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 ؟ صاعقه چيست و چگونه بوجود مي آيد

صاعقه يكي از اسرار آميز ترين پديده هاي خلقت است كه 
در عين زيبايي ، بسيار مخرب بوده و در طول تاريخ زندگي 
. بشر ، موجب ضرر و زيان مالي و جاني بسياري شده است 

صاعقه از تخليه الكترواستاتيكي ميان ابر و زمين بوجود مي 
 18برهايي از نوع كومولونيمبوس كه گهگاه تا در ا. آيد 

كيلومتر ارتفاع و چندين كيلومتر عرض دارند ، طي مراحلي 
ذرات آب داراي بار منفي و ذرات يخ داراي بار مثبت شده 
بطوريكه عموماً بارهاي منفي در اليه هاي زيرين و بارهاي 

در اين حالت . مثبت در بخشهاي فوقاني ابر متمركز مي شوند 
بارهاي مثبت سطح زمين نيز در زير سايه ابر مجتمع مي 

به محض اينكه ميدانهاي الكتريكي گسترش و شدت . گردند 
مي يابد ، مناطق بيشتري در روي زمين به تناسب ارتفاعات و 

تبديل ) كرونا ( شكل ساختمانها ، به محيط خاص الكتريكي 
 خواص كرونا ، يونيزاسيون هوا در نتيجه شكستن. مي شوند 

عايقي آن است كه بصورت هاله بنفش رنگ در حول هادي 
با افزايش پتانسيل الكتريكي ابر نسبت به زمين ، يك جريان پيشرو از الكترونها با حركتي نردباني شكل .نمايان مي شود 

طراف اين هواي ا. سرازير شده و كانال اوليه صاعقه را شكل مي دهد  ) downward leader ( از ابر به سوي زمين
 متر مي رسد ، بار زيادي را در نوك پيكان با 50اين پلكان كه گاه طول شاخه هاي آن به . كانال كامالً يونيزه است 

  . موجب افزايش شدت ميدان الكتريكي جو و شكست مقاومت عايقي هوا مي شود  خود حمل كرده

در اين زمان با . كيلومتر در ثانيه مي باشد 300در اين حالت سرعت حركت كانال نزديك شونده به زمين بيش از 
افزايش شدت ميدان الكتريكي در سطح زمين ، يك 

نيز  ) upward leader( جريان الكتريكي باال رونده 
پس از اصابت اين . از زمين بسوي ابر پيش مي رود 

دو پيكان به يكديگر ، كانال جريان بسته شده و ضربه 
اتفاق مي افتد و ) return stroke (اصلي صاعقه 

بدين ترتيب جهت خنثي شدن بارهاي ابر و زمين ، 
جريان بسيار زيادي در مدت كوتاهي در اين كانال 

صاعقه در انواع مختلف اتفاق مي . برقرار مي شود 
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 كيلومتري از محل 1,5 برخورد صاعقه به زمين يا ساختمان ، وسايل الكترونيكي داخل ساختمانهايي كه تا شعاع پس از
حفاظت موثر اين . برخورد و در محدوده ميدان الكترومغناطيسي ايجاد شده قرار دارند ، در معرض خطر خواهند بود 

ر است كه كليه سيستم هاي حفاظت داخلي همراه با حفاظت تجهيزات در مقابل ولتاژ هاي القايي حاصله وقتي امكانپذي
حفاظت داخلي از صاعقه عبارتست از تهيه وسائلي كه به كمك آنها بتوان . خارجي ساختمان تواماً نصب شده باشند 

  .اثرات اضافه ولتاژهاي القايي حاصل از جريانهاي صاعقه را ، بر روي تجهيزات داخل ساختمان خنثي كرد 

  :ه ميتوانند شديداً تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي را به خطر انداخته يا غير قابل استفاده كنند عبارتند از عواملي ك

   )  Electrostatic Discharge ( اضافه ولتاژ هاي ناشي از تخليه هاي الكترواستاتيك  •
    )Switching Electromagnetic Pulse( اضافه ولتاژ هاي ناشي از قطع و وصل مدارات جريان  •
 Lightning( اضافه ولتاژ هاي ناشي از ضربه هاي مستقيم صاعقه و ميدانهاي الكترومغناطيسي آن  •

Electromagnetic Pulse(    

  .صاعقه از سه طريق مي تواند موجب بروز اضافه ولتاژ در سيستم هاي الكتريكي شود  

   كوپالژ مقاومتي - 1

ند ، جرياني كه به زمين تخليه مي شود پتانسيل وقتي كه صاعقه به ساختماني ضربه مي ز
اين امر . زمين را در سيستم هاي برق و ديتا ، تا چند صد كيلو ولت افزايش مي دهد 

 خروجي ، به -موجب مي شود بخشي از جريان صاعقه از طريق هاديهاي ورودي
  .ساختمانهاي ديگر متقل شود 

  )مغناطيسي (  كوپالژ سلفي – 2

صاعقه از يك هادي و يا از كانال تخليه خود ، ايجاد يك ميدان شديد عبور جريان 
وقتي كه خطوط ميدان ، هاديهايي را كه تشكيل لوپ داده اند قطع . مغناطيسي مي نمايد 

  .كند ، در آنها ولتاژي معادل چند ده كيلو ولت القاء مي شود 

  )الكتريكي (  كوپالژ خازني – 3

.  تخليه ، يك ميدان شديد الكتريكي ايجاد مي كند كانال صاعقه در نزديكي نقطه
كابل ها و هاديها ، مانند صفحات خازن و هوا نيز عايق دي الكتريك آنهاست، 
بدينصورت عليرغم عدم برخورد صاعقه به ساختمان ، كابل ها تحت يك ولتاژ باال 
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  :اصول حفاظت از صاعقه 

o مستقيم صاعقه حفاظت جلد ساختمان از ضربه هاي   
o حفاظت داخلي و تجهيزات نصب شده داخل ساختمان در مقابل آثار ثانويه صاعقه   

  :اثرات ناشي از صاعقه 

 5000آمار بدست آمده ، نشان دهنده آن است كه تقريباً 
توفان همراه با آذرخش بر روي زمين رخ مي دهد كه اين 

ناك باشند خطر... صاعقه ها مي توانندبراي انسان ، اشياء و 
فركانس و .  كيلو آمپر است 200صاعقه داراي شدتي برابر .

شدت صاعقه به مشخصه هاي محيطي بستگي دارد و با 
داشتن اطالعات دقيق در مورد مشخصه هاي محيطي، مي 

  .توان بهترين و موثرترين نوع حفاظت را تعيين نمود 

يكي بوسيله . اثرات صاعقه به دو صورت حاصل مي گردد  
. ابت مستقيم و ديگري بصورت اصابت غير مستقيم اص

اصابت مستقيم پيامد هاي خطراكي براي ساختمان ، انسان و حيوان دارد و اصابت غير مستقيم خسارات اقتصادي 
  .سنگيني را به دنبال دارد كه معموالً بوسيله القاء اضافه ولتاژ بر روي هاديهاي الكتريكي است 

 
 

  چمن اثر اصابت صاعقه به زمين
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 برده اند اصابت صاعقه و ايجاد گل صاعقه بر روي پوست بدن كساني كه از صاعقه ، جان سالم بدر اثر

 

 
 

  كه دراثر اصابت صاعقه در اليه هاي شني ايجاد مي گردد فسيل صاعقه

   
 
  صاعقه به درختان نمونه هايي از اصابت

http://www.gehamahang.com/fosil.html�
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  :شرايط جوي ايجاد صاعقه 

بدين صورت كه بارهاي منفي به . تحت شرايط اتمسفريك ، بارهاي درون ابر يونيزه شده و از يكديگر جدا مي شوند
يكي درون بر به سمت پايين ابر حركت كرده و بارهاي مثبت به سمت باالي ابر مي روند و يا برعكس و پتانسيل الكتر

  .حدود ميليون ولت مي رسد 

  
ميدان الكتريكي بين قسمت پايين ابر . در سطح زمين نيز در يك شرايط مشابه ، اين اثر با پالريته مخالف ايجاد مي شود 

و سطح زمين بسيار شديد گشته و يك تخليه الكتريكي ايجاد مي گردد كه حاصل آن ، جريان رو به پائيني مي باشد 
وقتي اين دو . ن مي رسد ، يك جريان با بارهاي مثبت رو به باال ايجاد مي نمايد وقتي اين جريان تخليه به سطح زمي.

  . كيلو آمپر توليد مي شود 200 تا 10جريان با يكديگر برخورد مي كنند ، مدار تخليه بسته گشته و جريان تخليه اي بين 

  
  

  :حفاظت در برابر صاعقه 

  براي ايجاد يك حفاظت مناسب ، نياز به مجهز شدن به دو نوع حفاطت هستيم

  : حفاظت خارجي در برابر اصابت مستقيم صاعقه با استفاده از يكي از سه سيستم زير - 1 
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  صاعقه گير •
  سيستم سيم هوايي •
  سيستم مش •

اژ حاصل از صاعقه در مجاورت يا بر روي  حفاظت داخلي در برابر اضافه ولت- 2
حفاظت خارجي و داخلي نيازمند يك سيستم . هاديهاي شبكه الكتريكي مي باشد

  .طمين مناسب جهت تخليه جريانات صاعقه است 

  

  :حفاظت خارجي 

  Air Terminaion System : ميله صاعقه گير- 1

 قرار دهد و وظيفه آن ، صاعقه گير بايد ساير نقاط موجود ساختمان را مورد حفاظت
جهت . جلوگيري از برخورد صاعقه به ساختمان و تخليه جريان ساعقه به زمين است 

 - قرار دادن صاعقه گير بر روي دكل مربوطه : نصب بايد به اين نكات توجه داشت 
 يك گيره تست براي هر هادي مياني جهت اندازه -استفاده از يك يا چند هادي مياني 

 - سيستم طمين جداگانه براي هر هادي مياني - متر باشد 2 فاصله هادي مياني از اجسام فلزي بايد - زمين گيري مقاومت
  .هم پتانسيل سازي چاههاي ارت 

  

  Wire Termination System  سيستم ترمينال سيم هوايي- 2

اين نوع حفاظت بصورت استفاده از يك يا چند سيم هوايي در باالي ناحيه مورد 
اين سيم ها از طريق دكل هايي در دو طرف ناحيه مورد نظر قرار گرفته . است حفاظت

  . و از همان طريق نيز به زمين متصل ميشوند 

 سيستم - دو دكل جهت مهار كردن سيم -يك يا چند سيم هادي هوايي : نكات الزم 
  . هم پتانسيل سازي سيستم هاي زمين -زمين جداگانه براي هر هادي مياني 
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  Mesh Air Termination System  سيستم ترمينال مش- 3

اين سيستم شامل چندين ميله مهار شده و متصل به يكديگر است كه تمامي اين ميله ها 
  .توسط هادي بهم وصل شده و به زمين نيز متصل مي شوند 

 براي هر ميله - يك شبكه متصل شده به ميله ها -چندين ميله مهار شده : نكات الزم 
 - هر هادي مياني نياز به يك چاه ارت جداگانه دارد -به يك هادي مياني است نياز 

  .هم پتانسيل سازي سيستم هاي زمين 

  
   مگاهرتز900-2400اساس كار تقويت كننده هاي خط باند 

  
 .تقويت كننده هاي خط تجهيزاتي هستند كه باعث تقويت سيگنال و جبران افت ناشي از تلفات خط انتقال مي شوند 

اين تقويت كننده ها در باند هاي متفاوت و مصارف گوناگون كاربرد دارند كه بطور خالصه مدار و نحوه كار تقويت 
  .كننده خط باند ماهواره مورد بررسي قرار مي گيرد 

    
  نماي جلو مدار تقويت كننده  نماي پشت مدار تقويت كننده مسير مسير

  
  .  تقويت كننده ها مي شود  قسمت ل تغذيه باياس  ومدار فوق از دو بخش تشكيل شده كه شام

  
  مدار تامين ولتاژ باياس تقويت كننده ها 

  
كه توسط رسيور براي تشخيص پالريزاسيون (  ميلي آمپري را از روي خط 300 ولت 8 در اين مدار ولتاژ تثبيت شده  

همچنين . ياس تقويت كننده ها ارسال مي كند تامين كرده و توسط فيوزي به بخش با) سيگنال دريافتي ار سال مي كند 
 DCسيگنالهاي ناخواسته حذف مي شوند تا فقط ولتاژ  )  C4,L2( و  ) C1,C2,L1( در اين بخش توسط فيلترهايي ، 
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  تقويت كننده ها 

ياس بيس و كلكتور  ، و ولتاژ هاي باHF در اين نوع تقويت كننده خط ، سيكنال در دو طبقه توسط ترانزيستور هاي 
  .براي هر يك از طبقات ، بعنوان مدار تقويت كننده طراحي شده است 

  

  
  

 ولتاژ هاي باياس هر يك از پايه هاي L1,L2,L3,L4 ، خازنهاي كوپالژ بوده و سلف هاي C1,C2,C3خازنهاي 
  .ترانزيستورها را به آنها اعمال مي كنند 
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 پدر برق ايران

 ...ي گويندبه او پدر برق ايران م 

ها، يكي  ها و كوچه قبل از آمدن برق به ايران، روشنايي خيابان
بنابراين براي اولين بار در ايران . از مشكالت دولت وقت بود

اي داير شد كه روشنايي خيابان ناصريه و خيابان  كارخانه
را با استفاده از گاز كاربيت ) باب همايون فعلي(دراندرون 
هايي بود كه  ين روشنايي، مختص خيابانالبته ا. كرد تامين مي

شد و با اولين سفر ناصرالدين شاه به فرنگ،  به دربار منتهي مي
هاي شهر را براي مدت كوتاهي  روشنايي به ايران آمد و خيابان

روشن كرد اما پس از چند روز توسط اهالي قطع و خراب و 
 . روشنايي آن منحصر به اندرون دربار شد

الضرب، اولين  شاه، محمدحسين امين يندر زمان مظفرالد
دستگاه توليد برق را از روسيه خريداري كرد و به اين ترتيب 

 .برق به طور رسمي وارد ايران شد و جاي گاز را گرفت

در سال ) دختر محمدحسين صراف اصفهاني(خانم  الضرب، فرزند محمدحسن اصفهاني و ماه بيگم محمدحسين امين
او در تهران، براي . زبان فارسي، عربي و فرانسوي را نزد معلمان خصوصي فرا گرفت. ولد شد قمري در تهران مت1289

پدرش از آنجايي كه . كرد و زبان عربي را به طور كامل از وي آموخت الدين اسدآبادي زندگي مي مدتي نزد سيدجمال
مسئول ضرابخانه شاهنشاهي در زمان دستي بود و فنون ضرب سكه را نيز در فرنگ آموخته بود، به عنوان  تاجر چيره

چون در اين زمان به خاطر تقلبي كه در . ناصرالدين شاه منصوب شد اما مرگ ناصرالدين شاه براي او، بسيار ناگوار بود
الضرب در  در اين زمان محمدحسين امين. ضرب سكه كرده بود، به دستور مظفرالدين شاه دستگير شد و به زندان افتاد

او بالفاصله به راه افتاد و خود . ز سفر فرنگ در سبزوار بود كه خبر به زندان افتادن پدرش را به او رساندندراه بازگشت ا
داماد مظفرالدين شاه مراجعه ) الدوله صنيع(او به . هاي زيادي براي آزادي پدرش انجام داد را به تهران رساند و فعاليت

. الدوله، موجبات آزادي پدر را فراهم كرد به خود صنيع!  در آن زمانكرد و با پرداخت جريمه و مبلغ چهل هزار تومان
 .دار اين مسئوليت شد الدوله عهده پدرش پس از آزادي، از سمت سرپرستي ضرابخانه شاهنشاهي عزل و خود صنيع
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  سالگي16تجارت از 

 سال بيشتر نداشت كه در حيات منزل 16الضرب،  محمدحسين امين
او به ادامه راه . هاي تجاري و اقتصادي زد يتپدرش دست به فعال

 سالگي كل اين كار 19پدرش در توليد و ضرب سكه پرداخت و تا 
الضرب مانند پدر يكي از تجار  محمدحسين امين .را در دست گرفت

معروف زمان خود بود و عالقه زيادي به سفر، به خصوص براي 
از تجارت اي  كرد، توشه تجارت داشت و به هر جا كه سفر مي

به همين خاطر، . آورد اقتصادي را از آن كشور با خود به ارمغان مي
از جانب دربار و مظفرالدين شاه، بسيار مورد عنايت قرار گرفت 
همچنين مقارن با انقالب مشروطه نيز تجار تهران او را به عنوان 
نماينده مجلس برگزيدند و پس از تشكيل مجلس نيز، نمايندگان او 

 .وان نايب رييس مجلس انتخاب كردندرا به عن

  .كرد تا جايي كه حتي پيشنهاد تاسيس بانك ملي را به مظفرالدين شاه داد او در معامالت تجاري به سرعت پيشرفت مي

 رقابت صنعتي   

گذاشت اما كشي از فرانسه به ايران براي كارخانه ابريشم، پا به رقابت صنعتي  هاي ابريشم او همچنين با وارد كردن ماشين
در صنعت ابريشم، زياد موفق نبود، چون در همان آغاز كار، نوعي انگل به مزارع شمال حمله كرد و محصوالت آنجا را 

همچنين در . از بين برد و اين امر، خسارات زيادي به صنعت ابريشم ايران وارد كرد
 .خورد م ميهاي زيادي از او به چش آهن ايران نيز، فعاليت صنعت ريلي و تاسيس راه

 صنعتي محمدحسين -هاي اقتصادي  ترين و زيباترين فعاليت اما يكي از مهم
 .الضرب، آوردن كارخانه برق از روسيه به ايران بود امين

 1284الضرب به اين صورت اتفاق افتاد كه در سال  خريد كارخانه برق توسط امين
سيه شده بود، همراه خورشيدي، او با مظفرالدين شاه كه براي سفر سوم، عازم رو

افتد كه در حال  زد، چشمش به كارخانه برق مي بود، روزي كه در خيابان قدم مي
 .شود شود كه روشنايي شب توسط اين كارخانه تامين مي كار كردن بود و متوجه مي

چون . كند او كه تا آن زمان، چنين چيزي را نديده بود شروع به تماشاي آن مي
نه ايستاده بود، نگهبان در ورودي كارخانه براي جويا شدن از موضوع، بيرون آمده و به او مدت طوالني جلوي كارخا

در همين ميان صاحب  .خرم اگر ارزان بدهند، مي: دهد الضرب پاسخ مي امين مگر خيال خريدش را داري؟: گويد مي
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 حاج محمد حسين امين الضرب

كند و به اين  اش را بنويسد و پولش را هم حواله يكي از تجار معتبر آنجا مي خواهد تا قولنامه الضرب نيز از او مي امين
الضرب اصفهاني، وارد  حسين آقا امين براي اولين بار برق توسط حاجكند و با اين احوال  صورت كارخانه را تصاحب مي

الضرب و مظفرالدين شاه از روسيه به ايران نگذشته بود كه كارخانه  هنوز مدت زيادي از بازگشت امين. شود ايران مي
د و چراغ برق را روشن آبا زار، سعدي، شاه هاي الله الضرب در ايران ساخته شد و به راه افتاد و خيابان برق حاج امين

اي معتقد بودند كه اين  ها آمده بودند اما در بين آنها عده مردم زيادي براي تماشاي روشنايي به اين خيابان. كرد
ها كردند و اندك رغبتي براي  ها و شكستن المپ بنابراين شروع به قطع سيم. است) قدرت شيطان(روشنايي قسمتي از 

 .ندداد استفاده از آن نشان نمي

الضرب، روي خوش نشان ندادند و معتقد بودند كه به صنعت فرنگ  همچنين اكثر رجال و وزرا به برق حاج امين
هاي  ها نيز از چراغ دادند كه ناگهان خاموش شود به همين خاطر تا مدت توان اعتماد كرد و احتمال اين را مي نمي

ز چندي، پس ا  .كردند زنبوري خود براي روشنايي شب استفاده مي
او به مناسبت  .اي زيبا، شروع به مبارزه اين عقايد كرد الضرب با شيوه امين

هاي  هاي اميريه را مزين به المپ تمام خيابان) عج(جشن ميالد امام زمان
زده كرد و اين آغاز  رنگارنگ كرد و با اين كار، مردم را بار ديگر شگفت

پس آنها اين ابتكار از اين  .تغيير عقيده مردم و رجال و وزرا بود
هاي  هاي خود بردند و به تدريج برق، جاي چراغ الضرب را به خانه امين

 .زنبوري و وسايل روشنايي اوليه را گرفت

البته اين صنعت نيز مانند ساير صنايع وارداتي به ايران، ابتدا . كرد تا آخر شب كارخانه برق از عصر، شروع به كار مي
  .ها را روشن كرد ها و خيابان كم به صورت عمومي درآمد و خانه داران بود ولي كم همختص دربار، رجال و سرماي
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اين كارخانه، فاقد دستگاه . افش گردش داشتموتور تك سيلندري داشت كه براي خنك كردن آن، آب در اطر
تقويتي بود كه برق را به طور يكنواخت و يكسان توزيع و تنظيم كند، بنابراين برق اطراف كارخانه، تا حدي قوي بود 

  .شد تر مي شد، نور آن نيز ضعيف شد به آن خيره شد ولي هرچه به فاصله آن از كارخانه اضافه مي كه با چشم نمي

     
 بت بر سر تصاحب برقرقا

تا جايي كه . در آن زمان رقابت شديدي بين مردم، براي استفاده از برق شكل گرفت
اي براي بردن  سوز را بهانه هاي نفتي و روغن مردم بيماري سل و ارتباط آن با دود چراغ

مصارف اوليه برق تنها به چند ساعت از شب . دادند هاي خود قرار مي برق به خانه
 .شد محدود مي

كردند ولي بعدها جاي خود را به  سنگ و چوب كار مي مولدهاي اوليه نيز با هيزم، زغال
اي در  ، اداره1284به دنبال وارد شدن برق به ايران و جا افتادن اين صنعت بين مردم، در سال .مولدهاي ديزلي دادند
تغييرنام داد ولي همچنان زيرنظر ) بنگاه برق(دها به اين اداره بع. تاسيس شد) اداره روشنايي معابر(شهرداري تهران به نام 

  .شهرداري بود

هاي كهنه، جاي  كه برق به طور كامل در ميان مردم جا افتاد و عقيده پس از اين
خود را به رضايت از نور داد، بنگاه برق، فردي را به عنوان مامور دريافت پول 

. گفتند مي) تحصيلدار(و ها قرار داد كه به ا مصرف برق براساس تعداد المپ
تحصيلدار، بدون آن كه كنتور و يا چيزي شبيه آن در كار باشد، هر شب آمده 

در آن زمان . گرفت ها از صاحبان آنها پول مي و براساس تعداد المپ
 واتي و 75هاي  هاي چهل واتي، المپ هايي كه معمول بود، المپ المپ
 .گفتند مي) شمع(، )وات( واحد البته در آن زمان به. هاي صدواتي بود المپ

 75هاي  هاي چهل شمعي چهار شاهي و مصرف المپ قيمت مصرف المپ
بعضي كسبه، براي . شمعي و صد شمعي به ترتيب هفت شاهي و ده شاهي بود

وات زده و پس از رفتن تحصيلدار، المپ  اول شب المپ كم .بردند پرداختن نكردن اين مبلغ، ترفندهايي به كار مي
كردند و پس از رفتن تحصيلدار، سه، چهار المپ ديگر اضافه  كه ابتدا يكي، دو المپ وصل مي بستند، يا اين ت ميپروا
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پس از فوت .  سالگي در اثر بيماري آسم درگذشت62 شمسي در سن 1311 آذرماه 25الضرب در  محمدحسين امين
فرزندانش عبارتند از حسن، محسن، دكتر يحيي .الضرب بنا به وصيتش، او را در شهر مقدس نجف به خاك سپردند امين

 ...و دكتر اصغر مهدوي

 موزه صنعت برق ايران
 

، به دستور ناصرالدين شاه قاجار وارد ايران شد و در   ش1263نخستين مولد برق در 
 . ، به منظور روشنايي مورد استفاده قرار گرفت)دربار(تكيه دولت و 

 مهدوي  نخستين نيروگاه خصوصي برق شهر توسط مرحوم حاج حسين1284در 

، صنعتي  اي تاريخي ن موزهموزه صنعت برق ايرا. در تهران افتتاح شد)  امين الضرب(
، با آب نماها و   مترمربع4500، با مساحتي بالغ بر 1374و آموزشي است كه در 

هاي  ترين نيروگاه ، در محل اصلي يكي از قديمي فضاي سبز بسيار زيبا و ديدني
، چهار كارخانه قرار داشت كه  در گذشته و محل فعلي موزه. كشور احداث شد

 كيلوواتي و كارخانه وستينگهاوس 8000، كارخانه وستينگهاوس  انه اشكودا، كارخانه ديزلعبارت بودند از كارخ
نيمي از .   كيلوواتي قرار داشت10000در حال حاضر موزه در جايي قرار گرفته كه قبالً كارخانه .   كيلوواتي10000

رفته است كه شامل يك واحد نيروگاه مساحت كارخانه براي ساخت موزه خراب شد و نيمه باقي مانده در موزه به كار 
، كارخانه در   وات است و طوري قرار گرفته است كه در تمام مراحل بازديد از موزه5000با قدرت )  بخاري(حرارتي 

هاي ديزل و نيم ديزل  ، ماشين ، در محوطه بيرون از موزه موزه شامل چهار طبقه است كه عالوه بر آن.  معرض ديد است
  .اند يي استقرار يافتهو بخار ابتدا

 
هاي اين   سال پيش تاكنون به همراه پيشرفت120، اشيا و اسناد قديمي مربوط به صنعت برق از حدود  در اين گنجينه

، فيلمي از پيدايش صنعت برق در ايران در محل سالن  چنين هم.  مندان قرار گرفته است صنعت در معرض ديد عالقه
ترتيب قرار . شود ، براي بازديدكنندگان پخش مي هاي پيشرفته صوتي تصويري است ه سيستم، كه مجهز ب تئاتر موزه آمفي

سوز، قبل از  اين تكامل از وسيله پي. دهد گرفتن اجزا در موزه طوري است كه روند تكامل صنعت برق را نشان مي
ين مولد ايران همراه با عكس و ، به نمايش اول هاي نفتي شود و بعد از نمايش شمع و چراغ دوران هخامنشي شروع مي

الضرب در   سپس اولين نيروگاه عمومي كه امين;رسد ، مي ، در زمان ناصرالدين شاه  ق1302اسناد مربوط به آن در 
ها، از المپ اديسون   و به دنبال آن انواع المپ;شود  ش به تهران وارد كرد با اسناد و عكس به نمايش گذاشته مي1284

.  شود، در معرض نمايش قرار گرفته است ، و نيز وسايلي كه در مسير انتقال به كار برده مي ي امروزيها گرفته تا المپ
  . شود ، روش توليد انرژي توسط مولدهاي بادي و نوري توسط ماكت و به طور عملي نشان داده مي دراين بين
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 www.sabainfo.ir: منبع 

  
  ؟ سما دي يا پال سي ال
 

امروزي با  هاي ديجيتال زيونبيشتر از نود درصد تلوي
دي يا پالسما ساخته  سي هاي ال استفاده از فناوري

كه بسياري از افراد اين فناوري را  شوند؛ به طوري مي
شايد  يكي از نكاتي كه. دانند مي HDTV معادل با

براي بسياري از كاربران نامفهوم باشد، فرق دقيق اين 
شما تمايل مخصوصاً اگر . است دو فناوري با يكديگر

را  تر از چهل اينچ هايي با اندازه بزرگ به خريد مدل
. پالسما را در آن اندازه توليد كرده است دي و هم مدل سي داشته باشيد، خواهيد ديد كه هر شركتي معموالً هم مدل ال

 انتخاب صحيحي داشتهتوانيد با توجه به نيازهاي خود  اين دو را ندانيد، نمي هاي دقيق در اين شرايط اگر شما تفاوت

يكديگر مقايسه و مزايا و معايب هر  دي و پالسما را با سي هاي ال كنيم در اين مقاله تا حدودي تفاوت سعي مي. باشيد
 ت .يك را بررسي كنيم

 كنتراست تصوير و سطح رنگ مشكي 

 است، وجود دارد كه اين فلورسنت طور كه اشاره شد يك منبع نور مجزا كه در واقع يك المپ ها همان دي سي ال در
ها  دي سي مشكلي كه در ال. رسد رنگ تغيير وضعيت داده و به چشم ما مي نور با گذشتن از داخل كريستال مايع و فيلتر

  .آيد، در مورد رنگ مشكي است مي به وجود

 مالً مشكي به چشمكند، در واقع بايد جلوي عبور اين نور را بگيرد تا رنگ كا وقتي يك سلول بايد رنگ مشكي توليد

آميز نيست و سطح  صددرصد موفقيت زمينه كه همواره وجود دارد، به طور ولي اين عمل به خاطر نور پس. بيننده برسد
هرچند با پيشرفت فناوري اين مسئله مدام در حال بهبود يافتن است، ولي  .آيد ها كامالً دقيق در نمي رنگ مشكي در آن

 . در اين مورد ضعف دارندها دي سي صورت هنوز ال به هر

بنابراين تنها با . كند مي زمينه وجود ندارد و هر سلول خود نور مورد نياز را توليد پالسما نور پس دي، در سي برخالف ال
خاطر همين موضوع كنتراست تصوير  به. رنگ مشكي رسيد توان به سطح مناسبي از خاموش كردن سلول مربوطه مي

جهت پالسما  دي است و از اين سي در پالسما بسيار بيشتر از ال) ترين رنگ ترين و روشن تاريك درجه اختالف ميان(
  .برنده است
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 وضوح 

 هايي با اندازه كوچك هم امكان دي سي كنند، با اين تفاوت كه در ال پشتيباني مي هاي باال را هر دو فناوري وضوح

هاي بزرگ پنجاه اينچ به  در اندازه تنها  1080pهايي همانند  در پالسما وضوح. هاي باال بيشتر وجود دارد ايجاد وضوح
   . اينچ هم شايد اين وضوح را بيابيد45 يا 42هاي  حتي در مدل دي سي در صورتي كه در ال. شود باال يافت مي

  ) .پالسما/ دي سي ال: برنده (
    ديد زاويه

  
باال و پايين به  ها يا وقتي شما از كناره. رفت، زاويه ديد بود ها به شمار مي كه پاشنه آشيل آن دي سي ل يكي از مشكالت ا

   .متفاوت بود كرديد، داراي سطح روشنايي و رنگ تصوير تلويزيون نگاه مي
 درجه از هر 89( درجه 178هايي با زاويه ديد  تلويزيون توانيد ا حدود زيادي حل شده و شما مياين مسئله اكنون ت

زاويه ديد بيشتر  هايي با هاي پالسما اين مسئله كمتر وجود دارد و ساخت مدل در مورد تلويزيون .در بازار بيابيد) طرف
   .برنده است بنابراين در اين مورد هم فعالً پالسما. تر است ها راحت در آن

  ) .پالسما: برنده (
  عمق تصوير 

نتيجه حاصل روي  ،)براي پخش استفاده مي كنيد HD به خصوص وقتي شما از تصاوير(خاطر فناوري ساخت  به
هرچند . رسند تر به نظر مي دي اندكي تخت سي هاي ال تلويزيون تصاوير در. آيد تر به نظر مي پالسما سه بعدي و عميق

   .حدي به سليقه و البته مدل تلويزيون بستگي دارد ااين مسئله هم ت
  ) .پالسما :برنده (

  تصوير روشنايي 
توان  شود كه مي از يك منبع نوري جداگانه براي ايجاد نور استفاده مي دي سي طور كه در باال اشاره شد، در ال همان

در صورتي كه در پالسما . كرد ارد، كم يا زيادآن را به سادگي با توجه به محيطي كه تلويزيون در آن قرار د ميزان نور
هاي پرنور و در فضاي آزاد ممكن است ديدن  همين خاطر در محيط به. كند هر سلول نور مورد نياز خود را توليد مي

در هاي تبليغاتي يا  عنوان تلويزيون دي به سي به همين جهت اكثراً از ال. تر باشد ها پالسما اندكي سخت تلويزيون تصاوير
   .كنند هاي پر نور استفاده مي محيط
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  ) .دي سي ال :برنده (
 فاوت در امكانات

Burn-In  
به اين معني كه اگر يك تصوير ثابت براي مدتي . در تلويزيون است Burn-In يكي از مشكالت پالسما امكان ايجاد

البته از آن جايي كه  . بماندصفحه تلويزيون باقي باشد، ممكن است شبحي از آن تصوير همواره باقي طوالني روي
  افتد ها اتفاق مي هاي تلويزيوني در گوشه هاي شبكه مورد آرم اند، اين مسئله بيشتر در تصاوير تلويزيون معموالً متحرك

هاي خود اين  در تلويزيون با پيشرفت فناوري ساخت ديگر يك معضل نيست و بسياري از توليدكنندگان Burn-In البته
دي ها هم مسئله پيكسل سوخته همانند  سي در ال. اند برطرف كرده Anti-Burn ار دادن امكاناتي همانندمسئله را با قر

حركت و تغيير  نمايش، تر تلويزيون نسبت به صفحه دي وجود دارد، ولي به علت اندازه بزرگ سي ال هاي نمايش صفحه
ها  ريد، حتي در صورت وجود چند عدد از آنگي رنگ دائم و همچنين فاصله دورتري كه شما از تلويزيون قرار مي

   . دهنده نخواهند بود چندان آزار
دي  سي ولي به هر صورت برنده ال هرچند با پيشرفت فناوري ساخت اين مسئله مدام در حال كمتر شدن است،: برنده(

  ) .ندارد است كه اساساً اين مشكل را
  سريع پخش تصاوير با حركت 

دي بتواند  سي كشد تا ال يعني مدت زماني طول مي. دهي وجود دارد پاسخ السما مشكل زمانها برخالف پ دي سي در ال
هايي با  داراي صحنه شود به هنگام پخش تصاويري كه اين مسئله باعث مي. را جايگزين فريم قبلي كند يك فريم

م به مرور در حال بر طرف شدن البته اين مسئله ه. بماند اي از فريم قبلي روي صحنه باقي حركت سريع هستند، سايه
پالسما . است ها از اين بابت كمتر شده ثانيه نگراني دهي كمتر از هشت ميلي هاي پاسخ با زمان هايي است و با ساخت مدل

   .به خاطر فناوري خاص خود اساساً اين مشكل را ندارد
  ) .پالسما :برنده (

  ارتفاع امكان استفاده در 
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در هواپيماهاي  هاي هواپيمايي به همين خاطر است كه شركت. كند ها اختاللي ايجاد نمي دي سي ال تغيير ارتفاع در كار
   .كنند دي استفاده مي سي خود از ال
شود كه ممكن است  مي هاي پالسما  پا كم شدن فشار هوا باعث ايجاد نويز در تلويزيون6500باالتر از  هاي در ارتفاع

  .دي استفاده شود  سي هاي ال شود از تلويزيون سعي مي هاي باال به همين خاطر در ارتفاع. چندان مورد پسند نباشد
  ) .دي سي ال :برنده(
  عمر طول 

ها است كه تا حدود شصت هزار ساعت كار  كنند، طول عمر آن مي دي تبليغ سي يكي از نكاتي كه سازندگان ال
   .پيدا كند ها به نصف كاهش دي مدت زماني است كه ميزان نور پس زمينه آن سي طول عمر ال در واقع. كند مي

است و اين كار از طريق فسفرهاي داخل آن صورت  كه وظيفه توليد نور بر عهده هر سلول در پالسما به خاطر اين
   .زماني در نظر مي گيرند كه درخشندگي اين فسفرها به نصف كاهش پيدا كند عمر پالسما را مدت گيرد، نيمه مي

بستگي به مدل، : برنده(كنند  را تبليغ مي هاي جديد پالسما هم سازندگان معموالً طول عمر شصت هزار ساعت در مدل
  ) .توانند برنده باشند مي شركت سازنده و كيفيت ساخت هردو

  اندازه 
هاي باالي  هاي پالسما را در اندازه به همين خاطر شما مدل. صرفه نيست هاي كوچك چندان به ساخت پالسما در اندازه

به . طلبد بيشتري را مي هاي بزرگ هم هزينه بسيار دي در اندازه سي برعكس آن ساخت ال. كنيد مشاهده مي  اينچ42
  .شود  هاي باالي شصت اينچ پالسما انتخاب مي براي اندازه دي و سي  الهاي زير چهل اينچ همين خاطر براي اندازه

  ) .اند با توجه به خصوصيات هر دو مدل برنده در اين مورد هم: برنده
  مصرف توان 

در صورتي كه پالسما . كند كه دارد، براي توليد نور انرژي زيادي صرف نمي اي دي به خاطر منبع نور جداگانه سي ال
انرژي اهميت زيادي براي شما  به همين خاطر اگر مصرف. دي است سي طلبد كه معموالً دو برابر ال ري ميبيشت انرژي

   .دي برنده است  سي دارد، ال
  ) .دي سي ال :برنده( 
  نهايي برنده 

 و با در دنياي واقعي نيز شرايط به همين گونه است. هم مساوي هستند رسد كه هر دو رقيب در امتيازها با به نظر مي
گزينه   LCDخانگي هستيد،  اگر به دنبال يك تلويزيون. يك بر ديگري برتري دارد توان گفت كه كدام نمي قطعيت

اما اگر دنبال يك تلويزيون با اندازه . اند خانگي ساخته نشده هاي پالسما براي مصارف اصوالً تلويزيون. بهتري است
پالسما را  گرديد، هاي عمومي و سالن بزرگ خانه خود مي نعالي براي يك سالن كنفرانس، سال بزرگ و كيفيت

 !دارد كنيد و كدام يك بر ديگري برتري كند كه از كدام يك استفاده هاي شما تعيين مي اولويت. كنيم توصيه مي

   عصر شبكه: منبع 
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  گوشي هاي نوكيا صاعقه را تشخيص خواهند داد
  

 هاي ر از چند گاه فناوريهاي موبايل ، ه هاي بزرگ سازنده گوشي شركت

  .كنند هاي ساخت خود مي عجيب و غريبي را وارد گوشي

اي  را مجهز به فناوري هايش گوشي نوكيا شركتترين اين موارد ،  در تازه
   .كنند مي بيني هاي در شرف وقوع را پيش كرده كه صاعقه

كننده امتياز انحصاري استفاده اين امكان در گوشي هاي همراه به اين توليد 
 .فنالندي اعطا شده است 

اين تشخيص دهنده صاعقه مي تواند كاربران بسياري از اقشار مختلف مانند 
كساني كه عالقه مند . افراد مسن و دوستداران طيعت را جذب خود نمايد 

 .استفاده از تجهيزات امنيتي مفيد هستند 

ها هم كه اين روزها  كنند ، بيشتر گوشي ساطع مي هرتز ، گيگا10 تا 5ها از خود امواج راديويي با فركانس بين  صاعقه
  .هستند GSM و FM هاي راديويي مجهز به گيرنده

ها را تحليل كنند و فاصله  نوشته كه اين سيگنال اي كه شركت نوكيا كرده اين بوده كه نرم افزاري كار هوشمندانه
  .كنند احتمالي صاعقه از كاربر را محاسبه

 .هاي همراه آنجا بخورد صاحبان گوشي خيزي است و شايد اين ابتكار بيشتر به درد هآمريكا كشور صاعق

 
  
  

  مالتي سوئيچ و انواع آن
  

 تلويزيون و ( تمام باند  بصورتمالتي سوئيچ عبارتست از تجهيزاتي براي ايجاد انشعاباتي به واحد هاي مسكوني و غيره
  .ا تداخلي ايجاد ننمايند بطوريكه در واحد هاي مختلف سيگنال ه) ماهواره 

 :انواع مالتي سوئيچ 
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اژ ارسالي از ولت  مكانيسم مكانيكي براي عمل سوئيچ دارد كه بوسيله تغييرات - مالتي سوئيچ هاي مكانيكي پسيو   – 1
مكانيسم مكانيكي براي عمل سوئيچ دارد كه بوسيله  -  مالتي سوئيچ هاي مكانيكي اكتيو - 2شود رسيور كنترل مي

  . يرات ولتاژ ارسالي از رسيور فرمان مي گيرد اما از منبع تغذيه داخلي خود براي سوئيچ استفاده مي كند تغي
هيچگونه قطعه متحركي نداشته و كامالً عمل سوئيچ بصورت الكتريكي  -   Solid State مالتي سوئيچ هاي اكتيو– 3

 مورد نظر LNB را تشخيص داده و سيگنالها را بسوي بدينصورت كه تغييرات ولتاژ ارسالي از رسيور. انجام مي شود 
  .هدايت مي كند 

  
  :بلوك دياگرام مالتي سوئيچ ها 

 
 

  :شرح عملكرد 
 

 ولت جهت انتخاب پالريزاسيون مورد نظر ، به 18 و 13 و ولتاژهاي  كيلوهرتز22با ورود سيگنال هاي كنترلي دايساك 
انتخاب شده و ) كي از خطوط سبز ، قرمز ، بنفش و خاكستري ي(  ، يكي از خروجيها Detect & Controlبخش 

 ها ، سيگنال مورد نظر به LNB  فرمان براي سوئيچ مورد نظر ارسال شده كه در نتيجه نمونه دريافت شده از خطوط
 . مسير رسيور متناظر ، متصل مي گردد 

در ضمن هر يك از . د نظر را انجام مي دهند براي خروجيهاي ديگر نيز همين مدارات كنترلي وجود دارند و اعمال مور
  .جهت انتقال به طبقه پايين و ورود به مالتي سوئيچ ديگر ، مستقيماً منتقل مي گردند  , LNBخطوط وروديهاي 
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 در نظر گرفته V و ديگري برايH ، الزم است يك ورودي مستقل جهت H و Vبراي تامين همزمان پالريزاسيون هاي 
  . وئيچ وارد شود شده و به مالتي س

 ، در صورت فعال بودن اين سيگنال ، موجب انتخاب وروديهاي سوم و كيلوهرتز22حضور و عدم حضور سيگنال 
  .مي شود  ) LNB2(چهارم 

– بوده و خروجيها به ترتيب باند پائين Quad هاي مورد استفاده از نوع چهار خروجه يا LNBتوجه داشته باشيد كه 

  . هوريزانتال مي باشند – و باند باال    ورتيكال– باند باال   هوريزانتال ،–ن ورتيكال ، باند پائي
 Solid State توليد شركت آلكاد اسپانيا آورده شده كه اين مالتي سوئيچ از نوع MU640در زير تصوير نمونه مدل 

آنتن شبكه هاي و يك ورودي )  چهار خروجه دارد LNB مسير كه هر مسير يك 2(  ورودي 9بوده و  داراي 
با مالتي سوئيچهاي ديگر را دارد  ) Cascade(  تا بوده و قابليت سري شدن 16تلويزيوني است و تعداد خروجيهاي آن 

.  خروجي ديگر در قسمت پائين آن وجود دارند كه مستقيماً به وودي هاي مالتي سوئيچ بعدي وصل مي شوند 9يعني . 
ل تهيه شده عبارتست از تجميع باند ماهواره و تلويزيون كه بايد در پريز هر  خروجي هر مالتي سوئيچ ، سيگنا16در 

  .واحد ، توسط پريز هاي مخصوص ، جداسازي شوند 
   

   
 

 MU 640مدار چاپي مالتي سوئيچ آلكاد مدل 

  
 و LNBدر اين مالتي سوئيچها بعلت سيستمي كه در طراحي استفاده شده ، بين 

 حذف شده است كه جهت تامين LNB براي تامين تغذيه DCرسيورها مسير 
 22يون مورد نياز هر رسيور ، ولتاژ سيگنال اين ولتاژها ، متناسب با پالريزاس

  .كيلوهرتزي توسط منابع تغذيه بخصوصي تامين و ارسال مي گردد 
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  تاريخچه تلگراف و تلفن در ايران
 تلگراف

جلب  را توجه وي صدراعظم وقت ايران به ناصرالدين شاه رسيد و خان نوري ، قاتوسط آ) تلگراف(جديد خبر اختراع
  .ايران مورد استفاده قرارگيرد نمود ومقررشد كه اين دستگاه در

 سال پس از مخابرة 14 شمسي يعني 1236دراسفندماه سال 
سيستم تلگرافي زيرنظر  ساموئل مورس ، اولين پيام تلگرافي

وبا همكاري  )وابستة دربارقاجار(طنه علي ميرزا اعتضاد السل
رئيس وقت مدرسة (رضا قلي خان اهللا باشي طبرستاني 

) يكي ازمعلمين اتريشي(“ كرشش ” بوسيلة) دارالفنون
 منت خداي را” :باموفقيت آزمايش واين جمله مخابره شد

اندرش  وجلّ كه طاعتش موجب قربت است وبشكر عزّ
  مزيدنعمت

 باغ الله زار در  كاخ ارك تابين بالفاصله كارسيم كشي
  شمسي1237تهران شروع شد واين خط تلگرافي نيز درسال 

  .آغاز به كاركرد
 300نخستين خط نسبتاً طوالني تلگراف درايران به فاصلة 

چمن سلطانيه  شمسي بين تهران و1238كيلومتر درتيرماه سال 
 برقرار شد وسال بعد نيز خط تلگراف تهران 1240 تبريز درسال –تلگرافي تهران  ارتباط . ير شد وشروع به كار كرددا
 تبريز با شبكه –تهران  براي نخستين بار ارتباط تلگرافي ايران باروسيه از طريق اتصال خط.شروع به كار كرد  گيالن–

درسال  .تلگرافهاي شادباشي مبادله كردند ايران ،  روسيه وپادشاه برقرار شد وامپراطور1342تلگرافي روسيه درسال 
  .شد جداشدن از وزارت علوم به وزارت تلگراف تبديل  ادارة تلگراف پس از1253
 تلـفن

) ناصرالدين شاه واقع درنزديكي زنجان اردوگاه تابستاني( 

يك رشته سيم تلفن بين تهران وشاهزاده  براي اولين بار درايران ، ميالدي ، 1886 شمسي مصادف با 1265

  

درسال 
درواقع مرحلة   كيلومتر توسط بوآتال بلژيكي كه امتياز راه آهن ري را داشت كشيده شد ولي7/8طول  عبدالعظيم به

ازاختراع تلفن با برقراري ارتباط تلفني بين دو   سال پس13 شمسي يعني 1268دوم فن آوري مخابرات درتهران از سال 
 .آغازشد ايستگاه ماشين دودي تهران وشهرري
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مقرّ  سپس بين وعمارت وزارت جنگ درتهران و) ميرانش(پس ازآن بين كامرانيه 
 وعمارت سلطنتي تهران ارتباط تلفني) سلطنت آباد سابق(ييالقي شاه قاجار 

  .دايرشد
 به نام وزارت پست  شمسي با وزارت پست ادغام و1287وزارت تلگراف درسال 

  .وتلگراف نامگذاري شد
زيرزميني باشركت  ي شمسي قراردادي براي احداث خطوط تلفن1302درسال 

خودكار   شمسي تلفن1305زيمنس وهالسكه منعقد شد وسه سال بعد درآبانماه 
  .شد  رشته كابل درمركز اكباتان آمادة بهره برداري2300جديد بر روي 

 تلگراف قرارگرفت و تلفن نيز تحت نظر وزارت پست و  شمسي امور1308درسال 
  .ري شدتلفن نامگذا تلگراف و نام وزارت پست و به

 13 به 1337در سال  سال بعد بهره برداري شد و دو  شماره تلفن رسيد و6000به   شمسي1316مركزتلفن اكباتان درسال 
   .توسعه يافت هزار شماره

ساير  ارتباط تلفني بين تهران و قرارگرفت و بهره برداري  مورد1320نيز پس از شهريور) كارير (خطوط تلفن جديد 
   .پس ازديگري تأسيس شد مراكز تلفني تهران يكي وشهرها گسترش يافت 

  
  
  
  
  

 DOCدوست گرامي جهت پربارتر شدن اين مجله و تعامل علمي و آموزشي ، با ارسال مقاالت و مطالب خود به فرمت 
 داده در صورت تاييد ، مطالب شما به نام خودتان در نسخه هاي بعدي مجله قرار. ما را ياري فرمائيد ) wordنرم افزار ( 

با معرفي اين مجله به دوستان خود زمينه آشنايي بيشتر را فراهم در صورت مفيد بودن مطالب ، همچنين . د شد نخواه
ه  ،  نسخwww.GEHamahang.com/magazine.html در صورت ثبت نام در پايگاه مجله ، به آدرس .آوريد 

  . هاي آتي اين مجله ، به آدرس پست الكترونيكي شما ارسال خواهند شد 
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