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 ما را بهتر، روشن تر و تمیزتر میبرق همان صنعت حیاتی است که زندگی 

ما خطوط برق را می . سیستم توزیع برق به دست ما می رسدکند و توسط 

 سند، قبض هایبه خانه های ما می ر بینیم که در خیابان ها جریان دارند و

 آیا می دانید برق، این برق را به شرکت توزیع کننده پرداخت می کنیم ولی

 ی کند تا به راحتی در اختیار شماانرژی پر کاربرد و فراگیر، چه راهی را طی م

 قرار بگیرد و بتوانید از آن بهره مند شوید؟

 له خطوطبه وسی این انرژی در نیروگاه ها با روش های متفاوت تولید شده و

 در این مقاله .توزیع برق با ولتاژ باال، در خانه ها و مشاغل ما توزیع می شود

نوآوری  می خواهیم داستان چگونگی تحول توزیع برق با گذشت زمان و

 ئه انرژی امروز هستند را برایتانهایی که در حال شکل گیری مجدد نحوه ارا

 .به سادگی روایت کنیم، پس با ما همراه شوید
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 تاریخچه سیستم توزیع برق
 (DC) اولین سیستم توزیع برق که در واقع یک سیستم جریان مستقیم

 الت متحدهمیالدی توسط توماس ادیسون در ایا 1882زیرزمینی بود، در سال 

 ایستگاه مروارید، خیابان مرواریداین سیستم نیروگاه را از  .آمریکا ایجاد شد

در منهتن پایین، به چند مشتری در منطقه فوری )در حدود یک مایل مربع( 

البته  .این نخستین شبکه توزیع برق در قاره آمریکا بود .انتقال می داد

 مشابهی افتتاح کرده بود و در لندن کارخانه 1882ادیسون در اوایل سال 

 برنامه موفق را به تنهایی انجام 106همچنین توانسته بود در آن سال حدود 

المپ  52هنگامی که ادیسون مولد نیرو را روشن کرد،  .داده و به ثبت برساند

نویسندگان تایمز نورپردازی  .در دفاتر نیویورک تایمز برای اولین بار درخشید

 .عنوان "نرم، مالیم و سپاسگزار چشم" توصیف کردند رشته های جدید را به

به این ترتیب  .طراحی ادیسون برای اولین بار انقالبی در صنعت به پا کرد

 و مزاحمت ها و خطرات مرتبط با آنمصرف کننده انرژی از منبع انرژی )

 باسیستم توزیع ادیسون  مانند دوده، دود و شعله باز( خالصی یافت و

روش روشنایی المپ به جای سوزاندن شمع جلوه دیگری به جایگزین کردن 

 .جهان بخشید
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 تعریف سیستم توزیع برق
 ه قراربه روش توزیع برق از جایی که تولید می شود تا جایی که مورد استفاد

 .می گیرد سیستم توزیع می گویند که این روش می تواند بسیار ساده باشد

یده طریق سیستم پیچاز  ولید شدهترق ب .برق در نیروگاه ها تولید می شود

پست های برق، ترانسفورماتور ها و  ،آن شبکه گفته می شود بهای، که 

 که تولید کنندگان و مصرف کنندگان برق را ه اندازی می کندارخطوط برق را 

 .به هم وصل می کند

 ع برق تامین نیاز مشترکین خانگی،وظیفه اصلی سیستم های توزی

می توانند  کشاورزی، عمومی، تجاری و برخی از صنایع کوچک می باشد که

 ت و یا ولتاژ ثانویهکیلو ول 33ا کیلو ولت ی 20اولیه توزیع  ولتاژ این نیاز را با

 .ولت سه فاز برطرف سازند 380ولت تکفاز و  220توزیع 

https://namatek.com/%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%da%98/
https://namatek.com/%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%da%98/


 

4 www.namatek.com 

 زیادی فیدرها )تغذیه کننده ها( وهر سیستم توزیع دربرگیرنده تعداد 

می توانید نمودار تک خطی  دیستریبیوترها )توزیع کننده ها( می باشد که

 .آن را در شکل زیر مشاهده کنید

 

 ظایف شرکت های توزیع برقو
 دارای وظایف مشخص و از پیش تعیینهر سیستم توزیع برق در جهان، 

 :مهم ترین آن ها به شرح زیر است شده ای است که

  تامین ولتاژ و فرکانس ثابت با کیفیت قابل قبول برای تمامی مصرف

 کننده ها
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 تداوم سرویس 

 ازگار باشدتعرفه های مصرف باید با تعرفه های بین المللی س 

 شبکه توزیع تمام باید ایمن سازی شود 

 افزایش و کاهش سطح ولتاژ در شبکه برق 

 کلید زنی هنگام وقوع خطا در شبکه و یا تغییر در توپولوژی شبکه 

 

 اجزای تشکیل دهنده شبکه توزیع برق
در  یک سیستم توزیع برق متشکل از تعدادی اجزای اساسی و مهم است که

 .ادامه شما را با برخی از آن ها آشنا می کنیم
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 هادی ها شامل کابل یا سیم های هوایی
 در شبکه های توزیع برق توسط سیم همان طور که می دانید، انتقال انرژی

 نتخاب نوع سیم از لحاظ جنس و سطحبه همین سبب ا .شودانجام می 

این در طراحی یک خط بنابر .مقطع از حساسیت باالیی برخوردار است

مطمئن هادی ها نقش اساسی  هوایی، با هدف برق رسانی مناسب وانتقال 

 .را به عهده دارند

 حتما باید در مقابل تأثیر عوامل مهم ترین ویژگی کابل ها این است که

 .خارجی مثل رطوبت، زنگ زدگی و سایر عوامل شیمیایی مقاوم باشند

 پایه ها
 در همه جای دنیا بر روی پایه ها برق از نوع هوایی باشد،توزیع  خطوط اگر

 .جنس این پایه ها اغلب از بتن، چوب و یا فلز می باشد .نصب می شوند

 های توزیع هوایی، مواد مناسب تریالبته با پیشرفت تکنولوژی در شبکه 

 ژهای آلومینیومی در ساخت تجهیزاتمانند فایبرگالس، فوالد و حتی آلیا

کار محافظت بهتر از پایه ها و ساخت پایه های تو  شده اند کهجایگزین 

 .خالی و سبک را هموارتر کرده است

https://namatek.com/%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82/
https://namatek.com/%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82/
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 مقره ها
احداث شبکه در  به قطعه ای که از مقاومت الکتریکی باالیی برخوردار باشد و

 و سازه های نگهدارنده قرار داده های توزیع برق بین هادی های برق دار

 .می شود مقره می گوییم

ایزوله کردن  .مقره، یکی از مهمترین اجزای سیستم توزیع برق می باشد

 .هادی از بدنه کنسول و پایه، بر عهده مقره ها در شبکه توزیع می باشد

این مقره ها باید دارای خواص زیر باشند تا بتوانند بدون ایجاد نشتی در 

 :جریان، بیشترین ولتاژ را اعمال کنند

 مقاومت الکتریکی حجمی و سطحی باال 

 شوک حرارتی به وجود  هرگاه بر اثر عبور جریان الکتریکی فشار قوی

 باشندآمد در برابر سوراخ شدن مقاوم 
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 مقاومت باال در مسیر توزیع 

 نداشتن خاصیت خود القایی 

 

 برقگیر
 عمل پاپ اطمینان بر روی دیگ بخاراین قطعه بر روی خط توزیع همانند سو

 مان پایه ای که وسیله مورد حفاظتبرقگیرها باید بر روی ه .می کنند

هرگاه یک ولتاژ قوی بیش از  ترانسفورماتور نصب شده است نصب شوند و

 به سمت زمینولتاژ عادی خط بر روی خط اعمال شود برقگیر فوراً مسیری را 

 .فراهم می کند و ولتاژ اضافی را خارج می کند
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 انواع پست های سیستم توزیع برق
 :د دارای انواع زیر می باشندپست های توزیع برق از نظر کارکر

 )پست های افزاینده )پست های نیروگاهی 

 )پست های کاهنده )پست های فوق توزیع و توزیع 

 پست های کلید زنی 

 ها نیز به دو دسته این پست ها از نظر نوع عایق به کار رفته در ساخت آن

AIS  (و )عایق هوا GIS  (تقسیم می شوند )همچنین می توان آن .عایق گاز 
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... و Hها را بر اساس نوع آرایش به انواع یک و نیم کلیدی، دوبل باسبار، 

 .تقسیم کرد

 
 بلسیستم های توزیع برق بر اساس چگونگی انتقال انرژی با استفاده از کا

 .نیز تقسیم می شوند هوایی و زمینی های زمینی و خطوط هوایی به دو نوع

 که های زمینی به دالیل زیر دارایشبکه های توزیع هوایی نسبت به شب

 :برتری هستند

 قیمت کمتر 

 اجرای سریع تر و آسان تر 

 سهولت بهره برداری و تعمیرات 

 انشعاب گیری سریع تر، آسان تر و ارزان تر 
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 صورت نوع اتصال دسته ای دیگر از تقسیم بندی شبکه های توزیع بر اساس

 :دارای سه مدل زیر می باشد می پذیرد که

 سیستم شعاعی  (Radial System) 

 سیستم حلقوی  (Ring System) 

 سیستم مش  (Mesh System) 

 
 


