشت تبخیر به داخل پلتفرم می باشد که در هنگام حفاری مسیر رینگ به آن کامالا باید توجه داشت. 

1.10  

 ابعاد ساختمان دیده بانی

برای حفاظت ساختمان دیده بانی در مقابل اصابت مستقیم صاعقه بطور معمول از برقگیر استفاده شده است. این برقگیر یا بر روی 

ی سازه ای مانند دکل آنتن نصب می شود که به ویژه در مورد ایستگاه  هایی که بیرون از شهر و در مکان های ساختمان یا بر رو

کامالا باز قرار دارند، احتمال اصابت مستقیم صاعقه به آن و عبور جریان تخلیه ی سنگین از آن به زمین وجود دارد. در بیشتر 

ین از برقگیر به چاه زمین سنتی متصل شده که نمی تواند جریان تخلیه صاعقه را ایستگاه های هواشناسی کشور ، سیم ارت یا زم

آمپر می رسد ، بطور ایمن تخلیه نماید. از اینرو به جهت وسعت بخشیدن به سیستم زمین  10000که دست کم شدت آن به 

 قه چاه ، بصورت رینگ استفاده شود. حفاظتی، عالوه بر رینگ سکوی ادوات ، باید دور ساختمان دیده بانی نیز به جای تک حل

 فاصله یابی تقریبی جهت هم بندی شبکه ارت ایستگاه

همبندی سیستم عبارت است از اتصال اجزای مختلف سیستم اتصال به زمین به یکدیگر به منظور هم پتانسیل کردن قسمت های 

الکترومغناطیسی کلیه سیستم های زمین جهت کاهش اثرات  IEC61000-5-2 مختلف تاسیسات می باشد ومطابق استاندارد

طبق دستورالعمل  های  TNC-Sبایستی با یکدیگر همبند گردند. هدف از اجرای همبندی ، اوالا  برای ایجاد یک سیستم نیرو 

بر نظام مهندسی ، ضرورت دارد و دوم آنکه از نظر حفاظت سامانه های الکتریکی و الکترونیکی ایستگاه به ویژه دربرا 13مبحث 

 اضافه  ولتاژهای ناشی از  صاعقه و همچنین کلیدزنی های  خطا در شبکه ی برق ، بسیار حیاتی خواهد بود.
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: نمایی از همبندی اتصال زمین سه نطقه از  ایستگاه هواشناسی سینوپتیک10شکل   

، اتصال بین دریچه بازدید رینگ پلتفرم با دریچه بازدید  چاه های واقع در مجاورت اتاق  مشاهده می شود 10شکل  همانطوریکه در

دیده بانی و تابلو برق اصلی ، توسط کابل مسی برقرار گردیده است . برای هر ایستگاه هواشناسی این فاصله های متفاوت خواهد بود 

اه حضور یافته و متراژ تقریبی بین نقاط فوق الذکر را اندازه گیری نماید. . از اینرو کارشناسان فنی استانها می بایست در محل ایستگ

در صورت وجود برج روشنایی می باید فاصله آن به نزدیک ترین نقاط ارت محاسبه گردد.  توجه داشته باشید که فضای سبز موجود 

 در ایستگاه می تواند مسیر ایده آلی برای هم بندی شبکه ارت باشد. 

 گیر دکل های باد و ایستگاه خودکاربررسی برق

متری یکی از آسیب پذیرترین تجهیزات مستقر در  10و نیز بادنمای الکتریکی به لحاظ ارتفاع  کاردکل های ایستگاه خود

ب می گرددند. متأسفانه در برخی از ایستگاهها مشاهده شده که برقگیرهای محسوبه لحاظ برخورد صاعقه  ایستگاههای هواشناسی 

ع در رأس دکل و کابل هادی متصل به برقگیر به بدنه دکل در ارتباط بوده و همین امر خسارات ناشی از برخورد صاعقه به واق

دیتاالگر و سنسورهای ایستگاه خودکار و همچنین باد نمای الکتریکی را محتمل تر می نماید. از اینرو این دکل ها می بایست با 

 مجهز به برقگیر و اتصال به زمین شوند.  دقت نظر و مطابق با استانداردها 
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1.11  
: چک لیست بازدید از محل ایستگاه هواشناسی 2جدول   

 مشاهدات موضوع بازدید ردیف

 خاک رسی ، باغچه ای                 خاک سنگالخی و سنگی بررسی نوع خاک 1

متر. . .        ×. . .     ابعاد پلتفرم 2  

عاد ساختمان دیده بانیاب 3  . . . + . . .  +   . . . +   . . .  +    . . .    متر 

 موانع پیرامونی پلتفرم 4

 وجود پاگرد بعرض  . . . متر  بیرون پلتفرم

 وجود  داکت زمینی برق و دیتا پلتفرم

 وجود  لوله کشی آب مخزن تشت تبخیر

 فاصله یابی 5

ی   . . . مترفاصله پلتفرم تا اتاق دیده بان  

 فاصله پلتفرم تا تابو برق اصلی    . . . متر

 فاصله تابلو برق اصلی تا اتاق دیده بانی   . . . متر

 فاصله برج روشنایی تا پلتفرم یا اتاق دیده بانی یا تابلوبرق اصلی   . . . متر

6 
بررسی وضعیت برقگیر دکل های 

 ایستگاه خودکار و باد الکتریکی

گاه خودکار        استاندارد             غیر استانداردبرقگیر ایست  

 برقگیر  بادنمای الکتریکی    استاندارد             غیر استاندارد

 برقگیر رادیو وایر لس         استاندارد              غیر استاندارد

 

 گام دوم : برآورد اقالم مورد نیاز 1.12
رد وسایل مورد نیاز جهت تهیه و کنترل هزینه ها بسیار با اهمیت است . برآورد اقالم در واقع پس از طراحی هر پروژه عملیاتی برآو

فرایندی است سا مان مند برای تحقق اجراست  اقالم مورد نیاز در پروژه سامانه زمین حفاظتی بیرونی ایستگاه هواشناسی در چهار 

 موارد به تفکیک ارائه می گردد. بخش متفاوت برآورد شده است. که مطابق بندهای زیر تک تک
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 اقالم مورد نیاز برقگیر دکل های ایستگاه خودکار و بادالکتریکی

از دو قسمت اصلی میله برقگیر )فرانکلین( و کابل هادی تشکیل می و بادنمای الکتریکی دکل ایستگاه خودکار  برقگیرتجهیزات 

اشد و نکته مهم نحوه ی اتصال این نوع برقگیر در رأس  دکل می باشد . ( می بpassiveگردد. میله برقگیر )فرانکلین( نوع ساده )

از میله برقگیر و ارتفاع  وجود داشته باشدو بدنه دکل بصورت استاندارد عایق میله برقگیر که می بایست بین باید توجه داشت 

 لیستی از لوازم مورد نیاز آمده است.  3جدول سنسورهای باد بلندتر )با رعایت حفظ حداکثری فاصله افقی(  نصب شود. در 

یا باد ( ایستگاه خودکار ) دکلیک لوازم و تجهیزات مورد نیاز  :  3جدول   

 تعداد شرح کاال ردیف

میلیمتر از جنس مس خالص 16متر ، قطر 5/1میله برقگیر به طول  1  1 

2 
(نوع افشان دارروکش 25سیم مسی نمره  ادی )کابل ه  

 
متر 20  

N400مقره عایق نگهدارنده میله مسی به رأس دکل نوع  3 یا   N800 یک سری 

به میله برقگیرهادی کلمپ مخصوص اتصال کابل  4  یک 

 

ب یا لوله  مسی سیستم میلیمتر از جنس مس خالص می توان از لوله آ 16 متر، قطر5/1 : به جای میله برقگیر به طول 1توضیح

تهویه به لحاظ سبکی وزن استفاده نمود . لیکن باید  توجه داشت که رأس این نوع لوله ها حتماا باید مرتفع تر از  سنسورهای باد 

با از میله های برقگیر موجود در بازار کشور که  همراه بوده و نیز به مانند قلم نی بصورت اریب برش داده شود. همچنین می توان 

 ( تهیه نمود. 11شکل پایه نگهدارنده هستند، )آمده در 
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نمونه های از میله های برقگیر  به همراه پایه نگهدارنده موجود در بازار کشور  :  11شکل   

 26*26اقالم مورد نیاز رینگ پلتفرم 

متر مربع می باشد. قطعاا برخی از ایستگاه های سینوپتیک دارای ابعاد  26* 26این متن مربوط به پلتفرم مطالب آورده شده در 

کمتر از متراژ فوق الذکر است که در گام اول می بایست توسط کارشناس فنی استان مورد محاسبه قرار می گرفت . در این بخش 

 اظتی نوع رینگ بسته به جنس خاک محل پلتفرم متفاوت می باشد . برآورد اقالم و وسایل مورد نیاز جهت اجرای زمین حف

 نوع خاک رسی، باغچه ای •

 می باشد: 4جدول جهت خاک از جنس  رسی و  باغچه ای  مطابق با  متر 26*26پلتفرم رینگ مورد نیاز  جهت وسایل لوازم و 

خاک رسی باغچه ایمتر  26*26پلتفرم رینگ لوازم و تجهیزات مورد نیاز  جهت :  4جدول   

 تعداد شرح کاال ردیف

 3 میلیمتر از جنس مس خالص 16متر ، قطر 5/1میله برقگیر به طول  1

 متر120 یکدست جهت رینگ  35تا  25کابل مسی بدون روکش نمره  2

 متر 50 اتصال پایه دکل ، حصار پلتفرم و پایه های ادوات جهت  35تا  25کابل مسی بدون روکش نمره  3

4 
میلیمتربرای نصب در  250*30*3سازه دریچه بازدید چاه زمین بهمراه شینه مسی به ابعاد 

 جهت اتصال شینه مسی به دیوار   + مقره همراه پیچ و رول پالک داخل دریچه بازدید 
 یک سری

 کیلو گرم LOM 900مارکونیت و یا بنتونیت  یا  5

6 

میلیمتر مورد استفاده در کف چاه دریچه  5سانتی متر  و به ضخامت   60* 60صفحه مسی

 بازدید

 

 یک

 

 نوع خاک شن و ماسه و سنگالخی •
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می  5جدول جهت خاک از جنس  شن و ماسه و سنگالخی  مطابق با  متر 26*26پلتفرم رینگ مورد نیاز  جهت وسایل لوازم و 

 باشد:

 

متر خاک سنگالخی 26*26رینگ پلتفرم لوازم و تجهیزات مورد نیاز  جهت :  5جدول   

 تعداد شرح کاال ردیف

1 
 میلیمتر 16متر،قطر 5/1طول  به برقگیر میله

 انتهای میله ها حدیده  شود و مهره به همان اندازه تهیه گردد
16 

 متر120 یکدست جهت رینگ  35تا  25ل مسی بدون روکش نمره کاب 2

 متر 50 جهت اتصال پایه دکل ، حصار پلتفرم و پایه های ادوات  35تا  25کابل مسی بدون روکش نمره  3

4 
 در نصب برای میلیمتر 250*30*3ابعاد  به مسی سازه دریچه بازدید چاه زمین بهمراه شینه

 دیوار به مسی شینه اتصال جهت   رول پالک و پیچ همراه + مقره دریچه بازدید  داخل
 چهار سری

 کیلو گرم LOM 900مارکونیت و یابنتونیت  یا  5

 4 میلیمتر 5سانتی متر  و به ضخامت   40* 40صفحه مسی 6

 

 اقالم مورد نیاز رینگ اتاق دیده بانی

صرف نظر از جنس و نوع خاک و بنا بر تعداد و متراژ اضالع آن    رینگ پیرامون ساختمان دیده بانیمورد نیاز  جهت وسایل لوازم و 

 می باشد: 6جدول مطابق با 

 

 

ساختمان دیده بانیلوازم و تجهیزات مورد نیاز  جهت :  6جدول   

 تعداد شرح کاال ردیف

 به تعداد  اضالع ساختمان میلیمتر 16 متر،قطر5/1 میلهبرقگیربهطول 1

 یکدست جهت رینگ  35تا  25کابل مسی بدون روکش نمره  2
به طول مجموع  متراژ اضالع ساختمان و رعایت فاصله 

 از پاگرد ساختمان

 کیلو گرم 8به ازای هر متر مسیر افقی  LOM و یا مارکونیتبنتونیت  یا  3

 یک سری اتصالی دیواری به همراه متعلقات مسی شینه 4

 

 اقالم مورد نیاز هم بندی

جهت هم بندی بین رینگ پلتفرم ، رینگ اتاق دیده بانی و تابلو برق اصلی ، بنابر تخمین فاصله بین آنها ، وسایل و اقالم  مورد نیاز 

 باید تهیه گردد:  7جدول به شرح
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هم بندی لوازم و تجهیزات مورد نیاز  :  7جدول   

 تعداد شرح کاال ردیف

1 
یکدست جهت اتصال بین  رینگ پلتفرم تا   35تا  25کابل مسی بدون روکش نمره 

 رینگ اتاق دیده بانی
 متراژ تخمین زده شده

2 
یکدست جهت اتصال بین رینگ پلتفرم تا    35تا  25کابل مسی بدون روکش نمره 

 ارت تابلوبرق اصلیشینه 
 متراژ تخمین زده شده

3 
یکدست جهت اتصال بین رینگ اتاق دیده   35تا  25کابل مسی بدون روکش نمره 

 بانی  تا  شینه ارت تابلوبرق اصلی
 متراژ تخمین زده شده

 LOM و یا مارکونیتبنتونیت  یا  4
کیلو  8به ازای هر متر مسیر افقی 

 گرم

 یک سری راه متعلقات اتصالی جهت تابلو برق اصلیدیواری به هم مسی شینه 5

6 

یکدست جهت اتصال بین  پایه برج روشنایی    35تا  25کابل مسی بدون روکش نمره 

تا نزدیک ترین  رینگ اتاق دیده بانی یا پلتفرم یا شینه تابلو برق اصلی )در صورت 

 وجود(

 متراژ تخمین زده شده

 

 

 

 حفاظتی بیرونیسوم : اجرای سامانه زمین گام  1.13

 

 نحوه ی اجرای رینگ پلتفرم جهت نوع خاک رسی، باغچه ای

می شود. بنابر وجود پاگرد در بسیاری از  مالحظهمتر مربع  26*26یک نمونه پلتفرم استاندارد سینوپتیک به ابعاد  12شکل در 

متر از دیواره حصار پلتفرم الزامی است . حریم در نظر گرفته شده بالغ بر  2رعایت فاصله  پلتفرم های ایستگاههای هواشناسی کشور،

متر مربع خواهد شد. این حریم ، مسیر رینگ پلتفرم خواهد بود. توجه داشته باشید که جهت پلتفرم های ایستگاه  30*30ابعاد 

متری از دیواره حصار پلتفرم رعایت شود . بدین صورت  2 متر مربع ، می بایست حریم 12*12های سینوپتیک تکمیلی با ابعاد 

 متر مربع خواهد بود.  16*16حریم  مسیر رینگ پلتفرم جهت ایستگاه های سینوپتیک تکمیلی ، 
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26*26:: نقشه نحوه اجرای اتصال زمین نوع رینگ در  پلتفرم  12شکل   

 ک رسی، باغچه ای مطابق زیر عمل می کنیم.برای  اجرای رینگ پلتفرم جهت نوع خا

 

فاصله بین پلتفرم تا مسیر حفر حفر شود.الزم است سانیمتر 30سانتیمتر و عرض  50مسیر رینگ پیرامون پلتفرم به عمق  •

 .متر باشد 2حد اکثر رینگ 

. دقبل بطور کامل آبیاری شوساعت  24 خاک زمین حفاری شده خیلی خشک باشدالزم است : اگر1توضیح   

:  پایه های ادوات سنسور باران سنج ایستگاه خودکار  ، دستگاه تابش سنج )در صورت وجود( حتماا بایستی به رینگ  2توضیح

 متصل گردند
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رینگ )ترجیحاا  شده در پیرامون در یکی از چهار گوشه مسیر حفر14شکل مطابق ( متر  3تا  2بین یک حلقه چاه ) •

 .حفر گرددرق پلتفرم(ششمال

 سانتیمتر و به عمق یک متر حفر شوند.  50*50در هریک از سه گوشه زمین را به ابعاد  •

 کانال حفاری شده کوبیده شوند. متر در  سه گوشه از چهار گوشه پیرامون رینگ در 5/1مسی خالص بطول های میله  •

 گذاشته شود.بصورت یکپارچه و بدون قطعی در کانال  حفاری بدون روکش   13شکل مطابق  کابل مسی •

همانند   1CWتوسط جوش احتراقی پلتفرم کابل مسی  یکپارچه به میله های مسی خالص کوبیده شده در  سه گوشه   •

 تصل گردد.م 16شکل 

به یک صفحه مسی درون چاه در گوشه  CWانتهای کابل مسی یکپارچه پس از جوش کاری توسط جوش احتراقی  •

 . چهارم مسیر رینگ قرار داده  شود

 توسط کابلشو اتصال داده شود.  دو نقطه کابل رینگ را به بدنه حصار پالتفرمحداقل باید  •

: یک سر کابل با استفاده از جوش احتراقی  2توضیح  CW نه به کابل رینگ و سر دیگر آن با کمک کابلشو و پیچ و مهره  به بد 

.حصار پالتفرم متصل گردند  

پایه های سنسور باران سنج ایستگاه خودکار ، سامانه تابش سنجی و سایر پایه ادوات الکتریک موجود در پلتفرم ، می  •

 بایست به رینگ متصل گردند.

 دفن شود .تهیه دوغاب بنتونیت یا مارکونیت و پر نمودن  کانال حفاری مسیر رینگ بطوریکه کابل مسی زیر آن کامالا  •

 احداث دریچه بازدید بر روی چاه .   •

دکل و جعبه نگهداری دیتاالگر ایستگاه خودکار با پایه این نقطه محل اتصاالت میان کابل رینگ ، برقگیر رأس دکل ایستگاه خود ،  

 چاه ارت  می باشد.

 . به دریچه بازدید باید وصل گردد 16کابل ارت متصل به جعبه نگهدارنده دیتاالگر نیز به وسیله کابل روکش دار نمره  •

  

                                                 

 

1-Cadweld 



 

کد  مدیریت مهندسی تجهیزات هواشناسی

 ایزو

Tech-D-012-V01  

 

34 

 

: کابل مسی بدون روکش رینگ بصورت یکپارچه به  13شکل 

 وصل شده است.  CWصفحه مسی با جوش احتراقی 

 : حفر یک حلقه چاه در یکی از چهار گوشه مسیر حفر رینگ14شکل 

 

  

سانتیمتر  50: حفر مسیر رینگ پیرامون  پلتفرم به عمق 15شکل 

 سانیمتر. 30و عرض 

 

 :  اتصال میله مسی به کابل رینگ با استفاده از جوش احتراقی 16شکل 
 

 

 

 

 

 
 

 CW:  اجرای اتصاالت از جوش کابل رینگ با استفاده احتراقی  17شکل 

 
 :  اتصال بدنه حصار پلتفرم به کابل رینگ 18 شکل
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 : پر نمودن کانال حفاری مسیر رینگ با دوغاب بنتونیت اکتیو19شکل 

 
 : نحوه ی احداث  چاه اتصال زمین و دریچه بازدید20شکل 
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دریچه بازدید چاه زمین :21شکل   

را با جوش احتراقی به صفحه مسی بیس پلت اتصال داده و سر دیگر آن را توسط  25یک کابل مسی بدون روکش نمره  •

 کابلشو به شینه دریچه بازدید پیچ می شود.

 

   

 نحوه ی اجرای رینگ پلتفرم جهت نوع خاک سنگالخی

آمده چه ای ، رسی ، ماسه ای  می باشد لیکن با کمی تغییرات به شرح ذیل نوع خاک باغاجرای عملیات همانند روش قبل برای 

 : است 

 سانیمتر. 30سانتیمتر و عرض  50حفر مسیر رینگ پیرامون پلتفرم به عمق  •
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شود. قبل از اجرا کانال حفاری شده آبیاری ساعت  24: چون زمین سفت و سنگالخی است می بایست 1توضیح   

 متر است. 2یر حفر رینگ فاصله بین پلتفرم تا مس •

 متر و به عمق یک متر . 1*1حفر زمین در چهار گوشه مسیر حفاری به ابعاد   •

در هر یک از چهارگوشه پیرامون رینگ در زمین )کوبیده شوند( تعبیه  22شکل متر همانند  5/1چهارمیله مسی بطول  •

 گردد

می توان با دریل حفره ای به قطر میله مسی ایجاد کنید و سپس میله را بکوبید.: برای زمین های صخره ای  2توضیح  

 

می گیرندمیله به حالت کامالا عمودی در داخل زمین قرار : چهار عدد 22شکل   
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: صفحه مسی بر روی چهار میله بصورت تراز نصب شده است 23شکل   

 

میلیمتر(  جهت نصب میله ها و  5سانتی متر  و به ضخامت   40* 40در ابعاد ) فحه مسیصدر چهار کنج ی سوراخ های •

 بستن آنها توسط مهر تعبیه شود و سپس اتصال میله ها با این صفحه محکم گردد.

 کابل مسی  بدون روکش بصورت یکپارچه و بدون قطعی در کانال حفاری مسیر رینگ قرار داده شود •

 سی  یکپارچه توسط جوش احتراقی به صفحات مسی در چهارگوشه متصل گردند.کابل م •
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:  نحوه ی اتصاالت صحیح کابل رینگ به فوندانسیون ارتینگ24شکل   

 

.روی شوند رعایت باید آن در حین انجام کار  جزئیاتام یده می شود کلیه نکات مربوط با تمد 24شکل همانگونه که در :  3توضیح

شود و  کاملمکانیکی سیم  تکیه گاهدوعدد از این میله ها کلمپ های مخصوص بسته شده تا با عبور سیم مسی از داخل آنها هم 

 برسیم.الکتریکی با کمترین مقاومت به تماس  Cadweldهم از طریق جوش 

 شود.به بدنه حصار پالتفرم اتصال داده  حداقل در دو نقطه کابل رینگ را •

به کابل رینگ و سر دیگر آن با کمک کابلشو و پیچ و مهره  به بدنه  CW: یک سر کابل با استفاده از جوش احتراقی  4توضیح 

 .حصار پالتفرم متصل گردند

ریک موجود در پلتفرم ، می پایه های سنسور باران سنج ایستگاه خودکار ، سامانه تابش سنجی و سایر پایه ادوات الکت •

 بایست به رینگ متصل گردند.

 

 تهیه دوغاب بنتونیت یا مارکونیت و پر نمودن  کانال حفاری مسیر رینگ بطوریکه کابل مسی زیر آن کامالا دفن شود . •
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بنتونیت  یا : برای زمین سنگالخی کانال حفاری مسیر رینگ  به مدت یک شبانه روز با آب خیس شده  و سپس دوغاب  5توضیح 

 .مارکونیت همراه با خاک رس تهیه شده مخلوط و برروی کابل رینگ  ریخته شود

 : همچنین پیرامون چاهک حفاری شده  بیس پلیت باید توسط دوغاب بنتونیت  یا مارکونیت پر شوند  6توضیح 

  ح  ث د  چه ب  د   ب      چ  ک    .   •

، برقگیر رأس دکل ایستگاه خود ،  دکل و جعبه نگهداری دیتاالگر ایستگاه خودکار این نقاط محل اتصاالت میان کابل رینگ با  

 پلتفرم و سایر پایه ادوات خواهد بود . حصار 

 .به دریچه بازدید باید وصل گردد 16کابل ارت متصل به جعبه نگهدارنده دیتاالگر نیز به وسیله کابل روکش دار نمره  •

 شود که با باز نمودن درب دریچه بتوان صفحه مسی بیس پلت را مشاهده نمود. سازه دریچه بازدید طوری باید نصب •

را با جوش احتراقی به صفحه مسی بیس پلت اتصال داده و سر دیگر آن را توسط  25یک کابل مسی بدون روکش نمره  •

 کابلشو به شینه دریچه بازدید پیچ می شود.

 

 

 

 نحوه ی اجرای رینگ ساختمان دیده بانی
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: نمایی از نحوه ی اجرای رینگ پیرامون ساختمان دیده بانی 25شکل   

 

 سانیمتر. 30سانتیمتر و عرض  50به عمق  ساختمان دیده بانی حفر مسیر رینگ پیرامون  •

 شود. قبل کانال حفاری شده آبیاری ساعت  24می بایست خیلی خشک بود : اگر 1توضیح 

 .ی احتیاط کامل در خصوص ورودی  لوله های آب و فاضالب داشته باشید در هنگام حفار : 2توضیح 

بنا بر بررسی های بعمل آمده توسط کارشناس فنی استان می تواند متغییر  تا مسیر حفر رینگ ساختمان فاصله بین  •

 باشد . 

 .ضالع مسیر کانال حفاری شده کوبیده شوندا های گوشههر یک از متر در   5/1میله مسی بطول  •

 . کابل مسی  بدون روکش بصورت یکپارچه و بدون قطعی در کانال  حفاری مسیر رینگ قرار داده شود •

 کابل مسی  یکپارچه توسط جوش احتراقی به میله های مسی خالص کوبیده شده  متصل گردند. •

رأس ابتدایی  کابل ه انتهای کابل مسی یکپارچه پس از جوش کاری توسط جوش احتراقی بتقریباا دو متر باقی مانده از  •

 یکپارچه به حالت یک حلقه کامل در می آید.

به شینه ارت تعبیه شده به  با کمک کابلشو و پیچ و مهرهرأس انتهایی کابل یکپارپه مسی متصل به حلقه رینگ را اکنون  •

 دیوار بیرونی ساختمان دیده بانی متصل گردد .

 نال حفاری مسیر رینگ بطوریکه کابل مسی زیر آن کامالا دفن شود .تهیه دوغاب بنتونیت یا مارکونیت و پر نمودن  کا •

: جهت انجام هم بندی بین ساختمان ، پلتفرم و تابلو برق اصلی از شینه ارت مستقر در دیوار ساختمان دیده بانی باید  3توضیح 

 استفاده نمود.
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ی اتاق دیده بانی، باید از شینه ارت تعبیه شده به دیوار : به منظور استفاده از ارت در تجهیزات الکتریکی و الکترونیک 4توضیح 

 نوع افشان  به داخل اتاق دیده بانی انجام گردد .  16بیرونی ساختمان یک انشعاب توسط کابل مسی روکشدار نمره 

 

 نحوه ی اجرای برقگیر  دکل های ایستگاه خودکار و باد

 

 وصل شود روکش دار هادیمیله برقگیر با کلمپ مخصوص به کابل  •

کرپی و به فواصل یکسان به یکی از سیم بکسلهای مهاری دکل وصل نموده و به دریچه بازدید چاه  6توسط  هادیکابل  •

 زمین  هدایت گردد

 باید توسط کابلشو به شینه اتصالی واقع در دریچه بازدید چاه زمین متصل شود هادیانتهای کابل  •

مشخص است سیم اتصال زمین میله برقگیر نباید از داخل یا روی بدنه دکل )هرنوع دکل( به  26شکل همانگونه که در  •

 دریچه بازدید چاه زمین وصل شود

جهت هم پتانسیل سازی دکل با یک سیم مسی بدون روکش بصورت جداگانه و توسط جوش احتراقی پایه دکل را نیز  •

 ودبه شینه دریچه بازدید چاه زمین وصل نمباید 
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 : نقشه نحوه اتصال میله برقگیر دکل به دریچه بازدید چاه زمین26شکل 
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:  نصب میله برقگیر با استفاده از مقره های عایق بر روی دکل ایستگاه خودکار27شکل   

 

 

 و انواع کلمپ N800: نمونه مقره 28شکل 
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 همبندینحوه ی اجرای 

تابلوی برق اصلی دیده بانی و ساختمان  ، رینگ مشاهده می شود سه محل اتصال به زمین رینگ پلتفرم  10شکل همانطوریکه در 

چه بازدید در هر سه بخش، یک برای اجرای همبندی کافی است از شینه در دسترس از دری ورودی اداره ،   احداث گردیده اند.

به شینه وصل می گردد، استفاده شود. مسیر این ارتباط ها بایستی با  25بدون روکش که توسط کابلشو نمره  25کابل مسی نمره 

سانتیمتر، ایجاد شود. پس از حفر مسیر، کابل بدون روکش را در انتهای کانال حفاری  25تا 20متر و عرض  1حفر زمین به عمق 

خوابانده و سپس با ریختن دوغ آب بنتونیت اکتیو، روی کابل تا نصف عمق کانال، آن را پر کنیم  و در انتهای کار بقیه عمق  شده

 کانال حفر شده را با خاک پر می نماییم.

 

: نمایی از نحوه ی اتصال تابلو برق به شبکه هم بندی ارت ایستگاه 29شکل   

همبندی از پلتفرم نبایستی از درون لوله های کابل های موجود )اعم از برق و دیتا(بین پلتفرم تا ساختمان دیدبانی  : سیم 1تذکر  

 متری از آنها، از مسیرمستقلی عبور داده شود. 1عبور داده شود، بلکه با فاصله حداقل 

پیرامونی اداره عبور داده شود حتماا عمق حفر کانال  : اگر قصد دارید کابل همبندی از فضای سبز موجود در حاشیه دیواره  2تذکر 

 متر( رعایت شده و از نوار زرد رنگ هشدار استفاده شود.1)
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نول و ارت متصل به چاه ارت بر روی شینه واقع در تابلوبرق با یک  در محل ورود برق به ساختمان ) کنتور ()بسیار مهم ( :  4تذکر 

 بهمدیگر وصل باید شوند. 6مره کابل تک رشته نوع افشان و حداقل ن

 

 

 : نحوه ی اتصال نول و ارت فقط در تابلوی برق اصلی اداره30شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 


