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  نیتوان گفت که ا ی م .در جهان است ع یصنا  نیاز مهم تر  ی ک یصنعت برق 
  یرا برا ی و اساس ازیمورد ن برق صنعت ستون فقرات صنعت جهان بوده و

مختلف،   یها ی دیتول ع،یانواع صنا ری نظ ی مختلف یدر بخش ها انی مشتر
 .کند ی م  نیدر سراسر جهان تام ی تجارت ها و مناطق مسکون 

 .دیمقاله با ما همراه باش نی ا یصنعت تا انتها  نیبا ا یی آشنا یبرا

 

 

 Electric) ساختار و مقررات صنعت برق 1#
Power Industry) 

سه  یصنعت دارا نی در ا ی کیالکتر هیمنبع تغذ رهیطور خالصه، زنج  به
هستند  ی ک یالکتر یها روگاهین ژنراتورها .است ع یانتقال و توز  د،یحلقه تول

 :کنند. از جمله ی م   دیبرق تول ی مختلف یکه به روش ها
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 مواد زائد ای ی لیفس یسوخت ها  سوزاندن •
 آب و باد  ی جنبش یانرژ  مهار •
 ی هسته ا شکافت •

 به از مراکز مصرف قرار دارند، یادیمختلف که اغلب در فاصله ز  یژنراتورها
تر از نقطه مصرف،   کینزد .شوند یمتصل م  یشبکه انتقال فشار قو کی

لتاژ( به  کاهش و یترانسفورماتورها برا یسر  کی قی شبکه انتقال )از طر
دوم ترانسفورماتورها،   یسر  .شود ی متصل م  نییولتاژ پا ع ی شبکه توز کی

 .کند ی متصل م ع یرا به شبکه توز یفرد انی مشتر

 

برق به  ع ی و توز دیتول بوده و ی صنعت دولت کیکشور ما صنعت برق  در
در  اما شود؛ ی انجام نم ی خصوص  یمصرف کنندگان توسط شرکت ها

برق با   ع یتوز  ای دیاقدام به تول یی شرکت ها  کایآمر رینظ  ی بزرگ  یکشورها
از شرکت ها تنها   ی برخ  ی گاه نی چن هم .کنند ی مختلف م یها متیق

 .فروشند ی کننده م ع ی توز یبرق نموده و آن را به شرکت ها دیاقدام به تول
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  ی م  شیرا افزا ستیز طیحفاظت از مح یاستانداردها تیامر رعا نیا
 ی اصول  یصورت راحت تر و بر اساس پروتکل ها که نظارت به چرا دهد؛

 .شود ی انجام م

 

 خچهی تار  2#

را ابداع کرد که از حرکت  ی نیماش ی فاراد کلی، ما1831بار در سال  نیاول
 یفناور  نیتا ا  دیسال طول کش  50 با  یتقر  اما کرد؛ ی م دیبرق تول ی چرخش

 .مناسب به عنوان صنعت برق برسد یمرحله تجار  کیبه 

متحده، با استفاده از برق  االت ی، در ا1878در سال  سونی اد توماس
و   شیگرما   یبرا ی مناسب نیگزی آن، جا ع ی و توز دیو تول میمستق انیجر

 .و قابل فروش بود یکرد که تجار  جادیگاز ا  یی روشنا
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 کی  ،ی شی مامدت آز  کی ی، برا1881رابرت هاموند، در دسامبر   نیچن هم
  یادیز افراد نصب کرد که سیدر انگل تونی چراغ برق در شهر ساسکس برا

 .را به برق عالقه مند کرد

و   ینصب، هاموند را قادر ساخت تا از نظر تجار  نی متعاقب ا تی موفق
  ی از صاحبان مغازه ها م یتعداد رایز کار را انجام دهد؛ نیا ی قانون

  نیشرکت تام نیاول نیبنابرا استفاده کنند؛ دیخواستند از چراغ برق جد
 .شد یبرق با نام هاموند راه انداز 

برق مجهز به بخار در  دیتول ستگاهی ا نیاول سونی، اد 1882سال  لیاوا در
  نیتام یبرا یکه و یی جا .در لندن افتتاح کرد اودت یجهان را در هولبورن و

مرور   به .توافق کرده بود یدت سه ماه با شهردار م یبرا  ابانیخ یی روشنا
 در .داده بود ی ک ینور الکتر ی از مصرف کنندگان محل یزمان او به تعداد
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را   Pearl Street برق ستگاهیا سونیبود که اد  1882همان سپتامبر سال  
  ل،یدل نیهم به .بود DC آن هیافتتاح کرد که منبع تغذ ورکیویدر شهر ن

 چیه سونی اد رایآن بود؛ ز کی نزد ایبرق در محل مصرف کننده  دیتول
 .ولتاژ نداشت لی تبد یبرا یا لهیوس

 لیما  کیداشت که در  ازین ی برق یها  ستگاهیبه ا سونی اد ستمیواقع س در
 متناوب یها  ستمیبا ورود س اما از مصرف کنندگان قرار داشته باشند؛

(AC)باال بردن ولتاژ   یها برا روگاهین نصب شده در ی، از ترانسفورماتورها
 .استفاده شد ی محل یاز ژنراتورها و ترانسفورماتورها در پست ها

 

 آن بر صنعت برق  ر یو تاث یمیاقل استیس 3#

مقررات   میمنجر به تنظ  یی آب و هوا رات ییها درباره تغ ی نگران  شیافزا
جهان شده   ی از کشورها  یار یدر بس یگلخانه ا یمربوط به انتشار گازها

 .است

گازها در صنعت برق وجود  نیکاهش انتشار ا  یبرا زیمتما  استیس دو
 :دارد

 یخاط یشرکت ها یتجارت برا تیمحدود  •
  دیتول یسود شرکت ها زانیکه م یگلخانه ا یبر انتشار گازها ات یمال •

 .دهد ی کاهش م یر یور چشم گکننده برق را به ط
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 اما شود؛  ی م یگلخانه ا یگازها دیمسبب تول استیهر دو س اگرچه
 .گازها کامال متفاوت باشد نیتواند در کنترل انتشار ا ی آن م  یامدهایپ

 در شوند، ی م نی زم یگازها که سبب گرما نی کاهش انتشار ا یبرا تالش
  ی به آن م استیدو س نیمهم است که ا یبرق امر  نی تام رهیسراسر زنج

 .پردازد

 

 برق رهیذخ 4#

از آن  ی بخش  .وجود دارد یانرژ  رهیبه ذخ یا ندهیدهه گذشته عالقه فزا در
  دیمتناوب مانند باد و خورش یاستفاده روزافزون از منابع انرژ  لیبه دل
  لیبرق سرانجام در آستانه تبد یساز  رهیذخ یها یاز فن آور  ی برخ .است
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کنندگان صنعت   شرکت مرسوم متعارف قرار دارند و یها نهیشدن به گز
 .ابدیکاهش  ی به طور قابل توجه ندهیها در پنج سال آ نهیانتظار دارند هز 

 

ها،   ISO/RTO یاز خدمات را برا ی تواند انواع مختلف ی م  یانرژ  رهیذخ
 کپارچهیبرق به  رهیدرجه اول، ذخ در .فراهم کند یی و کاربران نها سات یتاس
 یگذار  هی سبب کاهش سرما نیچن  هم .کند ی کمک م  ی ر یدپذی تجد یساز 
به   بان،یپشت یانرژ  نی تام با شود و ی و انتقال م  دی در بخش تول دیجد
و فروش مجدد آن به شبکه در   متیآمدن ق نییبرق در هنگام پا رهیذخ

  نی با وجود ا اما  .کند ی ها کمک م  نهیبه کاهش هز متیصورت باال بودن ق
  ع یوس اسیبرق در مق رهیاز ذخ یادیبالقوه، در عمل استفاده ز یای مزا

 .نشده است

عملکرد آن  دی در صنعت برق، فرد با یانرژ  رهیذخ قیدق یارزش گذار  یبرا
  یساز  نهیبه .قرار دهد نهیرا بر اساس نوع خاص پارامترها مورد مطالعه به
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  هیشارژ و تخل یبرا نهیبه ی خط مش افتنی)مانند  ی انرژ  رهیعملکرد ذخ
 .است OR/MS محققان یبرا یکننده ا دواریام ی قاتیتحق نهی( زمیباتر 
ال در درجه اول به  عنوان مث به .وجود دارد نهیزم نی در ا ی مشکالت البته
 وجود دارد که  ی مشخص یچالش ها هیدر شارژ و تخل لیتلفات تبد لیدل
آن ها در نظر  یساز  نهیبه یبرا ی قرار گرفته و روش ی مورد بررس ستی با ی م

 .گرفته شود

 

 بازار صنعت برق  5#

تا استقرار   ی ع یسوخت گاز طب  متیاز سقوط ق ی کی الکتر  یانرژ  صنعت
 .کند ی را تجربه م یر یچشم گ رات ییتغ  ریدپذیتجد ی ها یروزافزون انرژ 

  یفناور  نهیبزرگ در زم  یها شرفتیاز پ یر یدهه گذشته، با بهره گ ی ط
  افتهی  شیشبکه برق افزا یعالقه به هوشمند ساز  ،یو ارتباط ی اطالعات یها

است   ی ک یالکتر یرویبه ن ی متک  اری انقالب اطالعات بس نی بر ا عالوه .است
اوصاف انتظار  نی ا با .بخشد ی م یشتر یصنعت رونق ب  نیامر به ا نیو هم

 .داشته باشد یا ندهیفزا یتقاضا ندهیرود برق در آ ی م
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  نهیهز یگذار  متیق رینظ ی چه در بازار صنعت برق ممکن است مسائل اگر
مختلف  طیدر شرا رایز شرکت ها مشکل ساز باشد؛ یبرا یا هیحاش یها

  یها نهیهز مانند ی عوامل لیها به دل روگاهین یها نهی ممکن است کل هز 
  نهیاز هز شتریب  ن،یتام یازهایو حداقل ن ی لیتعط یها نهیهز  ،یراه انداز 

و بازار رقابت   یگذار  متیاز شرکت ها در ق ی برخ جه،ی نت در .متوسط شود
 .شوند ی دچار مشکل م 


