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هقذهِ
 تَلیذ پزاکٌذُ ( )DGثِ هؼٌی تَلیذ ثزق هقیبط کَچک ،هفَْم جذیذی
ثزای هقبالت ٍ اًتؾبرات در سهیٌِ ثبسار ثزق هی ثبؽذ.
 در گذؽتِ (عبلیبى اثتذایی تَلیذ ثزق) DG ،قبػذُ ثَد ًِ یک اعتثٌب.
ً یزٍگبُ ّبی ثزق اٍلیِ ،ثزق هصزف کٌٌذُ ّبیی کِ در ّوغبیگی ٍ ًشدیک
ًیزٍگبُ قزار داؽتٌذ را تبهیي هی کزدًذ.
 ؽجکِ ثزق در گذؽتِ  DCثَد ،ثٌبثزایي هحذٍدیت سیبدی در افشایؼ ٍلتبص ٍ
هغبفت اًتقبل ثزق ٍجَد داؽت.
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هقذهِ
 ثب تَجِ ثِ اهکبى تجذیل عطح ٍلتبص ثزق  ACتَعط تزاًغفَرهبتَر ،ؽجکِ
ّبی ثزق جزیبى هتٌبٍة ٍ ثِ تجغ آى ًیزٍگبُ ّبی هتوزکش ٍ ثشرگ ثزق ثِ
عزػت تَعؼِ یبفتٌذ.
 اهٌیت تأهیي ثزق ( )security of supplyافشایؼ یبفت ثِ طَریکِ در
صَرت ثزٍس خطب در یک ًیزٍگبُ ،کوجَد ثزق ،تَعط ًیزٍگبُ ّبی دیگز
هَجَد در ؽجکِ قذرت ثِ ّن پیَعتِ ججزاى ؽذًذ.
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؟DG چشا
ُ در دٍ دِّ گذؽتِ عِ ػبهل اصلی هٌجز ثِ تَجِ هجذد ثِ تَلیذ پزاکٌذُ ؽذ
:اعت
 ًَآٍری ّبی فٌی.1
 تغییزات اقتصبدی.2
 تَجِ ثِ هحیط سیغت.3
IEA(2002)  ثیبى ؽذُ تَعطDG ِ ػَاهل اصلی تَجِ ث

(International Energy Agency)
 Developments in DG technologies
 Constraints
on the construction of new
transmission lines
 Increased customer demand for highly reliable
electricity
 The electricity market liberalisation
 Concerns about climate change
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آصادػبصی ثبصاسّبی ثشق
:دس یک ثبصاس آصاد






Customers will look for the electricity service best suited for
them
Different customers attach different weights to features of
electricity supply
Distributed generation technologies can help electricity
suppliers to supply the type of electricity service they prefer

 تَلیذ پشاکٌذُ ثِ ثبصیگشاى ثبصاس ثشق اهکبى اًؼغبف پزیشی:ثِ ػجبسات دیگش
.دس پبػخگَیی ثِ تغییش ؿشایظ دس ثبصاس سا فشاّن هی کٌذ



:دالیل
داؿتي اًذاصُ کَچک
ُصهبى احذاث کَتب


.1
.2
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آصادػبصی ثبصاسّبی ثشق
: ٍیظگی ّبی فٌی تَلیذ پشاکٌذُ دس آصادػبصی ثبصاس ثشق
1.
2.

3.
4.

Standby capacity or peak use capacity (peak shaving)
Reliability and power quality
Alternative to expansion or use of the local network
Grid support
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ظشفیت آهبدُ ثِ کبس ٍ ظشفیت پیک


تَلیذ کٌٌذُ ّبی پشاکٌذُ دس ػِ جٌجِ داسای اًؼغبف پزیشی ّؼتٌذ:
ػولکشد
اًذاصُ
تَػؼِ
تَلیذکٌٌذُ ّبی پشاکٌذُ اهکبى ػکغ الؼول هٌؼغف سا دسثشاثش تغییش قیوت
ثشق فشاّن هی کٌٌذ .هثال ایي هٌبثغ دس صهبى پیک هصشف ،ثِ صَست یک هبًغ
دس ثشاثش ًَػبًبت قیوت ػول هی کٌٌذ.



ػبهل اصلی تَجِ ثِ  DGدس اهشیکب اقتصبدی ٍ دس اسٍپب هؼبئل فٌی ٍ صیؼت
هحیغی اػت.

.1
.2

.3
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قبثلیت اعویٌبى
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دٍهیي ػبهل هْن تَجِ ثِ  DGدس اهشیکب ،هؼئلِ قبثلیت اعویٌبى
( )Reliabilityاػت.



آصادػبصی ثبصاس ثشق هٌجش ثِ آگبّی ثیـتش هصشف کٌٌذگبى ثِ اسصؽ قبثلیت
اعویٌبى هی ؿَد.



هصشف کٌٌذُ ّبی اسٍپبیی ثِ دلیل اػتبًذاسدّبی ثبالی هٌْذػیً ،گشاًی ٍ
تَجِ چٌذاًی ثِ هقَلِ قبثلیت اعویٌبى ٍ قغؼی ثشق ًذاسًذ.



ثِ دلیل ّضیٌِ ثبالی تجْیضات ٍ تؼویش ٍ ًگْذاسی ،ثب آصادػبصی ثبصاس ػغح
قبثلیت اعویٌبى هی تَاًذ کبّؾ یبثذ (ثشای هصشف کٌٌذگبى اسٍپبیی).



قبثلیت اعویٌبى ثشق ثشای صٌبیغ ثؼیبس هْن اػت ٍ کبّؾ قبثلیت اعویٌبى
ثشق ؿجکِ هٌجش ثِ ػشهبیِ گزاسی آًْب دس اهش  DGهی ؿَد.

قبثلیت اعویٌبى
 IEA(2002) هغئلِ قبثلیت اطویٌبى را هْوتزیي اهز در ثبسار ثزق آیٌذُ ثزای
تَلیذ کٌٌذُ ّبی پزاکٌذُ هی داًذ.
 تکٌَلَطی ّبی  DGکِ هٌجش ثِ حفبظت دس ثشاثش قغؼی ثشق هی ؿًَذ:
 .1پیل ّبی عَختی
 .2عیغتن ّبی پؾتیجبى کِ ثب یک  UPSتزکیت ؽذُ ثبؽٌذ.
 .3هَتَرّبی دیشلی ٍ یب گبسی کِ ثب یک چزخ طیبر تزکیت ؽذُ اًذ.
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کیفیت تَاى
 کیفیت تَاى دس ثشگیشًذُ قبثلیت اعویٌبى ًیض اػت.
 کیفیت تَاى پبییي هی تَاًذ تَػظ ػَاهل صیش ایجبد ؿَد:
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.1

ثشٍص خغب ٍ ػول کلیذصًی کلیذّب دس ؿجکِ کِ هٌجش ثِ افت
ٍلتبط ،قغغ ثشقی ٍ یب ؿشایظ گزسا هی ؿَد.

.2

ایجبد اختالل ثشای ؿجکِ اص ػَی ثبس کِ هٌجش ثِ فلیکش
(ًَػبًبت ػشیغ ٍلتبط)ّ ،بسهًَیک ّب ٍ ػذم تؼبدل فبصّب هی
ؿَد .دلیل ایي اختالالت هشثَط ثِ ظشفیت اتصبل کَتبُ ٍ یب ثِ
ػجبستی اهپذاًغ داخلی ؿجکِ (هٌجغ) هی ثبؿذ کِ ثِ ػبختبس
ؿجکِ ثؼتگی داسد .ثٌبثشایي ؿجکِ جْت حفظ کیفیت تَاى
ثبیذ ثتَاًذ حذاقل ظشفیت اتصبل کَتبُ هَسد ًیبص سا تضویي
کٌذ.
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کیفیت تَاى
 ساثغِ ثیي کیفیت تَاى ٍ تَلیذ کٌٌذُ ّبی پشاکٌذُ هجْن
اػت.
 دس هٌبعقی کِ تأهیي پـتیجبى ثشای ٍلتبط دؿَاس اػت DG

هی تَاًذ ػجت افضایؾ ٍلتبط ؿَد .اهب دس صَست ٍجَد تَلیذ
پشاکٌذُ ثب هقیبع ثضسگ ٍ ثذٍى کٌتشل هٌبػت آى ،ثِ دلیل
ٍؿبسؽ تَاى دٍعشفِ ٍ پیچذگی دس ؿبسؽ تَاى ساکتیَ
کیفیت تَاى هی تَاًذ کبّؾ یبثذ ٍ دس اهش حفبظت ؿجکِ ًیض
هـکالتی ایجبد ؿَد.
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اػتفبدُ اص ؿجکِ ّبی هحلی
 DG هی تَاًذ ثب اػتفبدُ اص ؿجکِ ّبی تَصیغ هحلی
جبیگضیٌی ثشای کبّؾ ػشهبیِ گزاسی ثشای تَػؼِ ؿجکِ
تَصیغ ٍ اًتقبل ؿَد.
According to the IEA (2002), on-site production
could result in cost savings in transmission and
distribution of about 30% of electricity costs.



 حتی اًتخبة هٌبػت هحل  DGهی تَاًذ هٌجش ثِ کبّؾ
تلفبت ؿجکِ ؿَد.
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پـتیجبًی اص ؿجکِ
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ّDGب هی تَاًٌذ ثِ ػٌَاى پـتیجبى ؿجکِ ثخـی اص دسخَاػت تَاى سا
تبهیي کٌٌذ ٍ احتوبل افت فشکبًغ سا ثِ دلیل ظشفیت پبییي تَلیذ ٍ
اًتقبل سا کبّؾ دّذ.

هؼبئل صیؼت هحیغی
 در حبل حبضز هْوتزیي ػبهل هحزک گغتزػ تَلیذ پزاکٌذُ در ارٍپب ًگزاًی
ّبی سیغت هحیطی هی ثبؽذ.
 تَلیذ ّوشهبى ثزق ٍ گزهب (تَعط  )CHPهٌجز ثِ کبّؼ هصزف عَخت ّبی
فغیلی ٍ اثزات سیغت هحیطی هی ؽَد.
 DG فزصت ثْزّجزداری اس عَخت ّبی ارساى ًظیز گبسّبی حبصل اس دفي سثبلِ
ّب ( ٍ )landfillیب دیگز هٌبثغ سیغت تَدُ ای را فزاّن هی کٌذ.
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هؼبئل ػوذُ ػیبػت گزاسی تَلیذات پشاکٌذُ
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ّ .1ضیٌِ ػشهبیِ گزاسی ثبال ()High financial cost
ّ شیٌِ عزهبیِ گذاری تَلیذکٌٌذُ ّبی پزاکٌذُ در هقبیغِ ثب تَلیذکٌٌذُ ّبی
هتزاکن ثشرگ ثِ اسای ّز  kWثِ ًغجِ ثبال اعت.
 اختالف ّشیٌِ عزهبیِ گذاری ثیي تکٌَلَصی ّبی هختلف  DGتقزیجب سیبد
اعت.
 .2اًتخبة هحذٍد ثیي ػَخت ّبی اٍلیِ گشاى ( Less choice
)between more costly primary fuels
 ثغیبری اس تکٌَلَصی ّبی  DGاس گبس ثِ ػٌَاى عَخت اعتفبدُ هی کٌٌذ.
 جبیگشیي ؽذى سغبل عٌگ ثب عَخت ثذلیل هغبئل سیغت هحیطی
 در ثغیبری اس کبرثزدّبی ّ DGشیٌِ عَخت ًغجت ثِ ًیزٍگبُ ّبی هتوزکش
ثشرگ ثیؾتز اعت( .ایي هغبئل در غزة ثیؾتز اعت)

هؼبئل ػوذُ ػیبػت گزاسی تَلیذات پشاکٌذُ
 .3ساًذهبى اقتصبدی ()Economic efficiency
 ثغتگی ثِ عبختبر ثبسار (ثبسار اساد ،حوبیتی )...،دارد.
 .4حفبظت هحیظ صیؼت ()Enviromental protection
 اس ًظز هصزف عَختّDG ،بی کَچک ًغجت ثِ ًیزٍگبُ ّبی ثشرگ هؾبثِ
دارای راًذهبى کوتزی ّغتٌذ هگز ایٌکِ ثِ صَرت  CHPاعتفبدُ ؽًَذ.
ً وی تَاى گفت کِ افشایؼ ّ DGویؾِ ثزای هحیط سیغت هٌبعت اعت ٍ
ثغتگی سیبدی ثِ تکٌَلَصی ّبی هَرد اعتفبدُ دارد.
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هؼبئل ػوذُ ػیبػت گزاسی تَلیذات پشاکٌذُ
 .5اهٌیت اًشطی ()Energy security
 اهٌیت اًزصی را هی تَاى ثِ دٍ صَرت تفغیز کزد:
 الف) اهٌیت اًزصی ثِ هؼٌی تٌَع هٌبثغ اًزصی اٍلیِ
 در ایي هَرد ،هشایبی  DGهحذٍد اعت چزاکِ ثجش تکٌَلَصی ّبی تجذیذ پذیز
ثقیِ تکٌَلَصی ّب ػوَهب اس گبس اعتفبدُ هی کٌٌذ.
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 ة) اهٌیت اًزصی ثِ هؼٌی قبثلیت اطویٌبى عیغتن الکتزیکی
 در ایي هَرد ثغیبری اس هَلفبى ،اهکبى کبّؼ ریغک ٍ ّشیٌِ خبهَؽی
( )Blackoutرا هطزح کزدُ اًذ .گزچِ افشایؼ non-dispatchable DGs
هی تَاًذ اثزات هٌفی ثز اهٌیت ؽجکِ داؽتِ ثبؽذ.

هؼبئل ػوذُ ػیبػت گزاسی تَلیذات پشاکٌذُ
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 .6کیفیت تَاى ()Power quality
ّDG ب هی تَاًٌذ تأثیزات هثجت یب هٌفی ثز فزکبًظ عیغتن ٍ عطح ٍلتبص
داؽتِ ثبؽٌذ.
 ثِ ػٌَاى هثبل» در یک عیغتن تَسیغ ؽؼبػی DG ،هی تَاًذ عجت افشایؼ
ٍلتبص ؽَد کِ در صَرت ثبال ثَدى ٍلتبص عیغتن ،هیتَاًذ عجت ثزٍس هؾکالتی
ؽَد.
 .7هؼبئل اتصبل ()Connection issues
 الف) تغییز در ؽبرػ تَاى
ً صت  DGهی تَاًذ هٌجز ثِ ؽبرػ تَاى اس ؽجکِ ٍلتبص پبییي ثِ ٍلتبص هتَعط
ؽَد.
 ة)حفبظت
 اهز حفبظت ثِ دلیل ؽبرػ دٍ طزفِ تَاى ٍ ایجبد جشیزُ در ؽجکِ ،دؽَارتز هی
ؽَد.

هؼبئل ػوذُ ػیبػت گزاسی تَلیذات پشاکٌذُ
 ج) تَاى راکتیَ
 ثغیبری اس ٍاحذّبی کَچک ٍ هتَعط  DGاس صًزاتَرّبی آعٌکزٍى اعتفبدُ
هی کٌٌذ کِ ًیبس ثِ تَاى راکتیَ دارًذ.
 د) Power conditioning
 ثزخی اس ّDGب ًظیز  ٍ PVپیل عَختی تَاى  DCتَلیذ هی کٌٌذ کِ ًیبس ثِ
ٍاعط جْت اتصبل ثِ ؽجکِ دارًذ .ایي ّDGب هی تَاًٌذ عجت افشایؼ
ّبرهًَیک در ؽجکِ ؽًَذ.
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تؼشیف تَلیذ پشاکٌذُ
تب ایٌجب  DGسا ثِ صَست تَلیذ ثشق هقیبع کَچک تؼشیف کشدین.
اهب یب ایي تؼشیف کبهال هحکن ٍ دسػتی اػت؟
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در کؾَرّب ٍ هقبالت هختلف هجٌبی هتفبٍتی ثزای تؼزیف  DGثیبى ؽذُ اعت:
 در کؾَرّبی هختلف اس لفظ (در آهزیکبی جٌَثی) “embedded
”( ،generationآهزیکبی ؽوبلی) ”( ٍ “dispersed generationارٍپب ٍ
ثخؾی اس آعیب) ” “decentralized generationاعتفبدُ هی ؽَد.
 تؼزیف ثز اعبط عطح ٍلتبص
 تؼزیف ثز اعبط ؽجکِ ٍ هذاری کِ اتصبل ثِ آى اًجبم ؽذُ اعت.
 تؼزیف ثزاعبط ثزخی ٍیضگی ّب ًظیز :تجذیذپذیز ثَدى ،تَلیذ ّوشهبى ،غیز
قبثل دیغپچ ثَدى ٍ ....

تؼشیف تَلیذ پشاکٌذُ
 CIGRE توبهی ٍاحذّبی تَلیذی را کِ ظزفیت ثیؾیٌِ  50تب
 MW 100را دارًذ ٍ هغتقیوب ثِ ؽجکِ تَسیغ ٍصل هی ؽًَذ ثِ
ػٌَاى  DGتؼزیف هی ؽًَذ.
 IEEE تَلیذ پزاکٌذُ را ثِ صَرت تَلیذ کٌٌذُ ّبی ثزق کِ ثِ
اًذاسُ کبفی اس ًیزٍگبُ ّبی هزکشی کَچکتز ثبؽٌذ ثِ طَری کِ
تقزیجبً ثتَاى در ّز ًقطِ ای اس عیغتن قذرت ًغت ؽًَذ ،تؼزیف
هی کٌذ.
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تؼشیف تَلیذ پشاکٌذُ
 در ثیؾتز تؼبریف ،تَلیذ پزاکٌذُ ثِ ؽجکِ تَسیغ ًصت هی ؽَد .ثٌبثزایي ثب
قبطؼیت هی تَاى گفت کِ تَلیذ کٌٌذُ ّبی هقیبط کَچک کِ هغتقیوب ثِ
ؽجکِ تَسیغ ًصت هی ؽًَذ جشء  DGثِ حغبة هی آیٌذ.
ٍ احذّبی تَلیذی کِ ًشدیک ثبر ٍ یب در عوت هصزف کٌٌذُ هیتز ًصت هی
ؽًَذ DG ،ثِ حغبة هی آیٌذ.
 ثٌبثزایي ثزخی اس ٍاحذّبی ثشرگ کِ ثِ ؽجکِ اًتقبل هتصل ؽذُ اًذ ٍلی در
عوت ثبر هی ثبؽٌذّ DG ،غتٌذ( .هقیبط کبهال رٍؽٌی در هَرد max
ظزفیت تَلیذ ٍجَد ًذارد ٍ  maxظزفیت  DGثِ ظزفیت ؽجکِ تَسیغ ثغتگی
دارد)
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ُتؼشیف تَلیذ پشاکٌذ
. هَضَع سا ثشسػی هی کٌذ9 ُ آکشهي جْت تؼشیف تَلیذ پشاکٌذ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

the purpose
the location
the rating of distributed generation
the power delivery area
the technology
the environmental impact
the mode of operation
the ownership
the penetration of distributed generation
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ّ .1ذف
ّ ذف اص تَلیذ پشاکٌذُ ،فشاّن کشدى یک هٌجغ تَلیذ تَاى اکتیَ هی
ثبؿذ.


ثٌبثشایي ،هٌجغ تَلیذ پشاکٌذُ ًیبصی ًیؼت کِ تَاى ساکتیَ تَلیذ کٌذ.

 .2هَقؼیت
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 DG هؼتقیوب ثِ ؿجکِ تَصیغ ٍ یب ثِ ؿجکِ ثشق دس ػوت هصشف کٌٌذُ
هیتش هتصل هی ؿَد.
 یک  CHPثضسگ کِ دس یک ٍاحذ صٌؼتی ثضسگ قشاس داسد DGاػت.
 یک هضسػِ ثبدی هتَػظ کِ هؼتقیوب ثِ خظ اًتقبل هتصل ؿذُ DG
ًیؼت.

ؿجکِ تَصیغ ٍ اًتقبل
 ثِ صَست هؼوَل ؿجکِ تَصیغ ٍ اًتقبل اص سٍی ػغَح ٍلتبط آًْب تویض
دادُ هی ؿًَذ.
 تؼشیف ؿجکِ تَصیغ ٍ اًتقبل ثش اػبع ػغح ٍلتبط ّویـِ هفیذ ًیؼت،
چشا کِ:
 الف) ثیي ػغَح ٍلتبط خغَط اًتقبل ٍ تَصیغ ّن پَؿبًی ٍجَد داسد.
(ّن پَؿبًی ثیي ػغح )110kV ٍ 220kV
 ة) ػغَح ٍلتبط قبًًَی کِ ؿجکِ تَصیغ ٍ اًتقبل سا اص ّن جذا هی کٌٌذ
هی تَاًٌذ اص یک هٌغقِ ثِ هٌغقِ دیگش هتفبٍت ثبؿٌذ.
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ثٌبثشایي ثبیذ ثشای تـخیص ؿجکِ تَصیغ ٍ اًتقبل ثِ جبی
ػغَح ٍلتبط ،اص تؼبسیف قبًًَی ّش کـَس اػتفبدُ کشد.

ؿجکِ تَصیغ ٍ اًتقبل
تؼشیف یک ػیؼتن اًتقبل:
 دس یک ػیؼتن ثشق سقبثتی ،تؼشیف قبًًَی ػیؼتن اًتقبل ػجبست اػت
اص ػیؼتوی کِ تَػظ ؿشکت ّبی هؼتقلی ػول هی کٌذ کِ دس تَلیذ
ثشق ٍ تَصیغ ٍ خَسدُ فشٍؿی آى ًقـی ًذاسًذ.

تؼشیف یک ػیؼتن تَصیغ:
 ػجبست اص ػیؼتوی اػت کِ تَػظ ؿشکتْبی تَصیغ هذیشیت ؿذُ ٍ
قذست الکتشیکی سا اص یک ؿجکِ یب هصشف کٌٌذُ ّب تأهیي کشدُ ٍ دس
اهَس تَصیغ ٍ خَسدُ فشٍؿی ٍاسد هی ؿَد.
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 دس ثشخی کـَسّب (هثل ػَئذ) ؿجکِ ّبی ًبحیِ ای ( )regionalکِ
ثیي ؿجکِ گؼتشدُ هلی ٍ ؿجکِ ّبی هحلی ٍجَد داسًذ ،قؼوتی اص
ؿجکِ تَصیغ ثِ حؼبة هی آیٌذ.

 .3اًذاصُ تَلیذ پشاکٌذُ
 دس تؼشیف آکشهي ،اًذاصُ تَلیذ پشاکٌذُ دس ًظش گشفتِ ًـذُ اػت.

 چشا؟

 هبکضیون اًذاصُ یک  DGکِ ثِ یک ؿجکِ تَصیغ ٍصل هی ؿَد ثِ
ظشفیت ؿجکِ ثؼتگی داسد ٍ ؿجکِ ّبی تَصیغ هختلف ظشفیت
هتفبٍتی داسًذ.
 اهب  DGرا هی تَاى ثز اعبط اثؼبدػ تقغین ثٌذی کزد:

;Micro distributed generation: ~ 1 Watt < 5 kW
; Small distributed generation: 5 kW < 5 MW
; Medium distributed generation: 5 MW < 50 MW
 Large distributed generation: 50 MW < ~ 300MW.
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ً .4بحیِ تحَیل تَاى
 دس تؼشیف آکشهيً ،بحیِ تحَیل تَاى دس ًظش گشفتِ ًـذُ اػت.
 ثزای هؼزفی یک هٌجغ  DGکِ تَاًؼ فقط در یک ًبحیِ خبؿ هصزف ؽَد
لفظ  Embedded DGهٌبعت تز اعت.

 .5تکٌَلَطی
 دس تؼشیف آکشهيًَ ،ع تکٌَلَطی دس ًظش گشفتِ ًـذُ اػت.
 DG هی تَاًذ تکٌَلَطی ّبی هتؼذدی سا دس ثشثگیشد.
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 .6اثشات صیؼت هحیغی
 دس تؼشیف آکشهي ،اثشات صیؼت هحیغی دس ًظش گشفتِ ًـذُ اػت.
 چزا کِ ثزرعی اثزات سیغت هحیطی ت ٍلیذ پزاکٌذُ ثغیبر پیچیذُ اعت.
(ؽبهل )indirect emission ٍ direct emission

 .7هذ ػولکشد
(هثال دارای قبثلیت ثزًبهِ پذیز ثَدى ٍ قبثل دیغپچ ثَدى)
 دس تؼشیف آکشهي ،هذ ػولکشد دس ًظش گشفتِ ًـذُ اػت.
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 .8هبلکیت
 دس تؼشیف آکشهي ،هبلکیت دس ًظش گشفتِ ًـذُ اػت.
 گزچِ در ثزخی کؾَرّب ثیبى هی ؽَد کِ  DGثبیذ هبلک ّبی هغتقل اس
ؽزکت ّبی ثشرگ ٍ دٍلتْب داؽتِ ثبؽذ ٍ یب هبلک آًْب خَد هصزف کٌٌذُ ّب
ثبؽذٍ ،لی ایي اهز کلی ًیغت.

ً .9فَر تَلیذ پشاکٌذُ
(یؼٌی چِ هقذار اس تَاى هصزفی ؽجکِ را تَلیذ کٌذ)
 دس تؼشیف آکشهي ،هیضاى ًفَر دس ًظش گشفتِ ًـذُ اػت.
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تؼشیف تَلیذ پشاکٌذُ
 ثٌبثِ تؼزیف آکشهي ،در تؼزیف  DGهحل ًصت ٍاحذ تَلیذی ًغجت ثِ ظزفیت
آى اّویت ثیؾتزی دارد DG .ثٌبثزایي چٌیي تؼزیف هی ؽَد:

یک هٌجغ تَلیذ تَاى الکتشیکی کِ ثِ صَست هؼتقین ثِ ؿجکِ
تَصیغ ًصت ؿَد ٍ یب دس ػوت هصشف کٌٌذُ هیتش ثبؿذ.
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هٌجغ پشاکٌذُ چیؼت؟


distributed resources are:

„„demand- and supply-side resources that can
be
deployed
throughout
an
electric
distribution system to meet the energy and
reliability needs of the customers served by
that system. Distributed resources can be
installed on either the customer side or the
utility side of the meter‟‟.
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هٌجغ پشاکٌذُ چیؼت؟


demand-side resources, such as load management
systems, to move electricity use from peak to off
peak periods, and energy efﬁciency options, e.g. to
reduce peak electricity demand, to increase the
efﬁciency of buildings or drives for industrial
applications or to reduce the overall electricity
demand. An important aspect of the concept of
distributed resources is that the demand-side
resources are not only based on local generation
within the electrical system on the customer‟s side
of the meter, but also on means that reduce
customer demand. That will inﬂuence the
electricity supply from the distribution network.
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 گبًِ هذیشیت ثبس6 ػیبػت ّبی
Peak clipping Load shifting
 Conservation Load building


Valley filling
Flexible load shape
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ظشفیت پشاکٌذُ چیؼت؟


Distributed capacity now includes all aspects of
distributed generation and distributed resources
plus reserve capacity, e.g. stand-by generators or
load management, to minimize the requirements

for over-dimensioning of transmission/distribution
system.
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