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 ی ک یمدار الکتر کیاستفاده از  ای و  ریاگر شما هم تا به حال در حال تعم
حتما احساس   دی مشاهده کرد ستمی دست خود و س انیم یا جرقه بوده و
افتد و از آن مهمتر   ی اتفاق م  نیچرا ا اما .ستیچ  ESD که دی کرده ا

 ست؟ یساکن چ تهیسیالکتر هیتخل ی خطرات احتمال 

 .میحوزه بپرداز نیدر ا ی سواالت ی به بررس میدار ی مقاله سع  نیا در

 .دیما باش  همراه

 

1# ESD ست؟ی چ 

ESD مخفف عبارت Electrostatic Discharge  ی معن به باشد که ی م  
بدن شما   در  دهد که ی م  یرو ی ساکن است و هنگام  تهی سیالکتر هیتخل

از   قیبا عا یانباشته شده و شما فاصله ا ی منف  ی بار الکترون یادیز زانیم
 .دیدار نیزم
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  زات یتجه  یکه دارا یی رو است که عمدتا در ساختمان ها نیهم از
تواند   ی م شود که  ی هستند، از چاه ارت استفاده م   ی فراوان ی ک یالکترون

 .دینما ی اضافه را خنث  یبارها

در   احتماال که می اشاره کن میتوان  ی م  ست،یچ ESD دیابی آن که بهتر در یبرا
  نیا زیکه پر  دیه اخود مانند لپ تاپ مشاهده کرد ی ک یلوازم الکترون

 .به صورت سه شاخه است زات یتجه

به   م،ینداشته ا ESD ممانعت از یبرا یساختار  رانی که در ا یی آن جا از
 .میریگ ی سه به دو بهره م  یها لی طور معمول از تبد
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 انه ی در را ESD جادی ا 2#

شود  ی م باعث است که یاز موارد ی ک یساکن  تهیسی الکتر  یانرژ  هیتخل
  تهیسیالکتر هیتخل .بروند نیو قطعات آن به سرعت خراب شده و از ب انهیرا

آن  بدون دهد و یممکن است رو ی ک یالکترون یها ستمیساکن در تمام س
 دیخواه ی که م ی عنوان مثال زمان  به  .شود جادی که بتوان آن را حس کرد، ا

تواند   ی م ESD د،یاضافه کن دی کارت جد ستمیرا باز و به س سیدرب ک
 .دهد ی شما رو انهیرا یبرا

 

 ست؟ی چ ESD علل و منابع 3#
 ک یالکتر  بویاثر تر  1-3#

  گریکدیبا  ،ی ش  ایماده و  دو شود که ی م  جادی ا ی هنگام کیالکتر  بویتر  اثر
بار  یماده دارا کی حالت  نیا در  .تماس داشته و از هم جدا شده باشند

آن ها  نیاست ب ممکن بار مثبت خواهد شد و یدارا  یگر یو د ی منف
 .ساکن رخ دهد تهی سیالکتر هیتخل

 ردیگ ی صورت م  کیالکتر بویدر زمان انتقال الکترون ها، تر طیشرا نیا در
 .دهد یتواند در انواع ماده رو  ی که م
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 ی کیالکتر  دانیم یالقا 2-3#

انجام شود، اطراف آن،   کی به شکل الکترواستات  اءیکه شارژ اش  ی هنگام
که   ی ک یهر دستگاه حساس الکترون حال .شود ی م جادی ا ی کی الکتر دانیم

دو بدنه   انیدر م بار شود که ی وارد شود، باعث م ی کی الکتر  دانیم نیبه ا
 .شود ی ک یدستگاه الکترون ی و باعث خراب افتهی  شیافزا

 

 ست؟یچ ESD از یر یجلوگ یروش ها  4#

به وجود آمدن آن چه  یو علت ها ستیچ ESD دیدان  ی که م اکنون
 .دیآشنا شو زیآن ن جادیاز ا یر ی جلوگ یبا روش ها ست یبا ی هستند، م 
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که به صورت  ی است که در صورت نیراهکار ا نیو مهم تر  نیاول •
 یبرا دیکن ی و مادربرد کار م  سی ک ،ی ک یالکترون یمداوم با دستگاه ها 

 .دییاستفاده نما ESD دستگاه، از دستبند ی دگ ید  بیممانعت از آس
  د،یدست بزن سیاز آن که به قطعات ک شیپ دیخاطر داشته باش به  •

بدون رنگ، متصل   یسطح فلز  کیشما به  دست که دیمطمئن شو
  هیساکن تخل تهی سیالکتر یشود که انرژ  ی کار باعث م نیا .است
در  ESD از یر یجلوگ یخود را برا ستمیس دیتوان  ی م  ی طرف از .شود

 .دیاز جنس فلز قرار ده ی سطح
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خود استفاده   انهیقطعات را یاستاندارد شده برا یپوشش ها از •
  دیتول ESD توانند  ی از پوشش ها م یار یآن که بس لیدل به .دیکن

هستند   یی قطعات به همراه کاورها  نیاز مواقع، ا یار یبس در .ندینما
را   یقطعه ا دیدار میتصم چنانچه ساکن بوده و  تهیسی که ضد الکتر

 .باشند ی کاورها مناسب م نیا د،یکن ینگه دار  ،ی طوالن  ی در زمان
 یو سخت افزار  ی داخل ستمیاست که همواره در زمان کار با س خوب •

  جادی ا مانع  تا دیی مخصوص استفاده نما یاز دستبندها  انه،یرا
اتصال   سی سو به ک کیدستبندها از  نیا .دیساکن شو تهیسی الکتر

و منبع    انهیرا توریکار با مان یبرا دیداشته باش توجه .خواهند داشت
 .ستیدستبند ن نی به استفاده از ا ی اج یبرق، احت

،  USB یکابل ها ی تمام  ستم،یبهتر است هنگام کار با س نیهمچن •
  ی که م ی پشم  یلباس ها دنیپوش از .دییو برق را جدا نما توریمان

المقدور، از  ی حت  و دیکن زیساکن را در خود نگاه دارد، پره یتواند انرژ 
 .دییهنگام کار استفاده ننما  ،یفلز  ورآالت یز
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 زاتیتجه یبرا کیالکترواستات هیخطر تخل  5#
 ی کیالکترون

 

 ی به ذهن م  کیالکترواستات  هیبا تخل یی که بعد از آشنا ی از سواالت ی کی
 ست؟یچ ESD خطرات  است که نیرسد ا

در   میکه به صورت مستق ی عوامل نیاز بارزتر  ی کیبتوان گفت که  دیشا
بدن  رایز .باشد  ی م  ESDنقش دارد،  انهیرا یقطعه ها یمساله برا  جادیا

از آن را   کمتر و  دیتواند تا دو هزار ولت برق ساکن را تحمل نما  ی انسان م
 .کند ی حس نم

به طرز   د،یبر تن دار کیپالست ا یازجنس پشم  یی که لباس ها ی هنگام
 .دیکن  ی م رهیساکن را در بدن خود ذخ تهیسیالکتر  ی زان یم ی بیعج

که با آن ها در تماس  ی به اجسام  ی شده، به سادگ  جادی ا تهیسی الکتر
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  رهیذخ ستهیالکتر  نیاگر در بدن شما ا نیا بنابر .شود  ی منتقل م د،یسته
 .شده باشد

آن  د،یزن ی خود دست م  انهیو را ی ک یالکترون زات یمحض آن که به تجه به
قطعات آن  ی تواند سوختگ ی م که د یکن ی ها را با صدها ولت برق مواجه م 

  انه،یاز قطعات را ی است که برخ  ی در حال نیا .ها را به همراه داشته باشد
 .خواهند سوخت زیولت برق ن ی تنها با ورود س 

 

 ESD با شوک انهی را یاز کار افتادگ 6#

احتمال وجود   نی ا است که نیا ردیگ  ی جا مورد توجه قرار م  نیچه که ا آن
به کار خود ادامه دهد اما پس از خاموش شدن  ESD جادیبا ا انهیدارد را

از کاربران، علت  یار یاست که بس لی دل نیهم به .وفتدیاز کار ب ی آن، به کل
 .را متوجه نخواهند شد انهیرا ی خراب

 ست؟ یچ ESD مخرب جینتا
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و   زات یدر تجه ی مخرب رات ییساکن، باعث تغ تهیسی الکتر  یانرژ  هیتخل
و... شده و آن ها را  SMD یمدارها و قطعه ها ،ی کیالکترون یدستگاه ها

در  ESD جادیاز ا یر یاست در جهت جلوگ یضرور  لذا .ببرد انیازم
  رانهیشگیصدمات، اقدامات پ نیو محافظت از آن ها در برابر ا زات یتجه

  یها ی گوش  ریتعم ایو  دیعنوان مثال، در زمان تول به .ردیصورت گ یا
 .ردیگ ی انجام م ESD در برابر محافظت ل،یموبا

همراه   یها ی گوش  ی ک یالکترون یدر قطعه ها تیجهت آن که حساس به
و  ی دچار خراب ک،یدر مواجهه با برق استات  ی سادگ  به باال بوده و اریبس
 یها بیبر آن بود که خطرات و آس ی مقاله سع  نیا در  .خواهند شد بیآس
  ی و چگونه م ستیچ ESD مییبگو  را شرح داده و ESD دیاز تول ی ناش

 آن شد. جادی توان مانع ا


