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 ساختمان و هوشمند هاي شبكه در صاعقه از حفاظت و پتاسيل هم پيوند ، اتصال منفي يكپارچه

 هوشمند هاي

 

 روصفحه چند رويكرد يك -

 چكيده

ها  ساختمان و عرضه مناطق در جديد الكتريكي انرژي كاربردي هاي برنامه از بسياري ۱هوشمند سنجه هاي اجراي با

 در هوشمند هاي سنجه از استفاده. خواهد شد آغاز) صنعت ، اداري هاي ساختمان ، گانه چند يا مسكن منفرد(

 الكتريكي مدرن تاسيسات از استفاده و پيشرفته ارتباطي خطوط به نياز هوشمند هاي شبكه و هوشمند هاي ساختمان

 خواسته نظر تحت شبكة و مشتري تاسيسات منطقه در كنترل هاي سيستم و ها داده اكتساب ، حساس گيري اندازه و

اتصال  القاء نياز براي مورد الكترونيكيِ تجهيزات اعتماد قابل عملكرد تضمين براي. باال دارد اطمينان قابليت هاي با

 طريق از ترانسفورماتور هاي ايستگاه شروع شرط پيش از صاعقه حفاظت هاي سيستم و پتاسيل هم پيوند ، منفي كم

 .هستند ساختمان در الكترونيكي/  الكتريكي تجهيزات محل به برق به اتصال

 اندازه تجهيزات تنها نه ها داده جريان و الزم طرفه دو اطالعات و حساس الكترونيكي تجهيزات از اي فزاينده تعداد

اتصال  اجراي خصوص در جديد مفاهيم بلكه ،) ارتباطي خطوط و سنجها  هوشمند مثال عنوان به( هوشمند گيري

 اساسي فركانس محدوده در اختالالت و مقاومتي و القائي نفوذ به توجه بااستحفاظ  صاعقه و محافظت ، پيوند ، منفي

.را نيز تامين ميكند گذرا و

 

  

 هاي ساختمان در زياد و كم فركانس اثرات براي اعتماد قابل و امن استفاده براي اي زمينه سو يك از مقاله در اين

 :ارائه شده است روش دو به موجود هاي ساختمان حيات تجديد ديگر سوي از و جديد

 راه و ساخت فاز و ريزي برنامه آغاز ازاستحفاظ  صاعقه و محافظت ، پيوند  ، اتصال منفي اجراي شامل اول روش. ۱

 .برق مي باشد اندازي

 .دهد مي نشان استحفاظ را  صاعقه و محافظت ، پيوند  ، اتصال منفي ساختار بسته ادغام دوم روش. ۲

شده  گرفته نظر در موجود هاي ساختمان احياي و تجديد براي ريزي برنامه مرحله اگر نشان مي دهد كه متن اين

 و آسان نسبتا جديد هاي ساختمان براي را علمي و هنري اندازي حالت راه و نصب و هماهنگي اقدامات ، باشد

مي  قبول قابل عملكرد آنها در اضافي هاي محدوديت و بوده  پيچيده بسيار ممكن اقدامات اين ثمربخش است و

 .باشد
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