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فصل اول
شبکه های توزیع و مشکالت آن
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 -1-1مقدمه
صنعت برق یکی از حیاتی ترین صنایع یک کشور به حساب می آید  .در این میان  ،شبکه های توزیع انرژی
الکتریکی  ،محل تالقی مشترکین صنعت برق می باشد و اشکاالت سیستم توزیع در این صنعت  ،از دید
مصرف کنندگان  ،مشکل کلیه صنعت برق قلمداد خواهد شد  .توسعه روز افزون  ،عدم پیش بینی صحیح این
روند و عقب ماندگی تکنولوژی  ،همواره مشکالتی را در سیستم توزیع انرژی الکتریکی به همراه داشته است .
با توجه به اینکه  35درصد از سرمایه گذاری های صنعت برق  ،به بخش توزیع مربوط است و عدم طراحی
صحیح  ،هدایت سیستم بدون برنامه ریزی و تعیین اهداف بدون کنترل پروژه ها  ،موجبات اعمال ضرر به
سرمایه ملی  ،اتالف انرژی وعدم رضایت و بدبینی مشترکین را به دنبال داشته است  ،بنابراین لزوم آموزش و
انتقال دانش  ،نوآوری  ،رعایت نکات فنی و استانداردها ،نظارت  ،کنترل و ارزیابی در سیستم های توزیع
شدیداً احساس می شود .
انرژی الکتریکی ،در نیروگاهها ی حرارتی توسط سوخت های فسیلی  ،یا پس از صرف هزینه های سنگین ،با
استفاده از پتانسیل آب سدها در توربین های آبی تولید شده از طریق خطوط انتقال انرژی  ،به مراکز مصرف
انتقال می یابند  .در این مراکز  ،ایستگاه های تبدیل  ،سطح ولتاژ را کاهش می دهند  .این ولتاژ متوسط به
وسیله شبکه های توزیع به محل مصرف کننده خواهد رسید  .در محل مصرفی نیز ،به کمک ایستگاههای
ترانسفورماتوری توزیع  ،ولتاژ به حد قابل استفاده برای مصارف خانگی  ،صنعتی  ،تجاری  ،عمومی ،کشاورزی
و  ...تبدیل شده و به مصرف می رسد .شکل(  ) 1-1یک شمای کلی از انتقال تا توزیع رانشان میدهد ]. [1

شکل ( :)1-1شمای کلی از انتقال تا توزیع
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 -2-1ساختار شبکه توزیع
با توجه به سطح ولتاژ سیستم  ،شرایط جغرافیایی و تمرکز یا عدم تمرکز بار مصرفی  ،می توان از انواع
مختلف شبکه های توزیع برای تأمین نیازهای مشترکین استفاده کرد.
بطور کلی شبکه های توزیع می توانند هرنوع ساختاری را داشته باشند ،ولی در حالت استاندارد می توان سه
نوع ساختار کلی را برای شبکه های توزیع معرفی کرد]2و.[3
 -1-2-1شبکه شعاعی
در این سیستم مدار از شینه اصلی (پست فوق توزیع) به ترانسهای توزیع کشیده شده و به انتهای فیدر می
رود .از مزایای این سیستم به ساده بودن شکل و ارزان بودن ساخت این شبکه می توان اشاره کرد .بزرگترین
عیب شبکه شعاعی که استفاده آن را در کشورهای به خصوص پیشرفته با کاهش مواجه ساخته بی برقی
قسمت معیوب (قسمتی که دچار خطا شده) تا انتهای فیدر است که باعث افزایش هزینه انرژی فروخته نشده
به مشترکین  ،کاهش قابلیت اطمینان سیستم و نارضایتی مصرف کنندگان خواهد شد .امروزه برای رفع این
مشکل از خطوط مانور ) (Tie linesبرای برقرار کردن قسمت بی برق توسط فیدرهای مجاور استفاده می شود.
انتخاب تعداد خطوط مانور برای یک فیدر ،همچنین انتخاب مهمترین نقاط برای انجام مانور (طول بهینه
کابل یا خط مانور) ،مالحظات عایقی فیدرها و حداکثر جریان قابل تحمل کابلها و خطوط (که فیدرهای مجاور
تا چ ه حد می توانند بار فیدر معیوب را تحمل کنند) از جمله مواردی است که در این نوع شبکه ها باید
مدنظر قرار گیرند .شکل پایین ساختار ساده از یک شبکه شعاعی را نشان می دهد:
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شکل ( :)2-1آرایش شبکه شعاعی
 -2-2-1شبکه حلقوی
برای افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع  ،می توان آنها را به صورت حلقوی طراحی کرد .بدین صورت
که تغذیة فیدر فشار متوسط پس از شروع از شینه اصلی (پست فوق توزیع) و پس از گذشت از پستهای
توزیع دوباره به همان شین برمی گردد .در این سیستم اگر خطایی روی شبکه ایجاد شود  ،بالفاصله
سکسیونرها عمل کرده و قسمت آسیب دیده را از شبکه جدا می کنند .سایر قسمتهای شبکه که تحت تأثیر
خطا قرار گرفته اند  ،از مسیر دیگر فیدر تغذیه خواهند شد .این مکانیزم در سیستمهای توزیع تحت عنوان
بازیابی شبکه نامیده می شود .این سیستم با توجه به خطوط انتقال طوالنی تر نسبت به شبکه شعاعی گرانتر
است.
از مزایای این شبکه نسبت به شبکه شعاعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 شبکه حلقوی در مقایسه با شبکه شعاعی خاموشی کمتری می دهد
 شبکه حلقوی نیازی به استفاده از خطوط مانور ندارد.
4

شکل پایین یک شبکه حلقوی ساده را نشان میدهد.

شکل ( :)3-1آرایش شبکه حلقوی
 -3-2-1شبکه غربالی
کاملترین و در عین حال پیچیده ترین نوع شبکه های توزیع شبکه غربالی است  ،بدین صورت که در آن
هریک از پستهای توزیع به چندین پست توزیع دیگر مرتبط هستند .در شبکه غربالی می توان از یک یا چند
شینه فوق توزیع برای تغذیه شبکه استفاده نمود .این نوع شبکه باالترین کیفیت سرویس دهی به مشترکین
را دارا می باشد .در این سیستم در صورتِ بی برقی شینه فوق توزیع  ،مشترکین آن بی برق نمی شوند و از
شینه مجاور تغذیه می شوند .بدلیل مسائل اقتصادی  ،پیچیده بودن هماهنگی ها و مشکالت بهره برداری ،
همچنین کنترل پخش بار و عملکرد عناصر حفاظتی از این شبکه کمتر استفاده می شود .شکل پایین یک
شبکه ساده غربالی را نشان می دهد.
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شکل ( :)1-4شبکه غربالی
 -3-1شاخص های تاثیرگذار در شبکه توزیع
شاخصهای متعددی کار کرد شبکههای توزیع مطرح میشوند که عبارتاند از:
 -1-3-1فرکانس
مهمترین شاخص شبکه فرکانس میباشد که باید در محدوده مجاز قرار بگیرد.در شبکه توزیع ما روی فرکانس
هیچ تأثیری نمیتوانیم داشته باشیم.این موضوع از طرف دیسپاچینگ ملی باید کنترل شود.
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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