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   مقدمه1-1

  

PJM  یک ارگان انتقال محلی)RTO(1 ایالـت و در  13فروشـی در  گی عمـده  است که به منظور همـاهن 

کننـده   به عنوان یک ارگان انتقال محلـی تنظـیم   PJMنقش  . اندازي شده است  بخشی از ایالت کلمبیا راه    

تـرین   قابلیت اعتماد بزرگ PJM.طرف سیستم انتقال برق را اداره کنداین است که به طور مستقل و بی

  .کند میشبکه توزیع مرکزي در آمریکاي شمالی را تضمین

PJM  کننـدگان  این اعضا شامل تولیدکنندگان، صاحبان سیستم انتقـال، توزیـع  .  عضو دارد500 بیش از

 مگاوات ظرفیـت تولیـد      163500شامل   PJMشبکه  . شوندبرق، اعضاي بازار برق و مشترکین بزرگ  می        

پوشش ایـن بـازار    به طورکلی جمعیت ساکن در ناحیه تحت       .شود مایل خط انتقال می    56350و بیش از    

  . میلیون نفر هستند51تقریبا 

 پرداخته PJMدر ادامه این فصل به تاریخچه، عناصر بازار، مشخصات بازار و انواع بازارهاي موجود در 

  .خواهد شد

  

  

  

  
                                                                            
١ Regional Transmission Organization 
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  PJMاندازي بازار  تاریخچه راه1-2

  

ان اولین حوضـچه     با هدف اتصال و به اشتراك گذاشتن منابع تولید، به عنو           1927 در سال    PJMشرکت  

 اولین سیـستم آنالیـن را بـراي کنتـرل تولیـد نـصب        PJM،1962در سال .  در جهان تشکیل شد1توان

سیـستم  . انـدازي نمـود    راه 1968 را درسـال     EMS(2(همچنـین اولـین سیـستم مـدیریت انـرژي           . نمود

، اولـین  1996سـال  در. سـازد اي امکان پذیر میمدیریت انرژي، عملکرد سیستم انتقال را به صورت لحظه   

  .اندازي شد راهPJMوب سایت براي استفاده اعضاي شبکه 

PJM  1997 آوریل 1در . طرف مستقل تبدیل شد به یک ارگان بی1993 در سال ، PJM   اولـین بـازار 

 را  FERC(3، PJM(پس از آن، کمیته تنظیم انـرژي فـدرال  . اندازي نمودبرق بر پایه پیشنهاددهی را راه

-بـرداري مـی  هاي انتقال بهره ها از سیستم ISO. پذیرفتISO(4(ولین اپراتور مسقل سیستم به عنوان ا

  . ها نیستندکنند، ولی مالک آن

ایـن تـصمیم بـا هـدف عمـل      . سـازي نمـود   هاي محلی انتقال بستر    براي ایجاد ارگان   FERCپس از آن،    

فروشـی بـه صـورت رقـابتی اتخـاذ      کردن سیستم انتقال در نواحی چندگانه وپیشرفت بازارهاي برق عمده    

  .  شد

این کار بـا رونـد   . هاي انتقال را با هم ترکیب نمود    تعدادي از شرکت   PJM،  2005 تا سال    2002از سال   

  .زیر صورت پذیرفت

                                                                            
١ Power Pool 
٢ Energy Management System 
٣ Federal Energy Regulation Committee  
٤ Independent System Operator  
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 Commonwealth، شـرکت هـاي   2004، در سـال  Allegheny Power، شـرکت  2002در سـال  

Edison  و American Electric Power and Dayton Power & Light  2005 و در سـال ،

ایـن تکامـل،   .  بـه سیـستم یکپارچـه انتقـال وارد شـدند     Duquesne Light and Dominionشرکت

  PJMفروشـی تعداد و تنوع منابع در دسترس را براي استفاده مشترکین توسعه داده و مزایاي بازار عمده

  .کند را معرفی میPJMبازار  به طور خالصه مراحل تکامل 1-1جدول . را افزایش داده است
  

  

  

   نواحی تحت پوشش1-3

  

ایـاالت تحـت    . را تحت پوشش خـود قـرار داده اسـت         )  ایالت 14( ایاالت و نواحی مختلفی      PJMشرکت  

ــد، دالور، بخــش :  عبارتنــد ازPJMپوشــش  ــسیلوانیا، نیوجرســی، مریلن ــا، پن ــا، ویرجینی هــایی از کلمبی

  .ایلینویز، میشیگان، ایندیانا، کنتاکی، کارولیناي شمالی و تنسیهایی از ویرجینیاي غربی، اهایو، بخش

  .دهد را نشان میPJM نمایی از شبکه تحت پوشش 1-1شکل 

هـا کـه    این شـبکه  . کنند فعالیت می  PJMهاي مختلفی در سطح ایاالت ذکر شده زیر نظر شرکت           شبکه

  :اند، عبارتند از نیز به تفکیک مشخص شده1-1در شکل 

Allegheny Power Systems (APS), American Electric Power (AEP), Atlantic 

Electric Power Company, Inc. (AECO), Baltimore Gas and Electric Company 

(BGE), ComEd, Dayton Power and Light Company (DAY), Delmarva Power and 

Light Company (DPL), Dominion (DOM), Duquesne Light (DUQ), Jersey Central 

Power and Light Company (JCPL), Metropolitan Edison Company (METED), 

PPL Electric Utilities (PPL), PECO Energy (PECO), Pennsylvania Electric 
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Company (PENELEC), Potomac Electric Power Company (PEPCO), Public 

Service Electric and Gas Company (PSEG), and Rockland Electric Company 

(RECO). 

 PJMمراحل تکامل بازار : 1-1جدول 1

هاي نیوجرسی و ایجاد اولین حوضچه توان با اتصال ایالت

  پنسیلوانیا
1927  

 به GPU وBG&Eهاي  و ملحق شدن شرکت PJMتشکیل

  آن
1956  

  1962  نترل مرکزي آن الینراه اندازي اولین سیستم ک

  PEPCO 1965ورود شرکت 

  1968  سیستم مدیریت انرژيتکمیل اولین

  DP&L 1981 وACEهاي ورود شرکت

  PJM 1993 اتصاالت داخلی  پیوستگی

  1996  سایت تبادل اطالعاتراه اندازي اولین وب

 کامل بردار مستقل سیستم به عنوان اولین بهرهPJMپذیرش 

  FERCو ملی توسط 
1997  

  2001   ملی به عنوان اولین ارگان محلی انتقالPJMشناخته شدن 

 ایالت وابسته به سیستم انتقال شرکت 5 به PJMاتصال 

Allegheny Power  
2002  

 American  و Commonwealth Edisonهايورود شرکت

Electric Power and Dayton Power & Light  
2004  

  Duquesne Light and Dominion  2005ورود شرکت 
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  PJMشبکه تحت پوشش : 1-1شکل 1
  

  

  PJM بررسی آماري بازار 1-4

  

مـسائلی از قبیـل شـرایط تولیـد، حجـم      . شود پرداخته میPJMدر این بخش به بررسی آماري بازار برق   

زانه در این بخش مورد بررسی قـرار  هایی از قیمت بازار رو  هاي مصرفی، بار کل و نمونه     تولید، انواع سوخت  

  . گیرندمی
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   بار مصرفی کل شبکه1-4-1

- میلیون مشترك را شامل مـی  51 بیش از    PJMهاي گذشته ذکر شد، شبکه برق       همانطور که در بخش   

 2006 و 2005هـاي  در سـال ) در تابستان و معموال در مـاه آگوسـت      (حداکثر بار ساالنه این شبکه      . شود

 درصـدي بـار در آن      1/8این اعـداد بیـانگر رشـد        .  مگاوات بوده است   144644 و   133762ترتیب برابر   به

ایـن  . بینی رشد مـصرف سـاالنه در نـواحی مختلـف شـبکه اسـت        بیانگر پیش  2-1شکل  . باشدمی هاسال

  . اند معرفی شده1-1نواحی در شکل 

 

  )2019 تا 2009از ( مختلف یالنه در نواح سای رشد بار تابستانیبینپیش: 2-1شکل 2

  

 تا 1998هاي بین  را در طی سالPJM نیز میزان مصرف انرژي ساالنه در شبکه برق 2-1جدول 

  .دهد نشان می2007
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 2007 تا 1998 يها ساالنه در خالل ساليمیزان مصرف انرژ: 2-1جدول 2

  )ساعتگیگاوات(انرژي   سال

1998  620061  

1999  636404  

2000  651190  

2001  651319  

2002  673526  

2003  674471  

2004  689008  

2005  682441  

2006  694989  

2007  724541  

  
  

   تولید کل شبکه1-4-2

ایـن  . کننـد  را به تفکیک سوخت مـصرفی بیـان مـی   PJM ظرفیت تولید شبکه 3-1 و جدول  3-1شکل  

  . هستند2007اطالعات مربوط به سال 
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  یتولید برق به تفکیک سوخت مصرف: 3-1شکل 3

 )برحسب مگاوات (یظرفیت تولید برق به تفکیک سوخت مصرف: 3-1جدول 3

  ظرفیت کل  صادرات  واردات  ظرفیت نصب شده  نوع سوخت

  66364  3180,3  2804,4  66739,9  سنگذغال

  30883,8  -  -  30883,8  ايهسته

  43700,6  317  -  44017,6  گاز طبیعی

  14255,4  229,6  -  14485  نفت

  8160,6  435  47  8548,6  هاي تجدیدپذیرانرژي

  1344,7  -  -  1344,7  مدیریت مصرف

  131,4  -  131,4  -  واردات

  164840,5  4161,9  2982,8  166019,6  مجموع

  

  

   شرایط اقتصادي بازار1-4-3

 میلیارد دالر، قراردادهـاي مـرتبط       103 تاکنون بیش از     PJMاندازي بازار برق    و پس از راه    1997از سال   

هـایی از حجـم    بـه طـور خالصـه نمونـه        4-1جدول  . با خرید و فروش برق در این بازار منعقد شده است          

  .دهد سال نشان می3هاي صادره براي بازیگران بازار را در طی حسابصورت
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 )برحسب میلیون دالر( بازیگران بازار ي صادره برايهاحسابحجم صورت: 4-1جدول 4

  2007  2006  2005  سال

  20200,9  15408,7  16407,6  بازارهاي انرژي

  1832,3  1612,4  2137,5  تراکم خطوط

  520,1  390,9  810,1  بازار توان رزرو

  647,6  46,1  70,9  تلفات خطوط انتقال

  

 نیز به ترتیب نمودار میانگین قیمت ماهیانه بازار و میانگین قیمت سـالیانه بـازار                5-1ول   و جد  4-1شکل  

 همانطور که در ایـن جـداول مـشخص اسـت، قیمـت بـرق طبعـا        .دهنددر چند سال مختلف را نشان می 

هـاي   نیز بررسی آمـاري قیمـت بـازار در بـازه سـال     6-1جدول . شودشامل رشد سالیانه ناشی از تورم می  

  .دهد را نشان می2007 تا 2003

Average Monthly LMP

0.0
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40.0
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80.0
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   مختلفيمیانگین قیمت ماهیانه بازار در سالها: 4-1شکل 4
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 2007 تا 1999 يهامیانگین قیمت سالیانه بازار در خالل سال: 5-1جدول 5

  )MWh/$(قیمت   سال

1999  20/28  

2000  11/28  

2001  40/32  

2002  23/28  

2003  30/38  

2004  69/41  

2005  61/60  

2006  07/50  

2007  87/56  
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 2007 تا 2003 يها در خالل سالقیمت بازار ي آماریمیانگین بررس: 6-1جدول 6
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  PJM انواع بازارهاي موجود در شبکه 1-5

  

PJM     از آنجاییکـه  . کنـد کشورهاي دیگر چندین بازار مختلف را در شبکه خود اجرا مـی          نیز همانند اکثر

هاي دیگر این گزارش توضیحات کافی در زمینه انواع بازارها وجود دارد، لذا در ایـن بخـش تنهـا             در فصل 

  .گردد بسنده میPJMبه ذکر انواع بازارهاي موجود در شبکه 

شوند، هماننـد بازارهـاي    اي می امل دو بازار روزانه و لحظه     این بازارها که خود ش    : بازار هاي انرژي   -

گـذاري  ها در این بازارهـا بـه روش قیمـت   محاسبه قیمت. دیگر ساختاري دوطرفه و رقابتی دارند     

. پـذیرد اي بـراي هـر بـاس انجـام مـی      دقیقه5هاي زمانی  و در بازهLMP(1(اي  اي ناحیه حاشیه

 نواحی مختلف تراکم خطوط وجود نداشته باشد، بـا قیمـت    اي، در زمانی که در بین     قیمت ناحیه 

که تراکم در خطوط انتقـال بـین نـواحی بوجـود آیـد، ایـن            اما در صورتی  . تسویه بازار برابر است   

 .قیمت در نواحی مختلف متفاوت خواهد بود

 بازار توان رزرو -

 بازار سرویس هاي جانبی -

کنندگان بازار روزانه براي کاهش ریسک شرکتاین بازار نیز : FTR(2(انتقال وق مالی بازار حق -

 .در تامین انرژي مورد نیاز خود، طراحی و اجرا شده است

 

  .دهد نشان می2001 نیز حجم معامالت و نحوه تامین توان را در سال 5-1شکل 

                                                                            
١  Locational Marginal Pricing 
٢  Financial Transmission Right 
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  حجم معامالت بازار: 5-1شکل 5

  

   و تعداد آنهاPJM بازیگران بازار 1-6

بندي این گروه. شوندهاي مختلفی تقسیم می عضو دارد که به گروهPJM 552در حال حاضر بازار برق 

  .ها از دو دیدگاه قابل بررسی است

  

   بندي عناصر بازار از دیدگاه شرایط فیزیکی دسته1-6-1

 گروه این پنج. شوندکنندگان به پنج گروه تقسیم میاز دیدگاه شرایط فیزیکی و تجهیزات، شرکت

  :عبارتند از

  . عضو است41این گروه از عناصر بازار، شامل : 1کنندگان انرژي الکتریکیتوزیع -

  . عضو است28این گروه از عناصر بازار، شامل : 2مشترکین نهایی -

                                                                            
١ Electric Distributors 
٢ End Use Customers 
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  . عضو است121این گروه از عناصر بازار، شامل : 1کنندگانتولید -

  . عضو است286ار، شامل این گروه از عناصر باز: 2کنندگان توان دیگر تامین -

 . عضو است59این گروه از عناصر بازار، شامل : 3صاحبان خطوط انتقال -

هاي مدیریت مصرف هاي مالی و مدیریتی بوده و در برنامهکه عمدتا شرکت: سایر عناصر بازار -

  .بازار فعال هستند

  

   بندي عناصر بازار از دیدگاه شرایط حقوقی دسته1-6-2

این پنج گروه . شوندکنندگان به پنج گروه تقسیم میقوقی و قانونی نیز، شرکتاز دیدگاه شرایط ح

  :عبارتند از

- Full Members :این اعـضا  . باشندفروشی برق می، عمدهیی که مشترك بازار رقابتیهاسازمان

 .شوند عضو را شامل می347این گروه .  هستند4داراي حق راي در کمیته اعضا

- Ex Officio Regulatory Members :    این نمایندگان به عنوان کـارگزاران فـدرال و ایالـت

ایـن افـراد در کمیتـه اعـضا      .  را دارنـد   PJMگذاري براي اعضا بازار     باشند که صالحیت قانون   می

 .داراي حق راي نیستند

- Ex Officio State Office of Consumer Advocate :   این افراد قادرند کـه در کمیتـه

 .شوند عضو را شامل می9 این گروه .اعضا راي بدهند

                                                                            
١ Generation Owner 
٢ Other Suppliers 
٣ Transmission Owners 
٤ Members Committee  
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- Emergency Customer Load Reduction Program Special Members :  ایـن

کننـد و داراي حـق راي در        برنامه کاهش بار مشترکین اضطراري شرکت مـی       در  ها  گونه سازمان 

 .شوند عضو را شامل می17این گروه . باشندکمیته اعضا نمی

- Associate Members : اي بـوده و در بازارهـاي   هـا داراي عـضویت ویـژه   ازماناین سـPJM 

 Ex Officioایـن گـروه و گـروه    . آن ها حق راي در کمیته اعـضا را ندارنـد  . کنندشرکت نمی

Regulatory Members شوند عضو را شامل می179 مجموعا. 
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  : مراجع مورد استفاده در این فصل-

[1] http://www.pjm.com 

[2] "PJM 2007 Annual Report" 

[3] http://www.pjm.com/about-pjm/who-we-are/pjm-heritage.aspx 

[4] http://www.pjm.com/about-pjm/member-services/member-list.aspx 

 

http://www.pjm.com
http://www.pjm.com/about-pjm/who-we-are/pjm-heritage.aspx
http://www.pjm.com/about-pjm/member-services/member-list.aspx


  PJMبازار برق 
ها، قوانین و مقررات اجرایی بازار دوطرفه در سمت تقاضابررسی رویه  

 
 

 18 

  

  

  

  

  فصل دوم

ها، قوانین و مقررات اجرایی بازار رویهررسی ب
  دوطرفه در سمت تقاضا
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   مقدمه2-1

  

با .  استPJMها و مقررات اجرایی موجود در بازار برق  آشنایی با قوانین، رویههدف از ارائه این فصل

توجه به اینکه موارد مورد نیاز و مهم اجرایی بازار از قبیل نحوه شرکت در بازار، نحوه پیشنهاددهی در 

 لذا در گیرند،هاي بعدي این گزارش به تفصیل مورد بررسی قرار میحساب و غیره، در فصلبازار، تسویه

ها و عناوین موجود در این فصل تنها به ذکر کلیاتی از ساختار قوانین در این بازار و همچنین سرفصل

  .شودکتابچه بازار در بحث بازارهاي فیزیکی، پرداخته می

هایی به تفکیک در سایت این  به صورت کتابچهPJMقوانین بازار و به طورکلی قوانین شبکه برق 

ها که به تفکیک موضوعی قرار دارند، بیانگر قوانین و مقررات، این کتابچه. شرکت موجود است

  .کنندگان بازار هستندها و راهنماهایی براي شرکتدستورالعمل
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   فهرست کلی قوانین بازار2-2

  

  :این شش بخش به همراه محتویاتشان عبارتند از. شوند بخش عمده تقسیم می6قوانین کلی بازار به 

برداري انتقال، اطالعات اجرایی تولیدکنندگان و حق نیازمندیهاي مرکز کنترل، بهره: انتقال -

  خدمات انتقال

ریزي زمانی بازار، نحوه شرکت در بازار، شرایط اضطراري شبکه و برنامه: PJMبازار انرژي  -

 1بازیابی شبکه

بکه انتقال و معرفی نحوه اتصال تولیدکنندگان به ش: اتصال تولیدکنندگان به خط انتقال -

 برداري تولیدکنندگانملزومات بهره

آوري اطالعات، نیازمندیهاي بازار رزرو، قوانین و دستورالعملهاي اعالم سیستم جمع: توان رزرو -

 ظرفیت تولید

برداري و نحوه صدور هاي بهرههاي انتقال، محاسبه هزینهمحاسبه هزینه: حسابتسویه -

 صورتحساب  

 و تعاریف موجود در کل PJMهاي دیریتی براي توافقنامههاي مسرویس: PJMشرکت  -

 هامجموعه کتابچه

  

                                                                            
١ System Restoration 
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هاي مرتبط به دلیل اهمیت بیشتر موضوع در ادامه به معرفی بیشتر مباحث مطرح شده در کتابچه

تر در زمینه مطالب موجود در این یئتر و جزتوضیحات دقیق. شودبا بازارهاي انرژي پرداخته می

  .اندفکیک در فصول بعدي مورد بررسی قرار گرفتهها به تکتابچه

  

  

   قوانین موجود در زمینه بازارهاي انرژي2-3

  

برداري سیستم و بازار  عمدتا سعی در تشریح بهرهPJMقوانین موجود در زمینه بازارهاي انرژي 

  :این قوانین عبارتند از.  را دارندPJMبرق 

- PJM eSchedules :زار اینترنتی شرکت افاین بخش از قوانین نرمPJM و نحوه شرکت در 

  .کندمنظور عقد قرارداد را بررسی میآن به

- Pre-Scheduling Operations :ریزي شبکه توسط بازار و اعضا  مراحلی که قبل از برنامه

پذیرد، در این بخش مورد بردار سیستم صورت میو به منظور مهیا سازي شرایط براي بهره

 .ستبررسی قرار گرفته ا

- Scheduling Operations : اطالعات و قوانین مربوط به اجراي بازار روزانه و ساعتی در این

 .بخش از قوانین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

- Balancing Operations :اي و این بخش از قوانین شرایط حاکم بر شبکه در بازار لحظه

بازارهاي مربوط به خدمات . کندفی میهمچنین نحوه دیسپچ شدن شبکه در هر لحظه را معر

 .اندجانبی نیز در این بخش مورد بررسی قرار گرفته
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- Cost Development Guidelines :کنندگان بازار معرفی ها را به شرکتاجزاي هزینه

 .کندمی

مه به باشد، در ادابا توجه به اینکه در این پروژه هدف بررسی قوانین مربوط به اجراي بازار روزانه می

  .معرفی کتابچه قوانین بازار روزانه پرداخته خواهد شد
  

  

  

  

   قوانین موجود در زمینه بازار روزانه2-4

  

  . و اعضاي بازار پرداخته شده استPJMدر ابنداي این کتابچه به معرفی وظایف 

  

  PJM وظایف 2-4-1

حـداقل هزینـه   ( بـازار   که مسئول اجراي این بـازار اسـت، کمتـرین قیمـت            PJMدر بازار روزانه، شرکت     

عـالوه بـر   . کنـد که به ازاي آن بارهاي شبکه به میزان نیاز خود انرژي دریافت کنند را محاسبه می            ) تولید

بایست شرایط دیگري را نیز ماننـد قابلیـت اطمینـان شـبکه، تـوان رزرو الزم       میPJMنیاز بارها، شرکت    

پارامترهـاي اصـلی   . سـازي مـدنظر قـرار دهـد    شبکه و دیگر خدمات جانبی را نیز در حل مـساله حـداقل         

ورودي این مساله پیشنهادات خریداران و تولیدکنندگان براي میزان و قیمت انرژي مصرفی و یا تولیـدي،         

  . باشدمی

 عـصر در اختیـار   4 موظـف اسـت اطالعـات زیـر را در سـاعت      PJMپس از اینکه بازار روزانه اجـرا شـد،     

  :کنندگان قرار دهدشرکت
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  ریزي تولید و مصرف بازیگران بازار براي روز آیندهبرنامه -

 ریزي قراردادهاي روز آیندهبرنامه -

 قیمت تسویه بازار روزانه، قیمت تراکم خطوط انتقال و قیمت تلفات -

 هاي خط انتقال محدودیت -

 ) صورت گرفته استPJMبینی توسط خود این پیش(بینی بار پیش -

 شرایط توان رزرو شبکه -

  

  ازیگران بازار وظایف ب2-4-2

   خریداران بازار2-4-2-1

  :شوندخریداران بازار به طور کلی به دو دسته تقسیم می

شوند کـه مـشترکین   این عنوان به آن دسته از خریدارانی اطالق می   : 1گیريخریداران قابل اندازه   -

ران وظایف این دسته از خریـدا .  قرار دارند PJMنهایی تحت پوشش آنها در داخل محدوده بازار         

 :عبارتند از

o بینی بار مصرفی مشترکین خود براي روز آیندهارائه پیش 

o  در صورت وجود(ارائه پیشنهادات مدیریت بار( 

o  در صورت وجود تولیدات داخلی(ارائه برنامه زمانی تولید( 

o ارائه پیشنهاد براي فروش تولیدات داخلی 

o ارائه قراردادهاي دوطرفه منعقد شده 

o در صورت تمایل(رکت تولیدات داخلی در بازار توان رزرو ارائه پیشنهاد براي ش(  
                                                                            
١ Metered Market Buyer 
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شـوند کـه   این عنـوان بـه آن دسـته از خریـدارانی اطـالق مـی             : 1گیريخریداران غیر قابل اندازه    -

وظایف ایـن دسـته   .  قرار ندارند  PJMمشترکین نهایی تحت پوشش آنها در داخل محدوده بازار          

 :از خریداران عبارتند از

o بار مصرفی مشترکین خود براي روز آیندهبینی ارائه پیش 

o  پرداخت هزینه رزرو خط انتقال 

  

   فروشندگان بازار2-4-2-2

 :وظایف فروشندگان بازار عبارتند از

  ارائه برنامه زمانی تولید در قراردادهاي دوطرفه -

 ايارائه پیشنهاد براي فروش توان براي بازارهاي روزانه و لحظه -

  

  رفه مروري بر بازار دوط2-4-3

شـود، بـه بررسـی قـوانین حـاکم بـر          بخش بعد که درواقع مهمترین بخش از دید این پروژه محسوب می           

بندي اجراي بازار، وظایف بازیگران بازار، قـوانین حـاکم بـر            در این بخش زمان   . اجراي بازار اختصاص دارد   

. گیـرد  بررسی قـرار مـی     حساب بازار روزانه مورد   ، نحوه محاسبه قیمت تسویه بازار و تسویه       PJMعملکرد  

  .هاي بعدي این گزارش به بررسی این مطالب پرداخته خواهد شددر بخش

  

  

                                                                            
١ Unmetered Market Buyer 
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  : مراجع مورد استفاده در این فصل-

[1] http://www.pjm.com 

[2] http://www.pjm.com/documents/manuals.aspx 

[3] "PJM Manual 10: Pre-Scheduling Operations", System Operation 

Division, Jan 2008. 

[4] "PJM Manual 09: PJM eSchedules", Market Settlement 

Department, June 2007. 

http://www.pjm.com
http://www.pjm.com/documents/manuals.aspx
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  فصل سوم

نظام، روند و سلسله مراتب اجرایی ررسی ب
  عملیات بازار دو طرفه در سمت تقاضا
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  مقدمه  3-1

   

موضـوعاتی کـه   . شـویم ن در بازار آشنا میدر این فصل با قوانین اجراي بازار و نحوه شرکت کردن بازیگرا        

  :گیرند عبارتند ازدر این فصل به طور عمده مدنظر قرار می

  PJM مروري بر انواع بازارهاي دوطرفه -

  بندي اجراي بازارهاي دوطرفه زمان-

   در این بازارهاPJM قوانین موجود در زمینه فعالیت -

   LMP نحوه محاسبه -

هاي بعد، با نحوه پیشنهادهی بازیگران بازار در بازارهاي دوطرفه تحت کنتـرل      در ادامه گزارش و در فصل     

PJMآشنا خواهیم شد .  

  

  

   PJMبررسی کلی بازارهاي دوطرفه موجود در   3-2

  

بازار روزانه . باشنداي میشامل دو بازار روزانه و بازار تعادل لحظه ،PJMبازارهاي دوطرفه در شبکه برق 

تسویه ساعتی براي روز بعد بر اساس پیشنهادات تولید، پیشنهادهاي بار بازاري است که قیمت 
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اگر قیمت بازار از عددي بیشتر شود، (1، پیشنهادهاي افزایشی)هاپیشنهاد قیمت توسط مصرف کننده(

اگر قیمت از عددي کمتر شود، مصرف کننده  (2، پیشنهادهاي کاهشی)تولیدکننده تولید خواهد کرد

. شودو برنامه قراردادهاي دوطرفه ارسال شده به بازار روزانه، محاسبه می) اهد کردانرژي خریداري خو

 دقیقه براساس عملکرد 5اي است که در آن قیمت تسویه بازار هر بازار تعادل نیز بازار انرژي لحظه

هاي قابلیت اطمینان سیستم، محاسبه سیستم واقعی و توزیع اقتصادي و با در نظر گرفتن محدودیت

قیمت تسویه بازار روزانه براساس مقادیر . شودقیمت تسویه براي هر بازار جداگانه محاسبه می. گرددمی

اي براساس تغییرات  بازار لحظهتسویههاي ساعتی روزانه و قیمت ریزي شده و قیمتساعتی برنامه

اي در هر ساعت محاسبه هاي لحظهریزي شده بازار روزانه و قیمتمقادیر واقعی ساعتی از مقادیر برنامه

- می) LMP3(اي منطقه اياي براساس قیمت حاشیهمحاسبات قیمت بازار روزانه و بازار لحظه. شودمی

  . بررسی خواهد شدLMP در ادامه این گزارش نحوه محاسبه .باشد

 یا  خریداري نموده وLMPکنندگان می دهد که انرژي را در قیمت بازار روزانه این امکان را به شرکت

 ساعتی در بازار روزانه، قیمت انرژي سیستم در بازار روزانه، قیمت تراکم LMPهاي مولفه. بفروشند

همچنین این بازار، به مشتریان انتقال این . باشندخطوط در بازار روزانه و قیمت تلفات در این بازار می

ار روزانه براساس تفاوت قیمت دهد که قراردادهاي دو طرفه را با هزینه تراکم خطوط بازاجازه را می

ریزي توانند برنامهمی) LSE4(موسسات تامین بار. ریزي کنندتراکم بین قرارداد تولیدکننده و بار برنامه

هر تولیدکننده . توان ساعتی خود را که می تواند شامل بار حساس به قیمت نیز باشد، ارسال کنند

بایست پیشنهاد تولید خود را به بازار روزانه اید نیز می به حساب بیPJMاي که جزو منابع تولید آماده
                                                                            
١ Increment Offers 
٢ Decrement Bids 
٣ Locational Marginal Price 
٤ Load Serving Entity 
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مشتریان انتقال . تولیدکنندگان دیگر این اختیار را دارند که در بازار روزانه پیشنهاد دهند. ارسال کند

ریزي قراردادهاي دو طرفه پیشنهاد تراکم خطوط را به صورت ثابت و یا قابل تغییر به بازار نیز برنامه

توانند مشخص کنند که هزینه تراکم خطوط را خواهند پرداخت و یا اگر تراکم ال نموده و میروزانه ارس

) 1CSP(گان سرویس کاهشفراهم کنند. در بازار روزانه اتفاق افتاد مایلند کاهش مصرف داشته باشند

راساس هاي بازار روزانه بتمامی خرید و فروش. کنندنیز پیشنهادهاي کاهش توان خود را ارسال می

هاي روزانه انرژي است، در مولفه قیمت تراکم، که ناشی از خرید و فروش. شودقیمت روزانه انجام می

ها تلفات انتقال ناشی از این خرید و فروش. شود در نظر گرفته میLMPتراکم خطوط روزانه در قیمت 

بعد از پایان . شودگرفته می  در نظر LMPدر بازار روزانه نیز در مولفه قیمت تلفات روزانه در قیمت 

ریزي روزانه را براساس پیشنهادهاي بارها، پیشنهادهاي  برنامهPJMدهی روزانه، مدت قیمت

بندي ارسال شده و با توجه به حداقل قیمت و همچنین مالحظات هاي زمانتولیدکنندگان و برنامه

بندي روزانه، قابلیت اطمینان و رزرو زمانفرایند . دهدمنابع اجباري، براي هر ساعت از روز بعد انجام می

 هاي LMPبندي ساعتی روز بعد و نتیجه برنامه زمان.  را نیز در نظر خواهد گرفتPJMمورد نیاز 

 در مقدار مولفه قیمت  )2FTR(  انتقالوق مالیحق. شودگان در بازار اعالم میروزانه به شرکت کنند

 .شود روزانه، محاسبه میLMPتراکم خطوط 

تولیدکنندگانی که جزء منابع آماده . اي واقعی استاي براساس عملکردهاي لحظهبازار انرژي لحظه

PJMتوانند اند می هستند و بارهاي قابل کاهشی که وجود دارند اما در برنامه ریزي روزانه انتخاب نشده

 عصر براي حضور در 6 ..: عصر تا4..:ها از دهی مجدد تولیدکنندهپیشنهادهاي خود را در مدت پیشنهاد

                                                                            

١ Curtailment Service Provider 
٢ Financial Transmission Rights 
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در غیر این صورت پیشنهادهاي اصلی براي شرکت در بازار تعادل باقی (اي تغییر دهند بازار انرژي لحظه

هاي شرکت. گردداي نیز براساس شرایط عملکرد واقعی سیستم محاسبه می لحظهLMP.). خواهند ماند

ریزي شده در بازار روزانه مصرف داشته باشد مهکننده بار براي هر باري که بیشتر از مقدار برناتامین

LMPریزي شده مصرف داشته باشد مقدار و اگر کمتر از مقدار برنامه(اي را پرداخت خواهد کرد  لحظه

ریزي همچنین به مقداري که هر تولیدکننده بیشتر از مقدار برنامه). سود آن را دریافت خواهد نمود

و براي تولید کمتر از مقدار برنامه ریزي شده، همین (شود اخت میاي پرد لحظهLMPشده تولید کند، 

- در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که کاهش مصرف مصرف). مبلغ را پرداخت خواهند نمود

گردد اي، هنگامی مشمول جریمه و یا پاداش فوق میکننده و یا افزایش تولید تولیدکننده در بازار لحظه

  . مرکز کنترل شبکه باشدکه بنا به دستور 

ازاي ، بهLMPاي تراکم خطوط مشتریان انتقال هزینه تراکم خطوط را براساس مولفه قیمت لحظه

- هاي سرویسشرکت. کنندریزي روزانه پرداخت میتغییرات در مقدار قرارداد دو طرفه نسبت به برنامه

اي  به صورت لحظهPJMه توسط دهنده کاهش بار ممکن است خودشان کاهش بار را براي بارهایی ک

-  لحظهLMPاي بر اساس همه خرید و فروش هاي مالی در بازار لحظه. اند، تنظیم کنندهماهنگ نشده

اي تراکم اي، در مولفه قیمت لحظههاي لحظهتراکم خطوط ناشی از خرید و فروش. شوداي انجام می

اي انرژي است در مولفه هاي لحظهفروشتلفات توانی که ناشی از خرید و . شود لحاظ میLMPخطوط 

  .شود در نظر گرفته میLMPاي تلفات قیمت لحظه
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  بندي شرکت در بازار دوطرفه در سمت تقاضابررسی زمان  3-3

  

  :باشدپیشنهاد دادن براي بازارهاي دوطرفه شامل چهارچوب زمانی زیر می/ریزيمحدوده زمانی برنامه

 PJMهمه پیشنهاد ها باید به . شودن بازار روزانه بسته می مدت پیشنهاد داد-12:00ساعت  •

-  اجراي نرم افزار بازار دوطرفه را براي تعیین برنامه12:00 در ساعت PJM. ارسال شده باشد

این اولین محل اجرا است که وضعیت . کندها براي بازار روزانه آغاز میLMPریزي ساعتی و 

هاي ثابت، پیشنهادات بار حساس به قیمت تسویه، بارمنابعی را که ملزم به برآورده کردن 

براي انرژي و رزرو، ) رزرو عملیاتی (PJMریزي شده پیشنهادات کاهش بار و رزرو برنامه

ریزي قراردادهاي دو طرفه خارجی و این تحلیل همچنین شامل برنامه. کندهستند را تعیین می

 .دباشپیشنهادات منابع خارجی در بازار روزانه می

• 16:00- PJMریزي ساعتی روزانه و  برنامهLMPاین نتایج در رابط کاربر . کندها را ارسال می

 همچنین این نتایج را به صورت فایل قابل PJM. شوندبه نمایش گذارده می) 1MUI(بازار 

 . دهدبارگذاري از طریق رابط کاربر بازار یا لینک ارتباطی مشخص شده در دسترس قرار می

در طی این مدت . کند مدت زمان پیشنهاد براي بازار تعادل را باز میPJM -18:00تا  16:00 •

هاي تجدید نظر شده را براي منابع انتخاب نشده در برنامه توانند پیشنهادشرکت کنندگان می

 .اولیه ارسال کنند

                                                                            

١ Market User Interface 
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کند که ی دومین برنامه را اجرا مPJM. شود زمان پیشنهاد براي بازار تعادل بسته می-18:00 •

شامل پیشنهادات به روز شده، اطالعات منابع موجود به روز شده و اطالعات پیش بینی بار به 

تمرکز این برنامه بر روي قابلیت اطمینان و هدف . باشدروز شده و تغییرات پیش بینی بار می

 باري و روشن شدن، براي تولیدکنندگانی است که در این مرحلهسازي هزینه بیآن حداقل

 .شونداضافه می

بینی  ممکن است اگر نیاز باشد برنامه را دوباره بر اساس پیشPJM -برداري تا روز بهره18:00 •

 اگر نیاز باشد PJM. بار به روز شده و اطالعات مربوط به منابع موجود به روز شده اجرا کند

صورت خصوصی ریزي براي توان تولیدي یک تولیدکننده را که به روز شده است، به برنامه

 .کندارسال می

  

  

   PJMهاي وظایف و فعالیت  3-4

  

 آمده PJM، تحت عنوان وظایف شرکت PJMبه طور کلی مواردي که در قوانین بازارهاي دوطرفه 

  :است، از قرار زیرند

• PJM باید از طریق ارتباط دو طرفه رابط کاربران بازار، پیش بینی بار PJM کل توان ،

برداري براي هر ساعت از روز بهره) رزرو عملیاتی(ریزي شده روزانه مهپیشنهادي و رزرو برنا

 . ارسال نماید16:00ریزي روزانه در ساعت بعدي، را بعد از تکمیل فرایند برنامه
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• PJM روز بعدي را می3 روز آینده و پیک توان براي 4 کل پیش بینی توان ساعتی براي  -

 .بایست ارسال نماید

• PJM همچنین باید LMPساعتی، قیمت تراکم خطوط و قیمت تلفات را براي روز بهره  -

 . ارسال نماید16:00ریزي روزانه در ساعت برداري و پس از اتمام فرآیند برنامه

• PJMریزي تولید، مصرف و قراردادهاي دو طرفه را به صورت محرمانه براي شرکت  باید برنامه

 .کنندگان ارسال نماید

• PJM ریزي روزانه و به منظور حفظ یدکنندگان تکمیلی را پس از برنامهتواند تول همچنین می

سازي این دستورات تکمیلی بر مبناي حداقل. ریزي نمایدبرداري، برنامهقابلیت اطمینان بهره

 .باشداندازي میباري و راههزینه بی

اي انتقال هاگر محدودیت. شود تحت روند بازار دوطرفه دنبال میPJMروند کاهش قدرت بازار  •

اي اتفاق افتد، تولیدکننده مناسب در ریزي بازار روزانه و یا بازار لحظهدر طی فرآیند برنامه

 .شوداولویت در نظر گرفته می

به دلیل مشکالت در . ( را در بازار روزانه تنظیم کنندLMPتوانند بارهاي حساس به قیمت می •

اي توانند به طور جاري در بازار لحظههاي حساس به قیمت نمیهاي ارتباطی، بارزیرساخت

LMPرا تنظیم کنند .( 
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  LMPنحوه محاسبه بررسی روند اجراي بازار و   3-5

   

 این عمل با استفاده از PJMهاي مختلفی قابل انجام است که در بازارگذاري در بازار برق به شیوهقیمت

گذاري براي اي یک روش قیمتهگذاري گرقیمت. پذیردصورت می) LMP(اي محلی قیمت حاشیه

اي، براي هر گره گذاري گرهدر قیمت. باشدهاي تجدید ساختار یافته میسیستمخرید و فروش انرژي در 

کنندگان انرژي گذاري، تمام مصرفدر این سیستم قیمت. شوددر سیستم انتقال، یک قیمت تعیین می

- خرند و تمام تولیدصرفی آنها در آن گره قرار دارد، میاي که بار مبرق را به قیمت تعیین شده براي گره

  .فروشنداي که مولدشان در آن قرار دارد، میکنندگان، انرژي را به قیمت تعیین شده براي گره

  :شوداي محلی به صورت زیر تعریف میبنابراین قیمت حاشیه

ایش بار در یک گره مورد نظر با اي محلی، هزینه فراهم کردن انرژي براي یک مگاوات افزهزینه حاشیه"

 ".اي تلفات می باشداي انتقال و هزینه حاشیهاي تولید، هزینه حاشیهدر نظر گرفتن هزینه حاشیه

  .اي محلی به عوامل زیر وابسته خواهد بودگذاري حاشیهلذا تعیین قیمت به روش قیمت

 )در آن ناحیه (اي تولیدهزینه حاشیه •

 اي انتقالهزینه حاشیه •

 اي تلفاتزینه حاشیهه •

اي تولید هر به عنوان مثال، هزینه حاشیه. آیندمقادیر مذکور با توجه یه شرایط شبکه بدست می

- اي انتقال و تلفات نیز توسط بهرههاي حاشیههزینه. شودتولیدکننده توسط خود تولیدکننده ابراز می

 .اي مذکور در پیوست الف آمده استهاي حاشیه نحوه محاسبه هزینه.گردندبردار شبکه محاسبه می
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 نیز مفاهیم بیان شده را در 2-3شکل . دهداي محلی را نشان می نحوه تعیین قیمت حاشیه1-3شکل 

 .دهداي نشان میقالب رابطه

  

 

 ی محلياهی حاشمتی قنیینحوه تع: 1-3شکل6

  

  . براي یک سیستم با سه باس ارائه شده است با ذکر چند مثالLMPدر ادامه، روش محاسبه 

  .شود دیده می2-3شکل مربوط به این مثال در شکل : 1مثال 
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  1شکل مربوط به مثال : 2-3شکل7

شود که هزینه تلفات و هزینه انتقال فرض می. در این شکل سیستم سه باسه هیچگونه محدودیتی ندارد

در .   آن را مشخص می کندLMPدر این صورت ژنراتور تامین کننده بار، . ه انددر نظر گرفته نشد

 آن برابر  LMPشود، لذا تامین می1 کامال از تولیدکننده ناحیه 2که بار ناحیه ، از آنجا2-3شکل 

LMP می باشد1 تولیدکننده ناحیه .  

  

  .شود دیده می3-3شکل مربوط به این مثال در شکل : 2مثال 
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  2شکل مربوط به مثال : 3-3شکل8
  

در ایـن صـورت   .  داراي محدودیت گرمایی می باشد   3 به ناحیه    1نده ناحیه   کن خط متصل    3-3در شکل 

  . مگاوات نمی توانیم عبور بدهیم200با توجه به محدودیت حرارتی بیشتر از 

با توجه به تداوم قابلیـت اطمینـان و پخـش        ت و  با توجه به این محدودی     2 افزایش یک مگاوات بار ناحیه      

 و با فرض یکسان بودن امپدانس خطوط انتقال و همچنین با توجه به شـارش تـوان بـین دو                    بار اقتصادي 

نحـوه بدسـت آمـدن ایـن      (به صورت زیر تـامین مـی شـود     هاي دو مسیر،    خط موازي به نسبت امپدانس    

  :)روابط در پیوست ب آمده است

MWLPP BCA 1=∆=∆+∆  

  و

A-C                                      (0رعایت عدم تجاوز توان در خط (
3
1

3
2

=∆=∆−∆ ACCA FPP  
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 1درصد از ناحیه 66  . 1

 2درصد از ناحیه 33  . 2

  : به صورت زیر محاسبه می شودLMPبنابراین 

LMP at B = (1/3 * ) + (2/3 * ) =  
 

  ی سهم هر ژنراتور در تامین بار یک باس خاص را نشان می دهد به نوعLMPدر واقع محاسبه 

  :اند در نظر گرفته شده PJM در بازار LMPموارد زیر به عنوان پارامترهاي تاثیرگذار بر روي 

  میزان تقاضاي انرژي-

  توزیع اقتصادي-

  واحدهاي داراي انعطاف موجود-

 هاي انتقال الزم االجرا محدودیت-

  : توان به موارد زیر اشاره نمود نیز میLMPت از جمله خصوصیا

 .باشد قیمت نهایی یکسان براي مشترکین وقتی سیستم داراي هیچ محدودیتی نمی-

 .تواند متغیر باشد در یک سیستم انتقال داراي محدودیت قیمت نهایی براي مشترکین، می-

- LMPنارسایی در بعضی ها و دهد که سیستم انتقال داراي ضعف غیر یکسان نشان می

 .خطوط بوده وامکان تراکم شبکه انتقال وجود دارد
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   تولید اضطراري در بازار روزانهحداکثر  3-6

که با توجه به نحوه شرکت تولیدکنندگان در بازار، میزان مگاوات پیشنهاد داده شده بار در در صورتی

ار حداکثر تولید به سبب کمبود تولید بازار روزانه به صورت اقتصادي تامین نشود، برنامه پیغام هشد

هاي زیر را به منظور ایجاد تعادل توان انجام سپس، برنامه گام. نمایداقتصادي در بازار روزانه را ارسال می

  :دهدمی

افزایش متناسب با (افزایش همه تولیدکنندگان فعال به مقدار مگاوات اضطراري حداکثر آنها  •

 به بیانی دیگر در این مرحله، دستور افزایش تولید به ).گیردشرایط اقتصادي واحدها صورت می

شود از تولیدات ارزانتر استفاده طبعا در این مرحله سعی می. شودتولیدکنندگان فعال داده می

 .شود

. اند، مورد نیاز هستندبار که براي شرایط تولید اضطراري در نظر گرفته شدهتولیدکنندگان بی •

 قیمت حداکثر با LMPمقادیر .گیردوجه به شرایط اقتصادي صورت میگیري با تدستور بار

 .دنشو در مدار تنظیم میتولیدکنندگان

باقیمانده به مقدار  حساس به قیمت گونه باراگر تعادل توان پس از مرحله دوم بدست نیامد، هر •

.  گرددم می پیشنهادي این بارها تنظیقیمت مقدار حداکثر با LMPمقادیر. یابدصفر تقلیل می

حداکثر قیمت  به مقدار LMPاگر هیچ باري از این نوع در این مرحله کاهش نیافت، 

 ).منتجه از مرحله دوم(  تنظیم می شود، در مدارتولیدکنندگان

مقدار ( د از مرحله سوم هم بدست نیامد، در این صورت کلیه بارها به تناسبعاگر تعادل توان ب •

 معادل با بیشترین پیشنهاد ،LMPمقادیر .  حاصل شودعادلتیابند، تا کاهش می) مگاوات
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بر مگاوات  دالر 1000(پیشنهاد خریداران سقف  و یا )از مرحله سوم(  در مدارتولیدکنندگان

 .گردندتر باشد، تنظیم می، هرکدام که بیش) ساعت

  .کنددر ادامه، و به منظور تکمیل بحث، مثال زیر جزییات بحث را مشخص می

  :مثال

تولیـد  (شود که در بازار انرژي روزانه، پیغام هشدار حداکثر تولید بعلت کمبود تولیـد اقتـصادي                 رض می ف

  . شب روز بعد، اعالم شود20 مگاوات در ساعت 400به میزان ) شرکت کنندگان در بازار روزانه

  

  :مرحله اول

ده شده ي واحدها در بـازار  شود ظرفیت باقیمانده از میزان توان تولیدي شرکت دا      در این حالت فرض می    

توان بخـشی از  در نتیجه می.  مگاوات باشد  150 شب،   20انرژي تا حداکثر تولید اضطراري آنها در ساعت         

 مگاوات کمبـود تولیـد   250ولی همچنان نیازمند جبران . کمبود تولید شبکه را از این طریق جبران نمود       

که در صـورتیکه ظرفیـت بیـان شـده بیـشتر از             باید توجه داشت    . باشیم شب می  20در شبکه در ساعت     

میزان کمبود تولید در شبکه باشـد، اولویـت انتخـاب واحـدهاي تـأمین کننـده ایـن کمبـود، بـر اسـاس                      

  .ارزانترین واحدهاي تولید کننده انرژي خواهد بود

  

  :مرحله دوم

اجـراي برنامـه بـازار     انـد، در    برخی از واحدهایی که براي تولید در شرایط اضطراري پیشنهاد قیمـت داده            

 20شود که قدرت قابل تولیـد ایـن واحـدها در سـاعت     فرض می. شوندروزانه در صورت نیاز فراخوانی می   

هـاي مختلـف     بـاس  LMPبا ورود این دسته از تولیدکنندگان در شبکه، قیمت          .  مگاوات باشد  200شب،  
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همچنـان کـه مـشاهده    . باشـد مـی هاي شـبکه   باسLMPلذا نیاز به تعیین مجدد . نمایدشبکه تغییر می 

امـا در صـورتیکه ظرفیـت      .  شب وجـود دارد    20 مگاوات کمبود تولید در ساعت       50شود، هنوز میزان    می

این بخش بیش از میزان کمبود تولید شبکه باشد، انتخاب واحدهاي فـوق بـر اسـاس قیمـت پیـشنهادي                

  .پذیردآنها صورت می

  

  :مرحله سوم

به قیمـت بـراي کـاهش و یـا قطـع مـصرف خـود در شـرایط اضـطراري،          ، بارهاي حساس  PJMدر بازار   

 شـب  20 مگـاوات کمبـود تولیـد در سـاعت     50در این مثال، هنوز میـزان  . دهندپیشنهاد قیمت ارائه می 

شـوند تـا کمبـود    در این مرحله، بارهاي حساس به قیمت در برنامه بازار انرژي فراخوانده مـی          . وجود دارد 

انتخاب بارهاي حساس به قیمت بر اسـاس قیمـت پیـشنهادي         . را جبران نمایند   شب   20تولید در ساعت    

- بـاس LMPهمانطور که مشخص است، در این مرحله نیز نیاز بـه اصـالح قیمـت    . پذیردآنها صورت می 

هـاي   باسLMPاما اگر بار حساس به قیمتی وجود نداشته باشد، قیمت    . هاي شبکه وجود خواهد داشت    

  .نمودشبکه تغییر نخواهد 

  

  :مرحله چهارم

در پایان، اگر کمبود تولید شبکه در مرحله سوم نیز تأمین نگردد، میزان مصرف تمامی بارهاي شـبکه بـه      

 پیشنهادي در برنامه بازار روزانه، تا حدي که میزان کمبود تولیـد را پوشـش دهـد، کـاهش              MWنسبت  

، کـاهش بـار   1له به جـاي اعمـال قطـع بـار    ، در آخرین مرحPJMدر حقیقت، بازار انرژي روزانه    . یابندمی

                                                                            
١ Load Shedding 
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بایـست در قیمـت   در ایـن مرحلـه نیـز مـی    . دهدبراي تمامی بارهاي شبکه را در دستور کار خود قرار می     

LMP مقادیر  . هاي شبکه تجدید نظر شود     باسLMP          معادل با بیـشترین پیـشنهاد تولیدکننـدگان در ،

، هرکـدام کـه بیـشتر     )  دالر بر مگاوات ساعت    1000(و یا سقف پیشنهاد خریداران      ) از مرحله سوم  (مدار  

 .گردندباشد، تنظیم می
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[1] http://www.pjm.com 
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[3] "PJM Manual 10: Pre-Scheduling Operations", System Operation 

Division, Jan 2008. 

[4] "PJM Manual 11: Scheduling Operations", Forward Market 

Operations, Nov 2008. 

  .Guran Strbac ،Daniel Kirschen ،"هاي قدرتمبانی اقتصاد سیستم" ]5[
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  فصل چهارم

بررسی و مطالعه ساختار پیشنهاد قیمت و نحوه 

پیشنهاددهی قیمت و قدرت درخواستی سمت تقاضا در 

  بازاراین 
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   مقدمه4-1

  

کنندگان بازار مشابه هم بوده و عمدتا در تمامی بازارهاي برق دوطرفه دنیا، قوانین پیشنهاددهی شرکت

- تنها در برخی از موارد اختالفاتی در این قوانین بین بخش خرید از بازار و بخش فروش از بازار دیده می

  .  آشنا خواهیم شدPJMي بازیگران بازار در این فصل با قوانین و نمونه پیشنهادها. شود

  

  

  هاي مربوطه، قیمت و محدودیتبررسی نحوه پیشنهاددهی قیمت  4-2

    خریداران بازار4-2-1

  

 وجود PJMطور کلی قوانینی که در بخش خرید از بازار و در زمینه نحوه شرکت در بازار در بازار به

  :دارد، از قرار زیرند

 نواحیها یا باید باس)  تعریف شده استPJMکه توسط ( اي در بازارکنندهپروفایل هر شرکت •

 . مشخص کرده باشد،کندهاي توان را ارسال میاي که پیشنهادکنندهانتقال را براي شرکت
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ر باید مقدار توان ساعتی را که متعهد خرید انرژي از بازار روزانه در قیمت روزانه اخریداران باز •

 و موقعیت را MWمقادیر پیشنهادها باید مقدار . رداري ارسال کنندب براي روز بهره،هستند

 .)ناحیه انتقال، مجموعه یا باس تنها( مشخص کند

اي انتقال و تلفات ناحیه( هاي توان، تلفات را در نظر نگرفته است پیشنهادبر این است کهفرض  •

 .) مشترك500KVتلفات 

ناحیه ( ، موقعیتMWمقدار عالوه بر اید هاي مربوط به بارهاي حساس به قیمت بپیشنهاد •

 .دن مشخص کن نیز قیمتی که در آن بار قطع خواهد شد را،)انتقال، مجموعه یا باس تنها

. شودهاي پیشنهاد پذیرفته می بلوكتنها در فرمهاي حساس به قیمت پیشنهادهاي توان •

 .باشدمی بلوك 9 هاي قابل پیشنهاد هر مشترك،حداکثر بلوك

  مقدار توان آن،خریدار بازار هیچ اطالعی راجع به پیشنهاد در بازار روزانه ارسال نکنداگر یک  •

 .شود صفر در نظر گرفته میخریدار در برنامه بازار،

باید ناحیه توزیع، باسهاي توزیع و مجموعه باسها ) 1EDC( براي بازار روزانه، شرکت توزیع برق •

فرض براي یک ناحیه انتقال و براي بازار روزانه، توزیع پیش . رادر توزیع روزانه مشخص کند

 به .باشدبرداري می یک هفته قبل از روز بهره صبح8:00 آن ناحیه در ساعت موجودتوزیع 

  صبح8:00، توزیع پیش فرض ساعت فرض شودبرداري دوشنبه  روز بعدي بهره اگرمثالعنوان 

 .خواهد بود دوشنبه هفته قبل روز

گر حالت مقادیر ن است ضرایب توزیع پیش فرض را بعد از اینکه تخمین ممکشرکت توزیع برق •

 .پیش فرض را در نظر گرفت، به روز کند

                                                                            
١ Electric Distribution Company 
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 . باید پیش بینی بار در ناحیه انتقال خودشان را ارسال کنندهاي توزیع برق،شرکت •

قبال  ،شود که در پیشنهاد هاي توان پذیرفته میایزولههاي حی انتقال، مجموعه و باسوالیست ن •

 . تعریف شده استPJMتوسط 

 پیشنهادات افزایش یا کاهشی را در هر مرکز فعالیت، ناحیه انتقال، توانندیخریداران بازار م •

براي  )PJMارسال شده در وب سایت (  یا نقطه میانی داخلی قابل قبولایزولهمجموعه، باس 

 نیست که بار یا تولید الزم.  ارسال کنندشود،می محاسبه LMP هر بازه زمانی که در آن

 .فیزیکی مشخص شده در پیشنهاد کاهشی یا افزایشی در موقعیت وجود داشته باشد

- هاي کاهشی میهاي افزایشی و پیشنهادپیشنهادشامل هاي توان حساس به قیمت، پیشنهاد •

 .باشدساعت دالر به ازاي هر مگاوات 1000  حداکثربایست سازگار با قیمت

  

   بازار  فروشندگان4-2-2

 

با .  وجود داردPJMدر بخش فروش به بازار و در زمینه نحوه شرکت در بازار بسیاري  طور کلی قوانینبه

ت، در این بخش تنها ستوجه به اینکه هدف عمده این فصل آشنایی با قوانین مربوط به خریداران بازار ا

  .شودبه ذکر چند قانون عمده بخش فروش به بازار اکتفا می

 . باید ارسال شود1 ساعتی، تولید خود تنظیمMWمه ریزي در برنا •

                                                                            
١  Self Scheduled Generation 
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.  ارسال نمایند باید پیشنهادات خود را به بازار روزانه، هستند1 که منابع آمادهتولیدکنندگانی •

 برنامه ریزي شده یا به علت خروج هاي مربوط به نگهداري در  که آنها اجبارادر حاالتیحتی 

 .دسترس نیستند

العات  باید اط،منابع آماده بوده و در حال حاضر خود تنظیم هستند که تولیدکنندگانی •

 .نمایند ارسال نیز اضطراري هايپیشنهادي خود را براي زمان

 و نمایندارسال را شان در هفت روز آینده ورضاي از وضعیت ح آماده باید برنامهتولیدکنندگان •

 .برداري ارسال نکنندتوانند پیشنهاد قیمتی براي روزهاي بعد از روز بهرهمی

 بازار بهتواند پیشنهاد خود را  می،ریزي نشد آماده در بازار روزانه برنامهتولیدکنندهاگر یک  •

 .اي ارسال کندلحظه

 24 زمان بهره برداري بیشتر از حداقل از قبیل زمان راه اندازي و شرایطی که تولیدکنندگانی •

 . راي هفت روز آینده ارسال کنندهاي قیمت خود را بساعت دارند، باید پیشنهاد

. باري و پیشنهاد انرژي افزایشی باشداندازي، بیتواند شامل راه میتولیدکنندگانپیشنهادات  •

 .باشدساعت  دالر به ازاي هر مگاوات1000  بیش از نبایدیک پیشنهاد تولید 

 صفر ويیشنهاد شود مقدار پ اطالعات پیشنهادي را ارسال نکند، فرض میتولیدکنندهاگر یک  •

 .وات بوده استمگا

نیز در بازار تعادل پیشنهادش  ، استشرکت کردهدر بازار روزانه پیشنهادش  که ايتولیدکننده •

 .شودده میشرکت دا

 .تواند به بازار تعادل ارسال شودپیشنهاد قیمت میسري  یک تنها •

                                                                            
١  Capacity Resources 
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در اینصورت حد .  کنندبینی دماي خود را ارسالتوانند پیش میCT(1(هاي احتراقی توربین •

 . شودتوان قابل تولید آنها به صورت تابعی از دما بررسی در نظر گرفته می

 . باید شامل دماي روز و شب باشد دما،پیش بینی •

- مشخص می یک نقطه دمایی مشخص شده است که توسط شرکت بهره بردار CTبراي هر  •

پیش فرض براي نقاط دمایی . شودممکن است الزم باشد که نقاط دمایی آنها نیز عوض . شود

 . استPJMپیش بینی دماي انجام شده توسط 

تواند با  با واحدي است که میتولیدکنندگان،برداري پیشنهاد هاي بهرهحق تقدم در محدودیت •

 . ریزي شده روزانه کار کندهاي توان برنامهمحدودیت

 را در هر مجموعه، ناحیه انتقال، توانند پیشنهادهاي افزایشی یا کاهشیگان بازار میفروشند •

 بازه براي هر) PJMارسال شده در وب سایت ( باس تنها یا نقطه میانی داخلی قابل قبول

الزم نیست که تولید و یا بار فیزیکی در محل مشخص . ارسال کنند، LMP زمانی محاسبه

 .شده در پیشنهاد هاي افزایشی و کاهشی وجود داشته باشد

مشخص شده ) 2ME(  اضطراريحداکثر یا قسمتی از یک واحد به عنوان زمانی که یک واحد •

اي داشته باشد و یند پیچیدهآ آن احتیاج به فرتولیداست، به معنی این است که ممکن است 

.  در دسترس است، تولید اضطراري الزم استحداکثر زمانی که تنها آنمگا وات مشخص شده 

 باید براساس حداکثر اضطراري،د به عنوان مشخص کردن یک واحد یا بخشی از یک واح

 .مشخصات بهره برداري واقعی واحد باشد

                                                                            
١ Combustion Turbine 
٢ Maximum Emergency 
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 جمع شده و توانندمی ،واحد هاي تولیدي که در یک موقعیت یکسان به سیستم متصل هستند •

 .ارائه نمایند به صورت یک واحد تنها ،PJMپیشنهادهایشان را در 

  

  

  قیمتهاي اعمال شده در پیشنهاددهی  محدودیت4-3

  

.  عمدتا با محدودیت خاصی روبرو نیستندPJMپیشنهادات خریداران و فروشندگان انرژي در بازار برق 

هاي پیشنهادي و هاي قابل ذکر در بحث پیشنهادات بازیگران در بازار، تعداد بلوكتنها محدودیت

-  خود را بصورت پلههاي پیشنهاديهر بازیگر بازار موظف است بلوك. باشدحداکثر قیمت پیشنهادي می

، بیانگر حجمی از توان است که بازیگر مایل به خرید و یا فروش آن )بلوك(هر پله . اي به بازار ارائه دهد

 PJMسقف قیمت پیشنهادي براي هر بلوك در بازار . در قیمتی خاص و در یک ساعت خاص است

جه به حجم تولید در نواحی مربوط به البته با تو.  دالر به ازاري هر مگاوات تعیین شده است1000برابر 

تر از این سقف بوده و وجود سقف تنها به علت جلوگیري از بروز این بازار، عمدتا قیمت بازار بسیار پایین

کننده موظف است، پیشنهادات خود همچنین هر شرکت. بحران در شرایط غیرعادي و خاص شبکه است

  . بلوك به بازار ارائه نماید9را حداکثر در 
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  بینی شدهجرایم مربوط به تخطی خریداران در بازار از میزان مصرف پیش   4-4

  

در این دسته از . اي وجود دارندو لحظه) روز بعد(در بازارهاي برق فعال دنیا، عمدتا دو بازار برق روزانه 

ه خریداران بازار اي کهزینه. بازارها عمدتا نیازي به جریمه آزمون ناموفق براي بازیگران وجود ندارد

در . پردازند، بر مبناي قیمت تسویه بازار روزانه استروزانه بابت برق مصرفی خود در این بازارها می

که خریداري بیشتر از میزان اعالم شده خود و در ساعتی مشخص، انرژي مصرف حالیکه، در صورتی

، هرکدام که بیشتر بود، هزینه انرژي مازاد را اي و یا بازار روزانهبایست با نرخ تسویه بازار لحظهنماید، می

بایست به ازاي بار مصرفی همچنین خریداري که کمتر مصرف نماید، نیز می. به بازار پرداخت نماید

اي را متحمل گردد که اي، هزینهکمتر خود، بابت برهم زدن تعادل شبکه و طبق نرخ تسویه بازار لحظه

این هزینه در واقع . شوده آماده نگاه داشتن تولیدکنندگان گرانتر میاین هزینه باعث پوشانده شدن هزین

، که در این همان مبلغی است که خریدار بابت اضافه بار درخواستی خود به بازار پرداخت کرده است

اي با توجه به اینکه عموما، نرخ تسویه بازار لحظه. شوداي از وي گرفته میحالت به نرخ بازار لحظه

 نرخ تسویه بازار روزانه است، لذا خریداران بازار در صورت اشتباه در پیشنهاد نیاز مصرف خود، بیشتر از

   .باشدبه صورت بیان شده می PJMحساب در بازار برق نحوه تسویه. متحمل ضرر خواهند شد

در هر حال در این بازارها، خریداران مبلغی را تحت عنوان جریمه آزمون ناموفق مصرف نخواهند 

هاي اشتباه بینیاي است که به دلیل متضرر شدن خریداران از پیشپرداخت، اما ساختار بازار به گونه

   .گرددخود، مفهوم جریمه فوق در بازار تداعی می
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  : مراجع مورد استفاده در این فصل-

[1] http://www.pjm.com 

[2] http://www.pjm.com/documents/manuals.aspx 

[3] "PJM Manual 10: Pre-Scheduling Operations", System Operation 

Division, Jan 2008. 

[4] "PJM Manual 11: Scheduling Operations", Forward Market 

Operations, Nov 2008. 

http://www.pjm.com
http://www.pjm.com/documents/manuals.aspx


  PJMبازار برق 
  برق دوطرفه در بازار جهت حضور قیمت سمت تقاضابینیبینی بار و پیشنحوه پیشبررسی و مطالعه 

 
 

 53 

  

  

  

  

  مپنجفصل 

بینی قیمت بینی بار و پیشنحوه پیشبررسی و مطالعه 

  سمت تقاضا جهت حضور در بازار برق دوطرفه
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   مقدمه5-1

  

بینی بینی بار و پیشهاي موجود در زمینه پیشهدف از ارائه این بخش از گزارش، آشنایی با روش

بینی بار و قیمت در مقاالت متعددي با توجه به اینکه مقوله پیش. باشد میPJMقیمت در بازار برق 

هاي روشعالوه بر ه است که  در ادامه این بخش سعی بر این بود،اندمورد بحث و بررسی قرار گرفته

ادامه این فصل گزارش شامل دو بخش .  بررسی گردندنیزها در این زمینه، مقاالت نوشته شده موجود

  :عمده خواهد بود

   PJMبینی بار در بازار پیش - 

  PJMبینی قیمت در بازار پیش -

  
  

   و عوامل موثر بر آنPJM در بازار باربینی پیش 5-2

  

 معرفی  5-2-1

، PJM، مدیریت بار، مدل پیش بینی بار گیري شدهاندازه از اطالعات بار  آنینی بار و تحلیلبپیش

  .کندنرمالیزه کردن هوا و تخصیص پیک بار استفاده می

 براي PJMشود و توسط  وارد میهاي توزیعشرکتتوسط این اطالعات : PJMاطالعات بار ساعتی 

براي تصفیه متفاوت هاي مال سازي هوا، سهم بار ناحیهاستنتاج کردن پروفایل بار فصلی، ضریب نر
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برداري ماهانه استفاده  و گزارشات بهرهPJMبینی بار حساب خدمات شبکه، نمودارهاي گزارش پیش

  .شودمی

بینی مستقل ماهیانه و بار پیک فصلی و مدیریت بار  یک پیشPJM شرکت: PJMمدل پیش بینی بار 

-  شامل جداول و نمودارهاي ارائه،PJMبینی بار گزارش پیش. کند میمنتشر PJMبراي هر منطقه 

  .دهنده نتایج هستند

اي  از روش هاي پیش رفته براي نرمالیزه کردن پیک منطقهPJM :نرمالیزه کردن هوا و تخصیص پیک

  .کندهاي همزمان نامحدود استفاده میزمستان و تابستان گذشته و تعیین پیک

  

   اطالعات بار5-2-2

  

اطالعات بار ساعتی گذشته رسمی براي هر ، ) بارگزارش اطالعاتسیستم ( eMTR  سیستماز طریق

آوري  جمعPJM در مکان  و به همراه اطالعات خطوط اندازه گیري شده گزارش شدهشرکت توزیع،

گیري شده تولیدات و خطوط ارتباطی محاسبه  کیفیت توان را براساس مقادیر اندازهeMTR. شودمی

  . هد کردخوا

  ریف اطالعات باراتع 5-2-2-1

گیري شده خطوط ارتباطی اختصاص داده جمع مقادیر اندازه: گیري شده خالص واقعیجایی اندازهجاب

  . از آن استیبخششرکت توزیع شده به قسمتی که 

قع  وات، کیلووا500 غیر از تولیدکنندگانیجمع همه مقادیر اندازه گیري شده براي : تولید داخلی کلی

 به تا کیلوو500 تولیدات PJMبراي ناحیه هاي جنوب و غرب .  استشرکت توزیعشده در ناحیه 

  .دنآیعنوان قسمتی از تولیدات داخلی به حساب می
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 500تلفات  + کل تولید داخلی+ گیري شده خالص واقعیجایی اندازهبار محاسبه شده برابر است با جابه

  . اختصاص یافتهکیلوولت

   اطالعات باردهیانین مربوط به گزارشقو 5-2-2-2

 تعیین شده است، قوانین زیر، ناظر بر گزارش دادن PJMریزي همانطور که توسط کمیته برنامه

  :دنباشمی ، eMTR استفاده از بااطالعات بار 

 است که اطالعات بار ساعتی را PJMدر  این یکی از وظایف هر شرکت توزیع برق: مسئولیت گزارش

دهی به گیري شده توسط خودش صرف نظر از اینکه موسسه مسئول سرویسقه اندازهبراي منط

  .مشتریان نهایی هست یا نه، گزارش دهد

براي مهیاکنندگان سرویس قطع بار با امکان مدیریت بار اکتیو، این وظیفه آنها است که تخمینی از اثر 

 شرکت تامین کننده بار یا PJM ، حتی اگر قطع توسطPJMمدیریت بار به صورت ساعتی در ناحیه 

  .آغاز شده باشد، تهیه کنند

 .دن پذیرفته می شوساعت مگاوات001/0 با پله هاي افزابشی ،eMTRاطالعات در : خصوصیات اطالعات

  

 بینی بار  مدل پیش5-2-3

تولید را   PJM پیش بینی ماهانه با فرض هواي نرمال براي هر محدوده از ،PJMبینی بار مدل پیش

شرایط آب و هوایی براي تخمین رشد در بار پیک  مدل از پیش بینی رشد اقتصادي واین . کندمی

کردن بار پیک براي محدوده ظرفیت، مطالعات قابلیت از نتایج مدل، براي تنظیم. کنداستفاده می

 شدهانجام  PJMبینی به وسیله پیش. شوداي استفاده میاطمینان و پشتیبانی طرح توسعه انتقال ناحیه

  .شود ژوئن منتشر می ماهو قبل از هر دوره طراحی، به طور نمونه در
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 PJM مدل رگرسیون چندگانه را براي تخمین پیک بار روزانه براي هر ناحیه ،PJMپیش بینی بار 

هاي تعریف متغیر. گیردبه کار می) پیک هم زمان(ها از پیک روزانه و سهم ناحیه) پیک غیر هم زمان(

ي هستند که در ادامه این بخش مورد ها شامل مواردمتغیر.  ارائه شده است1ل در ضمیمه هر مد

  .گیرندبررسی قرار می

  بار ه متغیرهاي وابست5-2-3-1

گیري شده ساعتی ناحیه به اضافه افت بار تخمین زده زمان، اطالعات بار اندازههاي غیر همبراي مدل

مقدار ماکزیمم هر روز . شودست آوردن بار ساعتی استفاده می براي به دهاي توزیع،شرکتشده توسط 

- بهرهزمان، سهم هر ناحیه از پیک غیرمحدود روزانه هاي همبراي مدل. در رگرسیون استفاده شده است

  .شود در رگرسیون استفاده میاي،بردار سیستم انتقال ناحیه

  اثرات تقویم 5-2-3-2

طیالت، دقایق روشنی روز و زمان جابجایی ساعت در سال با استفاده اثرات روز در هفته، ماه در سال، تع

  . درنظر گرفته شده استدودوییهاي از متغیر

   اطالعات هوا5-2-3-3

براي . شوددر نظر گرفته مید  سر وهاي گرمهوا در مدل با استفاده از متغیرهاي مختلف براي فصل

  : هواي زمستانی به صورت زیر تعریف شده استپارامترهاي) دسامبر، ژوئن و فوریه( هاي گرمفصل



  PJMبازار برق 
  برق دوطرفه در بازار جهت حضور قیمت سمت تقاضابینیبینی بار و پیشنحوه پیشبررسی و مطالعه 

 
 

 58 

  
غیرهاي هوا ت به عنوان مTHI(1( دما-، شاخص رطوبت)والي و آگوستجژوئن، (د هاي سربراي فصل

  :استفاده شده است

 
 

متوسط دماي خشک به عنوان متغیر هوا )  آوریل، می، سپتامبر، اکتبر و نوامبرس،مار( هاماهدیگر براي 

در نظر گرفته نیز در محاسبات  د،و سر روزهاي گرم) اهمیت( همچنین، رتبه .شوددر نظر گرفته می

  .شودمی

                                                                            
١ Temperature – Humidity Index 
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  هاي اقتصادي محرك5-2-3-4

بینی شده گیري فعالیت جمعیتی و اقتصادي کل آمریکا، ایالت یا شهر با توجه به مقدار پیشاندازه

ها و مناطق تصادي براي ایالتهاي اقمحرك. شودبینی بار در نظر گرفته میدر مدل پیش، خودشان

  .ارائه شده مشخص شده استهاي اقتصادي  براساس طرحPJM براي هر منطقه  بزرگشهري

  غیر هم زمانبینی پیش  5-2-3-5

سازي زمان با استفاده از فرآیند شبیههاي پیک غیر همبینی یک توزیع از  پیش،PJMبراي هر منطقه 

فرآیند . شود هوا با استفاده از اطالعات گذشته هوا توسعه داده میتوزیع. شود انجام می1مونت کارلو

براي هر را پیک ماهیانه در هر سال 12بینی ماهانه با انتخاب مقادیر سازي یک توزیع از پیششبیه

 زمانپیک غیرهم بار مقدار حداکثر هوا، يبا توجه به سناریوو براي هر سال . کند هوا تولید میيسناریو

  . شود یافت می،در طی هر فصلو براي یک ناحیه روزانه 

  هم زمانبینی پیش  5-2-3-6

اي استفاده  ناحیهزمانغیرهمیند آ شبیه فریروش، ايزمان ناحیهبینی نهایی پیک همبراي تعیین پیش

. شودبراي هر سناریوي هوا، ماکزیمم بار روزانه براي یک ناحیه در طی فصل تابستان پیدا می. شودمی

  .شود هوا توسعه داده میياي به ازاي هر سناریوناحیهبراي هر ناحیه یک توزیع 

  پیش بینی انرژي 5-2-3-7

بینی ماهانه انرژي با فرض هواي  پیشNERC  ،PJM و FERCدهی براي استفاده در گزارش

و روش ها با استفاده از مدل بینیاین پیش. را توسعه داده است PJMمعمولی براي هر منطقه از 

                                                                            
١ Monte Carlo 
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د به استثنا اینکه در اینجا متغیرهاي مربوطه مصرف انرژي نشوتحلیلی مشابه مدل پیک بار انجام می

  .روزانه به جاي پیک بار روزانه است

  

  بینیبررسی و تایید پیش 5-2-4

شود و به کمیته طراحی براي تایید  توسط کمیته فرعی تحلیلی بار بررسی میPJMبینی بار پیش

  .شوددریافت می  PJMگذاريدفتر قانون تاییدیه نهایی از مدیران. شودفرستاده می

  

  

  افزارهاي تجاري موجود و آشنایی با نرمPJMبینی قیمت در بازار پیش 5-3

  

 معرفی  5-3-1

ترین تفاوت الکتریسیته با مهم.  قیمت انرژي الکتریکی، شرایط متفاوتی با دیگر کاالها داردبینیپیش

کنندگان این است که مصرف و تولید آن در هر لحظه باهم برابر است و همچنین مصرفدیگر کاالها 

لذا نوسانات قیمت انرژي الکتریکی در . بایست تحت هر شرایط قیمتی تامین گردندانرژي الکتریکی می

 ها وشرکتبینی قیمت وجود دارد و هاي بسیاري براي پیشروش. اکثر بازارهاي دنیا بسیار شدید است

-  به مشترکین خود خدمات متنوعی از قبیل پیش وکنند  میفعالیتافزارهاي زیادي در این زمینه نرم

اي  و بازار لحظهانهمدت، بلندمدت، بازار روزمدت، میانهاي کوتاهبینی قیمت براي دوره پیش وبینی بار

 انندهاي هوشمند مروشري و یا از هاي آماعمدتا از روشها افزارها و پرتالاین گونه نرم. دهندانجام می

  .کنندهاي عصبی استفاده می فازي و شبکههايروش
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  بینی قیمت از دید تجاري  پیش5-3-2

افزار نرم.  استPRTدهد، شرکت  را انجام میPJMبینی قیمت بازار هایی که پیشیکی از شرکت

هاي عصبی به افزار از روش شبکهاین نرم.  نام داردEPRICEمدت این شرکت بینی قیمت کوتاهپیش

بینی بار، دماي هوا، تولید، توان افزار پیشهاي این نرمورودي. کندبینی قیمت استفاده میمنظور پیش

با توجه به اینکه رابطه . هاي اقتصادي بازار هستندهاي انتقال و برخی شاخصرزرو سیستم، محدودیت

. بیندافزار قبل از اجرا آموزش می پیچیده و غیرخطی است، نرمايها و قیمت بازار، رابطهبین این ورودي

  . شودهاي گذشته انجام میسري دادهاین آموزش به کمک یک

افزار با توجه به به بیانی دیگر آموزش نرم. افزار قابلیت تطبیق با شرایط استهاي این نرماز دیگر قابلیت

 1SDPFافزار دیگري به نام افزار قابلیت همراه شدن با نرمهمچنین این نرم. گرددروز میهرروز بازار به

شکل . دهدبینی بار را به کمک یافتن روزهاي مشابه انجام می، عمل پیشSDPFافزار نرم. را نیز دارد

  .دهد را نشان میEPRICEافزار  نمایی ظاهري از نرم5-1

                                                                            
١ Similar Day Price Forecaster 
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  EPRICEافزار نرم: 1-5شکل  9

، روزهاي مشابه را از بانک اطالعاتی خود یافته و به کمک آنها SDPFافزار همانطور که ذکر شد، نرم

نظر شرایطی از قبیل آب و هوا، نوع روز از نظر روزهاي مشابه از نقطه. دهدبینی را انجام میعمل پیش

سپس به . یابد مشابه را میافزار حداکثر پنج روزنرم. شوندتقویم، بار و قیمت روزهاي قبل انتخاب می

بینی اي از پیش نمونه2-5شکل . گرددکمک این روزها و محاسبات آماري، قیمت روز بعد محاسبه می

  . دهند نشان می2002افزار را در سال  نرمبینی این نیز خطاي پیش3-5افزار و شکل این نرم
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  بینی قیمت در ساعاتی از سالاي از پیشنمونه: 2-5شکل 10
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محور عمودي، تعداد دفعات تکرار یک  (SDPFافزار بینی نرمنمودار هیستوگرام خطاي پیش: 3-5شکل 11

  )دهدقیمت خاص را نشان می
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. دهد میکنندگان بازار قرارافزارهاي دیگري نیز در اختیار شرکت همچنین امکانات و نرمPRTشرکت 

. کند فعالیت میPJMبینی قیمت و بار بازار ، در راستاي پیشeISOForecastبه عنوان مثال پورتال 

- ، و در وب)با توجه به شرایط دماي هوا و شرایط بازار(روز شده بینی به صورت ساعتی بهمقادیر پیش

  . گیردنام شده قرار میسایت مربوطه در اختیار مشترکین ثبت

   

  بینی قیمت از دید علمی پیش 5-3-3

در این بخش تنها به ذکـر یکـی از ایـن مقـاالت پرداختـه               . اندمقاالت متعددي در این زمینه منتشر شده      

بـراي اسـتفاده از   .  عـصبی انجـام شـده اسـت    بینی قیمت بازار به کمک شبکه     در این مقاله پیش   . شودمی

هـا  این داده. دشو شبکه استفاده  میآموزش براي ،هاي قبلهایی از سالهاي عصبی ابتدا داده   روش شبکه 

  . دنباشبه صورت زیر می

  
 نـرخ خـروج     ماننـد عوامـل زیـادي     . باشـد  شـبکه میـزان مـصرف موجـود مـی          آموزشهاي  در طول دوره  

تواننـد   مـی غیره تولیدات، رزرو چرخان و پیشنهاددهیها، نحوه آن، میزان در دسترس بودن    تولیدکنندگان

  .دانفته شبکه مورد نظر به کار رآموزشاین عوامل به صورت فاکتورهایی در . یی موثر باشنددر قیمت نها

  .توان به میزان دقت شبکه عصبی پی برد شبکه و تعریف یک فاکتور به عنوان خطا میآموزشبا 
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شـود و شـبکه عـصبی     بـه ایـن شـبکه داده مـی    انه اطالعات بازار روز   ، شبکه عصبی  مرحله آموزش پس از   

تـرین   یکی از معمـول .خواهد داشتها ی متناسب با وروديش پاسخهای دیده شده با توجه به وزن   وزشآم

  :توابع خطاي تعریف شده مطابق زیر است

  
  که در آن

  میزان واقعی قیمت

  میزان پیش بینی شده براي قیمت

  میانگین قیمت واقعی

  .باشند میتعداد داده هاي واقعیو 

  .دهدبینی قیمت به کمک این روش را نشان میه از پیش نیز یک نمون4-5شکل 
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  بینی قیمت به کمک شبکه عصبییک نمونه پیش: 4-5شکل 12
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  : مراجع مورد استفاده در این فصل-

[1] http://www.pjm.com 

[2] http://www.pjm.com/documents/manuals.aspx 

[3] "PJM Manual 19: Load Forecasting and Analysis", Capacity 

Adequacy Planning Department, Jan 2008. 

[4] http://www.prt-inc.com 

[5] "SDLF & SDPF Applications", Pattern Recognition Technologies 

Inc. 

[6] "EPRICE Applications", Pattern Recognition Technologies Inc. 

[7] "PJM Load/Energy Forecasting Model", Capacity Adequacy 

Planning Department, Feb 2007. 

[8] "Short Term Load Forecasting Using an Artificial Neural 

Network", K. Lee, J. H. Park, Transaction on power systems, Feb 1992. 

 

http://www.pjm.com
http://www.pjm.com/documents/manuals.aspx
http://www.prt-inc.com
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  پیوست
  

  متغیرهاي مدل : 1 پیوست
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  :توضیح
  . دارد، در غیر این صورت مقدار آن صفر است1 یک متغیر براي خصوصیت مشخص شده مقدار - باینري
  . یک متغیر براي خصوصیت مشخص شده مقدار شرطی دارد، در غیر این صورت مقدار آن صفر است-فازي
فزایشی و سپس کاهشی دارد، در غیر این صورت مقدار آن صفر  یک متغیر براي خصوصیت مشخص شده مقدار ا-1روند
  .است

  
                                                                            
١ Trend 
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15    Max THI  Maximum THI over 24 hours 

16    Max WWP  Maximum WWP over 24 hours 
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  ششمفصل 

   در این بازارروند و مراحل تسویه بازار دوطرفهبررسی 
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    مقدمه6-1

- که بر گروه حـسابداري، صـدور صـورت   بوده PJM  در بازار برقحسابورت صدور ص در زمینه  فصلاین  

کنـد و شـامل توضـیحات       حساب و مراحل صدور و پرداخت آن تاکید مـی         حساب ماهیانه، ساختار صورت   

 بـه  فـصل همچنـین در ایـن   . باشـد حساب و نحوه محاسبه و پرداخت آنهـا مـی         هاي مختلف صورت  بخش

 که شامل توضیحاتی درباره معاهدات ارتبـاطی، نیازهـاي مـازاد،     PJMاي  هنامهدیگري از آیین  هاي  بخش

اي بودن اطالعات، تعهدات مربـوط بـه تولیـد، نیازهـاي مربـوط بـه گـزارش دادن و فرآینـد                      دقت و دوره  

  .حسابداري براي اطمینان از عملکرد قابل اطمینان، رجوع داده شده است

  :باشده بخش عمده میحساب شامل س براي صدور صورتPJMآیین نامه  •

 نگاه اجمالی -1

 1حساب پرداخت ماهیانهصورت -2

 2هاي حسابداريگزارش -3

   طرفین مورد نظر6-1-1

 :حساب عبارتند ازي مربوط به صدور صورتنامهطرفین هدف آیین
                                                                            
١ Monthly billing statement 
٢ Accounting reports 
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 PJMاعضاي  •

 PJMمشتریان سیستم انتقال  •

 PJMصاحبان سیستم انتقال  •

 PJMحسابداران  •

 PJMستاد ممیزي دفاتر محاسباتی  •

 ستاد آموزش و ارتباط با مشتریان •

  

  

  نگاه اجمالی  6-2

  

هاي انتقال ، تعرفهPJM1حساب، براي توافقات اجرایی نگاه اجمالی به نحوه صدور و پرداخت صورت

 مورد استفاده قرار کنندگان باردر میان تامین 3 و توافقات بیمه قابلیت اطمینانPJM2دسترسی آزاد 

  .گیردمی

هاي ، تعرفهPJM دو فرآیند هماهنگ و تحت شرایط توافقات اجرایی  آناب و پرداختحسصدور صورت

. دباش تامین کنندگان بار موجود می، توافقات بیمه قابلیت اطمینان در میانPJMانتقال دسترسی آزاد 
                                                                            
١ Operating agreements of PJM 
٢ The PJM open access transmission tariff 
٣ The reliability assurance agreements 
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دهی  از طریق سیستم گزارشpdfهاي پرداخت به طور ماهیانه در فرمت الکترونیکی حسابصورت

 براي مدت یک ماه و براي اعضاي 2ها و اعتبارات، شامل تمام جزئیات هزینهPJM1حساب بازار تسویه 

PJMها و توافقات بیمه قابلیت اطمینان  یا مشتریان سیستم انتقال و با توجه به توافقات اجرایی، تعرفه

خطوط  و مشتریان PJM حساب بیان کننده میزان خالص بدهی اعضاياین صورت. گردندصادر می

  .باشد و یا مشتریان انتقال میPJMانتقال و یا بیان کننده میزان بدهکاري به اعضاي 

ها و اعتبارات مربوط به خدمات و تعهدات زیر و با توجه به حساب ماهیانه شامل هزینهصورت •

 :باشدتوافقات اجرایی می

o 3شامل اصالح بار( اي انرژي بازار لحظه( 

o بارشامل اصالح ( 4تنظیم بازار ( 

o رزرو اجرایی 

o شامل اصالح بار ( 5جبران سنکرون توان راکتیو( 

o  شامل اصالح بار( سرویس توان راکتیو( 

o  شامل اصالح بار( رزرو سنکرون( 

o  شامل اصالح بار( تراکم سیستم انتقال( 

o  شامل اصالح بار( تلفات انتقال( 

o ولید و یا مصرفعدم تنظیم دقیق میزان ت ()شامل اصالح بار ( 6هاي غیرعمديتبادل( 

                                                                            
١ PJM Market Settlement Reporting System (MSRS) 
٢ Credit 
٣ Load Reconciliation 
٤ Regulation 
٥ Synchronous Condensing  
٦ Inadvertent Interchange 
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o 1دل انرژياعدم تع 

o انرژي اضطراري 

o پاسخ تقاضاي اقتصادي 

o پاسخ تقاضاي اضطراري 

o گیريتصحیح خطاي اندازه 

o ریزي نشدههاي انتقال برنامهسرویس 

o  تجهیزات تنظیم زاویه فازRamapo2 

o 3مزایده حق خط انتقال 

o 4نرخ بازگشت سرمایه 

ات مربوط به خدمات و تعهدات زیر و با توجه به ها و اعتبارحساب ماهیانه شامل هزینهصورت •

 :باشدها میتعرفه

o ریزي برنامهPJM شامل اصالح بار( ، کنترل سیستم و سرویس توزیع( 

o شامل اصالح بار( ریزي صاحبان خطوط انتقال، کنترل سیستم و سرویس توزیع برنامه( 

o  دیگرپشتیبانی توان راکتیو و کنترل ولتاژ از طریق تولید و منابع 

o سرویس انتقال شبکه 

o 5جبران سرویس انتقال شبکه 

                                                                            
١ Energy Imbalance 
٢ Ramapo PAR facilities 
٣ FTR auction 
٤ ARR Credits 
٥ Network transmission service offset 
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o 1تجهیزات درگیر مستقیم 

o سایر تجهیزات پشتیبانی کننده 

o  سرویس انتقال نقطه به نقطهfirm 

o  سرویس انتقال نقطه به نقطهnon-firm 

o هاي سالیانه بازگشت هزینهFERC ) شامل اصالح بار( 

o  تامین وجهOPSI ) شامل اصالح بار( 

o  هزینهNERC  )شامل اصالح بار( 

o  هزینهRFC ) شامل اصالح بار( 

o بردار محلی سیستم انتقالبهرهاندازي هاي راهبازگشت هزینه 

o 2اندازاي خودراههسرویس 

o هاي توسعهبازگشت هزینه 

ها و اعتبارات مربوط حساب پرداخت ماهیانه شامل هزینهصورت: توافقات بیمه قابلیت اطمینان •

 :باشد و با توجه به توافقات بیمه قابلیت اطمینان میبه تعهدات و خدمات زیر

o  به طور کامل 3نامه مدل هزینه قابلیت اطمینانآیینتوافقات بیمه قابلیت اطمینان، در 

تر تولیدکنندگان در این بیمه به منظور شرکت مطمئن. مورد بررسی قرار گرفته است

به عنوان . ر دوطرفه نقشی نداردگیرد و در تسویه بازابازار و در طوالنی مدت صورت می

در انواع دیگر، فروشنده . ها هستندمثال، قراردادهاي دوطرفه، یکی از انواع این بیمه

 .تواند بخشی از تولید خود را به صورت تضمینی به فروش برساندمی
                                                                            
١ Direct assignment facilities 
٢ Black start service 
٣ Reliability Pricing Model (RPM) Manual 
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. شدها و اعتبارات متفرقه دیگري نیز باتواند شامل هزینهحساب پرداخت ماهیانه میهمچنین صورت

- هاي آموزش و یا تطبیق از روشگذاري، هزینههاي سرمایهها و اعتبارات معین مانند هزینهسایر هزینه

  .حساب جداگانه فاکتور شودهاي گذشته حسابداري، ممکن است در یک صورت

حساب ها و اعتبارات در صورتشوند، هزینهبراي خدماتی که در مدت زمان بیشتر از یک ماه ارائه می

مانند بازار  (شوندبراي خدماتی که در مدت زمان کمتر از یک ماه ارائه می. شوندهانه سرشکن میما

حساب نیز جزئیات محاسبات و اطالعات مربوط به صورت) اي انرژي که یک سرویس ساعتی استهلحظ

ن ای. گیرد و مشتریان سیستم انتقال براي مشاهده قرار میPJM در دسترس اعضاي PJMاز طریق 

ها مورد حسابانه صورتیتواند براي محاسبات داخلی و بررسی ماهاطالعات همراه با جزئیات می

 ملزم به پرداخت میزان بدهی آورده شده در  نیز و مشتریان انتقالPJMاعضاي . استفاده قرار گیرد

 آن  بازیگران بازار موظفند، مبلغ صورتحساب را در زمان مشخص شده در.باشندحساب میصورت

  . پرداخت کنند

  

  حساب ماهانهصورتقوانین مربوط به  6-3
  خالصه وضعیت 6-3-1

  :باشدخالصه وضعیت شامل اطالعات زیر می

 PJMنام و آدرس  •

 .حساب براي آن صادر شده است که صورتPJMنام مشتري  •

 اي کهحساب و دوره، تاریخ و ساعت صدور صورت)نهایی: به عنوان مثال(حساب وضعیت صورت •

 .حساب براي آن صادر شده استصورت
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 .PJMکاري از  یا طلبPJMمجموع مقدار خالص بدهکاري به  •

 شرایط پرداخت و دستورالعمل انتقال الکترونیکی •

  

  ها هزینه6-3-2

- حساب ماهیانه شامل لیستی از میزان طلب از مشتریان بر حسب دالر براي هر کدام از سرویسصورت

جزئیات بیشتر درباره نحوه محاسبه این . باشداند، میاجرایی محاسبه شدههایی که تحت نظر توافقات 

ها معموالً بیانگر میزان اگرچه هزینه.  آورده شده است1نامه محاسبات توافقات اجراییها، در آیینهزینه

- باشد، گاهی اوقات نتیجه محاسبات، هزینههاي ارائه شده به آنان می براي سرویسPJMبدهی اعضاي 

- اي میهاي ویژه به ازاي سرویسPJM به اعضاي PJMباشد که بیانگر میزان بدهی اي منفی میه

وجود آید و عالوه بر خدمات توضیح داده شده، ممکن است موارد متفرقه یا اصالحات خاصی به. باشد

راه سازي همشوند، همراه با توضیحات شفافحساب ماهیانه ظاهر میهنگامی که این موارد در صورت

  .خواهند بود

  :حساب پرداخت ماهیانه ظاهر شوندموارد زیر ممکن است در صورت

اي و بازار ساعتی بسته سازي بازار انرژي لحظهمجموع هزینه متعادل: اي انرژيهزینه بازار لحظه •

بر اساس تبادالت ساعتی خالص حساب مشتري در بازار /+) - (PJM اعضاي  2شده در روز قبل

کننده و یا تولیدکننده  بیانگر پرداخت و یا دریافت هزینه است که به مصرف– و (+ ايلحظه

 .)بودن عضو بستگی دارد

                                                                            
١ PJM Manual for Operating Agreement Accounting (M-٢٨) 
٢ Hourly day-ahead 
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هاي تنظیم بازار ساعتی اعضا براي تمام ساعاتی که عضو مجموع هزینه: هاي تنظیم بازارهزینه •

PJMتعادل را خریداري کرده است ،. 

 براي PJMزرو اجرایی و بازار روزانه اعضا سازي رمجموع هزینه متعادل: هزینه رزرو اجرایی •

 .تمام روزها

 . براي تمام روزهاPJMهاي جبران توان راکتیو اعضا هزینه: 1سازي سنکرونهزینه جبران •

 PJMهاي توان راکتیو ساعتی اعضاي  سرویسمجموع هزینه: هاي توان راکتیوهزینه سرویس •

تامین سرویس توان راکتیو، دستور داده  براي تغییر خروجی خود براي PJMکه در آن توسط 

 .شده است

 براي تمام PJMهاي رزرو سنکرون ساعتی اعضاي مجموع هزینه: 2هزینه رزرو سنکرون •

 . رزرو سنکرون را خریداري نموده استPJMساعاتی که در آن، عضو 

 اعضاي ریزي شده روزانههاي رزرو برنامهمجموع هزینه: شده روزانهریزيهزینه رزرو برنامه •

PJM براي تمام ساعاتی که عضو PJMشده روزانه را خریده استریزي در آن رزرو برنامه. 

سازي روزانه تراکم انتقال مربوط به مشتریان انتقال مجموع هزینه متعادل: هزینه تراکم انتقال •

  .براي تمام ساعاتی که در آن سیستم انتقال دچار تراکم شده است) - (+/PJMیا اعضاي 

سازي روزانه تلفات مربوط به مشتریان انتقال یا مجموع هزینه متعادل: نه تلفات انتقالهزی •

 .براي تمامی ساعات) -(+/PJMاعضاي 

 .براي تمامی ساعات) - (+/PJMهزینه تبادالت غیر عمدي ساعتی اعضاي  •

                                                                            
١ Synchronous condensing 
٢ Synchronized reserve 
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ساعاتی ها براي تمام مجموع جریمه مشتریان انتقال براي نامتعادلی: 1جریمه نامتعادلی انرژي •

، بار تحت مسئولیت خود را تغذیه PJMي تامین کننده بار که مشتري انتقال نقطه به نقطه

 .نکرده است

شده حوضچه توان مجموع هزینه انرژي اضطراري ساعتی خریداري: هزینه انرژي اضطراري •

 . انرژي اضطراري فروخته شده را خریداري کرده استPJM که در آن، PJMخارجی یا عضو 

 براي برنامه تقاضاي بار اقتصادي و برنامه PJMمجموع هزینه اعضاي : PJMه تقاضاي بار هزین •

 .PJMتقاضاي بار اضطراري 

ها از میان FTR براي خرید FTRمجموع هزینه خریداران : 2هزینه مزایده حق خط انتقال •

 .PJMهاي حق خط انتقال مربوط به مزایده

ناشی از ) - (+/PJMصالحات هزینه اعضاي مجموع ا: گیريهزینه تصحیح خطاي اندازه •

 .گیريتصحیح خطاي اندازه

ریزي نشده هاي مربوط به سرویس انتقال برنامههزینه: ریزي نشدههزینه سرویس انتقال برنامه •

 .NYISO با PJMبا توجه به توافق 

 PJMهاي طلبکاري از صاحبان انتقال هزینه: Ramapo 3هزینه تجهیزات تنظیم زاویه فاز •

Mid-Atlanticهاي مربوط به تجهیزات تنظیم زاویه فاز  براي جبران هزینه(PAR) در 

Ramapo. 

                                                                            
١ Energy imbalance charges 
٢ FTR auction charges 
٣ Phase Angle Regulation 
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اي، تراکم انتقال، تلفات انتقال، مجموع اصالح هزینه انرژي بازار لحظه: هاي اصالح بارهزینه •

 ریزي شده روزانه، رزرو اجرایی،تبادالت غیرعمدي، رزرو سنکرون، تنظیم بازار، رزرو برنامه

 ، براي ماه تعیین شدهPJMاعضاي ) -(+/سازي همزمان و سرویس توان راکتیو جبران

حساب ماهیانه شامل لیست مطالبات از مشتریان سیستم انتقال براي هر یک از همچنین صورت

ها و نحوه محاسبات جزئیات بیشتر درباره این هزینه. باشدهاي تعرفه انتقال دسترسی آزاد میسرویس

ها معموال اگرچه این هزینه.  آورده شده استPJMنامه محاسبه تعرفه انتقال دسترسی آزاد ینآن در آی

باشد، گاهی محاسبات، ها میشده براي آنهاي فراهمبیانگر میزان بدهی مشتریان انتقال براي سرویس

اي سرویس ویژهکننده میزان بدهی به مشتریان انتقال براي دهد که بیانهاي منفی را نتیجه میهزینه

اي ممکن است در بعضی مواقع هاي گفته شده، موارد متفرقه و اصالحات ویژهعالوه بر سرویس. باشدمی

- شوند، همراه با توضیحات شفافحساب ماهیانه ظاهر میهنگامی که این موارد در صورت. وجود آیندبه

  .سازي همراه خواهند بود

  :انه ظاهر شوندحساب ماهیموارد زیر ممکن است در صورت

هاي اجرایی تقسیم هزینه: ، کنترل سیستم و خدمات توزیعPJMریزي هاي برنامههزینه •

 . PJMماهیانه اعضاي 

هاي تقسیم هزینه: ریزي صاحبان انتقال، خدمات توزیع و کنترل سیستمهاي برنامههزینه •

 انتقال، اختصاص یافته بر بردار سیستمماهیانه مشتریان انتقال براي عملکرد مرکز کنترل و بهره

 .اساس استفاده مشتریان انتقال از سیستم انتقال هر ناحیه

هاي هزینه: هاي سرویس کنترل ولتاژ و تامین توان راکتیو از طریق تولید و یا سایر منابعهزینه •

ماهیانه مشتریان انتقال براي پشتیبانی از توان راکتیو براي تبادالت انجام شده بر روي سیستم 

 .انتقال
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 .هزینه تقاضاي انتقال ماهیانه مشتریان انتقال: هاي سرویس انتقال یکپارچه شبکههزینه •

 قـرار   Alleghenyمـشترکینی کـه در ناحیـه انتقـال          : 1هاي جبران سرویس انتقال شبکه    هزینه

  . پردازنداي را نیز به منظور پیشگیري از مشکالت شبکه آن نواحی میدارند، هزینه

هزینه ماهیانه براي مشتري شبکه براي تجهیزات : ایر تجهیزات پشتیبانی کنندههاي سهزینه •

 .ولتاژ پایین، مطابق با توضیحات آورده شده در توافق سرویس بین طرفین

هزینه ماهیانه تقاضاي انتقال مشتریان انتقال بر : 2firmهزینه سرویس انتقال نقطه به نقطه  •

 .ه انتقال یا عوارض ناحیPJMاساس مرزهاي عملی 

هزینه ماهیانه تقاضاي انتقال مشتریان انتقال : 3non-firmهزینه سرویس انتقال نقطه به نقطه  •

 . یا عوارض ناحیه انتقالPJMبر اساس مرزهاي عملی 

هزینه داده شده به : بردار محلی سیستم انتقالبهرهاندازي هاي بازگشت سرمایه راههزینه •

 با ComEd و AEPدهنده سرویس بار شتریان ارائهو م (ComEd یا AEPمشتریان شبکه 

 .PJM براي اجتماع در ComEd و AEPبراي تشویق ) سرویس نقطه به نقطه

هاي هاي ماهیانه مشتریان انتقال براي سرویسهزینه: 4اندازهاي خودراههاي سرویسهزینه •

 .PJMانداز در سیستم انتقال خودراه

 براي PJMتامین کننده بار هاي داده شده به شرکتهزینه: هزینه بازگشت سرمایه توسعه •

 .PJM براي اجتماع در Dayton و AEP ،ComEdتشویق صاحبان انتقال 

                                                                            
١ Network Transmission Service Offset charge 
٢ Firm Point-to-Point Transmission Service charge 
٣ Non-Firm Point-to-Point Transmission Service charge 
٤ Black Start 
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 بر اساس مگاوات ساعت انرژي FERCالزحمه هزینه حق: FERCهاي بازیافت سالیانه هزینه •

 .تحویل داده شده از طریق شبکه و سرویس انتقال نقطه به نقطه

هاي اجرایی آوري هزینههزینه جمع: PJM1 (OPSI)هاي دهی سیاستمانتامین وجه ساز •

OPSI بر اساس مگاوات ساعت انرژي تحویل داده شده از طریق شبکه و سرویس انتقال نقطه 

 .به نقطه

هاي آوري سهم هزینههزینه جمع: 2هاي شرکت قابلیت اطمینان الکتریکی شمال آمریکاهزینه •

. PJMوات ساعت انرژي تحویل داده شده به بار در منطقه  بر اساس مگاNERCاجرایی 

 )Dominion  و Duquesneهاي باستثناي ناحیه(

، سرویس PJMبردار سیستم انتقال ریزي بهرهاصالحات هزینه برنامه: هاي اصالح بارهزینه •

 .توزیع و کنترل سیستم براي ماه معین شده براي آن عضو

  

    اعتبارات6-3-3

ایی که تحت ه براي هر کدام از سرویسPJMاعضاي  یانه شامل لیست مطالبات ازحساب ماهصورت

اطالعات بیشتر درباره نحوه محاسبه این اعتبارات، در . باشد صادر شده است، میPJMتوافقات اجرایی 

هاي بیان شده، موارد عالوه بر سرویس.  آورده شده استPJM 3نامه محاسبات توافقات اجراییآیین

- هنگامی که این موارد در صورت. وجود آینداي ممکن است در بعضی مواقع به و اصالحات ویژهمتفرقه

  .سازي همراه خواهند بودشوند، همراه با توضیحات شفافحساب ماهیانه ظاهر می

                                                                            
١ Organization of PJM, Inc. (OPSI) Funding 
٢ North American Electric Reliability Corporation (NERC) 
٣ PJM Manual for Operating Agreement Accounting 
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  :حساب ماهیانه ظاهر شودموارد زیر ممکن است در هر صورت

 براي تمام ساعاتی که PJMار ساعتی اعضاي مجموع اعتبارات تنظیم باز: 1اعتبارات تنظیم بازار •

 . تنظیم بازار را فراهم نموده استPJMعضو 

سازي رزرو  براي بازار روزانه و متعادلPJMمجموع اعتبارات اعضاي : اعتبارات رزرو اجرایی •

 . ریزي شده واجد شرایطاجرایی براي تمام روزها، براي منابع تولید انرژي برنامه

 PJMسازي همزمان روزانه اعضاي مجموع اعتبارات جبران: زي سنکرونسااعتبارات جبران •

 .براي تمام روزها

 براي PJMمجموع اعتبارات خدمات توان راکتیو ساعتی اعضاي : اعتبارات خدمات توان راکتیو •

 تغییر PJMداشتن سرویس راکتیو بنابه دستور تمام ساعاتی که تولید اعضا براي ثابت نگه

 .یافته است

 براي تمام PJMمجموع اعتبارات رزرو سنکرون ساعتی اعضاي : بارات رزرو سنکروناعت •

 . رزرو سنکرون را فراهم نموده استPJMساعاتی که عضو 

ریزي شده روزانه اعضاي مجموع اعتبارات رزرو برنامه: ریزي شده روزانهاعتبارات رزرو برنامه •

PJM براي تمام ساعاتی که عضو PJMي شده روزانه را فراهم نموده استریز رزرو برنامه. 

، براي PJMمجموع اعتبارات تراکم انتقال مشتریان انتقال یا اعضاي : اعتبارات تراکم انتقال •

 .تمام ساعاتی که سیستم انتقال دچار تراکم شده است

ها در تمام ساعاتی که تعادل براي عدمPJMمجموع اعتبارات اعضاي : اعتبارات تلفات انتقال •

دهندگان خدمات به مشتریان انتقال نقطه به نقطه، بیشتر از حد، به بارهاي تحت ارائه

 .اندمسئولیت خود خدمات ارائه کرده
                                                                            
١ Regulation Credits 



  PJMبازار برق 
بازار این  درروند و مراحل تسویه بازار دوطرفهبررسی   

 
 

 85 

هاي توان مجموع اعتبارات فروش انرژي اضطراري ساعتی حوضچه: اعتبارات انرژي اضطراري •

ش کرده  انرژي اضطراري را خرید یا فروPJM براي تمام ساعاتی که PJMخارجی یا اعضا 

 .است

 براي برنامه پاسخ بار اقتصادي و PJMمجموع اعتبارات اعضاي : PJMاعتبارات تامین بار  •

 .PJMبرنامه پاسخ بار اضطراري 

ها در میان FTR براي فروش FTRمجموع اعتبارات فروشندگان : 1 انتقالوق مالیمزایده حق •

 .FTRهاي حراج

- ها در مزایدهFTR شبکه ناشی از فروش ايتخصیص درآمدهاي بودجه: نرخ بازگشت سرمایه •

 .، به گیرندگان نرخ بازگشت سرمایهPJM مربوط به FTRهاي 

هاي  براي جبران هزینهNYISOاعتبارات بدهکاري به : Ramapoاعتبارات تنظیم زاویه فاز  •

 .Ramapo در (PAR)تجهیزات تنظیم زاویه فاز 

 PJMاصالح اعتبارات تلفات انتقال اعضاي مجموع : اعتبارات تلفات انتقال براي اصالح بارها •

 .براي ماه در نظر گرفته شده براي آن عضو در آن ماه) -(+/

- هایی که تحت تعرفه براي سرویسPJMهاي اعضاي حساب پرداخت ماهیانه لیستی از بدهکاريصورت

حاسبه این جزئیات بیشتر درباره نحوه م. باشد محاسبه شده است، میPJMهاي انتقال دسترسی آزاد 

  . آورده شده استPJM 2نامه مربوط به تعرفه انتقال دسترسی آزاداعتبارت در آیین

  :حساب پرداخت ماهیانه ظاهر شودموارد زیر ممکن است در صورت

                                                                            
١ FTR Auction Credits 
٢ PJM Manual for Open Access Transmission Tariff Accounting 
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طلب ماهیانه صاحبان : ریزي صاحبان انتقال، کنترل سیستم و سرویس توزیعاعتبارات برنامه •

ریزي، کنترل سیستم و سرویس توزیع از طریق مرکز امهانتقال براي هزینه فراهم کردن برن

 .کنترل خود

مجموع : اعتبارات سرویس کنترل ولتاژ و پشتیبانی توان راکتیو از طریق تولید و سایر منابع •

هاي سرویس پشتیبانی توان راکتیو و کنترل ولتاژ از طریق سهم صاحبان انتقال از هزینه

 .سرویس منابع تولید در یک ماه

هاي مجموع سهم صاحبان انتقال براي تمام هزینه: بارات سرویس انتقال شبکه یکپارچهاعت •

 .تقاضاي سرویس انتقال یکپارچه در یک ماه

اعتبار منفی بکارگرفته شده براي : اعتبارات جبران سرویس انتقال یکپارچه شبکه •

Allegheny Power که ناحیه داشتن مشتریان سرویس انتقال یکپارچه شب براي دور نگه

 . از مشکالت شبکهAllegheny Powerانتقال 

اعتبارات ماهیانه داده شده به صاحبان انتقال براي : کنندهاعتبارات سایر تجهیزات پشتیبانی •

 .تجهیزات ولتاژ پایین مشخص شده در توافق سرویس آنها

 و ComEdمجموع سهم مشتریان شبکه : Firmاعتبارات سرویس انتقال نقطه به نقطه  •

آوري شده تقاضاي سرویس هاي جمعاز هزینه) ComEdباستثناي  (PJMصاحبان انتقال 

 . در طول یک ماهfirmنقطه به نقطه 

مجموع سهم مشتریان انتقال نقطه به : Non-Firmاعتبارات سرویس انتقال نقطه به نقطه  •

 non-firmهاي تقاضاي سرویس نقطه به نقطه  از هزینهPJM و مشتریان شبکه firmنقطه 

 .براي یک ماه
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 براي AEP و ComEdاعتبارات داده شده به : RTOاندازي اعتبارات بازگشت سرمایه راه •

 .PJMپاداش دادن به آنها براي اجتماع در 

هاي هاي سرویسسهم صاحبان تولید از مجموع تمام هزینه: اندازهاي خود راهاعتبارات سرویس •

 .انداز براي آن ماهخود راه

 براي Dayton و ComEd ،AEPاعتبارات داده شده به : گشت سرمایه توسعههزینه باز

  .PJM آنها براي اجتماع در PJMهاي مربوط به پاداش دادن به آنها براي هزینه

  

  

  هاي حسابداري  گزارش6-4

  

 هاي پرداخت ماهیانه،حساب در انتهاي هر دوره محاسباتی، در پایان هر ماه، موازي با صورتPJMبازار 

هدف از آماده کردن این . کندتعداد زیادي گزارشات حسابداري را به صورت الکترونیکی صادر می

ها و اعتبارات آورده شده در  و مشتریان انتقال براي بررسی هزینهPJMها، قادر ساختن اعضاي گزارش

  .باشدحساب میصورت
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  راهنماي مشتریان 6-5

  

باشد که تمام مواردي که در یک اي یک راهنماي مشتري می دارPJM 1کمیته خدمات بازار استراتژیک

ها و اعتبارات، مورد استفاده دهد، که براي تخمین هزینهآید را توضیح میگزارش مالی و محاسباتی می

  . آورده شده است1-6شماي اصلی این راهنماي مشتري در شکل . گیردقرار می

 

  ي مشتري راهنمافرمت: 1-6شکل 13

  

  :باشدحساب می بیانگر اطالعات زیر براي هر مورد صورتPJMحساب  مشتري براي صورتراهنماي

• Billing line item :سرویسی که هزینه یا اعتبار براي آن محاسبه شده است. 

• Description :اعتبار/ توضیح هر مورد، شامل محاسبات هزینه. 

• Reports :دهی تسویه بازار در حساب که از طریق سیستم گزارشلیستی از گزارشات صورت

  .باشدطالعات استفاده شده براي محاسبه هزینه یا اعتبار هر مورد میباشد و شامل ادسترس می

  . آورده شده است1این راهنما در پیوست 

  

                                                                            
١ PJM Strategic Market Services Department 
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  بندي تسویه بازارزمان 6-6

  

حساب مام موارد موجود در صورتبه طور کلی ت. اي داردبندي ساده مراحل زمانPJMتسویه بازار در 

حساب ماهیانه بازیگران، هرروز و با توجه به اطالعات روز بازار محاسبه شده، و در انتهاي ماه و در صورت

در صورتیکه . ها هستندحسابگیرند و بازیگران موظف به پرداخت صورتدر اختیار بازیگران قرار می

- تواند تا پیش از موعد دریافت صورتاض داشته باشد، میحساب اعتربازیگر به موارد مندرج در صورت

- در صورت وارد بودن اعتراض، اصالح در صورت. حساب ماه بعد، اعتراض خود را به بازار منعکس نماید

 به صورت ماهانه بوده و PJMحساب بازار در بازار لذا تسویه. حساب ماه بعد، صورت خواهد پذیرفت

  .رصت ارائه اعتراضات مستدل خود را خواهند داشتبازیگران نیز تا ماه بعد، ف
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  : مورد استفاده در این فصلمراجع -
 
[١] "PJM Manual ٢٩: Billing Revision: ١٩", Strategic Market Services 

Department, January ٢٠٠٩. 
[٢] http://www.pjm.com/documents/manuals.aspx 

[٣] "Customer Guide to PJM Billing", February ٢٠٠٦. 

http://www.pjm.com/documents/manuals.aspx
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  پیوست
  
  
   راهنماي مشترکین: الف پیوست -
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  مهفتفصل 

نوع قراردادهاي جاري در سمت تقاضا در این بررسی 

  بازار
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   مقدمه7-1

  

در . هاي موجود در بخش تقاضاي بازار اسـت      نامههدف از ارائه این فصل، آشنایی با انواع قراردادها و توافق          

-هاي موجود بررسی شده و شرایط حاکم بر آنها مورد بحث قرار مـی        نامهردادها و توافق  این فصل انواع قرا   

  .گیرد

  

  

   قراردادهاي جاري بازاربررسی انواع  7-2

  

افـزار بـازار    دیدگاه اول از دید نـرم     . توانند مورد بررسی قرار گیرند    قراردادهاي جاري بازار از دو دیدگاه می      

 نـوع   4کنـد،   که تمام شرایط مشترکین را قبل از اجراي بـازار دریافـت مـی             افزاري بازار   سیستم نرم . است

دیدگاه دوم نیـز    . این انواع در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت        . پذیردقرارداد را به عنوان ورودي می     

هـاي  تواننـد در برنامـه  کننـدگان بـازار مـی   طبعا شـرکت . هاي موجود استاز دیدگان انواع بازارها و برنامه  

. مختلف بازار شرکت کرده و براي شرکت در هریک از آنها نیاز به عقد قرارداد مجزا با مدیریت بازار دارنـد          

در . هایی است که تمایل بـه شـرکت در آنهـا دارد           کننده بازار مجاز به انتخاب برنامه     به بیانی دیگر شرکت   
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ز دیدگاه بخـش تقاضـا مـد نظـر قـرار      هاي مختلف بازار ااین فصل سعی بر این است که شرکت در برنامه       

  .گیرد

  

  

  افزار بازار  انواع قراردادها از دید نرم7-2-1

  :این چهار دسته عبارتند از. پذیردافزار بازار چهار دسته قرارداد را به عنوان ورودي مینرم

سـبه  افزار بـازار از ایـن قـرارداد در محا         نرم): RLP (1فروشانقراردادهاي مربوط به وظایف خرده     -

هـاي تـامین کننـده بـار،        عمـدتا شـرکت   . کنـد هاي مربوط به خدمات جانبی استفاده مـی       هزینه

  .اینگونه قراردادها را خواهند داشت

ایـن بخـش از قراردادهـا مربـوط بـه قراردادهـاي        ): IBT (2قراردادهاي معامالت دوجانبه داخلی    -

اطالعـات مربـوط بـه ایـن        . شـود باشد که عمدتا بین بار و تولیدکنندگان بـسته مـی           می دوجانبه

از این اطالعات در بررسی تعـامالت هـر         . افزار بازار وارد گردد   بایست در سیستم نرم   قراردادها می 

 .شودکننده استفاده میشرکت

افـزار بـازار   ترین استفاده این قراردادها در نرممهم): WLR (3فروشانقراردادهاي مربوط به عمده    -

فروشان برق بـا دیگـر خریـداران و    قراردادهاي عمده. هاي بازار استحساببه منظور تهیه صورت 

 . گیرندبا بازار در این زمره قرار می

                                                                            
١ Retail Load Responsibility 
٢ Internal Bilateral Transaction 
٣ Wholesale Load Responsibility 
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ایـن بخـش از قراردادهـا مربـوط بـه قراردادهـاي       ): GEN(قراردادهاي مربوط به تولیدکنندگان     -

-نـدگان مـی  به بیانی دیگر، تولیدکن. کنند تولید می   PJMتولیدکنندگانی است که بنا به دستور       

بایست اطالعات مربوط به قراردادهاي دوجانبه خود را در بخش مربوط بـه خـود و قراردادهـایی              

  .که با مدیریت بازار دارند را در این بخش وارد کنند

  

  هاي مختلف بازارانواع قراردادهاي مرتبط با برنامه 7-2-2

راردادهاي متفاوت بـا مـدیریت بـازار    هاي مختلف بازار نیازمند عقد ق شرکت کردن بازیگران بازار در برنامه     

هـاي مختلـف موجـود و بررسـی شـرایط بـازیگران در ایـن                لذا در ادامه این بخش به معرفی برنامه       . است

  . شودها، پرداخته میبرنامه

  

   بازار انرژي7-2-2-1

PJM          روشان و دیگـر  فهدف این بازار تامین نیاز عمده  .  وظیفه اجرا و مدیریت بر بازار انرژي روزانه را دارد

کننـد کـه هـردو طـرف     بازیگران این بازارها، قراردادهایی با مدیریت بازار منعقد مـی   . خریداران بازار است  

 بخش عمده زیر تـشکیل  3این بازار از . کندقرارداد را ملزم به اجراي تعهدات خود در قبال این بازارها می          

  :شده است

  بازار روزانه -

 ايبازار لحظه -

 بازار رزرو -
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اجراي ایـن بـازار بـه صـورت     . کننددر این بازار تولیدکنندگان و خریداران انرژي شرکت می     : زار روزانه با

  .باشدروز قبل می

 دقیقه یک بار اجرا شده و مهمترین پارامتر مورد نظر در این بـازار شـرایط                5این بازار هر    : ايبازار لحظه 

  .برداري شبکه استبهره

 دقیقـه در نظـر   30ز شبکه براي توان رزرو، برنامه بـازار رزروهـایی را بـراي هـر     با توجه به نیا   : بازار رزرو 

  . گیردمی

بـه  . بایـست در بـازار عـضو شـوند    کردن در بازارهاي فوق تنها مـی   کنندگان بازار، به منظور شرکت    شرکت

از قبیـل  (اشد اي حداقل شرایط الزم براي حضور در بازار را داشته بکنندهبیانی دیگر، در صورتیکه شرکت    

  . تواند در بازارهاي فوق شرکت کند، می)شرایط مالی الزم و همچنین تجهیزات فیزیکی نصب شده

هـاي بـازار رزرو نیـز شـرکت     توانند در برنامـه الزم به ذکر است که خریداران نیز عالوه بر دو بازار اول، می 

هاي مـورد نیـاز شـبکه تـضمین کنـد،      نکه خریدار برق بتواند کاهش برق خود را در زما  در صورتی . کنند

  .شودمنبع بسیار مناسبی از دید توان رزرو شبکه محسوب می

  

  1 خدمات انتقالوق مالی حق7-2-2-2

هاي انتقال شـبکه دچـار   آیند که برخی از خطخطوط شبکه زمانی بوجود می ) گرفتگی(هاي تراکم   هزینه

شـوند،   تراکم، تولیدکنندگان گرانتـر وارد شـبکه مـی   با توجه به اینکه در شرایط بوجودآمدن . تراکم شوند 

با توجه به این نکته، همـواره عـدم قطعیتـی در    . لذا اختالف قیمت در نواحی مختلف وجود خواهد داشت    

  . کنندگان وجود داردقیمت بازار، براي شرکت

                                                                            
١ Financial Transmission Rights 
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تـا خـود را در   کنـد  کنندگان بازار کمـک مـی  ، ابزاري مالی است که به شرکت  خدمات انتقالوق مالی حق

تر، بازیگران بـازار بـا پرداخـت    به بیان ساده . هاي تحمیلی از جانب تراکم خطوط بیمه نمایند       مقابل هزینه 

  . توانند از ثابت ماندن هزینه خود اطمینان حاصل نمایندمبلغی بیشتر، می

هـا  ر ایـن حـراج  تواننـد د بـازیگران بـازار مـی   . شـود  خدمات انتقال از طریق حراج فروخته می  وق مالی حق

تواننـد بـه کمـک ابزارهـاي      ، مـی  PJMکنندگان بازار   شرکت. مند شوند شرکت کرده و از مزایاي آن بهره      

لـذا بـراي شـرکت در ایـن برنامـه نیـز تنهـا        . هـا شـرکت کننـد     در حراج ) eFTRنظیر  (اینترنتی خاصی   

ر صـورت خریـداري نمـودن    کننـده د البته شـرکت . کندقراردادهاي مربوط به عضویت در بازار کفایت می     

  .گردد انتقال، در زمینه پرداخت هزینه خود، متعهد میوق مالیحق

  

   خدمات جانبی7-2-2-3

شـوند کـه بـه منظـور بـاالبردن ضـریب امنیـت و قابلیـت         خدمات جانبی در بازار به خدماتی اطـالق مـی     

ارد بازارهاي مختلـف از ایـن نـوع        طبعا بازیگرانی که و   . شونداطمینان شبکه، توسط بازیگران بازار ارائه می      

 دو PJMدر حـال حاضـر در      . بایست شرایط خاصی را در هنگام عقد قرارداد برآورده سازند         شوند، می می

  :شودبازار خدمات جانبی اجرا می

در این بازار عموما تولیدکنندگانی که توانایی ورود سریع به شـبکه را دارنـد،               : بازار رزرو سنکرون   -

پـذیر در  بارهـاي مـدیریت  .  جبران افزایش بار ناگهانی شبکه بـا هـم رقابـت کننـد    توانند براي می

به بیانی دیگر توانایی تغییر سـریع و کـاهش بـار            (که نرخ تغییر توان باالیی داشته باشند        صورتی

توانند بـا عقـد قراردادهـاي مربوطـه وارد ایـن      ، نیز می)مصرفی خود در زمان کم را داشته باشند   

 .بازار شوند
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-هـا مـی  این شرکت . توانند وارد این بازار شوند    کننده بار از دیدي دیگر نیز می      هاي تامین شرکت

توانند همچنان به عنوان خریدار این بازار قرارداد ببندند و افزایش بار ناگهـانی خـود را از طریـق             

دتا عمـ (تواننـد، بـا شـخص ثـالثی     هـا مـی  همچنین ایـن دسـته از شـرکت   . این بازار تامین کنند  

  .در راستاي تامین بار مازاد خود قراردادي مجزا داشته باشند) تولیدکننده محلی

مـدت مـصرف را     سیستم تنظیم شبکه، سیستمی است که تغییرات کوتاه       : شبکه) تعادل (1تنظیم -

این سیستم سعی در تطـابق تولیـد   . کندتوانند به پایداري سیستم لطمه بزنند، کنترل می     که می 

 . کنندگان را داردنگاه داشتن فرکانس تولیدو مصرف و ثابت 

بایـست بـه منظـور جلـوگیري از پرداخـت هزینـه             هاي تولیدکننده بار در این زمینه مـی       شرکت -

سازي شبکه، عدم تعادل خود را یا به کمک قرارداد با تولیدکننده شخص ثالث و یـا بـه               نامتعادل

تواننـد در ایـن     پذیر می ، بارهاي مدیریت  همانند قبل . کمک حضور در بازار تنظیم، جبران نمایند      

پـذیري خـود را در جهـت رفـع عـدم تعـادل سیـستم بـه دیگـر          بازار نیز شرکت کرده و انعطاف   

 .خریداران تعادل، عرضه نمایند

 نیـز وجـود   2انـدازي عالوه بر موارد فوق، در بحث خدمات جانبی، سرویس دیگري به نام سـرویس راه   

بـا توجـه   . هاي سرتاسري اسـت هاي اضطراري و خاموشیزي شبکه در زمان  اندادارد، که مرتبط با راه    

کنند، لـذا در ایـن بخـش قـراردادي وجـود      به اینکه بخش تقاضاي بازار در این برنامه نقشی ایفا نمی        

  . ندارد

  

                                                                            
١  Regulation 
٢  Black start service 



  PJMبازار برق 
بازار این  در جاري در سمت تقاضانوع قراردادهايبررسی   

 
 

 99 

  1 پاسخ تقاضا7-2-2-4

، برنامـه پاسـخ   )زار روزانهبه جز با(هاي بازار هاي حضور بخش تقاضا در سایر برنامهترین برنامهیکی از مهم  

در این برنامه، بار مصرف خود را در پاسخ به نیاز شبکه و یا افزایش بیش از حـد قیمـت بـازار         . تقاضا است 

این برنامه، به خریداران انرژي قابلیت درك ارزش انرژي کـاهش داده شـده              . دهدفروشی کاهش می  عمده

هاي قبل ذکر شد، در صورتیکه بخش تقاضا بـه کمـک         هایی که در بخش   تمام شرایط و برنامه   . دهدرا می 

-هـاي پاسـخ تقاضـا محـسوب مـی     عقد قراردادهاي مربوطه، کاهش بار خود را ارائه نماید، از زمره برنامـه       

  .گردند

بایـست از طریـق   که مشترکین کوچک، تمایل به حضور در ایـن برنامـه را داشـته باشـند، مـی        در صورتی 

  . اقدام نمایند) CSP (2 بارکننده کاهشهاي تامینسرویس

  

  

 و مدیر بازار و نکات حائز اهمیت خریداران بازارمنعقد شده بین     نامهتوافق    7-3

  آن

 

 تحـت عنـوان   PJM در زمان آغاز عضویت در بازار ملزم به عقد قراردادي با شرکت      PJMخریداران بازار   

هـایی اسـت کـه     نـده تمـام شـرایط و محـدودیت        نامـه دربرگیر  فـق  توا این.  هستند 3بردارينامه بهره توافق

 تمـامی قـوانین    هبعـالو . هاي بازار داشته باشـند    بایست براي شرکت در هرکدام از برنامه      بازیگران بازار، می  

                                                                            
١ Demand Response 
٢ Curtailment Service Provider  
٣ Operating Agreement   
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به بیانی دیگـر هـر خریـدار       . هاي جانبی آن در این قراداد آورده شده است         و برنامه  PJMاصلی بازار برق    

. باشـد مضا نمودن این قرارداد متعهد به پایبند بودن به تمام قوانین بازار می    واجد شرایط بازار، در صورت ا     

در ادامه تنها به بررسی بخش کوچکی از ایـن  . هاي بسیار متعددي تشکیل شده است  این قرارداد از بخش   

اج یک سري قوانین مربوط به بخش خرید از بازار نیز که از ایـن قـرارداد اسـتخر   . شودقرارداد پرداخته می 

  . آمده استالفشده است، در پیوست 

 

 

  منظور عضویت شرایط الزم به7-3-1

 :بایست شرایط زیر را داشته باشدکننده می، شرکتPJMبراي عضو شدن در 

 .کننده نهایی باشدکننده توان و یا مصرفمالک انتقال، مالک واحد تولیدکننده، توزیع )1

 .نامه را قبول کندتعهدات این توافق )2

هر . نامه تضمین قابلیت اطمینان هستندکننده بار هستند، بخشی از توافقخاصی که تامیناعضاي 

بایست همزمان با خواهد یک فروشنده بازار نیز باشد، می که میPJMکننده بار در ناحیه تامین

 .نامه تضمین قابلیت اطمینان را هم اجرا کندعضویت در بازار، توافق

  

   به عنوان خریدارPJM شرایط شرکت در 7-3-2

بایست در ابتدا درخواست خود را خریداران می. بایست شرایطی را ارضا نماید میPJMخریدار بازار 

که متقاضی، موسسه تامین بار بود و یا خریداري که به در صورتی . اعالم کنند1به اداره اتصاالت

کننده که مصرفاز اینتصاالت را نماید، موظف است که اداره انیابت از دیگران برق را خریداري می
                                                                            
١ Office of Interconnections 
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- این درخواست.  واقع است، مطمئن سازدPJMنهایی که قرار است تغذیه شود، در داخل ناحیه 

کنندگان نهایی نیازهاي بایست اثبات کنند که موسسه تامین بار براي مصرفها همچنین میکننده

  .سازدتضمین قابلیت اطمینان را برآورده می

بایست تضمین دهند که سرویس انتقال شبکه را براي بار ناحیه خود انرژي میهمچنین خریداران 

عالوه بر این تمامی خریداران . تامین خواهند کرد و یا هزینه آن را به مدیر بازار خواهند پرداخت

گیري، ذخیره اطالعات و ارسال آنها را دارند و تمامی بایست، نشان دهند که توانایی اندازهبازار می

  .سازندتاندارهاي الزم در این راستا را برآورده میاس

  

  فروشنده به عنوان PJM در  خریداران شرایط شرکت7-3-3

کننده سرویس کاهش بار، که هاي تامینیک مشترك نهایی، شرکت سرویس دهنده و یا شرکت

د را در بازار به توانند میزان قابل کاهش خوگیري ارائه نمایند، میتوانند کاهش بار قابل اندازهمی

 حضور PJMمشترکینی که در بازار برق . هاي پاسخ تقاضا شرکت کنندفروش برسانند و یا در برنامه

 1ندارند و تنها تمایل به کاهش بار خود، در صورت نیاز شبکه را دارند تحت عنوان اعضا ویژه

بایست کنند، میکت میها شرطبعا تمام بازیگرانی که در این دسته از برنامه. شوندشناخته می

  . استانداردهاي الزم را نیز برآورده سازند

  

  

  

 

                                                                            
١ Special Participants 
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  :مراجع مورد استفاده در این فصل -
[١] http://www.pjm.com 

[٢] http://www.pjm.com/markets-and-operations/energy.aspx 

[٣] http://www.pjm.com/markets-and-operations/ftr.aspx 

[٤] http://www.pjm.com/markets-and-operations/ancillary-services.aspx 

[٥] http://www.pjm.com/markets-and-operations/demand-response.aspx 

[٧] "Operating Agreement of PJM Interconnection, L.L.C.", Third Revised 

Rate Schedule FERC No. ٢٤, March ٢٠٠٩. 

http://www.pjm.com
http://www.pjm.com/markets-and-operations/energy.aspx
http://www.pjm.com/markets-and-operations/ftr.aspx
http://www.pjm.com/markets-and-operations/ancillary-services.aspx
http://www.pjm.com/markets-and-operations/demand-response.aspx
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  پیوست
 
 

  بردارينامه بهرهاز توافقهایی بخش: الف پیوست -
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 فصل هشتم

 بررسی انواع خریداران در این بازار
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PJMبازار برق 
بازار این  درانواع خریدارانبررسی   

 
 

 105 

  

  

  

   مقدمه8-1

  

در این فصل به . ، به صورت اجمالی معرفی شدندPJMکنندگان بازار برق ، انواع شرکت1در فصل 

  .شودپذیر، پرداخته میتر انواع بارها خصوصا بارهاي مدیریتبررسی کامل

  

  

  کنندگان بازار انواع شرکت8-2

  

انواع . توان تقسیم نمودهاي متفاوتی میکنندگان بازار و باالخص خریداران بازار را از دیدگاهشرکت

  :گیرند عبارتند ازمختلفی که در این بخش مورد بررسی قرار می

  کنندگان از دید قوانین بازارانواع شرکت -

 لی بودن خریدارانواع خریداران از دید فیزیکی و یا ما -

 انواع خریداران از دید نوع بار -
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  کنندگان از دید قوانین بازار انواع شرکت8-2-1

این پنج دسته . شوندبه پنج دسته اصلی تقسیم می  PJMکنندگان بازار برق در قوانین بازار شرکت

  :عبارتند از

یک منبع انـرژي در  یک عضو که داراي تملک حق مالکیت یک ظرفیت تولید و یا     : مالک تولید  -1

ریـزي  براي شناخته شدن یک منبع تولیـد برنامـه      .  است، یا آن را اجاره کرده است       PJMداخل  

، تعیین وضعیت شـوند  PJMگونه واحدها بایستی در یک حراج    شده  به عنوان مالک تولید، این      

ك بـازار    یـا توافـق اشـترا      FERCو براي منابع انرژي، منبع باید توافق اتصال داخلی مربوط بـه             

  . را داشته باشدPJMفروشی مطابق با کلی

یک عضو که داراي حق تملک مطابق با قوانین مربوط به تملک  تاسیسات  :مالک انتقال -1

گرفتن . باشدانتقال است و یا آن را اجاره کرده است و صاحب امضا درتوافق مالکیت انتقال می

 .باشدل کافی نمیسرویس انتقال براي شناخته شدن به عنوان مالک انتقا

کننده تاسیسات توزیع برق شود که صاحب و یا اجارهبه عضوي گفته می :کننده برقتوزیع -2

باشد، که براي تامین سرویس توزیع برق به بارهاي الکتریکی در داخل مطابق با قوانین می

 .رود به کار میPJMناحیه 

کننده انتهایی جزئی در داخل شود که یک مصرفبه عضوي اطالق می :کننده انتهاییمصرف -3

 .باشد میPJMناحیه 

 : شرایط زیر را دارا باشدشود کهبه عضوي گفته می :کنندگان دیگرتامین -4

هاي جانبی، حق تملک انتقال و خرید، فروش و انتقال انرژي برق، ظرفیت، سرویسدر  •

 .باشدبه فعالیت  مشغول PJM زیر نظرهاي موجود یا دیگر سرویس
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  .کننده انتهایی نباشدکننده برق، مالک انتقال و یا مصرف، توزیعمالک تولید •

  

  فیزیکی و یا مالی بودن خریدار از دید خریداران انواع 8-2-2

توان خریداران بازار را به سه دسته زیر تقسیم از دیدگاه فیزیکی و یا مالی بودن خریدار، می

  :نمود

بتواننـد تـوان مـورد نیـاز واحـدهاي           د تـا  کننمشترکینی که توان الکتریکی را خریداري می       -1

 . خود را تامین کنندنظرتحت 

بـازار بـه     آن را درسـپس  و  خریداري کرده فروشی که انرژي الکتریکی را      خرده   هايشرکت -2

توانند در این مورد سـهیم بـوده و          خود نیز می    انرژي، حتی تولیدکنندگان . گذارندحراج می 

 .د و براي خود به حراج بگذارنخریداري نمودهرا تولیدات دیگر واحدهاي تولید انرژي 

 و  خریـداري کـرده   صادرکنندگان انرژي الکتریکی که از بازارهاي محلی انرژي الکتریکـی را             -3

 .فروشند می،PJM یا دیگر خریداران خارج از حوزه PJMدوده حبه بازارهاي خارج از م

  

  وع بارن هاي خریدار ونظر ویژگینقطه از خریداران انواع 8-2-3

انواع متفاوت . شوندبندي میبه چند دسته مختلف تقسیم  PJMبار نیز خریداران در بازار از دید نوع 

  . این خریداران در ادامه این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت
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  براي PJMشود که انرژي را از بازار مبادالت انرژي به خریداري اطالق می: 1خریدار خارج از بازار -

 توسط کنترل قرار دارد ولییا باري که در ناحیه و  ،PJMکننده نهایی خارج از محدوده رفیک مص

  .کندشود، خریداري می پوشش داده نمیPJMسیستم انتقال وابسته به 

مالکیتی دارد و یا قرارداد یا شود که به یک خریدار بازار داخلی اطالق می: 2خریدار بازار تولید -

 PJMدر ناحیه مربوط به  یی براي تامین بارهاي راه به موجب آن تولیدحقوقی امضا کرده است ک

 .کندبراي خود تامین می PJMهاي جانبی در بازار مبادالت و یا فروش انرژي و یا سرویس

شود که در به بارهاي قابل قطعی گفته می: 3 منظور قابلیت اطمینان سیستمبارهاي قابل قطع به -

 . اند شناخته شده4مینانیت اطگذاري قابلمدل قیمت

بارهاي قابل متوسط ناحیه اي : 5ايبینی بارهاي قابل قطع به منظور قابلیت اطمینان ناحیهپیش -

اگر  .شوند معرفی میمورد نظر سال برايدر هر پنج سال قطع به منظور قابلیت اطمینان سیستم، 

 ملحق شده است، PJMرا به اي که اخی  براي منطقهاین بارهابراي پنج سال تاریخچه عملکرد 

 گذشتهموجود نباشد، در این صورت یک متوسط از افزایش بار ناحیه مورد نظر در طول دوسال 

صورت براي ناحیه بارهاي قابل قطع  داشتن تخمینی از به منظور عملاین . درخواست خواهد شد

مشخص نباشد، از  هاي قبلدر صورتی که اطالعات بار معرفی شده ناحیه براي سال .پذیردمی

-  ناحیه استفاده می بار مورد نظر اطالعات مورد نیاز برايبه عنواناکتیو ناحیه  اطالعات مدیریت بار

                                                                            
١ External Market Buyer 
٢ Generating Market Buyer 
٣ Interruptible Load for Reliability (ILR) 
٤ Reliability Pricing Model 
٥ Interruptible Load for Reliability Zonal/RTO Forecast 
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 براي کل ناحیه تحت بارهاي قابل قطع به منظور قابلیت اطمینان سیستمبینی براي پیش. شود

 .اي خواهد بود منطقهيهابینی مجموعی از پیش،پوشش

شود که انرژي را به مشترکین جزئی در  گفته میمجوزيبه نهاد داراي : 1ده بارکننهاي جمعشرکت -

 کنندهعرضههمچنین با نام ها این شرکت. فروشدداخل ناحیه اختصاصی شرکت توزیع محلی می

 . شناخته می شود2انرژي الکتریکیتولید 

 انتقال شبکه معرفی شود که مشترك شبکه براي یکپارچگی سیستمبه باري اطالق می: 3بار شبکه -

خود را به عنوان بار شبکه معرفی یک مشترك شبکه ممکن است که کمتر از کل بار . کرده است

 .کند

 قرار دارد و توسط نهادي که از PJMشود که خارج از ناحیه میبه باري اطالق : 4ايبار غیر ناحیه -

 .گرددکند، تامین می استفاده میPJMمنابع داخل 

کنندگان نهایی انرژي الکتریکی در داخل این اصطالح به مصرف: ی در سیستمکننده جزئمصرف -

 .گردد اطالق میPJMناحیه تحت کنترل 

از تواند می و رساندبه فروش میآن را دوباره   وخریداري کرده که انرژي را  استنهادي: فروشعمده -

 . استفاده کندPJMسرویس انتقال براي دادوستد در داخل 

کنندگان جزئی سیستم، به به مصرفآن را   وخریداري کرده که انرژي را  استنهادي: 5فروشخرده -

 .رساندفروش می

                                                                            
١ Load Aggregator (LA) 
٢ Electric Generation Supplier (EGS) 
٣ Network Load 
٤ Non-Zone Load 
٥ Retail Electric Supplier 
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بارهایی هستند که میزان تولید خود را با توجه به دستورات مرکز : 1بارهاي قابل قطع واجد شرایط -

خ تقاضا هاي پاساین بارها عمدتا در برنامه. دهند کاهش میPJMدیسپاچینگ شبکه تحت کنترل 

 .کنندشرکت می

بارهایی هستند که میزان تولید خود را با توجه به دستورات مرکز : 2بارهاي قابل قطع اجباري -

هاي پاسخ تقاضا این بارها عمدتا در برنامه. دهند کاهش میPJMدیسپاچینگ شبکه تحت کنترل 

این است که این دسته از تفاوت عمده این بارها با بارهاي قابل قطع واجد شرایط . کنندشرکت می

در دستورات مرکز کنترل یا . کنندبارها میزان قابل کاهش خود را به عنوان یک بلوك پیشنهاد می

 .شود و یا کل بار پیشنهادي پذیرفته خواهد شدبار قابل کاهش آنها پذیرفته نمی

  

  

  پذیر بر پارامترهاي سیستمتاثیر بارهاي مدیریت 8-3

  

هاي سیستم، و با توجه به بر شاخص...) از قبیل حساس به قیمت، قطع شدنی و (تاثیر بارهاي مختلف 

هاي مختلف سیستم بررسی پذیر بر شاخصتواند در قالب تاثیر بارهاي مدیریتماهیت این بارها، می

پذیر بارهایی هستند که توانایی تغییر میزان مصرف خود، طبق زیرا طبق تعریف، بارهاي مدیریت. گردد

پذیر، انواع بارهاي تعریف لذا مفهوم بارهاي مدیریت. ر دیسپاچینگ در بازه زمانی کوتاهی را دارنددستو

هاي با توجه به این تعریف، و با توجه به اینکه تاثیر این بارها بر شاخص. دهدشده فوق را پوشش می

ازار ارتباطی نداشته و ، عمدتا به ساختار ب...)مختلف سیستم همانند قابلیت اطمینان، ظرفیت رزرو و 
                                                                            
١ Qualified Interruptible Load (QIL) 
٢ Mandatory Interruptible Load (MIL) 
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بارهاي . تاثیر بر شبکه مدنظر است، لذا این بحث در گزارش پیش رو، مورد بررسی قرار گرفته است

در این بخش تاثیر . توانند اثرات مثبتی بر پارامترهاي مختلف شبکه داشته باشندپذیر شبکه میدیریتم

این بارها بر سه مبحث قیمت انرژي و هزینه تمام شده آن براي خریداران، رزرو چرخان و قابلیت 

بعا بارهاي  در زمینه بهبود تراکم خطوط نیز، ط.گرددطور اجمالی بررسی میاطمینان سیستم، به

توانند عامل بسیار مهمی در پیشگیري از تراکم پذیر با کاهش مصرف خود در شرایط بحرانی میمدیریت

خطوط باشند، اما با توجه به اینکه مطالعه علمی این بحث، نیازمند بررسی شبکه خاص نمونه است و از 

پذیر در  تاثیر بارهاي مدیریتکلیت بحث در زمینه بازار برق خارج است، در این بخش به بررسی علمی

  .شودتراکم خطوط، پرداخته نمی

  

  پذیر بر هزینه انرژي تاثیر بارهاي مدیریت8-3-1

که بار غیرحساس به قیمت باشد، قیمت دهد، به عنوان مثال در صورتی نشان می1-8همانطور که شکل 

پذیر باشد و بتواند مصرف  بار مدیریتتواند بسیار بیشتر از قیمت در زمانی باشد کهتعیین شده بازار، می

تر آمدن قیمت تسویه پایین. خود را با در نظر گرفتن قیمت و شرایط بازار پیشنهاد داده و تعیین کند

  .هاي خریدار در بازار خواهد بودبازار نیز به مفهوم کاهش هزینه
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  ناپذیرذیر و مدیریتپمقایسه بارهاي مدیریت: 1-8 شکل 14
  

  

  پذیر بر رزرو چرخان شبکه تاثیر بارهاي مدیریت8-3-2

توانـد دوام   کار نمی  ولی این  ،تواند قطع شود  ها می  هر چند که تغذیه آن     ،بسیاري از بارهاي سیستم قدرت    

  و  ذوب آهـن   ماننـد  بـزرگ    جـات هـاي آب، کارخان   تـوان از پمـپ     مثـال مـی    به عنوان . زیادي داشته باشد  

که به دلیل شرایط اضطراري قطعی بار بـه      ، در صورتی  PJM بازار   طبق قوانین  .هاي تهویه نام برد   ستمسی

بـه  ده دقیقـه ایـن کـاهش انـرژي را     حـداکثر  بایستی منابع تولید در طـول  اینگونه خریداران اعمال شد،     

نـد کـه در مـدت     ایـن امکـان را دار  ، عمـدتا پذیرریتیبارهاي مد . ظرفیت رزرو چرخان تامین کنند    کمک

  .زمان بسیار کمتري به این کمبود انرژي در سیستم پاسخ دهند

پذیر به عنـوان جـایگزینی مناسـب بـراي رزرو         اي از تاثیر بارهاي مدیریت     نمونه 2-8عنوان مثال، شکل    به

، محور افقی بیانگر زمان و محور عمـودي بیـانگر فرکـانس         2-8در شکل   . دهدچرخان شبکه، را نشان می    
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 مـورد  2005در این تحلیل، کاهش بار ناگهانی ایجاد شده در شبکه در پنجم نوامبر سـال  . باشد می شبکه

  . مگاوات اعالم شده است300میزان کاهش بار شبکه . بررسی قرار گرفته است

 

  پذیر بر پایداري سیستمتاثیر بار مدیریت: 2-8 شکل 15

  

 بیانگر تغییرات فرکانس شـبکه در زمـانی اسـت کـه تنهـا رزرو چرخـان در                   ،2-8 در شکل    منحنی پایین 

 در همان مرحله اول ورود رزرو شبکه، بارهـاي  ،2-8 در شکل در حالیکه در منحنی باال . شبکه وجود دارد  

شـود، فرکـانس    مـشاهده مـی  2-8صورت، همانطور که در شـکل   در این . شوندپذیر نیز قطع  می    مدیریت

لـذا  . تر خواهد بود و با سرعت بهتري شبکه، کـاهش فرکـانس خـود را جبـران خواهـد کـرد               شبکه پایدار 

  . پذیر به عنوان رزرو چرخان شبکه، سبب بهبود پایداري شبکه خواهد گردیداستفاده از بارهاي مدیریت
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  پذیر بر قابلیت اطمینان شبکه تاثیر بارهاي مدیریت8-3-3

توانند بر روي قابلیت اطمینـان سیـستم نـسبت    تري می توجه و دقیقپذیر به صورت قابلبارهاي مدیریت 

یکپارچه کردن این گونه بارهاي با قابلیت پاسـخ سـریع     .  سیستم قدرت تاثیرگذار باشند    تولیدکنندگانبه  

مقادیر محدود ذخیره این گونه بارها بـا وجـود    .می تواند باعث بهبود بیشتر قابلیت اطمینان سیستم شود 

   .داشته باشدسیستم ت اطمینان ی بر روي قابليترتواند تاثیر سریع آنها میکوچک بودن

توانـد داشـته   مـی شـبکه  براي بررسی اینکه هماهنگی بین این بارها چه تاثیري بر روي قابلیت اطمینـان          

  .شودگرفته میدر نظر 3-8شکل باشد، 

 درصـد بـراي رزور   95ت اطمینان  با قابلی  مگاواتی   100 منبع تولید    6 که   شده است فرض  ،  3-8در شکل   

 توانـایی پاسـخ همزمـان ایـن      احتمـال  بیانگر این است که      3-8شکل  . در شبکه وجود دارند   چرخان آنها   

 توانـایی پاسـخ همزمـان حـداقل پـنج           احتمـال . اسـت  درصد   74 شش تولیدکننده به یک رخداد اتفاقی     

از تـوان   درصد، می97انی دیگر، با احتمال   به بی . خواهد بود  درصد   97تولیدکننده از بین این واحدها نیز       

  . اطمینان داشتتولیدکنندهعملکرد حداقل پنج 
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   سیستمقابلیت اطمینانپذیر بر تاثیر بار مدیریت: 3-8 شکل 16

  

بلیـت   به تنهایی قایک که هرشود،گرفته می در نظر    نیز کیلووات   500 بار با ظرفیت     1200از طرف دیگر    

 . مگـاوات تحویـل دهـد   600 تـا  540توانـد بـین   این تراکم در نهایت می.  درصد دارند 90اطمینانی برابر   

 درصد اسـت، در حالیکـه       100 مگاوات، قابلیت اطمینان این بارها       520حال به عنوان مثال براي ظرفیت       

 .باشد درصد می74قابلیت اطمینان 

که این گونـه بارهـا داراي قابلیـت اطمینـان کمتـري      با این ،شودمشاهده می 3-8طور که در شکل    ناهم

ها تاثیر بیشتري، نسبت به منابع با قابلیت اطمینـان بـاال           و استفاده از انبوهی از این بار       هستند ولی تراکم  

  .براي رزرو چرخان، دارد
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هند تا به سـرعت و  دبردار سیستم اجازه میپذیر به بهرهعالوه بر مطالب ذکر شده، عمدتا بارهاي مدیریت    

 طبـق   )AGC (1کنترل تولیـد خودکـار    به طور معمول سیستم     . سادگی تعادل سیستم را برقرار سازند     به

 بـه صـورت   پـذیر، ي مـدیریت ی از بارهارخب. کنددل را در سیستم برقرار می   ا تع بردار سیستم، بهرهدستور  

 مثـال بارهـایی کـه بـه صـورت      عنـوان  بـه  . بـه کـار رونـد   حفظ تعادل ذاتی این قابلیت را دارند که براي        

بـردار  بهـره  بـه  مقیاس بـزرگ هـستند  شوند و یا بارهایی که داراي کنترل سرعت در الکتریکی کنترل می 

  .دهند که میزان مصرف را کنترل کندسیستم این امکان را می

  

                                                                            
١ Automatic Generation Control 
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    مقدمه9-1

  

هاي هر بازار است، که وظیفه مهم نظارت بر اجراي بازار را برعهده ترین بخشپایش بازار، یکی از مهم

 در ادامه این فصل، ساختار این.  استPJMهدف از ارائه این فصل، بررسی این نهاد در بازار برق . دارد

در انتها نیز مفهوم .  مورد بررسی قرار گرفته استPJMنهاد، نقش و وظایف و عملکرد آن در بازار برق 

  .گرددکننده بازار معرفی میبازبینی و بازبینی

  

  

    وظایف پایش بازار9-2

  

  :توان مطابق زیر خالصه نمود را می1وظایف اصلی نهاد پایش بازار

  . نیاز به تحقیقات بیشتر دارندتحلیل پیوسته مشکالت احتمالی که  -

اند و یا تحقیق پیرامون تحقیق در زمینه مشکالتی که به کمک پایش بازار مشخص شده -

 شکایات بازیگران بازار

 )در صورت نیاز(هاي جدید تصحیح قوانین و یا تالیف رویه -

                                                                            
١ Market Monitoring Unit (MMU) 
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 آوري و انتشار دیگر اطالعات مربوط به بازارجمع -

 و جلوگیري از سوءاستفاده بازیگرانبررسی احتمال وجود قدرت بازار  -

 نیز بیانگر جایگاه این نهاد در ساختار 2-9شکل . دهد، وظایف این نهاد را نمایش می1-9  شکل 

  . استPJMسازمانی 

 

  وظایف نهاد پایش بازار: 1-9شکل 17
  

  

  زار نهاد پایش باجایگاه: 2-9شکل 18
  

  

  



  PJMبازار برق 
بازار این درها، قوانین و مقررات نظارتی بر بازیگران بازار دوطرفه در سمت تقاضا بررسی رویه  

 
 

 121 

از . آوري کمی و کیفی اطالعات مربوط به چگونگی اجراي بازار استمرحله اول عملکرد این نهاد، جمع

هاي بازار و همچنین به منظور تحلیل پیوسته اجراي بازار استفاده این اطالعات به منظور یافتن شاخص

- اشد، تحقیقات وارد مرحله کاملدر صورتیکه ایراد و یا اعتراضی در روند بازار وجود داشته ب. گرددمی

انجام این تحقیقات مستلزم ارتباط با نهادهاي دیگر بازار . گیردهاي دیگري صورت میتري شده و تحلیل

گیري در رابطه با مشکل ایجاد شده، گزارشات مربوطه در نهایت نیز، پس از تصمیم. نیز خواهد شد

  . منتشر خواهند شد

  

  

    استقالل پایش بازار9-3

  

به همین دلیل . بایست، مستقل از سایر نهادها عمل کندنهاد پایش بازار، نهادي است که اساسا می

  :هایی از این قوانین از قرار زیرندنمونه. قوانین مخصوصی در این راستا وضع شده است

درخواست گزارش، . موظف به ارائه گزارش به همین نهاد هستندتنها کارکنان نهاد پایش بازار  -

 .هاي اصلی این نهاد، غیرقانونی است از گزارشغیر

هاي مورد نیاز سازي تمام دادهنهاد پایش بازار قدرت دراختیار داشتن، ترکیب کردن و ذخیره -

 .خود را خواهد داشت

 .ها و بانک اطالعاتی این نهاد، کامال انحصاري استداده -
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یش بازار درخواست شده توسط این تمام بازیگران بازار موظفند، اطالعات معقول و مرتبط با پا -

البته بازیگران حق دارند، شکایت . ل در اختیار این نهاد قرار دهندامنهاد را به صورت تمام و ک

 .خود مبنی بر غیرمعقول بودن درخواست این نهاد را به بازار انتقال دهند

  

  

    اطالعات مورد استفاده در پایش بازار9-4

  

 دسته 8به طورکلی این اطالعات به . گیرند بازار مورد استفاده قرار میاطالعات مختلفی در امر پایش

  : دسته عبارتند از8این . شوندعمده تقسیم می

 و بارها، اطالعات مربوط PJM که خود شامل اطالعات مربوط به قیمت PJMاطالعات آماري  -

ایه و میزان واردات ط، اطالعات ظرفیت تولید، اطالعات قیمت و بار بازارهاي همسبه تراکم خطو

 .شودو صادرات می

 ايها و بارهاي ناحیهاطالعات مربوط به قیمت -

 ها و قیود خطوطاي و محدودیتهاي ناحیهاطالعات مربوط به تراکم -

 اطالعات مربوط به پیشنهاددهی بازیگران و دیسپچ آنها -

 اطالعات جزئی و دقیق مربوط به ظرفیت تولید تمام واحدها -

  در نواحی و ساعات مختلف1ار بازار از قبیل نسبت تمرکزهاي ساختشاخص -

 کنندگان بازار به تفکیک شرکت1هزینه-هاي قیمتحاشیه -

                                                                            
١ Concentration Ratio 
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  اطالعات بازار ظرفیت -

  .یات این اطالعات در پیوست الف آمده استئ کامل جزشرح

   

  

  نحوه نظارت بر عملکرد صحیح بازیگران بازار و بازبینی بازار  9-5

  

 از لحاظ عملکرد و ،PJMها در بازار ظایف هر یک از اعضا به نسبت نوع عضویت آنوبررسی و بازبینی 

 از جمله وظایف مهم این بخش از نهاد پایش بازار میزان مطابقت آن با وظایف مربوط به آن نوع عضویت

  مثالعنوانبه. اي در نظر گرفته شده استهاي جداگانهبراي هر نوع عضویت بازرس. آیدبه شمار می

  .هاي خود را انجام دهدبازرس مربوط به قسمت انتقال وظیفه دارد که در حوزه انتقال بازبینی

در ادامه این قسمت، چند نمونه از قوانین موجود در زمینه بازبینی بر تجهیزات بازیگران بازار آورده شده 

  :است

 مطابق ود راتجهیزات ختست هاي زمانی مشخص، عمل بایست در بازه می بازاربازیگرهر  -

 .دستورالعمل انجام دهد

انتقال داده و بردار سیستم گیري خود را به بهرهبایست نتایج تست اندازههر بازیگر بازار می -

 .بردار سیستم وظیفه بررسی نتایج را برعهده داردبهره

به  بایست از دسترسی نامحدود بازرس مربوطهمی بازار بازیگرهر  بازبینی نتایج، به منظور -

 .گیري اطمینان حاصل نمایدسیستم اندازه

                                                                                                                                                                                                                                   
١ Price-Cost Margins 
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 اي بازبینی توسطه بازار و هزینهبازیگر توسط گیري،دستگاه اندازههاي بازرسی و تست هزینه -

 .دنشو پرداخت میبردار سیستم،بهره

 داشته باشد،  را حکایت از عدم پیروي از مقررات،گیري شده بازرسی اطالعات اندازهدرصورتیکه -

 بازیگر مورد نظربازار به عهده احتمالی دیگر بازیگران زرسی و بازپرداخت خسارت هاي باهزینه

  .باشدمی
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  پیوست

 

  اطالعات مورد نیاز نهاد پایش بازار: پیوست الف -
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  پیوست الف
1. Summary statistics for PJM system by hour/day/week/month/year. 

1,1 PJM system prices and loads. 
1,1,1 Average PJM load weighted price; 
1,1,2 Maximum PJM load weighted price; 
1,1,3 Average PJM load; 
1,1,4 Maximum PJM load; 
1,1,5 Correlations between PJM prices and loads. 

1,2 PJM congestion. 
1,2,1 Maximum hourly congestion costs; 
1,2,2 Total congestion cost; 
1,2,3 Number of active constraints. 

1,3 PJM volumes. 
1,3,1 Total MW bid; 
1,3,2 Total MW self scheduled; 
1,3,3 Total bilateral contract MW; 
1,3,4 Hourly net imports and exports including all components. 

1,4 Comparative prices and loads for PJM and surrounding power 
markets: 

1,4,1 Prices for each system; 
1,4,2 Loads for each system; 
1,4,3 Net imports/exports between PJM and each system. 

2 Locational prices and loads. 
2,1 Bus locational marginal prices (LMPs); 
2,2 Aggregate bus LMPs; 
2,3 Bus LMPs less the PJM average price; 
2,4 Loads and generation by bus; 
2,5 The distribution of LMP rankings for each bus by bus price and by 

bus load/generation; 
2,6 Daily/weekly/monthly price-load comparisons: 

2,6,1 Maximum bus LMP by hour; 
2,6,2 Minimum bus LMP by hour; 
2,6,3 Average load LMP by zone, by aggregate load bus, for 

PJM; 
2,6,4 Average generation LMP by zone, by aggregate load bus, 

for PJM; 
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2,6,5 Load/injections by bus, by zone, by aggregate buses, for 
PJM. 

2,7 Zonal prices 
2,7,1 Zonal daily price 
2,7,2 Highest bus price within zone; 
2,7,3 Price ranking across zones. 

3 Congestion by hour/day/week/year by bus/zone/bus aggregates. 
3,1 Total congestion costs for period; 
3,2 Peak congestion costs; 
3,3 Percent of time with congestion; 
3,4 Frequency of constraint; 
3,5 Frequency of must run price cap implementation; 
3,6 Frequency of constraints without must run price cap 

implementation. 
4 Offers and dispatch. 

4,1 Unit offer/supply curves; 
4,2 Company aggregate offer/supply curves; 
4,3 Aggregate PJM supply curves; 
4,4 Comparisons of unit offer/supply curves to historical offer curves; 
4,5 Comparisons of company offer/supply curves to historical supply 

curves; 
4,6 Comparisons of aggregate PJM supply curves to historical supply 

curves; 
4,7 Identification of units which set price; 
4,8 Frequency of individual units setting price; 
4,9 Deviations from requested dispatch, by unit; 
4,10 Ramp rate states by unit, by time period, by company. 
4,11 Comparisons of ramp rates by unit type, by company. 
4,12 Conditions on offers: start times; minimum run requirements; 

start costs. 
5 Available capacity 

5,1 Total capacity resources; 
5,2 Total available capacity; 
5,3 Outage status by unit; 
5,4 Frequency of outages, by type, by unit, by time period; 
5,5 Comparisons of outages across units; 
5,6 Company summary outage frequency; 
5,7 Comparisons of outages across companies; 
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5,8 Frequency of unit outages by time period, by demand conditions; 
by system/bus price. 

6 Market structure 
6,1 Concentration ratios by hour; 
6,2 Incremental concentration ratios by hour; 
6,3 Concentration ratios by transmission defined markets within PJM; 
6,4 Concentration ratios by zone; 
6,5 Concentration ratios by interface 

7 Price-cost margins 
7,1 Unit specific price-cost margins; 

7,1,1 Compare unit offers to unit costs 
7,2 Company price-cost margins; 

7,2,1 Compare unit price-cost margins by company 
8 Capacity market 

8,1 Company supply curves by time period of market; 
8,2 Company demand curves by time period of market; 
8,3 Market prices for each market; 
8,4 Capacity position by company. 
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  دهمفصل 

افزاري افزاري، نرمهاي پرسنلی، سختنیازمندي
براي مشارکت  هاي تبادل اطالعاتیساختو زیر

  دادن سمت تقاضا
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   مقدمه10-1

  

هاي افزاري و زیرساختافزاري، نرمسنلی، سختهاي پرگزارش به بررسی و مطالعه نیازمنديفصل از این 

 PJMاي مشارکت دادن سمت تقاضا در بازار برق دو طرفه تبادل اطالعاتی خریداران و مدیریت بازار بر

افزارهاي استفاده افزاري و معرفی تعدادي از نرم به مطالعه تجهیزات نرم،مود بخشدر . خواهد پرداخت

افزاري  تعدادي از تجهیزات سخت نیز،ومس بخشدر . دشوخته می پرداPJMشده در بازار دوطرفه 

و همچنین تجهیزات  PJM و اعضاي PJM تبادل اطالعات بین به منظور ،استفاده شده در این بازار

افزارهاي معرفی شده در بخش دوم آورده مورد نیاز براي نصب نرم) افزارافزار و نرمسخت(کامپیوتري 

  .شده است

  

  

  افزارهاي موجود براي ارتباط بازیگران بازار و مدیریت بازارنرم  10-2

  

    معرفی10-2-1

PJMهاي زیر براي اجراي سیستم. باشدهاي مختلفی براي ارتباط با اعضاي خود میتم داراي سیس

  .گیرند و پشتیبانی بازار انرژي مورد استفاده قرار میPJMاي برداري سیستم انتقال ناحیهبهره
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  1EMSیریت انرژي، سیستم مد •

 GMS2سیستم مدیریت تولید،  •

 OSI PIسیستم ثبت تاریخ،  •

 3EESریزي انرژي،سیستم برنامه •

 4eMKTسیستم بازارهاي دوطرفه، •

  5DMT ابزار مدیریت دیسپچ،  •

 6UDS سیستم دیسپچ واحد،  •

 تنظیم کننده بازار •

 بازار رزرو سنکرون •

  7ریزي اجراییابزارهاي برنامه •

 8ATC تقال در دسترس، برنامه ظرفیت ان •

 OSISزمان دسترسی آزاد، سیستم اطالعات هم •

 eDARTکنندگان، دهی و آنالیز توزیعابزار گزارش •

 eFTR, eSchedules, eMTRسایر ابزارها  •

                                                                            
١ Energy Management System 
٢ Generation Management System 
٣ Enhanced Energy Scheduler  
٤ Two Settelment System  
٥ Dispatch Managemenet Tool 
٦ Unit Dispatch System 
٧ Operations Planning Tools 
٨ Available Transfer Capacity 
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 PJMسیستم ارتباط صوتی  •

  :گیرندریزي مورد استفاده قرار میهاي زیر نیز براي اهداف برنامهسیستم

 eGADSنراتورها، سیستم اطالعات دسترسی ژ •

 eCapacityدهی ظرفیت، برنامه گزارش •

 GORPبرنامه خاموشی ژنراتورها،  •

 GUSکمیته فرعی ژنراتورهاي غیر قابل دسترسی،  •

 ي مرکزيریزمرکز اطالعات برنامه •

 ریزي انتقالابزارهاي برنامه •

  

 (EMS)سیستم مدیریت انرژي   10-2-2

عالوه . گیرد مورد استفاده قرار میPJMسی امنیت کل ناحیه  و برر1ايلحظهافزار براي مشاهده این نرم

 EMS.  را نیز به عهده داردPJ Mهاي کنترلی تولید را براي ناحیه غربی د سیگنالبر آن وظیفه تولی

  :باشدداراي هفت زیرسیستم اصلی می

                                                                            
١ Real-Time 
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• EMSاي ناحیه این سیستم مسئول مانیتورینگ، آنالیز و هماهنگی لحظه: اي لحظهPJM 

افزار تحلیل این سیستم شامل مانیتورینگ کامل، کنترل تولید، تخمین وضعیت و نرم. باشدیم

 ارسال EMS، اطالعات مورد نیاز را فراهم کرده و براي سیستم PJMاعضاي . امنیت است

 .، دریافت کنندEMSهاي کنترلی را از کنند و همچنین ممکن است اطالعات و سیگنالمی

 و یا EMSاین سیستم اطالعات محاسبه شده توسط : (HIS) 1هسیستم اطالعات گذشت •

- در این حالت هیچ. سازداي، ذخیره میطور دورهاي و بهارسال شده به آن را به صورت لحظه

 . وجود نداردHIS و سیستم PJMگونه تعامل مستقیمی بین اعضاي 

 مورد PJMان کنندگاین سیستم براي آموزش دیسپچ: (DIS) 2سازي آموزش دیسپچشبیه •

 و سیستم PJMگونه تعامل مستقیمی بین اعضاي در این حالت نیز هیچ. گیرداستفاده قرار می

DISوجود ندارد . 

افزار، مرکز اطالعات و دهد تا نرم این اجازه را میPJMاین سیستم به پرسنل : سیستم توسعه •

ن مداخله در  را بدوDISهاي  و سیستمHIS ،BUCC ،GMSاي،  لحظهEMSهاي نمایش

 و PJMدر این حالت نیز هیچگونه تعامل مستقیمی بین اعضاي . ها، بهبود دهندعملکرد آن

 . وجود نداردDISسیستم 

کند تا بتوان تغییرهاي ناشی این سیستم یک محیط تست مستقل را فراهم می: سیستم تست •

 . کرد زمان واقعی ارزیابیEMSاز توسعه سیستم را قبل از نصب آنها بر روي 

                                                                            
١ Historical Information System 
٢ Dispatcher Information System 
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 یک تست موازي با دسترسی به PCTسیستم : (PCT) 1سیستم تست کنترل پردازش •

افزاري و تغییرات مرکز اطالعات قبل از اعمال ، استفاده شده براي تست و بررسی نرم2اطالعات

 .باشد میEMSتغییرات به 

این سیستم داراي یک پشتیبان کلی از سیستم : EMS (BUCC) 3مرکز کنترل پشتیبان •

EMSدر مواقعی که اتاق کنترل اصلی . باشد، مستقل از انواع مختلف ساختار آن میPJM یا 

-  را بهEMSتواند تمام وظایف  میBUCCتجهیزات کامپیوتر، در دسترس نیستند، سیستم 

 .دهند تبادل اطالعات را با این سیستم انجام میPJMدر این مواقع اعضاي . عهده بگیرد

 

  (GMS)ت تولید   سیستم مدیری10-2-3

 در PJMاعضاي . کند فراهم میPJMرل تولید را براي ناحیه غربی هاي کنتاین سیستم دستورالعمل

هاي کنترلی را از توانند اطالعات و سیگنالکنند و می ارسال میGMSناحیه غربی، اطالعات را براي 

GMSرا به اعضاي ناحیه غربی نیز باید اطالعات سیستم انتقال.  دریافت کنند EMS در دفتر ناحیه 

  .شرقی براي تخمین موقعیت و تحلیل امنیت سیستم ارسال کنند

  

  ریزيهاي برنامه  سیستم10-2-4

PJMهاي متنوعی ریزي انتقال از سیستمریزي ظرفیت و برنامه براي مطالعه قابلیت اطمینان و برنامه

مل مرکز اطالعات قابلیت دسترسی ژنراتورها ریزي ظرفیت و قابلیت اطمینان شابرنامه. کنداستفاده می

                                                                            
١ Process Control Test 
٢ Live Data 
٣ Back-up 
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(GADS) ،و مرکز اطالعات  1برنامه ارزیابی خاموشی ژنراتورها(GORP)هاي برنامه. باشد می

دهی اطالعات  براي ورود، ذخیره کردن، گزارشeGADS و eCapacityکامپیوتري و مرکز اطالعات 

 ،عالوه بر این. باشدها و بازدهی سوخت آنها میها، کارایی واحدهاي تولیدي با توجه به خاموشیواحد

کنند که شامل  فراهم میPJMریزي مرکزي  نیز اطالعاتی را براي مرکز اطالعات برنامهPJMاعضاي 

هاي پخش بار، مطالعات اتصال کوتاه و دینامیک سیستم و اطالعات مربوط به هزینه تولید واحدها، آنالیز

  .باشددهنده بار میهاي سرویساطالعات بار شرکت

eData :باشد که تمام بازیگران بازار، شامل صاحبان تولید و انتقال، افزار بر مبناي اینترنت مییک نرم

 را به صورت گرافیکی PJMسازد که اطالعات بازار و اجراي گرها را قادر میمشتریان انتقال و معامله

  .دهی ذخیره نمایندا براي گزارشهاي مورد نظر خود رتوانند جدولمشاهده کنند و می

eDataFeed :کنندگان، نامدهد تا ثبتمیباشد که اجازه افزار نیز یک سیستم تحت وب میاین نرم

-  را همراه با بعضی اطالعات اجرایی، اطالعات بار و قیمت(LMP) 2اياي ناحیهاطالعات قیمت حاشیه

 PJMاب، و در فواصل زمانی مشخصی از اي را توسط یک محیط گرافیکی ساده انتخهاي لحظه

  . درخواست و به سیستم خود وارد کنند

PJMباشد که اطالعات مربوط به خرید و فروش،  به عنوان یک مرکز مستقل مبادله اطالعات می

 این eDataFeed. کند، دریافت میPJM شرکت در بازار 250مبادالت و سایر موارد وابسته را در بین 

گیري را براي مبادالت، طوریکه که گرفتن اطالعات، تحلیل و تصمیمدهد، بهیل میاطالعات را تحو

  .سازد ممکن میPJMمدیریت ریسک و تصمیمات تجاري را براي اعضاي 

                                                                            
١ Generators Outage Rate 
٢ Locational Marginal Price 
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eDataFeedاي محلی هاي حاشیههاي بار و قیمت قیمت(LMP) هاي  دقیقه براي سیستم5 را هر

کنندگان این سیستم، اطالعات مورد نظر مصرف. کند میکنندگان، فراهمگیري مصرفکنترل و تصمیم

  .کنندکنندگان براي آنها ارسال میهاي مشخص شده توسط مصرفرا در زمان

eDART :کنندگان و یک ابزار افزار براي تولیدافزار که نیز بر پایه اینترنت است، یک نرماین نرم

هاي دهد تا درخواستان و صاحبان انتقال میباشد که این اجازه را به تولیدکنندگدهی میگزارش

دهد تا همچنین این اجازه را می. خاموشی تولید و انتقال خود را به صورت الکترونیکی اعالم کنند

ها و گزارشات بدست آمده، استفاده کنندگان اطالعات خاموشی خود را با مشاهده وضعیت خاموشی

  .مدیریت کنند

eFTR )افزار مورد استفاده اعضا و سایر مشتریان انتقال، براي مدیریت ن نرمای: )حقوق مالی انتقال

  .گیرد قرار میFTRمعامالت 
1eGADS :دهی خاموشی ژنراتورها و اطالعات اجرایی که افزار اینترنتی براي ثبت و گزارشیک نرم

شمالی دهی موسسه قابلیت اطمینان الکتریکی آمریکاي  و استانداردهاي گزارشPJMمورد نیاز 

(NERC)باشد می.  

Emergency Procedures :سازي اعضاي افزار تحت اینترنت براي آگاهاین نرمPJM پرسنل ،

PJMاي  و سایر اشخاص ذینفع درباره وقایع اضطراري و یا مهم اتفاق افتاده در موسسه انتقال ناحیه
2RTOافزار این اجازه را به این نرم. دباشاعالم خطر گرماي هوا مثالی از وقایع اضطراري می. باشد می

هاي اضطراري را براي همه، دهد تا پیغام روشهاي قابلیت اطمینان می و سازمانPJMکنندگان توزیع

  .براي مشاهده ارسال کند
                                                                            
١ Generator Availability Data System 
٢ Regional Transmission Organization 
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eMKT :افزار این اجازه را به اعضاي این نرمPJMدهد، تا اطالعات خود را ثبت و اطالعات مورد  می

دهی سرویس خدمات جانبی  مبادالت از روز قبل، تنظیم بازار، رزرو سنکرون و قیمتنیاز را براي انجام

  .را بدست آورند

  : براي اهداف زیر استفاده کنندeMKTتوانند از کنندگان بازار میشرکت

 آماده کردن و ثبت پیشنهادات تولید •

  تنظیم بازارآماده کردن و ثبت پیشنهادات •

 زرو سنکرون رآماده کردن و ثبت پیشنهادات •

 هاي تقاضاد قیمتآماده کردن و ثبت پیشنها •

 2 و پیشنهادات کاهشی1 افزایشیآماده کردن و ثبت پیشنهادات •

  قیمت پاسخ بارآماده کردن و ثبت پیشنهادات •

 3وارد کردن معامالت تنظیم دوطرفه •

 4وارد کردن معامالت رزرو سنکرون دوطرفه •

 )ومی و خصوصیعم(مشاهده نتایج بازار انرژي در روز قبل  •

 )عمومی و خصوصی(مشاهده نتایج بازار سرویس خدمات جانبی  •

  

eMTR :کنندگان بازار را براي تسویه حساب بازار افزار، مقدار انرژي مبادله شده واقعی شرکتاین نرم

  . کندانرژي زمان واقعی محاسبه می
                                                                            
١ Increment Offers 
٢ Decrement bids 
٣ Bilateral Regulation Transactions  
٤ Bilateral Synchronized Reserve Transactions 
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eSchedules :هاي تامین کننده بار و شرکتبرداران بازار، افزار اینترنتی که توسط بهرهیک نرم

-  مورد استفاده قرار میPJMریزي انرژي داخلی ، براي ثبت اطالعات برنامهPJMصاحبان انتقال در 

اي داخلی ریزي بازار نقطه، شامل تنظیم مبادالت تولید و بار و برنامهPJMتمام معامالت داخلی . گیرد

  .شود انجام میeSchedulesمجازي، توسط سیستم 

  

  

   و ارتباطی مورد نیازافزاري تجهیزات سخت 10-3

  

  :گیردالعات زیر مورد بررسی میدر این بخش، اط

  و کاربرد آنSCADAمعرفی سیستم  •

 eSuiteافزارهاي اندازي سري نرمافزاري مورد نیاز براي نصب و راهافزاري و نرمسیستم سخت •

  
1SCADA : سیستمSCADA این اجازه را به PJMبه صورت مستقیم با ژنراتورهاي دهد که  می

این سیستم از کامپیوتر، مرکز اطالعات و تکنولوژي . شخصی و مراکز کنترل کوچکتر ارتباط برقرار کند

مخابرات دیجیتال براي استفاده از استانداردهاي رایج در یک محیط باز، مستقل از هر نوع تجهیزات 

  .کندهاي اختصاصی عمل میویژه یا پروتکل

مرکز . ، هم براي انتقال اطالعات تولید و هم براي اطالعات مصرف طراحی شده استSCADAسیستم 

در سایت اعضا ....)  و Remote terminal unitمانند سیستم کنترل ژنراتور، (آوري اطالعات جمع

                                                                            
١ Supervisory Control And Data Acquisition 
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گیري صنعتی، از طریق سیستم آوري اطالعات از تجهیزات اندازهقرار گرفته است و بعد از جمع

SCADA 1 که هم ازDNP 3,0 2 یا 2، سطحICCPکند، مبادالت اطالعات را انجام می استفاده می -

  .دهد

اي دوطرفه اطالعات دیجیتال و آنالوگ را به مرکز اطالعات سیستم براي این سیستم اجازه انتقال لحظه

سیستم تواند از همچنین اطالعات می. دهد را میEMSاي به سیستم سازي و انتقال لحظهذخیره

EMS توسط سیستم SCADA توسط ICCP و یا DNP 3,0 به مشتریان فرستاده شود که اجازه 

  .دهد، نقطه کار، کنترل تجهیزات و سایر توابع را می(AGC3)کنترل تولید اتوماتیک 

  

   تجهیزات کامپیوتري10-3-1

افزارهاي ب نرمافزاري براي نصافزاري و نرماي از حداقل تجهیزات سختاین قسمت شامل خالصه

eSuite شامل ،eData ،Enhanced Energy Scheduling (EES) ،eFTR ،eMKT ،

eMTR ،eScheduls ،Load Response ،MSRS و OSISباشد می.  

 یا Windows 95افزار مورد نیاز براي اجراي سیستم عامل  حداقل سخت:افزار مورد نیازسخت

Windows NT  
CPU – Processor Pentium/200 MHz or above 

RAM 128 MB 

Available Diskspace 20 MB 

Internet Access Direct Internet Connection1 

  

                                                                            
١ Distributed Network Protocol 
٢ Inter-Control Center protocol 
٣ Automatic Generation Control 
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  :افزار توصیه شدهسخت
CPU – Processor Pentium III /500 MHz or above 

RAM 192 MB  

Available Disk space 100 MB 

Internet Access Direct Internet Connection1 

  :افزارهاي مورد نیازرمن

  :eSuiteهاي افزار مورد نیاز براي اجراي برنامهحداقل نرم
Operating System Windows NT 4,0, 95, 98, 2000, XP 

Web Browser 
Microsoft Internet Explorer –Version: 6,0 or higher 

(See eSuite Home Page for configuration details) 

Java Virtual Machine Java Virtual Machine 1,6,0 (VM jre1,6,0)* and Microsoft Virtual Machine (VM)* 

  

  

- eMTR براي استفاده از java virtual machine jre1,6,0 ارتقا یافته است و بر روي 

سپس تنظیمات .  نصب شودjre 1,6,0کامپیوترهایی که از قبل بر روي آن نصب نشده است باید 

Internet option's advance tab تنظیم گردد1-10 نیز باید بعد از نصب، مطابق شکل .  
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 Internet Explorerافزار تنظیمات نرم: 1-10شکل 19

  

باشند و  نمی.Microsoft VM داراي Internet Explorerهاي جدید  و بعضی از نسخهXPویندوز 

 بـراي عـدم وابـستگی    eSuiteافزارهاي البته در حال حاضر، نرم. ي آن نصب گردد  افزار بر رو  باید این نرم  

  .باشندافزارها در حال ارتقا میبه این نرم

  . و یا باالتر تنظیم گردد 1024*768رزولوشن تصویر نیز باید بر روي 
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 :مراجع مورد استفاده در این فصل -

  
[١] PJM Manual ٠١: Control Center and Data Exchange Requirements. 

Revision ١٤. Effective Date: May ٢٠٠٨ ,٩ System Operation Division. 

[٢] http://www.pjm.com/markets-and-operations 

[٣] eSuite Hardware/Software Requirements and Browser Configuration 

[٤] PJM eMKT User Guides   

http://www.pjm.com/markets-and-operations
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  یازدهمفصل 

هاي ثبت و دریافت اطالعات در بازار و افزارنرم

 هامسائل امنیتی پایگاه داده
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  مقدمه11-1

 
افزارهاي ثبت و دریافت اطالعات در بازار و بررسی مسائل امنیتی  این گزارش به بررسی نرم11فصل 

 معرفی PJMدر این فصل ابتدا سیستم انتقال داده موجود در بازار . پردازدافزار میمرتبط با این نرم

سپس به معرفی پایگاه داده و ابزارهاي موجود در زمینه ثبت و نگهداري اطالعات، پرداخته . شودمی

  .گرددطور خالصه، معرفی می، بهPJMدر نهایت نیز محدوده امنیت الکترونیکی شبکه . شودمی

  

  

    سیستم انتقال داده11-2

  

 1-11همانطور که از شکل .  است1-11به شکل ، مشاPJM سیستم کلی انتقال داده موجود در بازار 

گذاران بازار، مشخص است، این سیستم شامل تعداد زیادي عضو است که متشکل از بازیگران بازار، قانون

 را 1 گره داده20000این تعداد اعضا در حال حاضر بیشتر از . باشدهاي مختلف شبکه و غیره میبخش

  .شود ثانیه خوانده و بروز می10 تا 2ه طور متوسط در هر ها باطالعات این گره. شودشامل می

  .شوندهاي داده سیستم انتقال داده، به دو دسته کلی تقسیم میاطالعات موجود در گره
                                                                            
١ Data Point 
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 برداريبهره -

o تولیدات در دسترس 

o هاي انتقالتوانایی 

o هاي راه دورنتایج خوانده شده از سیستم 

o هاي کنترلی تولیدسیگنال 

o یت شبکههاي امنتوصیه 

o هاگذاريقیمت  

 ریزيبرنامه -

o بینی بارپیش 

o هاي شبکهشرایط محدودیت 

o    نواحی داراي تراکم  
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 سیستم انتقال داده بازار: 1-11شکل 20

 

  

  

 )دریافت، ثبت و ذخیره اطالعات ( سیستم پایگاه داده بازار 11-3

  

  :ده تشکیل شده استسیستم پایگاه داده بازار از دو قسمت عم

هاي منابع را  هاي عملکرد و قابلیت  شامل محدودیتPJMاده بازار، که اطالعات اعضاي پایگاه د •

 .کند می ذخیره 

گان از سایت را فراهم  کنند، که یک ارتباط براساس اینترنت براي استفادهeMKTوب سایت  •

د، که اطالعات پیشنهادي ژنراتورها، ده گان در بازار اجازه می کننداین ارتباط به شرکت. کند می
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هاي تنظیم را به پایگاه  هاي کاهشی و پیشنهاد هاي افزایشی، پیشنهاد هاي بار، پیشنهاد پیشنهاد

 .داده بازار ارسال کنند

اي است که حاوي اطالعات درباره هر منبع تولیدي که به عنوان بخشی از پایگاه داده بازار، پایگاه داده

هاي کاهشی،  هاي افزایشی، پیشنهاد کند، اطالعات بار، پیشنهاد  فعالیت میPJMبازار انرژي 

هاي رزرو سنکرون، نتایج بازار روزانه، قیمت تسویه بازار رزرو روزانه، قیمت  هاي تنظیم، پیشنهاد پیشنهاد

  .باشد تسویه بازار تنظیم و قیمت تسویه بازار رزرو سنکرون می

 و از طریق اینترنت به پایگاه PJM eMKTنند با استفاده از وب سایت توا گان در بازار می کنندشرکت

 آورده شده 5-11 در بخش eMKTافزار  توضیحات در زمینه نرم.داده بازار دسترسی داشته باشند

  .است

ریزي  هاي رزرو برنامه هاي کاهشی بار، پیشنهاد مهلت ارسال پیشنهادات تولید، پیشنهاد بارها، پیشنهاد

. باشد  ظهر قبل از روز اجرا می12هاي افزایشی و کاهشی در بازار روزانه، ساعت  نه، پیشنهادشده روزا

شود و پایگاه داده  گونه پیشنهادي از طرف ژنراتورها براي بازار روزانه پذیرفته نمیبعد از این مدت، هیچ

این مهلت فقط . شود می بعد از ظهر قفل 4تا زمان آغاز مدت ارسال دوباره پیشنهادات تولید در ساعت 

مدت پیشنهاددهی دوباره براي . افزاري به وجود آمده باشدشود که مشکل نرم زمانی تمدید می

کند که پیشنهاداتشان را براي  ژنراتورهایی که در بازار روزانه انتخاب نشده اند این امکان را فراهم می

 بعد از 4:00 براي ژنراتورها از ساعت مهلت ارسال پیشنهادات. شرکت در بازار لحظه اي ارسال کنند

خواهند تنظیم و یا رزرو سنکرون  گانی که میکنندشرکت    . بعد از ظهر ادامه دارد6:00ظهر شروع و تا 

  . بعد از ظهر پیشنهاد قیمت بدهند6:00توانند تا ساعت  بفروشند می
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  )Etools (افزارهاي اینترنتی مورد استفاده نرم  11-4

  

باشند، که دسترسی اعضا هاي کاربردي بر پایه اینترنت میافزار یک دسته از نرمPJM اینترنتی هاي ابزار

سازند که تصمیمات تجاري خود را گرفته و کنند و آنها را قادر میبه اطالعات انرژي جاري را فراهم می

  . قراردادهاي خود را مدیریت کنند

اطالعات قیمت . اطالعات و قابلیت عملکرد سریع نیاز دارندگان به کنندبراي عملکرد موثر بازار، شرکت

اگر . دهداي بازار، به اعضا، اجازه دنبال کردن نوسانات بازار و تصمیمات خرید و فروش سریع را میلحظه

که خریداران ممکن است تصمیم توانند وارد بازار شوند، در حالیگان میها زیاد شود فروشندقیمت

  .خود را شیفت دهند و یا از جاي دیگري توان خریداري کنندبگیرند که مصرف 

 که با وارد شدن esuite toolsگیرند،  مورد استفاده قرار میPJMهاي اینترنتی در  دو مجموعه از ابزار

  .بایست به صورت اختصاصی به آنها وارد شد که میnon esuite toolsبه سیستم موجود است و 

  : شدesuiteبایست وارد هاي اینترنتی زیر می ز کاربردرسی به هر کدام ابراي دست

• eData 
• EES 
• eFTR 
• eMKT 
• eMTR 
• eRPM 
• eSchedule 
• esuite message 
• load response 
• MSRS 
• OASIS 
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  :باشند شامل موارد زیر می Non eSuiteافزارهاينرم

• eDART 
• eGADS 
• Emergency procedures 
• eDataFeed 

، 4-11در ادامه این فصل و در بخش .  آورده شده است10در فصل افزارها توضیحات در زمینه این نرم

  . آورده شده استeMKTافزار الزم در زمینه معرفی نرمتوضیحات 

 

  

  افزار پایگاه دادهنرم  11-5

  

eMKTدر افزار پایگاه داده مهمترین نرم PJMافزار اطالعات مکفی را براي شرکت در این نرم.  است

افزار نقش رابطی را دارد که بازیگران همچنین این نرم. دهدختیار کاربران قرار میبازارهاي مختلف در ا

- افزار را میبه طور کلی وظایف این نرم. توانند در بازارهاي مختلف شرکت نمایندبازار به کمک آن می

  :توان به صورت زیر بیان نمود

  ورود و ثبت اطالعات تولیدکنندگان -

  تعادلورود و ثبت اطالعات بازار -

 ورود و ثبت اطالعات بازار رزرو -

 ورود و ثبت اطالعات بارها -

 ورود و ثبت اطالعات مربوط به پاسخ تقاضا -
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 ورود معامالت دوطرفه -

 )عمومی و خصوصی(دربرداشتن اطالعات مربوط به نتایج بازار انرژي روزانه  -

 )عمومی و خصوصی(دربرداشتن اطالعات مربوط به بازارهاي خدمات جانبی  -

  :افزار استفاده کنندتوانند از این نرمیگران بازار به دو شیوه میباز

  .این ارتباط از طریق وب و به کمک اینترنت قابل دسترسی است: تعامل با وب -

هاي ورودي و خروجی، به کمک رابط کاربران بازار فرستاده و فایل: XMLتبادل فایل با فرمت  -

 .شوندیا بارگذاري می

  .دهدهاي اطالعاتی بازار را نمایش می با سایر بخشeMKTافزار  رابطه نرم، شمایی از2-11شکل 

 

   بازار اطالعاتیهاي با سایر بخشeMKTه شمایی از رابط: 2-11شکل 21
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  هامسائل امنیتی پایگاه داده  11-6

  

 . تعریف شوندبایست چند اصالح رایجش امنیت الکترونیکی شبکه، ابتدا میخدر ب

ها و تجهیزاتی که در صورت خراب شدن، تغییر درجه دادن امکانات، سیستم: 1ها و وسایل بحرانی ابزار

  .و یا تغییر کردن، بر قابلیت اطمینان و یا عملکرد سیستم الکترونیکی تاثیر می گذارند

افزار افزار و نرممل سختهاي ارتباطی شا ریزي و شبکهوسایل الکترونیکی قابل برنامه: 2امکانات شبکه

  .و اطالعات

امکاناتی از شبکه که براي عملکرد مطمئن تجهیزات حساس : 3امکانات بحرانی یا حساس شبکه

  .ضروري است) بحرانی(

در محدوده الکترونیکی، نقطه . شود ساخته می3-11محدوده امنیت الکترونیکی به صورت شکل 

شود، که ترافیک الکترونیکی در آن نقطه وجود عریف می، به صورت هر مکانی از محدوده ت4دسترسی

، router و Firewallبه عنوان مثال . به بیانی دیگر در این نقاط، جابجایی اطالعات وجود دارد. دارد

 نیز محدوده 4-11شکل . شوند و مودم، از جمله نقاط دسترسی محسوب میwirelessنقاط دسترسی 

 PJMاي است که به طورکلی، محدوده امنیت الکترونیکی، محدوده. هددامنیت الکترونیکی را نشان می

  .نمایدامنیت انتقال اطالعات را در آن محدوده تضمین می

                                                                            
١ Critical Assets 
٢ Cyber Assets 
٣ Critical Cyber Assets 
٤ Access Point 
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  تعریف محدوده امنیت الکترونیکی: 3-11شکل 22



  PJMبازار برق 
هاافزارهاي ثبت و دریافت اطالعات در بازار و مسائل امنیتی پایگاه دادهنرم  

 
 

 154 

 

  محدوده امنیت الکترونیکی: 4-11شکل 23
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 :مورد استفاده در این فصلمراجع  -

  
[١] PJM Manual ٠١: Control Center and Data Exchange Requirements. 

Revision ١٤. Effective Date: May ٢٠٠٨ ,٩ System Operation Division. 

[٢] http://www.pjm.com/markets-and-operations 

[٣] http://www.pjm.com/markets-and-operations/etools/emkt.aspx 

[٤] PJM eMKT Users Guide, June ٢٠٠٧  
  

http://www.pjm.com/markets-and-operations
http://www.pjm.com/markets-and-operations/etools/emkt.aspx
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  فصل دوازدهم

و ) قدرت بازار(بررسی امکان رقابت گریزي 

سواستفاده از قوانین بازار در سمت خرید در این 

  بازار
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    مقدمه12-1

  

 واحدي براي باشد، با این وجود تا کنون تعریفقدرت بازار یک مفهوم بسیار مهم در علم اقتصاد می

 تولیدکنندگان مستقل یا گروهی از توانایی"ترین تعریف بیان شده رایج. آن ارائه نشده است

- می"ها باالتر از سطوح رقابتی براي یک دوره زمانی مشخصداشتن قیمتتولیدکنندگان براي نگه

یمت واقعی آن در این شرایط خریداران باید بهاي بیشتري براي توان تولید شده نسبت به ق. باشد

  .پرداخت کنند

  :باشد از قدرت بازار به صورت زیر میFERCتعریف 

ها به طور  براي کنترل یا تاثیر گذاشتن بر روي قیمت،کننده بازار با سهام زیادتوانایی هر شرکت"

مشخص و به وسیله منع کردن تولید از بازار، محدود کردن در دسترس بودن خدمات و یا کاهش 

  ."خرید

  :ریف عبارتند ازانکته مهم در این تعدو 

 هاتاثیر قابل توجه در قیمت -1

 وقوع در یک بازه زمانی کافی -2

ها باید به اندازه کافی قابل توجه باشد تا در د که تغییرات قیمتندهریف این نتیجه را میااین تع

قدرت بازار و کننده تفاوت بین ریف بیانااین تع. نظر گرفته شود، ولی میزان آن معین نشده است

ها اشاره  تاثیر بر روي قیمتتوانایید، در نتیجه بیشتر بر روي نباشسوءاستفاده از قدرت بازار نیز می

 بیشتر بر روي شرکت کنندگان بازار با FERCرسد که توجه همچنین اینطور به نظر می. دندار
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 بیشتري بر روي افزایش تواناییباشد، چون به دلیل داشتن منابع تولید بیشتر، سهام بیشتر می

  .ها، خواهند داشتهاي فیزیکی و اقتصادي در خروجیها با ممانعتقیمت

اي از عملیات توافقی را براي افزایش ها مجموعهدر بازارهاي دوطرفه، زمانی که تعدادي از بنگاه

ه قدرت قیمت یا محدود کردن خروجی که داراي منافعی براي هر بنگاه باشد را انجام دهند، مسئل

کنندگان در این تبانی، داراي در این بازارها به علت تکرار تعامالت بین شرکت. شودبازار ایجاد می

گیرد تا بر کنندگان مورد نظر قرار می دائماً توسط شرکت1این تبانی. باشدمدت زمان طوالنی می

 توانایی اعضاي آن براي کارایی این توافق بسته به. اساس توافق انجام شده بین آنها، انجام گیرد

کنندگان با سرعت و به طور موثر تنبیه کردن رفتارهاي مخالف با توافق مانیتور کردن سایر شرکت

ها توافق انجام شده غیر موثر واقع شود، معموال توافق صورت گرفته هر زمانی که سیاست. باشدمی

  . به صورت خودکار شکسته خواهد شد

ها انجام  یا سایر روش2دهیتواند بدون تماس مستقیم، با عالمتم شده، میبا این وجود توافقات انجا

توانند انجام گیرد که کشف تواند غیر قانونی نباشد نیز میهاي ضمنی و پنهان نیز که میتبانی. گیرد

ریزي شده این اتفاق معموال در بازارهاي با جابجایی انرژي برنامه. باشدو پیگیري آنها دشوارتر می

هاي یکسان به بازار روزانه یا ساعتی اعالم افتد که شرکت کنندگان در بازار دائماً قیمتاتفاق می

هاي اولیه در چنین محیطی، بسته به منابع در دسترس از اطالعات بازار، مانند منحنی. کنندمی

-گیريیمهاي ژنراتورها، شرایط ممکن است اجازه تصمریزيهاي پیشنهادي ساعتی و برنامهقیمت

ها و یا محدود کردن خروجی را به هاي موثر بر اساس توافق انجام شده براي باال بردن قیمت

  . کنندگان دهدشرکت

                                                                            
١ collusive agreement 
٢ signaling 
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در حال حاضر با توجه به شرایط تعیین شده براي شاهد براي اثبات وجود چنین توافقی، توانایی 

 وقوع چنین اتفاقی، بهتر است براي جلوگیري از. باشدجریمه مالی توافقات خاموش بسیار سخت می

  .ها براي پیشگیري مورد ارزیابی قرار گیردشرایط بروز این پدیده تعیین گردد و رفتار بنگاه

  

  

    اشکال مختلف از پدیده قدرت بازار12-2

  

رود، به این دلیل که بازارهاي کاهش قدرت بازار در بازارهاي برق، موضوع بسیار مهمی به شمار می

  :باشدستعد ایجاد بحران توسط تولیدکنندگان به دالیل زیر میبرق بسیار م

هاي شبکه در سیستم انتقال در هنگام تراکم خطوط انتقال مانع از جابجایی توان محدودیت -1

که ممکن است با (هاي انتقال محدودیت. شودالکتریکی در بین نواحی جغرافیایی می

تواند موقتاً نواحی جغرافیایی را از می) تر شودخاموشی تجهیزات تولید و انتقال وخیم

یکدیگر جدا کرده و باعث شود تا تولید کنندگان محلی با محدود کردن ظرفیت و یا 

 .دست گیرندها، قدرت بازار را بهافزایش مصنوعی قیمت

کنندگان براي هاي موجود مصرفمدت برق، بیشتر به دلیل بروز محدودیتتقاضاي کوتاه -2

هاي مرسوم با قیمت ثابت، با توجه به استفاده مان واقعی تحت پیشنهادهاي بازار زقیمت

محدود از تکنولوژي که اجازه پاسخ بار یا حتی مانیتور کردن زمان واقعی انرژي استفاده 

 .باشد می1دهد، بسیار غیرحساس به قیمتشده مشتریان مسکونی را می

 . تواند ذخیره شودالکتریسیته معموالً نمی -3

                                                                            
١ Price-insensitive 



  PJMبازار برق 
بازار این  در در سمت حریدو سواستفاده از قوانین بازار) قدرت بازار(امکان رقابت گریزي بررسی   

 

 160

اي تولید افزایشی باشد و قیمت حاشیهنرژي الکتریکی بسیار غیر قابل انعطاف میتولید ا -4

عالوه بر آن، . یابداغلب در زمانی که حروجی نزدیک به ظرفیت کامل باشد، افزایش می

- اي میاغلب شبیه توابع پله) اي تولیدبر اساس قیمت حاشیه(هاي انرژي تولیدي منحنی

به عنوان مثال از انرژي (ث جابجایی به یک منبع سوخت متفاوت باشد، که تغییر هر پله باع

و یا باعث تغییر در تکنولوژي ) سنگ، به گاز طبیعی و به سوخت نفتیاي به ذغالهسته

شود تا تحت شرایط تقاضاي مشخص، خودداري از تولید مقدار این امر باعث می. گرددمی

یمت تسویه شده یه یک پله باالتر در کمی از انرژي الکتریکی خروجی، باعث جابجایی ق

 .منحنی تولید شود که تاثیر زیادي در قیمت انرژي الکتریکی خواهد داشت

فروشی برق، خریداران و فروشندگان به طور منظم، معموالً هر روز و یا هر در بازار عمده -5

کن است این تعامالت تکراري رقیبان در بازار برق مم. باشندساعت با هم درحال تعامل می

هاي هاي ضمنی و در نتیجه رسیدن به قیمتها براي تبانیباعث دادن توانایی به بنگاه

 .باالتر گردد

- کند، به خاطر محدودیت در ظرفیت تولید، باعث افزایش قیمتهنگامی که تقاضا رشد می -6

 .گرددها می

 تولید یا انتقال، بسیار توجه به قدرت بازار در هنگام وجود بارهاي بزرگ یا هنگام وقوع خاموشی در

چون اگر حاشیه ظرفیت . باشندساز میبارهاي بزرگ بسیار مسئله. رسدحساس و مهم به نظر می

ها تحت این شرایط یک یا تعدادي از بنگاه. گردد کم باشد، باعث بروز مشکالت زیادي می1رزرو

 بسیار اساسی امت تقاضممکن است تبدیل به تولیدکنندگان محوري شوند که تولید آنها براي س

کنندگان حساس، ممکن است منجر به افزایش قابل توجهی در در این حالت وجود شرکت. باشدمی

  .قیمت تسویه شده گردد

                                                                            
١ Reserve Capacity Margin  
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فروشی تحت شرایط مختلف، شود که بازارهاي برق عمدهبا توجه به مطالب باال، این طور برداشت می

این استدالل، استفاده فراگیرتر از مانیتورینگ .باشندیبسیار مستعد وقوع پدیده قدت بازار در آنها م

  .کندبازار و کاهش قدرت بازار را نسبت به بازارهاي دیگر بیان می

  

  

    سوء استفاده از قدرت بازار12-3

  

هاي قابل اطمینان براي تشخیص و اقدامات کاهشی بر علیه قدرت بازار، در صورت نبودن روش

تواند با تعاریف قانونی سوء استفاده از قدرت یا پتانسیل وجود آن، که میارزیابی میزان واقعی آن و 

براي پیدا کردن یک روش مناسب براي نظارت بر . بازار مقایسه شود، به درستی مدیریت نخواهد شد

 سوء استفاده از قدرت بازار، مفاهیم کلیدي و ابزار مناسب براي کاهشقدرت بازار و پیدا کردن 

بررسی رفتار این موضوعات منجر به پیدا کردن روش مناسب براي . ی وجود داردهاي مختلفتست

 3به طور ویژه . هاي انجام شده خواهد شدنظارت بر قدرت بازار مورد نظر و تفسیر مناسب از تست

  :مفهوم اساسی وجود دارد

 آیا براي اثبات قدرت بازار، هم توانایی و هم انگیزه مورد نیاز است؟ •

 می بین قدرت بازار و سوء استفاده از قدرت بازار چیست؟تفاوت مفهو •

آیا قدرت بازار باید به کمک شرایط الزم االجراي قبلی تعیین شده براي بازار تخفیف داده  •

شود و یا پس از شک به وجود سوء استفاده از قدرت بازار، مورد مراقیت و پیگیري قانونی 

 قرار گیرد؟
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  وءاستفاده از قدرت بازار  تشخیص قدرت بازار از س12-4
  

 و بسیاري از متون U.S. antitrust agencies بر خالف FERCهمانطور که قبالً اشاده شد، 

ها باالتر از سطوح رقابتی به جاي  افزایش قیمتتواناییمربوط به علم اقتصاد، قدرت بازار را صرفاً 

  .ها تعریف کرده است براي افزایش قیمتوانایی و داشتن انگیزهت

خیمی که فروشنده توانایی افزایش ها در حالت خوشقدرت بازار به عنوان توانایی افزایش قیمت

در نتیجه تعریف قدرت بازار . شودقیمت را دارد ولی انگیزه براي انجام آن را ندارد، تعریف می

-ها می قیمتاستفاده شده توسط اغلب اقتصاددانان به عنوان توانایی و داشتن انگیزه براي باال بردن

  .باشد

  

  

  گریزي در بازار سمت خریدنحوه پیشگیري از رقابت  12-5

  

  .شده است توصیه PJMهاي زیر براي کم کردن قدرت بازار به ، روشفوقبا توجه به مباحث 

سوءاستفاده از قدرت " و "قدرت بازار"تر  براي تعریف واضحFERCهمکاري با  -1

 "بازار

توانایی تولیدکنندگان مستقل یا گروهی از تولیدکنندگان براي "کل بهتر است که قدرت بازار به ش

 . تعریف شود"ها باالتر از سطوح رقابتی براي مدت زمان قابل توجهطلبانه قیمتداشتن منفعتنگه

  .زمان قابل توجه ممکن است به اندازه مدت زمان هر پخش بار، کوتاه در نظر گرفته شود
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هر قراردادي که در نهایت باعث "استفاده از قدرت بازار به شکل شود که سوء همچنین توصیه می

-کننده با شکستن یا خراب کردن رقابت که نه ناشی از بهره اقتصادي شرکتآسیب به مصرف

  . تعریف شده است"کنندگان بازار، بلکه ناشی از وجود قدرت بازار باشد

ناسب براي سوء استفاده از قدرت تر استانداردهاي م براي تعریف واضحPJMشود که توصیه می

  .دهی منطقی و عادالنه همکاري کندبازار، براي قیمت

باشد و بیشتر بر روي  استفاده شده توسط آن بسیار سختگیرانه میPJMدر حال حاضر ساختار 

  .آنپردازد تا پیدا کردن دلیل انجام ها می شرکت کنندگان بازار براي افزایش قیمتتوانایی

 کنندگان در بازاربیشتر مشاهده قدرت بازار براي شرکتشفاف کردن  -2

 باید اطالعات و مستندسازي بیشتري PJMهاي نهایی مشاهده قدرت بازار، با توجه به روش یا روش

از نحوه اجراي تخفیف قدرت بازار و چگونگی تخمین متغیرهاي الزم در بازار روزانه و زمان واقعی را 

هاي شوهاي قدرت بازار و رن کار، جزئیات بیشتري از تمام بخشیدر صورت انجام ا. فراهم کند

در حال حاضر فهمیدن چگونگی جلوگیري از قدرت بازار و یا اینکه . تخفیف آن فراهم خواهد شد

. شود، بسیار سخت و یا غیر ممکن استزمانی و به چه دلیلی از وقوع بعضی امور جلوگیري میچه

ها را ها براي ارزیابی کارایی و قابلیت اطمینان این ممانعتاستهمچنین عدم شفافیت آنالیز سی

  .کندبسیار سخت می
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   مقدمه13-1
  

به بیانی . در بخش خریدار است PJMآشنایی با روند کامل اجرایی بازار ز ارائه این فصل، هدف ا

 مورد PJMدیگر، در این بخش تمام قوانین و مباحث مربوط به حضور خریداران در بازار دوطرفه 

مورد اول شرکت . رسد مورد در این فصل ضروري به نظر می4لذا تفکیک . گیردبررسی قرار می

 براي حضور PJMدر این مورد، مباحثی از قبیل انواع بازارهاي موجود در . ان در بازار استخریدار

و نحوه عضویت خریدار ) انواع خریداران بازار(خریداران، انواع حاالت ممکن شرکت خریدار در بازار 

ورد بررسی مورد دوم که در این فصل م. شوندها و قراردادهاي مرتبط، مطرح میدر بازار و توافقنامه

در این مورد نیز مباحثی از قبیل . قرار خواهد گرفت، نحوه پیشنهاددهی خریداران در بازار است

افزارهاي زمانبندي پیشنهادها، شرایط حاکم بر آنها و محدودیتها و قوانین موجود و همچنین نرم

 بررسی ي بازاردر بخش بعد نحوه اجرا. موجود براي پیشنهاددهی مورد بررسی قرار خواهند گرفت

افزارهاي اجراي بازار و مشاهده نتایجه آن و زمانبندي اجراي بازارهاي خواهد شد، که خود شامل نرم

. حساب در این بازار اختصاص داردو در نهایت مورد آخر نیز به مقوله تسویه.  استPJMانرژي در 

جرائم آزمون ناموفق مصرف  به رسیدگی در این مورد نیز، نحوه محاسبه قیمت تسویه بازار، نحوه

خریداران و همچنین زمانبندي صدور صورتحسابها و مسائل مرتبط دیگري در ارتباط با 

  .صورتحسابها، مطرح خواهند شد
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   شرکت خریداران در بازار13-2
  

عمدتا خریداران . گردد، اجراي بازارهاي متفاوتی در این زمینه را شامل میPJMاجراي بازار برق در 

توانند در تمام بازارهاي فوق شرکت کرده و برق مورد نیاز خود را خریداري نمایند و یا از  نیز میبازار

 دیدگاه، انواع از این. استفاده کنندپذیري خود، در راستاي بهبود شرایط شبکه  مدیریتقابلیت

  : دسته زیر تقسیم نمود4توان به  را میPJMبازارهاي موجود در 

شوند که هردو ساختاري اي میازارهاي انرژي، خود شامل دو بازار روزانه و لحظهب: بازارهاي انرژي -

- اي ناحیهگذاري حاشیهنحوه اجراي این دو بازار مشابه هم و به روش قیمت. دوطرفه و رقابتی دارند

  .تفاوت اصلی دو بازار مذکور در زمانبندي اجراي آنهاست. براي هر باس است) LMP(اي 

توانند در این بازار شرکت کرده پذیر هستند، میخریدارانی که داراي بارهاي مدیریت: زروبازار توان ر -

این عمل، عالوه بر . و بخشی از توان رزرو مورد نیاز شبکه را در شرایط خاص شبکه تامین نمایند

وري کل شبکه سوددهی براي خریدار، سبب افزایش ظرفیت رزرو شبکه و در نتیجه افزایش بهره

 .هد شدخوا

کنندگان این بازار شرکت. گردندهاي جانبی ارائه میدر این بازار سرویس: هاي جانبی بازار سرویس -

پذیر نیز همچنان قابلیت شرکت در نیز عمدتا از تولیدکنندگان انرژي هستند، اما بارهاي مدیریت

گردد که  اجرا میPJMدر حال حاضر دو نوع بازار خدمات جانبی در . باشنداین بازار را دارا می

در هردوي بازارهاي فوق، خریدارانی که . شبکه) تعادل(عبارتند از، بازار رزرو سنکرون و بازار تنظیم 

توانند شرکت ، می)نرخ کاهش توان باال(قابلیت کاهش سریع بار مصرفی خود را داشته باشند 

 .نمایند

کنندگان دیگر بازارهاي در ش ریسک شرکتاین بازار نیز براي کاه): FTR(بازار حقوق مالی انتقال  -

کنندگان در این بازار حق استفاده شرکت. تامین انرژي مورد نیاز خود، طراحی و اجرا شده است
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اي هاي ناحیهصورت خود را در مقابل تغییرات قیمتخود از خط ترانزیت را خریداري کرده و بدین

 .کننددر شرایط داراي تراکم شبکه، بیمه می

هایی نظیر برنامه پاسخ تقاضا، کردن در برنامهتوانند با شرکته بر بازارهاي مذکور، خریداران میعالو

  .برداري شبکه کمک کنندبه بهبود شرایط بهره

بایست در ابتدا نوع بار خود و نحوه حضور خود در بازار را کنند میخریدارانی که در بازار شرکت می

انواع مختلفی که در . توان تقسیم نمودهاي متفاوتی میا از دیدگاهخریداران بازار ر. مشخص نمایند

  :گیرند عبارتند ازاین بخش مورد بررسی قرار می

  کنندگان از دید قوانین بازارانواع شرکت -

 انواع خریداران از دید فیزیکی و یا مالی بودن خریدار -

  نوع بارها و ویژگیانواع خریداران از دید -

  

  داران از دید قوانین بازار انواع خری13-2-1

این سه دسته عبارتند . شوند به سه دسته اصلی تقسیم می PJMخریداران بازار برق در قوانین بازار 

  :از

کننده تاسیسات توزیع برق شود که صاحب و یا اجارهبه عضوي گفته می: کننده برقتوزیع -1

رق به بارهاي الکتریکی در داخل باشد، که براي تامین سرویس توزیع بمطابق با قوانین می

- عضو میPJM ،41در حال حاضر تعداد این اعضا در بازار برق . رود به کار میPJMناحیه 

 .باشد

کننده انتهایی جزئی در شود که یک مصرفبه عضوي اطالق می: کننده انتهاییمصرف -2

  .یت دارندعضو در این مجموعه فعال 28باشد که در حال حاضر  میPJMداخل ناحیه 

 :شود که شرایط زیر را دارا باشدبه عضوي گفته می: کنندگان دیگرتامین -3
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هاي جانبی، حق تملک انتقال و یا خرید، فروش و انتقال انرژي برق، ظرفیت، سرویس در •

 . مشغول به فعالیت باشدPJMهاي موجود زیر نظر دیگر سرویس

  .کننده انتهایی نباشد یا مصرفکننده برق، مالک انتقال ومالک تولید، توزیع •

  .باشند عضو می286در حال حاضر، این دسته از اعضا نیز شامل 

  

   انواع خریداران از دید فیزیکی و یا مالی بودن خریدار13-2-2

  :توان خریداران بازار را به سه دسته زیر تقسیم نموداز دیدگاه فیزیکی و یا مالی بودن خریدار، می

کنند تا بتوانند توان مورد نیاز واحدهاي تحت الکتریکی را خریداري میمشترکینی که توان  -1

 .)فیزیکی (نظر خود را تامین کنند

هاي خرده فروشی که انرژي الکتریکی را خریداري کرده و سپس آن را در بازار به شرکت -2

و توانند در این مورد سهیم بوده حتی تولیدکنندگان انرژي، خود نیز می. گذارندحراج می

 .)مالی (تولیدات دیگر واحدهاي تولید انرژي را خریداري نموده و براي خود به حراج بگذارند

صادرکنندگان انرژي الکتریکی که از بازارهاي محلی انرژي الکتریکی را خریداري کرده و به  -3

 .)مالی (فروشند، میPJM یا دیگر خریداران خارج از حوزه PJMبازارهاي خارج از محدوده 

  

  هاي خریدار و نوع بارنظر ویژگی خریداران از نقطه انواع13-2-3

انواع متفاوت . شوندبندي میبه چند دسته مختلف تقسیم  PJMاز دید نوع بار نیز خریداران در بازار 

  . این خریداران در ادامه این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  PJMه انرژي را از بازار مبادالت انرژي شود کبه خریداري اطالق می: خریدار خارج از بازار -

  .کند خریداري میPJMکننده نهایی خارج از محدوده براي یک مصرف
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شود که یا مالکیتی دارد و یا قرارداد به یک خریدار بازار داخلی اطالق می: خریدار بازار تولید -

حیه مربوط به را براي تامین بارهایی در ناانرژي حقوقی امضا کرده است که به موجب آن 

PJMهاي جانبی در بازار مبادالت  و یا فروش انرژي و یا سرویسPJMبراي خود تامین می -

 .کند

شود که در مدل به بارهاي گفته می:  منظور قابلیت اطمینان سیستمبارهاي قابل قطع به -

بل این مدل براي در نظر گرفتن بارهاي قا. اند شناخته شده1گذاري قابلیت اطمینانقیمت

   .گیردگذاري قابلیت اطمینان سیستم مورد استفاده قرار میقطع، براي ارزش

شود که انرژي را به مشترکین به نهاد داراي مجوزي گفته می: 2کننده بارهاي جمعشرکت -

ها همچنین با نام این شرکت. فروشدجزئی در داخل ناحیه اختصاصی شرکت توزیع محلی می

 . شناخته می شود3الکتریکیکننده تولید انرژي عرضه

کنندگان نهایی انرژي الکتریکی در این اصطالح به مصرف: کننده جزئی در سیستممصرف -

 .گردد اطالق میPJMداخل ناحیه تحت کنترل 

- رساند و مینهادي است که انرژي را خریداري کرده و آن را دوباره به فروش می: فروشعمده -

 . استفاده کندPJMستد در داخل تواند از سرویس انتقال براي دادو

کنندگان جزئی سیستم، نهادي است که انرژي را خریداري کرده و آن را به مصرف: فروشخرده -

 .رساندبه فروش می

بارهایی هستند که میزان تولید خود را با توجه به دستورات : بارهاي قابل قطع واجد شرایط -

هاي این بارها عمدتا در برنامه. ندده کاهش میPJMمرکز دیسپاچینگ شبکه تحت کنترل 

 .کنندپاسخ تقاضا شرکت می

                                                                            
١ Reliability Pricing Model 
٢ Load Aggregator (LA) 
٣ Electric Generation Supplier (EGS) 
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بارهایی هستند که میزان تولید خود را با توجه به دستورات مرکز : بارهاي قابل قطع اجباري -

هاي پاسخ این بارها عمدتا در برنامه. دهند کاهش میPJMدیسپاچینگ شبکه تحت کنترل 

بارها با بارهاي قابل قطع واجد شرایط این است که تفاوت عمده این . کنندتقاضا شرکت می

در . کننداین دسته از بارها میزان قابل کاهش خود را به عنوان یک بلوك پیشنهاد می

شود و یا کل بار پیشنهادي پذیرفته دستورات مرکز کنترل یا بار قابل کاهش آنها پذیرفته نمی

 .خواهد شد

ویت در بازار و پس از انتخاب نوع خود و بازارهایی که در  در زمان آغاز عض PJMخریداران بازار 

برداري نامه بهره تحت عنوان توافقPJMکنند، ملزم به عقد قراردادي با شرکت آنها شرکت می

بایست هایی است که بازیگران بازار، مینامه دربرگیرنده تمام شرایط و محدودیتاین توافق. هستند

 PJMبعالوه تمامی قوانین اصلی بازار برق . هاي بازار داشته باشندامهبراي شرکت در هرکدام از برن

به بیانی دیگر هر خریدار واجد شرایط بازار، . هاي جانبی آن در این قراداد آورده شده استو برنامه

این قرارداد از . باشددر صورت امضا نمودن این قرارداد متعهد به پایبند بودن به تمام قوانین بازار می

یک سري قوانین مربوط به بخش خرید از بازار نیز که . هاي بسیار متعددي تشکیل شده استبخش

  . آمده است7از این قرارداد استخراج شده است، در پیوست الف  فصل 

-خریداران می. بایست در هنگام عضویت در بازار، شرایطی را نیز ارضا نماید میPJMخریدار بازار 

که متقاضی، موسسه در صورتی.  اعالم کنند1ت خود را به اداره اتصاالتبایست در ابتدا درخواس

نماید، موظف است که اداره تامین بار و یا خریداري باشد که به نیابت از دیگران برق را خریداري می

 واقع است، PJMکننده نهایی که قرار است تغذیه شود، در داخل ناحیه که مصرفاتصاالت را از این

بایست اثبات کنند که موسسه تامین بار براي ها همچنین میکنندهاین درخواست. دمطمئن ساز

  .سازدکنندگان نهایی نیازهاي تضمین قابلیت اطمینان را برآورده میمصرف

                                                                            
١ Office of Interconnections 
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بایست تضمین دهند که سرویس انتقال شبکه را براي بار ناحیه خود همچنین خریداران انرژي می

عالوه بر این  .تامین آن را به بازار مربوطه پرداخت خواهند نمودهزینه  و یا تامین خواهند کرد

گیري، ذخیره اطالعات و ارسال آنها را بایست، نشان دهند که توانایی اندازهتمامی خریداران بازار می

  .سازنددارند و تمامی استاندارهاي الزم در این راستا را برآورده می

  

  

   حضور در بازار روزانه13-3

  

 وجود PJM کلی قوانینی که در بخش خرید از بازار و در زمینه نحوه شرکت در بازار در بازار طوربه

    :دارد عبارتند از

ها یا باید باس)  تعریف شده استPJMکه توسط ( اي در بازارکنندهپروفایل هر شرکت •

ص کرده کند، مشخهاي توان را ارسال میاي که پیشنهادکنندهنواحی انتقال را براي شرکت

ها انرژي را کننده از کدام باسبایست مشخص باشد که هر شرکتبه بیان دیگر، می. باشد

 . نمایدخریداري می

 از بازار روزانه هستند،  بایست مقدار توان ساعتی را که متعهد خرید آنخریداران بازار می •

 موقعیت را  وMWمقادیر پیشنهادها باید مقدار . برداري ارسال کنندبراي روز بهره

 ).ناحیه انتقال، مجموعه یا باس تنها(مشخص کند 

اي تلفات ناحیه(هاي توان، تلفات را در نظر نگرفته است فرض بر این است که پیشنهاد •

  ). مشترك500KVانتقال و تلفات 

ناحیه (، موقعیت MWهاي مربوط به بارهاي حساس به قیمت باید عالوه بر مقدار پیشنهاد •

 .، قیمتی که در آن بار قطع خواهد شد را نیز مشخص کنند)عه یا باس تنهاانتقال، مجمو
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. شودهاي پیشنهاد پذیرفته میهاي حساس به قیمت تنها در فرم بلوكپیشنهادهاي توان •

 .باشد بلوك می9هاي قابل پیشنهاد هر مشترك، حداکثر بلوك

روزانه ارسال نکند، مقدار توان اگر یک خریدار بازار هیچ اطالعی راجع به پیشنهاد در بازار  •

 .شودآن خریدار در برنامه بازار، صفر در نظر گرفته می

باید ناحیه توزیع، باسهاي توزیع و مجموعه ) 1EDC(براي بازار روزانه، شرکت توزیع برق  •

توزیع پیش فرض براي یک ناحیه انتقال و براي بازار . باسها رادر توزیع روزانه مشخص کند

- برداري می صبح یک هفته قبل از روز بهره8:00یع موجود آن ناحیه در ساعت روزانه، توز

برداري دوشنبه فرض شود، توزیع پیش فرض به عنوان مثال اگر روز بعدي بهره. باشد

 . صبح روز دوشنبه هفته قبل خواهد بود8:00ساعت 

ال کنند، که این هاي توزیع برق، باید پیش بینی بار در ناحیه انتقال خودشان را ارسشرکت •

 .فرض انجام دادتوان به کمک معرفی ضریبی براي توزیع پیشعمل را می

شود، هاي ایزوله که در پیشنهاد هاي توان پذیرفته میلیست نواحی انتقال، مجموعه و باس •

 . تعریف شده استPJMقبال توسط 

فعالیت، ناحیه انتقال، توانند پیشنهادات افزایش یا کاهشی را در هر مرکز خریداران بازار می •

 )PJMارسال شده در وب سایت (مجموعه، باس ایزوله یا نقطه میانی داخلی قابل قبول 

الزم نیست که بار یا . شود، ارسال کنند محاسبه میLMPبراي هر بازه زمانی که در آن 

. تولید فیزیکی مشخص شده در پیشنهاد کاهشی یا افزایشی در موقعیت وجود داشته باشد

شود، خریدارات بازار بتوانند انرژي را خرید و فروش نموده و ضیح اینکه این امر سبب میتو

 .میزان معامالت غیرفیزیکی بازار را افزایش دهند

                                                                            
١ Electric Distribution Company 
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بایست هاي کاهشی میهاي افزایشی و پیشنهادهاي توان حساس به قیمت، شامل پیشنهادپیشنهاد

  .ساعت باشدمگاوات دالر به ازاي هر 1000سازگار با قیمت حداکثر 

افزارهاي متفاوت  از جمله بازارهاي برقی است که شهرت بسزایی در استفاده از نرمPJMبازار 

هاي مختلف بازار و دیسپچ و مانیتورینگ شبکه کاربرد افزارها که در بخشاین نرم. اینترنتی دارد

ران در بازار برق به کمک حضور خریدا. اند به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته10دارند، در فصل 

افزارهاي اینترنتی مختلف بازار، ارتباط تواند با نرماین رابط می. پذیردرابط گرافیکی کاربر صورت می

. افزارهاست یکی از پرکاربردترین نرمeMKTشرکت در بازار، . در بحث پیشنهاددهی . حاصل نماید

تا اطالعات خود را ثبت و اطالعات مورد نیاز را دهد،  میPJMافزار این اجازه را به اعضاي این نرم

دهی سرویس خدمات جانبی را براي انجام مبادالت از روز قبل، تنظیم بازار، رزرو سنکرون و قیمت

  .بدست آورند

  : براي اهداف زیر استفاده کنندeMKTتوانند از کنندگان بازار میشرکت

 آماده کردن و ثبت پیشنهادات تولید •

  ثبت پیشنهادات تنظیم بازارآماده کردن و •

 آماده کردن و ثبت پیشنهادات رزرو سنکرون •

 هاي تقاضاآماده کردن و ثبت پیشنهاد قیمت •

 2 و پیشنهادات کاهشی1آماده کردن و ثبت پیشنهادات افزایشی •

 آماده کردن و ثبت پیشنهادات قیمت پاسخ بار •

 3وارد کردن معامالت تنظیم دوطرفه •

 1 سنکرون دوطرفهوارد کردن معامالت رزرو •

                                                                            
١ Increment Offers 
٢ Decrement bids 
٣ Bilateral Regulation Transactions  
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 )عمومی و خصوصی(مشاهده نتایج بازار انرژي در روز قبل  •

 )عمومی و خصوصی(مشاهده نتایج بازار سرویس خدمات جانبی  •

هاي رزرو  هاي کاهشی بار، پیشنهاد مهلت ارسال پیشنهادات تولید، پیشنهاد بارها، پیشنهاد

 ظهر قبل از روز 12در بازار روزانه، ساعت هاي افزایشی و کاهشی  ریزي شده روزانه، پیشنهاد برنامه

گونه پیشنهادي از طرف ژنراتورها براي بازار روزانه پذیرفته بعد از این مدت، هیچ. باشد اجرا می

 بعد از ظهر قفل 4شود و پایگاه داده تا زمان آغاز مدت ارسال دوباره پیشنهادات تولید در ساعت  نمی

مدت . افزاري به وجود آمده باشدشود که مشکل نرم  میاین مهلت فقط زمانی تمدید. شود می

کند  که در بازار روزانه انتخاب نشده اند این امکان را فراهم می بازیگرانیپیشنهاددهی دوباره براي 

مهلت ارسال پیشنهادات براي . که پیشنهاداتشان را براي شرکت در بازار لحظه اي ارسال کنند

که  کنندگانیشرکت    . بعد از ظهر ادامه دارد6:00 ظهر شروع و تا  بعد از4:00 از ساعت بازیگران

  . بعد از ظهر پیشنهاد قیمت بدهند6:00توانند تا ساعت   می،رزرو سنکرون بفروشندخواهند  می

   :افزار استفاده کنندتوانند از این نرمبازیگران بازار به دو شیوه می

 .کمک اینترنت قابل دسترسی استاین ارتباط از طریق وب و به : تعامل با وب -

هاي ورودي و خروجی، به کمک رابط کاربران بازار فایل: XMLتبادل فایل با فرمت  -

 .شوندفرستاده و یا بارگذاري می

از نقطه  PJMکنندگان بازار انرژي بندي حضور در بازار روزانه  براي شرکتشرایط زمانی و زمان

ران نیز از خریدا و لذا.  یا مصرف کننده باشد تفاوتی نمی کندنظر اینکه شرکت کننده تولید کننده و

-قبل از اجراي هرروز بازار روزانه، بازیگران می. شرایطی مشابه تولیدکنندگان برخوردار خواهند بود

مشمول محدودیتها و قوانینی  این پیشنهادات طبعا. بایست پیشنهادات خود را به بازار ارائه نمایند

                                                                                                                                                                                                                          
١ Bilateral Synchronized Reserve Transactions 
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این بخش ابتدا محدوده زمانی و زمانبندي پیشنهادات براي شرکت خریداران در در . خواهند بود

پس از آن قوانینی که در زمینه حضور آنها در بازار وجود دارند، مورد بحث قرار . شودبازار بررسی می

  .خواهند گرفت

-یر میپیشنهاد دادن براي بازارهاي دوطرفه شامل چهارچوب زمانی ز/ریزيمحدوده زمانی برنامه

  :باشد

 این زمان مبین آخرین زمان ارسال پیشنهاد براي بازار روزانه در روز آینده -12:00ساعت  •

 در ساعت PJM.  ارسال شده باشدPJMبایست به همه پیشنهادها تا این زمان، می .است

ها براي LMPریزي ساعتی و  اجراي نرم افزار بازار دوطرفه را براي تعیین برنامه12:00

هاي که ملزم به برآورده کردن بار  وضعیت منابعیدر این مرحله. کند روزانه آغاز میبازار

ریزي ثابت، پیشنهادات بار حساس به قیمت تسویه، پیشنهادات کاهش بار و رزرو برنامه

این تحلیل همچنین . شود تعیین می،براي انرژي و رزرو هستند) رزرو عملیاتی (PJMشده 

ردادهاي دو طرفه خارجی و پیشنهادات منابع خارجی در بازار روزانه ریزي قراشامل برنامه

 .باشدمی

• 16:00- PJMریزي ساعتی روزانه و  برنامهLMP ها را براي کلیه شرکت کنندگان ارسال

 همچنین PJM. شوندبه نمایش گذارده می) 1MUI(این نتایج در رابط کاربر بازار . کندمی

بل بارگذاري از طریق رابط کاربر بازار یا لینک ارتباطی این نتایج را به صورت فایل قا

 . دهدمشخص شده در دسترس قرار می

در . کنداي را باز می مدت زمان پیشنهاد براي بازار تعادل لحظهPJM -18:00 تا 16:00 •

هاي تجدید نظر شده را براي منابع توانند پیشنهادطی این مدت شرکت کنندگان می

 .نامه اولیه ارسال کنندانتخاب نشده در بر

                                                                            
١ Market User Interface 
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کند  دومین برنامه را اجرا میPJM. شود زمان پیشنهاد براي بازار تعادل بسته می-18:00 •

که شامل پیشنهادات به روز شده، اطالعات منابع موجود به روز شده و اطالعات پیش بینی 

قابلیت اطمینان تمرکز این برنامه بر روي . باشدبار به روز شده و تغییرات پیش بینی بار می

باري و روشن شدن، براي تولیدکنندگانی است که در این سازي هزینه بیو هدف آن حداقل

 .گیرداطالعات این اجرا نیز در اختیار بازیگران قرار می. شوندمرحله اضافه می

 ممکن است اگر نیاز باشد برنامه را دوباره بر PJM -برداريبهره روزانتهاي  تا 18:00 •

. بینی بار به روز شده و اطالعات مربوط به منابع موجود به روز شده اجرا کندشاساس پی

PJMریزي براي توان تولیدي یک تولیدکننده را که به روز شده است،  اگر نیاز باشد برنامه

   .کندبه صورت خصوصی ارسال می

  

  

    اجراي بازار روزانه13-4
  

بازار . باشنداي میازار روزانه و بازار تعادل لحظهشامل دو ب ،PJMبازارهاي دوطرفه در شبکه برق 

روزانه بازاري است که قیمت تسویه ساعتی براي روز بعد بر اساس پیشنهادات تولید، پیشنهادهاي 

اگر قیمت بازار از عددي بیشتر (1، پیشنهادهاي افزایشی)هاپیشنهاد قیمت توسط مصرف کننده(بار 

اگر قیمت از عددي کمتر شود، مصرف  (2، پیشنهادهاي کاهشی)شود، تولیدکننده تولید خواهد کرد

و برنامه قراردادهاي دوطرفه ارسال شده به بازار روزانه، محاسبه ) کننده انرژي خریداري خواهد کرد

 دقیقه براساس 5اي است که در آن قیمت تسویه بازار هر بازار تعادل نیز بازار انرژي لحظه. شودمی

                                                                            
١ Increment Offers 
٢ Decrement Bids 
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هاي قابلیت اطمینان سیستم،  و توزیع اقتصادي و با در نظر گرفتن محدودیتعملکرد سیستم واقعی

قیمت تسویه بازار روزانه . شودقیمت تسویه براي هر بازار جداگانه محاسبه می. گرددمحاسبه می

اي هاي ساعتی روزانه و قیمت تسویه بازار لحظهریزي شده و قیمتبراساس مقادیر ساعتی برنامه

اي هاي لحظهریزي شده بازار روزانه و قیمتات مقادیر واقعی ساعتی از مقادیر برنامهبراساس تغییر

اي اي براساس قیمت حاشیهمحاسبات قیمت بازار روزانه و بازار لحظه. شوددر هر ساعت محاسبه می

اي منطقه اي بررسی  در ادامه این گزارش نحوه محاسبه قیمت حاشیه.باشدمی) LMP1(منطقه اي

  .هد شدخوا

اي منطقه کنندگان می دهد که انرژي را در قیمت قیمت حاشیهبازار روزانه این امکان را به شرکت

اي منطقه اي ساعتی در بازار روزانه، هاي قیمت حاشیهمولفه. اي خریداري نموده و یا بفروشند

تلفات در این بازار قیمت انرژي سیستم در بازار روزانه، قیمت تراکم خطوط در بازار روزانه و قیمت 

دهد که قراردادهاي دو طرفه را با همچنین این بازار، به مشتریان انتقال این اجازه را می. باشندمی

- هزینه تراکم خطوط بازار روزانه براساس تفاوت قیمت تراکم بین قرارداد تولیدکننده و بار برنامه

خود را که می تواند زي توان ساعتی ریتوانند برنامهمی) LSE2(موسسات تامین بار. ریزي کنند

  منابعدر مجموعهاي که هر تولیدکننده آماده. شامل بار حساس به قیمت نیز باشد، ارسال کنند

. بایست پیشنهاد تولید خود را به بازار روزانه ارسال کند به حساب بیاید نیز میPJMتولید 

- مشتریان انتقال نیز برنامه. زانه پیشنهاد دهندتولیدکنندگان دیگر این اختیار را دارند که در بازار رو

ریزي قراردادهاي دو طرفه پیشنهاد تراکم خطوط را به صورت ثابت و یا قابل تغییر به بازار روزانه 

توانند مشخص کنند که هزینه تراکم خطوط را خواهند پرداخت و یا اگر تراکم در ارسال نموده و می

) 3CSP(گان سرویس کاهشفراهم کنند.  کاهش مصرف داشته باشندبازار روزانه اتفاق افتاد مایلند

                                                                            
١ Locational Marginal Price 
٢ Load Serving Entity 
٣ Curtailment Service Provider 
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هاي بازار روزانه براساس تمامی خرید و فروش. کنندنیز پیشنهادهاي کاهش توان خود را ارسال می

هاي روزانه انرژي است، در مولفه تراکم، که ناشی از خرید و فروش. شودقیمت روزانه انجام می

تلفات انتقال . شوداي منطقه اي در نظر گرفته میر قیمت قیمت حاشیهقیمت تراکم خطوط روزانه د

ها در بازار روزانه نیز در مولفه قیمت تلفات روزانه در قیمت قیمت ناشی از این خرید و فروش

دهی روزانه، بعد از پایان مدت قیمت). 3پیوست فصل (شود اي در نظر گرفته میاي منطقه حاشیه

PJMهاي زانه را براساس پیشنهادهاي بارها، پیشنهادهاي تولیدکنندگان و برنامهریزي رو برنامه

 شده و با توجه به حداقل قیمت و همچنین مالحظات منابع اجباري، براي هر بندي ارسالزمان

 را PJMبندي روزانه، قابلیت اطمینان و رزرو مورد نیاز فرایند زمان. دهدساعت از روز بعد انجام می

اي منطقه اي هاي بندي ساعتی روز بعد و قیمت حاشیهنتیجه برنامه زمان. ر خواهد گرفتنیز در نظ

در مقدار مولفه قیمت  )1FTR(حقوق مالی انتقال . شوداعالم میگان در بازار روزانه به شرکت کنند

 .شودمیاي منطقه اي روزانه، محاسبه تراکم خطوط قیمت حاشیه

منابع  در مجموعهکه تولیدکنندگانی . اي واقعی استملکردهاي لحظهاي براساس عبازار انرژي لحظه

اند  هستند و بارهاي قابل کاهشی که وجود دارند اما در برنامه ریزي روزانه انتخاب نشدهPJMآماده 

 عصر 6..: عصر تا 4..:ها از دهی مجدد تولیدکنندهتوانند پیشنهادهاي خود را در مدت پیشنهادمی

در غیر این صورت پیشنهادهاي اصلی براي شرکت (اي تغییر دهند بازار انرژي لحظهبراي حضور در 

اي نیز براساس شرایط عملکرد اي منطقه اي لحظهقیمت حاشیه.). در بازار تعادل باقی خواهند ماند

کننده بار براي هر باري که بیشتر از مقدار هاي تامینشرکت. گرددواقعی سیستم محاسبه می

اي را پرداخت اي منطقه اي لحظهیزي شده در بازار روزانه مصرف داشته باشد قیمت حاشیهربرنامه

ریزي شده مصرف داشته باشد مقدار سود آن را دریافت و اگر کمتر از مقدار برنامه(خواهد کرد 

ریزي شده تولید کند، همچنین به مقداري که هر تولیدکننده بیشتر از مقدار برنامه). خواهد نمود

                                                                            
١ Financial Transmission Right 
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و براي تولید کمتر از مقدار برنامه ریزي شده، (شود اي پرداخت میاي منطقه اي لحظهقیمت حاشیه

در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که کاهش مصرف ). همین مبلغ را پرداخت خواهند نمود

پاداش اي، هنگامی مشمول جریمه و یا کننده و یا افزایش تولید تولیدکننده در بازار لحظهمصرف

  . گردد که بنا به دستور مرکز کنترل شبکه باشدفوق می

اي اي تراکم خطوط قیمت حاشیهمشتریان انتقال هزینه تراکم خطوط را براساس مولفه قیمت لحظه

. کنندریزي روزانه پرداخت میازاي تغییرات در مقدار قرارداد دو طرفه نسبت به برنامهمنطقه اي ، به

ده کاهش بار ممکن است خودشان کاهش بار را براي بارهایی که توسط دهنهاي سرویسشرکت

PJMهمه خرید و فروش هاي مالی در بازار . اند، تنظیم کننداي هماهنگ نشده به صورت لحظه

تراکم خطوط ناشی از خرید و . شوداي انجام میاي منطقه اي لحظهاي بر اساس قیمت حاشیهلحظه

-اي منطقه اي لحاظ میاي تراکم خطوط قیمت حاشیهه قیمت لحظهاي، در مولفهاي لحظهفروش

اي اي انرژي است در مولفه قیمت لحظههاي لحظهتلفات توانی که ناشی از خرید و فروش. شود

  .شوداي منطقه اي در نظر گرفته میتلفات قیمت حاشیه
است که در بخش گذشته  eMKTهمان  يافزارهاافزارهاي بازار، یکی از مهمترین نرمدر بخش نرم

افزار به کمک سیستم پایگاه داده بازار، عمل دریافت، ثبت و ذخیره این نرم. مورد بررسی قرار گرفت

افزارهاي دیگري نیز وجود دارند که در زمینه اجراي عالوه بر این، نرم. دهنداطالعات را انجام می

- افزارها معرفی میمه، چند نمونه از این نرمدر ادا. دهندبازار، اطالعات مناسبی را به بازیگران می

  .شوند

eData :باشد که تمام بازیگران بازار، شامل صاحبان تولید و افزار بر مبناي اینترنت مییک نرم

 را به صورت PJMسازد که اطالعات بازار و اجراي گرها را قادر میانتقال، مشتریان انتقال و معامله

  .دهی ذخیره نمایندهاي مورد نظر خود را براي گزارشوانند جدولتگرافیکی مشاهده کنند و می
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eDataFeed :نامدهد تا ثبتمیباشد که اجازه افزار نیز یک سیستم تحت وب میاین نرم-

 را همراه با بعضی اطالعات اجرایی، اطالعات (LMP) 1اياي ناحیهکنندگان، اطالعات قیمت حاشیه

وسط یک محیط گرافیکی ساده انتخاب، و در فواصل زمانی مشخصی از اي را تهاي لحظهبار و قیمت

PJMدرخواست و به سیستم خود وارد کنند  .  

PJMباشد که اطالعات مربوط به خرید و فروش،  به عنوان یک مرکز مستقل مبادله اطالعات می

 eDataFeed .کند، دریافت میPJM شرکت در بازار 250مبادالت و سایر موارد وابسته را در بین 

گیري را براي طوریکه که گرفتن اطالعات، تحلیل و تصمیمدهد، بهاین اطالعات را تحویل می

  .سازد ممکن میPJMمبادالت، مدیریت ریسک و تصمیمات تجاري را براي اعضاي 

eDataFeedاي محلی هاي حاشیههاي بار و قیمت قیمت(LMP) دقیقه براي سیستم5 را هر  -

- این سیستم، اطالعات مورد نظر مصرف. کندکنندگان، فراهم میگیري مصرفصمیمهاي کنترل و ت

  .کنندکنندگان براي آنها ارسال میهاي مشخص شده توسط مصرفکنندگان را در زمان

eDART :کنندگان و یک ابزار افزار براي تولیدافزار که نیز بر پایه اینترنت است، یک نرماین نرم

هاي دهد تا درخواستکه این اجازه را به تولیدکنندگان و صاحبان انتقال میباشد دهی میگزارش

دهد تا همچنین این اجازه را می. خاموشی تولید و انتقال خود را به صورت الکترونیکی اعالم کنند

ها و گزارشات بدست آمده، استفاده کنندگان اطالعات خاموشی خود را با مشاهده وضعیت خاموشی

  .مدیریت کنند

eFTR )افزار مورد استفاده اعضا و سایر مشتریان انتقال، براي این نرم: )حقوق مالی انتقال

  .گیرد قرار میFTRمدیریت معامالت 

  

  

                                                                            
١ Locational Marginal Price 
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  حساب بازار روزانه  تسویه13-5
  

ها هزینه انرژي حساباین صورت. شوند به صورت ماهانه صادر میPJMها در بازار صورتحساب

باشد، اي منطقه اي می را بر مبناي قیمت بازار که به صورت قیمت حاشیهخریداري شده خریداران

-هاي حسابداري نیز براي بازیگران بازار صادر میها گزارشحسابهمراه با صورت. نمایدمحاسبه می

سایر موارد . دهندحساب را به تفکیک شرح میها ریز اعداد موجود در صورتاین گزارش. شود

  .  به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است6ها در فصل ابحسموجود در صورت

اي  به صورت قیمت حاشیهPJMهاي گذشته نیز اشاره شد، قیمت بازار در همانطور که در بخش

-گذاري ، براي هر گره در سیستم انتقال، یک قیمت تعیین میدر این روش قیمت. منطقه اي است

کنندگان انرژي برق را به قیمت تعیین شده براي فگذاري، تمام مصردر این سیستم قیمت. شود

کنندگان، انرژي را به قیمت خرند و تمام تولیداي که بار مصرفی آنها در آن گره قرار دارد، میگره

  .  فروشنداي که مولدشان در آن قرار دارد، میتعیین شده براي گره

  :شوداي محلی به صورت زیر تعریف میبنابراین قیمت حاشیه

اي محلی، هزینه فراهم کردن انرژي براي یک مگاوات افزایش بار در یک گره مورد هزینه حاشیه"

اي تلفات می اي انتقال و هزینه حاشیهاي تولید، هزینه حاشیهنظر با در نظر گرفتن هزینه حاشیه

 ".باشد

  .بوداي محلی به عوامل زیر وابسته خواهد گذاري حاشیهلذا تعیین قیمت به روش قیمت

 )در آن ناحیه(اي تولید هزینه حاشیه •

 اي انتقالهزینه حاشیه •

 اي تلفاتهزینه حاشیه •
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اي تولید هر به عنوان مثال، هزینه حاشیه. آیندمقادیر مذکور با توجه یه شرایط شبکه بدست می

سط اي انتقال و تلفات نیز توهاي حاشیههزینه. شودتولیدکننده توسط خود تولیدکننده ابراز می

 به تفصیل 3اي مذکور در فصل هاي حاشیهنحوه محاسبه هزینه. گردندبردار شبکه محاسبه میبهره

  .با ذکر چند مثال بررسی شده است

حساب با خریداران، بررسی شرایط به وجود آمدن خطاي شرکت مورد آخر در زمینه تسویه

 بسیاري از بازارهاي دیگر دنیا،  نیز همانندPJMبه طور کلی در بازار . خریداران در بازار است

پردازند، بر مبناي قیمت اي که خریداران بازار روزانه بابت برق مصرفی خود در این بازارها میهزینه

در صورتیکه خریداري بیشتر از میزان خریداري شده در . تسویه بازار روزانه در مکان خریدار است

شود، که معموال باالتر اي با وي محاسبه می بازار لحظهبازار روزانه، مصرف نماید، مابقی توان با نرخ

در شرایطی که خریدار بیش از میزان نیاز خود برق را خریداري نماید، در . از بازار روزانه است

تواند توان خریداري شده مازاد خود را در بینی کند، میصورتیکه قبل از لحظه اجرا شرایط را پیش

در غیر اینصورت این توان وارد شبکه شده ولی خریدار به ازاي این . انداي به فروش برسبازار لحظه

لذا به دلیل خریداري توان و مصرف نکردن آن، متضرر خواهد . کندتوان مبلغی را دریافت نمی

تر شود، خریدار در شرکت کردن در بازار روزهاي آینده، بهتر و بهینهاین ضرر سبب می. گشت

  .شرکت نماید
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  مقدمه  14-1

  

 در بازارهاي انرژي الکتریکی یکی از اساسی ترین  و 1طراحی نحوه انجام گرفتن مزایده

 یا 2طرفهتواند به صورت مزایده یکباشد که میتأثیرگذارترین عوامل در طراحی ساختار یک بازار می

فروش بر اساس روش /با توجه به ساختار مزایده در بازار تعیین قیمت خرید. ی شود طراح3دوطرفه

در مزایده . گیرد انجام می5فروش واحد/ و یا  قیمت خرید4پرداخت با توجه به میزان مبلغ پیشنهادي

یکی از طرفین به عنوان مثال تولیدکنندگان پیشنهاد ) مشابه وضعیت کنونی بازار ایران(یک طرفه، 

و ) منحنی عمودي(مت و تولیدات خود را به بازار اعالم نموده و بازار با توجه به میزان تقاضا قی

شود که بر اساس آن تقاطع منحنی هاي تولید و منحنی عمودي میزان تقاضا، قیمتی حاصل می

 و شوندتولیدکنندگانی که قیمت پیشنهادي آنها در زیر قیمت حاصله بوده به عنوان برنده اعالم می

، گردد و با توجه به قیمت پیشنهادي او پرداخت میPay-as-bidروش به هر تولیدکننده بر اساس 

شود،  نیز نام برده می6آمیزلذا در برخی مراجع، از این روش قیمت گذاري با عنوان مزایده تبعیض

ده پرداخت ها یکسان نبوده و به هر تولیدکننده به میزان پیشنهاد داده شچرا که میزان پرداخت

یکی از مسائلی نیز که در این روش قیمت گذاري مورد بحث قرار می گیرد اینست که . شودمی

کنندگان می توانند به نوعی قدرت در بازار را در بسیاري از تولیدکنندگان با دانستن نیاز مصرف
                                                                            
١ Auction Design  
٢ Single-sided Auction 
٣ Double-sided Auction 
٤ Pay as Bid 
٥ Uniform 
٦ Discriminatory Auction 
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م کرده و در هاي پیشنهادي فراتر از میزان حقیقی هزینه تولید در بازار اعالدست گرفته و قیمت

 نموداري از میزان قیمت پیشنهادي 1-14شکل .  مجموع سطح قیمتهاي پیشنهادي باال می رود

 و متوسط قیمت در بازار Uniformدر بازار و قیمت واحد در بازار در روش ) A-F(تولید کنندگان 

ولید بخشهاي زرد رنگ تفاوت میان قیمت پیشنهادي ت.  را نشان می دهدPay-as-bidبا روش 

کنندگان و هزینه هاي حقیقی تولید را نشان می دهد که در مقایسه با روش قیمت گذاري 

 نیز مشخص است، در صورتیکه بازار به 1-14همانطور که در شکل . یکنواخت قابل توجه می باشد

در . شونداي خود وارد بازار میهاي حاشیهروش یکنواخت اجرا گردد، تولیدکنندگان با هزینه

بینی قیمت بازار، سعی ، تولیدکنندگان با پیشPay-as-bidیکه در زمان اجراي بازار با روش صورت

اي بسایر کمتري نیز اي که هزینه حاشیهدر نتیجه تولیدکننده. کننددر حداکثر کردن سود خود می

 هیچ نکته دیگر آنکه در این روش،. ، ممکن است در بازار برنده نشود)Aمانند تولیدکننده (دارد 

   .گونه رقابتی میان خریداران تعریف نمی شود

  
 Pay-as-bid و Uniformپیشنهادات تولیدکنندگان و قیمت در بازار در روشهاي : 1-14شکل 7

  



  PJMبازار برق 
  هاي ضروري به منظور دوطرفه کردن بازار برقنیازمندي

 

 187

در روش مزایده دوطرفه با قیمت واحد، قیمت واحد حاصل از تقاطع نمودار تجمعی عرضه و تقاضا  

امروزه در بسیاري از .   و فروش در کلیه مبادالت پذیرفته شده تعیین می شودقیمت مبناي خرید

بازارهاي برق دنیا از مزایده دوطرفه و انجام مبادالت با قیمت واحد بهره گرفته می شود و در طی 

سالهاي گذشته بسیاري از بازارهاي برق دنیا از جمله بازار برق ژاپن از مدل مزایده یک طرفه به 

ایجاد . مطالعات زیادي در زمینه طراحی بازار صورت گرفته است.  دوطرفه روي آورده اندمزایده

هرگونه تغییر در ساختار بازار مستلزم انجام مطالعات عمیق، سنجیدن کلیه جوانب و طراحی پیش 

در این راستا و با توجه به مطالعات صورت گرفته از سه . نیازات الزم براي ساختار جدید می باشد

ازار دوطرفه موفق دنیا،  عوامل زیر جهت رقابتی کردن سمت تقاضا در مبادالت انرژي الکتریکی ب

  .ضروري می باشند

  

    برنامه ریزي مدون نحوه اجراي بازار14-2

با توجه به اینکه در مزایده دوطرفه، هر دو طرف خریدار و فروشنده به پیشنهاد حجم مبادالت و 

. ه پیشنهاد دهی جامعی جهت شرکت خریداران در بازار تعریف شودپردازند بایستی نحوقیمت می

تواند به صورت پله اي و براي ساعت به ساعت یا به صورت بلوکی طراحی پیشنهادات قیمت می

روشهاي پیشنهاددهی ساعتی، بلوکی، ساعتی انعطاف پذیر و پیشنهاددهی بلوکهاي مرتبط . شود

 که می توان با در نظر گرفتن شرایط خاص بازار ایران، شده با یکدیگر الگوهاي مناسبی هستند

. طراحی نمود که کلیه نیازمندیها و شرایط خاص خریداران  و تولیدکنندگان را پوشش می دهند

سپس بایستی زمان بندي صحیحی جهت ارسال فرم هاي پیشنهاددهی در نظر گرفته شود و نحوه 

  .رونیکی و یا هر دو تعیین گرددارسال فرم ها از طریق فاکس یا به صورت الکت
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  هاي نرم افزاري   نیازمندي14-3

هاي سیستم، تدوین نرم افزار، یا سیستم تحت وب براي دریافت اطالعات یکی دیگر از نیازمندي

بانک اطالعاتی سیستم فوق بایستی از امنیت بسیار باالیی برخوردار . پیشنهادات دو طرف می باشد

 ، شناسه و کد عبوري به هر شرکت کننده داده می Nordpoolازارها نظیر در بسیاري از ب. باشد

فروش خود بپردازند که براي باال /شود تا از طریق سیستم تحت وب به ارسال پیشنهادات خرید

رفتن امنیت شبکه، کلیه اطالعات به صورت رمز در آمده و کد گشایش اطالعات هر شرکت کننده با 

ه اساسی دیگر طراحی نرم افزار اجراي بازار می باشد که مستلزم طراحی نکت.  دیگري متفاوت است

ایست که این بار کلیه پیشنهادات خریداران نیز در ایجاد قیمت تمام شده بازار در ساعت به گونه

  . مزبور در نظر گرفته شود

  

    تبادل ارتباطات میان بهره بردار شبکه و بازار14-4

الت در یک محیط رقابتی، بایستی به نوعی باشد که هر خریدار از هر با توجه به آنکه انجام مباد

نقطه کشور بتواند آزادانه به انجام مبادله اي با تولید کننده اي از نقطه دوردست دیگر و بدون در 

نظر گرفتن ایجاد تراکم در شبکه بپردازد، بهره بردار شبکه، که مسئول حفظ امنیت در شبکه می 

تباط مستحکمی با بازار داشته و کلیه اطالعات خطوط و شبکه را در اختیار شرکت باشد،  بایستی ار

کنندگان در بازار و بازار قرار دهد و تدابیر ویژه اي جهت مقابله با به وجود آمدن تراکم در شبکه به 

د برگزاري بازارهاي لحظه اي از دیگر نکات حائز اهمیت در طراحی بازار است که می توان. کار بندد

  . توسط بهره بردار شبکه، جهت تنظیم میزان عرضه و تقاضا برپا شود
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    برپایی بازار تنظیم کننده 14-5

فروش پس از /یکی دیگر از نیازهاي سیستم، وجود بازارهایی جهت تنظیم میزان مبادالت خرید

بازار، بسته شدن بازار روزانه می باشد که خود مستلزم طراحی زمان بندي صحیح اجراي این 

  . سیستم هاي نرم افزاري و ارتباط با بهره بردار شبکه و بازار می باشد

  

  OTC  امکان انجام مبادالت دوطرفه در خارج از بازار و در 14-6

با توجه به اینکه ممکن است قراردادهاي تعدادي از شرکت کنندگان در بازار روزانه پذیرفته نشود، 

 و یا بازار تنظیم کننده اي موجود باشد، تا Power exchange بایستی بازار دو طرفه در خارج از

  . آنها بتوانند به انجام مبادالت خود بپردازند

  

    نحوه تسویه حساب قراردادهاي دوطرفه14-7

از آنجاییکه با دو طرفه کردن سیستم میزان تسویه حسابها افزایش قابل توجهی پیدا می کند و باید 

ز شرکت کنندگان در بازار صادر شود، بایستی ارگان خاصی براي صورت حسابی براي هر یک ا

تسویه کلیه مبادالت در بازار در نظر گرفته شود و زمان بندي دقیقی جهت ارسال صورت حسابها، 

  .   نحوه دریافتها و مهلت ارسال اعتراضات و رسیدگی به آنها تعریف گردد

  

  لضمان   قراداد بازار با بانک ها و دریافت وجه ا14-8

نمایند و ریسک آن وجود دارد کنندگان بسیاري در بازار دو طرفه شرکت میبا توجه به آنکه شرکت

هاي خود بپردازند، بایستی هر کنندگان نتوانند در موعد مقرر به پرداخت هزینهکه بسیاري از شرکت

هاي قابل قبول کننده در سمت تقاضا مجاب شود که حساب وجه الضمانی را در یکی از بانکشرکت

  . بازار باز نماید تا در صورت قصور در پرداخت از حساب وجه الضمان پرداخت شود
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    تدوین قوانینی جامع جهت ورود خریداران به بازار14-9

در حوزه تدوین قوانین بازار، بایستی فصل جدیدي به آیین نامه اضافه گردد که در آن شرح تفضیلی 

قوانین مربوط به نحوه . جهت انجام مبادالت هر شرکت کننده ذکر شوددقیقی از کلیه قوانین الزم 

برخورد با متخلفین، یا سایر جرایم احتمالی تدوین شوند و در اختیار کلیه شرکت کنندگان در بازار 

  . قرار گیرد

  

    واحد نظارت بر بازار14-10

یر بازار تنظیم و لحظه اي و با با افزایش شرکت کنندگان در بازار و ایجاد بازارهاي فیزیکی الزم نظ

در نظر گرفتن حجم مبادالت، تسویه حسابها و سایر بخشهاي بازار، وجود یک واحد نظارتی که بر 

  . عملکرد کلیه بازیگران در بازار نظارت نماید، غیر قابل اجتناب می باشد

  

  هاي اطالعاتی  شفاف سازي کلیه اطالعات در بازار و ایجاد زیرساخت14-11

سازي اطالعات در ی از عوامل موثر در موفق بودن بازارها و کاهش بسیاري از هزینه ها شفافیک

رسانی دقیق و هاي اطالعاتی و اطالعهاي مختلف بازار می باشد که مستلزم وجود زیرساختجنبه

هم کنندگان در بازار را از آخرین اخبار مطراحی سیستم هاي مخابراتی که شرکت. باشدکارآمدي می

 Nord poolبه عنوان مثال در بازاربرق . در بازار آگاه سازد، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است

  .هاي مختلف بازار را مهیا می سازدرسانی میان بخش اطالعEdielسیستم 
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    مقدمه15-1

  

ارش، به بررسی روند اجرا و نحوه عملکرد سه بازار دوطرفه موفق دنیا هاي مختلف این گزبخش

ها شامل تمامی جزئیات این بازارها اعم از انواع بازیگران و اجزاء بازارها، این بررسی. پرداخته است

حساب و صدور صورتحساب، انواع قوانین حاکم بر اجراي بازار، نحوه اجراي بازارها، نحوه تسویه

اندازي بازار و نحوه شرکت در این بازارها، هاي اولیه براي راهجود در این بازارها، نیازمنديقرارهاي مو

، Ontario(بندي و مقایسه بازارهاي مختلف مورد مطالعه هدف از ارائه این فصل جمع. بوده است

Nordpool ،PJM (تار هاي بازارهاي مذکور، از نقطه نظرهاي اجراي بازار، ساخویژگی. باشدمی

  .بازارها و قوانین موجود، مقایسه خواهند شد

  

  

 از نقطه نظر نوع بازارهاي موجود، بندي بازارهاي مورد مطالعه  جمع15-2

  قوانین و نحوه اجراي بازار 
 

  Ontario  بازار 15-2-1

در .  آغاز نموده است2002 کانادا، فعالیت خود را از سال Ontario واقع در ایالت Ontario بازار 

ترین بازارهاي برق در ناحیه آمریکاي شمالی به  یکی از موفقPJMحال حاضر، این بازار پس از 
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 میلیون مشترك را برعهده 5دهی به بیش از این بازار در حال حاضر وظیفه سرویس. آیدشمار می

.  مگاوات بوده است31000 به میزان 2006ظرفیت نصب شده، موجود در این بازار تا سال . دارد

- تعداد زیادي از مصرف. بوده است) 2009سال ( نفر 299کنندگان بازار نیز بالغ بر تعداد شرکت

، )ساعت در سال هزار کیلووات250بیشتر از (کنندگان برق این بازار، با توجه به میزان مصرف خود 

ز طریق توانند به صورت مستقیم در این بازار شرکت کرده و برق مورد نیاز خود را مستقیما امی

IESOتامین نمایند  .  

  

 Ontario  انواع بازارهاي موجود در 15-2-1-1

یکی از مهمترین این بازارها، بازار انرژي روزانه است که .  بازارهاي مختلفی وجود دارندOntarioدر 

 روز قبل، بار مصرفی خود را 10کنندگان در این بازار، از به صورت دوطرفه اجرا شده و شرکت

 5هاي قیمت تسویه این بازار به ازاي بازه. رسانندنموده و یا تولید خود را به فروش میخریداري 

  .آیدها، قیمت انرژي ساعتی بدست میاي محاسبه شده و درنهایت به کمک این قیمتدقیقه

 10این بازارها که شامل رزرو .  هستندOntarioبازارهاي رزرو، دسته دیگري از بازارهاي موجود در 

شوند، توان تامین نشده شبکه اي غیرگردان می دقیقه30اي غیرگردان و  دقیقه10اي گردان، قهدقی

-پذیر داوطلب، تامین میبه به کمک تولیدات ژنراتورهاي گرانتر و یا کاهش بار بارهاي مدیریت

  .نمایند

 و توان داکتیو بازار خدمات جانبی نیز در این ساختار شامل خدماتی از قبیل کنترل ولتاژ، فرکانس

  .گیردشبکه است که به منظور تامین قابلیت اطمینان شبکه، مورد استفاده قرار می

هاي ناشب از تغییرات قیمت در د ریسکنتوان میOntarioعالوه بر بازارهاي فوق، بازیگران بازار 

ها جنبه مالی دارند، این قراردادها، که تن. بازار را از طریق عقد قراردادهاي دوطرفه به حداقل برسانند
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سبب افزایش توانایی طرفین به منظور مدیریت نوسانات قیمت شده، ولی تاثیري در تصمیمات 

  .بردار مستقل شبکه نخواهند داشتپخش بار بهره

هاي پاسخ توانند در برنامهکنندگان برق این بازار، عالوه بر تمامی بازارهاي ذکر شده، میمصرف

  .کت کنند، که خود سبب افزایش قابلیت اطمینان سیستم خواهد شدتقاضاي اضطراري نیز شر

  

  اجراي بازار انرژي روزانه نحوه 15-2-1-2

 صبح روز قبل از اجراي بازار، در 11 الی 6بایست بین ساعات پیشنهادات بازیگران بازار روزانه می

توانند شامل زیگران بازار میاین پیشنهادات براي تمامی با(هاي بازار ثبت گردند سیستم پایگاه داده

در . شودهاي شبکه، اجرا میپس از آن، برنامه بازار بدون در نظر گرفتن محدودیت).  پله باشند20

. گرددهاي شبکه، الگوریتم اجراي بازار با محدودیت اجرا میصورت بوجود آمدن نقض محدودیت

  . گیردنتایج حاصله براي روز آینده، در اختیار بازیگران قرار می

اي شبکه، اجرا اي و با توجه به شرایط لحظه دقیقه5در ادامه و در روز بازار، برنامه بازار براي هر بازه 

هاي مالی خواهند حسابها، اساس تسویهاین قیمت. آیند دقیقه بدست می5هاي هر شده و قیمت

-پذیر بازار وارد میدیریتحساب مربوط به عناصر مها عینا در صورتبه نحوي که، این قیمت. بود

هاي فوق محاسبه شده و در ناپذیر، قیمت انرژي ساعتی، به کمک قیمتبراي عناصر مدیریت. شوند

  . شوندحساب وارد میصورت

اي نیز به هر دو صورت با محدودیت و بدون  دقیقه5هاي توجه شود که اجراي برنامه بازار در بازه

هاي تسویه بازار در  که در برنامه بدون محدودیت، تنها قیمتبه این صورت. محدودیت خواهد بود

در . گیرندحساب بازار مورد استفاده قرار میآیند، که در تسویهاي بدست می دقیقه5هاي بازه

هاي سیستم، سبب ناکارآمدي این اجرا از دید مرکز کنترل صورتیکه، در نظر نگرفتن محدودیت
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. شود، تا فرامین مرکز کنترل بدست آیندلگوریتم با محدودیت اجرا میحله بعد، ارلذا در م. گرددمی

  . حساب مالی مشترکین، نخواهد بوداین الگوریتم، مبناي تسویه

  

   قراردادهاي جاري در سمت تقاضاي این بازار15-2-1-3

، سهم بسیار اندکی از swap و forward، قراردادهاي مالی از قبیل Nordpoolبرخالف بازار 

بیشترین قراردادهایی که بخش تقاضا با آنها . دهندجم معامالت این بازار را به خود اختصاص میح

یکی از مهمترین انواع این قراردادها، . هاي جانبی شبکه هستندمواجه است، قراردادهاي سرویس

-ریتهاي مدیریت مصرف از قبیل، برنامه کاهش بار اضطراري، برنامه بارهاي مدیشرکت در برنامه

از دیگر . پذیر ساعتی هستندپذیر، برنامه کاهش بار انتقالی و همچنین برنامه بارهاي مدیریت

، خدمات تنظیم، Black startتوان به قراردادهاي قراردادهاي مربوط به خدمات جانبی نیز می

  .کنترل ولتاژ و کنترل توان راکتیو، اشاره نمود

  

  Nordpool  بازار 15-2-2

 با داشتن بیشترین حجم مبادالت مالی و فیزیکی انرژي الکتریکی به Nord poolبرق  امروزه، بازار

این بازار در بین کشورهاي اروپایی بزرگترین بازار . عنوان بزرگترین بازار برق اروپا  مطرح می گردد

-میگذاري پویا، از معتبرترین بازارهاي برق به شمار برق بوده و به جهت شفافیت عملکرد و قانون

-این بازار عالوه بر داشتن بازار انرژي و بازارهاي مرتبط با این بازار، داراي بورس برق نیز می. آید

عالوه بر آن،  داراي بازار مبادالت گاز و بازار کربن نیز هست و به علت استانداردسازي . باشد

ي گلخانه اي، در اروپا قراردادهایی در زمینه سهمیه مجاز میزان تولید دي اکسید کربن و سایر گازها

  .  پیشگام می باشد
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 1993دانمارك، از سال  نروژ، سوئد، فنالند و چهار کشور اصلی از  متشکلNord poolبرق  بازار

، در راستاي محقق سازي پروژه هاي 2005سال  در. به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود

بخش  (Kontek می باشد، Nord poolق  که یکی از اهداف بلند مدت بازار بر 1اشتراك بازارها

یکی از نکات .  کشور ایسلند هم به این مجموعه کشورها پیوستند2008و در سال ) شمالی آلمان

قابل توجه در طراحی این بازار، توانایی آن در ایجاد ارتباط مستمر و موفق بین چند کشور عضو بازار 

  . گردد حاصل میNordelاین ارتباط به کمک ارگانی تحت عنوان . است

  

 میلیون جمعیت را دارا می باشند که میزان کل مصرف این 25مجموعه این کشورها بالغ بر 

  گزارش شده TWh  2/409  بوده و میزان کل تولید TWh  6/412  ،2007مجموعه در سال 

  . است

  

 Nord Pool  انواع بازارهاي موجود در 15-2-2-1

 Nord pool spot( بازار فیزیکی: مده قابل تفکیک است  به دو بخش عNord poolبازار برق 

AS (مالی  و بازار)Nord pool ASA . ( درصد انرژي مصرفی در کشورهاي  60بیشتر از 

Nordicامکان عقد قراردادهاي کوتاه مدت ،در بازار فیزیکی . از طریق بازار فیزیکی تأمین می شود 

) Elbas(،  بازار تنظیم کننده )Elspot(ازار روز قبل با تحویل فیزیکی انرژي وجود دارد و توسط ب

حجم مبادالت انجام شده در مجموعه بازارهاي . تحقق می یابد) Real-Time(اي و بازار لحظه

)   میلیون یورو 4/9068معادل  (TWh 6/290، 2007  و در سال Nordpool Spotفیزیکی 

و ) 2008تا پایان دسامبر ( عضو Elspot ،333تعداد شرکت کنندگان در بازار روزانه .  بوده است

  .  می باشدElbas عضو در بازار تنظیم کننده 66

                                                                            
١  Market coupling 
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، انجام مبادالت مالی انرژي الکتریکی را در بزرگترین بازار اشتقاقی Nordpool ASAبازار مالی 

 شرکت کنندگان می توانند با شرکت در بازار مالی فوق قراردادهاي متنوع. جهان مهیا می سازد

امروزه انجام مبادالت مالی میان . ، آلمان و هلند منعقد سازندNordicاشتقاقی را میان کشورهاي 

 و قراردادهاي بین المللی با سایر کشورها شامل Nordpool ASA توسط Nordicکشورهاي 

مجموعه بازیگران .  انجام می پذیردNASDAQ OMXآلمان و هلند تحت لیسانس شرکت 

 کشور دنیا می 22 عضو از NASDAQ OMX ،391 و Nordpool ASAشرکت کننده در 

قراردادهاي اشتقاقی ارائه شده در بازارهاي مالی مشتمل بر . )2008تا پایان دسامبر (باشند 

، ) ماهه3( سال،  فصلی 6قراردادهاي قراردادهاي میان مدت و بلند مدت ساالنه تا مدت زمان 

در جهت پوشش دادن ریسک موجود در مبادالت انرژي ماهیانه، هفتگی و روزانه می باشند که 

تسویه حساب است که  بازار مالی داراي دو بخش عمده  مشاوره و.  الکتریکی صورت می گیرند

 و در 2007حجم مبادالت انجام شده در سال .  می باشندNASDAQ OMXتحت مالکیت 

 ( TWh 5/1406، 2008سال و در )  میلیون یورو43202معادل  ( TWh 9/1059بازارهاي مالی  

  . بوده است)  میلیون یورو74841معادل 

  .باشندالزم به ذکر است که تمامی بازارهاي مذکور، به صورت دوطرفه در حال اجرا می

  

  اجراي بازار انرژي روزانهنحوه   15-2-2-2

 به 10ت غالباً ساع( صبح 10:30موظف هستند تا ساعت  ) TSOs( بهره برداران شبکه انتقال هیکل

 ي اختصاص داده شده به قراردادهاي هاتی بازار ظرفيروز قبل از اجرا)  شودی اعالم میطور رسم

Elspotمختلف ی را در نواح Elspotی شبکه می دچار گرفتگادی که به احتمال زی و در نواح 

 ی نواحانی مجاز مبادالت مي هاتیبه عنوان مثال ظرف.  برسانندElspot را به اطالع بازار ،دشون

Elspot کلیه شرکت کنندگان در بازار .  شوندی مانی بElspot 12:00 موظف هستند تا ساعت 
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فروش خود را به صورت یکی از انواع فرم هاي ارائه شده پیشنهادي /روز قبل کلیه پیشنهادات خرید

بل   و پیشنهاد قیمت ساعتی قا٢، پیشنهاد به صورت بلوکی١پیشنهاد به صورت ساعت به ساعت(

کنندگان پیشنهادات خود را از طریق سیستم  در صورتیکه شرکت.به بازار اعالم نمایند) ٣تغییر

در .  پله در پیشنهاد خود داشته باشند64توانند تا الکترونیکی طراحی شده به بازار اعالم دارند، می

 پله و 16داکثر بایست پیشنهاد خود را در حصورت بروز مشکل در سیستم الکترونیکی، بازیگران می

 که ی و شرکت کنندگاندکنندگانی آن دسته از تولنیهمچن  .از طریق فاکس به بازار ارسال نمایند

 شی و پدی تولی برنامه زمانیستی هستند، بالی دخندهی بازار روز آي لحظه امی تنظيدر برنامه بازارها

 بر Elspot سپس . برسانند )TSO( مصرف خود را به اطالع بهره بردار شبکه مربوطه زانی مینیب

 ي های منحنلی تشکقیفروش شرکت کنندگان در بازار و از طر/ دی دوطرفه خرشنهاداتیاساس پ

به ) System price( واحد متی قکی گریکدی دو نمودار با نی عرضه و تقاضا، و قطع دادن ایتجمع

پس از محاسبه قیمت . دیا نمیمحاسبه م  ندهی هر ساعت از روز آي تمام شده بازار برامتیعنوان ق

در  (13:00 موظف است حداکثر تا ساعت Elspotتمام شده بازار براي ساعت به ساعت روز بعد، 

کلیه برنامه ریزي هاي انجام شده براي روز آینده شامل برنامه زمانی، ) 13:30بعضی موارد خاص تا 

ع شرکت کنندگان و بهره قیمت تمام شده قرارداد، حجم و نواحی قیمت ایجاد شده را به اطال

شرکت .  برساند) که مسئولیت تنظیم تعادل در شبکه را برعهده دارند(برداران شبکه انتقال 

 دقیقه پس از زمان اعالم نتایج اجراي بازار هرگونه شکایات خود را نسبت 30کنندگان می توانند تا 

  . به برنامه ریزي هاي انجام شده به اطالع بازار برسانند

.   می باشدElspot روز فوق، آخرین مهلت ارسال شکایات و زمان بسته شدن بازار 14:00ت تا ساع

از زمان بسته شدن بازار )  ساعت36شترین حالت، یدر ب(با توجه به اینکه مدت زمان نسبتاً طوالنی 

                                                                            
١ Hourly Bids 
٢ Block Bid 
٣ Flexible Hourly Bid 
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Elspot تا اجراي قرارداد ساعتی در فرداي آن روز وجود دارد و در این مدت زمان ممکن است 

 برپا می شود که به Elbasیراتی در وضعیت تولید و مصرف ایجاد شود، بازار متعادل کننده تغی

هاي ساعتی فیزیکی را منعقد دشرکت کنندگان این امکان را می دهد تا متناسب با نیاز خود قراردا

 را برعهده Elbas  مسئولیت برگزاري بازار Nordpool Finland Oy (NPF)شرکت .  کنند

تا یک  ) Elspotزمان بسته شدن (  روز قبل از روز اجراي قراردادها 14:00 بازار از ساعت این. دارد

از یک ساعت قبل از قرارداد بازارهاي لحظه اي باز . ساعت قبل از زمان اجراي قرارداد باز می باشد

  .  اشدمی شوند که برگزار کننده آنها اپراتور شبکه انتقال مربوط به ناحیه تحت پوشش آنها می ب

تواند با مقادیر اي، میدر نهایت و با توجه به اینکه تولید، مصرف و شرایط خطوط انتقال لحظه

هاي زمانی کوتاه اي نیز وظیفه حفظ تعادل در بازهبینی شده بازار متفاوت باشد، لذا بازار لحظهپیش

  .گیردرا برعهده می

  

  ار  قراردادهاي جاري در سمت تقاضاي این باز15-2-2-3

 ، قراردادهاي 1 به صورت قراردادهاي ساعتیElspotقراردادهاي موجود در بازار فیزیکی روزانه 

حداقل .  ساعت شبانه روز، روز بعد می باشند24 براي 3 و قراردادهاي ساعتی انعطاف پذیر2بلوکی

 بوده و قیمتهاي پیشنهادي بایستی با دو رقم اعشار بر حسب MWh/h 1/0میزان قراردادها 

NOK/MWh یا  )SEK و DKK (  و سه رقم اعشار بر حسبEUR/MWhبیان شوند  .   

. امروزه حجم قابل توجهی از تبادالت انرژي الکتریکی در بازارهاي اشتقاقی مالی صورت می گیرند

 Power Exchange(شرکت کنندگان می توانند قرارداد مالی خود را در بازار مبادالت انرژي برق 

 تهیه و تدوین شده اند استفاده Nord pool و از قراردادهاي استانداردي که توسط منعقد نمایند) 

                                                                            
١ Hourly Contracts 
٢ Block  Contracts 
٣ Flexible Hourly Contracts 
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 Nord بر اجراي صحیح قراردادها نظارت داشته و بخش ASA  Nord Poolنمایند، در این حالت

pool Clearingحالت دیگر اینست که خریدار و .  تسویه حساب قراردادها را انجام می دهد

تسویه .  مستقیماً با یکدیگر به انعقاد قرارداد بپردازند1OTC ازار دو جانبه فروشنده با شرکت در ب

 انجام می شود ولی قراردادهاي Nord Pool Clearing نیز توسط OTCحساب قراردادهاي 

OTCد از قابلیت انعطاف پذیري بیشتري نسبت به قراردادهاي استاندار Nord pool برخوردارند و 

  .  د روي کوچکترین جزئیات با یکدیگر به تفاهم برسندطرفین معامله می توانن

  :  موجود می باشند عبارتند ازNord poolقراردادهاي استانداردي که در بازار مالی 

 Future)( قرارداد آینده  •

 Forward)( قرارداد پیش فروش  •

 )Options(  قرارداد خرید و فروش تضمینی  •

  )Call Option( فروش تضمینی  §

  )Put Option( ی خرید تضمین §

  )CFD2 contracts(قراردادهاي بر مبناي تفاوت قیمت در نواحی مختلف بر اثر تراکم شبکه  •

در بسیاري موارد می توان براي پوشاندن ریسک ناشی از تغییرات قیمت در مبادالت حجیم و 

  . درازمدت از ترکیب چندین قرارداد مالی استفاده نمود

  

   زار  انواع مشترکین با15-2-2-4

 مشترکین فعال، به .فعال و غیر فعالمشترکین . شوندعمدتا مشترکین بازار به دو دسته تقسیم می

بردار شبکه تنظیم توانند تولید و یا مصرف خود را مطابق نظر بهرهگردد که میمشترکینی اطالق می

                                                                            
١ Over the Counter Market (Bilateral Market) 
٢ Contract For Difference 
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مشترکین غیر فعال . باشندکنندگان از این گروه میاي از مصرفتولیدکنندگان انرژي و دسته. کنند

کنندگانی که  مصرف.توانند مصرف خود را تنظیم کنندکنندگانی هستند که نمینیز عمدتا مصرف

توانند در بردار شبکه را داشته باشند، میهاي زمانی مورد نظر بهرهتوانایی کاهش بار خود در بازه

  . ایندهاي اضطراري شبکه شرکت نمهاي توان رزرو و سایر برنامهبرنامه

 

  PJM  بازار 15-2-3

PJMایالت آمریکا و بخشی از 13این بازار، . را داراست هاي برق آمریکا یکی از بزرگترین شبکه 

ظرفیت . گردد عضو را شامل می550 بیش از PJMبازار . ایالت کالیفرنیاي این کشور را در بر دارد

.  میلیون نفر هستند51آن، تقریبا  مگاوات و جمعیت تحت پوشش 163500 نیز بالغ بر PJMتولید 

اندازي  راه1997 نیز در سال PJMگذاري شده و بازار برق  پایه1927، از سال PJMساختار شبکه 

  .شده است

  

  PJM  انواع بازارهاي موجود در 15-2-3-1

در ادامه این بخش، انواع بازارهاي . گردد نیز، بازارهاي متفاوتی اجرا میPJMدر شبکه تحت نظر 

  .شوند، به طور خالصه معرفی میPJMموجود در 

هر دوي این . شوداي تقسیم می، به دو بازار روزانه و لحظهPJMبازار انرژي : بازار انرژي  -

در بازار روزانه، فروشندگان برق خود را در بازار . شوندصورت دوطرفه اجرا میبازارها به

این بازار در روز قبل از اجراي فیزیکی، . نمایندعرضه نموده و خریداران آنرا خریداري می

 بازار به بیانی دیگر، قیمت. آینداي بدست میهاي ناحیهدر این بازار، قیمت. گردداجرا می

PJMدر نواحی مختلف شبکه و با توجه به شرایط شبکه و خطوط انتقال، متفاوت است ، .

. گردد دقیقه اجرا می5براي هر اي انرژي، پس از آن و در روز اجراي فیزیکی، بازار لحظه

اي بازار به ازاي هر هاي ناحیهاي شبکه اجرا شده و قیمتاین بازار، با توجه به شرایط لحظه
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نکته قابل توجه این است که در صورتیکه تراکم در بین . گردند دقیقه، محاسبه می5

  .برابر خواهند بوداي، با قیمت تسویه بازار، هاي ناحیهخطوط وجود نداشته باشد، قیمت

.  وجود داردPJMدر کنار اجراي بازار انرژي، بازار توان رزرو نیز در ساختار : بازار توان رزرو   -

. نمایداي شبکه را تامین می دقیقه30شود، رزرو این بازار نیز که به صورت رقابتی اجرا می

با کاهش بار خود، به توانند در این بازار شرکت نموده و ، میPJMپذیر بارهاي مدیریت

  .افزایش ظرفیت توان رزرو شبکه کمک کنند

 بیشتر تحت عنوان سرویس خدمات PJMبازار خدمات جانبی، که در : بازار خدمات جانبی  -

- برداري مطمئن و قابل اعتماد از شبکه انتقال را تضمین میشود، بهرهجانبی شناخته می

اندازي هاي راهئه شده در این بخش، سرویسهاي اراترین سرویسبه طور کلی، عمده. کند

  . هستند2 و تنظیم شبکه1پس از خاموشی سراسري

کنندگان بازار این بازار نیز به منظور کاهش ریسک شرکت: بازار مالی حق خدمات انتقال  -

این بازار به خریداران برق کمک . روزانه در تامین انرژي مورد نیاز خود، طراحی شده است

 خود به کمک خریداري نمودن حق خدمات انتقال، خود را در مقابل وجود تراکم کند، تامی

  .در شبکه و اختالف قیمت برق در نواحی مختلف، بیمه نمایند

. توانند، قراردادهاي دوطرفه نیز با هم منعقد نمایند میPJMدر کنار بازارهاي فوق، بازیگران بازار 

رت تمایل و به صورت مجزا از بازار، با هر بازیگر دیگر تواند در صوصورت که هر بازیگر میبدین

این قراردادها که در حال حاضر . خود را معامله کند) و یا مصرفی(قرارداد بسته و برق تولیدي 

دهند،  را به خود اختصاص میPJM درصد حجم معامالت انرژي الکتریکی بازار برق 60نزدیک به 

رسند و در اجراي برنامه بازار و تعیین دستورات دیسپچ نیز بایست به رویت مدیر بازار نیز بمی

  .تاثیرگذار خواهند بود

                                                                            
١ Black Start 
٢ Regulation 
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  PJM  انواع بازیگران بازار 15-2-3-2

کنندگان انرژي الکتریکی،  نیز، همانند دیگر بازارهاي برق، تولیدکنندگان و توزیعPJM در بازار 

توانند به کنندگان نهایی بزرگ نیز میفاي از مصرهمچنین، دسته. نماینداي را ایفا مینقش عمده

بعالوه این اعضا، . تنهایی و به صورت مجزا وارد بازار شده و برق مورد نیاز خود را خریداري نمایند

ها و نهادهاي مالی نیز در این بازار وحود دارند که نه برق را مصرف نموده و نه آنرا تعدادي شرکت

ان بازار، تنها نقش واسطه داشته و به خریدوفروش برق در بازار، این دسته از بازیگر. کنندتولید می

  .اشتغال دارند

  

   اجراي بازار دوطرفه انرژي نحوه 15-2-3-3

توانند در سیستم بازار، پیشنهادات خود  روز قبل از روز بازار، می12 بازیگران بازار انرژي، تا ساعت 

پس از آن، برنامه بازار اجرا .  پله ارائه گردند9ر در توانند حداکثاین پیشنهادات می. را وارد نمایند

 در اختیار 16:00این نتایج تا ساعت . شونداي، مشخص میهاي ناحیهها و قیمتریزيشده و برنامه

دهد تا بار دیگر پیشنهادهاي خود را براي پس از آن، برنامه به بازیگران اجازه می. گیرداعضا قرار می

این پیشنهادها نیز توسط برنامه بازار مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به اطالع . نندبازار تعادل وارد ک

 دقیقه و با توجه به 5در نهایت و در روز بازار، برنامه بازار در هر .. رسدکنندگان بازار میشرکت

. وندشاي تولید، مصرف و خطوط انتقال اجرا شده و بازیگران فیزیکی بازار دیسپچ میشرایط لحظه

  .پذیرداي، صورت میهاي ناحیهحساب با تمامی مشترکین، به کمک قیمتتسویه
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  افزاري و رابط بازار با بازیگرانهاي نرم  سیستم15-2-3-4

افزاري نصب شده، یکی از قویترین بازارهاي برق به حساب هاي نرم، از لحاظ سیستمPJMبازار 

افزار اینترنتی مختلف، به بسیاري از نیازهاي  نرم15بیش از این بازار با در اختیار داشتن . آیدمی

افزارهاي رابط این بازار، وظایف متعددي از قبیل شرکت در نرم. بازیگران، به خوبی پاسخ گفته است

- هاي مختلف، ثبت و ذخیره اطالعات شبکه و بازار و در اختیار گذاشتن آنها، شبیهبازارها و برنامه

  .چ شبکه، مشاهده شرایط بازار و شبکه و غیره را برعهده دارندسازي بازار و دیسپ

  

  

  

 از نقطه نظر شرایط حاکم بر مورد مطالعهمختلف  بازارهاي   مقایسه15-3

  بازارها

  

 نسبت به دو بازار دیگر مورد مطالعه Ontarioهمانطور که در بخش گذشته مشاهده شد، بازار 

)PJM و Nordpool (شرایط حال . تري نیز دارددار بوده و ساختار سادهاز سابقه کمتري برخور

از . حاضر این بازار، به نسبت دو بازار دیگر، شباهت بیشتري با شرایط حال حاضر بازار برق ایران دارد

اي و تفاوت قیمت هاي ناحیه، بازیگران بازار با قیمتPJM و Nordpoolاین جهت که در بازارهاي 

این در حالی است که در بازار . مواجهند) وز تراکم در شبکهدر صورت بر(در نواحی مختلف 

Ontarioعالوه بر این، زمان . شودنظر از ناحیه آنان تعیین میبازار براي بازیگران بازار، صرف  قیمت

-15جدول . برق ایران نزدیکتر است نیز به بازار Ontarioاندازي بازار و ظرفیت نصب شده بازار راه

  .هاي مختلف مورد مطالعه را نشان داده است، مقایسه بازار1
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اي و همچنین توانایی نکته بسیار مهمی که در بازارهاي فوق قابل توجه است، وجود بازار لحظه

هرچند در زمینه قراردادهاي دوطرفه، بازار برق . بازیگران براي عقد قراردادهاي دوطرفه است

Nordpoolاردادهاي مالی و همچنین بورس برق، از  با داشتن ساختاري مناسب و کامل جهت قر

- تر عمل کرده است، اما دو بازار دیگر نیز به نوبه خود شرایط الزم براي پوشاندهدو بازار دیگر موفق

 بازار مورد بررسی، بازارهاي 3در هر . اندشدن ضرر حاصل از برنده نشدن در بازار روزانه را مهیا کرده

 بازارهاي تعادل خود شامل دو بازار یک Nordpoolدر بازار . تعادلی به این منظور وجود دارند

این امر در مورد بازار . اي مجزایی دارد نیز بازار لحظهPJMبازار . اي هستندساعت قبل و بازار لحظه

Ontarioبازار .  کمی متفاوت استOntarioدر روز قبل برنامه بازار را به صورت اولیه اجرا می -

به بیانی . شوداي شبکه اجرا مینیز، برنامه بازار با در نظر گرفتن شرایط لحظهدر روز بازار . کند

در حالیکه در . گیرد معامالت نهایی بازار انرژي، تنها در یک بازار صورت میOntarioدیگر، در بازار 

هاي مختلف زمانی،  بازار مجزاي انرژي براي بازه3 و 2، به ترتیب Nordpool و PJMبازارهاي 

  .     ود دارندوج

حضور . مقایسه بازارهاي مختلف مذکور، از نقطه نظر تنوع بازیگران بازار نیز جالب توجه است

 مورد Ontario بیشتر از بازار Nordpool و PJMمالی در بازاهاي ) صرفاً(ها و نهادهاي واسطه

نه تولید و (دارند هایی که تنها نقش خرید و فروش برق را برعهده واسطه. توجه قرار گرفته است

البته یکی از مهمترین دالیل این . خورند، در بین بازیگران دو بازار فوق بسیار به چشم می)مصرف

ها و قوانین موجود در زمینه بازارهاي مالی از دید برنامه. تواند سابقه زیاد این بازارها نیز باشدامر، می

در . ترین و معتبرترین بازارهاي برق استابقه یکی از باسNordpoolخرید و فروش برق نیز، بازار 

، وجود بورس برق و قراردادهاي بسیار معتبر Nordpoolترین نقاط قوت بازار برق واقع یکی از مهم

  .مالی خریدوفروش برق است
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 مقایسه کلی بازارهاي مختلف مورد مطالعه: 1-15جدول 8

 Ontario Nordpool PJM  بازار برق

  1997  1993  2002  سال تاسیس

   میلیون51   میلیون25   میلیون22  جمعیت تحت پوشش

  550  399  299  تعداد بازیگران بازار

  MWh(  48,6  49,72  42,35/$(قیمت انرژي 

  دارد  دارد  )به صورت اجراي اولیه(دارد   بازار روزانه

  ندارد  دارد  ندارد  بازار ساعتی

  رددا  دارد  دارد  ايبازار لحظه
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