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  :چکیده
تالف بر اثر اخو  گیردنشأت میاز انرژي خورشید پذیر است که منابع انرژي تجدید هايانرژي باد یکی از صورت

با توجه به ویژگی مشترك ). پر فشار و ناحیه گرم کم فشار استناحیه سرد ( شوددماي بین دو ناحیه تولید می

  . با چگالی کم در اختیار بشر قرار گرفته استو پذیر به صورت گسترده هاي تجدیدانرژي

هاي بادي توربین. شودهاي بادي انجام میتبدیل انرژي باد به انرژي مکانیکی و سپس انرژي الکتریکی در توربین

هاي متفاوت با توجه به شرایط محیط و میزان نیاز تولید توان هاي مختلف با اجزاي مختلف و ویژگیدر اندازه

هاي چندین متر براي تولید توان 100قطر روتور تا حدود  با ییهاها از پرهاین توربین. شوندالکتریکی ساخته می

هاي بادي براي عالوه بر تولید توان الکتریکی از توربین .گیرندکیلووات مورد استفاده قرار می 2000کیلووات تا 

   .شودپمپاژ آب نیز استفاده می

- می ها ین صاعقها. دهندرخ میمین ه زمختلف کرط نقاق در بر و عدار رهزاز دو بیش  و صاعقهمیلیون ها  نهروزا

 ژينرا انمیز ینا. باشند شتهدادربرژول را مگا 15 دلمعاژي نرا ومپر آکیلو  200ود حددر  جریانی تنند شداتو

 ديبا يهابینرتو        .کند وارد يجد سیبآ باشد گرفته ارقر هاصاعقه ینا مسیر در که ايزهسا هر به ندامیتو

 در قبر و عدر يهافعالیت که نداهشد نصب مناطقی در و اغلب شتهدا مرتفعی و بلند يفلز يهازهسا معموال

 نداهشد نصب نجها سرتاسر  در که ديبا يهابینرتو از ريبسیا که هشد موجب عامل ینا .ستا دیاز نهاآاطراف 

 از برخی و هاسیبآ ینا انمیز  و تنوع ،پروژه ینا در. شوند متحمل را کلی يهاسیبآ هاصاعقه ینا سطهوا به

  .گرفته است ارقر بحث ردموهاي مختلف آن و روش نهاآ برابر در ديبا يهابینرتو حفاظت لصوا

نحوه  و ها در مقابل صاعقهاصول حفاظت توربینها، بندي توربینساختار و دسته در این پروژه عالوه برهمچنین 

  .شده استتبیین هاي حفاظت تجهیزات در برابر آن و روشگیري صاعقه شکل
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  فصل اول

 

  گیري آنو نحوه شکل صاعقه

  

  :تاریخچه  1-1

 که ابرهاي شدمی رتصو. گرفتارقر توجه ردمو هجدهم نقر یلاوا همان در برقی جرقه و صاعقه بین تشابه

بین  جرقه با هازندا نظر از فقط که ستا آسایی لغو جرقه صاعقه وکنند می حمل ديیاز برقی بار طوفانی

 کیمیادان و انفیزیکد فلومونوسو را مطلب ینا .ستا وتمتفا فیزیکدان آلمانی ستریمچوو ماشین ودهايلکترا

  .کرد مشاهده نمودمی مطالعه یگرد علمیمسایل  با همراه را جو قبرکه  سیرو

را شروع صاعقه  روي بر ي علمیمطالعه مستقل رطو به 1753و  1752 هايلسا در آمریکایی وهشگرپژ نکلینفرا

اي عایق قرار داد و یک سیم متصل به زمین را به میله نزدیک تیز بر روي صفحه ي بلند نوكوي یک میله. کرد

کوچکی بین میله و سیم  ايهو جرقه کندمیمیله را باردار  زاابرهاي طوفانفرانکلین مشاهده کرد که عبور . کرد

فرانکلین به . ند که صاعقه ماهیت الکتریکی داردبدین ترتیب او توانست براي اولین بار ثابت ک. شودایجاد می

ها بر فراز ساختماني فلزي بلند وي با نصب یک میله. گیر شدکمک نتایج آزمایشات خود موفق به ابداع صاعقه

  .م صاعقه به ساختمان جلوگیري کندتوانست صاعقه را به زمین منتقل کند و از برخورد مستقی
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برداري از صاعقه، به فهم ا دانشمندان توانستند به کمک عکسپس از فرانکلین بیش از یک قرن طول کشید ت

هاي مختلف یک به تجزیه و تحلیل قسمتعکسبرداري از صاعقه منجر . بیشتري از این پدیده دست پیدا کنند

 وي با . ویلسون در ابتداي قرن بیستم آغازگر تحقیقات مدرن بر روي صاعقه بود. ي الکتریکی گردیدتخلیه

 ي الکتریکیالکتریکی ناشی از صاعقه به ساختار توزیع بارهاي الکتریکی مؤثر در ایجاد تخلیه گیري میداناندازه

صاعقه از نظر یک فرآیند ژئوفیزیک توسط محققان هواشناسی مورد بررسی  1970تا  1940از سال . دست یافت

بار صاعقه بر ، با توجه به آثار زیانهاي تولید، انتقال و توزیع برقمهندسان برق نیز با گسترش شبکه. قرار گرفت

صاعقه به عنوان یک تخلیه الکتریکی پر . ها، تحقیقات مربوط به صاعقه را در دستور کار قرار دادنداین شبکه

تواند بصورت پیدایش می ،عالوه بر تلفات جانی بطور مستقیم و یا غیر مستقیمانرژي بین ابرهاي باردار و زمین، 

بر روي تجهیزات و یا جانداران اثر کرده و باعث خسارات » میدانهاي شدید مغناطیسی « و یا » اضافه ولتاژ « 

هاي موفق شدند جریان، ي زمانی، محققان سوئیسی با سرپرستی برگردر این بازه .گردد جانی و مالی هنگفت

ي بسیاري از ها پایهگیرياین اندازه. گیري کنندکردند، اندازههاي بلند برخورد میناشی از صاعقه را که به برج

اي از ي هفتاد به بعد سهم عمدهدههتحقیقات انجام شده از  .دهنداستانداردهاي مربوط به صاعقه را تشکیل می

 . دهدي صاعقه را به خود اختصاص میدانش امروزي در زمینه

  :گیري صاعقهنحوه شکل   2-1

هاي سطحی را تبخیر کرده و به ابر تبدیل  خورشید آب. شود همه چیز از تابش خورشید به زمین شروع می

ابرهاي تاریک موسوم به بر جریانات هوایی ِباال و پایین ِقوي  .آورند ابرها را به حرکت در می بادها .کند می

         یکدیگر برخورد هاي یخ با، تگرگ و کریستالدر این شرایط قطرات آب تاثیر گذاشته و کومولونیمبوس

بش در اثر تا .آوردالکتریکی را در ابر به وجود می دانشمندان عقیده دارند که این برخوردها بارهاي. کنندمی

براي توسعه  رود و این مسئله شرط الزم، توده هوا گرم و سبک شده و از میان هواي سرد مجاور باال میخورشید

 از طریق اشباع مقادیر زیاد بخار آب موجود در توده هوا کیلومتري 20الی 12، تا ارتفاع ابرهاي کومولونیمبوس
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، رطوبت و ناپایداري ،هاکومولونیمبوس و در نتیجه طوفاندر واقع سه شرط اصلی تشکیل ابرهاي . می شود

در داخل و در زیر ابر سریعتر حرکت قائم هوا هر قدر ناپایداري هوا شدیدتر باشد  .باشدعوامل صعود توده هوا می

 ، از هواي اطراف خود گرم و سبکتره در هر ارتفاعیمنظور از ناپایداري آن است که توده هواي باال روند .است

از طرفی هر چه رطوبت موجود بیشتر باشد . داد نان به صعود خود ادامه خواهدباشد که در این صورت همچ

به درجه    ، با سرعتی که باز همبه محض آنکه ابر تشکیل شد .شود کمتر استآن ابر تشکیل میارتفاعی که در 

  ی ماند در حالی که قله آن آنقدر باال، ارتفاع سطح تحتانی ابر ثابت مستگی دارد حرکت کردهناپایداري جو ب

، اصطکاك و سایر عوامل هاي کومولونیمبوس به علت پایداريدرحقیقت ابر. رسدرود که به تروپوپاز میمی

الکتریکی قوي و ، آشفتگی شدید میدانهاي غیر قابل دسترس بودن: یلی مانند اي که آن هم به دالناشناخته

 . گردد ، تشکیل مینشده است زمان بسیار کوتاه، دقیقاً مشخص

، یونهاي مثبت در مناطق سردتر و یونهاي منفی در ده است که در حین یخ زدن قطره آبآزمایشات نشان دا

بارهاي  دو الیه جدا از همابر کومولونیمبوس ضمن تشکیل شامل در نهایت . یابندمناطق گرمترِآن تجمع می

کند و قسمت پائین ابر بطور سراسري داراي بار الکتریکی مثبت پیدا میبار  ،قسمت باالي ابر. الکتریکی میشود

بار الکتریکی مثبت باالي ابر، یک هواي منفی . شودمی) بار مثبت  هاي کوچکبه همراه بسته(  الکتریکی منفی

ء بار مثبت باعث القا ،الکتریکی منفی در قسمت زیرین ابربار   همچنین تجمع. کندبه هواي اطراف ابر القاء می

، یک جریان الکتریسیته از ابر به پایین و شودف بارها به قدر کافی بزرگ میموقعی که اختال .در زمین می شود

که  یابدکند یا از یک بخش ابر به بخش دیگر یا از یک ابر به ابر دیگر جریان میزمین جریان پیدا میسمت به 

کند و به این ترتیب مجموعه ابر، هوا و زمین به یک خازن بسیار این بار مثبت روي سطح زمین بار منفی القا می

سیل دو قطب آن افزایش پیدا بزرگ تبدیل میشود که لحظه به لحظه بار آن بیشتر میشود و بنابراین اختالف پتان

 100ا ت 10شود که اختالف پتانسیل بین ابر و زمین به باالخره مقدار این بار الکتریکی آنقدر زیاد می .کندمی

رسد و میدان الکتریکی حاصل از چنین اختالف پتانسیلی میتواند هوا را با اینکه در حالت عادي میلیون ولت می
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کند و به محض اینکه چنین سیري از مولکولهاي  نارساناست در یک سیر خاص یونیزه و آنرا به رسانا تبدیل

  .کنندبه طرف هم حرکت مییونیزه رسانا از ابر تا زمین ایجاد شود بارهاي الکتریکی 

هوا بصورت گـاز   ،در این نقطه بر اثر یونیزه شدن .شودیونیزه شدن هوا معموال در یک نقطه از سطح ابر شروع می

در  .نمایـد دیگر رشد مـی  دهد که به شکل یک میله درجهت الکترودرا تشکیل می آید و یک الکترودهادي در می

بارهـاي   .رسـد به حد یونیزه شدن هـوا مـی   شود والکتریکی بسیار بزرگی ایجاد مینوك این الکترود شدت میدان 

الکتریکی منفی از سمت ابر و بارهاي الکتریکی مثبت از سمت زمین در مسیر یونیزه شده فـوق جریـان یافتـه و    

. گیـرد ت مـی صور» تخلیه الکتریکی «  در این حالت .سازندبارهاي غیرهمنام یکدیگر را جذب نموده و خنثی می

ان منفی از یک منطقه با بـار  ها توسط تولید یک جری، یکنواخت کردن این اختالف پتانسیلدر واقع هدف صاعقه

  .باشدقه با بار مثبت یا برعکس می، به سوي یک منطمنفی

با  و m/µs 3.0 رشد این کانال به طرف زمین و با سرعت متوسط. مسیر یونیزه شدن هوا را کانال هادي گویند

توقف ادامه مسیر خود را بسته به  کانال هادي پس از هر .شودمیکروثانیه انجام می 100 - 15هاي کوتاه توقف

لذا مسیر کانال بصورت یک خط شکسته است و احتمال رشد کانال در چند مسیر موازي  .کندشرایط تعیین می

 .رسدها زودتر به زمین مییکی از شاخه .به همین دلیل است که کانال هادي شاخه شاخه می شود وجود دارد

، مانند نوك درخت یا ساختمان و یا بلند زمانی که این شاخه به زمین نزدیک شده باشد در نوك الکترود تیز و

رسد در نتیجه یک کانال شدت میدان الکتریکی به حد یونیزه شدن هوا می هاي انتقال نیرو و امثال آن،برج

رسند یک مسیر اي که این دو کانال به یکدیگر می-در لحظه کند،طرف باال پیشرفت می هادي نیز از این نقطه به

هزار آمپر از  30ثانیه جریان وحشتناکی در حدود  0001.0و در عرض آید، هادي و ابر باردار و زمین بوجود می

  .آیدنور شدید صاعقه و صداي انفجار در این مرحله پدید می .گذردهواي یونیزه می
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پس از  .شوندها خاموش میي اصلی است و با وجود آمدن آن دیگر شاخهرسد شاخهاي که به زمین میشاخه

 .زمین جریان ایجاد شده مانند جریان تخلیه یک خازن بر روي یک مقاومت است هادي بین ابر و برقراري مسیر

انع از ر جریان در اثر خودالقایی میابد و افزایش آن ناگهانی نیست زیرا مسییعنی به صورت نمایی کاهش می

نکته قابل توجه اینکه بار . کشدچند میکرو ثانیه طول می تخلیه بار الکتریکیافزایش سریع جریان می شود و 

گردد و ابتدا قسمتی از بار ابر که نزدیک به کانال هادي است تخلیه می .شودالکتریکی ابر یک مرتبه خالی نمی

ار الکتریکی قسمت دیگر از ابر با یک صاعقه نسبتا کوتاه به محلی که قبال بار الکتریکی پس از چند میلی ثانیه ب

آن تخلیه شده است منتقل و این بار الکتریکی نیز از طریق همان کانال هادي قبلی که هنوز داغ و فعال است به 

ه از چندین جریان ضربه در نتیجه هر صاعق .این عمل ممکن است که در چند مرحله تکرار شود .رسدزمین می

را با چشم  هامتر تشکیل شده است که البته ما این ضربه 100تا  500هاي بین به فواصل زمانی کوتاه و با طول

 .بینیمغیرمسلح به صورت یک ضربه می

  

 
  زماناز ابر به زمین و تغییرات جریان صاعقه بر حسب  تغییرات زمانی پیشرفت کانال هادي: 1-1شکل   



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید



63 
 

  

  

 

 

 

  

  :گیرينتیجه

 حفاظت يهاسیستم همانند ورت،ضر و همیتا نظر از دبا بینرتو یک گیزد صاعقه برابر در حفاظت سیستم

 ايجرا با تنها ارد،مواز  ريبسیا در .نداهشد نصب رنمد ماشین یک روي که ستا الکترونیکی و مکانیکی

 نیکیولکترا يهاهستگاد و تقطعا از راگذ لکتریکیا يهانجریا رعبو دنکر رمها مانند ده،سا ربسیا تیاتمهید

 يهارتخسا از و داده کاهش صاعقه وزبر قعامو در را هاهستگاد ینا یدگید سیبآ لحتماا انتومی د،با بینرتو

به عمل  توجهی قابل جوئی صرفه بینرتو داريبرهبهر هزینه و قتو در ترتیب بدین و دنمو يپیشگیر حتمالیا

  .آورد

 خطی توربین باديدیاگرام تک: 4-4شکل 
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