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 ، نسرين محدثشقايق يوسفي، هادي مدقق

 معاونت سيستم هاي اندازه گيري و شبكه هوشمند
 سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)

 تهران، ايران
4TUsh.yousefi@gmail.comU4T, 4TUmodaghegh@saba.org.irU4T, 4TUmohades@tavanir.org.irU4T 

 
 تعرفه زمان استفاده يكي از انواع برنامه هاي پاسخگويي بار —چكيده 

زمان محور است كه براي مديريت بار الكتريكي شبكه از طريق تغيير قيمت 

برق در ساعات اوج بار و غير آن، بكار گرفته مي شود. اين مقاله، بخشي از 

تحقيقات انجام شده در زمينه پياده سازي برنامه هاي پاسخگويي بار در كشور 

را ارائه مي نمايد كه به تعرفه زمان استفاده مبتني بر مطالعات بار منطقه اي و 

تغييرات قيمت انرژي مي پردازد. تعرفه زمان استفاده پيشنهادي، بر مبناي 

اصالح برنامه سه زمانه فعلي از منظر تنظيم ساعات اوج بار و كم باري و نيز 

تعرفه مختص هر بازه اما با رعايت قيد عدم تغيير نرخ متوسط برق تنظيم 

شده است. در اين طرح كه به تصويب هيات مديره محترم شركت مادر 

تخصصي توانير رسيده است، شركت هاي توزيع و برق منطقه اي كشور بر 

اساس مطالعات بار گروه هاي مختلف مشتركين ديماندي خود، تعرفه زمان 

استفاده ويژه هر يك از گروه ها را طراحي و به عنوان تعرفه اختياري جديد 

 به مشتركين ديماندي با قدرت بيش از يك مگاوات پيشنهاد مي نمايند.  

 پاسخگويي بار، تعرفه زمان استفاده، الگوي بار، —ه هاي كليدي واژ 
 اوج بار، كم باري، ميان باري، مشتركين ديماندي

 مقدمه   .۱
يكي از ابزارهاي مديريت سمت تقاضا، اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار 

)DR است كه مجموعه اي از برنامه هاي زمان محور و تشويق محور را شامل (
 كين در جهتمشتر مندسازيتوان به انواع راهكارهاي بار پاسخگوييمي شود. 

كاهش هزينه ها در دو بخش توليد  بهمنظور الكتريكي انرژي مصرف الگوي بهبود
تعرفه زمان   اطالق مي گردد.شبكه اطمينان قابليت بهبود نيز وو مصرف برق 

) نوعي از برنامه پاسخگويي بار زمان محور است كه در آن، TOUاستفاده (
هزينه انرژي مصرفي اساس زمان مصرف، تعيين و دريافت مي گردد. تعرفه زمان 

استفاده فراگيرترين نوع تعرفه در اغلب كشورهاي دنياست. طراحي مناسب 

 مي تواند افزايش سود و بهره وري در دو سوي توليد و مصرف برق TOUبرنامه 
]. طيف وسيعي از تحقيقات در حوزه برنامه هاي 1را به دنبال داشته باشد [

پاسخگويي بار به ويژه برنامه زمان استفاده در مجامع علمي مختلف به ثبت 
رسيده  است. برخي از آنها به مسئله طراحي برنامه با رعايت قيود مختلف شبكه 

]. دسته ديگر نتايج پياده سازي اين برنامه براي گروهي 2و مشتركين پرداخته اند [
] و برخي نيز به بهره برداري بهينه از ساير 3-5از مشتركين را گزارش نموده اند [

 ].6و7فن آوري هاي موجود با وجود تعرفه زمان استفاده پرداخته اند [
هم اكنون يك نوع از تعرفه زمان استفاده با نرخ هاي مشخص در تمامي 

كنتورهاي چند زمانه كشور به عنوان تعرفه مصوب براي انرژي مصرفي در نظر 
 4. همچنين شركت هاي توزيع و برق منطقه اي مي توانند ]8گرفته مي شود [

 8 ساعت ميان باري و 12ساعت از شبانه روز را به عنوان ساعات پرباري، 
ساعت كم باري در نظر بگيرند. اما در اغلب استانهاي كشور، تنظيمات پيش 

 فرض كنتورها براي كليه مشتركين مورد استفاده قرار مي گيرد. 
بر اساس مطالعات الگوي بار كشور، ساعات اوج بار در ايام مختلف سال بر 
ساعات اوج بار در تعرفه سه زمانه فعلي منطبق نيست و به عبارت ديگر، تعرفه 

برق از منحني بار مصرفي و قيمت تمام شده انرژي فاصله گرفته كه اين عدم 
تطابق به كاهش كارآيي تعرفه مذكور منجر شده است. اضافه پرداخت مصارف 

تخفيف مصارف كم باري نيز نتوانسته است مشوق خوبي براي اصالح اوج بار و 
الگوي مصرف برق باشد. عدم تحقق اهداف مورد انتظار از تعرفه زمان استفاده 

] جابجايي مقدار قابل توجه 5در موارد ديگري نيز گزارش شده است. مرجع [
بار به ساعات صبح، شكل گيري پيك صبحگاهي و افزايش انرژي مصرفي 

مشتركين عالوه بر عدم رفع تراكم بار پست ها در ساعات اوج بار عصر و كاهش 
 براي گروهي از TOUدرآمد فروش برق را از نتايج اجراي نوعي تعرفه 

 مشتركين اعالم نموده است.
از سوي ديگر، اگر گروه هاي مختلف مشتركين مورد مطالعه قرار گيرند، 

مشاهده مي شود كه مشتركين گوناگون به شيوه هاي متفاوت و با اهداف 
گوناگوني از انرژي الكتريكي استفاده مي كنند. تفاوت در سبك مصرف به تفاوت 
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عي اوج اقدر منحني بار مصرف كنندگان منجر مي شود كه به ناهمزماني ساعات و
بار و كم باري گروه هاي مختلف مي انجامد. در همين راستا، سازمان بهره وري 

انرژي ايران (سابا) به عنوان نهاد متولي بهينه سازي مصرف انرژي در كشور، بر 
 به مشتركين TOUآن شده است تا پيشنهاد پيش رو مبني بر ارائه تعرفه جديد 

ديماندي را ارائه دهد. تعرفه زمان استفاده اي كه در اين مقاله پيشنهاد مي شود، بر 
مبناي اصالح برنامه سه زمانه فعلي از منظر تنظيم تعداد و شماره ساعات اوج 

بار و كم باري و نيز تعرفه مختص هر بازه اما با رعايت قيد عدم تغيير نرخ 
متوسط برق تنظيم  شده است. بر اساس پيشنهاد طرح شده، الزم است در هر 

منطقه از كشور متناسب با نوع مشترك و با توجه به تغييرات الگوي بار منطقه اي 
اي طراحي گردد. اما به منظور و قيمت انرژي برق، برنامه زمان استفاده ويژه

مديريت بهينه بار سراسري شبكه الزم است تمامي طرح هاي تهيه شده براي اين 
نوع تعرفه در شركت هاي توزيع و برق منطقه اي به تاييد مرجع ذيصالح برسد تا 

هدف غايي مديريت بار و انرژي در كشور محقق گردد. تعرفه زمان استفاده 
پيشنهادي، به تصويب هيات مديره محترم شركت توانير رسيده است و از ابتداي 

 به عنوان تعرفه جديد اختياري به مشتركين ديماندي با قدرت بيش 1394سال 
 از يك مگاوات پيشنهاد مي گردد.  

 به بررسي تعرفه زمان استفاده فعلي مي پردازد. بخش 2در ادامه اين مقاله، بخش 
 4 تعرفه پيشنهادي مبتني بر مطالعات بار و قيمت انرژي را تشريح مي كند. بخش 3

  نتايج بدست آمده را بيان مي كند.5مطالعات عددي را ارائه مي نمايد و بخش 

 تعرفه زمان استفاده فعلي .۲
است قيمت محور ، يكي از انواع برنامه هاي TOUدر برنامه پاسخگويي بار 

 مصرف انرژي، تعرفه متغيري براي مشتركين در نظر مي گيرد. زمانكه بر اساس 
منظور از زمان در اين نوع از تعرفه، مي تواند ساعات مختلف روز، روزهاي 

 دو فاكتور تعيين كننده TOUدر برنامه  متفاوت هفته و ايام متفاوت سال باشد.
وجود دارد؛ بازه هاي زماني و تعرفه اعالم شده براي هر بازه. در كشور ما، برنامه 

TOU تعرفه هاي برق و شرايط " طبق مصوبه وزارت محترم نيرو تحت عنوان
عمومي آنها براي مشتركين تحت پوشش شركت هاي برق منطقه اي و توزيع برق 

  به عنوان مشوقي براي اصالح الگوي مصرف مورد استفاده قرار مي گيرد. "]8[
با توجه به تعرفه هاي مصوب برق براي كليه مشتركين، اضافه پرداخت مصرف 
در ساعات اوج بار، دو برابر تخفيف مصرف در ساعات كم باري در نظر گرفته 

 شده اما طول دوره كم باري، دو برابر طول اوج بار لحاظ شده است. 
 در كشور به تفكيك شش TOU زمان بندي پيش فرض برنامه 1جدول 

ماهه اول و دوم سال را نشان مي دهد. الزم به ذكر است كه هيات مديره 
 اختيار عمل دارند TOUشركت هاي توزيع برق كشور در تغيير ساعات برنامه 

اما در اغلب استانها، تغييري در اين ساعات پيش فرض داده نشده و كنتورهاي 

مشتركين بر اساس تنظيمات اوليه خود، ميزان مصرف در بازه هاي سه گانه را 
  منظور مي كنند.

  در كشورTOU: زمان بندي برنامه 1جدول 
 شش ماهه دوم سال شش ماهه اول سال بازه

 17   تا 5 ساعت از  ساعت  12 20   تا 8 ساعت از ساعت  12 ميان باري

 21  تا 17 ساعت از ساعت 4 24  تا 20  ساعت از ساعت 4 اوج بار

 5  تا  21 ساعت از ساعت 8 8 تا  24  ساعت از ساعت 8 باريكم

از سوي ديگر مي توان ساعات واقعي اوج بار، كم باري و ميان باري را بر 
 الگوي بار كل كشور و الگوي بار 1اساس بار ساعتي شبكه بررسي نمود. شكل 

دو استان بوشهر و زنجان به عنوان مناطق پايلوت در سه روز از ماه هاي 
  بر اساس TOUفروردين، مرداد و آذر و نيز تقسيم بندي ساعات 

 را نشان مي دهد. ساعات اوج بار، كم باري و ميان باري پيش فرض 1جدول 
 به ترتيب با رنگهاي صورتي، سبز و زرد نشان داده  فعليTOUدر برنامه 
 شده اند. 

 مشاهده مي شود، تفاوت مشخصي بين ساعات 1همانطور كه در شكل 
 و تغييرات واقعي الگوي بار كشور وجود دارد. حتي اگر TOUاعالم شده 

 TOUشركت هاي توزيع برق كشور از اختيار عمل خود در تغيير ساعات 
 باقي خواهد TOUاستفاده نمايند، فاصله زيادي با اهداف مورد انتظار تعرفه 

تفاوت بين الگوي مصرف در مناطق مختلف كشور و گاه فاصله قابل توجه ماند. 
بين الگوي كلي بار شبكه كشور با الگوي بار برخي استانها، نكته قابل توجه اما 

 چند نكته 1). مشاهده شكل 1ست (شكل  در كشور اTOUمغفول مانده برنامه 
 مهم را آشكار مي سازد. 

20/1/1392الف) بار ساعتي در تاريخ 

15/5/1392ب) بار ساعتي در تاريخ 
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2/9/1392پ) بار ساعتي در تاريخ   

  بوشهر و زنجان در مقايسه با الگوي بار كشور هاي: الگوي بار استان1شكل 

اول آنكه در برخي از ايام سال، الگوي بار مناطقي از كشور با الگوي بار كل 
شبكه هم آهنگ و هم سو نيست. نمونه اين مسئله در فروردين ماه بين بار استان 

دوم آنكه در ايام گرم سال، روند تغييرات  بوشهر و بار شبكه ديده مي شود.
الگوي بار مناطق گرمسير كشور انطباق بسيار واضحي با آهنگ حركت الگوي 

-ب). اين نكته با توجه به 1بار كشور دارد (مانند بار مردادماه در شكل 
تاثيرپذيري بار شبكه از ادوات سرمايشي در ماه هاي گرم سال كامال موجه و 
منطقي است. مسئله آخر اينكه ممكن است بر خالف روزهاي گرم نيمه اول 

سال، در ايام سرد سال بار مناطق سردسير از بار مناطق گرمسير  پيشي بگيرد اما 
 آهنگ تغييرات بار مناطق و بار كل كشور تقريبا هم سو و هم جهت است. 

، تنها به سه روز از سال و مقايسه بار 1نمونه هاي نشان داده شده در شكل 
دو استان با بار كل كشور مي پردازد. اما مثال خوبي براي مقايسه بار مناطق و بار 
كلي شبكه است و با استفاده از داده هاي بار كشور، مي توان نشان داد كه در ساير 

از مقايسه بار مناطق ديگر  استانها و ساير ايام سال نيز موارد مشابهي وجود دارد.
كشور و بار كل شبكه در ايام مختلف سال به اين نكته مهم دست مي يابيم كه 
نمي توان براي كل مناطق كشور و در تمامي ايام سال نسخه واحدي از برنامه 

زمان استفاده تجويز كرد. حتي بهتر است به جاي تعريف دو سري ساعات 
TOU در دو نيمه سال، بنابر طبيعت الگوي بار هر منطقه براي تقسيم بندي ايام 

 تصميم گرفت. اين نكته، ضرورت TOUسال و دسته بندي آنها از نظر ساعات 
تصميم سازي محلي براي افزايش كارآيي برنامه زمان استفاده و طراحي تعرفه 

TOU را آشكار مي سازد. از سوي ديگر، سبك  بر اساس مطالعات بار منطقه اي
مصرف و نوع بهره مندي گروه هاي مختلف مشتركين از انرژي الكتريكي نيز 

متفاوت و متغير است، به نحوي كه بسياري از اوقات، اوج بار گروهي از 
مشتركين با كم باري گروه ديگر هم زمان است. بنا بر اين واقعيت، در صورتي 

 جديد دست يافت كه TOUمي توان به بيشترين مزايا از پياده سازي برنامه 
اختالف ذاتي بارهاي مختلف نيز مد نظر طراحان برنامه قرار گيرد و نه تنها بار 
مناطق، بلكه بار مشتركين مختلف نيز (به تفكيك نوع تعرفه) مستقل از يكديگر 

 مورد مطالعه قرار گيرد تا برنامه هاي جداگانه اي بدست آيند.

 تعرفه زمان استفاده پيشنهادي .۳
اجراي هر برنامه پاسخگويي بار، هدف خاصي را دنبال مي كند. برخي از 

 براي پيك سايي، برخي با هدف تسطيح پروفيل بار و برخي به DRبرنامه هاي 
منظور كاهش انرژي مصرفي مورد استفاده قرار مي گيرند. برنامه زمان محور 

TOU با اهداف پيك سايي، دره زدايي و در حالت كلي جابجايي بار مشتركين 
 بايد با اوج بار و كم باري TOUپياده سازي مي گردد. بنابراين تنظيم ساعات 
 واقعي الگوي بار منطقه تطابق داشته باشد. 

كنتورهايي كه امكان ثبت بار ساعتي مشترك را دارند، مي توانند در اجراي 
 مورد استفاده قرار گيرند. مشتركين ديماندي و نيز TOUتعرفه پيشنهادي 

مشتركيني كه به كنتورهاي هوشمند مجهز مي شوند، هيچ مشكلي در مشاركت 
 در گام نخست به TOU ندارند. از همين رو، تعرفه جديد TOUدر برنامه 

مشتركين ديماندي با قدرت بيش از يك مگاوات پيشنهاد مي گردد. اما الزم به 
ذكر است كه مشتركيني كه از كنتورهاي ديجيتال فعلي استفاده مي كنند نيز 

 پيشنهادي شركت كنند. تغيير دوره اي تنظيمات ساعت TOUمي توانند در برنامه 
اوج بار، ميان باري و كم باري در كنتورهاي ديجيتال، الزمه اجراي تعرفه جديد 

براي  اين دسته از مشتركين است. اين تغيير مي تواند توسط مامورين قرائت 
كنتور كه به صورت دوره اي براي ثبت مقادير مصرف مراجعه مي كنند، انجام 

 گردد.
 الزم است هر دو بعد زمان و قيمت TOUبراي دستيابي به برنامه بهينه 

مورد توجه كافي قرار گيرد. از همين رو، ساختار پيشنهاد شده براي طراحي 
 (تعداد ساعات اوج بار و ساعات TOUبرنامه بهينه شامل طراحي ساعات بهينه 

كم باري و نيز شماره ساعات مذكور) و البته تعرفه بهينه اين نوع برنامه مي گردد. 
 به نمايش گذاشته شده 2شكل  در TOUفرآيند كلي طراحي تعرفه پيشنهادي 

 است.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOU: فرآيند كلي طراحي برنامه 2شكل 
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 بار و قيمت انرژي  بر اساس تعيين فصول تعرفه

  در هر فصلTOUتعيين تعداد ساعات 

   در هر فصلTOUتعيين تعرفه بهينه   در هر فصلTOUتعيين شماره ساعات 

  منطقه ايTOUبرنامه 

 الگوي بار منطقه اي و قيمت انرژي
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تعيين فصول تعرفه با توجه به الگوي بار منطقه اي و  .۳.۱
 قيمت انرژي

 الزم است تغييرات الگوي بار منطقه و TOUبراي تعيين ساعات بهينه 
 در TOUقيمت تمام شده انرژي در سال مورد بررسي قرار گيرد. ساعات بهينه 

كل سال، يكسان نيستند و بنابر الگوي مصرف انرژي تغيير مي كنند. در اين 
مرحله بايد تغييرات قيمت برق و بار مشتركين را مورد بررسي قرار داد. مي توان 

الگوي بار كل منطقه را به عنوان مرجع مطالعات در نظر گرفت كه حاصل آن 
 براي كليه مشتركين منطقه خواهد بود. اما از سوي ديگر، TOUتنظيم برنامه 

تفاوت سبك مصرف در گروه هاي مختلف مشتركين يك منطقه نيز غيرقابل 
 در گرو تفكيك مشتركين با توجه به TOUانكار است. اجراي كارآمدتر برنامه 

نوع تعرفه آنها و تنظيم برنامه خاص براي هر گروه از آنهاست. اين امر، مستلزم 
آن است كه تمامي مطالعاتي كه در اين بخش به آن اشاره مي گردد براي 

گروه هاي مختلف مشتركين و با استفاده از الگوي بار نمونه آن ها انجام پذيرد و 
  ويژه اي تدوين و به آنها پيشنهاد گردد.TOUبراي هر گروه برنامه 

 نياز به تعريف دوره هاي هفتگي يا ماهانه  دارد كه در TOUاجراي برنامه 
طول هر دوره، ساعات يكساني به عنوان ساعات اجراي برنامه به مشتركين اعالم 

گردد. اين دوره ها را فصول تعرفه مي ناميم. به منظور تعيين ساعات بهينه بايد 
فصول تعرفه براي گروه هاي مختلف مشتركين منطقه مشخص شوند. هر فصل 

تعرفه به دوره اي اطالق مي گردد كه مي توان براي كل داده هاي بار ساعتي آن 
مقدار ميانگين و به تبع آن انحراف استاندارد داده ها از مقدار ميانگين را تعريف 
نمود به شرطي كه با انتخاب فصول تعرفه در سال، كمترين انحراف ميانگين در 

انجام مي شود كه كل سال حاصل گردد. بنابراين انتخاب فصول تعرفه به صورتي 
داده هاي بار ساعتي هر فصل بيشترين نزديكي و قرابت را با يكديگر داشته 

باشند. به عبارت ديگر تغيير فصل تعرفه از فصلي به فصل ديگر نشان دهنده 
تغييرات قابل توجه در الگوي بار مشتركين منطقه مي باشد كه خود معلول 

 تغييرات آب و هوا و ساير عوامل موثر بر بار الكتريكي مي باشد. 
فصول تعرفه را مي توان به شكل چندين روز مشخص، چندين هفته 

مشخص و يا با استفاده از ماه ها تعيين نمود. بدون شك، تعيين فصول بر اساس 
شماره روزها، بيشترين دقت و تعيين آن ها با استفاده از ماه ها، كمترين دقت را 

به دنبال خواهد داشت. به منظور ايجاد تعادل بين دقت محاسبات در مرحله 
طراحي و سهولت پيروي از تعرفه پيشنهادي در زمان اجرا، فصول تعرفه بر 

 مي توانند TOUاساس هفته ها تعيين مي شوند. هرچند كه شركت هاي مجري 
 فصول تعرفه خود را با استفاده از ماه ها نيز تعيين نمايند.

 هفته و يك روز 52 روز و يا 365 ساعت، 8756سالهاي غير كبيسه از 
 تقسيم گردد. در فصل تعرفه  𝑛𝑛تشكيل شده است. فرض كنيم كل سال به

 شماره هفته 𝑠𝑠i+1 اُم باشد،  𝑖𝑖 فصل تعرفه شماره هفته آغازين 𝑠𝑠𝑖𝑖اينصورت اگر 

𝑖𝑖)فصل آغازين  + خواهد بود.   اُم 𝑖𝑖فصل اُم و در نتيجه نشان دهنده پايان  (1
 اُم از روز شماره  𝑖𝑖فصل تعرفهبنابراين روزهاي قرار گرفته در 

[1 + 7(𝑠𝑠𝑖𝑖 − 𝑠𝑠𝑖𝑖+1)7] تا روز شماره [(1 −  سال خواهند بود كه كل [(1
 اُم محسوب مي شود. مقدار  𝑖𝑖مقادير بار ساعتي در اين روزها به عنوان بار فصل

 ) بدست مي آيد.1 اُم با توجه به ( 𝑖𝑖ميانگين بار فصل

)1( 
𝑚𝑚𝑖𝑖 =

1
24[7(𝑠𝑠𝑖𝑖+1 − 𝑠𝑠𝑖𝑖)] � �𝐿𝐿(𝑑𝑑, ℎ)

24

ℎ=1

[7(𝑠𝑠𝑖𝑖+1−1)]

𝑑𝑑=[1+7(𝑠𝑠𝑖𝑖−1)] 

 

,𝐿𝐿(𝑑𝑑)، 1كه در ( ℎ) مقدار بار گروهي از مشتركين منطقه در ساعت ℎ اُم 
 اُم سال مي باشد.همچنين مقدار انحراف استاندارد مقادير بار از ميانگين 𝑑𝑑از روز 
𝑚𝑚𝑖𝑖 فصل تعرفه در 𝑖𝑖 ) تعيين مي گردد.2 اُم از ( 

)2( 
𝑠𝑠𝑖𝑖 = �

∑ ∑ (𝐿𝐿(𝑑𝑑, ℎ) −𝑚𝑚𝑖𝑖)224
ℎ=1

[7(𝑠𝑠𝑖𝑖+1−1)]
𝑑𝑑=[1+7(𝑠𝑠𝑖𝑖−1)] 

24[7(𝑠𝑠𝑖𝑖+1 − 𝑠𝑠𝑖𝑖)] − 1 �

1
2�

 

با استفاده از روابط باال، مطالعه آماري ساده اي بر داده هاي بار منطقه در كل 
 براي تمامي گروه هاي مشتركين با شرط 𝑠𝑠𝑛𝑛 تا 𝑠𝑠1سال انجام مي شود و مقادير 

فصول حداقل سازي انحراف استاندارد بار در كل سال بدست مي آيند. بنابراين 
,𝐿𝐿(𝑑𝑑) به جاي بار ساعتي 1) و (2 منطقه مشخص مي گردند. در (تعرفه ℎ) 

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚مي توان از مقادير بار بيشينه روزانه ( (𝑑𝑑) و يا بار كمينه روزانه (
)𝐿𝐿𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 (𝑑𝑑) به ترتيب بر اساس فصول تعرفه) استفاده نمود. در اينصورت 

 ميانگين اوج بار روزانه و يا بر پايه ميانگين كمترين بار روزانه تعيين مي  شوند. 
الزم است از الگوي بار منطقه اي در كنار تغييرات قيمت تمام شده برق به 
عنوان داده هاي ورودي اين الگوريتم استفاده نمود. بنابراين عالوه بر مطالعه بار 

,𝑃𝑃(𝑑𝑑منطقه، در معادالت فوق از داده هاي قيمت  ℎ) به جاي 𝐿𝐿(𝑑𝑑, ℎ) استفاده 
مي شود تا از تركيب مطالعات كامل بار و قيمت (بر اساس الگوريتم معرفي شده 

 در اين بخش) به برنامه زمان استفاده بهينه دست يافت.   

  در هر فصل تعرفهTOUتعيين ساعات  .۳.۲
 ساعت 𝑀𝑀𝑖𝑖 ساعت اوج بار، 𝑃𝑃𝑖𝑖 اُم، تعداد 𝑖𝑖در هر روز از فصل تعرفه 

𝑃𝑃𝑖𝑖 ساعت كم باري وجود دارند. بنابراين 𝑂𝑂𝑖𝑖ميان باري و  + 𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝑂𝑂𝑖𝑖 = 24 
𝑃𝑃𝑖𝑖 با TOUخواهد بود. در شرايط حاضر، برنامه فعلي  = 4 ،𝑀𝑀𝑖𝑖 =  و 12

𝑂𝑂𝑖𝑖 =   ساعت اجرا مي گردد. 8

 TOUتعداد ساعات 
)، 𝑂𝑂𝑖𝑖 و 𝑀𝑀𝑖𝑖 و 𝑃𝑃𝑖𝑖براي تصميم گيري در مورد تعداد ساعات در هر بازه (

 بار بيشينه روز است 𝛼𝛼%مي توان تعداد ساعات شبانه روز كه بار آنها بيشتر از 
 𝛼𝛼 اُم در نظر گرفت. درصد 𝑖𝑖را به عنوان تعداد ساعات اوج بار در فصل تعرفه 

 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑑𝑑% را اختيار كند. فرض كنيم 90% و يا 85%، 80مي تواند مقاديري همچون 
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 اُم) باشد كه بار 𝑖𝑖 اُم از سال (واقع شده در فصل تعرفه 𝑑𝑑 تعداد ساعاتي در روز
 )). 3 اوج بار بيشينه همان روز است ((𝛼𝛼%آنها مساوي يا بيشتر از 

)3( 

𝐿𝐿�𝑑𝑑, ℎ𝑗𝑗 � ≥
𝛼𝛼

100
× max

𝑘𝑘
[𝐿𝐿(𝑑𝑑, ℎ𝑘𝑘)] 

𝑑𝑑 = {[1 + 7(𝑠𝑠𝑖𝑖 − 1)], … , [7(𝑠𝑠𝑖𝑖+1 − 1)]}  
𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑃𝑃𝑖𝑖𝑑𝑑  ,  𝑘𝑘 = 1,2, … , 24 

مشكل اين روش در اين است كه حتي در يك فصل تعرفه، تعداد ساعات 
 با 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑑𝑑 در كل روزهاي فصل يكسان نيستند. يعني مقادير 𝛼𝛼%با بار بيش از 

) تغيير مي كند. بنابراين الزم است تعداد ساعات باري كه 𝑑𝑑تغيير شماره روز (
شامل اين شرط مي شوند در طول فصل تعرفه، مورد بررسي قرار گيرد و مقدار 

 متوسط اين تعداد انتخاب گردد:

)4( 
𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛(𝑃𝑃𝑖𝑖𝑑𝑑) 

𝑑𝑑 = {[1 + 7(𝑠𝑠𝑖𝑖 − 1)], … , [7(𝑠𝑠𝑖𝑖+1 − 1)]}  
از سوي ديگر به منظور رعايت حال مشتركيني كه داوطلب شركت در اين 
برنامه هستند، بهتر است تعداد ساعات اوج بار در هر فصل، از مقدار مشخصي 

𝑃𝑃𝑖𝑖كمتر باشد. يعني  ≤ 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 در اينصورت با رعايت اين قيد، نزديكترين عدد .
صحيح به مقدار متوسط تعداد ساعات اوج، به عنوان تعداد نهايي در نظر گرفته 

) نيز صدق كنند. در 5مي شود. تعداد ساعات اوج بار و كم باري بايد در قيد (
  ساعت خواهد ماند.12اينصورت تعداد ساعات ميان باري در تمام سال، 

)5( 𝑃𝑃𝑖𝑖 + 𝑂𝑂𝑖𝑖 = 12 
 ساعت 8 ساعت اوج بار و 4اين قيد در برنامه فعلي رعايت شده است (

) بدست 4 كه از ( 𝑃𝑃𝑖𝑖) و عدد 5كم باري در نظر گرفته شده است). بر اساس (
  يعني تعداد ساعات كم باري مشخص مي گردد. 𝑂𝑂𝑖𝑖آمده است، مقدار 

 TOUشماره ساعات 
براي تعيين شماره ساعات در هر فصل تعرفه الزم است رشته اعداد بار 

ساعت ابتداي رشته  𝑃𝑃𝑖𝑖ساعتي مشتركين به ترتيب نزولي مرتب گردد و سپس 
ساعت  𝑂𝑂𝑖𝑖مرتب شده، به عنوان ساعات اوج بار اعالم گردد. از سوي ديگر 

انتهاي اين رشته، ساعات كم باري منطقه را نشان مي دهند. اما شماره ساعاتي كه 
ساعات اوج بار يا كم باري محسوب مي شوند حتي در طول يك فصل تعرفه، 

تغيير مي كنند و شناور هستند. از همين رو الزم است در هر فصل تعرفه شماره 
ساعات اوج و كم باري براي هر روز معلوم گردد و سپس شماره هايي كه داراي 
بيشترين فراواني در طول فصل هستند، انتخاب شوند. به عبارت ديگر، براي هر 
ساعت از شبانه روز، تعداد دفعاتي كه در يك فصل تعرفه در گروه ساعات اوج 
قرار گرفته و نيز تعداد دفعاتي كه اين شماره ساعت در مجموعه ساعات كم بار 
واقع شده، شمرده مي شود. سپس ساعاتي از شبانه روز كه بيشتر از سايرين در 
اوج بوده اند به عنوان ساعات اوج بار و ساعاتي كه بيشتر از سايرين در گروه 

كم باري بوده اند، به عنوان ساعات كم باري مشخص مي گردند. نمونه عملي اين 
 راهكار در بخش مطالعات عددي تشريح شده است.

 TOUتعيين تعرفه بهينه  .۳.۳

 مي تواند پس از اعمال تعرفه ثابت TOUاختالف هزينه ناشي از برنامه 
(مستقل از زمان مصرف) مانند تعرفه پلكاني مشتركين مسكوني كشور، اجرا 

، تعريف تعرفه هاي برق بر اساس TOUگردد. اما شكل اصلي اجراي برنامه 
مانند تعرفه هاي غير مسكوني- كه در اينصورت، –زمان استفاده از انرژي است 

 نمونه اي از 3شكل  مبناي محاسبه كل هزينه واقع مي گردند. TOUتعرفه هاي 
 را نشان مي دهد كه بدون نياز به تعرفه ثابت تعريف و اجرا TOUتعرفه 

 مي گردد. اين نوع تعرفه براي مشتركين مصارف عمومي و توليدي پياده مي شود.
 

 
 
 
 
 

 
 در هر روز از فصل تعرفهTOU : تعرفه 3شكل 

 تعداد ساعات اوج بار، ميان باري و كم باري 𝑂𝑂𝑖𝑖 و 𝑃𝑃𝑖𝑖 ،𝑀𝑀𝑖𝑖 مقادير 3شكل در 
 اُم را نشان مي دهند. همچنين مبلغ 𝑖𝑖 مربوط به فصل تعرفه TOUدر برنامه 

 ريال در كيلووات ساعت، مبلغ تعرفه 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑃𝑃تعرفه مصرف در ساعات اوج بار با 
 ريال در كيلووات ساعت و مبلغ تعرفه 𝑇𝑇𝑀𝑀مصرف هم زمان با ميان باري با نماد 
 ريال در كيلووات ساعت نشان داده 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑂𝑂براي مصارف هم زمان با كم باري با 

 با تغيير 𝑇𝑇𝑀𝑀شده اند. با توجه به يكسان بودن تعرفه ميان باري در كل سال، مقدار 
شكل  ندارد. با توجه به 𝑖𝑖ند و به همين دليل زيرنويس  كفصل تعرفه تغيير نمي

) و ميزان تخفيف براي 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑃𝑃، ميزان اضافه پرداخت مصرف در ساعات اوج بار (3
 ) بدست مي آيند:7) و (6) با استفاده از (𝐶𝐶𝑖𝑖𝑂𝑂مصرف در ساعات كم باري (

)6( 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑃𝑃 =  𝑇𝑇𝑖𝑖𝑃𝑃 − 𝑇𝑇𝑀𝑀  
)7( 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑂𝑂 =  𝑇𝑇𝑀𝑀 − 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑂𝑂 

 از مابه التفاوت TOU)، ميزان اضافه پرداخت و تخفيف 7) و (6بر اساس (
 در ساعات غير ميان باري و تعرفه ساعات ميان باري و البته بر TOUتعرفه هاي 

 حسب ريال در كيلووات ساعت بدست مي آيد. 
قيد عدم تغيير نرخ متوسط  الزم است TOUتعيين تعرفه هاي بهينه براي 

رعايت گردد. اين قيد را مي توان با اصل كلي برابري مساحت هاي زير برق 
 اصل از رابطه كلي هزينه مصرف برق استخراج شده منحني در نظر گرفت. اين

شود. اين رابطه با فرض بندي برق محسوب مياست كه يك رابطه پايه در تعرفه
وجود چندين نوع تعرفه در كل ساعات افق زماني مورد نظر، ارتباط خطي بين 

هاي زمان استفاده، كند. ساده شده رابطه هزينه در بحث تعرفهآنها را مشخص مي
با فرض عدم وجود هيچ نوع تعرفه بندي ثانويه ديگر در افق مورد نظر، اصل 

 گيرد.برابري مساحتهاست كه در اينجا مورد استفاده قرار مي

 TOUتعرفه 

𝑂𝑂𝑖𝑖  𝑀𝑀𝑖𝑖   𝑃𝑃𝑖𝑖   

𝑻𝑻𝒊𝒊𝑷𝑷 

تعداد 
 ساعات

𝑻𝑻𝒊𝒊𝑶𝑶 

𝑻𝑻𝑴𝑴 
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 اُم با نماد  𝑖𝑖 متوسط توان در ساعات كم باري فصل تعرفه مقدارفرض كنيم 
𝐸𝐸𝑖𝑖𝑂𝑂 نشان داده شود و نماد 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑃𝑃 بيانگر مقدار متوسط توان در ساعات اوج بار در 

، TOU اُم باشد، طبق اصل كلي برابري مساحت هاي زير منحني 𝑖𝑖فصل تعرفه 
اگر مقادير مصرف در ساعات اوج بار و مصرف در ساعات كم باري با يكديگر 

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑃𝑃برابر باشند ( = 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑂𝑂 عمال اضافه پرداخت دربايد اثر برآيند ناشي از ا ،(
مقادير ساعات اوج بار و تخفيف مصارف كم باري صفر گردد و به عبارت ديگر  

 اضافه پرداخت و تخفيف با يكديگر برابر باشند: 

)8( 

�𝐶𝐶𝑖𝑖𝑂𝑂 × 𝑂𝑂𝑖𝑖 × 𝐷𝐷𝑖𝑖 × 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑂𝑂
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= �𝐶𝐶𝑖𝑖𝑃𝑃 × 𝑃𝑃𝑖𝑖 × 𝐷𝐷𝑖𝑖 × 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑃𝑃
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Subject to: 
 ∀𝑖𝑖: 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑂𝑂 = 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑃𝑃  

 اُم است. زبان ساده اصل فوق به 𝑖𝑖 تعداد روزهاي فصل تعرفه 𝐷𝐷𝑖𝑖كه در آن 
اينصورت خواهد بود كه مجموع حاصلضرب اضافه پرداخت در كل تعداد 

ساعات اوج بار براي تمام روزهاي فصول تعرفه با مجموع حاصلضرب تخفيف 
 در كل تعداد ساعات كم باري براي تمام روزهاي فصول تعرفه برابر گردد:

)9( �𝐶𝐶𝑖𝑖𝑂𝑂 × 𝑂𝑂𝑖𝑖 × 𝐷𝐷𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= �𝐶𝐶𝑖𝑖𝑃𝑃 × 𝑃𝑃𝑖𝑖 × 𝐷𝐷𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

باري يا اوج بار در افق زماني قابل توجه است كه تعداد ساعات كم
ريزي براي برنامه زمان استفاده محاسبه مي شود. يعني كل ساعات اوج بار برنامه

) قرار داده مي شود و نه تعداد ساعات اوج بار در يك 9در يك فصل تعرفه در (
 در فصول تعرفه مختلف مربوط به افق زماني TOUروز. براي تعيين تعرفه هاي 
هاي مورد ، مساحت4 شكل) رعايت گردد. در 9مورد نظر، بايد همواره قيد (

 نشان داده شده است. براي تمامي TOUنظر براي يكي از فصول تعرفه برنامه 
ها در نظر گرفته شود و مجموع فصول تعرفه دوره مورد نظر بايد اين مساحت

 اري برابر باشد. بهاي ساعات كمهاي ساعات اوج بار با مجموع مساحتمساحت

عالوه بر قيد باال، به منظور رعايت حال مشتركيني كه داوطلب شركت در 
اين برنامه هستند، بهتر است ميزان تخفيف و اضافه پرداخت مصرف در ساعات 

TOU در هر فصل تعرفه، با رعايت سقف مشخصي تعيين گردند. بدين منظور 
 جديد TOUمي توان ضريب معيني براي رشد اضافه پرداخت و تخفيف برنامه 

]) در نظر گرفت. براي 8نسبت به برنامه فعلي (منطبق با ارقام اشاره شده در [
مثال، شركت هاي مجري موظف باشند ميزان اضافه پرداخت مصرف در اوج بار 

  برابر اضافه پرداخت فعلي در نظر بگيرند.3را حداكثر تا 
اما الزم است اين نكته را مدنظر قرار دهند كه افزايش اضافه پرداخت نبايد 

باري مقدار تخفيف را به نحوي تغيير دهد كه تعرفه مصرف در ساعات كم
)Ti

O .به كمتر از صفر يعني عددي منفي كاهش يابد ( 
، شركت هاي مجري TOUطبق آيين نامه و دستورالعمل تعرفه پيشنهادي 

 پيشنهادي TOU مي توانند با استفاده از روش ارائه شده، برنامه TOUبرنامه 
 خود را تنظيم و به مرجع ذيصالح ارائه نمايند.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 TOUها در يكي از فصول تعرفه : مساحت4شكل 

 مطالعات عددي .۴
 پيشنهادي با استفاده از الگوي بار استان زنجان TOUدر اين بخش، تعرفه 

 بر مبناي روش ارائه شده، طراحي مي گردد. 1391و نيز قيمت انرژي در سال 
الزم به ذكر است كه بر اساس آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق كه به تنوع 

 جديد را TOUبخشي به تعرفه ها مي پردازد، شركت هاي مجري مي توانند برنامه 
در نظر بگيرند و نبايد برنامه فعلي در ماه هاي براي ماه هاي اول تا هشتم سال، 

نهم تا دوازدهم سال را تغيير دهند. از همين رو، با فرض انتخاب دو فصل تعرفه 
 در طول هشت ماه ابتداي سال، نتايج مطالعات ارائه مي گردند.

  بر اساس مطالعات قيمت انرژيTOUتعرفه  .۴.۱
 ماهه ابتداي 8اگر هدف، تعيين دو فصل تعرفه بر اساس الگوي بار در دوره 

سال باشد، فصول تعرفه منتخب بر اساس بار بيشينه و متوسط روزانه مطابق با 
  خواهند بود.2جدول  و 5 شكلنتايج نمايش داده شده در 

، مقدار متوسط فصلي بار بر اساس بار بيشينه با رنگ قرمز، 5 شكلدر 
مقدار متوسط فصلي بار براساس بار متوسط با رنگ آبي و مقدار متوسط فصلي 

 نشان مي دهد 2جدول بر اساس بار كمينه با رنگ سبز نمايش داده شده اند. بار 
 نيز ديده 5 شكلكه فصول تعرفه استان زنجان كامال بر هم منطبق هستند. در 

هر سه نوع فصل تعرفه بر هم منطبق هستند. بر اساس داده هاي  شود كه مي
 ، در فصول تعرفه بيشينه، انحراف استاندارد كمتري وجود دارد.2جدول 

1.  
 : بار ساعتي و مقادير متوسط بار فصلي در استان زنجان5شكل  .2
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 TOUتعرفه 

𝐷𝐷𝑖𝑖 × 𝑂𝑂𝑖𝑖 
باريكل ساعات كم باري كل ساعات ميان 

𝐷𝐷𝑖𝑖 × 𝑀𝑀𝑖𝑖  𝐷𝐷𝑖𝑖 × 𝑃𝑃𝑖𝑖  
باركل ساعات اوج   

𝑻𝑻𝒊𝒊𝑷𝑷 

 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑃𝑃اضافه پرداخت: 

 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑂𝑂تخفيف: 
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 : انتخاب دو فصل تعرفه در استان  زنجان2جدول  .3

 بر اساس بار متوسط روزانه بر اساس بار بيشينه روزانه

 فصول منتخب
بار متوسط 

)MW( 

انحراف 
 استاندارد

 فصول منتخب
بار متوسط 

)MW( 

انحراف 
 استاندارد

فصل اول:    
 27 تا 12هفته 

424/8 18/3 
فصل اول: 

 27 تا 12هفته 
384/6 32/2 

فصل دوم:    
 + 35 تا 28هفته 

 11 تا 1هفته 

352/9 26/7 

فصل دوم: 
 35 تا 28هفته 

 11 تا 1+ هفته 

308/6 36/2 

 TOUتعيين ساعات  .۴.۲

را مشخص مي كنيم و سپس α  ، ابتدا درصد TOUبراي تعيين ساعات 
 اوج بار روزانه را مي يابيم. اين ساعات در α%ساعات شبانه روز با بار بيش از 

𝛼𝛼واقع ساعات اوج بار در هر روز از سال هستند. در اينجا  =  را در نظر 90
مي گيريم. تغييرات بار متوسط فصلي (در سه نوع فصل تعرفه) و  تغييرات تعداد 

 مشاهده نمود. 6شكل )) را مي توان در 3% (مشمول (90ساعات با بار بيش از 
 تغييرات تعداد ساعات اوج بار به صورت نقطه چين نشان داده شده است.

 
 : بارهاي متوسط فصلي و تعداد ساعات اوج بار استان زنجان 6شكل 

 ديده مي شود، تعداد ساعات اوج بار (با بار بيش از 6همانطور كه در شكل 
 ماهه ابتداي سال متغير است. از همين رو 8% اوج بار روزانه) در تمام دوره 90

تعداد براي تعيين تعداد مشخصي براي ساعات اوج بار الزم است متوسط 
ساعات اوج در هر فصل در نظر گرفته شود. البته الزم به ذكر است كه با توجه 

 يعني تعديل بار بيشينه منطقه، از فصول تعرفه منتخب بر TOUبه هدف اجراي 
اساس بار بيشينه استفاده مي شود. همچنين بايد نزديكترين عدد صحيح به 

ميانگين بدست آمده را به عنوان تعداد ساعات اوج بار در نظر گرفت. با قيد 
حداكثر تعداد ساعات اوج بار و با توجه به موارد فوق، تعداد نهايي ساعات اوج 

)، تعداد ساعات كم باري در هر فصل 5بار مشخص خواهد شد و نيز با اعمال (
 3جدول  قابل مشاهده هستند. در 3جدول تعرفه بدست مي آيد. اين نتايج در 

ديده مي شود كه متوسط تعداد ساعات اوج بار در استان زنجان بسيار بيشتر از 
ت. بار استان زنجان در مقايسه با بار مناطق گرمسير، طبيعتي  ساعت اس8سقف 

هموار با جهش هاي كم دارد و بار ساعات مختلف شبانه روز در اين استان، 
 قرابت و شباهت خوبي به هم دارند.

  در هر فصل تعرفهTOU  تعداد ساعات:3جدول 
فصول 

 منتخب

متوسط تعداد 

 ساعات اوج

تعداد ساعات اوج (نزديكترين 

 عدد صحيح و با سقف مشخص)

تعداد ساعات 

 كم باري

 4 8 7/9 فصل اول

 4 8 6/14 فصل دوم

% اوج بار روزانه را به عنوان 90بنابراين اگر ساعات داراي بار بيش از 
ساعات اوج در نظر بگيريم، تعداد ساعات اوج در استان زنجان قابل توجه 

 ساعت)، نمي توان 8خواهد بود.اما با توجه به قيد سقف تعداد ساعات اوج (
بيش از اين عدد براي ساعات اوج بار در نظر گرفت. بنابراين در استان زنجان 

 مورد توجه واقع نمي شوند و TOUبسياري از ساعات اوج واقعي، در برنامه 
 % اوج بار خواهد بود.96% يا 95تمركز بر بارهاي باالتر از 

پس از مرتب ساختن رشته بارهاي ساعتي در هر روز و با توجه به فراواني 
شكل ، شماره ساعات تعرفه را مي يابيم. TOUتكرار هر ساعت در زمره ساعات 

 فراواني تكرار ساعات در گروه اوج بار يا كم باري را براي فصل 8شكل  و 7
، در هر دو فصل استان 3جدول اول و دوم بار استان زنجان نشان مي دهند. طبق 

  ساعت كم باري در نظر بگيريم.4 ساعت اوج بار و 8زنجان بايد 
، بهترين ساعات اوج بار فصل اول استان زنجان، 7شكل ي بر اساس داده ها

 شب هستند. ساعات مناسب كم باري نيز در 23 تا 20 روز و 15 تا 10ساعات 
  شب مي باشند. 21 تا 20 صبح و 10 تا 7اين ايام، ساعات 

 تا 13، ساعات اوج بار فصل دوم استان زنجان، ساعات 8شكل با توجه به 
  صبح خواهند بود.10 تا 6 بامداد هستند و ساعات كم باري نيز از 2 تا 21 و 16

  در فصل اول بارTOU: فراواني تكرار هر ساعت به عنوان ساعت 7شكل 

 در فصل دوم بارTOU  فراواني تكرار هر ساعت به عنوان ساعت :8شكل 
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  بر اساس مطالعات قيمت انرژيTOUتعرفه  .۴.۳
هاي توزيع در ساعات مختلف سال قيمت تمام شده انرژي براي شركت

 ذكر شد،  TOUمتغير است. اگر با استفاده از مراحلي كه براي طراحي برنامه 
 سال 8 تا 1هاي  جديد بر اساس تغييرات قيمت انرژي را براي ماهTOUتعرفه 

 بدست 4جدول با فرض دو فصل قيمت تعيين نماييم، نتايج نشان داده شده در 
 مي آيند.

  استان زنجان بر اساس مطالعات قيمت انرژيTOU: برنامه  4جدول 

 كم باري اوج بار فصول منتخب

 8 تا 1  ساعت:7 22 تا 20و 16 تا 13  ساعت:5 30 تا 12فصل اول: هفته 

 7 تا 3  ساعت:4 23 تا18و 14 تا 11  ساعت:8 11 تا1 + هفته 35 تا 31فصل دوم: هفته 

شود، فصول ساالنه بر اساس  ديده مي4جدول   و3جدول  همانطور كه در
 و TOUبار و قيمت ساعتي تقريبا هم زمان با هم هستند اما تعداد ساعات 

شماره ساعات در اين دو نوع مطالعه با يكديگر متفاوت است. بديهي است كه 
توانند يكي از اين دو شكل برنامه زمان استفاده يا حالت هاي توزيع ميشركت

اي از اين دو را برگزيند و به مشتركين خود اعالم نمايند. الزم به ذكر است ميانه
هاي مختلف مشتركين در مطالعات قيمت انرژي ممكن نيست كه تفكيك گروه

چرا كه قيمت تمام شده انرژي براي يك شركت توزيع به مشتركيني كه اين 
انرژي را مصرف مي كنند وابسته نيست. لذا بر خالف برنامه زمان استفاده بر 

هاي مشتركين، متفاوت باشد، اگر هتواند براي گرواساس مطالعات بار كه مي
برنامه بر اساس مطالعات قيمت تنظيم شده باشد، براي كليه مشتركين يك منطقه 

 يكسان خواهد بود
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به نظر مي رسد تعرفه زمان استفاده فعلي نه تنها در مرحله اجرا به درستي 

 و مقادير تخفيف و اضافه TOUپياده نمي شود، بلكه در طراحي بازه هاي زماني 
عدم تطابق ساعات اختصاص اصافه پرداخت نيز نياز به تجديدنظر جدي دارد. 

پرداخت و ساعات واقعي اوج بار سبب مي گردد مشتركين از مصرف در زمان 
غير اوج خودداري نمايند و از سوي ديگر، اختصاص تخفيف به مصارف 

الكتريكي در ساعاتي كه با ساعات واقعي كم باري مغايرت دارند، مشتركين را به 
مصرف بيشتر در غير كم باري و احتماال افزايش سطح بار در ساعات واقعي اوج 

بار ترغيب مي نمايد. تفاوت آشكار در الگوي مصرف گروه هاي مختلف 
 يكسان براي تمامي مشتركين TOUمشتركين نيز به كاهش سودمندي تعرفه 

 شبكه منجر مي شود. 
به منظور ارتقاء سودمندي تعرفه زمان استفاده، بهتر است به جاي استفاده از 

 به TOUيك برنامه واحد در كل كشور، اختيار عمل در اجراي برنامه 
شركت هاي برق منطقه اي و شركت هاي توزيع برق كشور تفويض شود تا 

، مالحظات مربوط به بار محلي خود و آهنگ TOUحداقل در تنظيم ساعات 
تعرفه زمان استفاده پيشنهاد تغييرات آن در ايام مختلف سال را در نظر بگيرند. 

شده در اين مقاله بر اساس مطالعات بار منطقه اي و قيمت انرژي تنظيم مي گردد 
كليه مشتركين ديماندي با و در گام نخست به عنوان يك تعرفه اختياري جديد، 
بدون شك، اجراي بهينه قدرت بيش از يك مگاوات را مخاطب قرار مي دهد. 

 در مناطق مختلف كشور بدون در نظر گرفتن قيود مشخص تنظيم TOUبرنامه 
ساعات و تعرفه ها امكان پذير نمي باشد و اين دستاورد مهم تنها در سايه نظارت 

 اليه حاكميتي صنعت برق بر عملكرد شركت هاي محلي ميسر خواهد بود.  

 قدرداني

 در "پاسخگويي بار"در اينجا الزم است از اعضاي محترم كارگروه 
سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)، همكاران ارجمند شركت توزيع برق 

اين كه در به ثمر رسيدن استان زنجان و شركت مهندسين مشاور موننكو 
 سپاسگزاري گردد. داشتند، موثري قش نپژوهش 
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