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و   ایو مزا ستیچ IT ستمیکه س میکن ی بررس میخواه ی مقاله م  نیدر ا
 آن کدامند؟  بی معا

با  ،یفن سات یمختلف خصوصا تاس  ع ی که در صنا میشاهد آن هست امروزه
 .کنند ی م  تی فعال یا ندهیفزا ونی و اتوماس  ی دگیچیپ

 .ربات و… دائما در حال رشد هستند یفناور  د،یتول خطوط

 ی م  زات یتجه  یمناسب برا هیمنبع تغذ ستمیس کیبا انتخاب   ن،یبنابرا
و   ی و وارد شدن صدمات جان  ی احتمال یها ی خود را از خراب الیخ میتوان
 .میآسوده کن نده،یدر آ ی مال

از هر  شیمناسب پ هیمنبع تغذ  ک ی توان ادعا نمود که انتخاب  ی م  پس
 .خواهد بود دیخط تول کی یدر راه انداز  تی موفق  ی عامل اصل ی اقدام

 :موجود است ستمیمنظور سه نوع س نیا یبرا

 TN ستمیس .1
 TT تمسیس .2
 IT ستمیس .3

 .است IT ستمیس هیمنبع تغذ  یها  ستمیس یانتخاب برا نیبهتر اغلب
 .دیفهم دیمقاله در ادامه خواه نیآن را با خواندن ا لیدل
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 ست؟ یچ نیاتصال زم  1#

قرارداد از  کی )بر اساس  کیبرق و الکترون ی مهندس میمفاه ی تمام  در
مدار را به عنوان نقطه مرجع   کینقطه در  کی شده( همواره  نی تع شیپ

شناخته  (GND) ای نینقطه مرجع به عنوان زم نیا  .میکن ی مشخص م
ولتاژ، اندازه  یر یاندازه گ البته .ولتاژ صفر ولت است  یشده است و دارا

در مدار   یگر یبا نقطه د دیبا یر یولتاژ اندازه گ کی  ی عنی  .است ی نسب یر یگ
  .است ی معن  ی ب یر یگونه نباشد، اندازه گ نی ا اگر .شود سهیمقا 

 گرید یولتاژ قسمت ها یر یاندازه گ ینقطه مرجع، برا  نی طور معمول، ا به
  ی ک یالکتر انینقطه مشترک بازگشت جر  ن،یزم .شود یدر مدار استفاده م 

با مقاومت   ی ر یاست که مس ی معن نی" به انی عبارت ساده، "زم به .است
 .شود تی هدا نیبرق به داخل زم انیجر شود تا ی م  جادیکم ا
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 میس قیاز طر ن یو زم ی ک یالکتر  زات یتجه نیشامل اتصال ب ن،ی زم اتصال
متناوب   یر یمس است که بانیپشت ریمس کیدر واقع  ن یزم ستمیس .است

قبل از آتش  ی کیالکتر  ستمیخطر در س لیبه دل ی کی الکتر انیدارد تا جر
 .فرستاده شود نیو به زم ابدی انیدر آن جر ،ی ک یشوک الکتر ایو  یسوز 

 

 IT ستمیس فی تعر  2#

  .است IT روش ن،یاتصال به زم  ستمیس یها شیاز آرا ی کی

با  ی ارتباط چیجدا شده است = ه یحرف اول به معنا ستمیس نیا در
 .اگر امپدانس باال هم باشد( ی وجود ندارد )حت نیزم

Terre  نیزم یسرچشمه گرفته و به معنا یحرف دوم از زبان فرانسو  
 .است

  کی ایجدا شده اند  نیموجود از زم یها ی، همه هادIT یها ستمیس در
   .شوند ی وصل م  نیامپدانس به زم کی قینقطه از طر

 .ارت وجود ندارد می، سIT ستمیس شیزبان ساده تر در آرا به
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کوچک که  ی نشت انی جر کیفقط  ق،یعا بیع کیدر صورت بروز  نیبنابرا
ولتاژ   منبع  .ابدی انیتواند جر ی است م  ستمیاز نشت خازن س ی اساسًا ناش

 .شود ی حفظ م  ن،یدر زم ی قطب میمستق یدر صورت وجود خطا زین

 

 IT ستمیس یای مزا 3#

 :شرح اند نیبد IT ستمیس یای مزا

که آن را از دو  نینوع شبکه زم نیا یو شاخصه ها  ایمزا نیمهم تر  از .1
  ستمیس  یخطا ی عنی .آن است یدار یکند پا ی م  زیمتما  گریمدل د

خطا و  چیبه صفر است و بدون بروز ه کی و نزد نییپا اریبس
 .دهد ی به کار خود ادامه م  ی مشکل 

حساس بخش  زات یانتخاب در تجه نی تواند بهتر  ی م لیدل نیهم به
 .ها باشد مارستان یو ب ی صنعت 
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در صورت بروز  ی عنی .شدن دارند توریمان تیها قابل ستمیس نیا .2
توان با کمک   ی م  شود و ی و خطا، گزارش داده م  ی خراب
  ای ی و با استفاده از امپدانس کابل نقطه شکستگ IMD نگیتوریمانت

 .کرد دایرا پ ی خوردگ
محافظت  شیافزا IT ستمیمهم س یاز مشخصه ها گرید  ی کی .3

  نیا در .هست ی مانند برق گرفتگ  ی اشخاص در برابر خطرات احتمال
گونه خطر ابتال به شوک   چیکم خطا، ه انیجر لیبه دل ستمینوع س

 .وجود ندارد ی ک یالکتر
 IT ستمیس یایاز مزا  گرید ی ک ی زیباال ن تیفیو ک قیعا یباال سطح .4

در  یشتر یشود تا محافظت ب ی سبب م ی ژگ یو نی هم باشد که ی م
 .داشته باشد یآتش سوز  لیاز قب ی برابر حوادث 

و  شی تست، آزما  نهیهز جهیندارد. در نت ی عدم خطا خاموش  لیدل به .5
کمتر   اریبس  گرینسبت به دو روش د IT ستمیس ی و نگهدار  رات یتعم

 .است
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 IT ستمیس  بی معا 4#

دهد   ی قرار م ارتانیکه در اخت یفوق العاده ا یایدر کنار مزا IT ستمیس
 .هست زین ی ب یمعا یدارا ی گر ید نگیارت  ستمیبالطبع مانند هر س

 :اشاره کرد  ریتوان به موارد ز ی م  IT ستمی س بیجمله معا از

 ی به طور همگان دیبا زات یتجه ،ی خارج یرساناها نیولتاژ ب یبرا .1
 .شوند یبند قیعا

ها   ستمی س ریدارد نسبت به سا نیزمبا  ی فیضع  ی لیهم پتانس چون .2
دوم،   یصورت بروز خطا در .نسبت به اختالل حساس تر است
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برطرف نشود ممکن است  بیع عایسر اگر شده و نی آفال ستمیس
 .را به بار آورد یادی ز ی مشکالت و خراب 

  ی نصب آن کم نهینول حفاظت شده، هز  میدارا بودن س لیدل به .3
 باشد و  ی باالتر م 

هست تا   از ین تیحساس لیکه به دل نیعملکرد آن با توجه به ا نهیهز .4
 ریاز سا شیب ی با آن کار کنند کم طیشرا واجد کارکنان متخصص و 

 .باشد ی ها م  ستمیس
  جادیدوم ممکن است اضافه بارها سبب ا یصورت بروز خطا در .5

 .اتصال کوتاه در مدار شوند

 

 IT نگیکاربرد ارت  5#

 نیکه در قسمت قبل به آن اشاره شد ا IT ستمیس  یایتوجه به مزا  با
 :دارد که عبارتند از ی فراوان یدر صنعت کاربردها ستمیس

 یجراح یو اتاق ها  ی ها و مراکز پزشک مارستانیب در •
و مکان  شی هما یدر تاالر ها ی منی ا یی روشنا  زات یو تجه ستمیس •

 مشابه آن یها
 ین یزم ریشده، معادن رو باز و ز یحفار  یتونل ها در •
برق در آن ها ممکن است خسارت   ی كه قطع ید یکارخانجات تول در •

  یكوره ها، کوره ها شه،یش دی کارخانجات تول مانند  كند، دیتول یادیز
 ،یمهمات ساز   ع یصنا  ،یی ایمیش ع ی ها، صنا روگاه یذوب فلزات، ن
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 هی منابع تغذ ش،ی انجام آزما ندیفرآ و ی شگاهی آزما زات یتجه
 . یا رهیزنج ی صنعت   ات یكنترل و عمل یمدارها  وترها،یكامپ

 


