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۱ 0Bمقدمه   

  اياسترال برق بازار انتخاب ييچرا18B ١ـ١

 و درآمدها-هزينه سازي شفاف براي ريابزا عنوان به جهان كشورهاي از بسياري در برق بازار امروزه

 اداره بعد روز بازار بصورت بازارها ابتدا در. است يافته گسترش برق صنعت در رقابت توسعه همچنين

 مفاهيم كليه به بعد روز بازار پاسخگويي توانايي عدم و بازار مفاهيم گسترش با زمان مرور به اما شد مي

 از بسياري. است شده گذاشته اجرا مرحله به و طراحي بعد ساعت بازار و واقعي زمان بازار اقتصادي،

 اين و داشته باالتري كارايي باشد نزديكتر حقيقي زمان به هرچه بازار كه هستند عقيده اين بر اقتصادانان

 ذخيره كاالي يك برق ديگر طرفي از اما. است شده حقيقي زمان بازار به نزديك بازارهاي تشكيل مبناي

 از بسياري لذا دارند قرار حوادث از بسياري معرض در برق توزيع و انتقال توليد، سيستم و تاس ناشدني

 در بحرانها از بسياري علت را آن و خطرناك بسيار را حقيقي زمان بازار شرط و قيد بي اجراي مهندسان

  . دانند مي بازار اندازي راه از پس

 كه كند مي اعالم بازيگران به بازار زمان از قبل اعتس يك را شبكه وضعيت بازار مدير ساعتي بازار در

 اين اساس بر بازيگران و باشد مي توليد وضعيت و جانبي خدمات و بار بيني پيش خطوط، وضعيت شامل

 ياجرا زميمكان و بازار مدير به پيشنهاد ارائه شيوه. دهند مي ارائه بازار مدير به را خود پيشنهادهاي اطالعات

  .است موجود آنها نيب يكل يها شباهت عمدتاً يول بوده متفاوت ايدن مختلف يرهابازا در بازار

 بازارها شتريب و اند داشته را قبل ساعت بازار تجربة ايدن در يكم يبازارها تنها برق يبازارها انيم در
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 دست برق صنعت ردساختايتجد به كه ييها ستميس انيم در. اند كرده اكتفا يآن بازار و قبل روز بازار به نوعاً

 تجربه را قبل ساعت برق صنعت تيريمد يبرا يرقابت يزمهايمكان از برق بازار يگذار هيپا با و اند زده

 بازار كه ديگرد مشخص هياول يها يبررس در. است برخوردار يجالب مشخصات ز اياسترال برق بازار اند، كرده

 و مقررات اتيجزئ يعني تيشفاف ياساس ركن دو به يهمگان يدسترس و تيشفاف نظر نقطه از اياسترال برق

 اياسترال برق بازار گريد يسو از. استيدن يبازارها نيتر شرفتهيپ از يكي ايدن در روز اطالعات نيهمچن

 عدم يژگيو نيا و كند يم كينزد رانيا در برق صنعت امروز يفضا به را آن كه است يژگيو كي زيحا

 كي گريد يها شبكه با يقو يكيالكتر روابط وجود. است گريد برق يها ستميس با آن يقو چندان اتصال

  . نمود خواهد دگرگون را برق صنعت يزير برنامه و تجارت ت،يريمد يفضا كه است ياساس يژگيو

 و بلوغ ينوع از نشان شود يم ادهيپ اياسترال برق بازار در كه يزميمكان بعد، ساعت بازار خصوص در

 بوده موثر آن انتخاب در بازارها ريسا قوت و ضعف نقاط مطالعة كه است مشخص و دارد يافتگيرشد

 كه است ييتفاوتها يدارا است قبل ساعت يبازارها عرف آنچه به نسبت اياسترال در بعد بازارساعت. است

 مطالعه نيا در. دينما يم كمك بازار در منصفانه رقابت و ثبات حفظ به و شده وبيع يبرخ حذف سبب

 آن، اساس بر بتوان تا رديگ قرار ليتحل و يبررس مورد مختلف يهايژگيو با بازارها كه ستا شده يسع

   .داد شنهاديپ كشور بعد ساعت بازار يبرا را ساختار نيتر مناسب

 علت. ستندين مناسب مطالعه نيا موضوع يبرا يياروپا يهاISO كه ديگرد مشخص هياول يها يبررس در

 در بردار بهره ياستهايس و ماتيتصم كه گردد يم باز يبردار بهره لحظة به كيدنز يبازارها ذات به امر نيا

 وجود و كشورها بودن وستهيپ هم به علت به اروپا ستميس در كه آنجا از و است برخوردار ييباال وزن از آنها

 ندهايفرا د،ريگ يم صورت يمراتب سلسله و چندپارچه صورت به يبردار بهره نديفرا يكشور نيب برداران بهره
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 .است همراه يخاص يها يدگيچيپ با يبردار بهره لحظة به كينزد يزمانها در

  اياسترال برق بازار با ييآشنا19B ٢ـ١

 در. برشمرد شده شناخته يآن  يبازارها ريسا از متفاوت ينوع وانت يم را اياسترال در برق بازار زميمكان

 متيق بعد از نه و) MWh (توليد مقدار بعد از صرفاً را ربازا به خود شنهاديپ دارند اجازه گرانيباز بازار نيا

 نيآخر تا گرانيباز يشنهادهايپ نكهيا به توجه با. دهند رييتغ بازار يقيحق زمان ياجرا از قبل هرزمان تا

  . شود مي يقيحق زمان يبازارها دسته در لذا است، رييتغ قابل يقيحق زمان از قبل لحظات

NEMF (برق يمل بازار

1
F (هيناح پنج درQueensland,  New  South Wales,  Australian  Capital 

Territory,  Victoria,  South  Australia و عرضه منظور به برق يفروش عمده بازار كي عنوان به 

 NEM به 2005 سال در ايتاسمان هيناح. كرد كار به آغاز 1998 سال در يينها انيمشتر به برق يفروش خرده

 ونيليم 8 حدود برق نيتام يبرا برق، مبادله دالر ارديليم 2/10 از شتريب ساالنه اياسترال در. وستيپ

 بخش توسط برخي و يدولت بخش توسط برق صنعت يرساختهايز از يبرخ. رديگ يم صورت كننده مصرف

 به رديگ يم صورت NEM يمركز بازار توسط برق تبادالت هيكل و شود يم يبردار بهره و اداره يخصوص

 يبرا الزم يزير برنامه يمركز بازار و ارائه يمركز بازار به را خود شنهاديپ بارها و ژنراتورها هيكل كهيطور

  [ HYPERLINK \l "NEMat2" 1 ]. دهد يم انجام را تقاضا نيتام

 ستميس عملكرد يابيارز در ياساس يشاخصها از يكي عنوان به اياسترال در نشده نيتام يانرژ زانيم 

                                                       

 

1 ‐National Electricity Market (NEM) 
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 درصد 002/0 از شتريب دينبا مختلف ينواح در نشده نيتام يانرژ زانيم نيقوان اساس بر و شود يم شناخته

 استاندارد براساس و هدف نيا به يابيدست منظور  به. باشد سال در شده مصرف يانرژ كل به نسبت

NEMMCO، باشد داشته ارياخت در ديتول رهيذخ بار، اوج طيشرا يحت زمان، هر در مگاوات 850 حدود ديبا 

 .سازد برآورده را مطلوب نانياطم تيقابل تا

NEMMCO كنترل دارند، قرار مختلف التيا دو در كه كنترل مركز دو از را قدرت ستميس و بازار 

 كساني آنها ياطالعات و يمخابرات زاتيتجه هيكل و بوده سنكرون يزمان نظر از كنترل مركز دو نيا. كند يم

  . ندينما يبردار بهره را قدرت شبكه كل جداگانه طور به قادرند مركز دو هر و هستند
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  دومفصل 

  نهادها ري فروشندگان و سا،داراني خريبررس
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۲ 1Bنهادها ريسا و فروشندگان ،دارانيخر يبررس  

  استراليا برق صنعت در مالكيت وضعيت20B ١ـ٢

  .است شده ارائه اياسترال در برق صنعت يكل عتيوض به راجع ياطالعات) 1 (شكل در

 
  استراليا در مصرف و توليد تنوع: 1  شكل

 
 استراليا برق صنعت در خصوصي و دولتي بخش سهم: 2  شكل

  :است حصول قابل زير اطالعات 2و 1 شكل به توجه با

 .پذيرد  درصد از توليد برق در استراليا توسط سوختهاي زغال سنگ صورت مي84حدود  •

 . درصد از مصرف به بخش صنعتي و معدني اختصاص دارد47حدود  •

 .عمده سهم توليد و خرده فروشي برق در اختيار بخش خصوصي است •
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 .چربد ها مي مالكيت دولت در بخش انتقال و توزيع بر مالكيت خصوصي در اين حوزه •

  كنندگان ميتنظ21B ٢ـ٢

F

1
FNEMMCO بازار تيريمد و نظارت منظور به 1996 سال در NEM بهبود و بازار توسعه نيهمچن و 

 هر و بوده NEMMCO ياعضا باال در شده ذكر التيا 6 يمحل يدولتها. شد سيتاس بازار عملكرد مستمر

 با و شده اداره يانتفاع ريغ صورت به NEMMCO. كنند يم يمعرف NEMMCO تهيكم به ندهينما كي كدام

 كه يعوارض. دهد يم پوشش را شبكه  يبردار بهره و خود اداره يها نهيهز گران،يباز بر عوارض كردن وضع

 ليتشك ريمتغ و ثابت قسمت دو از و بوده دهيچيپ اريبس شود، يم وضع) پروانه عوارض (گرانيباز بر

 با است برابر است كرده ميتنظ 2004 سال در عوارض يبرا NEMMCO كه يمقدار مثال عنوان به. شود يم

 نهادها ساير .Error! Reference source not found.بود برق تجارت ساعت مگاوات هر يبرا سنت 36

  :از عبارتند

• Australian Energy Market Commission (AEMC) :ن مقررات و توسعه بازار را يفه تدويوظ

  .برعهده دارد

• Australian Energy Regulator (AER) :ن را برعهده داردش آيفه نظارت بر بازار و پايوظ .

  . ز برعهده داردي انتقال توان را ني برايفه تدوبن مقررات اقتصادين وظيهمچن

 همچنين. برسانند ثبت به NEMMCO در را خود فعاليت نوع و تجهيزات كه موظفند بازار بازيگران كليه

                                                       

 

1 ‐ National Electricity Market Management Company Limited 
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 الزم NEMMCO كه زمان هر استراليا، برق بازار مقررات (e)3.8.2 بند براساس موظفند بازيگران كليه

  :اند شده فهرست زير در بازيگران اين. دهند تحويل شبكه به و توليد را خود شده ثبت ظرفيت كليه دانست

  ژنراتورها22B ٣ـ٢

Scheduled Generator :كه موظفند ژنراتورها اين. است مگاوات 30 از شيب آنها ديتول تيظرف كل 

 به خود توليد كليه براي برق بازار مقررات براساس و كنند توليد NEMMCO كنترل تحت را خود توليد كليه

  . دهند قيمت پيشنهاد بازار

Non‐scheduled Generator :در ژنراتورها اين. است مگاوات 30 از كمتر آنها ديتول تيظرف كل 

Fمركزي توزيع فرايند

1
F  كنند نمي شركت.  

Market Genrator :بازار قيمت براساس و كنند مي هعرض بازار به را خود توليد تمام كه ژنراتورهايي 

  .شوند مي تسويه نيز

Non‐Market Genrator :عرضه فروش خرده يا كننده مصرف به را خود توليد تمام كه ژنراتورهايي 

  كنند مي

Ancillary services generating unit :كنند شركت جانبي خدمات بازار در دارند قصد كه واحدهايي. 

Semi‐ Scheduled Generator :دائمي آنها توليد ولي بوده مگاوات 30 از شيب آنها ديتول تيظرف كل 

                                                       

 

1 ‐Centeral Dispatch 
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  .شود مي مشخص مركزي توزيع فرايند براساس ژنراتورها از دسته اين توليد ميزان. نيست

  نواحي بين شبكه خدمات كنندگان فراهم23B ۴ـ٢

گران بازار ي داشته و از بازيبردار ت و بهرهيرا تحت مالك هيخطوط انتقال متصل كننده دو ناح •

  .كنند يافت ميعوارض در

 مشتركان24B ۵ـ٢

  .دهند يم ليتحو يينها مشتركان به و خرند يم بازار متيق در را برق: فروشان خرده

  :نوعند چند بر و كنند يم يداريخر خود مصرف يبرا بازار از ماًيمستق برق: يينها مشتركان

• First-Tier Customer :خود را از خرده فروش مي مشتركاني كه به طور مستقيم كليه مصرف 

 .خرند

• Second-Tier Customer : مشتركاني كه به طور غير مستقيم انرژي مصرفي خود را از طريق بازار

  .يا خرده فروش مي خرند

• Market Customer :كنند مشتركاني كه كليه بار خود را از طريق بازار خريداري مي.  

  گرانيباز ريسا25B ۶ـ٢

NEMMCO :بازار ريمد  

Transmission network service provider :يقو فشار انتقال خطوط و دكلها بردار بهره و مالك  
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Distribution network service provider :كننده نيتام نيهمچن و عيتوز يها شبكه بردار بهره و مالك 

  معابر ييروشنا و راتيتعم زات،يتجه از ديبازد خطوط، احداث شامل يفن خدمات

Special  Participant :اي برداران بهره ت،يامن يها برنامه كننده اجرا يآژانسها اي ستميس برداران بهره 

  عيتوز شبكه از يبخش هر اي عيتوز يها شبكه كنندگان كنترل

Intending Participant :تيرضا ديبا اشخاص نيا NEMMCO حاصل يخاص تيفعال ياجرا در را 

  .شود شناخته بازار گريباز عنوان هب و كرده دايپ بازار در حضور اجازة تا دينما

Trader :ديتول نقاط انيم متيق اختالف منافع از يبخش واقع در بازار كي در شركت با گرانيباز نيا 

 محافظت مصرف نقاط در باال يها متيق برابر در را خود بيترت نيبد و كنند يم يداريخر را ومصرف

  .ندينما يم

 بازيگران بازارو ظرفيت يست تعداد ل  :1جدول 

ظرفيت(MW) تعداد بازيگر
F1)شده يزير برنامه(ژنراتور حاضر در بازار 

F 36 44711 
F2) نشدهيزير برنامه(ژنراتور حاضر در بازار 

F 26 1529 
F3)شده يزير برنامه مهين(ژنراتور حاضر در بازار 

F 2 226 
F4)شده يزير برنامه( بازار خارج ازژنراتور 

F 1 617 
F1)شدهن يزير برنامه( بازار خارج ازژنراتور 

F 15 160 

                                                       

 

1 Generator Market - Scheduled 
2 Generator Market Non-Scheduled 
3 Generator Market Semi-Scheduled 
4 Generator Non-Market - Scheduled 
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F2)شده يزير برنامه مهين( بازار خارج ازژنراتور 
F 0 0 

F شدهيزير بار برنامه

3
F 7 1320 

Fدار بازاريمشترك خر

4
F 49 - 
Fمالك شبكة انتقال

5
F 12 - 

F6عيمالك شبكة توز
F 17 - 
Market NSP 1 -- 
NSP (Other) 2 - 

F7تيآژانس امن
F 5 - 

F8عيبردار توز آژانس بهره
F 14 - 

Fگر مشروطيباز

9
F 11 - 

F10يا هيناح نيتاجر ب
F 12 - 

.  

                                                                                                                                                                         

 

1 Generator Non-Market Non-Scheduled 
2 Generator Non-Market Semi-Scheduled 
3 Scheduled Load 
4 Market Customer 
5 Transmission network service provider 

6 Distribution network service provider 
7 Special Participant System Operator 
8 Special Participant Distribution Operator 
9 Intending Participant 
10 Trader 
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  فصل سوم

   بازاريين و مقررات اجرايها، قوان هي رويبررس
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۳ 2Bبازار يياجرا مقررات و نيقوان ها، هيرو يبررس 

 كه شود مي نظارت و اجرا) National Electricity Rules (برق ملي مقررات اساس بر استراليا بازار

  :از عبارتند مقررات اين عمده فصلهاي. است شده منتشر 2009 آپريل در آن 28 ويرايش

  شده ثبت بازيگران و نام ثبت نحوه26B ١ـ٣

  .پردازد يم نام ثبت ياساس الزامات و گرانيباز نام ثبت نحوه به فصل نيا

  بازار قوانين27B ٢ـ٣

 تبادالت از اطمينان حصول فرايندهاي و هاروش ،NEMMCO مسئوليتهاي نظير مباحثي به فصل اين در

 خدمات قيمت، تعيين نحوه مركزي، توزيع و بازار از برداري بهره انتقال، تلفات و قيود اي، لحظه بازار مالي،

 سقف و بازار تعليق بازار، اطالعات اجباري، محدوديتهاي ،NEMMCO توسط بازار در دخالت جانبي،

  .شود مي پرداخته اضطراري ذخيره ،NEMMCO افزار رمن بازار، تسويه فرايند قيمتها،

  قدرت سيستم امنيت28B ٣ـ٣

 مسائل قدرت، سيستم حفاظت الزامات ولتاژ، كنترل و فركانس كنترل نظير مباحثي به فصل اين در

  .شود مي پرداخته قدرت سيستم امنيت با مرتبط
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   شبكه به اتصال29B ۴ـ٣

 وصل فرايند تجهيزات، تست و بازرسي آن، تغيير چگونگي همچنين و شبكه به تجهيزات اتصال نحوه

  .شود مي داده توضيح فصل اين در تجهيزات نمودن قطع يا و

 برق توزيع خدمات به مربوط اقتصادي مقررات30B ۵ـ٣

 فصل اين در آن نظاير و اي تعرفه بلوكهاي تعيين توزيع، خدمات گذاري قيمت نحوه به مربوط مقررات

  .است شده بحث

 گيري اندازه31B ۶ـ٣

 تجهيزات ثبت گيري، اندازه سيتم براي اساسي الزامات گيري، اندازه تجهيزات نصب قبال رد مسئوليتها

 هاي داده سنجي صحت مخابراتي، سيستمهاي الزامات گيري، اندازه تجهيزات تست و بازرسي گيري، اندازه

  .شود مي داده توضيح فصل اين در مرتبط مسائل ساير و ارسالي

 هاي رويه و مقررات باال در شده تشريح قوانين از يك هر دقيق بسط و تشريح منظور به همچنين

  :شوند نمي موارد اين به محدود ولي اند شده فهرست زير در آنها عمده كه است شده تدوين جامعي

• PSO Operating Procedure: SO_OP3705; Dispatch 

• PSO Operating Procedure: SO_OP3151, Control of Power System Frequency and 

Time Error  

• Failure of Market or Market Systems; Document Number: SO_OP3706 

• PSO Operating Procedure: SO_OP3708A, Frequency Control Ancillary Services 

• NON-MARKET ANCILLARY SERVICES, Document Number: SO_OP3708  

• Dispatch Constraint Violation Penalty Factors  
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• Data Interchange Requirements 

• Pre-dispatch Process Description
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 فصل چهارم

  بازارين و مقررات نظارتيها، قوان هي رويبررس
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۴ 3Bبازار ينظارت مقررات و نيقوان ها، هيرو يبررس  

 مصرف/ديتول تطابق منظور به عملكرد بر نظارت تيوضع شيپا مسئول NEMMCO كنترل اتاق كاركنان

 يزير برنامه با ،يجانب دماتخ و شبكه خدمات و شده يزير برنامه يبارها شده، يزير برنامه ژنراتورها هيكل

 شده يزير برنامه زانيم از كه را يگرانيباز خودكار طور به تطابق، تيوضع يبررس ماژول. باشند يم يقبل

 Compliance Monitoring نام به يافزار نرم. دينما يم اعالم و كرده ييشناسا ندينما عدول software 

(Compmon) هر اتمام از پس بالفاصله تطابق عدم يبرا محاسبات. رديگ يم قرار استفاده مورد منظور نيبد 

  و Small Error Trigger از عبارتند كه دارد وجود تطابق عدم نوع دو. شود يم آغاز) قهيدق 5 (عيتوز بازه

Large Error Trigger. شوند يم فيتعر ريز صورت به تطابق عدم نوع دو نيا:  

Small error trigger threshold:  

Trigger level (MW) is: MAX ( 6, MIN [ 3% MWO, 2*ROC ])  

Large error trigger threshold:  

Trigger level (MW) is: MAX ( 6, MIN [ 5% MWO, 4*ROC ])  

  . باشد يم واحد راتييتغ نرخ ROC و بازه آن در واحد يآمادگ مقدار انگريب MWO كه

   :شود يم استفاده ريز يها رابطه زا آن شدت و تطابق عدم نوع محاسبه منظور به

  : شده باشديزيش از مقدار برنامه ري بيد واقعيچنانچه مقدار تول: حالت اول •

  چنانچه

 MW ‐ (MWB + FCR) > Small Trigger Threshold  
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  .شود يم افزوده Small Trigger Threshold  به مربوط شمارنده به عدد كي سپس

   چنانچه

MW ‐ (MWB + FCR) > Large Trigger Threshold  

  .شود يم افزوده Large Trigger Threshold  به مربوط شمارنده به عدد كي سپس

 : شده باشديزي كمتر از مقدار برنامه ريد واقعيچنانچه مقدار تول: حالت دوم •

  چنانچه

 (MWB ‐ FCL) ‐ MW > Small Trigger Threshold  

  .شود يم افزوده Small Trigger Threshold  به مربوط شمارنده به عدد كي سپس

   چنانچه

(MWB ‐ FCL) ‐ MW > Large Trigger Threshold  

  .شود يم افزوده Large Trigger Threshold  به مربوط شمارنده به عدد كي سپس

 اي يشيافزا ديتول مقدار FCR و عيتوز برنامه در شده مشخص مقدار MWB ،يواقع ديتول مقدار MW كه

  .فركانس هياول كنترل خدمات شدن الفع از يناش يكاهش

 ريغ در شد خواهد صفر مجدداً شمارنده باشد گشت بر نرمال حالت به يبعد بازه در واحد چنانچه

  .شود يم اضافه آن به عدد كي نصورتيا
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 صورت در . شود يم انتخاب تطابق عدم زمان مدت و تطابق عدم شدت به توجه با ياصالح اتيعمل

  .دينما يم اقدام آن رفع يبرا كياتومات اي و يدست صورت به ازين

  تطابق حاالت32B ١ـ۴

  :شود يم خورده چسب بر ريز حاالت از يكي گرانيباز از كي هر به تطابق زانيم محاسبه از بعد

• Normal :كندي شده را در بازه مجاز دنبال ميزيگر مقدار برنامه ريباز . 

• Off Target :خطاستيكند و دارا يه مجاز دنبال نم شده را در بازيزيگر مقدار برنامه ريباز . 

• Not responding :گر به بازه مجاز بر نگشته استي شده است و هنوز بازيع سپريچند بازه توز. 

• NC Pending :د به عنوان يده است كه باي رسيتي برچسب حالت سوم به وضعي دارايگريباز

 .شناخته شود) Non- Conforming(رو ير پيواحد غ

• Non- Conforming :رو ير پيگر به عنوان واحد غيباز)Non- Conforming (شود و يشناخته م 

 . شودي مربوطه اعمال ميتهايمحدود

• Suspended :شودي نميگر در پروسه تطابق بررسيگر ديباز . 

  تطابق عدم حاالت انتخاب يارهايمع33B ٢ـ۴

 آمده شود يم هخورد گرانيباز به تطابق حاالت برچسب آنها حسب بر كه ييارهايمع ريز جدول در

  .دارد يبستگ تطابق عدم شمارنده مقدار به كه شود يم دهيد جدول نيا از. است
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  حاالت عدم تطابقي بررسيارهايمع: 2جدول 

  

   گرانيباز در قتطاب عدم رفع پروسه34B ٣ـ۴

  :يدست پروسه ١ـ١ـ٣ـ٤

  :شود يم عمل ريز صورت هب نشود ستميس يتيامن وديق از عدول به منجر تطابق عدم كه يصورت در

 .شود ي ميي كه مسبب آن باشد شناسايا ارائه دهنده خدماتيژنراتور  •

 .  شوند يا ميگر علت را جوي با بازي تماس تلفنيط •

 يت فعليشود متناسب با وضع يگر خواسته ميشنهاد باشد از بازياز به اصالح پيكه نيدر صورت •

 .ديشنهاد مجدد ارسال نمايپ
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 شده حداكثر بعد از يزير  با مقدار برنامهيا سازگاريشنهاد مجدد يگر در ارسال پي كه بازيدر صورت •

 برابر 360ط ين شرايگر در ايمه بازيجر. شود يرو شناخته ميپ-ريگر غيدو بازه موفق عمل نكند، باز

VOLLشود ي در نظر گرفته م. 

گر اعالم ي كه خود بازيمانرند و تا زيگ يرو قرار مير پي واحدها غيبند ن واحدها در دستهيسپس ا •

 .ماند ي مي كند در آن دسته باقيروينكند كه قادر است از دستورات پ

كند   براي آنها مشخص ميnemmcoتا زمان رفع اين عيب، واحدها بايد از الگوي توليدي كه  •

 .تبعيت نمايند

  .ش داده شده استي نماير نحوه اجرا پروسه دستيشكل ز
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 تطابق عدم رفع يدست پروسه اجرا نحوه: 3  شكل

  خودكار پروسه ٢ـ١ـ٣ـ۴

  :شود يم عمل ريز صورت به نشود ستميس يتيامن وديق از عدول به منجر تطابق عدم كه يصورت در

 .شود ي ميي كه مسبب آن باشد شناسايا ارائه دهنده خدماتيژنراتور  •

 :كند بازيگر يك پيامك دريافت مي •

شود كه به  شده كمتر باشد، از بازيگر درخواست مي ريزي  مقدار برنامهدر صورتي كه اختالف از •

 .ريزي شده حركت كند و يا پيشنهاد مجدد ارائه كند سمت مقدار برنامه
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شود و به عنوان يك واحد  در صورتي كه اختالف زياد باشد، بازيگر به عنوان غير پيرو شناخته مي •

 در همان NEMMCOع محدوديت توسط بازيگر و تاييد شود و تا زمان اعالم رف با قيد شناخته مي

 .Error! Reference source not found.ماند حالت باقي مي

  .دهد ير نحوه اجرا پروسه خودكار رفع عدم تطابق را نشان ميشكل ز

  
 تطابق عدم رفع خودكار پروسه اجرا نحوه: 4 شكل
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  تطابق عدم محاسبه يبرا يثالم35B ۴ـ۴

 قهيدق هر يازا به مگاوات 2 برابر ROC و مگاوات 200 برابر MWO يدارا يديتول واحد كي كه ديكن فرض

  :شوند يم محاسبه ريز صورت به مرتبط ريمقاد لذا باشد

 ::شود يم محاسبه ريز صورت به large error trigger مقدار

• 5% * MWO= 5/100 x 200 = 10 MW  

• 4-ROC= 4* [ramp rate] ,4 x 2 = 8 MW.  

• Min (10 MW and 8 MW) = 8 MW.  

• Max (6 MW and 8 MW) = 8 MW.  

  .است مگاوات 8 برابر large error trigger نيبنابرا

 داشته تفاوت شده يزير برنامه مقدار از مگاوات 8 از شيب ديتول مقدار اگر كه است يمعن نيبد نيا

 Non برچسب واحد فتد،يب اتفاق يپ در يپ بار 3 امر نيا اگر و. خورد يم Off Target برچسب واحد  باشد

Responding برچسب واحد فتديب اتفاق امر نيا يمتوال بازه 5 از شيب اگر و خورد يم NC Pending يم 

   .خورد
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  فصل پنجم

 بازار يي نظام، روند و سلسله مراتب اجرايبررس
  يساعت
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۵  4Bساعتي بازار يياجرا مراتب سلسله و روند نظام، يبررس  

 شينما يآن بازار و بعد روز بازار نيب ارتباط و بازار ياجرا نديفرا ياجمال اريبس طور به ريز شكل در

 ارسال را خود شنهاداتيپ هيكل 12:30 ساعت تا موظفند گرانيباز هيكل شكل نيا مطابق. است شده داده

 اعالم گرانيباز به را بازار جينتا يبردار بهره روز از قبل وزر 16 ساعت تا حداكثر زين NEMMCO و ندينما

 اطالع منظور به صرفاً و نبوده آور الزام شود يم اعالم گرانيباز كه يا جهينت كه كرد توجه ديبا اما. كند يم

 روز به را خود شنهاداتيپ بازار يواقع زمان از قبل قهيدق 5 تا مجازند گرانيباز. رديپذ يم صورت يرسان

 بر صورتحساب و بوده آور الزام شود يم اجرا يبردار بهره زمان از قبل قهيدق 5 كه يآن بازار جهينت و ندينما

  .شود يم صادر آن يمبنا

  

  اياسترال در بازارها ياجرا مراحل فلوچارت : 5  شكل

  . است شده تشريح 10 و 8 بندهاي در قدقي طور به بخش اين يليتفص مباحث

  ) NEMMCOارسال پيشنهادات به ( يك روز قبل از روز  بهره برداري  12:30

اعالم نتايج اوليه آرايش توليد و مصرف و (ه برداري   يك روز قبل از روز  بهر16:00
 )قيمتها براي هر نيم ساعت روز بهره برداري

  ) ارسال پيشنهاد توسط بازيگران( دقيقه قبل از زمان واقعي بازار 5تا 

  ) NEMMCOارسال نتايج توزيع براي بازيگران توسط ( دقيقه قبل از زمان بهره برداري 5

بازار روز بعد
 

بازار آني
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  فصل ششم

، يافزار ، سختي پرسنليها يازمندي و مطالعه نيبررس
د ي از دي تبادل اطالعاتيرساختهاي و زيافزار نرم

  گران بازاريباز
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۶ 5Bتبادل يرساختهايز و يافزار نرم ،يافزار سخت ،يپرسنل يها يازمندين مطالعه و يبررس 

  بازار گرانيباز ديد از ياطالعات

  گرانيباز يبرا اطالعات انتقال الزامات36B ١ـ۶

 را زير الزامات مجموعه بايد NEMMCO با اطالعات تبادل و ها داده به دسترسي منظور به بازيگران

  :نمايند فراهم

  و يا باالتر6مايكروسافت اينترنت  •

 1024 * 768مانيتور با رزولوشن  •

 NEMNETدسترسي به  •

 ) روز رمز را تغيير دهند90بازيگران موظف هستند كه هر ( م اطالعاتي شناسه و رمز ورود به سيست •

ها   از طريق نصب آنتي ويروسNEMMCOكليه بازيگران موظفند كه از انتقال ويروس به شبكه  •

 .جلوگيري نمايند

شود، جلوگيري  كليه بازيگران موظفند كه از اتصال ناخواسته كه موجب ترافيك خطوط ارتباطي مي •

 . نمايند

 كه شوند يم يبند دسته كوچك و بزرگ كاربران دسته دو به مهارت و زاتيتجه ثيح از گرانيباز

  :است آمده ريز جدول در آنها شخصات
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 ر بازاري ارتباط با مدي برقراريگران بزرگ و كوچك براي بازيمشخصات سخت افزار  :3جدول 

 

  اتصال هاي گزينه37B ٢ـ۶

  : دارد وجود  NEMNET شبكه به ازيگرانب براي گزينه دو

 استفاده يكنند از اتصال دائم ي را تبادل ميي كه حجم اطالعات بااليگرانيمعموالً باز ( اتصال دائمي •

 )كنند يم

 اتصال متغير •

 امكان زير هاي گزينه از استفاده با كه شود مي طراحي پوسته طور به شدن متصل منظور به دائمي اتصال

  :است پذير

Frame Relay :روتر از اختصاصي اتصالF

1
F طريق از بازيگر telecommunication provider’s Bearer, 

 . NEMMCO روتر به 

ISDN :طريق از بازيگر روتر از اختصاصي اتصال telecommunication provider’s Bearer,  روتر به 

                                                       

 

1 Router  )يمخابرات زيتجه كي(  
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NEMMCO . 

Internet Enterprise LAN to LAN VPN  :از اتصال Firewall دهنده اتصال به اينترنت طريق از بازيگر  

VPN به مربوط NEMMCO . 

 زير گزينه از استفاده با و است شده گذاري هدف كوتاه دوره براي موقت اتصال منظور به متغير اتصال

  :است پذير امكان

Internet Workstation Variable VPN  :طريق از اتصال Workstation به اينترنت طريق از VPN.  

Internet Workstation  Variable  VPN  نصب به موظف CISCO  VPN  client  software  package  

 .باشد مي

 

LAN to LAN ‐ Enterprise VPN  :چند اتصال اجازه كه است شده طراحي گونه بدين اتصال نوع اين 

 خصوصي اتصال همشاب اتصال نوع اين. دهد مي اينترنت طريق از را NEM سرور با بازيگر محل در سرور

 وجود ياتصال نيچن يبرقرار منظور به. باشد مي تونل هر براي 192kbps  باند پهناي محدوده داراي و بوده

 يسيسرو نيچن يساز فراهم منظور به. است يالزام گريباز سمت در IPsec با سازگار VPN  زيتجه كي

NEMMCO دهنده اتصال كي VPN است دهيد تدارك .NEMMCO ريسا با كاركرد تيقابل تتس نيهمچن 

 نانياطم موجود VPN زاتيتجه ريسا با ستميس نيا يسازگار از تا نمايد مي اجرا زين را ستميس زاتيتجه

  . دينما حاصل

Client to LAN‐ Workstation variable VPN :اتصال Workstation كه است شده يطراح يا گونه به 

. دهد يم را NEM سرور به اتصال اجازه Workstation به تصالا نوع نيا. دينما عمل Dialup اتصال مانند
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NEMMCO افزار نرم كه دهد يم حيترج اتصال نيا جاديا يبرا CISCO VPN دينما نصب را.  

  

  

  

  فصل هفتم

، يافزار ، سختي پرسنليها يازمندي و مطالعه نيبررس
د ي از دي تبادل اطالعاتيرساختهاي و زيافزار نرم

  بردار بازار و بهرهستم يبردار س بهره
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۷ 6Bتبادل يرساختهايز و يافزار نرم ،يافزار سخت ،يپرسنل يها يازمندين مطالعه و يبررس 

  بازار بردار بهره و ستميس بردار بهره ديد از ياطالعات

 Error! Reference source notيقيحق زمان و قبل روز بازار يافزار نرم يرساختهايز38B ١ـ٧

found.  

  :باشد يم ريز صورت به يواقع زمان و بعد روز بازار يبرا يزير برنامه يكل مدل

 
  بازار برنامه خروجيهاي و ورودي :6  شكل

 متيق فركانس، كنترل يجانب خدمات و يانرژ بازار همزمان يساز نهيبه و يورود اطالعات به توجه با

  . شود يم مشخص گرانيباز تعهدات زانيم نيهمچن و يجانب خدمات و يانرژ بازار
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  NEMDE برنامه39B ٢ـ٧

NEMDE اجرا را فركانس كنترل يجانب خدمات و يانرژ بازار همزمان يساز نهيبه كه است يافزار نرم 

 يانرژ نهيهز كردن نهيكم هدف با) Linear Programing (يخط يزير برنامه اساس بر افزار نرم نيا. كند يم

 بوده جداگانه ماژول دو داراي NEMDE برنامه. است شده يطراح شبكه وديق به توجه با و انسفرك كنترل و

 توزيع پيش اي دقيقه 30 الگوريت دوم ماژول و دهد مي انجام را اي دقيقه 5 توزيع برنامه اول ماژول كه كه

 دو و اند  شده نصب زامج سرور دو روي بر الزم افزاري نرم و افزاري سخت تجهيزات كليه. كند مي اجرا را

  .Error! Reference source not found.كنند اجرا را ها برنامه زمان هر در قادرند سرور

  افزار نرم يها يورود40B ٣ـ٧

 FACS زانيم گران،يباز يشنهادهايپ ،SCADA ستميس اطالعات ه،يناح هر در شده ينيب شيپ يتقاضا

  افزار نرم يها يخروج41B ۴ـ٧

 در كامل اتييجز بازه، هر در فركانس كنترل يجانب خدمات و يانرژ متيق بازار، در برنده يراتورهاژن

  .ستميس وديق خصوص

 NEMMCO داده مراكز42B ۵ـ٧

NEMMCO در ها داده مركز براي اول درجه مركز دو همزمان طور به New  South wales و  

Queensland طور به ها سيستم اعتماد قابليت و اندازه د،عملكر نظر از مركز دو اين. است گرفته نظر در 

 دريافت منظور به. پذيرد مي صورت كامل طور به نيز مركز دو بين ها داده تبادل و بوده يكسان كامل
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 داخلي شبكه به فيزيكي طور به بايد بازيگران كليه NEMMCO به اطالعات ارسال و از اطالعات

NEMMCO) NEMNET (شوند متصل.  

 
  استراليا بازار در ها داده اطمينان قابليت افزايش نحوه: 7  شكل

  سرور دو در اطالعات سازي ذخيره43B ۶ـ٧

 چگونگي همچنين و NEMMCO سرورهاي و بازيگران بين اطالعات تبادل از كلي شماي زير دياگرام

  .دهد مي نشان را آنها سازي ذخيره
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  بازار سرورهاي با بازيگران اطالعات تبادل وهنح :8  شكل

  :از عبارتند دياگرام اجزا

  72BNEMMCO MMS Data Interfaces ١ـ۶ـ٧

 Data (ها داده رابط دو NEMMCO حاضر حال در Interface (پشتيباني را ها داده مديريت براي را 

  .كند مي

  73BMMS infoserver(REP) ٢ـ۶ـ٧

REP پايه بر oracle ها داده اينجا در. شود مي متصل بازيگر اطالعاتي بانك به مستقيم بطور كه بوده 

  . شوند مي ذخيره جدول و متني فايلهاي بطور

  74BMMS File Server (NEMPART) ٣ـ۶ـ٧

 اطالعات تبادل و شده ذخيره) ZIP (فشرده فايلهاي صورت به ها داده و اطالعات سرور اين در
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  .شود مي متصل بازيگر سرور به Replication Engine دو طريق از اطالعات

  75BData Transport Protocol ۴ـ۶ـ٧

 .پذيرد مي صورت SQLNET پروتوكل طريق از REP به اطالعات انتقال كليه

 .شود مي انجام NETBIOS پروتوكل طريق از NEMPARTبه اطالعات انتقال

  76BReplication Engine ۵ـ۶ـ٧

NEMMCO سه از حاضر حال در Replication  Engine نامهاي با Replica  Server، Parser و 

Particioan Data Replication (PDR) كند مي استفاده.  

 77BMMS Data Modle ۶ـ۶ـ٧

. باشد مي اطالعاتي بانك جداول شامل كه بازيگر به NEMMCO از اطالعات انتقال منظور به است مدلي

 را بازيگر SQL و Oracle اطالعاتي بانكهاي روي بر انتقال قابليت صرفاً ها داده اين حاضر حال در

  .Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.دارند
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  فصل هشتم

مت و نحوة روند ي قشنهادي و مطالعة ساختار پيبررس
 يا درخواستي يديمت و مقدار تولي قيشنهاددهيپ

  گرانيباز
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۸ 7Bيديتول مقدار و متيق يشنهاددهيپ روند نحوة و متيق ادشنهيپ ساختار مطالعة و يبررس 

 گرانيباز يدرخواست اي

. شوند يم داده تطابق گريكدي با يمركز بازار كي نظارت تحت و متمركز صورت به بار، و تقاضا كل

 نيا در. دهند ارائه NEMMCO به يا قهيدق 5 صورت به را خود يشنهادهايپ توانند يم ژنراتورها هيكل

 نهيكم براساس NEMMCO. شود مشخص ژنراتور هر توسط ديبا توان مقدار و متيق پارامتر دو ادهاشنهيپ

 مشخص كنند، ديتول يزمان بازه هر در ديبا كه را ييژنراتورها كنندگان، مصرف برق نيتام نهيهز كردن

  . كند يم

 Dispatch) (يا قهيدق پنج متيق 6 نيانگيم براساس برق متيق Interval بازار در ساعت مين هر در  

)Trading  Interval (هر يبرا دالر 10،000 بازار در متيق سقف ن،يقوان اساس بر. شود يم مشخص 

. است شده نييتع)  هزار منهاي(ساعت مگاوات هر براي دالر -1000 بازار در قيمت كف و ساعت مگاوات

 توجه نكته نيا به ديبا. دهد شنهاديپ بازار به تواند يم ژنراتور كي كه است يمتيق حداقل و  حداكثر نيا

 و ديتول بخش به مربوط آن درصد 20 تنها ،يينها كنندگان مصرف توسط يپرداخت مبلغ كل از كه داشت

 سود هيحاش و بازار به مربوط عوارض شبكه، از استفاده نهيهز خدمات، از استفاده نهيهز به مربوط يمابق

  .باشد يم فروشان خرده
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  ناحيه هر در انرژي مصرف سهم: 9  شكل

 شرايط، اين تحت. پذيرد انجام NEMMCO نظر زير بايد استراليا بازار در انرژي و مالي تبادالت كليه

 فراهم (واسطه دو با را خود توليدي انرژي و كنند مي دريافت NEMMCO از را برق فروش پول ژنراتورها

 ثبت برق بازار در كه مشترياني (بازار مشتريان به) توزيع خدمات كنندگان اهمفر و انتقال خدمات كنندگان

 را انرژي خريد هزينه نيز بازار مشتريان و فروشند مي) بزرگ كنندگان مصرف و فروشان خرده نظير اند شده

 نشان) 4 (شكل در بازار مختلف گرانيباز نيب يانرژ و يمال تبادالت نحوه. كنند مي پرداخت NEMMCO به

  .است شده داده



   118  از  51   صفحة                                                                                       اياسترال  در بعد ساعت بازار مطالعة

 اول مرحلة گزارش  

 
  بازار بازيگران بين انرژي و مالي جريان: 10  شكل

  دهي پيشنهاد ساختار .44B ١ـ٨

 باالسريها ساير و برق توليد هزينه به توجه با بازار به را خود پيشنهادهاي توانند مي بازار بازيگران كليه

 بر دالر 10000 تا -1000 از تواند مي پيشنهادي هاي تقيم. دهند ارائه بازار به ريسك پوشش منظور به

 كليه بار روز از قبل روز دو از كه موظفند Scheduled Generators كليه. كند تغيير ساعت مگاوات

 ساعته نيم بازه هر طول (بازه 48 براي را خود پيشنهاد همچنين و) پذيري دسترس ميزان نظير (اطالعات



   118  از  52   صفحة                                                                                       اياسترال  در بعد ساعت بازار مطالعة

 اول مرحلة گزارش  

 به قيمتي باند 10 در حداكثر را خود پيشنهادهاي بايد ژنراتورها. دهند ارائه NEMMCO به بازار روز) است

  .دهد مي نشان را بازار به مگاواتي 600 ژنراتور توسط قيمت پيشنهاد از نمونه يك زير شكل. دهند ارائه بازار

 
 بيترت نيبد كه يمگاوات 600 ژنراتور كي متيق ارائة شدة ادهس شينما (بازار به برق فروش براي دهي پيشنهاد نحوه: 11  شكل

 پلة 10 تواند يم حداكثر عرضه يمنحن كي. دينما عرضه بازار در است ليما را يتيظرف زانيم چه يمتيق بازة هر در كند يم نييتع
  )باشد داشته بر در يمتيق

  :است استحصال قابل زير نكات باال شكل به توجه با

 .د براي ارائه پيشنهاد قابل قبول است بان10حداكثر  •

 .قيمتها بايد به صورت افزايشي ارائه شود •

  .برداري شروع شود پيشنهاد براي فروش انرژي بايد از حداقل مقدار قابل بهره •
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  پيشنهادات ارسال زماني روند45B ٢ـ٨

  .است آمده زير جدول در پيشنهادات ارسال فرايند

 ندي براي ارائه پيشنهادزمانب  :4جدول 

 دفعات دوره رخداددريافت كننده ارسال كننده رخداد زمان روز

 روز 2
 قبل

12:30 

  :اعالم ظرفيت براي روز صفر
  زمانهاي در مدار يا خارج از مدار

  پروفيل ظرفيت
  ميزان آمادگي انرژي

 )ramp rates(نرخ تغييرات توان 

 روزانه روز صفرNEMMCO بازيگران

 روز 1
 بلق

12:30 

  :پيشنهاد براي روز صفر
  مگاوات براي هر باند
 قيمت براي هر باند

 روزانه روز صفرNEMMCO بازيگران

روز صفر
تا زمان 
توزيع بار

  :پيشنهاد مجدد
 مگاوات براي هر باند

NEMMCO بازيگران

از زمان پذيرش 
پيشنهاد تا انتها 

 روز صفر

 مداوم

روز صفر

نيعتريسر
زمان پس
 از معتبر
بودن 

شنهادهايپ

 معتبر و يشنهادهايافت پيق دريتصد
ع بار الزم ي توزي كه برايير داده هايسا

 است
NEMMCOمداوم روز صفر بازيگران 
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  فصل نهم

بردار   بهرهيهاي و مطالعة نحوة تعامل و همكاريبررس
  بردار بازار ستم و بهرهيس
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۹ 8Bبازار بردار بهره و ستميس داربر بهره يهايهمكار و تعامل نحوة مطالعة و يبررس  

 تعامل نحوه توان نمي الطبع به و بوده واحد سازمان يك سيستم بردار بهره و بازار بردار بهره استراليا در

  .نمود مشخص را آنها



   118  از  56   صفحة                                                                                       اياسترال  در بعد ساعت بازار مطالعة

 اول مرحلة گزارش  

 

  

  

  

  

  فصل دهم

 و مطالعة نحوة ارتباط بازار روز بعد و بازار يبررس
   مورد مطالعهيساعت بعد در كشورها
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۱۰ 9Bمورد يكشورها در بعد ساعت بازار و بعد روز بازار ارتباط نحوة العةمط و يبررس 

  مطالعه

 را فروشان عمده و دكنندگانيتول نيب تجارت كه باشد يم ييتهايفعال مجموعه شامل بازار از يبردار بهره

 يزير برنامه كنندگان، عرضه از شنهادهايپ افتيدر تقاضا، سطح نييتع شامل تهايفعال نيا. كند يم ليتسه

  .باشد يم بازار هيتسو تينها در و بازار متيق محاسبه ژنراتورها،

  تقاضا46B ١ـ١٠

NEMMCO ميزان كه است موظف وي. كند يم ينيب شيپ بازار يبردار بهره منظور به را تقاضا زانيم 

 .نمايد بروز را آن نيز ساعت نيم هر در و كند اعالم بازار از قبل روز 12:30 ساعت تا ناحيه هر در تقاضا

 اوج)  باشد مي NEMMCO عهده بر نيز  مدت كوتاه و مدت ميان ساالنه، مدت بلند هاي يبين پيش البته(

 طور به. دهد يم رخ ظهر بعد 7 تا 4 و صبح 9 تا 7 نيب عمدتاً يول است متفاوت مختلف ينواح در مصرف

) 5 (شكل. باشد يم مگاوات 25000 حدود متوسط يدما در و يكار يروزها در برق مصرف اوج متوسط،

  .دهد يم نشان را مختلف ينواح در بار اوج
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  مختلف نواحي در انرژي مصرف: 12  شكل

 كل در شده نصب تيظرف لذا دهد، ينم رخ همزمان مختلف ينواح در بار اوج زمان نكهيا به توجه با

  . باشد يم مصرف يجوابگو سال كل در همواره ستميس

  ژنراتورها به ديتول صيتخص و يزير برنامه47B ٢ـ١٠

 نحوه. كند يم مشخص را يزمان بازه هر در ژنراتورها ديتول زانيم ، NEMMCO شنهادها،يپ ارسال از بعد

 و شوند يم مرتب يصعود صورت به متيق اساس بر شنهادهايپ كه است صورت نيا به ژنراتورها انتخاب

 در گرانتر يژنراتورها. ابدي يم ادامه تقاضا نيتام تا و شود يم شروع آنها نيارزانتر از شنهادهايپ شدن برنده

 شود يم لحاظ زين انتقال شبكه يفن يتهايمحدود  ژنراتورها انتخاب در. شوند يم برنده بار شيافزا صورت

 نيتام منظور به بودن، يمتيق تياولو از خارج الرغم علي ژنراتورها از برخي است ممكن طيشرا نيا در

  .شوند انتخاب انتقال تيمحدود يدارا ينواح  در تقاضا
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  بازار در ژنراتورها به ديتول صيتخص نحوه: 13  شكل

  بازار متيق ميتنظ48B ٣ـ١٠

NEMMCO ريسا و شده ينيب شيپ بار زانيم توجه با و دهند يم ارائه ژنراتورها كه ييشنهادهايپ براساس 

 كي طول در جهينت در و دهد يم انجام يا قهيدق 5 بازه در را راتورهاژن نيب بار عيتوز شبكه، يتهايمحدود

 كهيبطور شود، يم نييتع ساعته مين بازه كي در بازار متيق. رديپذ يم صورت بار عيتوز امر دفعه، 288 روز

 از متيق نيا و شود يم محاسبه يا قهيدق 5 متيق 6 يوزن متوسط اساس بر ساعته مين بازه هر در متيق

  .شود يم اخذ بازار كنندگان مصرف و دكنندگانيتول

Fمنطقه هر در مرجع گره يبرا را متيق بازار نديفرا و است متفاوت هيناح به هيناح در بازار متيق

1
F 

 باشد دهينرس خود مجاز حداكثر به ينواح نيب انتقال خطوط از يعبور توان كه يصورت در. كند يم نييتع

                                                       

 

1-) Regional Reference Node :(ا در ين بار و ي كه در مركز بزرگتر استين گره پست انتقاليشود كه ا ين مييك گره مرجع تعيه ي هر ناحيبرا
 يكيا نزدي كه در مركز و يه، مركز بار بزرگ نداشته باشد، پست انتقاليك ناحي كه يدر صورت. ه قرار گرفته استين بار در آن ناحي بزرگتريكينزد

 .شود يد قرار دارد، به عنوان گره مرجع انتخاب مين مركز توليبزرگتر
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 توان كهيصورت در و باشد يم تلفات از يناش صرفاً هيناح هر در شده واقع مرجع گره دو نيب متيق تفاوت

 اختالف گريكدي با ينواح متيق باشد، دهيرس خود مجاز حداكثر به ينواح نيب انتقال خطوط از يعبور

  .  داشت خواهد ياديز

 اصلهف چه هر كهيطور به. است متفاوت گريكدي با زين هيناح هر درون اتصال نقطه هر در برق متيق

  . است شتريب نقطه آن در متيق باشد، شتريب مرجع گره به نسبت اتصال نقطه

  قيمت تنظيم در مهم نكات78B ١ـ٣ـ١٠

در ) كنند  بارهايي كه به بازار پيشنهاد ارائه مي(ژنراتورها، ارائه دهندگان خدمات شبكه و بارها  •

ند توزيع مركزي صورتي كه براساس دستور مركز موظف به انجام ماموريت خاصي باشند، در فراي

 Error! Reference.شوند ولي پيشنهادهاي آنها در فرايند تعيين قيمت بازار تاثير ندارد لحاظ مي

source not found. Error! Reference source not found. 

يك از خدمات جانبي در هر بازه دچار در صورتي كه الگوريتم بازار در تعيين قيمت انرژي و هر •

شده به عنوان قيمت انرژي و خدمات جانبي  اشكال شود، قيمت تعيين شده در آخرين بازه تعيين

 .شود آن بازه محسوب مي

اگر بازيگري به هردليل براي انجام تست فراخواني شود، آن بازيگر در دوران تست در فرايند  •

 و انرژيUها، اين بازيگران در فرايند تعيين قيمت  اين در آن بازهشود و بنابر توزيع مركزي لحاظ نمي

 .شوند  استفاده نميUخدمات جانبي 
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Fدر صورتي كه يك ژنراتور به دليل محدوديتهاي شبكه درون يك ناحيه •

1
F محدود گردد، موظف 

در . است كه براساس دستور مركز عمل كند ولي در تعيين قيمت بازار در آن بازه تاثيري ندارد

ضمن اين ژنراتورها هيچ گونه هزينه فرصتي را در صورتي كه قيمت بازار كمتر از قيمت 

  .كنند پيشنهادي آنها به ازاي همان مقدار توليد باشد دريافت نمي

  شده مصرف يانرژ زانيم يريگ اندازه49B ۴ـ١٠

 نيتام. هستند يانرژ مصرف زانيم ثبت و يريگ اندازه زاتيتجه نصب به موظف بازار مشتريان هيكل

F (شبكه خدمات كنندگان

2
FNSP (ارسال و عيتوز تلفات بيضرا نييتع ،يسنج صحت ،يآور جمع وظايف 

  . دارند عهده بر را NEMMCO به آنها

  .Error! Reference source not foundبازار برداري بهره زماني جدول50B ۵ـ١٠

  پيشنهاد79B ١ـ۵ـ١٠

  براي ارائه پيشنهادزمانبندي  :5جدول 

 دفعات دوره رخداددريافت كننده ارسال كننده رخداد زمان روز

 روز 2
 قبل

12:30 

  :اعالم ظرفيت براي روز صفر
  زمانهاي در مدار يا خارج از مدار

  پروفيل ظرفيت
  ميزان آمادگي انرژي

 )ramp rates(نرخ تغييرات توان 

 روزانه روز صفرNEMMCO بازيگران

                                                       

 

1 ‐ Intera Regional Network constraint 
2 Network Service Providers 
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 روز 1
 قبل

12:30 

  :پيشنهاد براي روز صفر
  مگاوات براي هر باند
 قيمت براي هر باند

 روزانه روز صفرNEMMCO بازيگران

روز صفر
تا زمان 
توزيع بار

  :پيشنهاد مجدد
 مگاوات براي هر باند

NEMMCO بازيگران

از زمان پذيرش 
پيشنهاد تا انتها 

 روز صفر

 مداوم

روز صفر

نيعتريسر
زمان پس
از معتبر 

دن بو
شنهادهايپ

 معتبر و يشنهادهايافت پيق دريتصد
ع بار الزم ي توزي كه برايير داده هايسا

 است
NEMMCOمداوم روز صفر بازيگران 

   نييب شيپ80B ٢ـ۵ـ١٠

 بار بيني پيش براي بازار زمانبندي  :6 جدول

 دفعات دوره رخداددريافت كننده ارسال كننده رخداد زمان روز

 -- مداوم

 كوتاه ينيش بي پيارسال اطالعات برا
، بارها ويدي توليواحدها: مدت شامل

   شبكهيريدسترس پذ
  شبكهيها يقطع

گران، يباز
فراهم كنندگان 
خدمات شبكه 

و 
NEMMCO

NEMMCO6بعد ي روز كار ---- 

 روزانه روز صفرNEMMCO بازيگران  كوتاه مدتينيش بيج پيانتشار نتا 14:00 روزانه

ز صفررو
تا زمان 
توزيع بار

  :پيشنهاد مجدد
 مگاوات براي هر باند

NEMMCO بازيگران

از زمان پذيرش 
پيشنهاد تا انتها 

 روز صفر

 مداوم

روز صفر

نيعتريسر
زمان پس
از معتبر 
بودن 

شنهادهايپ

 معتبر و يشنهادهايافت پيق دريتصد
ع بار الزم ي توزي كه برايير داده هايسا

 است
NEMMCOمداوم روز صفر انبازيگر 

  عيتوز و عيتوز شيپ81B ٣ـ۵ـ١٠

 توزيع پيش و توزيع نتايج براي بازار زمانبندي   :7 جدول

 دفعاتدوره رخداددريافت كننده ارسال كننده رخداد زمان روز

. كباري ساعت 3حداقل هر  روز صفر گرانيبازNEMMCOج ين نتايچاپ اولن زمان يعتريسرك روز ي
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ممكن بعد از  قبل
 و قبل از 12:30

16 

 روز يع برايتوز شيپ
 ينيب شيصفر، شامل پ

 هي هر ناحيبار برا

ن است كه با ارتقا يهدف ا
 هر يوتري كامپيستمهايس
كبار انجام يم ساعت ين

 .شود

روز 
 صفر

قه يهر پنج دق
 كباري

 بازيگرانNEMMCO عيتوز
 يدوره بعد
 عيتوز

 كباريقه يهر پنج دق

  بازار اطالعات82B ۴ـ۵ـ١٠

  بازار نتايج چاپ براي بازار زمانبندي  :8 جدول

 رخداد زمان روز
ارسال 
 كننده

دريافت 
 كننده

 دفعات دوره رخداد

هر پنج 
 شنبه

16 
اني مينيب شيج پيچاپ نتا

 مدت
NEM
MCO گرانيباز 

 روز 8 ماه بعد از 24
 بعد از روز چاپ

 يهفتگ

 14روز صفر
 ينيب شيج پيچاپ نتا

 كوتاه مدت
NEM
MCO 

 بازيگران

 بعد از ي روز كار6
ن ي كه آخريروز

يع برايتوز شيج پينتا
.  آن روز چاپ شد

 روزانه

ك روز ي
 قبل

ن زمان يعتريسر
 و 12:30بعد از 

 16قبل از 

NEM عيتوز شيج پيچاپ نتا
MCO 

 روز صفر بازيگران
اعت يحداقل هر سه 

 كباري

ك روز ي
 قبل

ن زمان يعتريسر
 و 12:30عد از ب

 16قبل از 

مت ي قينيب شيچاپ پ
 ي و خدمات جانبيانرژ

 هيدر گره مرجع هر ناح

NEM
MCO 

 روز صفر بازيگران
حداقل هر سه ساعت

 كباري

ك روز ي
 قبل

ن زمان يعتريسر
 و 12:30بعد از 

 16قبل از 

مت يت قيچاپ حساس
ر بار و يي به تغي انرژيها

  ژنراتورهايريدسترسپذ

NEM
MCO 

 روز صفر انبازيگر
اعت يحداقل هر سه 

 كباري

روز صفر

ن زمان يعتريسر
ممكن بعد از 
شروع دوره 

 عيتوز

  
 و ي انرژيمتهايچاپ ق

 گره ي برايخدمات جانب
 هيمرجع هر ناح

NEM
MCO 

 قهي دق5هر  يع فعليدوره توز بازيگران

روز صفر

ن زمان يعتريسر
ممكن بعد از 

ن دوره يآخر
ع در دوره يتوز

  
 گره يمتها برايچاپ ق

 هيمرجع هر ناح

NEM
MCO 

 م ساعتيهر ن يع فعليدوره توز بازيگران
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 يتجار

ك روز ي
 بعد

ن زمان يعتريسر
ممكن بعد از 
شروع روز 

 يتجار

  :  روز صفريچاپ برا
  مرجعي گره هايمتهايق
  ي خدمات جانبيمتهايق

 در هر يكل بار و انرژ
  ستميمنطقه و كل س

  ين نواحي بيتوان انتقال
ين نواحيت بب تلفايضر

 ود شبكهيق

NEM
MCO 

 روزانه روز صفر بازيگران

روز صفر

ن زمان يعتريسر
ممكن بعد از 
شروع دوره 

عيتوز  

 NEM
MCO 

 قهي دق5هر  يع فعليدوره توز بازيگران

ك روز ي
 بعد

ن زمان يعتريسر
ممكن بعد از 
شروع روز 

يتجار  

NEMيي نهايشنهادهايچاپ پ
MCO 

 روزانه روز صفر بازيگران

 روز كي
 بعد

ن زمان يعتريسر
ممكن بعد از 
شروع روز 

يتجار  

د يزان توليچاپ م
زان بارها، يژنراتورها، م

 انتقال توان در شبكه

NEM
MCO 

 روزانه روز صفر بازيگران

ك روز ي
 بعد

ن زمان يعتريسر
ممكن بعد از 
شروع روز 

يتجار  

چاپ موارد عدول از 
 مقررات

NEM
MCO 

 روزانه روز صفر بازيگران

 هر سه
 شنبه

16 

زان ي مينيب شيچاپ پ
از ي مورد نيخدمات جانب

 هيدر هر ناح

NEM
MCO 

 هر هفته هفت روز بعد بازيگران

ماه 
  يژوال

 مربوط يها نهيچاپ هز
 يبه خدمات جانب

NEM
MCO 

 ساالنه  گذشتهيسال مال بازيگران

  هيتسو83B ۵ـ۵ـ١٠

 بازار تسويه زمانبندي  :9 جدول

 دفعاتدوره رخداددريافت كننده ارسال كننده درخدا زمان روز
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 دوره يانتها
صورتحساب

 روز 5+ 
 يكار

12حدود ساعت 
 18و قبل از 

صدور صورتحساب 
 گرانيبازNEMMCO يمقدمات

دوره 
صورتحساب
شامل روز 

 صفر

 يهفتگ

 دوره يانتها
صورتحساب

 روز 18+ 
 يكار

12حدود ساعت 
 18و قبل از 

صدور صورتحساب 
 گرانيبازNEMMCO يينها

دوره 
صورتحساب
شامل روز 

 صفر

 يهفتگ

 دوره يانتها
صورتحساب

 روز 20+ 
 يكار

 10:30ساعت 

 راكه يگران پوليباز
د بر اساس يبا

 ييصورتحاسب نها
 NEMMCOبه 

بپردازند، پرداخت 
 . كننديم

 EFT گرانيباز

دوره 
صورتحساب
شامل روز 

 صفر

 يهفتگ

 دوره يانتها
صورتحساب

  روز20+ 
 يكار

 14ساعت 

پرداخت پول توسط 
NEMMCO به 

گران بر اساس يباز
ييصورتحساب نها

NEMMCOEFT 

دوره 
صورتحساب
شامل روز 

 صفر

 يهفتگ

 دوره يانتها
صورتحساب

 هفته20+ 

 و قبل12ساعت 
 18از 

 يصدور صورت مال
 گرانيباNEMMCO  شدهينيبازب

دوره 
صورتحساب
شامل روز 

 صفر

 يهفتگ

  دورهيانتها
صورتحساب

 هفته30+ 

 و قبل12ساعت 
 18از 

 يصدور صورت مال
 گرانيبازNEMMCO  شدهينيبازب

دوره 
صورتحساب
شامل روز 

 صفر

 يهفتگ

 سال يانتها
ك ي + يمال

 يروز كار

 و قبل12ساعت 
 18از 

 كهين مقدار پولييتع
ه يد بابت تسويبا
گران ي به بازيينها

ا از آنها يداده شود 
 . اخذ شود

NEMMCOگرانيباز 

دوره 
صورتحساب
شامل روز 

 صفر

 ساالنه
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  انرژي با رابطه در يقيحق زمان يبازارها با بعد روز بازار ارتباط51B ۶ـ١٠

  بازار دو مشترك ريغ و مشترك گرانيباز84B ١ـ۶ـ١٠

 زين يواقع زمان بازار در توانند يم كردند شركت يانرژ بازار در قبل روز بازار در كه يگرانيباز هيكل

  .دهند ارائه ادشنهيپ و كنند شركت

  واقعي زمان و بعد روز بازار گرانيباز85B ٢ـ۶ـ١٠

Fشده يزير برنامه يروگاهين يواحدها •

1 

Fشده يزير برنامه مهين يروگاهين يواحدها •

2 

Fشده يزير برنامه -شبكه خدمات كنندة ارائه •

3 

F4يجانب خدمات كنندة ارائه •
 

Fشده يزير برنامه يبارها •

5
 

                                                       

 

• 1 scheduled generating units 

• 2 semi-scheduled generating units 

3 Scheduled Network Service Provider 
4 Ancillary Service Providers 
5 Scheduled Load 
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 بازار دو در تيظرف عرضة حجم86B ٣ـ۶ـ١٠

 روز 12:30 ساعت تا را خود يشنهاديپ موظفند روگاههاين هيكل باال، در شده اشاره بمطال با توجه با

 ينيب شيپ نيهمچن و واصله يشنهادهايپ به توجه با NEMMCO. دهند ارائه NEMMCO به باند 10 در قبل

 اجرا را ها روگاهين يواحدها از كيهر به ديتول نهيبه صيتخص جهت يزير برنامه شبكه، بار تيوضع از خود

 روز در شده اعالم برنامه مطابق موظفند گرانيباز و شود يم اعالم بازار گرانيباز به اجرا نيا جينتا. كند يم

 حفظ نيهمچن و شبكه تيامن يبرقرار از نانياطم حصول منظور به NEMMCO. ندينما ديتول به اقدام بازار

 يواقع زمان از قبل زمان هر تا توانند يم گرانيباز. ندك يم اجرا قهيدق 5 هر را بازار برنامه د،يتول و بار تعادل

 يشنهاديپ ديتول زانيم كردن اديز و كم با توانند يم گرانيباز طيشرا نيا در. دهند رييتغ را خود شنهاديپ بازار،

 رد متهايق رييتغ اجازه گرانيباز يول. دهند انجام را عمل نيا قبل، از شده شنهاديپ باند 10 از كيهر در خود

 رييتغ ينوع را باند هر در يشنهاديپ يانرژ زانيم در رييتغ اجازه نوع نيا توان يم البته. ندارند را باند هر

 بود الزم كه زمان هر كه كنند انتخاب را يمتيق يباندها يا گونه به توانند يم گرانيباز. كرد اطالق زين متيق

 يمتيق باند 8 در را خود يديتول تيظرف كل مثالً. (سانندبر مقدار تر نييپا اي و مقدار نيباالتر به را متهايق

  .)دهند يم شنهاديپ بازار به مگاوات صفر پبشنهاد با ياضطرار طيشرا يبرا همواره را باند 2 و دهند يم ارائه
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  ازدهميفصل 

 و مطالعة نحوة ارتباط بازار روز بعد و بازار يبررس
ه يل اولكنتر(ي خدمات جانبيساعت بعد با بازارها

  و خدمات انتقال...) و و يفركانس، انواع رزرو، راكت
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۱۱ 10Bخدمات يبازارها با بعد ساعت بازار و بعد روز بازار ارتباط نحوة مطالعة و يبررس 

   انتقال خدمات و ...) و ويراكت رزرو، انواع فركانس، هياول كنترل(يجانب

 زمان بازار بين ارتباط لذا و نداشته وجود ساعتي بازار استراليا بازار در كه شد نشان خاطر بايد مجدداً

  .گيرد مي قرار بررسي مورد قمست اين در بعد روز بازار و حقيقي

 Error! Reference source:شود يم يبند طبقه دسته 4 به اياسترال بازار در يجانب خدمات يطوركل به

not found.Error! Reference source not found.  

F1(كنترل فركانس  •
FFCAS( 

 NCAS(F2(كنترل ولتاژ  •

 )NCAS( شبكه يريزان بارگيكنترل م •

 SRAS(F3( شبكه يابيباز •

 كنترل يجانب خدمات يول شوند يم نهيبه يانرژ بازار با همزمان طور به فركانس كنترل يجانب خدمات

  . شوند ينم نهيبه همزمان بطور شبكه يابيباز و شبكه يريبارگ زانيم كنترل ولتاژ،

                                                       

 

1 Frequency Control Ancillary Service  

2 Network Control Ancillary Service 

3 System Restart Ancillary Service 
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 اول مرحلة گزارش  

  فركانس كنترل جانبي بازارخدمات در حاضر بازيگران52B ١ـ١١

• Ancillary services load 

• Ancillary services generating unit 

  فركانس كنترل يجانب خدمات53B ٢ـ١١

NEMMCO لكنتر يجانب خدمات انواع يبرا ستميس ازين مورد زانيم يهفتگ طور به كه دارد فهيوظ 

 خدمات نياز مورد ميزان كه دارد وظيفه وي ضمن در. دينما اعالم را بعد هفته براي هيناح هر در را فركانس

.  نمايد اعالم جداگانه طور به جانبي خدمات از هريك براي و ناحيه هر براي ساعته، نيم بازه هر در جانبي

 و يشامديپ خدمات: از عبارتند كه دارد وجود فركانس كنترل يبرا يجانب خدمات نوع دو يكل طور به

 به مربوط آخر يتا 2 و يشامديپ خدمات به مربوط اول يتا 6 ( اند شده فهرست ريز در كه يميتنظ

  ):هستند يميتنظ خدمات

  )هي ثان6 يش طيافزا (يشيع افزايخدمت سر •

  )هي ثان6 يكاهش ط (يع كاهشيخدمت سر •

  )هي ثان60 يش طيافزا (يشيخدمت كند افزا •

 )هي ثان60 يكاهش ط (يد كاهشخدمت كن •

  )قهي دق5 يش طيافزا(ر ي با تاخيشيخدمت افزا •

  )قهي دق5 يكاهش ط(ر ي با تاخيخدمت كاهش •

 يمي تنظيشيخدمت افزا •

 يمي تنظيخدمت كاهش •
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 اول مرحلة گزارش  

 فركانس كنترل يجانب خدمات يبرا متيق شنهاديپ نحوه54B ٣ـ١١

 8 هر يبرا مقررات اين باشد مي انرژي بازار در رفته كار هب قوانين مشابه FCAS در پيشنهاد ارائه مقررات

  :باشد يم ريز صورت به و كساني خدمات نوع

• Offer ها وBid باشند  باند غير صفر قابل دسترسي مي10ها شامل . 

 . بايستي به صورت يكنواخت افزايش يابد پهناي قيمتهاي پيشنهادي مي •

  شودSet همان روز 12:30پهناي قيمتها بايستي كه در ساعت  •

 توانند يم گرانيباز زين نجايا در ،)Rebid (دهد شنهاديپ مجدداً تواند يم گريباز هر كه يانرژ بازار مشابه

 را) breakpoints (شكست نقاط و) Enablement Limits (يتوانمند يها محدوده باند، هر يريپذ دسترس

 .دهند شنهاديپ توزيع بازه از قبل دقيقه 5 تا

 .

 
  فركانس كنترل خدمات براي پيشنهاددهي نحوه :14  شكل

  .است آمده ريز شكل در يجانب خدمات انواع از كي هر در شركت يبرا دسترس در تيظرف حداكثر
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 اول مرحلة گزارش  

  
 ايتاسمان منطقه و اياسترال بازار در يجانب خدمات انواع يبرا دسترس در تيظرف حداكثر :15  شكل

 55BFCAS Markets – Settlements ۴ـ١١

 اين. شود مي تعيين FCAS هشت از يك هر براي تسويه قيمت يك) دقيقه 5 هر(  Dispatch بازه هر در

 هاFCAS از يك هر براي. گيرد مي قرار استفاده مورد FCAS بازارهاي از يك هر حساب تسويه براي قيمت

  : گيرد مي رارق استفاده مورد سرويس دهندگان ارائه به پرداخت براي زير فرمول

Payment = MWE ×  CP/12 

   : اينجا در

MWE ، است كرده تعيين نظر مورد سرويس براي بازار كه است مگاواتي مقدار.  

 CP زماني بازه در نظر مورد سرويس براي بازار تسويه قيمت Dispatch باشد مي نظر مورد .  
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 اول مرحلة گزارش  

 ساعت مگاوات بر دالر بصورت هاآن تسويه قيمت باالطبع و پيشنهادات اين كه است توجه قابل( 

 محاسبه اي دقيقه Dispatch 5 هر هاي پرداختي تا شود تقسيم 12 عدد بر بايستي اينرو از و شود مي تعريف

  )شود

  ها نهيهز پوشش87B ١ـ۴ـ١١

ستم در حالت از دست رفتن يت سيري مديبرا) يشامديدر حالت پ (يشي كه خدمات افزايياز آنجا •

 .شود ينه توسط ژنراتورها جبران مين هزيذا اشود، ل ين واحد ارائه ميبزرگتر

ستم در حالت از دست رفتن يت سيري مديبرا) يشامديدر حالت پ (ي كه خدمات كاهشيي از آنجا •

 .شود ينه توسط بارها جبران مين هزيشود لذا ا يا خط انتقال ارائه مين بار يبزرگتر

ن ي بيا مصرفي يدي توليزان انرژي م متناسب باي خدمات جانبيها نهي حالتهاي فوق، هزيدر هر دو •

 . شود يم ميگران تقسيباز

 .شود يجبران م) Causer Pays( توسط مسببان آن يمي مربوط به خدمات تنظيها نهيهز •

 . دهد مي نشان را بازيگران توسط فركانس كنترل جانبي خدمات هاي هزينه پوشش چگونگي زير شكل
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 اول مرحلة گزارش  

 
 بازار بازيگران توسط فركانس كنترل جانبي خدمات هاي هزينه جبران نحوه:16  شكل

  بازار ريغ يجانب خدمات56B ۵ـ١١

 شبكه يابيباز و) شبكه بار كنترل و ولتاژ كنترل (شبكه كنترل يجانب خدمات شامل خدمات نيا

 منعقد خدمات از دسته نيا  كنندگان نيتام با كه مدت بلند يقراردادها از استفاده با NEMMCO. باشد يم

 ريغ خدمات خدمات، از دسته نيا به ليدل نيهم به. كند يم دايپ حاصل نانياطم شبكه تيامن از د،ينما يم

 ذكر قرارداد در خدمات از دسته نيا يگذار متيق زميمكان. شود يم اطالق) متيق شنهاديپ ارائه عدم (يبازار

  .شود يم نييتع NEMCO و كننده نيتام نيب مذاكره قيطر از و شود يم

  شبكه يريبارگ كنترل88B ١ـ۵ـ١١

 كوتاه مجاز محدوده از هيناح دو نيب انتقال خطوط از يعبور توان زانيم كه يزمان در شبكه، بار كنترل
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 اول مرحلة گزارش  

 رديپذ يم صورت بار قطع اي AGC از استفاده با عمل نيا. رديگ يم قرار استفاده مورد د،ينما تجاوز آن مدت

 ديتول يعني (رنديگ قرار استقاده مورد و شوند فعال ابزار دو نيا كهيصورت در صرفاً آنها به پرداخت و

  .رديپذ يم صورت) شود قطع بار اي و كند رييتغ هياول برنامه از خارج ژنراتور

  شبكه ولتاژ كنترل89B ٢ـ۵ـ١١

 انجام سنكرون يجبرانساز اي و ژنراتور ابزار دو از استفاده با ويراكت توان تيريمد اي شبكه ولتاژ كنترل

 اي ديتول نهيهز و كنند يم افتيدر پول ويراكت خدمات ارائه جهت بودن آماده يبرا صرفاً رهاژنراتو. شود يم

 صورت شود، محدود ويراكت توان ارائه موجب به وياكت يانرژ ديتول كه يصورت در تنها ويراكت يانرژ جذب

  .رديپذ يم صورت قهمنط ازين و ژنراتور تيقابل به توجه با و NEMMCO توسط ژنراتورها انتخاب. رديپذ يم

 پرداخت يفعالساز مبلغ ويراكت يانرژ جذب/ديتول بابت دارند قرار سنكرون مد در كه ييژنراتورها به

  . شود يم

 نشده محدود كه ييژنراتورها) ا: است صورت نيبد ويراكت توان كننده نيتام منابع از استفاده بيترت

 توان كردن محدود با شبكه، تيامن نيتام عدم صورت رد) 3 باشند سنكرون مد در كه ژنراتورهايي) 2 باشند

  .جذب/ديتول يبرا ژنراتورها وياكت

  شبكه يابيباز90B ٣ـ۵ـ١١

 يآمادگ يبرا صرفاً باشند داشته را شبكه به ازين بدون شدن روشن ييتوانا كه ييژنراتورها به يپرداخت

  .رديپذ يم صورت
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 اول مرحلة گزارش  

  تهايمسئول57B ۶ـ١١

  فركانس كنترل يجانب خدمات91B ١ـ۶ـ١١

  :موظفند فركانس كنترل يجانب خدمات كنندگان نيتام هيكل

 دهند ارائه بازار به شنهاديپ

 .ندينما فراهم را يجانب خدمات داد، دستور NEMMCO كه هرگاه

 كنترل يجانب خدمات ارائه درخواست واحدها تست منظور به NEMMCO كه يزمان هر دهند ضمانت

 .ندينما موافقت دهد فركانس

 انتظار، مورد زمان در يول دهد ارائه را خدمت كي باشد قادر وياكتر خدمات دهنده ارائه كه يصورت در

  :شود اشكال دچار آن ارائه در

Fرويپ-ريغ واحد عنوان به دهند يم ارائه را خدمت نيا كه يبار اي دهنده ارائه واحد

1
F شود يم شناخته. 

 ارسال را علت ديبا و شده شناخته رويپ-ريغ عنوان به كه كند يم اعالم بار اي واحد به بازار، بردار بهره

 .شد خواهد ثبت علت نيا و دينما

 دهنده ارائه آن ط،يشرا نيا تحت و رديگ يم نظر در دهنده ارائه آن يبرا ثابت ديق كي ستم،يس بردار بهره

 .دينما شركت بازار در ديق آن براساس كه است موظف

                                                       

 

1 ‐ Non‐Conforming 
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 اول مرحلة گزارش  

 ريسا كنار در- ،يهمكار عدم ورتص در فركانس كنترل خدمات دهنده ارائه يواحدها مهيجر واقع در

 كنترل خدمات ارائه در آنها شدن محدود-شود يم پرداخته ان به يآت يبخشها در كه ينقد يها مهيجر

 .باشد يم فركانس

  ستميس يابيباز و شبكه كنترل يجانب خدمات92B ٢ـ۶ـ١١

 مورد العاتاط شود، مظنون خدمات نيا دهنده ارائه يرويپ عدم به نسبت بازار بردار بهره كه يصورت در

  . شود يم ارسال بازار عملكرد و يطراح گروه به ازين

  شبكه خدمات با رابطه در يواقع زمان بازار و بعد روز بازار ارتباط58B ٧ـ١١

 ارائه يمتيق باند 10 توان، انتقال جهت دو هر يبرا توانند يم انتقال خدمات دهندگان ارائه از كيهر

  :دهند شنهاديپ را ريز اطالعات بعد وزر ساعته مين بازه 48 يبرا ديبا آنها. دهند

 يمتي در هر باند قيزان توان انتقاليم •

  هر بازهي توان براي و كاهشيشينرخ افزا •

  . ابدي شيافزا كنواختي بطور توان شيافزا با ديبا يمتيق هرباند در متهايق ضمن در

 رييتغ را خود يشنهادهايپ ربازا يواقع زمان از قبل قهيدق 5 قادرند انتقال خدمات كنندگان نيتام هيكل

  .دهند

  انتقال حقوق59B ٨ـ١١

. هستند مصرف مراكز و بزرگ ژنراتورهاي داراي آنها از هركدام كه دارد الكتريكي ناحيه 5 استراليا بازار
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 اول مرحلة گزارش  

Fشده تنظيم خطوط اين از برخي. كنند مي متصل يكديگر به را نواحي اين انتقال خطوط

1
F ديگر برخي و 

 عبور موفقيت با را اوليه تستهاي از كليه كه هستند خطوطي شده تنظيم طخطو. هستند نشده تنظيم خطوط

 از و نداشته بستگي استفاده ميزان به درآمد اين. كنند مي دريافت ساالنه ثابت درآمد يك خطوط اين و كرده

  .شود مي دريافت شبكه هزينه عنوان به نهايي مشركين

  

                                                       

 

1 ‐Regulated Interconnector 
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 اول مرحلة گزارش  

 
  نواحي بين نشده تنظيم و شده تنظيم الانتق خطوط: 17  شكل

F1)بازار خطوط يا (نشده تنظيم خطوط
F بيشتر مگاوات 30 از آنها انتقالي ظرفيت كه هستند خطوطي 

 درآمد انتقال حق فروش يا و باال قيمت با ناحيه به آن فروش و كم قيمت با ناحيه از برق خريد با  و است

  .بگذرانند درستي به را والتوررگ تستهاي كه نيست نيازي و كنند مي كسب

                                                       

 

1 ‐unregulated interconnectro or market network service provider 
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 اول مرحلة گزارش  

  سيستم تلفات60B ٩ـ١١

. گيرد مي انجام انتقال و توزيع تلفات ضرايب از استفاده با بازار، قيمتهاي روي بر شبكه تلفات تاثير

 فرض ثابت سال ماهه 12 بازه يك براي و شود مي محاسبه تقاضا بيني پيش براساس ناحيه هر تلفات ضرايب

  . شود مي

 Scheduled با رابطه در يواقع زمان بازار و عدب روز بازار ارتباط61B ١٠ـ١١ Load Error! 

Reference source not found.  

  قبل روز بازار در شركت نحوه93B ١ـ١٠ـ١١

 scheduled عنوان به كنند مي عمل اي ذخيره تلمبه نيروگاههاي مانند كه آب پمپاژ ايستگاههاي از برخي

load هيكل. شوند مي شناخته scheduled load كند مشخص را ريز موارد بازار روز از قبل روز در ديبا:  

 ا روشنيا بار به طور معمول خاموش هست يآ •

ش و ي باند عرضه كند و مقدار نرخ افزا10شنهاد خود را در ي بازه روز بعد مقدار، پ48 يد برايبا •

 انرژي و هم در بازار خدمات توانند هم در بازار اين بارها مي. ديز مشخص نماي توان را نيكاهش

 .جانبي كنترل فركانس شركت نمايند

 . ابديش يكنواخت افزايش توان بطور يد با افزاي بايمتيمتها در هرباند قيق •
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 اول مرحلة گزارش  

 
  بازار در بارها پيشنهاددهي نحوه: 18  شكل

  واقعي زمان بازار در شركت94B ٢ـ١٠ـ١١

  . دهند رييتغ را خود يشنهادهايپ بازار يواقع زمان از بلق قهيدق 5 قادرند Scheduled load هيكل 
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 اول مرحلة گزارش  

 

  

  

  

  

  فصل دوازدهم

ه بازار ي و مراحل تسوياتي، عمليي روند اجرايبررس
   مورد مطالعهيساعت بعد در كشورها
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 اول مرحلة گزارش  

 

  

۱۲ 11Bمورد يكشورها در بعد ساعت بازار هيتسو مراحل و ياتيعمل ،يياجرا روند يبررس 

  مطالعه

 شروع كشنبهي روز 12:30 ساعت از كه هست روزه 7 دوره كي اياسترال بازار در صورتحساب دوره

 رديگ يم بر در را قهيدق 5 بازه ريز 6 كه ساعته مين بازه هر در. رديگ يم بر در را ساعته مين بازه 336 و شده

 اًبيتقر صادره تيوضع صورت. شود يم لحاظ ساعته مين بازه متيق عنوان به ربازهيز 6 نيا يمتهايق متوسط

  . شود يم هيتسو يكيزيف صورت به هفته 4 حدود از بعد

Nemmco 5 نيا. كند يم صادر را هياول تيوضع صورت و صورتحساب دوره انيپا از بعد روز 

 نيهمچن و پول مقدار آن ياسازيمه خود، تعهدات مقدار از گريباز اطالع منظور به هياول صورتحساب

 صادر يينها تيوضع صورت صورتحساب، دوره از بعد روز 18 .شود يم صادر اختالف مواد يبرا اعتراض

  . رديپذ انجام يينها تيوضع صورت صدور از بعد روز دو حداكثر ديبا يكيزيف هيتسو. شود يم

 صورتحساب، دوره از بعد ماه 6 تواند يم گريباز كي يول افتد، يم اتفاق نادر اريبس تيوضع نيا چه اگر

  . دينما تراضاع صادره تيوضع صورت به نسبت

NEMMCO افتيدر مشتركان و فروشان خرده از كه يپول مقدار و كند يم عمل هيتسو محل كي مانند 

 مبلغ در يكاست و كم گونه هر وجود صورت در. دينما يم پرداخت ژنراتورها به روز همان را كند يم

. شود يم اعمال آنها ايصورتحسابه در و ميتقس ژنراتورها نيب يمساو طور به مشتركان، توسط يپرداخت

Error! Reference source not found.  
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  بازار تسويه زمانبندي: 19  شكل

   62BAustraclear ١ـ١٢

 يكيالكترون صورت به پول انتقال سازوكار از است موظف NEMMCO برق، يمل نامه نظام اساس بر

 كه موظفند گرانيباز هيكل و كند يم استفاده Austraclear ستميس از  NEMMCO منظور نيبد .دينما استفاده

  .Error! Reference source not found.باشند شده ثبت ستميس نيا در

 قييحق زمان و قبل روز بازار در يمال تبادالت در تيامن جاديا يروشها63B ٢ـ١٢

  :از عبارتند دارند، وجود اياسترال بازار در كه ييسكهاير انواع 

  بازار سكير

  هيتسو سكير
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 اعتبار سكير

 نيا. شود بازار متيق در ديشد نوسان موجب كه شود يم گفته ييسكهاير مجموعه به بازار سكير

  .باشد يم انتقال شبكه خطوط و روگاههاين ياضطرار خروج تقاضا، شيافزا از يناش معموالً نوسانات

  .شود يم اطالق هيتسو روز در بازار گرانيباز يمال تعهدات پرداخت عدم سكير به هيتسو سكير

 موجب است ممكن كه شود يم اطالق بازار گريباز اعتبار كاهش به مربوط ضرر سكير به اعتبار سكير

  . شود ناتوان يمال تعهدات ياجرا در بازار گريباز شود

  محتاطانه چارچوب95B ١ـ٢ـ١٢

 كنند اثبات ديبا آنها و شود يم آغاز بازار در آنها ثبت زمان از گرانيباز يرو بر محتاطانه و قيدق نظارت

 طيشرا به نسبت يحيصح ديد كه كنند ثابت ديبا نيهمچن. كند ينم جاديا بازار در يخلل آنها تجارت كه

  .دارند NEMMCO يبردار بهره يها هيرو و يمل برق نامه نظام

  بازار گرانيباز يبرا ارهايمع96B ٢ـ٢ـ١٢

  :باشند ريز يهايژگيو يدارا ديبا بازار در شده ثبت اشخاص

 .باشد داشته اياسترل در يدائم كار محل اي و بوده اياسترال ساكن

 هر در يياجرا قانون هر تحت تيريمد از مشابه عنوان هر به اي نباشد يگريد شخص تيريمد تحت

 .نباشند يگريد هيناح

 است، نامه نظام خصوص در گرانيباز تعهدات از يناش است ممكن كه ييدادخواستها مقابل در

 .باشند نداشته ييقضا تيمصون
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  اعتبار قبول قابل يارهايمع97B ٣ـ٢ـ١٢

 ينهادها توسط شده انجام يبند رتبه در ديبا كند، شركت اياسترال برق بازار در دارد قصد كه يگريباز

  . باشد باالتر اي A‐1 رتبه يدارا اياسترال در يگذار رتبه

  بانكي تضمان98B ۴ـ٢ـ١٢

 آن نكهيا بر يمبن يبانك ضمانت ديبا است شده درج شركتها رتبه آنها در كه يهاي نامه هيكل همراه به

 كي از بعد ديبا بانك ضمانت نيا اساس بر. شود مهيضم كند، يم پرداخت را گريباز يمال تعهدات بانك

 ارياخت در كه يبانك ضمانت رمقدا. كند پرداخت را پول از درصد 60 حداقل بازار ريمد تماس از ساعت

NEMMCO ضمانت دالر ارديليم كي حدود معموال يول كند يم رييتغ بار و متيق به توجه با رديگ يم قرار 

  .دارد يم نگه يبانك

  تييامن سپرده99B ۵ـ٢ـ١٢

 ارياخت در يتيامن سپرده عنوان به ينقد صورت به را يمبلغ ديبا گرانيباز ضمانتها، ريسا بر عالوه

NEMMCO هندد قرار .  

  اعتبار حداكثر سقف100B ۶ـ٢ـ١٢

Fاعتبار حداكثر سقف

1
F كي در گريباز كي يبرا ممكن يمال حالت نيبدتر كه شود يم فيتعر گونه نيبد 

 فقط ماهه 48 دوره كي در اتفاق نيا كه شود يم ميتنظ يا گونه به سقف نيا و فتديب اتفاق روزه 42 دوره

                                                       

 

1 ‐ Maximum Credit Limit 
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  :رديگ قرار جهتو مورد ديبا ريز موارد سقف ميتنظ در. دهد رخ كباري

 مت در هر منطقهيت قيمقدار متوسط و فرار •

 .كند يگر در بازار تجارت ميك بازي كه يالگو و مقدار انرژ •

 .ك در بازار تجارت خواهد كردينده نزديگر در آيك بازي كه يالگو و مقدار انرژ •

  مصرفي و الگويمت انرژي قين الگوي بيوابستگ •

 ماه شش بازه كي از بعد و باشد يم دالر 100000 حداقل وارد، تازه گرانيباز يبرا سقف هياول مقدار

  . رديگ يم قرار يابيارز مورد ساالنه سقف نيا گرانيباز ريسا يبرا. رديگ يم قرار يابيارز مورد مجدداً

  تجارت سقف101B ٧ـ٢ـ١٢

 لحاظ يو يبرا زين تجارت سقف كي شود، يم فيتعر گريباز هر يبرا كه ياعتبار سقف به توجه با

 دهد يم NEMMCO به فرصت كي مانده،يباق درصد 16. است آنها اعتبار سقف درصد 84 معادل هك شود يم

 را خود اعتبار برسد اعتبار سقف به نكهيا از قبل بخواهد يو از كند، يم برقرار گريباز با كه يتماس يط تا

  . دهد شيافزا
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  طانهمحتا نظارت براي عمليات مجموعه :20  شكل

 يبرا يو به يهشدار رسد، يم خود سقف به گريباز كي تجارت زانيم كه يوقت شكل نيا به توجه با

 Error! Reference.شود يم صادر اعتبار شيافزا source not  found.Error! Reference  source not 

found.  
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  زدهميفصل س

گران ي بازي جاري گزارش نوع قراردادها ويبررس
  بازار ساعت بعد 
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۱۳ 12Bآن اتييجز و بعد ساعت بازار گرانيباز يجار يقراردادها نوع گزارش و يبررس   

 برق ديخر اي و فروش منظور به گرانيباز با بازار ريمد ا،ياسترال بازار در شده انجام مطالعات به توجه با

 عقد مشابه يكار بازار ستميس در گرانيباز نام ثبت سازوكار از استفاده با يول دينما ينم منعقد يقرارداد

 عنوان به بازار ريمد يسو از آن دييتا و خود درخواست ارسال با گرانيباز واقع در. دهد يم انجام را قرارداد

 ابتدا در قسمت نيا در لذا. شود يم اجرا آنها خصوص در اياسترال بازار نيقوان كه شوند يم شناخته گريباز

  .شود يم بحث بازار در گرانيباز تيعضو و نام ثبت نحوه خصوص در

 residue Auction ياجرا نيهمچن و يجانب خدمات از يبرخ نيتام منظور به بازار ريمد ضمن در

  .شد خواهد حيتشر قراردادها نيا فصل نيا ادامه در كه دينما يم منعقد را يقرارداد

 NEMMCO در نام ثبت64B ١ـ١٣

 باشد يم زمانبر و دهيچيپ اريبس پروسه نيا كه ندينما نام ثبت بازار در شركت از قبل ديبا گرانيباز هيكل

 Error! Reference source notباشد يم بانكها و يدولت يسازمانها از فراوان يها هيدييتا اخذ ازمنديون

found. .از عبارتند مراحل نيا كه:  

ك يوست يك نمونه از فرم درخواست در پي(ل فرم درخواست يت با تكميضوارسال درخواست ع •

 )مه شده استين فصل ضميا
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جه به ي و اعالم نتي روز كار5 در NEMMCOا ناقص بودن مدارك توسط ي كامل بودن و يبررس •

  يمتقاض

 .دي آن را فراهم ارسال نماي روز كار15د ظرف ي باي، متقاضياز به اطالعات اضافيدر صورت ن •

 اعالم يا عدم موافقت خود را با درخواست به متقاضي موافقت و NEMMCO ي روز كار15ظرف  •

 . كنديم

  درخواست فرم اجزاء102B ١ـ١ـ١٣

  :شود يم ريز موارد شامل درخواست فرم

 ات درخواست ييجز •

  درخصوص تماس ياطالعات •

 يدي تولي واحدهايطبقه بند •

 نوع و نحوه اتصال به شبكه برق •

  بازار برقياز براياطالعات مورد ن •

 ديستم تولياطالعات در خصوص س •

   ستم خود راه انداز ياطالعات س •

 يريستم اندازه گياطالعات مربوط به س •

  ياطالعات مربوط به نحوه ارائه خدمات جانب •
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  رهيذخ نيتام قرارداد65B ٢ـ١٣

   اتيعمل است مواجه رهيذخ كمبود با كه كند يم احساس كه زمان هر در تواند يم بازار بردار بهره

Reliability and Emergency Reserve Trader (RERT) اجازه بازار بردار بهره آن در كه بگذارد اجرا به را 

 يطيشرا مجموعه ديبا البته. شود ممكن نهيهز نيكمتر با قرارداد عقد و مذاكره وارد رهيذخ نيتام يبرا دارد

 بردار بهره اگر مثال عنوان به شود، RERT اتيعمل وارد كه باشد داشته اجازه بازار بردار بهره تا شود حاصل

 يبرا ازين مورد رهيذخ ستين قادر بازار كه اوردين Reliability Panel يبرا يا كننده قانع و يهيتوج ليدال

 نيتام يبرا قرارداد عقد وارد شود ينم داده اجازه بردار بهره به د،ينما نيتام را ندهيآ در مشخص بازه كي

  . .Error! Reference source not foundشود رهيذخ

 به يقرارداد نيچن زين ظاهر حسب و نشده دهيد يا نمونه قرارداد شده انجام يها يبررس به توجه با

  :دينما توجه ياساس نكته دو به قرارداد عقد هنگام در ديبا بازار بردار بهره يول ندارد وجود نمونه صورت

ن اغتشاش را در يد كمتريدهد با  يره انجام مين ذخي تاميكه بهره بردار بازار برا را يمجموعه اقدامات •

 نكهي ايعني. ديجاد نماي از بازار ايبهره بردار

o مت بازار داشته باشد وي قي بر رويار كمير بسيدر كوتاه مدت تاث 

o نداشته باشديه گذاري سرمايگنال هاي سي بر روير نامطلوبيدر بلند مدت تاث   

  بازاري ريغ يجانب خدمات به مربوط يادهاقرارد66B ٣ـ١٣

 يابيباز و) شبكه بار كنترل و ولتاژ كنترل (شبكه كنترل يجانب خدمات شد اشاره قبال در كه همانطور

 را آنها مدت بلند يقراردادها از استفاده با NEMMCO كه باشند يم يبازار ريغ يجانب خدمات نوع از شبكه
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  . كند يم نيتام

 منطقه هر يبرا بازار بردار بهره توسط ازين مورد خدمات مقدار ابتدا در قراردادها نيا عقد منظور به

 انتخاب مناقصه كي يط دارند را الزم طيشرا كه يانيمتقاض سپس و)  ريز شكل مانند (شود يم اعالم

  . دهند شنهاديپ را متيق نيكمتر كه شوند يم برنده مناقصه نيا در ييآنها بالطبع كه شوند يم

  
  مختلف مناطق در 2011 تا 2009 يسالها در شده يداريخر مقدار و يبازار ريغ يجانب خدمات ازين مورد مقدار: 21  شكل

  

  Residue auction نامه موافقت67B ۴ـ١٣

 ،يكيزيف يتهايمحدود تقاضا، و عرضه رينظ مختلف يپارامترها استفاده با هيناح هر در برق متيق

 ينواح در برق متيق كه شوند يم موجب پارامترها نيا جهينت در. شود يم نييتع عيتوز و لانتقا تلفات

  . باشند متفاوت گريكدي با مختلف
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 را گريد هيناح كي در شده فروخته برق همان متيق و هيناح كي در شده ديتول برق متيق نيب اختالف

 يبرا متيق اختالف نيا. نامند يم) Intra‐Regional Settlement Residue (يا هيناح نيب هيتسو ماندهيباق

 يابزار عنوان به كه شود يم انجام ماندهيباق نيا ديخر يبرا مناقصه كي سپس و شده عيتجم ماه سه يبازها

  .Error! Reference source not found.شود يم محسوب متهايق شيافزا از يناش سكير تيريمد يبرا

  
  Settlement Residue مفهوم از يمثال: 22  شكل

   گرانيباز نيماب يف يقراردادها ريسا68B ۵ـ١٣

 نيب را يمال ييقراردادها برق متيق راتييتغ قبال در خود سكير پوشش منظور به بازار گرانيباز

 مانند.  swaps, options and futures contracts از عبارتند قراردادها نيا عمده. ندينما يم منعقد گريكدي

 بازارها نيا كنندگان شركت عمدتاً يول متنوعند اريبس زين يمال يبازارها گرانيباز محصوالت، ريسا بازار

  .  برسانند حداقل به را خود سكير قصد كه هستند فروشان خرده و ژنراتورها
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  :كيوست يپ

 روگاه در بازاري فرم درخواست ثبت ن
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  :وست دويپ
Settlement Residue Auction Participation 

Agreement 
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  فصل چهاردهم

ن ي و سوء استفاده از قوانيزيگر  امكان رقابتيبررس
   مورد مطالعهيبازار در بازار ساعت بعد در كشورها
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۱۴ 13Bدر بعد ساعت بازار در بازار نيقوان از استفاده سوء و يزيگر رقابت امكان يبررس 

  مطالعه ردمو يكشورها

 يبرا يساعت مين صورت به تقاضا و متيق به مربوط اطالعات روز هر يانتها در اياسترال برق بازار در

 از كنندگان ديبازد ريسا نيهمچن و گرانيباز هيكل و رديگ يم قرار تيسا در روز همان يفردا در روزها هيكل

  :شود يم ريز موارد شامل اطالعات نيا اهم. دارند را اطالعات آن مشاهده  تيقابل تيسا

  ينواح هيكل يبرا يساعت مين يتقاضا -١

 ينواح هيكل يبرا يساعت مين يانرژِ متيق -٢

 ينواح هيكل يبرا ساعت مين هر صورت به فركانس خدمات هيكل متيق -٣

 2018 سال تا ژنراتورها هيكل تابستان و زمستان در يعمل تيظرف به مربوط ينيتخم اطالعات -۴

 خدمات ،يانرژ متيق يناگهان شيافزا موجب كه بازار در داده رخ ادثحو به مربوط گزارشات -۵
 .است شده مشابه موارد اي  يجانب

 خدمات و يانرژ بازار يبرا قيدق صورت به گرانيبازار متيق يشنهادهايپ به مربوط اطالعات -۶
  فركانس كنترل يجانب

 در در را خود تيظرف هيكل ظفندمو Scheduled Generators هيكل اياسترال بازار نيقوان به توجه با

 بازار بردار بهره كه نيا منظور به. دهند قرار بازار بردار بهره ارياخت در) Dispatch Process (بار عيتوز نديفرا

 يژنراتورها ياصل مشخصات بازار روز از قبل هفته 6  موظفند نراتورهاژ باشد، مطلع ژنراتور هر تيوضع از
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  :شود يم ريز موارد شامل كه ندده ارائه بازار به را خود

 شبكه به اتصال نقطه -١

 بازار در شده ثبت تيظرف -٢

  ديتول حداكثر -٣

 ديتول حداقل -۴

 شده ثبت مقدار از باالتر ياضطرار حالت در ديتول مقدار حداكثر -۵

 ديتول كاهش/شيافزا نرخ حداكثر -۶

 سرد كار به اماده حالت در شدن روشن يبرا الزم زمان حداقل -٧

 اتورژنر كاركرد يمنحن -٨

 شدن سنكرون زمان حداقل -٩

 بودن خاموش زمان حداقل -١٠

 روز در شدن خاموش دفعات تعداد حداكثر -١١

 مقدار حداكثر تا كه بودند موظف ژنرااتورها هيكل 2002 سال در شده يآور  جمع اطالعات به توجه با

 نيچن بروز ورتص در و نداشتند را برق احتكار گونه چيه حق و دهند ارائه شنهاديپ بازار در خود ديتول

 به. نشد مشهده بازار در يميجرا نيچن 2002 سال از بعد يل و شند يم مهيجر VOLL برابر 80 معدل ياتفاق

 نداشته وجود بازار در ژنراتور تيظرف كل شنهاديپ يبرا ياجبار اياسترال بازار در كه يصورت در حال هر

 متيق از باالتر اريبس اياسترال بازار در يجانب خدمات و يانرژ سقف متيق نكهيا به توجه با هم باز باشد

 و ندينما عرضه را خود شنهاديپ يمتيق هر با توانند يم ژنراتورها است) برابر 25 حدود در (بازار متوسط
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 يدركل تقاضا نسبت به تيظرف مقدار گريد طرف از. ماند نخواهد يباق يكيزيف احتكار يبرا يا زهيانگ

  .شود متيق شيافزا موجب ديتول از يبخش احتكار كه ستين سر به سر زين ينواح

 يمشكل شبكه تيامن يبرا كه يصورت در دارد  كامل ارياخت بازار بردار بهره كه شد متذكر ديبا نيهمچن

 آنها يبرا زين بردار بهره و ندينما ديتول دادند، شنهاديپ كه آنچه خالف بر بخواهد گرانيباز از ديآ بوجود

 ديتول دستور ژنراتور  يبرا تواند يم بردار ه بهر. رديگ يم نظر در را ييجبرانها بازار، يمتيق مقررات از خارج

 تيرعا عدم صورت در. دينما صارد .... و يو شنهاديپ خالف بر قطع دستور بار به شنهاد،يپ خالف بر

‐Non طاراخ گريباز يبرا شبكه، تيامن بر تخلف ان ريتاث و تخلف زانيم توجه با و مركز دستورات

Compliance دهد ارائه متيق شنهاديپ بازار به ندارد حق دوران نيا در گريباز و شود يم صادر. 

   بازار در گرانيباز عملكرد از نانياطم حصول نحوه69B ١ـ١۴

 يبارها شده، يزير برنامه ژنراتورها هيكل تطابق تيوضع شيپا مسئول NEMMCO كنترل اتاق كاركنان

 تيوضع يبررس ماژول. باشند يم يقبل يزير برنامه با ،يجانب خدمات و كهشب خدمات و شده يزير برنامه

 اعالم و كرده ييشناسا ندينما عدول شده يزير برنامه زانيم از كه را يگرانيباز خودكار طور به تطابق،

  .دينما يم اقدام آن رفع يبرا كياتومات اي و يدست صورت به ازين صورت در و دينما يم

   شبكه خدمات اي ژنراتورها در قابتط عدم رفع پروسه103B ١ـ١ـ١۴

  :يدست پروسه ١ـ١ـ١ـ١٤

  :شود يم عمل ريز صورت به نشود ستميس يتيامن وديق از عدول به منجر تطابق عدم كه يصورت در

 .شود ي ميي كه مسبب آن باشد شناسايا ارائه دهنده خدماتيژنراتور  •
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 .  شوند يا ميگر علت را جوي با بازي تماس تلفنيط •

شنهاد ي پيت فعليشود متناسب با وضع يگر خواسته ميشنها باشد از بازي اصالح پاز بهيكه نيدر صورت •

 .ديمجدد ارسال نما

 شده حداكثر بعد از يزير  با مقدار برنامهيا سازگاريشنهاد مجدد يگر در ارسال پي كه بازيدر صورت •

 برابر 360ط يران شيگر در ايمه بازيجر. شود يرو شناخته ميپ-ريگر غيدو بازه موفق عمل نكند، باز

VOLLشود ي در نظر گرفته م. 

گر اعالم ي كه خود بازيرند و تا زمانيگ يرو قرار مير پي واحدها غيبند ن واحدها در دستهيسپس ا •

 .ماند ي مي كند در آن دسته باقيروينكند كه قادر است از دستورات پ

كند   آنها مشخص مي برايnemmcoتا زمان رفع اين عيب، واحدها بايد از الگوي توليدي كه  •

 .تبعيت نمايند

  خودكار پروسه ٢ـ١ـ١ـ١۴

  :شود يم عمل ريز صورت به نشود ستميس يتيامن وديق از عدول به منجر تطابق عدم كه يصورت در

 .شود ي ميي كه مسبب آن باشد شناسايا ارائه دهنده خدماتيژنراتور  •

 :كند بازيگر يك پيامك دريافت مي •

شود كه به  شده كمتر باشد، از بازيگر درخواست مي ريزي هدر صورتي كه اختالف از مقدار برنام •

 .ريزي شده حركت كند و يا پيشنهاد مجدد ارائه كند سمت مقدار برنامه
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شود و به عنوان يك واحد  در صورتي كه اختالف زياد باشد، بازيگر به عنوان غير پيرو شناخته مي •

 در همان NEMMCOسط بازيگر و تاييد شود و تا زمان اعالم رفع محدوديت تو با قيد شناخته مي

 .Error! Reference source not found.ماند حالت باقي مي

 قيمت كنترل روشهاي70B ٢ـ١۴

  :پيشنهاد سقف104B ١ـ٢ـ١۴

 ارزش معادل كه قيمت سقف قيمتي، حد از بيش افزايش هرگونه از جلوگيري منظور به استراليا بازار در

 VOLL از بيش مقدار ندارند حق بازيگران از يك هيچ. گرفتند نظر در باشد، مي) VOLL (رفته دست از بار

 باشد مي ساعت مگاوات هر براي دالر 10000 استراليا بازار در حاضر حال در قيمت سقف. دهند پيشنهاد

Error! Reference source not found..  

  )Administered Price (تنظيمي قيمت105B ٢ـ٢ـ١۴

 قيمت افزايش از جلوگيري براي كه است شده تعريف  Administered Price نام به قيمتي استراليا در

 منطقه يك در روزه 7 بازه يك در انرژي بازار تجمعيي قيمت كه زماني. است شده طراحي مدت بلند در

 قيمت اين حاضر الح در (تعيين قبل از مقدار از بيشتر) ساعته نيمه بازه 336 در قيمت مجموع يعني(

 قيمت دوره باشد، شده) ساعت مگاوات هر بر دالر 446 متوسط قيمت معادل يعني باشد مي دالر 150000



   118  از  104   صفحة                                                                                       اياسترال  در بعد ساعت بازار مطالعة

 اول مرحلة گزارش  

Fتنظيمي

1
F شود مي اجرا نيز جانبي خدمات بازار براي اقدام اين مشابه. شود مي اعمال.  

 را آنها بازيگران كليه هب اطالعيه يك ارسال با NEMMCO بيفتد، اتفاق APP دوره اينكه از پس بالفاصله

 روال طبق بازيگران و دهد مي ادامه خود عادي روال به بازار دوره اين در كند مي مطلع دوره اين شروع از

. شود مي تعيين قيمت كف و سقف بازار، نهايي قيمت براي ولي كنند مي اراسال را خود پيشنهادي عادي

 برابر قيمت كف و است باري كم و پرباري دوران در تمگاواتساع هر ازاي به دالر 300 معادل قيمت سقف

 در درواقع). هستند مثبت همواره فركانس كنترل جانبي خدمات براي قيمتها: نكته. (باشد مي دالر -300

 اعالم) بروز صورت در (قيمتها سقف كنار در واقعي قيمتهاي رسد، مي چاپ به بازار هاي قيمت كه زماني

  .شود مي

 صورت در مثال عنوان به. شود مي اعمال گذاري قيمت ساختارهاي كليه بر قيمت قفس ،APP دوره در

  .بود خواهد قيمت سقف مقدار همين معادل نيز VOLL كنندگان مصرف بار قطع

 قيمتهاي كه صورتي در و يابد مي ادامه روز همان صبح 4 ساعت تا حداقل شروع، زمان از APP دوره

  .Error! Reference source not found.كند نمي پيدا ادامه نباشد، شده تعيين قبل از مقدار از بيشتر تجمعي

  هنگام به يبازارها در متيق يباندها رييتغ اجازه عدم106B ٣ـ٢ـ١۴

 ارائه بازار روز از قبل روز در كه يشنهاديپ باند ده از خارج ندارند حق گرانيباز يواقع زمان بازار در

 ديتول از يبخش يناگهان خروج صورت در كه كرد خواهد كمك امر نيا اقع .در. دهند شنهاديپ بودند، كرده

                                                       

 

1 ‐ Adminitered Price Period (APP) 
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 Error! Reference source not.ابدين يريگ چشم شيافزا ناگهان متهايق انتقال، خطوط خروج اي و بار اي

found.  

  

  .است شده آورده يليتحل گزارش در يليتكم اطالعات
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  فصل پانزدهم

داران و فروشندگان در يسه نحوه حضور خريمقا
 ساعت بعد و روز بعديبازارها
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۱۵ 14Bبعد روز و بعد ساعت يبازارها در فروشندگان و دارانيخر حضور نحوه سهيمقا  

  . تاس شده حيتشر كامل طور به 6- 10  بند در
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  فصل شانزدهم

  

 يمتها، حجم مبادله شده، جهشهايسه قي و مقايبررس
...  بازار و يسك، كارامديمت، سطح رقابت، سطح ريق

 مورد ي ساعت بعد و روز بعد در كشورهايدر بازارها
  مطالعه
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۱۶ 15Bسك،ير سطح رقابت، سطح مت،يق يجهشها شده، مبادله حجم متها،يق سهيمقا و يبررس 

  مطالعه مورد يكشورها در بعد روز و بعد ساعت يبازارها در ... و بازار يكارامد

  مختلف نواحي براي بازار ساالنه قيمت متوسط  :10 جدول

 

 در منطقه هر براي ساعت هر در بازار قيمت همراه به شده مبادله انرژي زانمي زير 22 تا 18 شكلهاي

  . دهند مي نشان را4/5/2009 تاريخ
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  victoria منطقه در قيمت و تقاضا ميزان  :23  شكل

  

 
 NSW1 منطقه در قيمت و تقاضا ميزان  :24  شكل
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 QLD1 منطقه در قيمت و اتقاض ميزان  :25  شكل

 
 SA1 منطقه در قيمت و تقاضا ميزان  :26  شكل
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 TAS منطقه در قيمت و تقاضا ميزان  :27  شكل

 23 شكل در 2008 سال مختلف ماههاي براي كند، مي پرداخت مشترك كه جانبي خدمات هزينه منحني

  .است شده داده نشان

 
  )MWh/$ (2009 تا 2007 سال از مشترك هر براي جانبي خدمات هزينه: 28  شكل
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 2 حدود در و نييپا اريبس يينها تعرفه در يجانب خدمات سهم كه افتيدر توان يم باال شكل براساس

 .باشد يم درصد

  استراليا بازار در قيمتي جهش از اي نمونه71B ١ـ١۶

 برق بازار در كنون تا 2008 سال ابتداي از قيمتي جهش 7 حدود شده انجام ها بررسي به توجه با

  .Error! Reference source not found:از عبارتند كه است داده رخ استراليا

• HDispatch Anomaly : 7 to 9 April 2009  

• HHigh Temperatures and Bushfires 7 and 8 February 2009H  

• HRecord Demand in South Australia and Victoria 28-31 January 2009H  

• HScheduling Error Report : Gordon Power Station 26 February 2009 H  

• HNegative Energy Prices in South Australian Region from September to October 2008H  

• HHigh Energy Prices in New South Wales and Queensland 31 October 2008H  

• HHigh Energy Prices in the Queensland Region : 7 February 2008H  

 اشاره است داده رخ باالي دماي اثر در 2009 فوريه 8 و 7 تاريخ در كه حوادث اين از يكي به زير در

 .است شده

  2009 فوريه در قيمت جهش107B ١ـ١ـ١۶

 رطوبت و شد گرم شدت به ويكتوريا در هوا كه زماني داد رخ 2009 فوريه 8 و 7 تاريخ در اتفاق اين

 New South در انرژي قيمت آن يجهنت در. شد همراه آن با نيز جنگل در سوزي شديد،آتش باد پايين،

Wales نواحي در فركانس كنترل جانبي خدمات قيمت و ساعت مگاوات هر براي دالر 3000 حد به 

Tasmania, Victoria , South Australia رسيد ساعت مگاوات هر براي دالر 10000 به.  
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  . دهد مي نشان را ادثهح اين بروز زمان در مختلف نواحي در انرژي قيمت وضعيت زير جدول و شكل

  
  2009 فوريه 8 و 7 روز در مختلف مناطق در انرژي قيمت: 29  شكل

   دالر به ازاي هر مگاوات ساعت0 و كمتر از 300ز هاي زماني با قيمت انرژي باالتر ا بازه : 11جدول 

 

 70 براي تاسمانيا ناحيه محلي نيروگاههاي 17:30 تا 12 ساعات بين در: باشد مي زير قرار به اتفاق شرح

 آن در ناحيه اين در قيمت نتيجه در و ندداد پيشنهاد بازار به را صفر از كمتر قيمت خود انرژي از درصد
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  )شكل مطابق (است منفي ساعات

 به متصل انتقال خط دو اينكه دليل به New South Wales, Victorian and South Australian نواحي

 ساعت در رو قيمتي قله چند شدند خارج مدار از و دادند تريپ جنگل سوزي آتش از ناشي نواحي آن

 مجدداً ولي برگشتند عادي حالت به قيمتها انتقال خطوط مجدد شدن وارد از پس لي و ندكرد تجربه 13:25

  .شد ديگر ساعات در قيمت افزايش به منجر كه شدند خارج ديگر ساعات در ديگري خطوط

  است شده آورده زير شكل در مختلف نواحي در جانبي خدمات قيمت

 
  2009 فوريه 8 و 7 روز در مختلف مناطق در جانبي خدمات قيمت: 30  شكل

  .است شده ارائه تحليلي گزارش در خصوص اين در مفصل گزارش
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  فصل هفدهم

سه نقاط ضعف و قوت موجود در ي، مطالعه و مقايبررس
 بازار ساعت بعد يد اجرا بازار و رونين، طراحيقوان

   مورد مطالعهيدر كشورها



   118  از  117   صفحة                                                                                       اياسترال  در بعد ساعت بازار مطالعة

 اول مرحلة گزارش  

 

  

۱۷ 16Bروند و بازار يطراح ن،يقوان در موجود قوت و ضعف نقاط سهيمقا و مطالعه ،يبررس 

  مطالعه مورد يكشورها در بعد ساعت بازار ياجرا

  .است شده ارائه تحليلي گزارش در مبسوط موارد



   118  از  118   صفحة                                                                                       اياسترال  در بعد ساعت بازار مطالعة

 اول مرحلة گزارش  

 

  

۱۸ 17Bمنابع و مراجع  
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