
  



 

 پیشگفتار

المللی برای  های بین و تعهدنامهدهه گذشته  در های تجدیدپذیر با توجه به توسعه انرژی

، ایران توسعه این صنعت در های دولت برای برنامه دنبال آنه ب و ای کاهش گازهای گلخانه

با توجه  .است  ههای گذشته بود سال در های تجدیدپذیر شاهد ترویج انواع نیروگاهکشور ما 

، نقاط کشور اکثر درآفتابی روز  033 بودن بیش از دارا به شرایط تابش انرژی خورشیدی و

 .اند را به خود اختصاص داده کشور بیشترین توسعه در خورشیدیبرق های  نیروگاه

ها  نامه آیین ،و خانگی نیروگاهیمقیاس  خورشیدی در های برق سامانهبا توجه به توسعه 

( ساتبا) برق انرژی وری بهره و تجدیدپذیر های انرژی سازمان های متفاوتی در و دستورالعمل

مهم ل مسائ برخی از در. اما کماکان ها تدوین شد ای استان های توزیع و برق منطقه و شرکت

اختالف ولتاژهای گذرا  اضافه صاعقه و برابر فاظت در، حهای زمین از جمله سیستم

 های معتبر و هندبوک آن شدیم تا با مطالعه استانداردها و بنابراین بر .وجود دارد نظرهایی

 ،خارجی داخلی و های شرکت همکاری باتفاده از تجربیات عملی خود حاصل از اس

ه این ارائ باترویج این صنعت  را برای توسعه وکسب شده  عملی دستاوردهای علمی و

 .دهیم همکاران قرار اختیار درکتاب 

 درپرداخته شده و در ادامه های زمین  مبانی سیستمبه در ابتدا  فصل اول این کتابدر 

الزم ارائه شده خورشیدی و نحوه طراحی آن مطالب  های برق سامانه مورد سیستم زمین در

ولتاژهای گذرا اختصاص یافته  اضافه صاعقه و برابر حفاظت دربه فصل دوم کتاب  .است

این بحث ارائه شده  پیش نیازدر آن نحوه محاسبات ارزیابی ریسک به عنوان  کهاست 

ایزوالسیون سامانه برق خورشیدی، حفاظت در  ورددر م نکات الزمفصل سوم در  .است

جریان ارائه شده  گرفتگی و حفاظت در برابر اثرات حرارتی همچون حفاظت اضافه برابر برق

نیروگاه زمینه تشریح سیستم زمین یک  مثال درارائه یک به است. در نهایت فصل چهارم 

 ص یافته است.اختصامثال در زمینه ارزیابی ریسک دو  مگاواتی و 03
 

 سه
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 چهار



دانش آموخته مقطع دكتری تخصصی در رشته مهندسی  ،خاني ایمان صادق

است.  5900های قدرت از دانشگاه صنعتی اصفهان در سال  برق گرایش سیستم

به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  5905ایشان از سال 

این  دانشکده مهندسی برقآباد مشغول به كار بوده و در حال حاضر استادیار  نجف

های  ریزشبکهباشد. زمینه تخصصی ایشان حفاظت منابع انرژی پراكنده و  دانشگاه می

AC  وDC  ـ  مقاله علمی 50است كه حاصل تحقیقات ایشان به صورت

المللی  المللی به چاپ رسیده است. ایشان همچنین با بیست مجله معتبر بین پژوهشی در مجالت معتبر بین

 IEEE Transactions on Power Deliveryبه عنوان داور همکاری داشته و به عنوان داور برگزیده مجله 

از دیگر سوابق علمی  جلد كتاب 2دانشجو و چاپ  2055است. تربیت بیش از   انتخاب شده 2552در سال 

  باشد. ایشان می

 

دانش آموخته مهندسی برق در گرایش قدرت است و دارای  ،فر محمد پرهام

باشد. تجربه وی در طول سالها  های تجدیدپذیر می تحصیالت عالیه در زمینه انرژی

های مسکونی و  طراحی سیستمهای الکتریکی فشار ضعیف و متمركز بر ساختمان

افزار نهایتاً منجر به  نویسی و مهندسی نرم تسلط او بر اصول برنامه تجاری در كنار

افزار كاربردی تاسیسات الکتریکی بومی در داخل كشور شده است.  تهیه اولین نرم

پس از سالها تجربه در زمینه تاسیسات الکتریکی وی فعالیت خود را در زمینه 

وع نموده و با همکاری با های خورشیدی شر های تجدیدپذیر بخصوص نیروگاه انرژی

باشد. در  های مقیاس بزرگ یکی از فعاالن این صنعت در كشور می المللی و فعالیت در پروژه های بین شركت

های خورشیدی او كالسهای آموزشی متعددی را در سراسر  افزار و فعالیت در زمینه نیروگاه كنار توسعه نرم

ه است. انتخاب وی به عنوان شخصیت برگزیده نوآور نظام كشور برای آشنایی مهندسین برق برگزار نمود

كتاب در حوزه تجدیدپذیر و سیستم زمین   9مقاله علمی و  ۶و ارایه  5902مهندسی استان اصفهان در سال 

 باشد. از دیگر افتخارات وی می

 

ایشان دارای تحصیالت عالی در رشته مهندسی برق و نیز  ،اله پرتوی شال عزت

 OBOهای ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه، در شركت  تعلیم دیده دوره سیستم

طراحی و تدریس ای ایشان مشاوره،  باشد. عمده فعالیت حرفه كشور آلمان می

ای گذرا در ه های ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه بوده و مطالعه و تحقیق حالت سیستم

های مورد عالقه نامبرده  های مغناطیسی از حوزه های زمین و سازگاری میدان سیستم

الکترود زمین  2055سوابق تجربی مهندس پرتوی بررسی و تست بیش از  باشد. در می

های تدوین دستورالعملهای  شود. نامبرده یکی از اعضای فعال در كارگروه دیده می

اند. عضویت در  شورای مركزی نظام مهندسی كشور بوده SPDر برابر صاعقه و ارتینگ، همبندی، حفاظت د

كمیته ارتینگ سندیکای صنعت برق، و نیز فعالیت به عنوان مشاور حفاظت فنی وزارت كار در رشته ایمنی 

 شود.  ای ایشان دیده می برق در كارنامه حرفه
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 500 ................................................................................... ـ انتخاب تابلوها و جعبه تقسیم 8ـ 2ـ9ـ9 

 500 ................................................................................................... ـ مسائل حرارتی5ـ 8ـ 2ـ9ـ9 

 5۶5 ................................................ ـ انتخاب درجه آلودگی تابلو و جعبه تقسیم2ـ 8ـ 2ـ9ـ9 

 

 های کاربردی : مثال1فصل 

 

 5۶5 .......................................................................................................................... ـ  مثالی از سیستم زمین5ـ2

 5۶5 .................................................................................. ـ سیستم زمین در یک نیروگاه كیلوواتی5ـ5ـ2 

 5۶2 .................................................................... های بزرگ )مگاواتی( در نیروگاهـ سیستم زمین 2ـ5ـ2 

 5۶0 .................................................. مگاواتی 55ـ تشریح سیستم زمین در یک نیروگاه 5ـ2ـ5ـ2 

 500 ......................................................................................................................... ـ مثال اول ارزیابی ریسک2ـ2

 500 ........................................................................................................................ ـ مثال دوم ارزیابی ریسک9ـ2

 580 ................................................................................................................................................................... مراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 سیزده


