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پيكبراي كنترل هاي پاسخگويي بار برنامه  

ر وا ر   
  ضوابط اجرايي 

 

  
  34از  30 صفحه

   امضاء

  فشرده ريزي شده مشتركين ايستگاه گاز طبيعيضوابط اجرايي برنامه قطع بار برنامه  -9
جهت مشاركت در برنامه پاسخگويي بار براي  )CNGفشرده ( هاي پمپ گاز طبيعيبه منظور تشويق مشتركين ديماندي ايستگاه

  گردد:به شرح ذيل جهت اجرا ابالغ ميمديريت مصرف در ساعات اوج بار شبكه سراسري برق ضوابط 
  ماه است. مرداد يانتها يماه ال تير ياز ابتدا يطول دوره همكار 1-9
 باشد.روز كاري مي 5حداقل بازه همكاري قابل قبول  2-9
 ساعت در روز است. 2حداقل زمان همكاري  3-9
 برابر خواهد شد. 2قدار پاداش همكاري آنها هاي تير و مرداد همكاري داشته باشند، ممشتركيني كه در كل روزهاي كاري هفته ماه 4-9
 گيري و يا ديتاالگر مناسب براي ثبت پروفيل بار روزانه باشد.تواند در اين برنامه شركت نمايد كه داراي وسايل اندازهمشتركي مي 5-9
مورد محاسبه قرار ساعت قبل از ساعت توافق شده براي همكاري  4متوسط ديماند مصرفي در هر روز از ميانگين ديماند مصرفي  6-9

 خواهد گرفت.
مقدار كاهش قدرت از تفاضل متوسط ديماند مصرفي و متوسط ديماند ساعات همكاري در هر روز بدست خواهد آمد. در رابطه پاداش  7-9

 هاي قدرت در هر روز همكاري درج شود.بهاي قدرت، بايد متوسط مقدار كاهش
 باشد:مي» 13«در برنامه پاسخگويي بار به شرح روابط زير و جدول شماره  كنندهپاداش در نظر گرفته شده براي مشتركين شركت 8-9

 شده ييجوصرفه يانرژ همكاري =ت اساعكل  تعداد×  افتهيقدرت كاهش متوسط مقدار 

  انرژي بهاي پاداش=  شده جوييصرفه انرژي مقدار×  تخفيف بهاي
تعداد روز همكاري
   قدرت يپاداش بها=  )مقدار كاهش قدرت× ت قدر يبها× قدرت  يبها فيتخف بيضر(×  

  پاداش كل=  قدرت بهاي پاداش+  انرژي بهاي پاداش
  

  »13«جدول شماره 
  فشرده مشتركين ايستگاه پمپ گاز طبيعي

کاری  ش  بازه ھم ف  درتصد کا درت  ھای  ھای  ف    ر 
  10  باريبار + نرخ مياننرخ اوج  درصد و باالتر 70  تير ماه
  12  باريبار + نرخ مياننرخ اوج  درصد و باالتر 70  مرداد ماه

 
نامه منعقد نمايد كه تعدادي از مشتركين از ساعت اي تفاهمتواند به گونهساعت پيك روز مي 4شركت براي پوشش كنترل بار   9-9

 17الي  13اي پيك از ساعت هايي كه دارشركت در برنامه مشاركت نمايند. 16الي  14و تعدادي ديگر از ساعت  14الي  12
 استفاده كنند. 17الي  15و يا  15الي  13توانند از ساعت هستند متناظراً مي

 بعد از اتمام روز 7نامه اطالعات مشترك را در سامانه پيك بار وارد نموده و حداكثر شركت بايد بالفاصله بعد از تبادل تفاهم 10-9
و در صورت عدم  شده باشدي در سامانه مديريت پيك بار بارگذاري پروفيل بار روزهاي همكاربرنامه بررسي نمايد 

 وجود پروفيل بار در سامانه، اقدام الزم را بعمل آورد.

  نامهفرم تفاهم 11-9


