
توفان هاي رعدوبرقي
Thunderstorms





تعاريف

است كه توفان رعدوبرقي يا تندراستورم ابرهاي توفاني شامل رعدوبرق
.در اثر شرايط هواي ناپايدار ايجاد مي شود

:تعريف توفان شديد رعدوبرقي

 (  نات)مايل بر ساعت58اينچ و سرعت باد به ¾ اندازه ي تگرگ به
.  يا بيشتر برسد

 نوع ابركومولونيمبوس(cb ) به معني توده باراني



چگونگي تشكيل توفان رعدوبرقي

 شرايط ناپايداري هوا، نزول هواي سردبااليي و صعودهواي گرم مرطوب

:تقسيم بندي 
   رت اين نوع ابرها بند. دقيقه است شديد نيستند30طول عمرآن  -تك سلول

. اتفاق مي افتند و پيش بيني آنها مشكل است
 ع مي بيشتر اين نوع ابرها و به صورت گروهي بوقو–چندسلولي خوشه اي

. دپيوندند و ميتوانند تگرگهاي متوسط و تورنادوهاي ضعيف ايجاد كنن
 امل خطي سريعاً به كمك رادار قابل پيش بيني هستند و ش–چند سلولي خطي

يجاد طوالني از تندراستوم مي باشند و تگرگ هاي بزرگ و تورنادو ضعيف ا
. ميكنند

اورندمي توانند تورنادو و سيل و تگرگ شديد باد را بوجود بي-ابرسلول  .



اثرات توفان تندري

بارش هاي سنگين و ناگهاني
سيل
بادهاي قوي
 تورنادو
رعدوبرق
تگرگ



ساختار ابر تندري

 كيلومتر20رشد عمودي زياد گاه تا حدود
نات ميرسد و سرعت 100سرعت باالرو گاهي به . جريانات شديد قائم وجود دارد

.پايين رو بيشتر است
ترموالكتريكي عالوه بر فرايندهاي ميكروفيزيكي و ديناميكي، فرايندهاي الكتريكي و

.  نيز در داخل ابر اتفاق مي افتد
تشكيل ذرات باردارداخل ابر
 جداسازي دراثر حركات عمودي و نيروي گراني
جمع بار در وسط ابر رو به پايين تجمع بارهاي منفي و در قسمت باال و كف ابر ت

مثبت



نظريه بارش
 نظريه همرفت

بارهاي مخالف)ايجاد دو بخش با بارهاي مخالف و ميدان هاي الكتريكي قوي 
.(همديگر را جذب مي كنند

درجه -40و -5بار الكتريكي در داخل ابر در يك حجمي كه بين ترازهاي 
كيلومتري  است شكل گرفته و 2سانتيگراد قرار دارد و به اندازه ي شعاع 

جداسازي مي شود
االي تراز مركز بار جايي است كه پالريته منفي به مثبت تبديل مي شود و در ب

. انجمادي قرار دارد و از آنجاست كه برق شكل مي گيرد
درجه سانتيگراد متمركز است -10بار منفي در داخل ابر در نزديكي تراز دمايي 

بار مثبت يك تمركز ثانويه ي. و بار مثبت اصلي چند كيلومتر باالتر قرار دارد
ي نيز در نزديك پايه ي ابر در زير تراز صفر با شدت ضعيف تري شكل م

.گيرد

نظريه هاي مربوط به الكتريسيته دار شدن توفان هاي رعدو برقي





ساختار دوقطبي مثبت ابر يا دوقطبي دوگانه



(آذرخش)آسمان ساختار برق
Lightning

يرد برق آسماني يك جرقه ي غول آساست كه در ابر تندري بالغ شكل مي گ
ت و منفي ژي الكتريكي و تخليه ي آن بين نواحي با بار مثبو در اثر تجمع انر

. ايجاد مي شود
 آمپر جريان منفي است120000آمپر تا 40000فالش نور، حامل .

. ميليون ولت بر متر شكسته مي شود3عايق هوا در اثر يك شدت ميدان 
 تريليون وات انر ژي است100داراي توان.

 100مشاهده و تحقيقات نشان مي دهد كه برق در آسمان مي تواند بيش از
200طوالني ترين برق آسماني تاكنون . كيلومتر در آسمان حركت كند

. كيلومتر طول داشته است



نحوه زدن برق آسماني

 بين نقاط در داخل يك ابر
 ،از ابر به هواي صاف
 از ابر به ابر همجوار
از ابر به زمين كه به آن صاعقه مي گويند.







حقايقي در مورد توفان هاي تندري

 توفان تندري روزانه16000000و ساليانه حدود 1800به طور متوسط حدود
 همه توفانهاي تندري  بالغ برق و رعد را ايجاد مي كنند
 د حيات در را ايجاد كند كه باعث تهدي( ديوباد)تندراستورم شديد مي تواند باد شديد و تورنادو

نات به اشيائ روي 100مسير آن مي شود و تگرگ هايي را ايجاد كند كه با سرعت بيش از 
ه از زمين برخورد كرده و باعث خسارات شديد شده و نيز باعث خسارات كشاورزي مي شود ك

زارع خسارت بابت كشاورزي برآورد شده كه در آمريكا ساليانه يك ميليارد دالر از اين بابت به م
.  وارد مي شود

 (. برابر داغ تر از سطح خورشيد5گرماي آن )درجه سانتيگراد 30000گرم شدن هوا تا حدود
ي رعد را گرمايش و سرمايش شديد هوا نزديك كانال برقي باعث توليد شوك موج شده كه صدا

.بوجود مي آورد
 درجه اي توليد شده توسط صاعقه قادر است خاك و سنگ را به30000همچنين گرماي حدود

. شيشه مبدل كند



 ًمتري  كه 50صاعقه كانالي از بار منفي است كه در يك نوار پيشرو منقطع با قطعات تقريبا
رو با اين كانال پيش. به طور زيگزاگ در يك الگوي چنگالي به سمت زمين حركت مي كند

.  ودچشم ديده نمي شود و در زمان كمتر از يك پلك بهم زدن به سمت زمين شليك مي ش
ال يا نوار پيشرو با بار منفي، كانالي از  بار مثبت رو به باوقتي به نزديك سطح زمين رسيد

ن اي. ستون نور كه توسط سازه هاي بلندتر از سطح زمين به آن رسيده را جذب مي كند
ربه ض. ستون و نوار پيشرو در تماس با هم باعث شروع يك جريان الكتريكي قوي مي شود

20يك فالش نور شامل يك تا . نات به سمت ابر بر مي گردد60000برگشتي نور با سرعت 
.  قطر واقعي يك كانال يك تا دو اينچ است. ضربه برگشتي است

صاعقه





: دو نوع صاعقه وجود دارد 
: صاعقه منفي -1

شروع صاعقه در يك كانال نامريي 
ضربه جريان الكتريكي برگشتي قوي 

:صاعقه مثبت-2
.بسيار خطرناكتر از صاعقه منفي است-
.  از بخش سندان بااليي ابر بار مثبت جريان مي يابد-
. صاعقه ها مثبتند و در شرايط توفان رعدوبرقي شديد اتفاق مي افتند% 5تنها -

از بار اين صاعقه بعد از عبور ابر و چندين كيلومتر دورتر در خارج ابر جاييكه استخري-
.  منفي روي سطح زمين وجود دارد با زمين برخورد مي كند

برابر صاعقه منفي 8دليل شكل گيري صاعقه مثبت دقيقاً مشخص نيست ولي  قدرت آن -
برابر طوالني تر است10و زمان ماندگاري آن . است

بر اين باور عمومي. مقدار عظيمي امواج راديويي با فركانس خيلي پايين توليد مي كند-
است كه صاعقه مثبت مسوول بسياري از آتش سوزي هاي جنگل و صدمه به شبكه هاي

.الكترونيكي است



صاعقه مثبت



توزيع جهاني رعدوبرق

.صاعقه زده مي شود100برآورد شده كه سراسر سطح زمين در هر ثانيه 



:ناشي از صاعقههايآسيب

ها و سالمت آنهاصدمه به جان انسان
هاي الكتريكي و الكترونيكيها، تجهيزات و سيستمخسارت به ساختمان
صدمه به به دامها و حيوانات
سوزي جنگلها و مراتعآتش
آسيب به ابنيه تاريخي و ميراث فرهنگي
 بروز جرقه در مخازن سوختو هاي هواپيماسيستماختالل در



: برق آسماني و خطرات آنبرخورد
انسان به سه روش توسط صاعقه تحت تاثير قرار مي گيرد: 

:  برخورد مستقيم -
- جريان زميني  :
- هواي اطراف باردار است : جريان القايي

ز اصابت با توجه به اينكه صاعقه يک جريان مستقيم و کوتاه مدت است، آسيب هاي ناشي ا
 .آن با آسيب هاي ناشي از برق گرفتگي خانگي کامال متفاوت است

سوختگي -
- وقفه دستگاه تنفسي و سپس قلبي علت اصلي مرگ

(...تغييرات شخصيتي،، کم خوابي، اختالالت حافظه، افسردگي و)آسيب هاي رواني -
(...تشنج، فلج گذرا يا دايم، سردرد و)اختالالت سيستم عصبي مرکزي -
افزايش فشار خون-
آب مرواريد-
پارگي پرده گوش ناشي از رعد-



ر صاعقه بآمار مرگ ومير ساليانه ناشي از
در 21ميليون نفر در دهه اول قرن 

.کشورهاي مختلف



.ام20كشورمختلف در قرن 8تلفات ساليانه ناشي از صاعقه بر ميليون نفر در 

مربوط به 34.6%از خسارتهاي طبيعي ناشي از طوفان،آتش سوزي وغيره، 1993براساس آمار درسال 
.صاعقه واثرات ثانويه آن بوده است



وص با توجه به افزايش روز افزون استفاده از تجهيزات الكترونيكي حساس و گران قيمت علي الخص
، صنايع تجهيزات کامپيوتري در عصر امروزي در کليه صنايع از جمله کارخانجات مختلف، صنايع نظامي

و ... ري، هاي کامپيوتنفت، گاز و پتروشيمي، ساختمانهاي اداري و مسكوني، مخابرات و ارتباطات و سايت
ه برقرار هاي فوق در زندگي روزمره بشر بر عهده دارند، نياز باهميت نقش کليدي و حساسي که سيستم

اس مي بودن مستمر و عملكرد صحيح و بدون نقص آنها، حفاظت از تجهيزات فوق روز به روز بيشتر احس
ب، از کار با توجه به اهميت موضوع فوق الزم است اطالع داشته باشيم که يكي از عوامل اصلي تخري. شود

 Transient)سيستمهاي نامبرده ولتاژهاي اضافي و ضربه ( Fault)افتادن و عملكرد غلط 

Overvoltage )نگ پست ناشي از برخورد مستقيم صاعقه، اثرات القائي ناشي از تخليه صاعقه، سوئيچي
.برق و الكترو استاتيک مي باشد

ه باشد کدر حال حاضر طبق آمارهايي که در سالهاي اخير در جهان ارائه شده است نمايانگر اين مورد مي
شود ارد ميساالنه بيش از چند ميليارد دالر خسارت مالي به تجهيزات الكترونيكي حساس از اين طريق و

.و تلفات جاني بسياري نيز به انسان تحميل شده است



ير قابل تواند شديداً تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي را به خطر انداخته يا غعواملي که مي
:استفاده کنند عبارتند از 

 اضافه ولتاژهاي ناشي از تخليه هاي الكترواستاتيک(Electrostatic Discharge)
اضافه ولتاژهاي ناشي از قطع و وصل مدارات جريان(Switching ElectromagneticPulse)

اضافه ولتاژ هاي ناشي از ضربه هاي مستقيم صاعقه و ميدانهاي الكترومغناطيسي آن
Lightning Electromagnetic Pulse))

ه تا شعاع پس از برخورد صاعقه به زمين يا ساختمان ، وسايل الكترونيكي داخل ساختمانهايي ک
د ، کيلومتري از محل برخورد و در محدوده ميدان الكترومغناطيسي ايجاد شده قرار دارن1.5

.در معرض خطر خواهند بود 



ه از اثر اصابت صاعقه و ايجاد گل صاعقه بر روي پوست بدن كساني ك
.صاعقه ، جان سالم بدر برده اند



وي اثر اصابت صاعقه و ايجاد گل صاعقه بر ر
اثر اصابت صاعقه به زمين چمنپوست بدن احشام



قنمونه هايي از اصابت صاعقه به درختان و تيرهاي بر



هاي مسكوني سوزي در ساختمانآتش
، حتي كم ارتفاع



سوزي در توربين هاي باديآتش

ر اثر اصابت صاعقه ب
بناهاي تاريخي

ه لزوم حفاظت ابني) 
(تاريخي 



آشكارسازي برق آسمان









پيش بيني و هشدار سريع

:روش هاي پيش بيني
نقشه هاي هواشناسي و خروجي مدلها
محاسبات ترموديناميكي و شاخص ها
رد توفان از تصاوير ماهواره و رادار
شبكه ايستگاههاي زميني

:هشدار سريع

pwsامكانات -1

امكان هاي مخابراتي هشدار سريع-2



مكان هاي خطرناک:
نوک قله ها-
گرده ها و يال هاي بلند و خط الراس ها-
درختان بلند و منفرد-
زمين اي خيس، علفزار و پوشيده از برف خطرناک-
غارهاي كوچك فرو رفتگي هاي سطح زمين-
در پناه و كنار صخره هاي بلند-
مكان هاي خيلي باز و مسطح-
فنس ها و نرده هاي فلزي-

مكان هاي نسبتا امن:
خانه و مناطق سربسته-
ماشين هاي رو بسته-

-دره هاي كم عمق و پايين تر از اطراف
خاک و سنگ خشك-
كوتاه ترين درختان در بين انبوه درختان-
غارهاي عميق-
هنگامي كه در معرض توفان و برخورد احتمالي صاعقه قرار داريم و رسيدن به محل امن-

ا امكان پذير نيست مي بايست سريعا اشياي فلزي را از خود دور كرده كوله پشتي و ي
زيرانداز و يا هر چيز عايق ديگري را در زير پاهاي خود قرار داده و سعي مي كنيم حداقل 

.(تماس را با زمين داشته باشيم



با تشكر از حسن توجه شما


