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  به نام خدا
  

هاي مختلف علـوم و تکنولـوژي، بـه منظـور      رسانی در زمینه نظر به اهمیت نقش اطالع

تـرین اطالعـات علمـی و فنـی در      گویی به نیازهاي محققان و کارشناسان، و ارائه تـازه  پاسخ

نامـه منعقـده    براسـاس تفـاهم   فناوري رسانی علوم و اي اطالع مرکز منطقهترین زمان،  کوتاه

دایـر و   1370در سال  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و فرهنگستان علوم جهان سوممیان 

از تصـویب مجلـس شـوراي اسـالمی و شـوراي نگهبـان        1375الیحه تاسـیس آن در سـال   

گذشت. این مرکز در چهارچوب ضوابط و مقررات آموزش عالی جمهـوري اسـالمی ایـران    

  فعالیت می نماید.

ی علوم و فناوري از طریق توزیع آخـرین اطالعـات علمـی و    رسان اي اطالع مرکز منطقه

ها و نهادهاي تحقیقـاتی و   فنی و نیز کمک به تامین منابع علمی مورد نیاز دانشگاهها، سازمان

اي براي ارتقـاء سـطح علمـی جمهـوري اسـالمی ایـران و سـایر         متخصصان داخلی و منطقه

  نماید. کشورهاي منطقه فعالیت می

که به عنوان کتاب برگزیده صنعت برق  »هاي توزیع فعال ها و شبکه ریزشبکه« کتاب

اي  منطقـه   مرکـز در راسـتاي تحقـق اهـداف فـوق تهیـه شـده و        کشور انتخاب شده است

اثر خود را که حاصل تـالش   و چهارمین هفتاد دارد کهافتخار  رسانی علوم و فناوري اطالع

اسـت بـه زیـور    پتیان و حسین قاسـمی   قره گمحمود جورابیان، گئور جناب آقايفکري 

  طبع بیاراید و تقدیم جامعه علمی و فنی نماید.  

امید است اقداماتی از این قبیل موجبات رضایت هرچه بیشـتر جامعـه علمـی و فنـی     

ایران را فراهم آورده و در راستاي هدف ما که نشر و اشاعه اطالعـات علمـی و فنـی اسـت     

  موثر واقع گردد.

  

  محمدجواد دهقانیدکتر 

   رسانی علوم و فناوري اي اطالع منطقه  مرکزرئیس 

 پایگاه استنادي علوم جهان اسالمسرپرست و 

  



 

  ت

توانند با همان سطح  آیند، نمی مسائلی که بدلیل سطح فعلی تفکر ما بوجود می 

  .تفکر حل گردند

  

  پیشگفتار مترجمان

  

د جهـان  ترین صنعت موجـو  ترین و پیچیده هاي قدرت به عنوان بزرگ توسعه سیستم    

هـاي الکتریکـی در ابتـداي یـک دوران      انگیز است. اما در حال حاضر شبکه بسیار شگفت

هوشـمند و   هـاي   سـال اخیـر، ریـز شـبکه     دهدر ایـن میـان در    تحول اساسـی هسـتند.  

هـا و   همـایش کـه   طوري به ندا توزیع فعال، مورد توجه خاص پژوهشگران بوده هاي  شبکه

در واقـع  این موضوع جدید اختصـاص داده شـده اسـت.     تحقیقاتی زیادي به هاي  بودجه

هاي  تواناییولتاژ پایین و ولتاژ متوسط، با داشتن مزایا و  هاي  به عنوان شبکه ها ریزشبکه

مزایاي کالن و عمده را براي شـبکه توزیـع سراسـري بـا     اي از  مجموعهتوانند  موجود می

  راي رضایت مشتریان فراهم کنند.بهبود بازده انرژي، کیفیت توان و قابلیت اطمینان ب

توزیـع فعـال    هـاي   و شـبکه   هـا شـبکه ریزکتاب مناسب در زمینه در دسترس نبودن     

مترجمین را بر آن داشـت تـا کتـابی را در ایـن زمینـه بـراي دانشـجویان کارشناسـی،         

برق بـه خصـوص در      کارشناسی ارشد، دکتري و استادان گرامی و پژوهشگران در شاخه

 هـاي   صنعت در طراحـی و نصـب سیسـتم    هاي  قدرت و همچنین محققین حوزهگرایش 

. این کتاب اولـین  بپردازندموجود، تهیه و به ترجمه آن  هاي روز رسانی واحده جدید یا ب

آن، یکی از کتب درسـی   ؤلفینمنظر از اعتبار قابل توجه  کتاب در نوع خود است و صرف

  باشد.  پیشرفته دیگر می هاي و برخی کشور آمریکا، کانادا هاي  معتبر در دانشگاه

و مسـائل زیسـت محیطـی    هـاي تجدیدپـذیر    آوري انرژي فن هاي  این کتاب به جنبه    

توانـد شـبکه    ی کـه مـی  هـای   و فن آوري ها پردازد. تاکید بیشتر این کتاب بر ریزشبکه می

همچنـین  توزیع برق متداول غیرفعـال را بـه شـبکه فعـال مرسـوم در آینـده تبـدیل و        

آوري  تولیـد متمرکـز و فـن    هـاي   سازي جدید در منابع تولید پراکنده و سیستم یکپارچه

اقتصادي، تجاري، کنترل و قابلیت سوددهی  هاي  جدید صنعت برق، تولید پراکنده، جنبه

  باشد.  اقتصادي می



 

  ث

احل مختلف چاپ و ترجمه ایـن  ي دوستانی که ما را در مر در اینجا الزم است از همه    

کتاب یاري نمودند، صمیمانه تشکر نماییم. اینجانبان سعی کردیم که در عین امانتداري 

المقدور ساده و روان بیـان نمـاییم. در انتهـا امیـدواریم      در ترجمه، مفاهیم کتاب را حتی

ن کتـاب  شک چنی کتاب حاضر مورد توجه و استفاده خوانندگان محترم قرار گیرد. اما بی

نظران، اساتید و متخصصان از کلیه صاحبپر حجم و جدیدي خالی از اشکال نیست، لذا 

ایـن اثـر و   تر شـدن   پیراستهخود ما را در  هايصنعت و دانشگاه که با نظرات و پیشنهاد

  نمایند، کمال تشکر و قدردانی را داریم. بعدي یاري می هاي  اصالح چاپ

با ترجمه این کتاب، خدمت ناچیزي را به جامعـه علمـی و    امید آنکه توانسته باشیم،     

  صنعت کشور عرضه کرده باشیم. 

  زیر ارسال نمایند: هاي  توانند نظرات خود را به ایمیل محترم می نظران صاحب   
  

mjoorabian@scu.ac.ir, grptian@aut.ac.ir, hosein_ghasemi80@yahoo.com  
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  گفتارپیش

و  تجدیدپـذیر  يانـرژ  منـابع  نـه یزم در رایـ اخ پراکنده؟ دیتول نهیدرزم يگرید کتاب 

 يهــا کنفـرانس و همچنـین   اسـت  شـده زیـادي منتشـر    مطالـب  فعـال  عیتوز های  شبکه

و  یقـات یتحق هـاي   برنامـه  بودجـه . اسـت  شـده  داده اختصـاص  موضـوع  این به متعددي

 دیـ جد حـوزه  نیـ ادر  يگـذار  هیایجاد انگیزه سرما موجب دولتنظارت  تحتي ها رانهیا

  موارد یاد شده سبب استقبال از کتاب مذکور شده است. شده است. 

 یپـ .اس ،1يدوروچـا  سـانترا  گر،یکـد ی مکمـل  تجربـه و  مشـترك  عالقـه  بـه  باتوجه

 هاي  شرفتیپ از ياریبس يساز کپارچهی و يآور جمعبه  اقدام 3یسلاو پتر کر 2يدوروچا

 کیـ آنهـا   کتـاب . انـد  کـرده گذشـته   سـال ده  یطدر پراکنده دیمورد تول درشده  جادیا

 نیو همچنـ  همکارانش و نزیجنک کینوشته ن پراکنده دیتول کتاب يمناسب برا نیجانش

 دیـ جد کتـاب  ،يتکـرار  مطالـب بازگو کـردن   بدون و است 2000سال  در IET اتانتشار

  آورد. میارمغان  را به روز به فناوري

پراکنده از  تولید تا شود یم باعث کهنو  هاي  يانرژ آوري فن هاي  جنبه از سندگانینو 

 دیـ تاک چند، هرغافل نبوده اند.  ،باشد داشتهجذابیت  یطیمح زیست هاي انداز نظرچشم

متـداول   بـرق  عیتوز هاي  شبکهتوانند  میاست که  یهای  فناوري از پشتیبانی يبررو کتاب

  بـرروي کتـاب   نیـ ا تمرکز .کنند لیتبد آیندهمرسوم در  فعال هاي  شبکهبه  را یر فعالغ

 اجـازه  نیهمچنـ  و متمرکـز تولید  يها یستمس وپراکنده  منابعدر  جدیدسازي  یکپارچه

 ایزولـه  يهــا درسیسـتم  يمـوثر  صـورت  هببتوانند  تا ،استجدید  يهــا آوري فندادن به 

  انجام وظیفه نمایند. 

 نـده یآ هـاي   در شـبکه  را"هوشـمند "مفهوم ،حفاظت و ارتباطات ،مخابرات کیالکترون

 نیبهتـر از مهندسـ   نـد نتوا مـی ن هوشـمند  هـاي   شـبکه  کـه  نکتـه  نیـ اد. نکن می یمعرف

گرفتـه   دهیناد معموالً ،باشند دارند برعهده را ها شبکه نیا ياجراو یطراح که يهوشمند

  .شود می

                                                           
1 - Sunetra Chowdhury 
2 - P.S. Chowdhury 
3 - Peter Crossley 
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 مرجـع  کیـ عنـوان   بـه  کـه شـده   انیـ بروشـنی   بهکتاب  نیدرا يفناور نیا اتیجزئ

 نصـب  و یطراحـ  ي،زیـ ر برنامـه  در ریدرگ نیمهندس و انیدانشجو قیتحق يبرا ارزشمند

  است. حاضر درحال موجود هاي واحد یرسان بروز ای دیجد هاي  ستمیس

 نـدرت  بـه  ،یهـای بـه تن فناوري  رایز ،ستین یفن متخصصان يبرا فقط کتاب نیا اما

 جـه یو به نت شده انجام تیموفق بامناسب  بستر در خوب هــای  یراحط. است بخش جهینت

 هاي  ستمیس يو تجار ياقتصاد هاي  جنبهارائه  به نیکتاب همچن نیا نیبنابرا .اند دهیرس

  . است ازین مورد مهندسان یتخصص فن لیتکم جهتکه  پردازد میپراکنده  دیو تول فعال

 ياقتصـاد  و یطـ یمح سـت یزتحول  از ینبحرا یکتاب در زمان نی، اسخن آخر اینکه 

 واز افـراد حاضـر در صـنعت     ياریبسـ  يبـرا . اسـت  منتشـر شـده اسـت   درصنعت بـرق  

 زیانگبرکننده، چالش  جیگ متفاوت، ندهیآ ،وارد خواهند شدحوزه  نیابه که دانشجویانی 

 يبـرا  هـا  کتـاب بـه اشـخاص و سـازمان     نیـ موارد ا ازدرست  دركخواهد بود.  جیو مه

 دیـ بـا تول  مـرتبط  وازن،متـ  ، کتابیکتاب نیا، بله کمک خواهد کرد. راتییتغ با يسازگار

  . است و در زمانی مناسب به جا انتشار یافته استی خواندن و پراکنده

  

  CT GUANT پروفسور            

  1 تاون پیک دانشگاه  

  

  

 

                                                           
1- Cape Town 
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  مقدمه
  

 بـه  مربـوط  التمشـک  ،دارانسهامو، پژوهشگران انیدانشگاه برق،و  يانرژ مهندسان

همه  در را یطیمح ستیز هاي  یو آلودگ نییپا يبازده انرژ ،یلیکاهش منابع سوخت فس

 يانـرژ  یمحل دیتول دیجد شیگرایک  نیبنابرا. دهند می قرار یابیارز و سنجش موردجا 

 ایو  ریپذ دیتجد يانرژ منابع ،با کربن پایینو کوچک  اسیو در مق عیدر سطوح ولتاژ توز

ـ ئ، فتوولتـا يگـاز، نیـروي بـاد   ویب ،یعیمثل گاز طب ف،متعار ریغ ، سـلول  يدیخورشـ  کی

در  ایـن منـابع   يسـاز  کپارچـه ی و رهیـ غ و نگیاسـترل  هاي ، موتورنیتورب کروی، میسوخت

 دیـ تول ایـ شـده   عیـ توزتولیـد  عنـوان  این موضوع  .است میعمو عیشبکه توز کیداخل 

 ایـ  (DERs) 2شـده  عیـ توز يع انـرژ به عنوان منـاب  مولدهاو  شده دهی) نامDG( 1هپراکند

  اند. شده دهینام منابع زیر

 هاي  گروه ي به وسیله پراکنده دیتول  مربوط بهاي  عمده لئمسا ،1990اواخر سال  در

 یبررس مورد ریفراگ و گسترده طور هبگزارشات آنها درو  مطرحCIRED و  CIGRE يکار

 برنامـه ملزم به  رااز کشورها  ياریبس ،3وتویاز پروتکل ک یمثال بخش عنوان هب. گرفت قرار

 يبـرا ) کـربن  و تـروژن ین یفرعـ (محصوالت  يا گلخانه هاي  کاهش انتشار گاز يبرا يزیر

ـ ا از. اسـت  کـرده  نیزمـ  يو گرمـا  ییآب و هوا راتییمقابله با تغ از  ياریجهـت بسـ   نی

 یهـای   اسـت یس يریکارگه و ب دیجداز منابع  يانرژ دیتول يها درحال فعالیت بر رو دولت

  .هستند نییپا کربن دیاکس يد دیآوري با تول از فن يریکارگ همناسب و ب تیحما يبرا

 هـاي   از شـبکه  ،اساسـی دوران تحـول   در حاضر حال درمرسوم  یکیالکتر هاي  شبکه

 يبـا انتقـال انـرژ    فعـال  عیـ توز هـاي   جهته به شبکه تک يبا انتقال انرژغیرفعال  عیتوز

  .هستند جهتهدو

                                                           
1-Distributed Generation (DG)  
2 -Distributed Energy Resources (DERs) 
3-Kyoto  
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هوشـمند   وکنترل ریپذ انعطاف بترکی با ییها ستمیس ازمندین فعال عیتوز هاي  شبکه

 نیهمچنـ . هسـتند  ریدپذیتجد فعال عیتوز هاي  شبکه پاك يانرژ برداري از منظور بهره به

 هـا  شـبکه  یـا ریـز   (smart grid) هوشـمند  شـبکه  ماننـد  نـده یآ هـاي   شبکهفناوري  دیبا

(Microgrids) شـده   عیتوز يدغام منابع انرژا و يساز کپارچهی يبرا را (DERs) ـ کـار   هب

 دیتول منابع شیآرا ' (fit-and-forget)نظارت اتصال بی'راهبرد باید  حاضر حالدر  .رندیگ

. ابـد ی رییـ تغپراکنـده   داتیـ تول ادیزنفوذ  با انطباق يبرا فعالشبکه  تیریمد درپراکنده 

 شـود،  یعمل يتجارسطح در  ها کهشب زیو ر فعال عیتوز هاي  شبکه يریکارگ هب نکهیا يبرا

  .نیست ریز ینواح به محدود فقط قاتیتحقاست، اما  ازین يا گسترده قاتیتحق

 گسترده هیناح فعال کنترل )1

 تطبیقی وحفاظت کنترل )2

 شبکه تیریمد ادوات )3

 شبکهزمان واقعی  يساز هیشب )4

 شرفتهیپ هاي سنسور و يریگ اندازه )5

 شده عیتوز ریفراگ ارتباط )6

 هوشمند هاي  روش لهیسوهب یآگاه کسب )7

 انتقال و عیتوز هاي  ستمیس دیجد یطراح )8

فنـون  بـا   کـه  اسـت  خود نوعکتاب در  نیاول نیاباید دانست که  بهتر، یآگاه يبرا 

 هـاي   شـبکه  و هـا  زشـبکه یرمربوط به  لئو مسا ياقتصاد هاي  مختلف وجنبه هاي  کیتکن

 بـا  ن،ییپا ولتاژ و متوسط ولتاژ هاي  شبکه عنوان به ،ها زشبکهیر. سروکار دارد فعال عیتوز

 يبـرا  راکالن و عمـده   يایاز مزا يسر کیتوانند  میموجود  هاي  لیو پتانس ایمزا داشتن

 يبـرا  نـان یاطم تیقابل و توان تیفیک ،يانرژ بازده بهبود با یاصلسراسري  عیتوز شبکه

  فراهم کنند. انیمشتر تیرضا

 يقبـل از اجـرا   ق،یدق نظارتبه  ازین یو فن  یمیتنظ لئاز مسا يادیتعداد ز در ،لبتها

 ،عملکردهـا  ،هـا  چـالش  ،يدیـ تول هـاي    فنـاوري ، يادیـ بن میمفـاه  با کتاب نیا .ستآنها

 لئ) و مسـا هی(برگشـت سـرما   ياقتصـاد  یدهـ  سود تیقابل وو کنترل  تیریمد هاي  جنبه



 

  ذ

سـرو   ردهگسـت انـداز   چشـم  کیدر  فعال عیتوز هاي  شبکه و ها زشبکهیر يمشارکت تجار

  کاردارد.

 هـا،  آن هاي  يازمندین ،فعال عیتوز هاي  شبکه و ها زشبکهیر یاساس میمفاه یک فصل

 را يعملکـرد  لئمسا و جداگانه هاي  تیریمد و ياقتصاد راتیتاث ،یفن يایمزا و ها چالش

  .کند می مطرح

 (DER)   منابع انرژي توزیع شـده  مختلف هاي   فناوريعملکرد  یاصول اساس دو فصل

 گیـرد  مـی    قـرار  اسـتفاده  مورد فعال عیتوز هاي  شبکه و زشبکهیر درمعمول  طور هبکه  را

  .کند یم مطرح

. کنـد  مـی  مطـرح  را زشـبکه یر میمفـاه  از یطـ یمح ،ياقتصـاد  ،یفن اثرات سه فصل

ـ ا. دارنـد  آنهـا  انیمشـتر و  یبر عملکرد شبکه اصـل  يادیز راتیتاث ها زشبکهیر فصـل   نی

و اصـالحات   يسـاز  نـه یبه ندی، فرايبردار و بهره (برق) یکی/الکتریرارتح دیتول هاي  جنبه

 لئمسـا . دهـد  می پوشش یطیمح بالقوه يایبا مزا ها شبکه زیر قیتطب يبرا را يانرژبازار 

 منـدي ازی، نهـا  ، کـاهش انتشـار گـاز   عیـ توز سـتم یبـر س  راتیعمده مثل اصالح بازار، تاث

 اتییـ جز با همراه رهیحفاظت و غ ی، هماهنگیفرع هاي  سیسرو ،یارتباط هاي  رساختیز

  .است شده مطرح فصل نیا در

و  فعـال  عیـ توز هـاي   شـبکه  تیریمـد  هـاي   سـتم یس یفنـ  هـاي   یژگیو چهار درفصل

 یاصـل  عیـ شـبکه بـا شـبکه توز    زیـ ر کپارچهی يبردار بهره در را اجرا تیقابلو  ها زشبکهیر

را که ممکن است  یاتیعت عملوس و یچگونگ اتیجزئ نیهمچن فصل نیاکند.  میمطرح 

مـورد نیـاز    زمنـابع یر هاي  کننده و کنترل زشبکهیر يمرکز هاي  کننده کنترل با استفاده از

 ،هـا  زشـبکه یر حفاظـت  هـاي   سـتم یس اتیـ جزئ پـنج  فصـل  در .کنـد  مـی ی بررسـ  باشد

مرسـوم و   عیـ توز هـاي   سـتم یس بـا  سـه یکامال متفاوت را در مقا یفاظتح هاي  ازمنديین

  .کند می مطرح ،شده نصب DER مستقل ايه واحد

 و منـابع ریز ،هـا  زشـبکه یر يبـرا  قـدرت  کیالکترون هاي مبدل شرفتیپ شش درفصل

 يقدرت در حـال کـار بـرا    کیالکترون هاي  واسط. کند می مطرح را آنها هاي  کننده کنترل

 رلکنتـ سیستم  شرفتیوابسته به پ یممستق طور فعال به عیتوز هاي  و شبکه ها زشبکهیر



 

  ر

1اطالعـات  آوري جمع و ینظارت
(SCADA)  هیـ ناح کیـ  درمخـابراتی   هـاي   رسـاخت و زی 

  .هستند کسانی

  کند. میمطرح  زشبکهیر تیریرا در مد SCADAو مخابرات  هفت فصل

 و زشــبکهیر نــانیاطم تیــقابل و تــوان تیــفیک بــه مربــوط لئمســا هشــت درفصــل

  .دشو می انیب فعال عیتوز هاي  ستمیس

بررسـی   هـا  زشـبکه یر در مشارکتبازار و  ياقتصاد راتیتاث بیترت به دهو  نه درفصل

 شود. می

  

  

  

  

  

  

  

 
  

                                                           
1 - Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) 
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