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  پيشگفتار
، رگذار بر وضعيت اقتصادي، اجتماعيهاي اث ، از شاخصاين قلب تپنده صنايعصنعت برق، 

ها به عنوان يك خدمت  صنعت برق، سال. رود سياسي، فرهنگي و رفاهي جامعه به شمار مي
 صنايع.  امروز ديگر چنين نيستمين رو، انحصاري و غيررقابتي بود؛ اماشد و از ه عمومي تلقي مي

هاي  برخي انگيزه. اند يني همراه شدههاي ساختاري بنياد برق جهان در دو دهه گذشته با دگرگوني
 :اين تجديد ساختار عبارتند از

 ايجاد حق انتخاب براي ،وري ايجاد محيط رقابتي و جلوگيري از انحصار، با هدف افزايش بهره -
 المللي ذاران محلي و بينگ گذاري براي سرمايه فراهم كردن شرائط سرمايه  ،مشتريان

  سيسات برقريزي توسعه شبكه و تأ كردن برنامهتر  ها، با هدف منطقي شفافيت هزينه -
  ها، با هدف واقعي شدن نرخ برق  آشكارسازي قيمت-
  گذاري ن كمبود منابع دولتي براي سرمايهجبرا -
  اي هاي منطقه  شرايط و پروتكلالمللي،  تبعيت از قوانين بين-
  گريهاي حاكميتي از تصدي  و تفكيك فعاليتگري دولتتصدي كاهش -
    ثبات، از حيث قابليت اطمينان و يا نرخ برقط باايجاد شرائ -
     هاي بخش برق ق واگذاري سهام شركتتوسعه مالكيت عمومي از طري -
  هاي دولتي استفاده از منابع حاصل از واگذاري در ساير بخش -

هاي آغازين دهه هفتاد، تجديد ساختار خود را به تبعيت از تغيير  الصنعت برق كشور ما نيز، از س
م عيار همـت گماشت؛ آنگاه به زدايي تما دولتي، بنا نهاد؛ نخست به تمركزفلسفه مديريت

 و سرانجام به جداسازي بنيادي نهادهاي توليد، انتقال، و خودمختاري نهادهاي نامتمركز پرداخت
سازي در  و خصوصي زدايي زدايي، مقررات هاي الزم براي انحصار  همه زمينهتوزيع دست زد تا

هاي ژرف در سطح جهاني و ملي  ها، همه، به پشتوانه پژوهش  اين حركت.صنعت برق فراهم آيد
  .انجام گرفت

 اين صنعت شتابي  در قانون اساسي، حركت تجديد ساختار44هاي اصل  اينك، با تبيين سياست
 و همه توان خود ه، به بلوغ رسيد متولد شد1382 در ميانه سال ق ايران كه و بازار برهفزاينده يافت

، از هيچ ه و در اين ميان در خريد و فروش برق بكار گرفتي برپايي محيطي سالم و رقابتيرا برا
  .ه است دريغ نكردسازي آن  جهاني و بومي كوششي براي انتقال دانش و تجربه
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سازي در اين قلمرو نو، با  ر مفاهيم بازار برق و فرهنگنش پيش رو داريد، با هدف كتابي كه
 از دشواري خوانندگان فرهيخته. شده استمديريت دبيرخانه هيأت تنظيم بازار برق ايران، ترجمه 

هاي   كاستيه هيأت تنظيم بازار برق با اذعان به دبيرخاناز اين رو،. آگاهندهاي فني  ترجمه نوشته
هاي   در ويرايشتاخواهد بود نظر  ي فرهيختگان صاحب رهنمودهاظر، منت در اين كار سترگموجود
تر ارائه  اي منقح  نسخه بهتر به خانواده بزرگ صنعت برق كشور،گزاري دمت در راستاي خبعدي،
  .نمايد

  
 جمال آريايي

مدير دبيرخانه هيأت تنظيم بازار برق ايران



 1   مقدمه1

  مقدمه 1
  ؟چرا رقابت 1- 1

 اختياري نداشتند و ي، در انتخاب فروشندهكتريك ال براي خريد انرژيكنندگان در قرن بيستم مصرف
برخي از اين . خريدند رد، ميك  آنها را تغذيه ميه ناحيه مصرفكبايد برق را از بنگاهي انحصاري 

كنندگان را بر   به مصرف برق از محل توليد تا محل مصرف و توزيع، انتقالها وظيفه توليد بنگاه
در . شدند ي شناخته معمودي) با ساختار(پارچه كهاي ي عهده داشتند و لذا به عنوان بنگاه

ه فقط مسؤول فروش و توزيع در كخريدند  كنندگان، برق را از بنگاهي مي هاي ديگر، مصرف حالت
نندگان و كبايست برق را از توليد در عوض، اين بنگاه توزيع، خود مي. منطقه محلي آنها بود

در . تري بودند  وسيع در سطح منطقه جغرافياييه داراي انحصاركخريد  هاي انتقالي مي شركت
ه بودند، در حالي كه در شد  تنظيمهاي خصوصي با مقررات ها شركت هايي از جهان، اين بنگاه بخش
يت و سطح كنظر از مال صرف. هاي دولتي بودند  يا آژانسهاي عمومي  ديگر، شركتيهاي بخش

  .ايي كماكان امري عادي بودپارچگي عمودي، انحصار جغرافيكي
كردند، سهمي بسزا در فعاليت اقتصادي و كيفيت  هاي الكتريكي كه تحت اين مدل عمل مي بنگاه

ميزان .  دسترسي دارند برقه توزيعكدر جوامع صنعتي، بيشتر مردم به شب. زندگي مردم داشتند
در . ها طي چندين دهه، هر هشت سال، دو برابر شده است هكاين شب تحويل شده توسط انرژي

ه ك تأمين برق شده تا حدي هاي مهندسي، موجب بهبود قابليت اطمينان همين زمان، پيشرفت
متر از دو دقيقه در سال رسيده ككنندگان در بسياري از نقاط دنيا به  متوسط زمان قطع مصرف

ها، به  از آن پيشرفت. اند هاي مستمر در فناوري پديد آمده ها به بركت پيشرفت فّقيتاين مو. است
 ميليون ولت با گستره هزاران ك بيش از يتوسعه خطوط انتقال: كنيم ذكر اين موارد بسنده مي

 نترل به هنگام خطوط ارتباطيك و MW1000هاي با ظرفيت بيش از  يلومتر، احداث نيروگاهك
ترديد، برخي خوانندگان احساس خواهند كرد كه بر پايه اين  بي. كنندگان ها به مصرف نيروگاه

  .پيشينه، نوشتن اولين پاراگراف اين كتاب در زمان گذشته، ممكن است كاري عجوالنه بوده باشد
 . ميالدي برخي اقتصاددانان تأكيد كردند كه اين مدل به پايان عمر خويش رسيده است80در دهه 

 يگذار  بهينه و موجب سرمايهيبردار اهش انگيزه بهرهك را عامل بازدارنده و باعث آنها انحصار
 نبايد بر ردند و ابراز داشتند كه هزينه اشتباهات نهادهاي خصوصيكغيرضروري عنوان 

 به بدنه هاي عمومي وي ديگر، به سبب وابستگي نزديك بنگاهاز س. كنندگان تحميل شود مصرف
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هاي عمومي بسيار  براي مثال، عملكرد برخي از بنگاه. دولت، سياست در اقتصاد تأثيرگذار بود
ننده هزينه آنها بود، منع ك سكه منعكها در سطحي  سودآور بود، تعدادي ديگر، از تعيين نرخ

  . گشتند هاي ضروري، محروم مي گذاري الزم براي سرمايهشدند، يا از منابع  مي
هاي   برق به جاي اتكا بر مقررات انحصاري يا سياستاين اقتصاددانان پيشنهاد دادند اگر توليد

ها كاهش يافته، باعث منفعت اقتصادي همگان خواهد   مبتني گردد، قيمتي، بر نظام بازاريدولت
.  در اقتصاد غرب، در اواخر دهه هفتاد مطرح شد عمومي1يزداي تر مقرراتاين پيشنهاد در بس. شد

پيش از توجه به برق، اين نهضت، خطوط هوايي، حمل و نقل و تأمين گاز را تحت تأثير قرار داده 
ترين روش تحويل   به عنوان بهينه،ي تنظيم شده يا نهادهاي انحصارها، بازار در همه اين بخش. بود

هاي خاص  شد اين كاالها با ويژگي ننده شناخته شده بود؛ زيرا احساس ميك به مصرف» محصول«
داشتند   ابراز مييزداي طرفداران مقررات. خود، براي مبادله در بازارهاي كامالً آزاد، مناسب نيستند

االها برخورد كتوان با آنها همانند ديگر   نبوده، مييمانعي جدكه مشخّصات ويژه اين محصوالت، 
وري نهايتاً همه  ها، مجاز به رقابت آزاد براي تأمين برق باشند، افزايش بهره اگر شركت. ردك

هاي  هاي رقيب در بازار احتماالً فناوري به عالوه، شركت. كنندگان را منتفع خواهد ساخت مصرف
كنندگان  هاي غيرمنطقي بر مصرف گذاري متري، اثر سرمايهكا با احتمال لذ. گزينند مختلفي برمي

  .تحميل خواهد شد
يلوگرم آرد يا كها را مانند چند  ساعت  اين امكان بود كه كيلووات2االيي ساده بود؛كاگر برق واقعاً 

 ردن چراغككننده به محض روشن  تعدادي دستگاه تلويزيون، بر هم انباشت؛ به طوري كه مصرف
هاي اخير در فنّاوري  اين مفهوم با وجود پيشرفت. اندازي فرآيند صنعتي، از آن استفاده كند يا راه
هنوز در تحويل پيوسته .  يا اقتصادي شدني نيستيرومولدها هنوز به صورت فنّك برق و ميذخيره

 به  و توزيعه انتقالكه به واسطه شبكهاي بزرگي است  ي نياز به نيروگاهكتريك الو مطمئن انرژي
  .شوند كنندگان مرتبط مي مصرف
 يبردار ي مفهوماً از بهرهكتريك ال و تجارت انرژيه چگونه توليدكتاب نشان خواهيم داد كدر اين 

 ييزدا اال در بازاري مقرراتكها مثل يك  ساعت  كيلوواتتوان با آنگاه مي. شود شبكه قدرت جدا مي
  .ردكشده رفتار 

                                                           
1 Deregulation 

 !شد  اين كتاب هم نوشته نمي2
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   بازار بازيگران2- 1
 را معرفي هاي دخيل در اين بازار ها و سازمان قبل از تحليل بازارهاي برق، بهتر است انواع شركت

كنندگان بازار   از شركتكات بيشتري از وظيفه و انگيزه هر ييهاي بعدي، جزئ البتّه در فصل. نماييم
ها و در جهات  از آنجا كه در مناطق و كشورهاي مختلف، اين بازارها با سرعت. دهيم ارائه مي

ه در ادامه كاي  به گونه. آيند اند، تمام اين نهادها در همه بازارها به چشم نمي گوناگون تكامل يافته
  .ت يا سازمان، چندين نقش را بر عهده داردك شركشود، در برخي موارد ي ميبيان 

 ها نيز ، صاحب نيروگاه و توزيعه انتقالكيت شبك عالوه بر مال1عمودي) با ساختار(پارچه كبنگاه ي
 تأمين برق در يك تي از انحصاركه، چنين شرشد  با مقررات تنظيميدر يك محيط سنّت. باشد مي

 و انتقال آن از هاي توليد ت برق، فعاليدر پي آزادسازي بازار. منطقه جغرافيايي برخوردار بود
  .شود ديگر جدا ميكي

همچنين خدمات ديگري مثل . فروشد رده، ميكي را توليد كتريك الي انرژ)genco (2ت توليدكشر
ق  تأمين بر و امنيتيفيتكم براي حفظ بردار سيست ه بهرهك- را  و ذخيرهنترل ولتاژك، انسكتنظيم فر

 با  يا چندين نيروگاه يك نيروگاهكتواند مال ت توليد ميك شركي. كند  ارائه مي- آنها نياز داردبه
 نيز وجود دارند، عمودي) با ساختار(پارچه كهاي ي  كه بنگاهيدر محيط. هاي متفاوت باشد اوريفن

  .شوند ناميده مي) IPP (3نندگان مستقل توانكيدي، گاه توليدهاي تول شركت
 فروش ، انحصار بوده، در يك محيط سنتيه توزيعكبردار شب  و بهرهكمال) disco (4ت توزيعكشر

 شده، يزداي امالً مقرراتكدر محيط .  دارده خود را در اختياركشبكنندگان متصل به  برق به مصرف
ه توزيع جدا شده ك و توسعه شب، تعميراتيبردار امالً از بهرهككنندگان،   به مصرففروش انرژي
ي از اين كن است يكمم. كنند ديگر رقابت ميكا يفروشان در فروش انرژي ب است و خرده

  .  باشديت توزيع محلّكفروشان وابسته به شر خرده
ه ككنندگاني   خريده، مجدداً آن را به مصرفيفروش  عمدهي را از بازاركتريك ال انرژي5،شفرو خرده

فروشان مالك  الزم نيست خرده. فروشد  را ندارند، مييفروش در بازار عمدهتمايل يا مجوز حضور 

                                                           
1 Vertically integrated utilities 
2 Generating companies 
3 Independent power producer 
4 Distribution companies 
5 Retailer 
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. هاي توليد يا توزيع هستند بعضي از آنها تابع شركت.  باشند و توزيع، انتقالسهمي از دارايي توليد
  . متّصل باشندت توزيعك شركه يكش، به شبفرو  خردهكالزم نيست همه مشتريان ي

 و پيشنهادهاي 2اي براي تطبيق پيشنهادهاي خريد  سيستم رايانهكاز ي )MO( 1ربردار بازا بهره
. باشد شده مي دار تسويه پيشنهادهاي پذيرفته هدههمچنين ع. كند  ارسال شده استفاده مي3فروش

معموالً . ند رسا  را از خريداران به فروشندگان ميي، وجوه پرداخته در پي تحويل انرژيكبدين معنا 
 در زمان حقيقي به  است كه در آن بار و توليد4 نهاييم مسؤول اجراي بازاربردار مستقل سيست بهره

بردار  شوند، نوعاً بوسيله بهره ه مدت زماني قبل از زمان حقيقي بسته ميكبازارهايي . رسند تعادل مي
  .شوند  اجرا مي5انتفاعي مستقل بازار

بدين دليل . باشد  سيستم قدرت ميمسؤول اصلي حفظ امنيت) ISO (6 مبردار مستقل سيست بهره
اي را در تشويق يا تنبيه، نسبت به ديگري  نندهك تك، شرشود كه در محيط رقابتي مستقل ناميده مي

نترل كاتي جهت نظارت و  ابزارهاي محاسباتي و مخابرك معموالً فقط مالISO. دهد ترجيح نمي
ر نهايي بردار بازا  از سيستم و نقش بهرهيبردار باشد و معموالً مسؤوليت بهره هاي قدرت مي سيستم

  .نمايد را همزمان ايفا مي
، ترانسفورماتورها و ابلهاكهاي انتقال نظير خطوط هوايي،   دارايي)transco (7شركت انتقال

ها تجهيزات مذكور را مطابق  اين شركت.  داردتيو را در اختياركسازهاي توان را جبران
اي از  ان خطوط انتقال، گاه زير مجموعهكمال. نمايند  مييبردار  بهرهISOهاي  دستورالعمل

ه صاحب كه انتقالي است ك شبك مال8ت مستقل انتقالكيك شر. ندباش  مي نيروگاهكهاي مال شركت
  .كند م عمل ميبردار مستقل سيست  بهرهك نبوده، مثل ينيروگاه

 كارا و عادالنه را در يبردار ومتي است كه مسؤوليت اطمينان از بهرهك بدنه ح 9هنندك نهاد تنظيم
 كوك برق است و درباره موارد مشگذار بازار گيري، قانون اين نهاد تصميم. بخش برق بر عهده دارد

                                                           
1 Market Operator 
2 Bid 
3 Offer 
4 Market of last resort 
5 Independent for-profit market operator 
6 Independent system operator 
7 Transmission company 
8 Independent transmission company (ITC) 
9 Regulator 
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 برق و خدمات مختلف را در  توليداين نهاد قيمت. كند  تحقيق مي1به سوء استفاده از قدرت بازار
  .كند شرايط انحصاري نيز تعيين مي

 محلي ت توزيعكخرند و از شر ش ميفرو  برق را از يك خرده انرژي2كوچككنندگان  مصرف
 برق، فراتر از انتخاب ت آنها در بازاركمشار. كنند ه برق رساني را اجاره ميكخود يك اتصال به شب

  .فروشان ديگر نخواهد بود ش بين خردهفرو  خردهكي
در طرف مقابل، غالباً به واسطه خريد مستقيم برق از بازار، نقش فعالي در  3گكنندگان بزر مصرف

نترل ك از آن براي ISOه ك خود را به عنوان منبعي بارنترل كبرخي از آنها توانايي .  برق دارندبازار
 متصل ه انتقالكدهند و حتي گاهي مستقيماً به شب كند، به بازار پيشنهاد مي سيستم استفاده مي

  .شوند مي

  هاي رقابت  مدل3- 1
Hunt و  Shuttleworth) 1996 (ي پيكربندي ساختار صنعت، در بخش تأمين برق چهار مدل را برا

  .دهند  را پوشش ميه تا رقابت كاملشد  تنظيماين چهار مدل، از انحصار. اند پيشنهاد كرده

  انحصار: 1 مدل 1-3-1
 aزيرمدل .  سنّتي انحصاري است نشان داده شده، مربوط به سيستم1-1ل كه در شكاولين مدل 

در . باشد تريسيته در يك شركت يكپارچه ميك ال و توزيع، انتقاله توليدكمربوط به حالتي است 
 محلي ت توزيعك شرك را به يه انرژيكشود   بنگاه اداره ميك، توليد و انتقال، توسط يbزيرمدل 

اين مبادالت، . ستيهاي نواحي مختلف ن  بين بنگاهاين مدل مانع از مبادالت دوجانبه. فروشد مي
 .شود  انجام مييفروش  مشخص است، در سطح عمده1-1ل كه از شكگونه  همان

                                                           
1 Market power 
2 Small consumers 
3 Large consumers 
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، )a(در زير مدل ) Shuttleworth  ،1996 وHunt( مدل انحصاري بر اساس تعريف 1-1ل كش

 يا چند ك به وسيله يتوزيع) b(ه در مدل كپارچه عمودي است، در حالي كبنگاه كامالً ي
 .شود ت جدا انجام ميكشر

  

  
) Shuttleworth  ،1996) (a وHunt( برق بر اساس  در بازار مدل نمايندگي خريد2-1لكش

 مدل جدا شده) b(پارچه كمدل ي
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  نمايندگي خريد: 2 مدل 1-3-2
ل كدر اين حالت، . دهد مرحله اول نيل به رقابت در صنعت برق را نشان مي) a (2-1ل كش

ه ك به شب)IPP (نندگان مستقل توانكتوليد. پارچه نيستكظرفيت توليد، ديگر در اختيار بنگاه ي
صورت ) b (2-1لكش. فروشند متصل هستند و توان خروجي خود را به نمايندگان خريد مي

ه در آن، آن بنگاه، مالك هيچ ظرفيت نيروگاهي نيست و كدهد  افته اين مدل را نشان ميي تكامل
ديگر كفروشي نيز از ي خرده و هاي توزيع فعاليت. كند ها خريداري ميIPP خود را از همه انرژي
هاي  نرخ. خرند  مييفروش  عمدهها انرژي مصرفي مشتريان خود را از بازارDisco. اند تفكيك شده

، بايد تحت نظارت و تنظيم باشد؛ زيرا نمايندگي خريد داراي تعيين شده توسط نمايندگي خريد
بنابراين، در اين . باشد ها ميIPP از 2ها و قدرت انحصار خريدDisco به 1 فروشقدرت انحصار

 را 2فصل . (باشد ها نمي كننده هزينه  منعكسدهد، قيمت گونه كه در بازارهاي آزاد رخ مي مدل، آن
 هاي اجرايي يك بازار رقابتي  مزيت است كه بدون هزينهبه هر حال، اين مدل داراي اين.) بنگريد

  .كند نندگان رقابت برقرار ميكشود، تا حدي بين توليد هاي پيچيده بعدي به آن اشاره مي كه در مدل

   يفروش رقابت عمده: 3 مدل 1-3-3
ي كتريك المركزي مسؤول تأمين انرژي آمده است، هيچ سازمان 3-1ل كه در شكدر اين مدل 

هاي  ان خود را مستقيماً از شركتيي مصرفي مشتركتريكها انرژي الDiscoدر عوض، . نيست
پذيرد و غالباً   انجام مييفروش  عمدهها در يك بازار اين مبادله. كنند توليدي خريداري مي

ه در كگونه  همان.  هستنديفروش مجاز به خريد مستقيم انرژي از بازار عمدهكنندگان بزرگ  مصرف
 يا معامالت 3تواند به شكل يك حوضچه توان  مييفروش  خواهيم ديد، اين بازار عمده3فصل 
ز كه انتقال متمرك و شب5يا  از بازار لحظهيبردار ، فقط بهرهيفروش در سطح عمده.  باشد4دوجانبه
 در ناحيه خود، به نيابت از ه توزيعك از شبيبردار  عالوه بر بهرهDiscoهر . مانند باقي مي
ز كفروشي، سيستم متمر خرد؛ بنابراين در سطح خرده رق نيز ميكنندگان منطقه خويش ب مصرف

  .ماند مي

                                                           
1 Monopoly  
2 Monopsony  
3 Pool 
4 Bilateral transactions 
5 Spot market 
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 )Shuttleworth  ،1996 وHunt( برق بر اساس  بازاريفروش  مدل رقابت عمده3-1ل كش

 ننده برقكهاي توليد اي باعث ايجاد رقابت بيشتر در سطح شركت اين مدل، به طور قابل مالحظه
از سوي ديگر، . آيد  به دست مي بر اساس تقابل عرضه و تقاضايفروش  عمدهشود؛ زيرا قيمت مي

كنندگان كوچك، در صورت  شده باقي بماند؛ زيرا مصرف فروشي بايد همچنان تنظيم قيمت خرده
هاي  اين موضوع، شركت. ب ديگر انتخاب كنندي رقنندهك توانند يك عرضه ها نمي باال بودن قيمت

  . قرار خواهد داد انرژييفروش  را در معرض افزايش ناگهاني قيمت عمدهتوزيع

  يفروش رقابت خرده: 4 مدل 1-3-4
ها قادر به  نندهك ه در آن همه مصرفكدهد  ا نشان مي رقابتي برق ر مدل نهايي بازار4-1ل كش

گ، خريد كنندگان بزر هاي مبادله، تنها مصرف به علت وجود هزينه. باشند ننده ميك انتخاب عرضه
 را از  و متوسط، انرژيكوچككنندگان  بيشتر مصرف. گزينند  را برمييفروش مستقيم از بازار عمده

) رده استك تهيه يفروش ه اين بازار به جاي آنها برق را از بازار عمدهك(فروشي  بازار خرده
هاي  ، به طور عادي از فعاليتهاي توزيع باني شركت هاي سيم در اين مدل، فعاليت. خرند مي

 محلي در تأمين برق ها ديگر داراي انحصار ها جدا شده است؛ زيرا اين شركتفروشي آن خرده
رد انحصاري تنها به احداث و كاركپس در اين مدل، . ه خود نيستندكمنطقه تحت پوشش شب

  . و توزيع مربوط استه انتقالك از شبيبردار بهره
ننده ك فروشي نيست؛ زيرا مصرف  خرده، نيازي به تنظيم قيمتافي در بازارگيري رقابت ك با شكل

ه در كگونه   همان-از ديد اقتصادي . باشد ش ميفرو  با پيشنهادهاي بهتر، قادر به تغيير خردهكوچك
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 از طريق تعامالت بازاري، هاي انرژي  اين مدل، به علّت تعيين قيمت- خواهيم ديد2فصل 
اي از  اما اجراي اين مدل به حجم قابل مالحظه. شود ترين مدل محسوب مي بخش رضايت
  . نياز داردري، مخابراتي و پردازش اطالعاتگي هاي اندازه دستگاه

هاي  ، بر مبناي روشهاي انتقال و توزيع هك توان، هزينه شبنتقال در اهنوز به علت انحصار
  .شود اربران دريافت ميكه از همه شد تنظيم

  
 )Shuttleworth  ،1996 وHunt( برق بر اساس  بازاريفروش  مدل رقابت خرده4-1لكش

  يساز  رقابت و خصوصي1-3-5
 همه يا بخشي يساز ي، با خصوصيكتريك الشورها، شروع رقابت در عرضه انرژيكدر بسياري از 

هاي با مالكيت  ه در آن بنگاهك فرايندي است يساز خصوصي. از اجزاء صنعت همراه شده است
با . گردند  فروخته شده، خصوصي و انتفاعي ميگذاران خصوصي ، از طرف دولت به سرمايهعمومي

 از چهار مدل ارائه شده در باال كهيچ ي. نياز ورود به رقابت نيست  پيشيساز اين حال خصوصي
ند كاند با بخش خصوصي رقابت تو بخش عمومي هم مي. يت ندارندكداللت بر نوع خاصي از مال

  .باشد و در بسياري موارد چنين مي
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  هاي باز  پرسش4- 1
 سيستم قدرت، به وسيله يبردار در مدل بنگاه انحصاري، همه تصميمات فني براي توسعه و بهره

ري، به معني هماهنگي ت، حداقل از لحاظ نظمد وتاهكاين امر در . شود  سازمان اتخاذ ميكي
براي مثال، .  استيبردار ابي به حداقل هزينه بهرهي  همه اجزاء سيستم به منظور دستيبردار بهره

 شود تا اثرات يريز اً با تعميرات واحدهاي نيروگاهي برنامهكتواند مشتر  ميه انتقالك شبتعميرات
 كرد تا از يريز توان برنامه  سيستم را ميمشابهاً، توسعه بلندمدت. ه انتقال را كمينه سازدك شبمكترا

  . اطمينان حاصل شود با ظرفيت و محل توليده انتقالكتطابق ظرفيت و توپولوژي شب
پارچه با ك نهاد يكي هماهنگ است؛ زيرا يريز زي و برنامهكنترل مركايجاد رقابت، به معناي حذف 

ه تابع ك از آنها مستقالً در مورد آنچه كشود و هر ي هاي مستقل جايگزين مي گروهي از شركت
 رقابتي برق، با اين تصور كه يك سيستم  انديشه بازار.گيرد كند، تصميم مي هدفش را بيشينه مي

نون شواهد كا. ها را روشن نگهدارد، ابتدا توسط عده بسياري رد شد تواند چراغ شده نمي تفكيك
ل ك وماً از قابليت اطمينان، لزه انتقالك از شب توليديبردار  بهرهكيكدهد كه تف فراواني نشان مي

  .كاهد سيستم نمي
، كاراتر از شده رسد، اين است كه يك سيستم رقابتي تفكيك ه اثبات آن دشوارتر به نظر ميكآنچه 

ا به  ريهاي توليد با اين كه واضح است انگيزه سود، شركت. كند ز عمل ميكيك سيستم متمر
و (كند، بايد اثبات كرد كه اين بهبود در دسترس بودن  نگهداري بهتر از واحدهاي خود تشويق مي

  .ها كافي است ، براي جبران عدم هماهنگي بين نيروگاه)اراييكاحتماالً 
زي كريزان مر شد، خطاي هميشگي برنامه ه باعث حمايت از رقابت ميك، آنچه در توسعه بلندمدت

 را بيش از هاي انحصاري تمايل داشتند كه ظرفيت توليد به ويژه، بنگاه. هاي خود بود بيني در پيش
كنندگان مجبور به پرداخت بيشتر بابت  بدين نحو، مصرف. مقدار مورد نياز تخمين بزنند

هاي  گيري رود مجموع تصميم ا ايجاد رقابت، انتظار ميب.  بودندهاي غيرضروري گذاري سرمايه
ه كتر باشد تا آنچه  كت انتفاعي، به مقدار واقعي تقاضا نزديك مستقل چندين شريگذار سرمايه
يك هاي بالاستفاده توسط  گذاري به عالوه، سرمايه. شود  مييريز  سازمان واحد، برنامهكتوسط ي

تجربه سراسر دنيا .  دارد؛ نه براي مشتريانكت در بازاري آزاد و رقابتي، براي مالكان آن ريسكشر
با اين حال، هنوز بايد منتظر بود تا معلوم . پذيرند  را ميكگذاران، اين ريس دهد سرمايه نشان مي



 11   مقدمه1

 1ودكا اينكه در چرخه رونق و رشود آيا رشد ظرفيت توليد، تطابق همواري با افزايش تقاضا دارد ي
  .حركت خواهد كرد

هاي   خود را مطابق با احداث نيروگاهه انتقالكتوانند توسعه شب پارچه عمودي ميكهاي ي بنگاه
هاي  ال از زمان و مكان احداث نيروگاهت انتقك، شردر يك محيط رقابتي.  نماينديريز جديد برنامه

ه انتقال را بسيار دشوار ك شبيريز ها فرايند برنامه جديد، از پيش آگاهي ندارد و اين عدم قطعيت
 به هاي توليدي نيز تضميني براي در دسترس بودن ظرفيت انتقال در مقابل، شركت. خواهد ساخت

هاي ديگر هم در  ن است شركتكمم. قال توان خروجي خود در آينده نخواهند داشتمنظور انت
هاي انتقال در  ابي به ظرفيتي رده، براي دستك همسايگي خطوط موجود، اقدام به تأسيس نيروگاه

  .نندكدسترس با هم رقابت 
جداسازي آنها و .  رفتار شده استصورت انحصار طبيعينون به ك، تا  و توزيعه انتقالكبا شب

از هر دو ديدگاه اقتصادي و قابليت . رقابت بر سر خطوط انتقال و توزيع، چندان منطقي نيست
وي ديگر، برخي از س.  سيستم متصل باشندكها و ساير اجزا، بايد به ين، همه خطوط، فيدراطمينا

آنها معتقدند . ت مخالفندك شركها با تعلق همه اين اجزا به ي ها و مؤسسان شركت اقتصاددان
شود كه براي تأمين نيازهاي معيني كه  گذارهايي انجام مي هاي جديد، بوسيله سرمايه گذاري سرمايه

ها به صورت  اين فرصتاگر . دهند اند، شبكه را توسعه مي در توزيع يا انتقال توان، تشخيص داده
اما اين . گذاران سودمند باشد تواند براي سرمايه انفرادي مورد استفاده قرار گيرد، مي

ه را بيشينه كاربران شبكها بايد در چارچوبي انجام شود كه منفعت كلي همه  گذاري سرمايه
  .توسعه چنين چارچوبي همچنان ادامه دارد. سازد مي

  مطالعه بيشتر5- 1
Hunt S, Shuttleworth G, Competition and Choice in Electricity, Wiley, Chichester, 1996. 

   مسائل6- 1
شور خود يا ك، سطح رقابت را در ناحيه يا Shuttleworth و Huntبندي   با استفاده از تقسيم1-1

 پايه و هاي مشاهده شده بين مدل درباره تفاوت. نيدكافي داريد مشخص كه ازآن اطالع كاي  منطقه
  .نيدك آن ناحيه وجود دارد، بحث ه در بازاركآنچه 

                                                           
1 “boom-and-bust” cycles 
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 را شناسايي كرده، 1-1مورد بررسي در سؤال ) كشور( برق ناحيه هاي حاضر در بازار  شركت1-2
هاي  ه در اين فصل آمد، ارائه كنيد و تفاوتك از آنها را مطابق آنچه كهاي اساسي هر ي نقش

 انحصاري در همه يا برخي از يه از وضعيتكهايي را  شركت. ه را بيان نماييدمشاهده شد
  .نيدك خود، برخوردارند، مشخص يها فعاليت

 را شناسايي 1-1 براي سؤال كننده بر تأمين برق در منطقه منتخب  نهادهاي تنظيمي نظارت1-3
  .كنيد

م در ناحيه بردار سيست ر و بهرهبردار بازا هاي بهره مل در فعاليتكه نقش مكهايي   سازمان1-4
  .ديي دارند را مشخص نما1-1 منتخب سؤال

، به شرايط محلي وابسته  مدل مشخص بازار برقك رقابتي برق يا يداليل به كارگيري بازار 1-5
  .ن دالئل را مورد بررسي قرار دهيد اي1-1در مورد ناحيه منتخب سؤال . است
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  مفاهيم پايه اقتصاد 2
   مقدمه1- 2

 برق الزم است، معرفي  را كه براي درك بهتر بازاردر اين فصل، برخي مفاهيم نظريه اقتصاد خرد
اي از واژگان تخصصي اقتصاد را كه امروزه استفاده از آنها  با استفاده از اين فرصت، پاره. كنيم مي

البته گستره اين فصل تنها به توضيح . دهيم سي رو به افزايش است، توضيح ميدر ادبيات مهند
 مختصر و مفيد مطالب كاربردي محدود است و هدف، ارائه بحثي كامل و دقيق از اقتصاد خرد

توانند به متون تخصصي كه  تر اين مبحث، مي خوانندگان عالقمند به مطالعه عميق. باشد نمي
  . آنها در انتهاي همين فصل ارائه شده، مراجعه كنندفهرست
گونه كه در فصول بعد خواهيم ديد، برق كااليي ساده نيست و بازارهاي برق به مراتب از  همان
هاي غيرضروري، بهتر ديديم  به منظور حذف پيچيدگي. باشند تر مي  محصوالت ديگر پيچيدهبازار

 .هايي غيرمرتبط با برق معرفي كنيم  را با استفاده از مثالخرداي اقتصاد  تا مفاهيم پايه

  ها مباني بازار2- 2
در طول ساليان . شود ها يافت مي  از جمله ابداعات بسيار قديمي است كه در بيشتر تمدنبازار

ي كاالها، به يك فضاي مجازي با گردش بسيار، بازار از يك مكان ساده براي معامله پاياپا
الكترونيكي اطالعات، تكامل يافته كه در آن، معامالت تنها با فشار كليد موشواره رايانه قابل انجام 

بازار محلي : است با وجود اين تغييرات در فناوري، اصل زيربنايي بازارها تغيير نكرده . باشد مي
  .كديگر، جهت وقوع مبادالت تجاري استيبراي مالقات فروشندگان و خريداران با 

ن، و سپس مدل كنندگا براي تشريح نحوه كاركرد بازارها، ابتدا مدلي براي توصيف رفتار مصرف
داد توان نشان  با تركيب اين دو مدل، مي. كنيم ن ايجاد ميكنندگا ديگري براي توصيف رفتار توليد

  .كه در چه شرايطي معامالت قابل انجام خواهند بود
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  كنندگان سازي مصرف  مدل2-2-1

 1 تقاضاي منفرد2-2-1-1

كنيد؛  بار كار مي  ميوه و ترهفرض كنيد كه شما در نزديكي يك بازار: كنيم با يك مثال ساده آغاز مي
در حالي كه . روزي خود پياده به آنجا برويد توانيد در وقت استراحت نيم به طوري كه هر روز مي
كنند، شما امروز به دنبال  هاي متنوعي براي فروش در بازار عرضه مي كشاورزان ميوه و سبزي

قطعاً قيمتي .  امروز بازار بستگي دارد قيمتخريد، به هايي كه مي تعداد سيب. خريد سيب هستيد
وجود دارد كه اگر قيمت امروز سيب از آن باالتر باشد، خريد سيب را به بعد موكول خواهيد كرد 

تر از  چنانچه سيب گران باشد، اما هنوز پايين. و يا اينكه ميوه ديگري را جايگزين آن خواهيد نمود
شما باشد، احتماالً تنها يك سيب خواهيد خريد و آن را در مسير باالترين قيمت قابل قبول 

تر باشد، ممكن است دو سيب بخريد تا  چنانچه قيمت پايين. دخواهيد خوربازگشت به سر كار 
تر باشد، ممكن  اگر قيمت سيب باز هم پايين. يكي را اكنون و ديگري را هنگام ناهار تناول كنيد

در نهايت اگر امروز . سيب هم براي تهيه كيك سيب شام بخريداست تصميم بگيريد تا تعدادي 
گيري را كه  ميوه اي ارزان باشد، ممكن است فرصت استفاده از دستگاه آب سابقه سيب به طور بي

 به طور خالصه وابستگي ميزان تقاضاي سيب را به 1-2شكل . ايد، پيدا كنيد اخيراً هديه گرفته
شهود دروني ما، مرسوم است كه در اين قبيل نمودارها محور بر خالف . دهد قيمت آن نشان مي

 بايد چقدر باشد تا دهد كه قيمت كاال اين منحني نشان مي. عمودي را به قيمت اختصاص دهند

                                                           
1 Individual demand 

  
  سيب و تقاضاي يك مشتري خاص ارتباط نوعي ميان قيمت1-2شكل 



 15   مفاهيم پايه اقتصاد2

اين منحني با اين فرض رسم شده است كه درآمد . كننده ميزان مشخّصي از كاال را بخرد مصرف
  .ماند  ديگر ثابت ميكننده و قيمت كاالهاي مصرف

ها نيز بر روي تصميم شما براي  ممكن است اين انتقاد را به بحث باال داشته باشيد كه كيفيت سيب
كنيم كه همه  اين نكته مهمي است، و به همين دليل فرض مي. خريد سيب تأثيرگذار است

  .اند  شدهدقيقاً تعريف) نظير نوع، اندازه و كيفيت(مشخصات غيرقيمتي كاالي مورد نظر 

   مازاد2-2-1-2
 نشان 2-2طور كه شكل  همان.  باشد4/0$ هر سيب برابر رسيد، قيمت  ميفرض كنيم وقتي به بازار

 1هكنند ناخالص مصرفمازاد توان  مي. گيريد دهد، در اين قيمت، تصميم به خريد شش سيب مي مي
محاسبات . آوريد، محاسبه كرد ها به دست مي كننده با خريد اين سيب را كه شما به عنوان مصرف

  : خواهند بودگونه اين

                                                           
1 Gross consumer’s surplus 

  
  ناخالص خريد سيب مازاد2-2شكل 
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 1$ =×11$ :ارزش اولين سيب
/$ :ارزش دومين سيب 801×= $/ 80 

/$ :ارزش چهار سيب بعدي 604×= $/ 42 

 : ناخالصمازاد
 $/24 

كل كننده، برابر با سطح زير منحني ش خالص مصرف نادهد، مازاد  نشان مي2-2طور كه شكل  همان
/$/$اگر چه .  است2-1 424006 ها بپردازيد، ديگر در   را كه بايد براي خريد اين سيب×=

را به شكل ) كننده مازاد مصرفيا به اختصار،  (1هكنند مازاد خالص مصرف.  نخواهيد داشتاختيار
به صورت گرافيكي، . كنيم  تعريف ميه و هزينه خريد كاالكنند اختالف مازاد ناخالص مصرف

ه برابر با مساحت كنند  نمايش داده شده است، مازاد خالص مصرف3-2گونه كه در شكل  همان
ه كنند مازاد خالص مصرف. باشد  مي بازارمحصور بين منحني و خط افقي با عرض از مبدا قيمت

ها به قيمت بازاري يكسان به دست   است كه شما با خريد همه سيب2يبيانگر ارزش مازاد
) به جز آخرين سيب خريده شده(ها قائل هستيد  آوريد، اگرچه ارزشي كه شما براي آن سيب مي

 .باشد  ميقيمت بازاربيش از 

  عكس تابع تقاضا  و تابع تقاضا2-2-1-3
روند به اندازه شما به سيب عالقه   ميكنندگاني كه به بازار بسيار غيرمحتمل است كه تمامي مصرف

 براي همان تعداد سيب بپردازند، در حالي كه برخي از آنها حاضرند بسيار بيشتر. داشته باشند
چنانچه مشخصات تقاضاي تعداد زيادي از . خرند كه ارزان باشد برخي ديگر تنها زماني سيب مي

گيري فردي وجود  هاي تصميم هايي كه در منحني كنندگان را با هم ادغام كنيم، ناپيوستگي مصرف
 نشان داده شده 4-2مشابه آنچه كه در شكل داشتند حذف شده، به يك منحني هموار و پيوسته، 

  .دهنده عكس تابع تقاضاي مجموعه مشتريان خواهد بود اين منحني نشان. است، خواهيم رسيد

                                                           
1 Net consumer’s surplus 
2 Extra value 



 17   مفاهيم پايه اقتصاد2

  

  
 كننده ناشي از خريد سيب خالص مصرف مازاد 3-2شكل 

  
. كنندگان  و تقاضا براي اين كاال از طرف گروهي از مصرفال كا ارتباط نوعي ميان قيمت4-2شكل 

 .شود  ناميده مياين منحني، بسته به ديدگاه، تابع تقاضا يا عكس تابع تقاضا

  : باشد، خواهيم داشت كاال قيمتπ شده و دهنده ميزان كاالي مصرف  نشانqاگر 
)2-1( )q(D 1−=π 

  : را خواهيم داشت براي اين كاالاگر از جهتي ديگر به اين منحني بنگريم، تابع تقاضا
)2-2( )(Dq π= 
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 يك تابع نزولي است، يعني با افزايش قاضابراي بيشتر كاالهاي رايج، اگر نگوييم همه آنها، تابع ت
. ، تفسير اقتصادي مهمي داردعكس تابع تقاضا. ابدي شده كاهش مي ، ميزان كاالي مصرفقيمت

كنندگان چقدر حاضرند بپردازند  كند كه مصرف براي يك سطح مشخص مصرف، اين تابع بيان مي
كند كه  اين تابع همچنين بيان مي. زان خريد خود از كاالي مورد نظر را كمي افزايش دهندتا مي

صرف نكردن . كنندگان در ازاي چه ميزان پول حاضرند مصرف خود را كمي كاهش دهند مصرف
خرند و يا دهد تا از كااليي ديگر به ميزان بيشتري ب  به آنها اجازه مياين ميزان پول، براي اين كاال

 ارزش به عبارت ديگر تابع تقاضا، بيانگر ميزان. اين كه آن را براي خريد چيزي در آينده نگه دارند
شكل كلي نزولي اين تابع نشان .  مربوطه قائل هستنديكنندگان براي كاال  است كه مصرف1حدي
 دارند، ز كاالي مورد نظر را در اختياركنندگان تنها ميزان كمي ا دهد كه معموالً زماني كه مصرف مي

با افزايش ميزان . حاضرند بهاي بيشتري بپردازند تا ميزان بيشتري از كاالي مورد نظر را بخرند
  .ابدي كنندگان به پرداخت براي اين كاال كاهش مي مصرف، تمايل حدي مصرف

توان به  كننده منفرد بيان شد، مي  ناخالص يك مصرف خالص ومفاهيمي را كه در باال براي مازاد
 نشان 5-2چنانكه شكل . كنندگان نيز تعميم داد مازاد خالص و ناخالص يك گروه از مصرف

 كه از راست به ميزان كاالي خريده دهد، مازاد ناخالص، با سطح زير منحني عكس تابع تقاضا مي
 و مساحت محصور بين منحني عكس تابع تقاضا. شود، برابر است  محدود مي بازارشده با قيمت

  .باشد  ميخط افقي با عرض از مبدا قيمت بازار، متناظر با مازاد خالص 
محاسبه . باشد ي اين كميت ميتر از محاسبه يك مقدار مطلق برا  خالص بسيار مهممفهوم مازاد

  .باشد  به طور دقيق معلوم نميمقدار دقيق مازاد خالص بسيار مشكل است زيرا عكس تابع تقاضا
 تغيير مازاد 6-2شكل . تر است  بسيار جالب بازار خالص با تغيير قيمتبررسي نحوه تغيير مازاد

كنندگان   باشد، مصرف1πاگر قيمت بازار . دهد  را نشان ميناشي از افزايش قيمت بازارخالص 
خرند و مازاد خالص برابر با مساحت قسمت سايه خورده   از كاالي مورد نظر را مي1qميزان 

يابد و مازاد خالص   كاهش مي2q به  باال رود، سطح مصرف2πاگر قيمت بازار تا . خواهد بود
اين ميزان كاهش در مازاد خالص، . شود  محدود ميAكنندگان به مساحت بخش شبه مثلثي  مصرف

اين .  كاهش يافته است2q به 1qاول اينكه، چون قيمت باالتر رفته ميزان مصرف از . دو دليل دارد
دليل . شده است گذاري  عالمتCميزان كاهش در مازاد خالص، برابر مساحت بخشي است كه با 

                                                           
1 Marginal value 
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 2qكنندگان مجبورند بهاي بيشتري براي ميزان خريد  دوم اينكه، چون در اين حالت مصرف
  .دهند گذاري شده است، نيز از دست مي  عالمتB با بپردازند بخشي از مازاد خود را كه در شكل

  
 هكنند كننده و مازاد خالص مصرف خالص مصرف نا مازاد5-2شكل 

  
  بازاربا افزايش قيمتكننده  خالص مصرف  تغييرات مازاد6-2شكل 

   كشش تقاضا2-2-1-4
شود، اما چقدر؟   حتي به ميزان كم، آشكارا سبب كاهش ميزان تقاضا مي يك كاالافزايش قيمت

استفاده . استفاده كنيم) πd/dq(توانيم از مشتق منحني تابع تقاضا  براي پاسخ به اين سؤال، مي
كشد كه مقدار عددي آن، به واحدهاي سنجش ميزان    مستقيم از اين شيب، اين مسأله را پيش مي

بنابراين مقايسه پاسخ تقاضا به تغييرات قيمت براي كاالهاي مختلف . كاال و قيمت وابسته است
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 را به صورت نسبت 1كشش قيمتي تقاضاشكل، به منظور حذف اين م. غيرممكن خواهد بود
  :كنيم قيمت تعريف مي تغييرات نسبي در تقاضا به تغييرات نسبي در

)2-3( 

π
π

=

π
π

=ε
d
dq

qd
q

dq

 

 تقاضا  ، سبب تغيير درصدي باالتر در تقاضا شود،اگر درصد مشخصي تغيير در قيمت يك كاال
از سوي ديگر، اگر تغيير نسبي در تقاضا كمتر از تغيير نسبي . شود  گفته مي2كششدار، براي آن كاال

 باشد تقاضا را داراي −1نهايتاً، چنانچه كشش برابر . ناميم  ميفاقد كششدر قيمت باشد، تقاضا را 
  .ناميم  مي3كشش واحد
به .  تا حد زيادي به در دسترس بودن كاالهاي جايگزين وابسته است براي يك كاالكشش تقاضا

كنندگان انتخابي براي نوشيدن  عنوان مثال كشش تقاضا براي قهوه بسيار كمتر بود، اگر مصرف
  .چاي نداشتند

ها، ديد  ماني جايگزينيكنيم بايد نسبت به مقياس ز زماني كه از كشش و جايگزيني صحبت مي
هاي متداول گرمايش، برقي  فرض كنيد كه در يك ناحيه، سيستم. شفاف و واضحي داشته باشيم

كنندگان   براي برق بسيار اندك خواهد بود؛ زيرا مصرفت كشش قيمتي تقاضامد در كوتاه. باشند
توانند اقدام به نصب  اما در بلندمدت مي. ير از برق ندارندماندن، انتخاب ديگري غ براي گرم

  .هاي گرمايش گازي كنند و كشش قيمتي تقاضاي برق بسيار افزايش خواهد يافت سيستم
  و قيمتi بين تقاضا براي كاالي توان با تعريف كشش متقابل  را ميمفهوم محصوالت جايگزين

  :سازي نمود ، كميjكاالي
)2-4( 

j

i

i

j

j

j
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dq
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=
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هاي  همواره منفي است، اما كشش)  آن4كشش خودي( آن  به قيمتدر حالي كه كشش يك كاال
 مثبت هستند؛ زيرا افزايش قيمت يكي سبب تحريك و تشويق متقابل بين محصوالت جايگزين

                                                           
1 Price elasticity of demand 
2 Elastic 
3 Unit elastic 
4 Self-elasticity 
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 يكديگر باشند، آنگاه تغيير در تقاضاي يكي با 1اگر دو كاال مكمل. شود تقاضا براي ديگر كاالها مي
هاي برقي  كننده مشخص است كه برق و گرم. تغيير مشابه در تقاضاي ديگري همراه خواهد بود

  . منفي است بين كاالهاي مكملكشش متقابل. تندمكمل يكديگر هس

  كنندگان سازي توليد  مدل2-2-2
  2 هزينه فرصت2-2-2-1

اليي كنندگان قادرند ميزان كا ن بر اين فرضيه استوار بود كه مصرفكنندگا مدل ما براي رفتار مصرف
اي است كه در آن   به گونههمچنين بيان كرديم كه ميزان مصرف. خرند، انتخاب كنند را كه مي

چنين . پردازند ، برابر قيمتي است كه براي تأمين آن مين از اين كاالكنندگا  مصرفمنفعت حدي
  .كنندگان نيز قرار داد ن مبناي تهيه مدل توليدتوا بحثي را مي

هايش را به بازاري كه پيشتر با آن آشنا شديم آورده، در نظر  كنندگان سيب را كه سيب كي از توليدي
ه داليل او ب. صرفه ندارد كمتر از آن، قيمتي وجود دارد كه براي او فروش سيب به قيمت. گيريم مي

اول اينكه، ممكن است آن درآمد از هزينه . رسد كه اين درآمد كافي نيست ه ميمتعددي به اين نتيج
تواند  دوم اينكه، ممكن است اين درآمد كمتر از درآمدي باشد كه او مي. ها كمتر باشد  سيبتوليد

هايتاً اينكه او و ن.  استحصال كند-سازي ه ميو ا به كارخانه آبه  مثالً با فروش سيب-از طريق ديگري
نظير پول، زمين، ماشين آالت و زمان (تواند تصميم بگيرد كه همه منابع الزم براي توليد سيب  مي

توان  مي. را به فعاليتي ديگر نظير توليد گالبي يا تأسيس يك مسافرخانه اختصاص دهد) خودش
هزينه  كمتر از ها  جمله خالصه كرد كه درآمد ناشي از فروش سيبهمه اين حاالت را در اين

  .هاست  مرتبط با توليد سيبفرصت

   و عكس تابع عرضه تابع عرضه2-2-2-2
كننده افزايش ميزان   باالتر باشد، ممكن است توليدها در بازار  سيباز سوي ديگر، چنانچه قيمت

هاي  كنندگان، هزينه ساير توليد. آورد را داراي صرفه اقتصادي ببيند ه بازار ميهايي كه ب سيب
هاي متفاوتي ميزان عرضه خود در  گيرند كه در قيمت فرصت متفاوتي دارند و بنابراين تصميم مي

يگر  توسط تعداد زيادي توليدكننده را با يكدچنانچه ميزان عرضه يك كاال. بازار را تنظيم كنند

                                                           
1 Complement 
2 Opportunity cost 
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 نمايش داده شده است 7-2ادغام كنيم، به يك منحني هموار صعودي مشابه آنجه كه در شكل 
  : براي اين كاالست1تابع عرضه  عكساين منحني نشان دهند. رسيم مي

)2- 5( )q(S 1−=π 
كنندگان عرضه  د تا براي مجموعه توليد پديد آيدهنده قيمتي است كه بايد در بازار اين تابع نشان

توان به همين منحني از زاويه ديگري  البته مي.  در بازار به صرفه باشدميزان مشخصي از كاال
كننده ميزان كاالي عرضه شده به عنوان تابعي از   را تعريف كرد كه بيانتابع عرضهنگريست و 

  :است بازار قيمت
)2-6( )(Sq π= 

يا توسط يك (كنندگان مختلف  دهد كاالهايي كه توسط توليد  نشان مي8-2گونه كه شكل  همان
هاي مختلف منحني عرضه قرار  تاند در قسم  شدهتوليد) كننده ولي با ابزارهاي مختلف توليد
اگر .  است بازار او برابر قيمتاي است كه هزينه فرصت كننده  توليديكننده حد توليد. گيرند مي

كننده، ديگر ادامه توليد صرفه  توليد حتي به ميزان كمي كاهش پيدا كند براي اين قيمت بازار
شود كه اگر قيمت بازار افزايش يابد، صرفه  به توليدي اطالق مي توليد فوق حدي. اقتصادي ندارد

تر  ، از قيمت بازار پاييندر سمت مقابل، هزينه فرصت توليد زير حدي. گيرد اقتصادي به خود مي
 توانند توليدات خود را به قيمتي باالتر از حداقل قيمتي كه كنندگان مي بنابراين اين توليد. تاس

  .برايشان صرفه اقتصادي دارد به فروش برسانند

  
  منحني عرضه نوعي7-2شكل 

                                                           
1 Inverse supply function 
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 . است بازار آن برابر با قيمتاي است كه هزينه فرصت  حدي به گونهتوليد 8-2شكل 

  كنندگان  درآمد توليد2-2-2-3
 برابر با 1كنندگان درآمد توليدشود،   انجام مي بازار بر اساس قيمتل عرضه كاالكاز آنجا كه 

اين ميزان برابر با سطح . باشد مي) 1π ( قيمت بازار در)1q(ضرب ميزان كاالي مبادله شده  حاصل
سود و يا به اختصار،  2كنندگان مازاد خالص توليد.  خواهد بود9-2هاشور خورده در شكل 

به قيمتي باالتر از )  حديبه جز توليد(ا آيد كه همه كااله   از اين واقعيت پديد مي3كنندگان توليد
دهد، اين مازاد خالص يا   نشان مي10-2شكل طور كه  همان. شوند  آنها مبادله ميهزينه فرصت

. باشد سود، برابر مساحت بين منحني عرضه و خط افقي با عرض از مبدأ قيمت بازار مي
كنندگاني كه هزينه فرصت بااليي  ، در مقايسه با توليد فرصت كمي دارندكنندگاني كه هزينه توليد

 هيچ سودي به يكننده حد توليد. هندد دارند، نسبتاً سهم سود بيشتري را به خود اختصاص مي
  .آورد دست نمي

 خالص به دو طريق، مازاد 2π  به1π از  بازاردهد كه افزايش قيمت  نشان مي11-2شكل 
) Cسطح ( شود مي 2q به 1qايش ميزان عرضه به بازار از سبب افز: سازد كنندگان را متأثر مي توليد

گردد كه در حالت اول در بازار عرضه كرده  و باعث افزايش درآمد ناشي از عرضه ميزان كااليي مي
 ).Bسطح (بودند 

                                                           
1 Producers’revenue 
2 Producers’ net surplus 
3 Producers’ profit 
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   كشش عرضه2-2-2-4
. كند سازي ميزان كاالي بيشتر تشويق مي كنندگان را به آماده ، عرضه يك كاالافزايش در قيمت

تعريف آن مشابه تعريف كشش قيمتي . كند سازي مي  اين رابطه را كمي1كشش قيمتي عرضه
  :كنيم  استفاده مي از مشتق تابع عرضهتقاضاست، با اين تفاوت كه اين بار به جاي مشتق تابع تقاضا

)2-7( 

π
×

π
=

π
π

=ε
d
dq

qd
q

dq

 

ت است؛ زيرا مد  بيشتر از كوتاه همواره مثبت است و معموالً مقدار آن در بلندمدتكشش عرضه
  . دارند در اختيار كافي براي تقويت و گسترش ادوات توليديكنندگان فرصت در بلندمدت، توليد

  
 در كميت مبادله شده 1π  بازاردر آمد توليدكننده برابر است با حاصل ضرب قيمت 9-2شكل 

1q 

  

                                                           
1 Price elasticity of supply 
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 در قيمتي اي فروش كاال خالص توليدكنندگان، ناشي از توانايي آنها بر سود يا مازاد10-2شكل 

  آنهاباالتر از هزينه فرصت

  
  بازار خالص توليدكننده در اثر تغيير قيمت تغيير در سود يا مازاد11-2شكل 

   تعادل بازار2-2-3
كنش  اكنون زمان بررسي برهم. ا جداگانه در نظر گرفتيمكنندگان ر كنندگان و توليد تا اينجا، مصرف

كنندگان  كدام از مصرف كنيم كه عملكرد هيچ در اين قسمت فرض مي.  فرا رسيده استآنها در بازار
 براي همه به عبارت ديگر، قيمت بازار.  بازار اثرگذار باشدتواند بر روي قيمت كنندگان نمي و توليد
بازار اگر اين فرض درست باشد، يك . شود ، كميتي است كه از بيرون بر آنها تحميل ميبازيگران
هاي  بنابراين در قسمت. اين فرض معموالً براي بازارهاي برق صحيح نيست.  داريم1 كاملرقابتي

                                                           
1 Perfectly competitive market 
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تواند بر روي   باره بحث خواهيم كرد كه در حالتي كه اقدامات برخي بازيگران ميبعد در اين
  .قيمت بازار تاثيرگذار باشد، عملكرد بازار چگونه خواهد بود

كنندگان از  كنندگان از يك طرف و عملكرد عرضه ، تركيب اقدامات مصرفدر يك بازار رقابتي
اي است   به گونهπ* 2 قيمت تسويه بازار يا1 قيمت تعادل.كند  بازار را تعيين ميسوي ديگر، قيمت

باشند برابر همان ميزان كااليي است  كنندگان مايل به تأمين آن مي كه در آن، ميزان كااليي كه عرضه
  :شود  نتيجه اينكه اين قيمت از حل معادله زير حاصل مي.كنندگان مايلند بخرند كه مصرف

)2-8( )(S)(D ** π=π 
بدين .  بيان كرد و عكس تابع عرضهتوان با استفاده از عكس تابع تقاضا اين تعادل را همچنين مي

 ي، ميزان كااليي است كه قيمتي پرداختq* ، كميت تعادليترتيب كه در نقطه تعادل بازار
  :كنندگان براي آن، برابر قيمتي است كه توليدكنندگان براي عرضه آن بايد دريافت كنند مصرف

)2-9( )q(S)q(D ** 11 −− = 
، رفتار ايم كه در نقطه تعادل بازار دادهتا اينجا نشان . دهد  اين مفاهيم را نمايش مي12-2شكل 
ايم كه  اما هنوز نشان نداده. باشد كنندگان به نوعي با يكديگر هماهنگ مي ن و عرضهكنندگا مصرف

دهيم كه بازار به ناچار  ان ميبراي نمايش اين موضوع، نش.  استاين نقطه بيانگر يك تعادل پايدار
 نشان داده شده است، قيمت 13-2گونه كه در شكل  فرض كنيد همان. شود در اين نقطه تسويه مي

، جايي كه در آن ميزان تقاضا از ميزان عرضه بيشتر π<π1* : باشد، كمتر از قيمت تعادلبازار
كنندگان تأمين  شوند كه هنوز گروهي از مصرف كنندگان متوجه مي ار برخي از عرضهبناچ. است
بنابراين ميزان . توان كاالي مورد نظر را با قيمتي باالتر از قيمت فعلي به آنها فروخت اند و مي نشده

شابهاً م. يابد كه شرط تعادل برقرار گردد كاالي مبادله شده و به همراه آن قيمت تا جايي افزايش مي
، ميزان عرضه از ميزان تقاضا π>π2* اگر فرض كنيم قيمت بازار بيش از قيمت تعادل باشد،

. توانند همه كاالي خود را به فروش برسانند كنندگان نمي باشد و بنابراين برخي از عرضه بيشتر مي
دهند   خود را تا حدي كاهش ميكنندگان بناچار براي خروج از اين وضعيت، ميزان توليد اين عرضه

كنندگان مايل به فروش آن هستند برابر ميزان كااليي بشود كه خريداران  كه ميزان كااليي كه توليد
  .مايل به خريد آن هستند

                                                           
1 Equilibrium price 
2 Market clearing price 
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  1 بهينگي پارتو2-2-4
ه نوعي كند كه ب ي ميزماني كه يك سيستم تحت كنترل كامل يك نهاد باشد، طبيعتاً اين نهاد سع

از طرف ديگر زماني كه يك سيستم وابسته به تعامالت . سود خود از اين سيستم را بهينه كند
 سنتي قابل استفاده نيست و به جاي آن بايد از يساز ئق مختلف باشد، بهينهنهادهاي مختلف با عال

 كه در آن، افزايش سود هر يك از بازيگرانادي را ضعيت اقتصيك و.  بهره گرفتبهينگي پارتو
  .گوييم  ميبهينه پارتوديگري همراه است، ) بازيگران( حتماً با كاهش سود بازيگر بازار

ادله شده و چه از نظر نحوه ، چه از نظر ميزان كاالي مبوضعيت تعادل در يك بازار رقابتي
 ميزان كاالي مبادله شده را در 14-2ابتدا به كمك شكل .  است، بهينه پارتوتخصيص اين ميزان كاال

تر از ميزان كاالي   باشد كه كوچكqفرض كنيم ميزان كاالي مبادله شده برابر . گيريم نظر مي
در اين كميت، بازيگري وجود دارد كه كه مايل است ميزان بيشتري از كاال را با .  استq*تعادلي
 حاضر است هزينه آن ميزان يهمچنين بازيگر ديگر.  است بفروشد2πتر از   كه كم1π قيمت

امكان وجود داشته باشد كه يك معامله بين اين دو بازيگر با هر اگر اين . كاالي اضافي را بپردازد
بنابراين اگر ميزان كل . تر خواهند بود  انجام شود، هر دو بازيگر راضي2π و 1πقيمتي بين 

مشابهاً، هر . ه پارتو نيست باشد، وضعيت، بهينq*تر از ميزان كاالي تعادلي  مبادالت، كوچك
مقداري افزون بر مقدار تعادلي، بهينه پارتو نيست؛ زيرا قيمتي كه يك بازيگر حاضر است براي 

  . كند كننده براي تأمين آن مقدار طلب مي ميزان كاالي اضافي بپردازد، كمتر از قيمتي است كه عرضه

  
  تعادل بازار12-2شكل 

                                                           
1 Pareto efficiency 
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 ي تعادل بازارپايدار13-2شكل 

  
  براي تعادل بازار بهينگي پارتو14-2شكل 

در . كنيم  مختلف را بررسي مياكنون بهينه بودن تخصيص ميزان كاالهاي مبادله شده بين بازيگران
شود و اين قيمت، بيانگر   معامله مين با يك قيمت رقابتي، همه واحدهاي يك كاالي معييك بازار

 براي پرداخت اين Aكننده  تمايل مصرف.  با كاالهاي ديگر است اين كاال1نرخ حدي جايگزيني
قيمت، بدين معناست كه او براي آخرين واحدي كه از اين كاال خريده است، بيش از كاالهاي 

 ممكن است تصميم بگيرد كه با اين قيمت، Bكننده  سوي ديگر، مصرفاز . ديگر ارزش قائل است
حال فرض كنيد كه تخصيص كاالها به جاي اينكه بر اساس . بهتر است كاالهاي ديگري را بخرد

                                                           
1 Marginal rate of substitution 
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كننده  ممكن است مصرف.  صورت پذيردي انجام شود بر مبناي ديگرتمايل به پرداخت قيمت بازار
A دالر بپردازد تا عالوه بر آنچه تا به اينجا خريده است يك واحد ديگر از كاالي 10 حاضر باشد 

 به شكلي صورت Bكننده  از سوي ديگر، تخصيص كاال به مصرف. مورد نظر به او اختصاص يابد
 8گرفته است كه او براي آخرين واحدي كه از كاالي مورد نظر دريافت كرده است تنها به اندازه 

كننده، براي يك واحد از كااليي يكسان، ارزش  از آنجا كه اين دو مصرف. ئل باشددالر ارزش قا
 10 و 8اي بين آن دو با هر قيمتي بين  قائل هستند، چنانچه براي اين يك واحد كاال معامله متفاوتي

 نابراين بهينه پارتوب.  بهتري خواهند رسيدكننده به تعادل اقتصادي دالر انجام شود، هر دو مصرف
تنها در صورتي قابل حصول است كه كاالها بر اساس يك نرخ حدي جايگزيني يكسان تخصيص 

  .دهد  رخ مييابند؛ اين حالت در يك بازار رقابتي

 2 و زيان ثابت1 رفاه عمومي2-2-5
. شود  اطالق ميكنندگان رفاه عمومي كنندگان و سود خالص توليد مصرف خالص به مجموع مازاد

دهيم كه چنانچه  اكنون نشان مي. اين كميت يك تعريف عددي از كل سود حاصل از معامله است
نحني تقاضا حاصل  از تقاطع منحني عرضه و م رقابتي بتواند آزادانه به فعاليت بپردازد و قيمتبازار

دهد كه در اين   نشان مي15-2شكل .  حداكثر مقدار خود را خواهد داشتشود، رفاه عمومي
اند و   مشخص شدهE و A ،Bهايي است كه با  كنندگان برابر مساحت بخش شرايط، مازاد مصرف

  .اشدب  ميF و C ،Dهاي  كنندگان نيز برابر مجموع مساحت بخش منفعت توليد

                                                           
1 Global welfare 
2 Deadweight loss 
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  و زيان ثابت رفاه عمومي15-2شكل 

شوند كه بازار از حالت رقابتي آزاد خارج شود و   سبب ميهاي خارجي در بازار گاهي دخالت
ها ممكن است بدين  التاولين نوع اين دخ.  تنظيم گردداي غير از تعادل رقابتي  در نقطه كاالقيمت

كنندگان، يك قيمت حداقل براي كاالي مورد نظر  صورت باشد كه دولت به منظور حمايت از توليد
 بيشتر باشد، π*باشد كه از قيمت رقابتي تسويه بازار 2π چنانچه اين قيمت حداقل. تعيين كند
 q به q* خود را از كنندگان مصرف شود تا مصرف گردد و سبب مي تثبيت مي 2πر  دقيمت بازار
يابد، در حالي   تقليل ميAكنندگان به مساحت بخش   مصرفدر چنين شرايطي مازاد. كاهش دهند

  . خواهد بودD و B ،Cهاي  رابر مجموع مساحت بخشكنندگان ب كه مازاد توليد
چنانچه اين قيمت حداكثر .  تعيين كند حداكثر، براي يك كاالتواند يك قيمت مشابهاً، دولت مي

كنندگان ميزان   باشد، آنگاه توليدπ*  تعيين گردد كه كمتر از قيمت رقابتي تسويه بازار1πبرابر
شود  كننده مي در اين حالت، مازادي كه عائد مصرف. تقليل خواهند داد q خود را به ميزانتوليد

 محدود Dكنندگان تنها به سطح   توليدباشد؛ در حالي كه مازاد  ميC و A ،Bبرابر با مجموع سطوح 
  .هد بودخوا

اگر فرض كنيم كه .  بگيرد بر روي اين كاالو باالخره، ممكن است دولت تصميم به وضع ماليات
 كنندگان براي كاال شود، آنگاه بين قيمتي كه مصرف كنندگان تحميل مي همه ماليات بر مصرف

تفاضل . آيد  تفاوتي پديد مي) 1π(كنند  كنندگان دريافت مي توليدبا قيمتي كه ) 2π(پردازند  مي
12 π−πدر اين شرايط، . شود آوري مي  براي هر واحد كاالي مبادله شده، توسط دولت جمع

، و مازاد Aكنندگان به مساحت   مصرفاديابد و ماز  كاهش ميq به q*دوباره ميزان مصرف از 
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در اين حالت، كل پولي كه توسط دولت به . شود  محدود ميDكنندگان به مساحت بخش  توليد
  .كند  برابري ميC و Bهاي  شود، با مجموع مساحت بخش آوري مي عنوان ماليات جمع

شوند كه رفاه  ان شدند سبب ميهاي خارجي كه در باال عنو توان گفت كه دخالت بنابراين مي
متأسفانه همه اين . كنندگان يا دولت جابجا شود كنندگان، مصرف  به ترتيب به نفع توليدعمومي
ش اين كاه.  دارند اثر جانبي نامطلوبي به صورت كاهش رفاه عموميهاي خارجي در بازار دخالت

ناميده زيان ثابت اين كاهش در رفاه اجتماعي، . باشد  ميF و Eهاي  برابر مجموع مساحت بخش
دقت كنيد كه .  استشود كه ناشي از كاهش حجم مبادالت در بازار، در پي جابجا شدن قيمت مي

زار ما براي سادگي فرض كرديم كه ميزان كاهش تقاضا براي هر سه نوع دخالت خارجي در با
  .گونه نخواهد بود يكسان است كه قطعاً در عمل اين

 الكتريكي نه از طريق تعامالت مستقيم  انرژيدر فصل بعد خواهيم ديد كه در برخي بازارها، قيمت
به منظور . شود كنندگان، بلكه از طريق يك محاسبات مركزي تعيين مي كنندگان و توليد مصرف

سازي رفاه   منفعت حاصل از اين معامالت، اين محاسبات مركزي بايد از طريق بيشينهبيشينه كردن
  .سازي كند  آزاد را شبيه، به نوعي، عمليات يك بازارعمومي

   مفهوم نظريه بنگاه3- 2
 را االهاي مبادله شده در بازارهايي خواهيم داشت كه ك تري به رفتار بنگاه در اين قسمت نگاه دقيق

  .كنند  ميتوليد

  ها ها و خروجي  ورودي2-3-1
بنگاه . كند  مي را توليدyگيريم كه يك كاالي واحد به ميزان  براي سادگي، بنگاهي را در نظر مي

اين . ناميم  مي1دهاي تولي مؤلفهاز دارد كه آنها را ها ني براي توليد اين محصول، به برخي ورودي
. توانند محدوده وسيعي را در بر بگيرند ها بسته به نوع محصول توليد شده توسط بنگاه، مي مؤلفه

هاي متفاوتي نظير مواد اوليه، نيروي كار، زمين، ساختمان يا تجهيزات  توان به دسته آنها را مي
. كنيم كه بنگاه مورد نظر ما تنها به دو مؤلفه توليد نياز داشته باشد فرض مي. ندي نمودب طبقه

 كه بيانگر فناوري مورد استفاده بنگاه براي توليد كاالي مورد 2تابع توليدخروجي اين بنگاه توسط 
  .د مرتبط استهاي تولي باشد، به مؤلفه نظر مي

                                                           
1 Factors of production 
2 Production function 
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)2-10( )x,x(fy 21= 

 ميزان كود 1xدهنده ميزان گندم توليدي يك كشاورز،   ممكن است نشانyبه عنوان مثال، 
  . سطح زير كشت او باشد2xمصرفي و 

كنيم كه مؤلفه دومِ توليد، ثابت است و مؤلفه  ، فرض ميبراي داشتن تلقّي بهتري از شكل تابع توليد
اما تقريباً براي . شود زياد مي 1xبا افزايش yدر ابتدا محصول. دهيم اول را به تدريج، افزايش مي

ا زياد شدن مؤلفه توليد  بyهاي توليد، نرخ افزايش توليد محصول  همه كاالها و براي همه فناوري
1x شود گفته مي 1قانون كاهش حدي توليدبه اين پديده اصطالحاً . يابد كاهش مي.  

كند، با افزايش كود  در مثال ما، ميزان گندمي كه كشاورز از يك مساحت ثابت زمين برداشت مي
به طور . يابد رايي كود كاهش مياما واضح است كه از حدي به بعد، اثر كا. شود مصرفي زياد مي

اما با . يابد توان گفت كه با گسترش زمين كشاورزي ميزان گندم حاصله نيز افزايش مي مشابه مي
تري  گردد؛ زيرا ميزان كود ثابتي براي زمين بزرگ تر شدن زمين نرخ افزايش محصول كم مي بزرگ

  .شود  ميمصرف

  تمد  كوتاه و بلندمدت2-3-2
تواند  براي مثال، يك باغدار مي. تر از بقيه قابل تنظيم و تغيير هستند  سريعدهاي تولي برخي از مؤلفه

 كودهاي حيواني باال ببرد و يا اينكه از تعداد كارگر ميزان توليد سيب خود را با افزايش مصرف
اين اقدامات، اثر خود را در برداشت آينده محصول نشان . بيشتري براي چيدن ميوه استفاده كند

در . تواند با كاشتن تعداد درخت بيشتر، توليد را افزايش دهد همچنين اين باغدار مي. خواهد داد
قق رسند، مح اين حالت، نتايج اين اقدام تنها پس از چند سال كه درختان جديد به باروري مي

  .شود مي
از ديدگاه .  وجود نداردت از بلندمدتمد اما هيچ مرز زماني مشخصي براي تفكيك كوتاه

اقتصاددانان، فاصله زماني بلندمدت بايد به قدر كافي طوالني باشد تا در طي آن، بتوان همه 
. د ثابت هستندهاي تولي ت، برخي از مؤلفهمد از سوي ديگر، در كوتاه.  تنظيم كرد رادهاي تولي مؤلفه

 به تابعي  باشد، تابع توليد2x براي مثال، اگر فرض كنيم كه مولفه دوم توليد، داراي مقدار ثابت
  :اهد شدتك متغيره تبديل خو

)2-11( )x,x(fy 21= 

                                                           
1 Law of diminishing marginal product 
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  .دهد  نوعي را نشان مي شكل يك تابع توليد16-2شكل 

  
 ت نوعيمد  كوتاهتابع توليد 16-2شكل 

در اين صورت به .  وابسته استدهاي تولي ت، خروجي فقط به يكي از مؤلفهمد معموالً در كوتاه
  : را كه همان عكس تابع توليد است، تعريف كرد خروجي-توان تابع ورودي راحتي مي

)2-12( )y(gx 22 براي 1= xx = 

 نياز است تا ميزان ه ميزان از مؤلفه متغير توليددهد كه به چ  نشان مي خروجي-تابع ورودي
 حرارتي  خروجي يك نيروگاه-براي مثال، منحني ورودي . مشخصي از كاالي معين توليد شود

 مشخصي دهد كه در هر ساعت به چه ميزان سوخت احتياج است تا بتوان ميزان انرژي نشان مي
  :ت را به صورت زير تعريف نمودمد  كوتاه1توان تابع هزينه مي. وليد نمودتوسط آن ت

)2-13( 2212211 x.w)y(g.wx.wx.w)y(cSR +=+= 

-2شكل . باشند مي 2x و 1x دهاي تولي به ترتيب هزينه هر واحد از مؤلفه 2wو  1wكه در آن، 
تحدب اين منحني به دليل قانون . دهد ت نمونه را نمايش ميمد يك تابع هزينه كوتاه) الف (17

 ناميده 2تابع هزينه حديبه دليل اين تحدب، مشتق تابع هزينه كه . باشد كاهش حدي توليد مي
  .باشد شود يك تابع اكيداً صعودي از ميزان توليد مي مي

                                                           
1 Cost function 
2 Margina cost function 
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 ت مربوطهمد  كوتاهتابع هزينه حدي) ب(ت نمونه و مد تابع هزينه كوتاه) الف (17-2شكل 

نمايش داده شده ) ب (17-2در شكل ) الف (17-2 مرتبط با تابع هزينه شكل تابع هزينه حدي
دالر بر واحد  بر اساس ، به دالر بيان شود آنگاه هزينه حديتوجه كنيد كه اگر هزينه توليد. است
دهنده هزينه  در يك سطح معين از توليد، مقدار عددي تابع هزينه حدي، نشان.  خواهد بودتوليد
  . يك واحد بعدي كاالستتوليد

 را تعيين  كاملت يك بنگاه در يك بازار رقابتيمد توانيم رفتار كوتاه با استفاده از اين توابع، مي
در نتيجه، تنها . باشد بازار تأثيرگذار تواند بر روي قيمت در چنين بازاري هيچ بنگاهي نمي. كنيم

تواند انجام دهد تا سود خود را بيشينه نمايد، تنظيم ميزان محصولي است كه  كاري كه يك بنگاه مي
هاي بنگاه تعريف  از آنجا كه سود به صورت اختالف بين درآمدها و هزينه. كند در بازار عرضه مي

  :آيد مي از حل مسأله زير بدست شود، سطح بهينه توليد مي
)2-14( )}y(cy.{max SRy

−π 

  :در نقطه بهينه، بايد داشته باشيم
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)2-15( 

dy
)y(dc

dy
)}y(cy.{d

SR

SR

=π

=
−π 0

اي  

داشتن .  شود بازار، برابر قيمتدهد كه هزينه حدي  خود را تا جايي افزايش ميبنابراين بنگاه، توليد
اي كار كند كه در آن هزينه حدي  اگر بنگاه در نقطه. دي از اين رابطه مفيد استيك درك شهو

 و تواند سود خود را با توليد يك واحد ديگر از كاال  كمتر از قيمت فعلي بازار باشد، ميتوليد
 باشد، بنگاه ه، باالتر از قيمت بازارمشابهاً، اگر هزينه حدي توليد بنگا. فروش آن در بازار باال ببرد

توانست با توليد نكردن آخرين واحد از كااليي كه در بازار فروخته است، مقداري در هزينه  مي
  .خود صرفه جويي كرده و سود خود را افزايش دهد

پذيري  در بلندمدت، بنگاه انعطافتر است، زيرا   بسيار پيچيدهتعريف يك تابع هزينه براي بلندمدت
آالت  تواند تصميم به خريد ماشين براي مثال، يك بنگاه مي.  خود داردبيشتري در تعيين نحوه توليد

بنابراين ديگر . تر بگيرد و در عوض هزينه نيروي كار خود را كاهش دهد، يا برعكس گران
كنيم كه بنگاه،  البته ما فرض مي. مانند يك تابع تك متغيره رفتار كرد، هتوان با تابع توليد نمي

د را كه هاي تولي بدين معنا كه بنگاه در بلندمدت، تركيبي از مؤلفه. رفتاري بهينه از خود نشان دهد
 از حل ن تابع هزينه بلندمدتبنابراي. كند  با حداقل هزينه شود، انتخاب ميسبب توليد ميزاني كاال

  :آيد شود، به دست مي  كه به شكل زير توصيف مييساز يك مسأله بهينه
  
)2-16( 

)x.wx.w(min)y(c
x,xLR 2211

21
+=  

y)x,x(fبه طوري كه =21 
  .ايم  را در نظر گرفتهكه براي سادگي، تنها دو مؤلفه توليد

 استفاده خواهيم كرد، زيرا در آن با عملكرد يك مدت در بخش اول اين كتاب، از توابع هزينه كوتاه
، در دو فصل آخر اين كتاب كه توسعه توابع هزينه بلندمدت. سيستم قدرت موجود سروكار داريم

  .آيند ر ميكنيم، به كا سيستم قدرت را مالحظه مي

  ها  هزينه2-3-3
هاي مختلف، براي  پردازيم و منحني  ميدر اين قسمت، به تعريف اجزاي مختلف هزينه توليد

  .نماييم اي را معرفي مي مشخص كردن اين اقالم هزينه
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ها مستقل از ميزان  هزينه مرتبط با اين مؤلفه. ابت هستندت ثمد  در كوتاهدهاي تولي برخي از مؤلفه
براي مثال، اگر يك شركت . نامند مي 1تهاي ثاب هزينهباشد و به همين دليل آنها را  توليد مي

 به گاه احداث نموده باشد، هزينه زمين و احداث نيرو خريده و در آن يك نيروگاهيتوليدي، زمين
از سوي ديگر، ميزان سوخت مصرف شده توسط اين .  وابسته نيست توليدي نيروگاهميزان انرژي

لذا سوخت و . ، و تا حدي معين، نيروي انساني الزم، به ميزان انرژي توليدي بستگي داردنيروگاه
ها وجود دارد  همين طور دسته سومي از هزينه. هستند 2رهاي متغي هزينهي از هاي نيروي انساني نمونه

هايي هستند كه بر بنگاه، در هر ميزان  اينها هزينه. شود گفته مي 3تهاي شبه ثاب هزينهكه به آنها 
 هيچ توليدي نداشته باشد، اين اقالم شود و اگر نيروگاه ميل مي داشته باشد، تحتوليدي كه نيروگاه

 برق، هزينه سوخت مورد نياز براي براي مثال، در مورد يك نيروگاه. شود اي هم حذف مي هزينه
ت، ثابت است؛ اما اين هزينه د، از اين لحاظ كه مستقل از ميزان توليد واحد اساندازي واح راه
  .شود  در صورت خاموش ماندن واحد حذف مييانداز راه

تواند در مورد پرداخت بابت هر يك از  ، هيچ هزينه ثابتي وجود ندارد، زيرا بنگاه ميدر بلندمدت
اگر بنگاه تصميم بگيرد كه ديگر توليد نكند و از تجارت خارج . م بگيرد، تصميدهاي تولي مؤلفه

به اختالف بين پولي كه بنگاه . تواند صفر باشد شود، در حالت حدي، هزينه بلندمدت بنگاه مي
هزينه گردد،  پردازد، و پولي كه در صورت فروش آن دارايي حاصل مي براي يك مؤلفه توليد مي

 در آن ، هزينه زميني كه نيروگاهبه عنوان مثال در مورد يك نيروگاه. شود گفته مي 4غيرقابل بازگشت
ساخته شده است يك هزينه غيرقابل بازگشت نيست؛ زيرا زمين همواره قابل بازفروشي است و 

، ديگر سودآور از سوي ديگر، اگر ادامه توليد با اين نيروگاه. است 5هزينه قابل بازيابيبنابراين يك 
 و ارزش فروش تجهيزات، هزينه غيرقابل بازگشت نباشد، اختالف بين هزينه احداث نيروگاه

 .باشد مي

  تمد هاي كوتاه  هزينه2-3-3-1
، ثابت باشد، توابع هزينه معرفي شده در قسمت قبل را دهاي تولي  مؤلفهاگر فرض كنيم كه هزينه

  : بيان كردyتوان به صورت تابعي از سطح توليد محصول  مي
                                                           
1 Fixed costs 
2 Variable costs 
3 Quasi-fixed costs 
4 Sunk cost 
5 Recoverable cost 
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)2-17( fv c)y(c)y(c += 

، هزينه 1تابع هزينه متوسط.  نشانگر هزينه ثابت استfc بيانگر هزينه متغير، و y(cv(كه در آن 
متوسط هزينه جمع  كند كه برابر است با حاصل  براي يك واحد از محصول را مشخص ميتوليد
  : متوسط هزينه متغير وثابت

)2-18( )y(AFC)y(AVC
y
c

y
)y(c

y
)y(c)y(AC fv +=+== 

ت به ميزان هاي ثاب از آنجا كه هزينه. دهيم  را شرح ميهاي هزينه متوسط حال، شكل اين منحني
با افزايش . بودنهايت خواهد   بستگي ندارند، متوسط هزينه ثابت براي توليد صفر، برابر بيتوليد

بنابراين، منحني متوسط هزينه . شود ت بر روي توليد بيشتري سرشكن ميهاي ثاب توليد، اين هزينه
هاي  هزينه. نشان داده شده، يك تابع اكيداً نزولي است) a (18-2گونه كه در شكل   همانثابت
بنابراين متوسط . رود ر براي سطوح مياني توليد، به شكل خطي با افزايش سطح توليد باال ميمتغي

  .، تقريباً ثابت استهزينه متغير

  
هاي  ينهمتوسط هز) b(ت هاي ثاب متوسط هزينه) a(:  شكل نوعي توابع هزينه متوسط18-2شكل 

 متوسط هزينه) c(ر متغي

وري توليد را باال برد، آنگاه ممكن است متوسط هزينه متغير  ، بهرهاگر بتوان همگام با افزايش توليد
دهد، سرانجام هزينه  نمايش مي) b (18-2با اين همه، چنانكه شكل . با افزايش توليد كاهش بيابد

اين افزايش در متوسط هزينه متغير، به اين . رود  با افزايش سطح توليد بناچار باال مي توليدمتوسط
براي مثال، . كنند  را مقيد ميهاي ثابت، توليد كاال دليل است كه معموالً از حدي به بعد، مؤلفه

 براي آن طراحي شده  فعال را به بيش از ظرفيتي كه نيروگاهاهتوان خروجي يك نيروگ معموالً مي

                                                           
1 Average cost function 
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كاري به كارگران، فاصله زماني كمتر  اما اين ممكن است مستلزم پرداخت اضافه. است افزايش داد
 برق، ورد يك نيروگاههمچنين در م. هايي با كارايي كمتر باشد  واحد و پذيرش رويهبين تعميرات

.  استشود كه سطح توليد، كمتر از حداكثر ظرفيت نيروگاه حداكثر كارايي معموالً زماني حاصل مي
 شكل c( ،U (18-2منحني هزينه متوسط، تركيبي از دو اثر باال را در بر دارد و همانند شكل 

  .باشد مي
ها بر  هر دوي اين كميت.  بسيار ضروري است و هزينه حديطدرك صحيح تفاوت هزينه متوس

شوند؛ اما هزينه حدي، فقط هزينه آخرين واحد كاالي توليد  ، بيان مياساس دالر بر واحد توليد
اي كاالي توليد در طرف ديگر، هزينه متوسط، هزينه مربوط به همه واحده. دهد شده را نشان مي

كنند، سهمي در هزينه حدي  ت تغيير نميهاي ثاب از آنجا كه هزينه. دهد شده تا كنون را نشان مي
براي . دهد  رابطه بين منحني هزينه حدي و منحني هزينه متوسط را نشان مي19-2شكل . ندارند

اما، براي . ت، هزينه حدي كمتر از هزينه متوسط استهاي ثاب سطوح پايين توليد، به دليل اثر هزينه
زماني كه منحني هزينه متوسط، در . سطوح باالي توليد، هزينه حدي بيش از هزينه متوسط است

  .كند نقطه كمينه خود قرار دارد، منحني هزينه حدي را قطع مي

  
  )MC (و منحني هزينه حدي) AC ( رابطه نوعي بين منحني هزينه متوسط19-2شكل 

  هاي بلندمدت  هزينه2-3-3-2
، قابل دهاي تولي ، هيچ هزينه ثابتي وجود ندارد؛ زيرا همه مؤلفهدر باال بحث كرديم كه در بلندمدت

اما نوع فناوريِ . تواند دست از توليد بكشد و از تجارت خارج شود يتغييرند و حتي بنگاه م
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ها را مستقل از ميزان توليد،  اي باشد كه برخي هزينه انتخاب شده براي توليد، ممكن است به گونه
 داشته ت، در بلندمدت وجودهاي شبه ثاب در نتيجه، ممكن است برخي هزينه. بر واحد تحميل كند

 نشان داده شده است تقريباً 20-2، چنانكه در شكل بنابراين منحني متوسط هزينه بلندمدت. باشند
Uمدت وجود دارد؟ در  اما چه ارتباطي بين هزينه بلندمدت و هزينه كوتاه . شكل خواهد بود

توانيم همه  اي هر سطحي از توليد كمينه نماييم؛ زيرا مي را برتوانيم هزينه توليد بلندمدت مي
د ثابت هاي تولي ت، برخي از مؤلفهمد از سوي ديگر، در كوتاه. د را تنظيم كنيمهاي تولي مؤلفه
 كه y*، فقط براي مقدار خروجي ت و هزينه توليد بلندمدتمد  كوتاهبنابراين هزينه توليد. هستند

براي سطوح ديگر خروجي، هزينه . اند، مساوي هستند هاي ثابت توليد بهينه شده در آن مؤلفه
مدت در باالي  حني متوسط هزينه كوتاهدر نتيجه من. باشد مدت بيش از هزينه بلندمدت مي كوتاه

هاي  گيرد؛ مگر در مقداري از خروجي كه در آن، مؤلفه  قرار ميمنحني متوسط هزينه بلندمدت
دهد، در نقطه مذكور، دو منحني بر   نشان مي20-2گونه كه شكل  همان. اند ثابت توليد بهينه شده
اي  هاي ثابت توليد را به گونه توانستيم تركيبي ديگر از مؤلفه  ما ميالبته. يكديگر مماس هستند

 كمينه nyو ... ، 1y ،2y ،3yتنظيم كنيم كه هزينه توليد را براي سطوح ديگري از توليد، مانند
براي هر ظرفيت . هاي ديگر احداث كنيم هايي با ظرفيت  نيروگاهتوانستيم به عبارت ديگر مي. كنند

 براي آن مدت تنها به ازاي ظرفيتي كه نيروگاه توليد، متوسط هزينه بلندمدت و متوسط هزينه كوتاه
دهد، منحني   نشان مي21-2طور كه شكل  لذا همان. طراحي شده است، مساوي خواهند بود

  .ت استمد مدت پوش پاييني منحني متوسط هزينه كوتاهمتوسط هزينه بلند

  
مدت و منحني هزينه متوسط بلندمدت؛ اگر   رابطه بين منحني هزينه متوسط كوتاه20-2شكل 

 خروجي كمينه y*اي برگزيده شوند كه هزينه توليد را براي مقدار   گونه عوامل ثابت توليد به
  .دساز
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د قابل تنظيم باشند، هزينه افزايش توليد به اندازه يك واحد، با استفاده هاي تولي ماني كه همه مؤلفهز
 دو مشاهده مربوط به اين منحني را 22-2شكل . آيد به دست مي 1منحني هزينه حدي بلندمدتاز 

  :دهد شرح مي
هاي   كه در آن مؤلفهy*مدت تنها براي سطح توليد  ت و كوتاههاي حدي بلندمد ه، هزينهاول اينك

  .اند، برابر هستند ثابت توليد بهينه شده

  
ت مد  هزينه كوتاههاي پوش پاييني منحني) LRAC ( بلندمدت منحني هزينه متوسط21-2شكل 

 .است

  
، )SRMC(ت مد  كوتاه، هزينه حدي)SRAC(ت مد  كوتاهرابطه بين هزينه متوسط 22-2شكل 

 )LRMC (و هزينه حدي بلندمدت) LRAC (منحني هزينه متوسط بلندمدت

 براي سطح توليدي كه در آن هزينه  و هزينه متوسط بلندمدتدوم اينكه، هزينه حدي بلندمدت
  .شود، برابر هستند متوسط بلندمدت كمينه مي

                                                           
1 Long-run marginal cost curve 



 41   مفاهيم پايه اقتصاد2

ت است، هزينه متوسط بلندمدت با تا وقتي كه هزينه حدي بلندمدت، كمتر از هزينه متوسط بلندمد
گوييم توليد  هنگامي كه هزينه متوسط، در حال كاهش است مي. يابد  كاهش ميافزايش سطح توليد

 .است 1صرفه مقياسداراي 

   انواع بازارها4- 2
، از طريق  عرضه و تقاضاي يك كاالتا كنون به بازار، به عنوان سازوكاري براي براي تطابق

حال، نحوه عملكرد يك بازار و چگونگي تأمين اهداف .  تعادل، نگريستيمابي به يك قيمتي دست
  .نماييم گوناگون به وسيله بازارهاي مختلف را بررسي مي
، سه مورد ديگر هم وجود دارد كه براي  كاالعالوه بر توافق در مورد كيفيت، مقدار و قيمت

  : و خريدار بايد در مورد آنها به توافق برسندگيري يك معامله، فروشنده شكل
  زمان تحويل كاال* 
  نحوه تسويه حساب* 
  .هر گونه شرايطي كه ممكن است به اين معامله ضميمه گردد* 

 درباره اين موارد، نوع قرارداد بين آنها و نوع بازاري كه بسته به نحوه توافق بين خريدار و فروشنده
  .شود اند، مشخص مي در آن شركت كرده

  2اي  بازار لحظه2-4-1
دهد و خريدار نيز در همان لحظه، بهاي آن   مي را تحويل فوراً كاال فروشندهيا در يك بازار لحظه

اين بدين معناست كه هيچ يك از دو طرف . تحويل كاال با هيچ شرطي همراه نيست. پردازد را مي
شما :  استيا بار، مثال خوبي براي بازار لحظه يك بازار ميوه و تره. تواند معامله را فسخ كند نمي

خواهيد، او مقدار  گوييد كه چه مقدار خيار مي سنجيد و به فروشنده مي كيفيت كاال را مي
اگر . شود كنيد و معامله كامل مي دهد، شما بهاي آن را پرداخت مي درخواستي را به شما تحويل مي

شما بعداً تصميم بگيريد كه بهتر است كاهو بخوريد، احتماالً به فكر پس دادن خيار و گرفتن پول 
. با يك نگاه سطحي، ممكن است قوانين چنين بازاري بسيار غيررسمي به نظر آيد. دافتي خود نمي

اي نوين  بازارهاي لحظه. ها سابقه را پشت خود دارند در واقع، اين قوانين به ظاهر غيررسمي، قرن
 تر هستند؛ زيرا حجم كاالي مبادله شده در آنها، براي كاالهايي چون نفت، قهوه يا جو، بسيار پيچيده
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اما اصول . كنند كنندگان به طريق الكترونيكي با يكديگر ارتباط برقرار مي بسيار بيشتر است و مبادله
  .اين بازارها كامالً مشابه است

در چنين بازاري، شخص به عنوان يك .  داراي مزيت فوري بودن استيا يك بازار لحظه
زان كااليي را كه موجود دارد بفروشد و به عنوان يك تواند دقيقاً همان مي كننده، مي توليد

ها در بازار  متأسفانه قيمت. تواند دقيقاً همان ميزان كااليي را كه نياز دارد، بخرد كننده، مي مصرف
، )يا افت ناگهاني در توليد(يك افزايش ناگهاني در تقاضا . شوند  به سرعت عوض مييا لحظه
مشابهاً، . برد؛ زيرا ممكن است ميزان كاالي آماده به تحويل فوري، محدود باشد ها را باال مي قيمت

اي حتي نسبت به  بازارهاي لحظه. شود توليد بيش از حد و يا تقاضاي اندك، سبب افت قيمت مي
رداشت فراوان يك مثالً چنانچه ب. دهند اخبار مربوط به ميزان كاالي آماده در آينده، واكنش نشان مي

كنندگان بتوانند تا آن زمان  بيني شود، اگر تعدادي كافي از مصرف محصول كشاورزي در آينده پيش
به طور كلي، تغييرات .  شوديا  در بازار لحظهتواند سبب سقوط قيمت كاال صبر كنند، اين خبر مي
 بازار هم آنها بود، بازيگران بيني نيست زيرا اگر چنين مي ، اساساً قابل پيشيا قيمت در بازار لحظه

  .كردند بيني مي را پيش
كنندگان و  ، شرايط را براي عرضه يك كاالبيني بودن قيمت تغييرات شديد و غيرقابل پيش

. هاي گوناگون مواجهند اند و با ريسك ارتي وارد شدههر دو در تج. كند كنندگان سخت مي مصرف
خرابي يك ماشين ممكن . تواند يك محصول كشاورزي را نابود كند آب و هواي بد يا آفت مي

يك اعتصاب ممكن است سبب توقف ارسال كاالي آماده به تحويل، .  را متوقف سازداست توليد
هاست، ميزان ريسك  به معناي پذيرش برخي ريسكدر حالي كه شركت در يك تجارت، . شود

بنابراين بيشتر صاحبان صنايع و . اندازد بيش از حد، دوام يك تجارت را به خطر مي
مثالً . ت قرار دهندهاي قيم كنند خود را كمتر در معرض ريسك كنندگان سعي مي  تجارت
. پرهيزد وش كاالي خود، با قيمتي بسيار پايين شود، ميكننده يك كاال از اينكه مجبور به فر توليد

اين . كننده مايل نيست به خريد يك كاالي اساسي با قيمتي هنگفت مجبور شود مشابهاً، يك مصرف
گيري انواع ديگري  اي، سبب شكل رحمانه قيمت در بازارهاي لحظه تمايل به گريز از نوسانات بي
  .شوند هاي بعدي تشريح مي  بازارها در قسمتاين. از مبادالت و بازارها شده است
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  2 و بازارهاي سلف1 قراردادهاي سلف2-4-2
بريم، او  با اينكه در اوايل تابستان به سر مي. كار است  كشاورزي گندمJ. McDonaldتصور كنيد كه 

از طرف ديگر، در . حصول تحويل دهد تن م100تواند  بسيار مطمئن است كه در زمان برداشت، مي
دهد تا همين امروز، قيمت فروش محصول  او ترجيح مي.  بسيار نگران استمورد نوسانات قيمت

خود را قطعي كند تا ديگر نگران فروش محصول خود به قيمت كم در هنگام رسيدن محصول، 
اي باشد؟ درست همانند  ه انجام چنين معاملهتواند كسي را بيابد كه حاضر ب آيا او مي. نباشد

 هم مايل نيست PBFكشاورزان كه نگران فروش محصول خود به قيمت كم هستند، شركت غذايي 
 مناسبي اگر قيمت توافقي. كه گندم مورد نياز خود براي تهيه كيك معروفش را با قيمتي باال بخرد

 كشاورز براي تحويل گندم در چند ماه McDonaldاردادي با موجود باشد، او حاضر است كه قر
  :كند اين قرارداد سلف موارد زير را معين مي. بعد، امضا كند

  كميت و كيفيت گندمي كه بايد تحويل گردد* 
  تاريخ تحويل* 
   پس از تحويل آنتاريخ پرداخت بهاي كاال* 
  جرايم عدم انجام تعهدات هر يك از طرفين* 
   پرداختيقيمت *

 داراي تغييرات يا اما چگونه كشاورز و شركت صنايع غذايي، در حالي كه حتي قيمت لحظه
 كااليي در چند ماه بعد توافق كنند؟ در اولين گام، هر يك توانند بر روي قيمت ناگهاني است، مي

 كاالي مورد نظر در لحظه تحويل را تخمين يا ت لحظهاز دو طرف به بهترين وجه ممكن، قيم
 و يا هر گونه اطالعات يا براي اين تخمين، از اطالعات مربوط به پيشينه قيمت لحظه. زنند مي

بيني بلندمدت  ديگري كه كشاورز يا شركت صنايع غذايي در مورد ميزان برداشت محصول، پيش
از آنجا كه بسياري . شود بيني ميزان تقاضاي كاالي مورد نظر دارند، استفاده مي و هوا، و يا پيشآب 

 عموم قرار دارد، بعيد است كه تخمين دو طرف در يك زمان مشخص، از اين اطالعات در اختيار
ه زني دارند، ممكن اما به دليل موقعيتي كه هر يك از دو طرف در چان. تفاوت چنداني داشته باشد

دادن يك   كشاورز از رخMcDonaldاگر .  با مقدار تخميني فرق داشته باشداست قيمت توافقي
تر از مقدار مورد  ، نگران باشد، ممكن است با قيمتي پايينيا قيمت بسيار پايين در بازار لحظه
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اختالف بين انتظار او در مورد قيمت بازار . ، موافقت كنديا  لحظهانتظارش از اين قيمت بازار
 است 1)پاداش ريسكي(دهنده امتيازي  پذيرد، نشان  و قيمتي كه او براي قرارداد سلف مييا لحظه

از سوي ديگر، اگر شركت .  ريسك افت قيمت بگريزدكه او حاضر است بپردازد تا از مواجهه با
 كشاورز McDonaldپذير باشد، ممكن است  صنايع غذايي در برابر ريسك افزايش قيمت آسيب

  . بيشتر استيا بتواند قيمتي را دريافت كند كه از تخمين او براي قيمت بازار لحظه
،  باشد، قرارداد سلف براي فروشنده تحويل، باالتر از قيمت توافقياي در زمان  لحظهاگر قيمت

 كمتر از يا از سوي ديگر، اگر قيمت بازار لحظه. زيان و براي خريدار، سود در بر خواهد داشت
. روشنده، سود به همراه داشته استقيمت توافقي باشد، قرارداد سلف براي خريدار، زيان و براي ف

باشند؛ زيرا تنها بيانگر اين واقعيت هستند كه با  مي» هاي دفتري سود و زيان«ها،  اين سود و زيان
توانست عملكرد  توانست عملكرد بهتر و طرف ديگر مي ، يك طرف مييا معامله در بازار لحظه

شود تا در رقابت عقب بماند؛  ان دفتري براي يك شركت، سبب ميبه هر حال، زي. بدتر داشته باشد
  .اند زيرا رقباي او با قيمت بهتري به خريد يا فروش كاالي مربوطه اقدام كرده

 معامله، ريسك دهد كه به وسيله يك قيمت توافقي در قراردادهاي سلف به طرفين اين امكان را مي
توانند قراردادهاي سلف مشابه  در طول ساليان، اين دو طرف، مي.  كنندقيمت را بين خود تقسيم

اگر تخمين . نندك تنظيم يا تر از قيمت مورد انتظار براي بازار لحظه  باالتر يا پايينبا پاداش ريسكي
 و متوسط يا غرض باشد، اختالف بين متوسط قيمت لحظه، بدون يا آنها از قيمت آينده بازار لحظه

بنابراين طرفي كه پاداش ريسك . قيمت سلف در بلندمدت، بايد برابر متوسط پاداش ريسك باشد
  .كند آورد، اين امتياز را در ازاي پذيرش ريسك قيمت دريافت مي را به دست مي

 همه ساله، با PGBكنيد كه شركت صنايع غذايي گرديم، فرض  حال به مثال خود باز مي
McDonaldگندم در يا  لحظه مورد انتظار بازارتر از قيمت  كشاورز، قرارداد سلفي با قيمتي پايين 

نتفع شود؛ اما در ، شركت بايد از پذيرش اين ريسك مدر بلندمدت. كند زمان تحويل، منعقد مي
 در مسير نادرستي حركت كند، ممكن است كه ضررهاي يا  لحظهت، چنانچه قيمت بازارمد كوتاه

براي كنار آمدن با اين ضررها، بايد پشتوانه مالي بسيار قوي داشته باشد و . هنگفتي را متحمل شود
اگر اين پاداش ريسك درخواستي، خيلي زياد باشد، . ش ريسك زيادي طلب كنديا اينكه پادا
 كشاورز به اين نتيجه برسد كه انعقاد قرارداد سلف با اين شركت، صرفه McDonaldممكن است 

تري به او بدهند؟  هاي ديگر صنايع غذايي پيشنهاد مناسب آيا احتمال دارد شركت. اقتصادي ندارد
                                                           
1 Premium  
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 غذايي مذكور هم به دنبال كشاورزان ديگري خواهد گشت كه حاضر به مشابهاً شركت صنايع
هاي صنايع غذايي كه به قرارداد  اگر تعداد كشاورزان و شركت. باشند امضاي قرارداد سلف مي

وجود چنين . شود براي گندم ايجاد مي سلف تمايل دارند، به اندازه كافي زياد باشد، يك بازار سلف
دهد كه به تعداد زيادي از بازيگران طرف مقابل دسترسي داشته   اين امكان را ميبازاري به بازيگران

  .كند تا تشخيص دهند كه آيا قيمت پيشنهادي به آنها معقول هست يا نه باشند و به آنها كمك مي
در برخي موارد ممكن است طرفين بخواهند كه بر روي همه جزئيات قرارداد سلف با يكديگر 

 در اين رهيافت، زماني معقول است كه قرارداد براي مبادله ميزان بسيار زيادي كاال. كره كنندمذا
از آنجا كه اين . طول يك زمان زياد بسته شود و يا اينكه شروط خاصي مورد مذاكره قرار گيرند

دي استاندارد مذاكرات، هزينه زيادي دارند، در بسياري از قراردادهاي سلف، از شرايط قراردا
. گردد كه قراردادهاي سلف، قابل بازفروشي باشند اين استانداردسازي سبب مي. شود استفاده مي

، مطابق PGB شده توسط شركت مثالً فرض كنيم كه فروش كلوچه مخلوط بلژيكي توليد
 گندمي كه در رسد كه به همه لذا در طول تابستان، شركت به اين نتيجه مي. ها نيست بيني پيش

شركت به جاي اينكه تا تاريخ تحويل گندم، صبر كند و . قرارداد سلف خريده، نياز نخواهد داشت
 دارد تواند قراردادهاي سلفي را كه در اختيار  بفروشد، مييا  لحظه بر نيازش را در بازارميزان مازاد

با گذشت . بندند كنندگان ديگر در خالل بهار قرارداد مي توليد. هاي غذايي ديگر بفروشد كتبه شر
اگر . اند ابند كه ميزان توانايي توليد خود را زياده از حد تخمين زدهي تابستان، گروهي از آنان در مي

بود را در بازار آنها نتوانند مقدار كاالي قراردادي را براي تحويل آماده كنند، مجبورند ميزان كم
 در زمان تحويل يا  مناسب در بازار لحظهكنندگان به جاي اينكه به قيمت اين توليد.  بخرنديا لحظه

بيني خود را   قرارداد سلف بخرند تا ميزان كمبود در پيشPGB توانند از شركت اميدوار باشند، مي
شود، برابر قيمت فعلي بازار  قيمتي كه اكنون قرارداد سلف، در آن خريد و فروش مي. دجبران كنن

، يا بيني بازار از نحوه تغيير قيمت لحظه بسته به پيش. باشد سلف براي زمان تحويل مشابه مي
  .ه هنگام انعقاد آن باشدتواند كمتر يا بيشتر از قيمت اوليه قرارداد ب قيمت اين بازفروشي قرارداد مي
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  2اه  و بازار آتيه1 قراردادهاي آتيه2-4-3
كنندگان و   براي خريد و فروش قرارداهاي سلف استاندارد، به مصرف3وجود يك بازار ثانويه

. مديريت كنند اي بهتر  لحظه نوسانات قيمتدهد كه خود را در برابر كنندگان اين امكان را مي توليد
 هستند، محدود كننده اين كاال كننده و يا توليد هايي كه مصرف شركت در اين بازارها، تنها به بنگاه

كاالها نقشي داشته باشند، ممكن  توانند در تحويل فيزيكي اين هايي كه نمي حتي بنگاه. شود نمي
 هستند كه يك قرارداد براي 4سوداگراني اين بازيگران. خواهند در اين بازارها شركت كننداست ب

اين اميد كه بتوانند در آينده آن را با قيمت بيشتري به فروش  خرند، به تحويل در آينده را مي
 روشد با اين اميد كه در آينده قرارداديتواند ابتدا يك قرارداد را بف ك سوداگر ميي مشابهاً. برسانند

شوند، به جاي  فيزيكي منجر نمي از آنجا كه اين قراردادها به تحويل. ديگر را به قيمت كمتر بخرد
زمان تحويل، سوداگران بايد موقعيت خود  با نزديك شدن.  نام دارندقرارداد سلف، قراردادهاي آتيه

  . كنند و يا ذخيره، مصرفكاالي مربوطه را توليد توانند ا نميرا متعادل كنند، زير
 در اينجا ممكن است از خود بپرسيم كه چرا يك شخص منطقي بايد وارد اين نوع از سوداگري

 به اطالعات كافي دسترسي داشته كافي رقابتي باشند و همه بازيگران اگر بازارها به اندازه. شود
 با بنابراين خريد كاال.  را نشان دهديا  سلف بايد برآوردي اجماعي از قيمت لحظهباشند، قيمت

راهبرد  به اميد فروش آن با قيمت باال، ممكن است بيشتر نوعي قمار به نظر برسد تا يك قيمت كم
آميز، بايد نسبت به بقيه از يك برتري  بنابراين، براي يك سوداگري موفقيت. ي استوارتجار

در برخي از .  بيشتر نسبت به ساير بازيگران استيپذير معموالً اين برتري، ريسك. برخوردار بود
ابراين مديريت اين بن. شركتها، سهامداران، سودهاي مطمئن، هرچند نه چندان بزرگ را انتظار دارند

هايي قرار دهد كه ممكن  كند كه خود را كمتر در معرض ريسك ز سعي ميگري هاي ريسك شركت
از طرف ديگر، سهامداران . قابل توجهي از ميزان سود مورد انتظار آنها بكاهد است به طور

هاي كالن احتمالي تعجب  زيان زسوداگر كاال، به سودهاي هنگفت اميدوارند؛ اما نبايد ا هاي شركت
يابي به سودهاي كالن، خود را در  پذير، براي دست ريسك هاي بنابراين مديريت اين شركت. كنند

ز، براي اطمينان از حصول يك گري يك شركت ريسك. بيند هاي قابل توجه آزاد مي قبول ريسك
ذيرد كه تا حدي بدتر از قيمتي است كه شايد بعداً پ شده كنوني، معموالً قيمتي را مي قيمت تثبيت
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قيمت بهتر، حاضر است  ابي به يكي در طرف مقابل، يك سوداگر براي دست. بتواند بدست آورد
ز گري هاي ريسك چنين گفت كه شركت توان اساساً مي.  در آينده را بپذيردريسك نوسانات قيمت

  .دهند ريسك، تاوان مي به خاطر تمايلشان براي خريد) پذير هاي ريسك شركت(ران به سوداگ
كنندگان يك  كنندگان و مصرف  بيان كرديم، توليديا طور كه در قسمت مربوط به بازار لحظه همان
بنابراين كامالً مشتاقند كه در قبال . ز مواجهنديهاي ديگري ن  با ريسك، غير از ريسك قيمتكاال

هاي  سوداگر با ريسك يك. هاي اضافي، به طرف ديگر پول بپردازند مواجهه كمتر با اين ريسك
 دارد كه او را در وضعيت بهتري براي ايجاد ديگري مواجه نيست و منابع مالي زيادي در اختيار

عالوه بيشتر سوداگران خود را  به. دهد  قرار ميندمدتها و سودها در يك بازه بل تعادل بين زيان
بازار كاالهاي مختلف، ريسك خود را  آنها از طريق شركت در. كنند تنها به يك كاال محدود نمي

برند، كل بازار نيز در مجموع از حضور  اگرچه سوداگران از مبادالت خود سود مي. كنند كمتر مي
بنابراين . شود  بازار زياد مي؛ زيرا با حضور آنان تعداد و انواع بازيگرانآنان منتفع خواهد شد

تر طرف مقابل  راحت) كنند  مي يا مصرفيعني كساني كه كاالي مربوطه را توليد (1بازيگران فيزيكي
، بازار را در تعيين قيمت كاال 2سياليتاين افزايش .  كردخود را براي انجام معامله پيدا خواهند

  .كند كمك مي

  3 قرارداد اختيار2-4-4
قيد  هستند؛ بدين معنا كه تحويل در آنها، بي 4قراردادهاي قطعيقراردادهاي سلف و آتيه، هر دو از 

 كه نتواند ميزان كاالي مورد توافق را تحويل دهد، بايد آن را در بازار هر فروشنده. و شرط است
به طور مشابه، هر خريداري كه نتواند همه كااليي را كه براي آن قرار داد بسته .  بخرديا لحظه

به عبارت ديگر، عدم .  به فروش برسانديا است تحويل بگيرد، بايد مازاد آن را در بازار لحظه
  .شوند  اصالح مييا ها در زمان تحويل از طريق بازار لحظه تعادل

 مايل باشند كه نوعي قرارداد با تحويل مشروط داشته باشند؛ در برخي موارد ممكن است بازيگران
  .اجرا شود كه مالك آن قرارداد، اجراي آن را به نفع خود بداندبدين معنا كه قرارداد تنها به شرطي 
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. 2اختيار فروش و 1اختيار خريد: شوند و دو شكل كلي دارند ناميده مي اختيارچنين قراردادهايي، 
 مشخصي كه  را در قيمتي از كاالدهد كه ميزان مشخص اختيار خريد به دارنده آن اين اختيار را مي

دهد كه ميزان  اختيار فروش به دارنده آن اين اختيار را مي. ناميم، بخرد مي 3قيمت اجراآن را 
تصميم مالك يك اختيار، براي اينكه حقوق قراردادي خود .  بفروشدقيمت اجرامشخصي كاال را با 

در نوع اروپايي اختيار، اجراي اختيار .  كاال بستگي دارديا ارد، به قيمت بازار لحظهرا به اجرا بگذ
تنها در تاريخ سررسيد آن ممكن است؛ اما در نوع آمريكايي آن، اجراي اختيار در هر زماني قبل از 

 اختيار، مبلغ شود، فروشنده  امضا ميزماني كه يك قرارداد اختيار. تاريخ سررسيد، ممكن است
  .كند  را از دارنده اختيار دريافت مي4غيرقابل برگشتي به عنوان بهاي اختيار

  1-2 مثال 2-4-4-1
  تن گندم با تاريخ سررسيد اول100 براي  يك اختيار خريدPGB  ژوئن، شركت1در تاريخ 

در روز اول . خرد  كشاورز ميMcDonald دالر براي هر تن گندم، از 50سپتامبر به قيمت اجراي 
خريد گندم در  براي شركت،. گردد  دالر براي هر تن مي60 يا سپتامبر قيمت گندم در بازار لحظه

لذا . ي نسبت به اجراي اختيار در بر خواهد داشت دالر در هر تن، هزينه اضاف10، يا بازار لحظه
: شود در نتيجه اين اختيار اجرا مي.  دالر خواهد داشت10×100=1000اين اختيار، ارزشي برابر با 

McDonald پردازد  دالر مي50دهد و شركت هم براي هر تن،   تن گندم تحويل مي100 كشاورز.  
 خريد باشد، اختيار  در اول سپتامبر كمتر از قيمت اجراي اختياراي  لحظهاز سوي ديگر، اگر قيمت

تر   براي شركت ارزانيا  لحظهرود؛ زيرا خريد گندم در بازار فاقد ارزش خواهد بود و از بين مي
  .تمام خواهد شد

  2-2 مثال 2-4-4-2
 تن 100 از نوع اروپايي آن براي اورز يك اختيار فروش كشMcDonaldدر تاريخ اول جوالي، 

 دالر براي هر تن و تاريخ سررسيد 55 اجراي اين قرارداد قيمت. خرد  ميGNWT گندم از شركت
 McDonald دالر شود، 60 برابر يا  لحظهاگر در اول سپتامبر، قيمت بازار. باشد آن اول سپتامبر مي

از . فروشد  مييا كند و به جاي آن گندم خود را در بازار لحظه كشاورز اختيار خود را اجرا نمي
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گشت، آنگاه اين قرارداد   دالر براي هر تن گندم مي50 يا طرف ديگر چنانچه قيمت بازار لحظه
5005055100 داراي ارزشي معادل اختيار =−× بود و بدون ترديد به اجرا گذاشته   دالر مي)(
  .شد مي

دارنده آن، در مقابل اين ريسك كه : ، به اين ديد نگريست كهتوان به يك قرارداد اختيار بنابراين مي
. كند اي باشد، خود را محافظت مي  لحظهاز قيمتتر   با قيمتي نامطلوبمجبور به خريد كاال

گذارد تا معامله خود را با قيمتي كه از قيمت اجراي  همچنين اختيار، دستِ دارنده آن را باز مي
پذيرد، و در   اختيار به جاي دارنده آن، ريسك قيمت را ميفروشنده. اختيار بهتر است انجام دهد

اين بهاي اختيار . كند  را در زمان بستن قرارداد دريافت ميذيرش ريسك بهاي اختيارعوض براي پ
 براي خريدار است و اينكه اختيار اجرا بشود يا نشود، تاثيري در بيانگر يك هزينه غيرقابل بازگشت

  .آن ندارد
از طرف .  الكتريكي چندان متداول نيست براي تحويل انرژيرشايان ذكر است كه قراردادهاي اختيا

 اجرا هستند  و هم قيمت، غالباً هم شامل بهاي اختيار براي تأمين ذخيرهديگر، قراردادهاي بلندمدت
  .باشد ردادهاي اختيار ميو بنابراين عملكردشان همانند قرا

  1وتالتفا به  قراردادهاي ما2-4-5
 كنندگان برخي كاالها مجبور هستند كه تنها از طريق يك بازار كنندگان و مصرف گاهي توليد

 را ندارند، ادهاي دوجانبهاز آنجا كه آنها اجازه ورود به قرارد.  بپردارندمركزي به مبادله كاال
 را تهاي قيم  استفاده كنند، تا مواجهه خود با ريسكتوانند از قراردادهاي سلف، آتيه يا اختيار نمي

 كه به موازات بازار وتلتفاا به قراردادهاي ما معموالً به در چنين شرايطي، بازيگران. كاهش دهند
التفاوت، دو طرف درباره ميزان  به در يك قرارداد ما. كنند شوند، حركت مي مركزي اجرا مي

كنند و سپس همانند ديگران در بازار مركزي شركت  توافق ميقيمت آن  مشخصي كاال و نيز
التفاوت به صورت زير  به  مركزي كامل شد، قرارداد مازماني كه انجام مبادالت در بازار. كنند مي

  :شود تسويه مي
  مركزي باشد، خريدار به فروشنده در قرارداد بيش از قيمت بازار2 توافقياگر قيمت* 

  .پردازد ضرب تفاوت اين دو قيمت در ميزان كاالي تعيين شده در قرارداد را مي حاصل
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ضرب تفاوت اين دو   به خريدار حاصل باشد، فروشنده توافقي كمتر از قيمت بازاراگر قيمت* 
  .پردازد قيمت در ميزان كاالي تعيين شده در قرارداد را مي

التفاوت، آن دو را از  به كنند، قرارداد ما  مركزي شركت ميبنابراين در عين اينكه دو طرف در بازار
 و توان تركيبي از يك اختيار خريد التفاوت را مي به يك قرارداد ما. كند  بازار مركزي ايزوله ميقيمت

رابر قيمت  بهاي اجراي يكسان دانست، به جز در حالتي كه قيمت بازار  با قيمتاختيار فروش
  . باشد، حتماً يكي از اين دو اختيار به اجرا گذاشته خواهد شدتوافقي

  3-2 مثال 2-4-5-1
از آنجا .  بخردSyldavia برق مركزي  نيازمند است كه برق خود را از بازارSyldaviaشركت فوالد 

خواهد از مواجهه خود با  ني است و اين شركت مي برق در اين بازار بسيار نوساكه قيمت
التفاوت منعقد  به  قرارداد ماQEG  برقگيرد كه با شركت توليد ت بكاهد، تصميم ميهاي قيم ريسك

 دالر به ازاي هر مگاوات ساعت و براي كل 20 مگاوات و با قيمت 500اين قرارداد براي . كند
 براي يك ساعت فرض كنيم كه قيمت بازار. شود ز در يك دوره يك ساله بسته ميساعات رو

 دالر در Syldavia 11000=500×22شركت فوالد .  باشدMWh22/$مشخص از دوره مبادله برابر 
هم  QEG  شركت برق.كند  در آن ساعت پرداخت ميMW500 مركزي، براي خريد بازار برق

 مگاوات ساعت برق طي ساعت 500 دالر از بازار برق مركزي به خاطر توليد 22×500=11000
) QEG 1000=500×)20-22براي تسويه قرارداد ما به التفاوت، شركت . كند مربوطه دريافت مي

 مگاوات برق را با قيمت 500بنابراين هر دو طرف . پردازد  ميSyldaviaدالر به شركت فوالد 
 بود، آنگاه شركت MWh20/$اگر قيمت بازار كمتر از . اند  ساعت معامله كردهMWh20/$مؤثر 
  .كرد  پرداخت ميQEG اختالف را به شركت برق Syldaviaفوالد 

   مديريت ريسك قيمت2-4-6
هاي مختلفي مواجهند و  كنند با ريسك  مي يا مصرف را توليدهايي كه ميزان زيادي از يك كاال بنگاه

التفاوت،  به  و ماكوشند كه از طريق استفاده از تركيبي از قراردادهاي سلف، آينده، اختيار عموماً مي
بازارهايي براي اين قراردادهاي گوناگون . هاي قيمت تثبيت كنند موقعيت خود را در برابر ريسك

 تنها براي جبران انحرافات يا  لحظهها از بازار بنگاه. شود  اساسي ايجاد ميبراي همه كاالهاي
در نتيجه ميزان مبادالت در بازار . كنند بيني در ميزان توليد يا مصرف خود استفاده مي غيرقابل پيش

  .گيرد ارهاي ديگر را در بر مي تنها درصد كمي از مبادالت در بازيا لحظه
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 يا  بسيار اندك باشد، اما قيمت بازار لحظهيا با اينكه ممكن است ميزان مبادالت در بازار لحظه
ترين  ، نزديكيا از آنجا كه بازار لحظه. كند سيگنالي است كه همه بازارهاي ديگر را تحريك مي

. هاي مختلف است  معيار خوبي براي ارزيابي انتخابيا بازار به زمان حال است، قيمت بازار لحظه
شود كه قيمت در بازارهاي ديگر هم   سبب مييا در نتيجه يك افزايش مداوم در قيمت بازار لحظه

، قيمت در بازارهاي ديگر را نيز يا اهش مداوم قيمت در بازار لحظهافزايش يابد و بر عكس، ك
  .آورد پايين مي

  1ارايي بازارك 2-4-7
كند كه اگر دو بازيگر، ارزش متفاوتي براي  نظريه تشريح شده در ابتداي اين فصل، چنين بيان مي

براي انجام سريع و آسان اين . تواند رخ دهد نگاه يك مبادله بين آن دو مي قائل باشند، آيك كاال
 كافي براي خريد اين بدين معناست كه بايد همواره تعداد بازيگران.  باشد2سيالمعامله، بازار بايد 

زوكار مطمئني همچنين الزم است كه سا. و فروش كاالي مربوطه، در بازار حضور داشته باشند
سازوكارهاي مناسب براي انتشار گسترده اطالعات .  بازار وجود داشته باشدبراي تعيين قيمت

صحيح و غيرمخدوش در ارتباط با شرايط بازار، از ملزومات غيرقابل حذف فرايند تعيين قيمت 
دالنه بودن بازار اطمينان تر باشد، بازيگران نسبت به عا همچنين هر چه عملكرد بازار شفاف. هستند

نظير قيمت دادن، (نكته آخر اينكه هزينه مربوط به انجام معامالت . بيشتري خواهند داشت
هاي هر  درصدي از هزينه) هاي مربوط به گردآوري اطالعات بازار هاي مديريتي بازار و هزينه هزينه

ها به  كيفي استاندارد باشد، اين هزينهاگر كاالي مورد معامله از نظر كمي و . گيرد مبادله را در بر مي
 ناميده 3اراكچنانچه بازاري اين معيارها را برآورده سازد، . طور قابل توجهي كاهش خواهند يافت

  .شود مي
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  1 بازارهاي با رقابت ناكامل5- 2

  2 قدرت بازار2-5-1
 اين توانايي را ندارد كه با اقدامات انفرادي  بازارز بازيگرانتا كنون فرض كرديم كه هيچ يك ا

ه تعداد بازيگران كاين فرض زماني صحيح خواهد بود .  بازار تأثير بگذاردخود، بر روي قيمت
 كاالي مربوطه را در توليد يا اي از ميزان مصرف بازار زياد باشد و هيچ كدام سهم قابل مالحظه

 را مطالبه كند، اي كه قيمتي بيشتر از قيمت بازار كننده در اين شرايط هر عرضه.  نداشته باشداختيار
شود؛ زيرا  اي كه قيمتي زير قيمت بازار را پيشنهاد كند از بازار كنار گذاشته مي كننده و هر مصرف

هاي  كنش در نتيجه قيمت از طريق برهم. توانند جاي آنها را در بازار بگيرند ر بازيگران ميديگ
بازاري كه همه بازيگران آن پذيراي . شود كنندگان تعيين مي كنندگان و عرضه مجموعه مصرف

ه شرايط رقابت ابي و يا نزديك شدن بي دست. شود  ناميده مي3قيمت باشند بازار با رقابت كامل
شود؛ زيرا اين اطمينان را حاصل   به عنوان يك هدف مطلوب شناخته ميكامل از ديدگاه عمومي

چنين . كنندگان خواهد بود  كاالها براي مصرف توليد، برابر ارزش حديكند كه هزينه حدي مي
  .كند ن رفتاري كارا تشويق ميوضعيتي هر دو سوي بازار را به داشت

كنندگان   هستند؛ زيرا تعداد توليدهاي رقابت كامل بازارهاي محصوالت كشاورزي از بهترين مثال
براي بسياري از كاالهاي . باشد كنندگان كوچكِ يك كاالي يكسان، بسيار زياد مي كوچك و مصرف

 را در كنترل خود دارند كه ندگان، سهمي از بازاركن كنندگان و يا مصرف ديگر برخي از توليد
 كنندگان در بازار، بازيگران اين شركت.  را به همراه داشته باشدتواند براي آنها قدرت بازار مي

تواند از طريق احتكار  زار مي باگونه كه مثال بعد نشان خواهد داد، قيمت همان.  نام دارند4راهبردي
دستكاري ) 6احتكار اقتصادي (يو يا از طريق باال بردن قيمت درخواست) 5احتكار فيزيكي(كميت 
  .شود
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  4-2 مثال 2-5-1-1
 دالر به ازاي هر دستگاه 1800 معادل  بازار دستگاه را با قيمت10فرض كنيد كه يك بنگاه 

اگر اين .  دالر خواهد بود18000ها برابر  بنابراين درآمد او از طريق فروش اين دستگاه. فروشد مي
بنگاه تصميم بگيرد كه فقط نه دستگاه به بازار عرضه كند و اين كار باعث افزايش قيمت بازاري 

 دالر 2000اگر قيمت به .  استت بازارگوييم كه اين بنگاه داراي قدر اين دستگاه شود، آنگاه مي
. افزايش پيدا كند بنگاه همان درآمد را خواهد داشت؛ اگرچه تعداد كمتري دستگاه را فروخته است

 نه دستگاه را به جاي ده دستگاه يابد؛ زيرا فقط هزينه توليد عالوه بر اين، سود بنگاه افزايش مي
  .شود متحمل مي

 دالر و دستگاه آخر 1800 توانست نه دستگاه را با قيمت ، اين بنگاه ميبه جاي خودداري از توليد
 عرضه كند، به اين اميد كه دستگاه آخر به فروش برسد و سود او را باال را با قيمت باالتر به بازار

  .ببرد

  لهاي رقابت ناكام  مدل2-5-2
. ها كنترلي بر روي آن ندارند  بازار، پارامتري است كه بنگاه، قيمت با رقابت كاملدر يك بازار

 خود را تا وليد، هر بنگاه بايد تما را بدين جا رساند كه در يك بازار با رقابت كامل) 15-2(معادله 
زماني كه رقابت، كامل نيست، .  شود توليد او برابر قيمت بازارجايي افزايش دهد كه هزينه حدي

.  او چه تأثيري روي قيمت بازار خواهد گذاشتيهر بنگاه بايد مالحظه كند كه كميت كاالي توليد
 نظر بگيرد كه چگونه قيمت انتخابي او بر روي ميزان فروش آن تأثير همچنين بر عكس، بايد در

ها تصميم   مدل كرد كه در آن بنگاهCournotتوان مطابق مدل   را ميرقابت ناكامل. خواهد گذاشت
 است Bertrandرد، مدل ك استفاده توان ه ميكمدل ديگري .  توليد كنندگيرند كه چه ميزان كاال مي

  .گيرند كه در چه قيمتي محصول خود را بفروشند ها تصميم مي كه در اين مدل بنگاه

 Cournot مدل 2-5-2-1

  در اين مدل تنها دو بنگاه1.گيريم كه دو بازيگر در آن وجود داشته باشند ابتدا حالتي را در نظر مي
اگر هر دو مجبور باشند كه همزمان . كنند ، با يكديگر رقابت ميبراي فروش كاالي خود در بازار
 كند كه توليد  در بازار عرضه كنند، آنگاه هر يك از آنها سعي ميتصميم بگيرند كه چه ميزان كاال

                                                           
1 Duopoly  
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در اين .  تخمين بزندey2توليد بنگاه دوم را معادل فرض كنيم كه بنگاه اول . ديگري را تخمين بزند
 تنظيم كند كه به ازاي آن سود 1yگيرد كه توليد خود را براي ميزان  صورت، بنگاه اول تصميم مي

  :مورد انتظارش بيشينه گردد
)2-19( )y(cy)yy(max e

y 1121
1

−+π 

)yy(به طوري كه  e
21 +πبراي ميزان تخميني كل محصول  بازاردهنده قيمت  نشان eyy 21 + 

توانيم  مي.  بنگاه اول به تخمين او از توليد بنگاه دوم بستگي داردبنابراين ميزان بهينه توليد. باشد مي
  : نشان دهيم1لالعم تابع عكساين وابستگي را به طور مستقيم با يك 

)2-20( )y(fy e
211 = 

گيرد   خود در پيش مي ميزان توليديساز از آنجا كه بنگاه دوم هم همين فرايند را براي بهينه
  :خواهيم داشت

)2-21( )y(fy e
122 = 

. تواند غلط يا غيردقيق باشد  طرف ديگر ميميزان توليداوالً، تخمين هر يك از دو طرف در مورد 
آوري اطالعات بيشتر تخمين خود را اصالح كرده و مجدداً   و جمعالبته آنها با مشاهده شرايط بازار

 Cournot 2تعادل در نهايت ميزان توليد آنها به نقطه . كنند توليد خود را با شرايط جديد تنظيم مي
  :خواهد رسيد

)2-22( 

)y(fy

)y(fy
**

**

122

211

=

=
 

  .بينند  خود را سودآور نمي تغيير ميزان توليدكدام از بازيگران زماني كه اين تعادل برقرار شود، هيچ
ميزان كل محصول برابر . كنند ت مي رقاب بنگاه در بازارnكنيم كه در آن  اكنون موردي را بررسي مي

  :است با
)2-23( ny...yY ++= 1 

  :ها، به دنبال بيشينه كردن سود خود است  همانند ساير بنگاهiبنگاه 
)2-24( )}y(c)Y(.y{max iiyi

−π 

اين نقطه بيشينه زماني حاصل .  كل محصول استليد تابعي از توY(π(  بازاركه در آن قيمت
  شود كه مي
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)2-25( 0=−π )}y(c)Y(.y{
dy
d

ii
i

 

  اي
)2-26( 

i

i

i
i dy

)y(dc
dy

)Y(dy)Y( =
π

+π 

 ضرب كنيم، خواهيم Y/Y فاكتور بگيريم و جمله دوم را در Y(π(اگر در سمت چپ از 
  :داشت

)2-27( 

i

i

i

i

dy
)y(dc

)Y(
)Y(d

dy
Y

Y
y)Y( =

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

π
π

+π 1 

 را به i بنگاه 1اگر سهم بازاري. باشد  ميi بنگاه  توليدسمت راست اين معادله برابر هزينه حدي
Y/ysصورت  ii بيان گرديد، ) 3-2 ( تعريف كنيم و از تعريف كشش كه به وسيله معادله=

  :را به شكل زير بنويسيم) 27-2(توانيم معادله  استفاده كنيم مي
)2-28( 

i

ii

dy
)y(dc

)Y(
s)Y( =

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

ε
−π 1 

نظر كردن نيست، او سود  ك بنگاه در بازار، قابل صرفيدهد زماني كه سهم  اين معادله نشان مي
 باشد، بيشينه  بازار او كمتر از قيمتخود را با تنظيم ميزان توليدش در سطحي كه هزينه حدي

اي از  كند كه يك كشش قيمتي تقاضاي كم، و درجه چنين پيشنهاد مي) 28-2(معادله . كند مي
جالب است اشاره كنيم كه توانايي يك .  را فراهم سازدتواند زمينه وقوع قدرت بازار تمركز بازار مي

ها خواهد بود؛ زيرا زماني كه او قيمت را باال  اه براي اعمال قدرت بازار، به نفع همه بنگاهبنگ
در نتيجه .  خواهند فروختير هم كاالي خود را در قيمت باالترپذي  قيمتبرد، همه بازيگران مي

بازار، بايد اقداماتي را به نفع در جهت محدود كردن قدرت ) كننده تنظيم(نهادهاي نظارتي 
  .آورند كنندگان از اين اقدامات، حمايتي به عمل نمي معموالً توليد. كنندگان، انجام دهند مصرف
 هاي حدي به كار گرفت كه در آن بنگاه داراي انحصار كامل توان براي حالت را مي) 28-2(معادله 
بيشترين اختالف ). is≈0(نظر كردن است  ، قابل صرفاينكه سهم او از بازاريا ) is=1(است 

افتد كه در آن، قدرت   در حالت انحصاري بودن بازار اتفاق مي و قيمت توليدبين هزينه حدي
در مورد بنگاهي با سهم . شود  محدود ميي تقاضابازيگر داراي انحصار تنها توسط كشش قيمت
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 56  مباني اقتصاد سيستم قدرت

شود و بنگاه همانند يك  خالصه مي) 15-2(به همان شكل معادله ) 28-2(اندك در بازار، معادله 
 .كند ر رفتار ميپذي بازيگر قيمت

 Bertrand مدل 2-5-2-2

هاي هزينه  كنند و منحني  ميبگيريد كه در آن دو بنگاه كاالي يكساني را توليدبازاري را در نظر 
كنند   خود را تنظيم ميها قيمت كند كه اين بنگاه  فرض ميBertrandمدل .  يكساني هم دارندحدي

ها  كدام از بنگاه هيچ. ر مورد ميزان فروش هر يك از آنها تصميم بگيرد ددهند كه بازار و اجازه مي
 قرار دهد، زيرا اين كار به ضرر او تواند قيمت محصول خود را كمتر از هزينه حدي توليد نمي

دهد، اگر بنگاه اول تصميم بگيرد كه قيمت خود را باالتر از هزينه حدي خود قرار . شود منجر مي
از آنجا كه كاالي . تر از قيمت بنگاه اول، همه بازار را قبضه كند تواند با قيمتي پايين بنگاه دوم مي

. تر را انتخاب خواهند كرد كنندگان كاالي ارزان توليد شده توسط هر دو بنگاه يكسان است، مصرف
 واكنش نشان دهد، بر اساس تر از قيمت بنگاه دوم، تواند با پيشنهاد قيمتي پايين چون بنگاه اول مي

  . تنها زماني حاصل خواهد شد كه قيمت به هزينه حدي توليد برسداين مدل، يك تعادل پايدار
اين نتيجه بر خالف انتظارات شهودي است؛ زيرا ممكن است كسي انتظار داشته باشد كه در 

از .  قابل حصول باشد با رقابت كامل يك بازاربازاري با تنها دو بازيگر رقيب، قيمتي بيش از قيمت
 به عنوان مدلي نگريست كه بيانگر رقابت در Bertrandتوان به مدل  سوي ديگر، مي

يمت رقابتي بهترين در چنين شرايطي ق.  كنندتوانند با هم تباني دهندگاني است كه نمي پيشنهاد
  .توانند به دست آورند ها منطقاً مي قيمتي است كه بنگاه

 و  تشكيل دهند تا ميزان توليد1ائتالفتوانند يك  ها مي بنگاه. دهد  رخ مياما در عمل گاهي تباني
ها  از آنجا كه اين گونه ائتالف. ا بيشينه سازداي تنظيم كنند كه سود كل صنعت ر  را به گونهقيمت

اي كه در آن  گيرند به گونه ها شكلي ظريف و پنهاني به خود مي غيرقانوني هستند، معموالً تباني
هاي منتشر شده به  كنند، از طريق قيمت  فعاليت ميهايي كه به صورت عادي و قانوني در بازار بنگاه

تواند از طريق شكستن قيمت رقباي  ت يك بنگاه ميمد اگرچه در كوتاه. ددهن يكديگر پيغام مي
 اين به نفع خود، به سود بيشتري دست پيدا كند اما ممكن است به اين نتيجه برسد كه در بلندمدت

  .ها را در سطح باال حفظ كنند هاست كه قيمت همه بنگاه
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   انحصار2-5-3
در يك صنعت خاص، يك نشانه تقريبي براي تعداد ) MES1(ه ترين اندازه كاراي يك بنگا كوچك

.  در آن صنعت وجود داشته باشند كاال براي توليدبازيگراني است كه ممكن است در يك بازار
MESكند  يك بنگاه نوعي را در آن صنعت كمينه مي توليد است كه هزينه متوسط برابر سطحي از .

طور كه در  همان. شود شكل اين منحني بر اساس نوع فناوري مورد استفاده براي توليد تعيين مي
تر از تقاضا براي اين كاال در   به مراتب كوچكMESنشان داده شده است، اگر ) a (23-2شكل 

از . ين هزينه متوسطِ كمينه، باشد، آنگاه اين بازار بايد بتواند تعداد زيادي از رقيبان را شامل شودا
 قابل مقايسه با تقاضا باشد، MESنشان داده شده، ) b (23-2گونه كه در شكل  سوي ديگر، اگر آن

 شكل صارتواند دو بنگاه سودآور را در خود جا دهد و يك وضعيت انح آنگاه بازار ديگر نمي
  .گيرد مي

كند، چنانچه اين فرصت به يك بازيگر داده شود، بازيگر  بيان مي) 28-2(گونه كه معادله  همان
برد تا سود خود را   خود مي را باالتر از هزينه حديدهد و قيمت  خود را كاهش ميغالب توليد
بخش نيست؛ زيرا در اين حالت، در مقايسه  ك ديدگاه كلي، اين وضعيت، رضايتاز ي. بيشينه كند

يك راه عالج ممكن براي اين . خرند كنندگان، كاالي كمتري مي ، مصرفبا يك بازار با رقابت كامل
 بازار و تنظيم  بازيگران مشكل، تأسيس يك نهاد نظارتي است كه وظيفه آن، نظارت بر فعاليت

در شرايط آرماني، اين نهاد بايد قيمت را در هزينه حدي . قيمت در يك سطح قابل قبول است
اي نيست؛ زيرا نهاد نظارتي به تمام  تعيين اين هزينه حدي كار ساده. بنگاه انحصاري تنظيم كند

حتي زماني كه نهاد نظارتي در تعيين . ي ندارد دارد، دسترساطالعاتي كه بنگاه انحصاري در اختيار
 در آن سطح، ممكن است قابل قبول شود، تنظيم قيمت بازار ، موفق ميدقيق هزينه حدي توليد

ر به عنوان مثال، در حالتي كه د. تواند به ورشكستگي بنگاه انحصاري منجر گردد نباشد، زيرا مي
 را نشان MCπهاي تقاضا و هزينه حدي، قيمت   نشان داده شده، محل تقاطع منحني24-2شكل 

براي پرهيز از بيرون رفتن بازيگر انحصاري از .  استدهد كه كمتر از هزينه متوسط توليد مي
 كه از تقاطع منحني تقاضا و منحني ACπوكار، نهاد نظارتي بايد حداقل قيمت را در نقطه كسب

اين حالت . ناميم مي 2انحصار طبيعيچنين وضعيتي را  . آيد، تنظيم كند هزينه متوسط به دست مي
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 انتقال. د بسيار زياد و هزينه متغير نسبتاً كم باشدهد كه هزينه ثابت توليد كاال معموالً زماني رخ مي
  . هستندهاي خوبي از انحصار طبيعي  الكتريكي مثال انرژيو توزيع

  
 وضعيت انحصار) b (بازار رقابتي) MES) a مفهوم 23-2شكل 

  
 آور طبيعي غيرسودانحصار 24-2شكل

   مطالعه بيشتر6- 2
هاي فراواني را در اين زمينه  ، كتابتر مباحث اقتصاد خرد خوانندگان عالقمند به مطالعه عميق

گيرند، البته عمق مطالب در آنها  هاي يكساني را در بر مي ها عنوان بيشتر اين كتاب. خواهند يافت
كننده خواهد بود؛ چون در  ي مقدماتي تا حدي خستهها براي مهندسان خواندن كتاب. متفاوت است

شود؛ در نتيجه توضيحات آنها طوالني  ها، خواننده فاقد اطالعات پايه محاسباتي فرض مي اين كتاب
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تر  براي مهندسان مناسب) Varian) 1999هاي سطح متوسط نظير  احتماالً كتاب. باشد و حجيم مي
به دست ) Gravelle and Rees) 1992توان در كتاب   را ميتر وار تر و رياضي رويكرد دقيق. هستند
. شتري بررسي كرده استيمطالب مربوط به نظريه بنگاه را با عمق ب) Tirole) 1998كتاب . آورد

توضيحات بسيار خوبي در مورد انواع مختلف قراردادها در ) Shuttleworth) 1996 و Huntكتاب 
توان در كتاب   در بازارهاي برق را ميمفهوم كشش قيمتبحثي درباره چگونگي كاربرد . بر دارد

Kirschen 2000( و همكاران (كتاب . پيدا كردBorenstin) 1999 ,2001 ( مطالب بسيار مفيدي
  . در بازارهاي برق در بر دارددرباره قدرت بازار
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   مسائل7- 2
 محصول، توسط عبارت زير بيان ك يه هزينه متغير توليدكدهد   سازنده نشان ميك برآورد ي2-1

  :ميت توليد شده استك qل هزينه و ك Cه در آن كشود  مي
[$]qq)q(C 200025 2 += 

  . بدست آوريد توليدعبارتي براي هزينه حدي) الف
هايي   به فروش رسد، عبارتي برابر هزينه حديه محصوالت توليدشده با قيمتكدر صورتي ) ب

 .براي درآمد و سود بيابيد

االي معين با عبارت زير داده شده ك ككنندگان ي  براي گروهي از مصرف عكس تابع تقاضا2-2
  :باشد اال ميك اين  واحد براي توليد قيمتπ تقاضا و qه در آن كاست 

[$]q 200010 +−=π 
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  .نيدككنندگان را تعيين   اين مصرفثر مصرفكحدا) الف
 .اال نباشدكاي حاضر به پرداخت آن براي اين  نندهك ه هيچ مصرفكقيمتي را به دست آوريد ) ب

توانند اين  كنندگان نمي رده، توضيح دهيد چرا مصرفكن را تعيين كنندگا  مصرفثر مازادكحدا) ج
 .مازاد را محقق سازند

آمد كنندگان، در  ناخالص مصرف، مازاد دالر بر واحد، مصرف1000 برابر با πبراي قيمت) د
 .نيدك حساب كنندگان را نندگان و مازاد خالص مصرفكتوليد

نندگان را محاسبه ك  و تغيير در درآمد توليدافزايش يابد، تغيير در مصرف% π ،20 اگر قيمت)  ه
  .نماييد

 براي اين محصول و  دالر بر واحد است، كشش قيمتي تقاضا1000 برابر π ه قيمتكهنگامي ) و
 كنندگان چقدر است؟ براي اين گروه از مصرف

كنندگان و مازاد خالص آنها بصورت تابعي از تقاضا به   ناخالص مصرفهايي براي مازاد عبارت) ز
 .نيدكبررسي ) د(ها را با استفاده از نتايج قسمت  صحت اين عبارت. دست آوريد

 كنندگان و مازاد ناخالص آنها به صورت تابعي از قيمت  خالص مصرفهايي براي مازاد رتعبا) ح
 .بررسي نماييد) د(ها را با استفاده از نتايج قسمت  صحت اين عبارت. به دست آوريد

ي، توسط عبارت كانيك وسيله مك ي براي بازاره تابع عرضهككنند   اقتصاددانان برآورد مي2-3
4020 −π= /qداده شود؛   
 را  در تعادل بازار باشد، تقاضا و قيمت2-2اگر تقاضا به صورت داده شده در مسأله ) الف

  .نيدكمحاسبه 
- كنندگان، درآمد توليد فكنندگان، مازاد خالص مصر  ناخالص مصرفدر شرايط تعادل، مازاد) ب

 . را محاسبه نماييدنندگان و رفاه عموميك نندگان، سود توليدك

  :نيدك را حساب 3-2 در مساله  اثر مداخالت زير بر تعادل بازار2-4
   براي هر وسيله900$ حداقل قيمت) الف
 براي هر وسيله 600$ ثر قيمتكحدا) ب

  براي هر وسيله450$ بر فروش ماليات) ج

نندگان و ككنندگان، سود توليد  خالص مصرفميت معامله شده، مازادك،  بازاردر هر حالت، قيمت
 .رها شرح دهيدمحاسبات خود را با استفاده از نمودا. نيدك را تعيين رفاه عمومي

  :زده شده است  محصول، تخمينك عبارت زير براي منحني تقاضاي ي2-5
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π−= 200q  
  .نيدك را حساب  و كشش قيمتي تقاضا قيمت200 و 150، 100، 50، 0براي مقادير تقاضاي 

  :رار نماييدكشود، ت زير توصيف ميه منحني تقاضا به صورت كاين محاسبات را براي حالتي 

π
=

10000q  
كنند تا تقاضاي  دو قسمتي تنظيم مي هاي پارچه عمودي، غالباً تعرفهكهاي برق ي  شركت2-6

 مصرف انرژي. جابجا نمايند هاي غيراوج  به زمان مصرفهاي اوج كنندگان را از زمان مصرف
جدول .  نگريستتوان به ديد محصوالت جايگزين هاي اوج و غيراوج را مي ي طي زمانكتريكال

 در تعرفه دو قسمتي خود را نشان S.A.P.L. 1ت برق ك نتايج حاصل از تجربيات شر6-2مسأله 
ي را طي كتريكاي انرژي الهاي متقابل تقاضا بر ها و كشش با استفاده از اين نتايج، كشش. دهد مي

  .نيدكزمانهاي اوج و غيراوج برآورد 

 6-2مسأله جدول 

 
  اوجقيمت

1π 

  غيراوجقيمت

2π 

 متوسط تقاضاي اوج

1D 

 متوسط تقاضاي غيراوج

2D 

 ($/MWh) ($/MWh) (MWh) (MWh) 

 500 1000 06/0 08/0 حالت پايه

 509 992 05/0 08/0 1تجربه 

 510 985 06/0 09/0 2تجربه 

 سازد، هزينه توليد  را حداقل ميه متوسط هزينه توليدك نشان دهيد در مقداري از خروجي 2-7
  .حدي با متوسط هزينه توليد برابر است

ي، با عبارت زير داده شده كانيك وسيله مك يت براي توليدك شركت يمد  تابع هزينه كوتاه2-8
 :است

10000020010 2 ++= yy)y(C  

                                                           
1 Southen Antarctica Power and Light 
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ه در كز خروجي را اي ا  بفروشد، محدوده2400$ت بتواند هر وسيله را با قيمت كاگر اين شر) الف
شود، بدست  ثر سود ميكه باعث حداكمقداري از خروجي را . كند، تعيين نماييد ت سود ميكآن شر
  .آوريد

رده، نتايج كرار كت به صورت زير باشد، تمد ه تابع هزينه كوتاهكاين محاسبات را براي حالتي ) ب
  .را توضيح دهيد

20000020010 2 ++= yy)y(C



 63   بازارهاي انرژي الكتريكي3
 

  يكتريك بازارهاي انرژي ال3
   مقدمه1- 3

 باس وصل ككنيم همه مولدها و بارها به ي ، فرض ميسازي در مطالعه اوليه بازار برق براي ساده
با اين فرض، . نهايت، به هم متّصل هستند  با ظرفيت بيه بدون تلفاتكباشند يا توسط يك شب مي

ي كتريك ال صرف نظر نموده، صرفاً بر مبادله انرژي و توزيعه انتقالكشي از شبفعالً از پيچيدگي نا
  .كنيم ز ميكتمر

ي در مقياس بزرگ اقتصادي نيست، اين انرژي كتريك اليسازي انرژ چون در حال حاضر، ذخيره
بنابراين مبادله انرژي الكتريكي، به معناي تحويل مقدار .  برسد، به مصرفوليدبايد همزمان با ت
طول اين بازه زماني بسته به كشور يا . باشد ساعت در طي بازه زماني مشخصي مي معيني مگاوات

ي كتريكرژي اله انكاز آنجا . اشدب مي دقيقه 15 ساعت، نيم ساعت يا كمنطقه آن بازار، نوعاً ي
 براي  بازه، كااليي متفاوت از انرژي تحويلي در بازه ديگر است، لذا معموالً قيمتكتحويلي در ي

كند و تغييراتي  اما تقاضا به صورت منظّم، در ابتداي هر بازه تغيير نمي. هر بازه متفاوت است
نظيمات در توليد بايد در فواصل زماني ، برخي ت توازن سيستمبنابراين براي حفظ. پيوسته نيز دارد

يابند، اما  هايي به صورت مبادله انرژي تحقّق مي  ن تنظيمياگر چه چن. تري انجام شود وتاهكبسيار 
 5بررسي تفصيلي آنها را به فصل . اال، به عنوان خدمات به آنها نگريستكبهتر است به جاي 

  .كنيم موكول مي

  ه نفت چيست؟ك بشكبرق و ي مگاوات ساعت ك تفاوت ميان ي2- 3
اال ك كتوان بسان ي ي نيز ميكتريك اله با انرژيكفرض مبتني است  توسعه بازار برق بر اين پيش

ه كاالها مانند يك پيمانه گندم، بشكي و ديگر كتريكهايي مهم ميان انرژي ال اما تفاوت. رفتار كرد
دهي و قوانين بازار  ها اثري اساسي بر سازمان تاين تفاو. عب گاز وجود داردكنفت يا حتي مترم

  . دارندبرق
ي وابستگي كتريكه انرژي الك در اين است االهاكي با ديگر كتريكترين تفاوت انرژي ال اساسي

در سيستم . كند  ديگري عمل ميتر از هر بازار ي دارد كه بسيار سريعكزيادي به سيستمي فيزي
بايد ثانيه به ثانيه برقرار شود و اگر چنين ) بار و توليد (فيزيكي قدرت، توازن بين عرضه و تقاضا

چنين اتفاقي قابل تحمل . انگيز، دچار فروپاشي خواهد شد  فاجعهينشود، سيستم قدرت با عواقب
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شور ك منطقه يا ككند، بلكه موجب قطع برق كامل ي  نه تنها نظام تجاري را متوقف مينيست؛ زيرا
، در پي يك يبردار  به شرايط عادي بهره سيستم قدرت1بازيابي. براي چند ساعت خواهد شد

 ساعت و يا 24صنعتي بزرگ، شورهاي كن است در كه ممكفروپاشي كامل، فرايندي پيچيده است 
  .حتي بيشتر به طول انجامد

 با به يعواقب اقتصادي و اجتماعي خاموشي سراسري، به قدري ناگوار است كه هيچ دولت
بنابراين توازن . ن حوادثي گردد، موافق نيستيه موجب افزايش احتمال چنك برقي كارگيري بازار

توان آن را به سادگي  ه نميكت، فرايندي است مد  الكتريكي در كوتاهبين عرضه و تقاضاي انرژي
ت، عمالً بايد اين توازن را با هر مد وتاهكدر . به نهادي نسبتاً كُند و غيرمسؤول مثل بازار، سپرد

 منابع، مبتني بر بازار وزيعاين كار بايد از طريق سازوكاري كه در انتخاب و ت. اي حفظ كرد هزينه
  .نيست، انجام شود

ه كاالها در اين است كي با ساير كتريك الديگر انرژي) تر اهميت اما تا حدي كم(تفاوت اساسي 
. ننده خاص هدايت شودك  مصرفكتواند به طور مستقيم به ي  مولد، نميكانرژي توليدي توسط ي

در .  مولد مشخص دريافت نمايدكتواند انرژي را فقط از ي ده نيز نميننك  مصرفكس، يكبالع
ها تحويل  نندهك ريزد و سپس به مصرف عوض، توان توليدي همه مولدها به سيستم قدرت مي

.  توان، به دليل عدم تفاوت در انرژي توليدي واحدهاي مختلف، ميسر است2اين تجميع. گردد مي
حداكثر ظرفيت : انجامد  با ارزشي ميزيرا به صرفه مقياسهمچنين اين تجميع، مطلوب است؛ 

 بايد با حداكثر بار كل مصارف متناسب باشد؛ در حالي كه در صورت عدم تجميع توان، توليد
 از. نمود كنندگان برابري مي  مصرفكت ك تثر مصرفكل ظرفيت توليد با مجموع حداكبايست  مي

هاي خاصي  شود، همگان، و نه طرف  در آن تجميع مي در سيستمي كه كاال3طرف ديگر، يك خرابي
  .سازد از يك مبادله، را متأثّر مي
 روز يا هفته كبيني متناوب در طي ي  داراي تغييرات قابل پيشيكتريكباالخره، تقاضاي انرژي ال

 قهوه، در مثالً مصرف. االيي نيست كه اين ويژگي را داراستكا به هيچ وجه، برق تنها ام. باشد مي
مبادله قهوه نياز . روز دو يا سه قله تيز داشته، مصرف آن در ساير ساعات، در سطح پاييني قرار دارد

 را به صورت مايع توانند به راحتي آن ه مردم ميكااليي است كبه سازوكار خاصي ندارد؛ زيرا قهوه 
چون .  شودي بايد همزمان با مصرف، توليدكتريكاما از ديگر سو، انرژي ال. يا جامد ذخيره نمايند

                                                           
1 Restoring 
2 Pooling 
3 Breakdown 
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مدت بسيار پايين است، براي تطبيق توليد با مصرف، بايد  وتاهك برق، در 1كشش قيمتي تقاضاي
دهد،  را كه در طي روز رخ ميتجهيزات توليد، قابليت ردگيري تغييرات سريع و بزرگ مصرف 

م باشد، احتماالً كه تقاضا كهنگامي . كنند  روز، توليد نميكهمه مولدها درتمام طول ي. داشته باشند
كنند و ساير واحدها موقتاً خاموش خواهند  ت ميكوري بيشتر در رقابت شر فقط واحدهاي با بهره

ه با كاز آنجا .  تقاضا مورد نياز خواهند بودجوري كمتر، فقط در زمان او اين واحدهاي با بهره. ماند
 توليد 3ند، بايد انتظار داشت كه هزينه حديك  نيز تغيير مي2ننده حديكاهش بار، توليدكافزايش و 
چنين تغييرات . وز تغيير كندهم طي يك ر) 4يا و به همين دليل قيمت لحظه(ي كتريكانرژي ال

  . بسيار غيرعادي استسريع و متناوب در هزينه و قيمت يك كاال
 افتد كه كاال ي اتفاق ميك سيستم فيزيكه در مورد گاز نيز، مبادله توسط يكن است گفته شود كمم

هاي گاز بسيار   ذخيره شده در لولهاما، ميزان انرژي. شود و تقاضا نيز متناوب است در آن تجميع مي
بنابراين، مدت زيادي . باشد  برق ميبيشتر از ميزان انرژي جنبشي ذخيره شده در واحدهاي توليد

ه بر ك گاز، به فروپاشي شبكه گاز منتهي شود  ميان توليد و مصرفكشد تا عدم تعادل   طول مي
  . اصالح كردتوان آن را از طريق سازوكار بازار ف عدم تعادل در سيستم قدرت، ميخال

  دهش اي مديريت  ضرورت يك بازار لحظه3- 3
 و  محيطي است كه براي تعامل ميان خريدار و فروشنده بحث شد، بازار2گونه كه در فصل  همان

شود كه   منجر مي5اين تعامالت، به تدريج به تعادلي. توافق آنها بر روي مبادالت طراحي شده است
ي از طريق كتريك الاگر قرار باشد انرژي. گردد  بازار تسويه و عرضه با تقاضا برابر ميدر آن قيمت،

 انرژي الكتريكي بايد از طريق تعامل  و مصرفين توليدچنين بازار آزاد آرماني مبادله شود، تعادل ب
  .مستقيم خريدار و فروشنده حاصل گردد

هاي  ي را از شركتكتريك ال، انرژيگ و خرده فروشانكنندگان بزر  آرماني، مصرفدر اين بازار
. كنندگان منطقي، بايد ميزان نياز خود را تخمين بزنند آنها همچون همه مصرف. خرند  ميتوليد

 خود، يا مشتريان خود را براي هر بازه بدين منظور، قبل از عقد هرگونه قراردادي، ميزان مصرف
ها، به نوبه خود، توليد واحدهاي مولد. كنند بيني مي پيش)  دقيقه15 ساعت، نيم ساعت يا كي(بازار 

                                                           
1 Price elasticity of demand 
2 Marginal producer 
3 Marginal cost 
4 Spot price 
5 Equilibrium  
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هر مولد، . كنند تا در زمان توافق شده انرژي فروخته شده را تحويل دهند  مييريز خود را برنامه
هيچ يك از . اما در عمل، مسائل چندان ساده نيست.  خود را حداقل سازدسعي دارد كه هزينه توليد

اوالً . انند همه الزامات قراردادي خود را با اطمينان و دقت كامل برآورده سازندتو طرفين نمي
ثانياً . بيني شده نيست كنندگان هرگز دقيقاً ًبرابر مقدار پيش تقاضاي واقعي گروهي از مصرف

يك . شود كنندگان مي بيني، غالباً مانع از تحويل انرژي مقرّر به مصرف مشكالت غيرقابل پيش
اهش توليد را به همراه ك، خاموشي يا ي نيروگاهكانيكي يا مكتريكهاني در بخش الخرابي ناگ

بندي   واحد با سيستم شده و زمانيساز رونكالت ديگري نيز باعث تأخير سنكمش. خواهد داشت
  .دهد توليد آن را تحت تأثير قرار مي

كنند كه بايد به   ايجاد مي و مصرفبيني، شكافي ميان توليد اين خطاها و رخدادهاي غيرقابل پيش
اگر قرار بود با اين شكاف بين .  حفظ گردد سيستم قدرت1پارچگيكسرعت و دقت پر شود تا ي

 آزاد اصالح  رفتار شود و از طريق يك بازار بين عرضه و تقاضابار و توليد، به عنوان عدم تعادل
پيشنهاد، تقاضا، (بايست ثانيه به ثانيه از وضعيت بازار  ها مي كننده ها و مصرف گردد، توليدكننده

ديگر مبادله داشته كتعداد زيادي از آنها بايد در اين مقياس زماني با ي. شدند آگاه مي) ها قيمت
نها همچنين بايد قادر باشند توليد يا مصرف خود را در هر زماني بدون اطالع قبلي تنظيم آ. باشند

 حجم وسيعي از ةدر وضعيت فعلي فنّاوري، مخابر. كنند تا هرگونه عدم تعادل احتمالي رفع شود
حتي اگر چنين . رسد ن به نظر ميكاطالعات مورد نياز و ثبت هزاران معامله، امري غيرمم

اري براي رفع ك چنين سازوتوان به سرعت و قابليت اطمينان طالعاتي ايجاد گردد، نميزيرساخت ا
همچنين . ردكيه كل سيستم قدرت شود، تكن است منجر به فروپاشي كه ممكعدم توازني 

  .هاي مبادالت در اين گونه بازارها، گران خواهد بود هزينه
 آزاد تواند توسط بازار ي ميكتريك اله بخش عظيمي از انرژيك، با اينتوان نتيجه گرفت بنابراين، مي

لذا .  سيستم قدرت استن بازاري ناتوان از حفظ قابليت اطمينانيمديريت نشده مبادله گردد، اما چن
سازي را دارد،  ه توانايي متعادلكده ش اي مديريت با نزديك شدن زمان تحويل، بايد يك بازار لحظه

اين .  استوظيفه چنين بازاري، تطبيق بار باقيمانده و توليد. ه گرددنشد جايگزين بازار آزاد مديريت
ضمناً . شود ن ميكپذير مم مديريتان ككار با تنظيم توليد مولدهاي قابل انعطاف يا قطع بار مشتر

بيني نشده  هاي عمده ناشي از خروج ناگهاني و پيش گويي به قطعي اين بازار بايد توانايي پاسخ
اگرچه نياز به بازار . ناپذير، را داشته باشد واحدهاي توليدي بزرگ، به علت مشكالت فني اجتناب
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عدم .  هم داشته باشديوري اقتصاد ست، اما اين بازار بايد بهره ناشي از مالحظات فني ايا لحظه
براي ترغيب به . ناپذير است؛ ولي بدون هزينه نيست ، امري اجتناب ميان توليد و مصرفتعادل

نرژي الكتريكي مبادله شده در كنندگان، بايد هزينه واقعي ا نندگان و مصرفكور، توليد رفتاري بهره
  . را بپردازنديا بازار لحظه

االيي مبادله كتوان مانند هر  ي را ميكتريك الاي وجود دارد، انرژي ارا و عادالنهك يا وقتي بازار لحظه
آنگاه با جزئيات بيشتري به . كنيم ي ميدهي اين مبادله را بررس در قسمت بعد، نحوه سازمان. كرد

  . خواهيم پرداختده و تعامل آن با بازار آزاد انرژي الكتريكيش اي مديريت طراحي بازار لحظه

  يكتريك بازارهاي آزاد انرژي ال4- 3

   مبادله دوجانبه3-4-1
. خريدار و فروشنده:  تنها با دو طرف درگير استه از نام آن پيداست، مبادله دوجانبهكطور  انهم

 در اين نوع مبادله، بدون وساطت، دخالت يا تسهيل طرف سومي، وارد قرارداد لذا بازيگران
هاي مختلفي  ان مبادله شده، بازيگران، از شكلبراساس مدت زمان در دسترس و مقدار تو. شوند مي

  :برند  بهره مياز مبادله دوجانبه
  1 سفارشيمدت بلندقراردادهاي 

ره ك طور خصوصي بين طرفين مورد مذا پذير است؛ زيرا به شرايط در چنين قراردادهايي انعطاف
اين قراردادها معموالً مبادله حجم زيادي از . اهداف هر دو طرف برآورده شودگيرد، تا  قرار مي
. در بر دارند) چند ماه تا چند سال(را براي مدت زمات طوالني ) صدها يا هزاران مگاوات (انرژي

  .ه مقدار انرژي مبادله شده زياد باشدكپذير است  هزينه هنگفت چنين مبادالتي هنگامي توجيه
  2مبادله خارج از بورس

ه ميزان مبادله، براساس كگردد   خريد و فروش ميتري از انرژي ها حجم پايين در اين نوع معامله
اين قالب، به معناي تعريفي متعارف از ميزان انرژي تحويلي در . شود  استانداردي تحويل مي3قالب
اين نوع، مبادله هزينه بسيار كمتري دارد و توليدكنندگان . باشد ها مي  و هفتههاي مختلف روزها بازه
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كنند تا جايگاه خود را با نزديك شدن زمان تحويل بهبود  كنندگان از آن استفاده مي و مصرف
 .بخشند

 1يكترونيكمبادله ال

  بازاركطور مستقيم در ي وانند پيشنهاد خريد و فروش را به ت  ميدر اين نوع معامالت، بازيگران
هاي پيشنهادي را بدون شناسايي طرف  توانند مقادير و قيمت همه بازيگران مي.  وارد نماينديا رايانه

 افزار بورس دهد، نرم هرگاه بازيگري پيشنهاد جديدي براي فروش مي. پيشنهاددهنده مشاهده نمايند
اگر . كند كه آيا پيشنهاد خريدي متناسب با آن، در بازه تحويل، وجود دارد يا خير بررسي مي

 معامله به طور ك باالتر يا مساوي پيشنهاد فروش پيدا نمود، يافزار، پيشنهاد خريدي با قيمت نرم
ر موردي پيدا نشد، پيشنهاد و اگ. شود ار، انجام و نتيجه براي مشاهده بازيگران نشان داده ميكخود

ه ك اضافه خواهد شد و تا زماني در آنجا خواهد ماند 2جديد به فهرست پيشنهادهاي تسويه نشده
افت گردد يا آن پيشنهاد فروش، پس گرفته شود يا اينكه به دليل يپيشنهاد خريد متناسب با آن در

هرگاه كه پيشنهاد خريد جديدي ارسال شود، .  براي آن بازه، از اعتبار ساقط گرددبسته شدن بازار
اي از  غالباً مجموعه. اين نوع معامله بسيار سريع و ارزان است. گردد فرايندي مشابه پياده مي

ه كوري افتد؛ به ط هاي پاياني قبل از بسته شدن بازار، اتفاق مي ها و ثانيه مبادالت سراسيمه، در دقيقه
  .كنند فروشان با آن، وضعيت خود را پيش از زمان تحويل تثبيت مي نندگان و خردهكتوليد

 طور جداگانه توسط   هر مبادله بهه قيمتك، اين است مشخصه اصلي اين سه نوع مبادله دوجانبه
در حالي كه در قراردادهاي . ارد وجود ند3»رسمي«گردد، بنابراين هيچ گونه قيمت  طرفين تعيين مي

هاي خبري  شوند، برخي سرويس صورت محرمانه نگهداري مي  جزئيات معموالً به، بلندمدت
ر نام كآوري كرده، بدون ذ  جمعمستقل، اطالعاتي راجع به قيمت و مقدار معامالت خارج از بورس

ش آخرين مبادله ، و نماي اين نوع اطالع رساني از بازار.كنند طرفين، مختصري از آن را منتشر مي
تري از  ديد واضحشود، زيرا  وري بازار مي بادله الكترونيكي، موجب افزايش بهرهانجام شده در م

  .كند وضعيت و جهت بازار را به همه بازيگران ارائه مي
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  1-3 مثال 3-4-1-1

Borduria Powerبرق ار در باز Bordurianنمايد كند، معامله مي  عمل ميبه كه به صورت دوجان .
ايم كه  سازي، فرض كرده براي ساده. باشد  سه واحد توليدي با مشخصات زير ميكت مالكاين شر

اندازي  دليل هزينه باالي راه به.  ثابت استيبردار هاي بهره  اين واحدها براي تمام دورههزينه حدي
 را همواره در مدار قرار دهد و به هنگام روز،  Aكند تا واحد ت تالش ميك، شرB و Aواحدهاي 

  . ناچيز فرض شده استCهزينه راه اندازي واحد .  كند توليدBحتي االمكان با واحد 
minP maxP MC نوع واحد 

MW MW $/MWh 

A 10 500 100 زغال سنگ بزرگ 

B 13 200 50 زغال سنگ متوسط 

C 17 50 0 گازي 

 ژوئن را 11 بعدازظهر 3 تا 2 در بازه بين ساعات Borduria Powerدر اين مثال موقعيت قراردادي 
ت را نشان ك مربوط به شرهاي از قراردادهاي دوجانب جدول زير خالصه. دهيم مورد بررسي قرار مي

  .دهد مي
 قيمت مقدار

 نوع
  تاريخ
  قرارداد

 فروشنده خريدار شناسه
MWh $/MWh 

 LT1 Cheapo Energy Borduria Power 200 5/12  ژانويه10 بلندمدت

 LT2 Borduria Steel Borduria Power 250 8/12  فوريه7 بلندمدت

 FT1 Quality Electrons Borduria Power 100 14  مارس3 آتيه

 FT2 Borduria Power Perfect Power 30 5/13  آوريل7 آتيه

 FT3 Cheapo Energy Borduria Power 50 8/13  مي10 آتيه

طوري   سلف منتفع شده است؛ به بازار در  از نوسانات قيمتBorduria Powerه كرد كبايد توجه 
  .ه فروخته، دوباره بازخريد نموده استكه بعضي از مقاديري را ك

Fionaبر اساس ت خود را در بازاركت، وظيفه تثبيت وضعيت شركگر شر ، به عنوان معامله 
سوي از . ر عهده دارد بBPex (Borduria Power exchange)اطالعات موجود در صفحه نمايش 

 قرارداد بسته است و ظرفيت كل آن در ساعت MW570 براي تحويل Borduria powerديگر، 



 70  مباني اقتصاد سيستم قدرت

 ارائه صفحه بعد در جدول BPexدر ضمن پيشنهادها در صفحه نمايش .  استMW750مذكور، 
  :شده است

 قيمت مقدار
 شناسه 15 تا 14 ژوئن بين 11

MW  $/MWh 

B5 20 5/17 

B4 25 3/16 

B3 20 4/14 

B2 10 9/13 

 وشپيشنهاد فر

B1 25 7/13 

O1 20 5/13 

O2 30 3/13 

O3 10 25/13 

O4 30 8/12 

 پيشنهاد خريد

O5 50 55/12 

Fionaندرت افزايش  هاي پيشنهاد خريد به  ه قيمتكداند  ، مي، بر اساس تجربه خود در اين بازار
گيرد،   در اختيار دارد، تصميم ميB ظرفيت اضافي در واحد MW130ه او هنوز ز آنجا كا. يابد مي

 اين پيشنهادها از ه قيمتكاز آنجا . كند  را پيش از ساير رقبا تصرف ميO3 و O1 ،O2پيشنهادهاي 
ن مبادالت، ل اي بعد از تكميFiona.  بيشتر است، لذا سودآور هستندB واحد هزينه حدي

 بايد به اندازه ظرفيت نامي Aواحد . رساند ها مي  را به اطالع نيروگاهدستورالعمل اصالح شده توليد
 به عنوان واحد آماده باقي Cواحد . توليد كند) MW130( به اندازه Bو واحد ) MW500(خود، 

  .ماند مي
  با تلفن،Bبردار واحد   بسته شود، بهره15:00 تا 14:00 زماني ه براي بازه بازاركمي قبل از اينك

Fiona  طي اين حادثه، واحد قادر . سازد اي مطلع مي بيني نشده ي پيشكانيكل مكرا از بروز مش
 براي Fionaلذا .  نمايدتوليد) MW80(تواند بيش از  است تا غروب در مدار باقي بماند ولي نمي

  : سه گزينه پيش روي خود داردBorduria Powerت كرر شحفظ اعتبا
 كمبود خواهد داشت كه بايد MW50 به ميزان Borduria Powerاري انجام ندهد، در نتيجه ك -1

 . آن را بپردازديا  لحظه بازارقيمت

 .ن نمايد جبراCاندازي واحد  مبود را با راهك اين -2
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  . كندBPex اقدام به خريد توان جايگزين از -3

 تمايلي به Fiona داراي نوسانات نامنظم بوده است، يا هاي بازار لحظه ه اخيراً قيمتكاز آنجا 
 متركبا قيمتي  را  انرژيBPexتواند در  كند كه آيا مي بنابراين بررسي مي. خريد از اين بازار ندارد

  :وضعيت جديد پيشنهادها به قرار زير است.  بخردC واحد از هزينه حدي
  قيمت مقدار 

 شناسه 15 تا 14 ژوئن بين 11
MW $/MWh 

B5 20 5/17 

B4 25 3/16 

B3 20 4/14 

B6 20 3/14 

 پيشنهاد فروش

B8 10 1/14 

O4 30 8/12 

O6 25 7/12 پيشنهاد خريد 

O5 50 55/12 

Fiona فوراً پيشنهادهاي B8 ،B6 و B3دهد تا تعادل  كند؛ زيرا به شركت امكان مي  را انتخاب مي
 تعادل، بعد از بسته شدن بازار در.  حفظ كندC قراردادي خود را با هزينه كمتري از هزينه حدي

ه تمامي تصميمات كنيد كتوجه .  نمايد توليدMWh580 بايد Borduria Powerبراي اين ساعت، 
Fionaپس از بحث درباره عملكرد بازار .  اتخاذ شده است توليد انرژي براساس هزينه افزايشي
  .گشت، به اين مثال باز خواهيم يا لحظه

  1 حوضچه برق3-4-2
 الكتريكي، عزيمت از وضع جاري به گيري رقابت در مبادله انرژي هاي نخست شكل در سال

ي به هنگام حركت از مولد كتريكه انرژي الكبا توجه به اين. نمود ، امري دشوار ميمبادالت دوجانبه
گيرد و  ي متمركز، به بهترين نحو انجام ميا ابد، احساس شد كه مبادله به شيوهي به بار، تجمع مي
هاي رقابتي برق پديد  بر اين اساس حوضچه. سازد كنندگان را درگير مي ها و مصرف همه توليدكننده

هاي   سيستميبردار شود؛ اما در بهره اال محسوب ميكاي غيرمعمول در معامله  حوضچه، شيوه. آمد
كنند،  هاي رقابتي برق كه اكنون كار مي در واقع، برخي از حوضچه.  استقدرت به خوبي جا افتاده
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هاي خدماتي انحصاري با قلمروهاي  اند كه توسط شركت هاي تعاوني پديد آمده براساس حوضچه
  .خدماتي مجاور ايجاد شده بودند

نندگان حاصل ككنندگان و توليد رفرر مصك بعد از تعامل م بازار، تعادلدر معامالت دوجانبه
با وجود . كنند ها سازوكاري براي تعيين روشمند اين تعادل، فراهم مي شود؛ اما حوضچه مي

  :هاي متعدد، اساس كار يك حوضچه به ترتيب زير است روش
  الكتريكي و با قيمت انرژيهاي توليدي پيشنهاد فروش خود را براي مقدار معين شركت* 

به . گردد اين پيشنهادها به ترتيب افزايش قيمت منظم مي. دهند مشخص در بازه مورد نظر ارائه مي
 را بر حسب مقدار انباشته گردد كه قيمت پيشنهادي بازيگران اين ترتيب، يك منحني استخراج مي

  .شود ، در نظر گرفته ميرضه بازاراين منحني، به عنوان منحني ع. دهد نهاد نشان ميپيش) تجمعي(
) شامل مقدار و قيمت(، بر مبناي پيشنهاد خريد طور مشابه، منحني تقاضاي بازار به* 

قيمت مرتب گرديده، پيشنهادهاي دريافتي به ترتيب كاهش . شود يل ميككنندگان، تش مصرف
پذيري بسيار كمي نسبت به  ه تقاضاي برق، انعطافك از آنجا اما. گردد منحني تقاضا استخراج مي

كند، ثابت  ر معين ميبيني با شود و تقاضا در مقداري كه پيش قيمت دارد، غالباً اين قدم حذف مي
 .باشد بيني شده مي ضا خطي عمودي در مقدار بار پيشبه بيان ديگر، منحني تقا. شود قرار داده مي

همه پيشنهادهاي فروشي .  است، بيانگر تعادل بازارهاي تقاضا و توليد ل برخورد اين منحنيمح* 
ند و مولدها بر اساس شو فته مي باشد، پذير آنها مساوي يا كمتر از قيمت تسويه بازاره قيمتك

طور مشابه، همه پيشنهادهاي  به. نمايند ور ميكتوليد در بازه مذپيشنهاد پذيرفته شده اقدام به 
 شوند و مقدار انرژي ه قيمت آنها مساوي يا بيشتر از قيمت تسويه بازار باشد، پذيرفته ميكخريدي 

 .شود كنندگان اطالع داده مي مجاز براي برداشت از سيستم، به مصرف

باشد؛ لذا قيمت  ي ميكتريك الساعت اضافي انرژي  مگاواتكيقيمت تسويه بازار، بيانگر قيمت * 
، ساعت توليد  به مولدها در ازاي هر مگاواتSMPاين . شود  ناميده ميSMP يا 1حدي سيستم
 و خريد آنها چقدر  صرف نظر از اينكه پيشنهادهاي فروشكنندگان نيز د؛ مصرفشو پرداخت مي
 .پردازند ساعت مصرفي مي  را براي هر مگاواتSMPبوده است، 

ن است عجيب به نظر ك، مم به همه مولدهاي پذيرفته شده در بازارSMPدر نگاه اول، پرداخت 
، قيمت پيشنهادي خود را دريافت متر داشتندك  با قيمته تمايل به توليدكولدهايي چرا م. برسد

اهش نخواهد داد؟ دليل اصلي براي رد روش كنكنند؟ آيا اين روش، قيمت متوسط برق را 
                                                           
1 System Marginal price 
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افي براي ارائه پيشنهاد كنندگان انگيزه كش، توليد آن است كه در اين رو1پرداخت بر مبناي پيشنهاد
زنند و در   احتمالي را حدس ميSMPهمه مولدها .  آنها باشد، ندارنده بيانگر هزينه حديكقيمتي 

 ثابت SMPلذا در بهترين حالت، . دهند كه بيشترين درآمد را داشته باشند سطحي پيشنهاد مي
 را بيشتر از حد واقعي تخمين SMPم هزينه، گاهي مقدار كبرخي واحدهاي مطمئناً . خواهد ماند
شوند و بناچار واحدي  اين واحدها از بازار كنار گذاشته مي. دهند االيي را پيشنهاد ميزده، قيمت ب

 از آنچه بايد، بيشتر SMPدر اين صورت قيمت . با هزينه حدي باالتر جايگزين آنها خواهد شد
بع توليد و در نتيجه  غيربهينه از منايبردار وه اين جايگزيني در توليد، موجب بهرهعال به . شود مي

به عالوه، احتماالً مولدها قيمت پيشنهادي خود را به منظور . گردد  مييوري اقتصاد عدم بهره
بدين ترتيب تالش براي كاهش . دهند  نيز افزايش ميSMP   حاصل از عدم قطعيتكجبران ريس

  !شود آن منجر ميقيمت برق، به افزايش 

                                                           
1 Pay-as-bid 
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  2-3 مثال 3-4-1-2
 10 تا 9 براي ساعت Syldavia  و فروش در حوضچه برقجدول زير ليست پيشنهادهاي خريد

  .دهد  مي ژوئن را نشان11صبح 
 )MWh/$ (قيمت )MWh(مقدار  تكشر 15 تا 14 ژوئن بين 11

 12 200 زقرم

 15 50 قرمز

 20 50 قرمز

 16 150 سبز

 17 50 سبز

 13 100 آبي

 پيشنهاد فروش

 18 50 آبي

 13 50 زرد

 23 100 زرد

 11 50 ارغواني

 23 150 ارغواني

 10 50 نارنجي

 پيشنهاد خريد

 25 200 نارنجي

 را نشان قاضا نحوه انباشتن پيشنهادهاي خريد و فروش براي تشكيل منحني عرضه و ت1-3ل كش
 است MWh16/$ برابر SMPگيريم كه  از برخورد اين دو منحني، براي اين بازه نتيجه مي. دهد مي
 توليدي جدول زير مقدار انرژي. شود  مبادله ميSyldavian  از طريق حوضچه برقMWh450و 

  .دهد ر را به همراه درآمد و مخارج هر شركت نشان ميهر مولد و انرژي مصرفي هر خريدا
 مبتني بر Syldaviaكنندگان، حوضچه  در مثال باال اگر به جاي درخواست پيشنهاد از مصرف

بود، دقيقاً  برآورد شده MW450بود، و اگر بار براي اين بازه  ر براي طرف تقاضا ميبيني با پيش
  .آمد يمهمين نتيجه به دست 
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 )$(مخارج  )$(درآمد  )MWh(مصرف  )MWh(توليد  تكشر

  4000  250 قرمز
  1600  100 آبي
  1600  100 سبز

 3200  200  نارنجي

 1600  100  زرد

 2400  150  ارغواني

 7200 7200 450 450 مجموع

  

  
 2-3 و فروش در مثال  انباشت پيشنهادهاي خريد1-3شكل 

ها،  در برخي حوضچه. كنند مقدار ارسال مي/ اي شامل قيمت در اين مثال، مولدها پيشنهادهاي ساده
اين پيشنهادها بايد . كنند مركب براي هر واحد توليدي خود ارسال ميمولدها پيشنهادهاي 

و نيز برخي پارامترهاي ) اندازي و بي باري ، راهشامل هزينه حدي(اي واحدها  مشخصات هزينه
 جاي انباشت آنگاه حوضچه، به. را ارائه دهند) پذيري ، انعطافثر توليدكمانند حداقل و حدا(فني 

دين ترتيب، برنامه ب. كند ها را تنظيم مي ، برنامه در مدارقرار گرفتن نيروگاهساده پيشنهادهاي فروش
اين رهيافت براي . شود ساعته در كل روز معين مي ها براي هر بازه يك يا نيم توليد و قيمت

 به كار 2001 تا 1990هاي   انگلستان و ولز بين سالري، در حوضچه برقگذا  و قيمتيريز برنامه
  .رفت مي



 76  مباني اقتصاد سيستم قدرت

  له دوجانبه مقايسه حوضچه با مباد3-4-3
، براي بازارهاي ي الكتريك انرژي بازارهاي دوجانبه ه در جهان، هم حوضچه و هم مدلكاز آنجا 

  .اند، مروري اجمالي بر مزايا و معايب هر دو روش سودمند است برق پذيرفته شده
، غالباً يك توافق همكاري بين ضچه رقابتي انرژيگونه كه پيشتر آمد، اساس يك حو همان

را چنين تبديل جزئي در كاربري، بر مبناي رقابت . رساني مختلف است هاي خدمت شركت
» ايجاد ساختاري كامالً جديد«به شمار آوريم، چه رسد به اينكه آن را » تحول«توانيم يك  نمي
 رقابتي را با توجه به طبيعت ذاتي تغيير، يل بازاركدو تشهاي موجود در ب برخي از نگراني. بناميم
، همان سازمان قبلي مسؤول بماند، دولت و مردم به ويژه اگر در محيط رقابتي. توان تقليل داد مي

انرژي شكل يك حوضچه .  عرضه برق خواهند داشتمتري نسبت به امنيتكهاي  احتماالً نگراني
حوضچه، نه تنها همه مبادالت فيزيكي انرژي . كند متمركزتري از مديريت سيستم را فراهم مي

 را نيز بر عهده  از سيستم انتقاليبردار معموالً مسؤوليت بهرهدهد، بلكه  الكتريكي را سامان مي
نمايد، ولي تمايز بين وظايف مختلفي را  لوگيري ميها ج ثر سازمانكف، از تياين تركيب وظا. دارد

  .سازد ل ميك انجام گردد، مشه بايد در يك بازار برقك
 برق مي براي ايفاي نقش فعال در بازارك برق، انگيزه كوچككنندگان متوسط و   مصرفبيشتر
فروشي كه نماينده آنهاست، ابزاري  خردهيابند،  كنندگان تجمع مي ه مصرفكحتي هنگامي . دارند

بنابراين شايد استدالل .  نداردختيار در ا، در پاسخ به تغييراتِ قيمتمستقيم براي تنظيم مصرف
، و در نظرگرفتن تقاضا بر اساس كنندگان در يك حوضچه برق ه فعال نبودن مصرفكشود 
ولي اقتصاددانان بسياري با اين نظريه موافق . گردد اهش هزينه معامالت ميكر، موجب بيني با پيش

ننده ك ننده و مصرفككارا، مذاكرات مستقيم بين توليدهاي  به عقيده آنها براي نيل به قيمت. ستندني
 زيرا آن را فقط تقريبي برخي اقتصاددانان، به سادگي از حوضچه برق گريزانند؛. ضروري است

  .دانند؛ نه يك بازار واقعي نظارت شده از يك بازار مي
 مولدها، و در نتيجه كاهش هزينه براي كاهش ريسكهاي توان، همچنين سازوكاري  حوضچه
 براي هر بازه وقتي يك مولد، انرژي را بر اساس پيشنهادهاي ساده. كنند  الكتريكي، فراهم ميانرژي
 موفق به فروش ها فروشد، با اين ريسك مواجه است كه براي برخي بازه ، به طور جداگانه ميبازار

در .  صرفه اقتصادي نداشته باشدداشتن نيروگاه ديگر روشن نگهاي كه  انرژي كافي نشود؛ به گونه
بفروشد يا واحد را خاموش كند و در عوض هزينه اين حالت يا بايد انرژي را همراه با ضرر 

 انرژي را افزايش داده، مولد را مجبور به دو گزينه، هزينه توليدهر .  بعدي را بپذيرديانداز راه
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اي بر اساس پيشنهادهاي   حوضچه دراگر اين نيروگاه. كند  پيشنهادي ميباالبردن متوسط قيمت
باري را نيز در   و بييانداز ند، احتماالً قوانين موجود در اين حوضچه، هزينه راهكت كمركب شر

 به كار رفته توسط حوضچه، معموالً مانع يريز عالوه، الگوريتم برنامه به. دهد پيشنهادها پوشش مي
اهد، ك  مولدها را ميكه اين عوامل، ريسكاز آنجا . شود ردن غيرضروري واحدها ميكش از خامو

، كاهش ريسكبه هرحال، اين . تر، افزايش يابند هاي متوسط پايين ممكن است انتظار رود كه قيمت
گذاري  تر، از شفافيت فرايند قيمت قوانين پيچيده. شود به بهاي پيچيدگي قوانين حوضچه حاصل مي

كه آيا در عمل، هنوز روشن نيست . دهد ها را افزايش مي كاري در قيمت كاهد و فرصت دست مي
  .دهد يا خير هاي برق را كاهش مي  مبتني بر حوضچه، واقعاً قيمتيريز پيشنهادهاي مركب و برنامه

  شده اي مديريت  بازار لحظه5- 3
ا توانايي حقيقي يتقريباً هميشه بين مقدار قراردادي خريد يا فروش، و نياز واقعي  االيي،كبراي هر 

، فراهم  سازوكاري براي ساماندهي اين عدم تعادليا  لحظهبازار. آيد  ، عدم توازني پديد ميتوليد
دهي يك بازار  سازماناال رفتار شود، ك كي به عنوان يكتريك البنا باشد با انرژياگر . كند مي

گونه كه بحث شد، عدم تعادل بين توليد و بار بايد به  متأسفانه، همان.  ضروري استيا لحظه
در عوض، .  سنتي قابل تحقق نيستيا ه در سازوكار يك بازار لحظهكقدري سريع برطرف گردد 

حفظ تعادل سيستم را بر عهده » شده  مديريتيا بازار لحظه«با استفاده از ) SO(م بردار سيست بهره
ه و به سازي سيستم، آزادان است زيرا انرژي به كار رفته براي متعادل» بازار«ار، يك كاين سازو. دارد

است؛ به اين دليل كه » اي لحظه« اين بازاري همچنين. شود پيشنهاد مي،  دلخواه بازيگرانقيمت
است؛ زيرا » شده مديريت«اما بازاري . شود ها تسويه مي كند كه در آن، عدم تعادل قيمتي را تعيين مي
  .گردد ، انتخاب مي، و نه تعامالت دوجانبه)SO( توسط شخص ثالث  و فروشپيشنهادهاي خريد

. دهيم ده را مورد بحث قرار ميش اي مديريت  بعدي، سودمندي يك بازار لحظهيها در پاراگراف
همچنين . داشته باشدهاي اساسي  هاي واقعي اين بازار ممكن است با اين طرح اوليه تفاوت نمونه

هايي مانند  ، نام»اي بازار لحظه«عالوه بر اصطالح . وجود ندارداجماعي در مورد نام اين فرايند 
  .رود نيز به كار مي...  و 2»يساز سازوكار متعادل«، 1»بازار ذخيره«

                                                           
1 Reserve market 
2 Balancing mechanism 
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  زسا ابي به منابع متعادلي  دست3-5-1
 ديگر SOبيني كنند،   خود را پيش يا توليد قادر بودند با دقت كامل مقدار مصرف بازاراگر بازيگران

بودها يا فروش توانستند براي پوشش كم خود بازيگران مي. سازي نبود مجبور به اقدامات متعادل
 بايد SOهاي كوچكي وجود دارد و  در عمل، هميشه عدم تعادل. پردازندمازادها به مبادله ب

 در مجموع، اين تنظيمات بيانگر خريد و فروش انرژي. تنظيماتي در توليد يا بار انجام دهد
به . كند مات منعكس مياي است كه تمايل بازار را در تأمين اين تنظي الكتريكي با قيمتي لحظه

ه مايل به تنظيم توليد يا مصرف خود است بايد بتواند با كت نظريه بازار آزاد، هر طرفي منظور رعاي
دهد و به  م قرار ميبردار سيست هاي زيادي پيش روي بهره اين امر گزينه. ساير رقبا به رقابت بپردازد

توانند پيشنهادهاي خود را به دو  ز، ميسا اين منابع متعادل. كند  كمك مييساز كاهش هزينه متعادل
 براي يك بازه خاص، يساز خدمات متعادل.  و يا براي يك بازه خاص ارائه دهندصورت بلندمدت

ه در كواحدهايي . شود  پيشنهاد ميSO انرژي براي آن بازه خاص به  بازارمعموالً بعد از بسته شدن
 كبه عالوه ي. توانند پيشنهاد افزايش توليد را به اين بازار ارائه دهند كنند، مي ار نميكثر توليد كحدا

نهاد در صورتي اين پيش. اهش توليد خود به بازار پيشنهاد پرداخت دهدكتواند براي  واحد مي
 توليد انرژي توسط اين واحد  افزايشي اين پيشنهاد، كمتر از هزينه افزايشير است كه قيمتسودآو
تري كه از بازار  دهد، توليد خود را با توان ارزان در واقع واحدي كه چنين پيشنهادي مي. باشد
  .كند خرد، جايگزين مي  مييا لحظه

 يك بازه، باالتر از ارزشي اگر قيمت. تواند منبعي براي برقراري تعادل باشد سمت تقاضا نيز مي
 خويش در يك بازه قائل است، ممكن است پيشنهاد كننده براي مصرف باشد كه يك مصرف

 اين است كه بسيار سريع قابل اعمال  درييمزيت چنين كاهش تقاضا. كاهش مصرف ارائه دهد
  .همچنين ممكن است كه در صورت پايين بودن قيمت، پيشنهاد افزايش مصرف ارائه شود. باشد مي

 SOشوند،   ارسال ميز، اندكي پيش از زمان واقعيسا از آنجا كه اين پيشنهادهاي منابع متعادل
براي رفع اين .  اين پيشنهادها داشته باشدهايي در مورد ميزان و قيمت انين است نگرممك

بر اساس اين قراردادها به .  بخردننده را به صورت بلندمدتك تواند منابع متعادل  مي SOمشكل،
گردد تا مقداري  پرداخت مي) ودش  ناميده مي1كه غالباً نرخ اختيار(كننده يك قيمت ثابت  عرضه

اين مبلغ براي . شود  مشخص مي2نيز در اين قرارداد، قيمت اجرا. ظرفيت در دسترس داشته باشد
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2 Exercise price 



 79   بازارهاي انرژي الكتريكي3
 

 صورت گرفته باشد، پرداخت SOه به درخواست ك توليد شده توسط اين ظرفيت MWh هر توليد
 كمتر از قيمتي باشد كه در خواند كه قيمت اجرا فراميمنابع را فقط زماني  اين SO. شود مي

با توجه به اصطالحات اقتصادي، اين . شود ز پيشنهاد ميسا ت از طرف منابع متعادلمد كوتاه
: هدف آنها يكسان است. باشد  ميي مالي و كاال در بازارها1قراردادها معادل قراردادهاي اختيار مالي

در برابر افزايش قيمت و نيز تضمين مقداري ) SOدر اين حال (مصونيت بخشيدن به خريدار 
  .كننده درآمد براي عرضه

دريجي  هستند، رشد تكوچكبتاً ، نسبيني توسط بازيگران هاي ناشي از خطاي پيش عدم تعادل
ها  هاي ناشي از خرابي از سوي ديگر، عدم تعادل. باشند ند و تا حد معيني قابل تخمين ميدار

توانند  بسياري از واحدهاي توليدي، مي. باشند بيني مي معموالً بسيار بزرگ، ناگهاني و غيرقابل پيش
ولي براي رفع عدم . را بر طرف سازد نوع اول دم تعادل خود را با نرخي تنظيم كنند كه عتوليد

دهند و براي  تعادل نوع دوم، به واحدهايي نياز است كه خروجي خود را به سرعت افزايش مي
 سيستم، موضوع ، در بحث امنيت5در فصل . دارند مي مدت معيني توليد را در اين مقدار، نگه

ته مهم را در نظر داشت كضمناً بايد اين ن. كنيم ر بررسي مي توليد را با تفصيل بيشترهظرفيت ذخي
 مگاوات اضافي كه با افزايش ك توليد يقيمت. سان نيستكز يسا ه ارزش همه منابع متعادلك

 مگاوات كت يمتر از قيمكآيد، بسيار   دست مي هرارتي بزرگ، ب حتدريجي خروجي يك نيروگاه
مترين هزينه كبا  براي آنكه بتوان.  قطع گردده بايد براي جلوگيري از فروپاشي سيستمكباري است 

. سازها دسترسي داشته باشد بايد به منابع متنوعي از متعادلSO سيستم را در تعادل نگهداشت، 
، بايد عالوه بر مقدار و قيمت، سرعت خود در )كننده كننده و مصرف وليداعم از ت(ز سا ابع متعادلمن

  . پيشنهاد دهندتزريق توان به سيستم را نيز به بازار

   بسته شدن بازار3-5-2
 SOتا . ، بسته گردداي قبل از زمان واقعي  در نقطهگونه كه بحث شد، بايد معامله انرژي همان

 و زمان طول فاصله زماني بين بسته شدن بازار. فرصت برقراري تعادل در سيستم را پيدا كند
دهند،  ترجيح ميتري را  برداران سيستم، فاصله زماني طوالني بهره. واقعي، محل نزاع شديدي است

پذيري بيشتري در  دهد و نيز انعطاف يار قرار ميها در اخت زيرا زمان بيشتري براي اجراي برنامه
 ساعت قبل از زمان واقعي بسته كمثالً اگر بازار نيم يا ي. كند ز ايجاد ميسا گزينش منابع متعادل

                                                           
1 Option contract 
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 مبود توليدكان م قادر به استفاده از واحدي بزرگ با سوخت زغال، براي جبربردار سيست شود، بهره
متر بودن اين فاصله زماني دارند تا ك بازار انرژي، تمايل به از طرف ديگر بازيگران. نخواهد بود

، معموالً اعت قبل از زمان واقعي انجام شده سكبيني باري كه ي پيش.  خود را كاهش دهندكريس
ش مايل است براي فرو بنابراين يك خرده. ر در چهار ساعت قبل استبيني با تر از پيش بسيار دقيق

او اين راه را .  بپردازديكترونيكاش، تا آخرين دقيقه به مبادله ال شده بيني  تطبيق خريدها با بار پيش
شده، در   مديريتيا دهد؛ زيرا در بازار لحظه شده ترجيح مي  مديريتيا نسبت به بازار لحظه

تر را،  وتاهكها نيز فاصله زماني  نيروگاه. گيرد كه كنترلي بر روي آن ندارد هايي قرار مي معرض قيمت
ر واحدي به عنوان مثال، اگ. دهند  ناشي از خروج ناگهاني واحد، ترجيح ميكاهش ريسكبه دليل 

بعد از بسته شدن بازار، خراب شود، كاري از دست واحد توليدكننده ساخته نيست؛ مگر اينكه 
 از سوي ديگر، اگر حادثه قبل از بسته شدن . خيلي باال نباشديا  بازار لحظهاميدوار باشد كه قيمت

ترونيكي در بهترين قيمت ك ال را با خريد از بورسمبود توليد خودكتواند  بازار رخ دهد، واحد مي
شده   واقعي را بر بازار مديريتيا لي، بازيگران، يك بازار لحظهكطور  به . ممكن جبران نمايد

؛ زيرا اولي فقط تحت تأثير نيروهاي بازاري است و دومي متأثر از مالحظات دهند  ميترجيح
  .باشد ي هم ميپيچيده فنّ

  دهش اي مديريت  عملكرد بازار لحظه3-5-3
، ن بازاربه هنگام بسته شد. دهد شده را نشان مي اي مديريت  نحوه عملكرد بازار لحظه2-3ل كش

 و مصرف در بازه ميزان توليدها بايد وضعيت قراردادي خود، يعني  نندهك نندگان و مصرفكتوليد
آميزد تا  بيني خود از كل بار مي ، اين اطالعات را با پيشSO.  برسانندSOمورد نظر را به اطالع 

 و در Longاگر توليد بيش از بار باشد، سيستم را .  در سيستم را تعيين كنداحتمال عدم تعادل
  .نامند  ميShortس كحالت ع
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 شده اي مديريت  برق لحظه نمودار عملكرد بازار2-3ل كش

سازي  رد متعادلكشود، عمل  اجرا ميSO، توسط  برق، بر اساس حوضچه توانه يك بازاركهنگامي 
  .باشد ديگر امري دشوار ميك آنها از يكيكه تفك بود  چنان نزديك خواهدرد بازار انرژيكبه عمل

  3-3 مثال 3-5-3-1
 را در بازار Borduria Powerرد نماينده ك عمل1-3هاي مثال  در اين مثال، با استفاده از داده

 ميزان  براي توليد،Fiona،  معامالت دوجانبهبعد از بسته شدن بازار. نيمك اي بررسي مي لحظه
ا به ترتيب زير د واحده تولييريز برنامه.  در بازه مورد نظر، قرارداد بسته استMWh580خالص 
  :م اعالم شده استبردار سيست به بهره

 )MW( برنامه ريزي شده توليد واحد

A 500 

B 80 

C 0 

  

 بردار سيستم بهره
 

 بيني بارپيش
 مدت بسيار كوتاه

  عيت قراردادي قمو
 نندگانتوليدك

  موقعيت قراردادي 
 نندگانك مصرف

پيشنهاد افزايش توليد يا
 اهش تقاضاك

پيشنهاد افزايش تقاضا يا 
 اهش توليدك

هاي خريد يانهادپيش
 فروش پذيرفته شده
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Fionaشده، تصميم  اي مديريت  و فروش خود در بازار لحظه سپس بايد در مورد پيشنهادهاي خريد
 Borduriaشده و مشخصات واحدهاي توليدي  ريزي او براي تصميم بهتر، خروجي برنامه. بگيرد

Power رده استكصورت زير مرتب   را به:  

 ريزي شده  برنامهليدتو واحد
  حداقل توليد

)MW( 

  ثر توليدكحدا
)MW( 

   حديقيمت
)$/MWh( 

A 500 100 500 10 

B 80 50 80 13 

C 0 0 50 17 

 در B  وAتوان استفاده كرد؛ زيرا واحدهاي   ميC، فقط از واحد براي پيشنهاد افزايش توليد
 است كه MWh50ثر اين پيشنهاد، برابر با كحدا. اند  شدهيريز ثر ظرفيت توليد خود برنامهكحدا

 ناچيز فرض Cد  واحيانداز هزينه راه. ( باشدMWh17/$ حداقل آن ايد قيمتبراي سودآوري، ب
  ).شده است

Fionaواحدهاي  همچنين امكان كاهش توليد A و Bاو براي كاهش . گيرد  را نيز در نظر مي
اين مبالغ، .  بپردازدMWh13/$ و MWh10/$است به ترتيب، تا ، حاضر B و Aخروجي واحد 

توان به ترتيب به  ا را ميخروجي اين واحده.  توسط اين واحدهاست توليد انرژيهزينه حدي
. هاي بعدي تحت تأثير قرار گيرد هاي بازه  كاهش داد؛ بدون اينكه برنامهMW30 و MW400اندازه 

كاهش .  واحدها در نظر نگيريمن در صورتي است كه محدوديتي براي نرخ تنظيم خروجييا
 Borduriaشود كه   صورت مانع از اين ميبيشتر، مستلزم خاموش كردن اين واحدهاست و در آن

powerمجدد اين يزاندا به عالوه، هزينه راه.  براي ساعات بعدي تعهدات خود را برآورده سازد 
  .دهد واحدها، سودآوري آنها را كاهش مي

كننده اين  ، راهبرد بهينه براي هر شركت، بحث كرديم كه در يك بازار با رقابت كامل2در فصل 
 ارائه  خريد را بر اساس ارزش حدي، و پيشنهاداست كه پيشنهاد فروش را براساس هزينه حدي

. هاي بعدي خواهيم ديد، بازارهاي برق معموالً رقابتي كامل نيستند گونه كه در قسمت همان. دهند
  پيشنهاد فروش را باالتر از هزينه حدي و يا قيمت پيشنهاد براي سود بيشتر، قيمتبرخي بازيگران

 و  بر اساس تجربه خود، پيشنهادهاي خريدFiona. دهند خريد را كمتر از ارزش حدي ارائه مي
  :دهد ه مي براي حداكثر كردن سود شركت ارائ به اين ترتيبرافروش 
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 )MW(مقدار  )MWh/$ (قيمت شناسه نوع

 SMB-1 50/17 50 پيشنهاد خريد

 SMO-1 50/12 30 پيشنهاد فروش

 SMO-2 50/9 400 پيشنهاد فروش

  ده و بازارهاي ديگرش اي مديريت  تعامل ميان بازار لحظه3-5-4
 الكتريكي است، تأثير بسزايي بر  براي انرژي1شده، بازار نهايي اي مديريت از آنجا كه بازار لحظه

جهت نگران كمبود نخواهند   پايين باشد، خريداران انرژي بياي اگر قيمت لحظه. رداير بازارها داس
بنابراين كمتر از . اي با قيمتي منطقي بخرند هتوانند كمبودهاي خود را در بازار لحظ بود، زيرا مي

. آورند كنند و لذا قيمت انرژي در اين بازار را پايين مي مي خريداري ميزان نياز خود از بازار سلف
اي باال باشد، همين خريداران با خريد بيشتر، براي تأمين نياز خود در  از سوي ديگر اگرقيمت لحظه

االيي ساده بود، اين اختالف كاگر برق . شوند اعث افزايش قيمت در بازار سلف ميقيمت بهتر، ب
 ننده متوسط قيمت بازارك هاي بازار سلف منعكس رفت و قيمت  بين ميها در طول زمان از قيمت
  .بود  مييا لحظه

بيني  به عنوان مثال پيش.  آن بسيار ناپايدار استاي ه قيمت لحظهكااليي نيست كمطمئناً برق تنها 
اي  آور قيمت لحظه شاورزي برزيل، موجب افزايش سرسامكدر منطقه هواي بسيار سرد و يخبندان 

افي برخوردار نبوده، يا كبيني هوا از دقت  ه پيشكهمچنين اگر روز بعد معلوم شود . گردد قهوه مي
اهش نسبي مواجه كن است با كاز مقدار تخميني است، قيمت اين محصول مممتر كخسارت وارده 

 هيچ فرقي يا  الكتريكي در اين است كه مبادله قهوه در بازار لحظهيتفاوت بين قهوه و انرژ. شود
ه از طريق بازار ك MWh كاز سوي ديگر، ي.  نداردبا مبادله آن تحت قراردادهاي بلندمدت

پذيري  شود كه انعطاف  ميالً توسط واحدهايي توليدرسد، معمو شده به فروش مي  مديريتيا لحظه
  .كنند هايي دارند كه عمده برق را توليد مي بسيار باالتري از بقيه نيروگاه

 هموار و يبردار ، بهره و ظرفيت ذخيره چرخانانسك، كنترل فرر نظير ردگيري باخدمات جانبي
ارائه چنين خدماتي راهي ديگر براي افزايش درآمد . كنند ايمن از سيستم قدرت را تضمين مي

پذيري كه  معموالً واحدهاي بسيار انعطاف. گردد ب ميمحسوكنندگان  توليدكنندگان و مصرف
 را ندارند، اين بخش از بازار را به خود نندگان در بازار انرژيكر توليديتوانايي رقابت با سا
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اگر . تدارك اين خدمات، با تحويل مقدار نسبتاً كمي انرژي مترادف است. دهند اختصاص مي
 ساعت توليدي خود پول دريافت كنند، بايد قيمت ر اساس مگاواتكنندگان چنين خدماتي ب عرضه

ماندن در تجارت داشته  ساعت دريافت كنند تا درآمد كافي براي باقي نسبتاً بااليي براي هر مگاوات
هاي   جهش، معموالً موجب ايجاديا در نظر گرفتن هزينه اين انرژي در محاسبه قيمت لحظه. باشند

ي در بازار ناشي كتريكمبود ناگهاني انرژي الكت، از هاي قيم اين جهش. گردد تيز در قيمت مي
ت بدين هاي قيم جهش.  بازار است1ه نتيجه فقدان شديد ولي موقت در سياليتكنشده است، بل
انرژي «كنندگان قادر به ارائه اين   كوتاه، تعداد شركتدهد كه براي يك زمان دليل رخ مي

. باشند كنندگان قادر به كاهش تقاضاي خود در مدت كوتاه نمي ، اندك هستند و مصرف2»تيخدما
 يا شود كه مجبور به خريد از بازار لحظه هايي محسوب مي ت، ريسكي براي شركتهاي قيم جهش

اين امر باعث . كند ا را به خريد بيشتر از بازارهاي سلف تشويق ميشده هستند؛ بنابراين آنه مديريت
اين . يابند  به طور غيرواقعي افزايش ميهاي سلف بنابراين قيمت. شود هاي سلف مي افزايش قيمت

آگهي كوتاه  انرژي مصرفي، با مدت پيش بخش كوچكي از كل افزايش ناشي از نياز به توليد
هاي مختلف پرداخت به عرضه  ات بيشتري از تدارك خدمات جانبي و روشجزئي. باشد مي

  . ارائه خواهد شد5كنندگان آن در فصل 

   فرايند تسويه6- 3
، در پي شندهه فروكطوري  گردد، به  معامالت تجاري معموالً با توافق مستقيم طرفين تسويه مي

متر از كاالي تحويلي، كاگر مقدار . نمايد  توافق شده را دريافت ميدار، قيمتاال به خريكتحويل 
به طور مشابه اگر خريدار بيش از مقدار . ندكمتري دريافت كمقدار مقرّر باشد، فروشنده بايد پول 

كننده   راه خود از توليده برق دركاما از آنجا . افي پرداخت نمايد كند، بايد مبلغي اضمقرّر مصرف
از اينجا نياز به يك . تر خواهد بود  آن نيز پيچيدهيابد، فرايند تسويه كننده، تجمع مي به مصرف

  .نمايد ، رخ ميسيستم تسويه متمركز
كي، اگر مقدار انرژي تحويلي با مقدار توافق شده، دقيقاً برابر ي الكتر انرژيدر مبادالت دوجانبه

نام كه بر  به طور مشابه، مبادالت بي. نمايد  پرداخت ميباشد، خريدار مبلغ قرارداد را به فروشنده
نظر برسد به اي كه به  شوند، به گونه  ميشود، به واسطه بورس برق تسويه  انجام ميپايه بورس
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اگر مولدي . هايي در تمام شدن قراردادها وجود دارد اما همواره عدم دقت. اند طور كامل اجرا شده
توان به سادگي اين مقدار كمبود را از مشتريان آن مولد   انرژي مقرّر برنيايد، نمياز عهده توليد
، انرژي جايگزين را در بازار م، براي حفظ پايداري سيستمبردار سيست در عوض، بهره. دريغ داشت

ش كمتر از ميزان خريد، فرو مثالً اگر يك كاربر بزرگ يا خرده. خرد  ميشده اي مديريت لحظه
اين . فروشد شده مي  مديريتيا  را در بازار لحظهم، مقدار مازادستبردار سي ، بهره كندمصرف
اي در  البته هزينه. شود كه همه قراردادها به طور كامل اجرا شوند ساز باعث مي هاي متعادل فعاليت
م بابت خريد انرژي جايگزين، بردار سيست  بهرهاختي توسطدر اغلب موارد، مبلغ پرد. بردارند

ها، بايد  هاي مؤثّر در اين عدم تعادل طرف. مساوي درآمد حاصل از فروش انرژي مازاد نيست
  .م پرداخت نمايندبردار سيست سازي را به بهره هزينه عمليات متعادل

. باشد  ميكننده در بازار ، تعيين موقعيت خالص هر شركتحله در فرايند تسويهين مربنابراين اول
 خالص مورد قرارداد براي هر بازه را به سيستم تسويه  بايد مقدار انرژيبدين منظور، هر نيروگاه

شده را نيز شامل  اي مديريت ه شده از طريق بازار لحظهادلاين مقدار، انرژي مب. گزارش دهد
اگر حاصل مثبت بود، مولد اين انرژي . شود استه ميك اين مقدار، از مقدار واقعي توليد. شود مي

د كه شو اي رفتار مي  به گونهمازاد را به سيستم فروخته است و اگر حاصل منفي بود، با نيروگاه
  .مبود را از سيستم خريده استكيي اين گو

 قراردادي خود فروشان بايد ميزان خالص انرژي گ و خردهكنندگان بزر به طور مشابه، همه مصرف
 يا را براي خريد در هر بازه گزارش دهند، كه اين هم بايد شامل انرژي مبادله شده در بازار لحظه

بسته به عالمت نتيجه، . شود اين مقدار، از ميزان انرژي مصرفي واقعي كم مي.  باشدهشد مديريت
 خريده يا بدان انرژي فروخته يكننده يا خرده فروش، از سيستم انرژ شود كه آيا مصرف معلوم مي

  .است
اگر رقابت مناسبي در اين بازار . شود اي پرداخت مي ها، به قيمت بازار لحظه هزينه اين عدم تعادل

گونه كه در  همان.  خواهد بودساز  انرژي متعادل بيانگر هزينه افزايشييا برقرار باشد، قيمت لحظه
ه آيا هزينه انرژي  قابل بحث اين است ك نيز خواهد آمد، نكته5قسمت قبل آمد، و نيز در فصل 

  . بايد در اين قيمت در نظر گرفته شود يا خيرتأمين شده توسط عرضه كنندگان خدمات جانبي
پذيرد زيرا همه معامالت  ميتر صورت  ، ساده برق مبتني بر حوضچه توان در يك بازارفرايند تسويه

  .شود ز طريق حوضچه انجام ميا
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  4-3 مثال 3-6-1-1
 تا 2 در بازه بين ساعات Borduria Powerت كهاي تجاري شر  به فعاليت3-3 و 1-3هاي  در مثال

ثال در اين م. شده پرداختيم اي مديريت  و بازار لحظه ژوئن در بازارهاي دوجانبه11 بعدازظهر 3
  : رخ داده استر بعد از بسته شدن بازاره اتفاقات زيكنيم ك فرض مي

 را براساس Borduria Powerم، بردار سيست  مواجه شده، لذا بهرهمبود توليدكسيستم با * 
 .است  فراخواندهMWh17/$  با قيمتMW40 براي توليد SMB-1(1 (يا  لحظهپيشنهادش در بازار

ل اساسي مواجه ك با مشBorduria Powerت ك متعلق به شرBدر شروع بازه مورد نظر، واحد * 
 برنامه ريزي شده، توان MWh80ت از  كامل خاموش گردد، لذا شركطور  شده است و بايد به 

 . مواجه شده استMWh70مبود كا  را ندارد، در نتيجه بMWh10 بيش از توليد

 .باشد  ميMWh25/18/$ در اين بازه برابر اي انرژي  لحظهقيمت* 

  .دهد جدول زير، جزئيات جريان پولي در حساب تجاري اين شركت را نشان مي
 ($)هزينه ($)درآمد (MWh/$)قيمت (MWh)مقدار شناسه بازار

Futures and 
forwards Cheapo Energy 200 5/12 2500  

 Borduria Steel 250 8/12 3200  

 Quality 
Electrons 

100 14 1400  

 Perfect Power 30- 5/13  405 

 Cheapo Energy 50 8/13 690  
  O1 20 5/13 270  توانبورس

 O2 30 3/13 399  

 O3 10 25/13 5/132  

 B3 20- 4/14  288 

 B6 20- 3/14  286 

 B8 10- 1/14  141 

  SMB-1 40 5/17 700 يا  لحظهبازار

 Imbalance 70- 25/18  5/1277 

 5/2397 5/9291  550  مجموع

                                                           
1 spot market bid 
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چون مبادالت در . ندگرد  و طرف دوم تسويه ميBorduria Power مستقيماً بين معامالت دوجانبه
فعاليت در . شوند تسويه مي) شركت مجري بورس توان (BPexنام هستند، از طريق   بي بورسبازار

ه م يا نمايندبردار سيست نيز توسط بهره) چه داوطلبانه، چه اجباري(شده   مديريتيا بازار لحظه
 در اين Borduria Powerت كدهد كه شر رديف آخر اين جدول نشان مي. گيرد تسويه او انجام مي

  انرژيبه منظور ارزيابي سودآوري اين بازه، بايد هزينه توليد. رده استكسب كدرآمد  6894$بازه، 
 بازه خاص دشوار كرفاً براي يانجام اين محاسبات ص.  نيز محاسبه گرددBorduria Powerتوسط 

  .باري را به يك بازه تخصيص داد اندازي و بي هاي راه راحتي هزينه توان به باشد زيرا نمي مي

   مطالعه بيشتر7- 3
ارانش ك و همSchweppeي، براي اولين بار توسط كتريك الاي انرژي  گذاري لحظهنظريه قيمت

ه غالباً زيربناي نظري كتاب وي به چاپ رسيده است كئيات بيشتر در جز. معرّفي شد) 1988(
، با جزئيات بيشتري به )Stoft) 2002تاب ك. شود ايجاد رقابت در سيستم قدرت محسوب مي

توان  مطالب بيشتري درباره سازمان بازارهاي برق را مي.  است برق پرداختهچگونگي طراحي بازار
برداران   در انگلستان و همچنين بهرهOFGEMا و ك در آمريFERC بازار مانند در نهادهاي تنظيم

  . مشاهده نمودPJMسيستم مثل 
FERC, http://www.ferc.gov. 
OFGEM, http://www.ofgem.gov.uk/public/adownloads.htm#retabm. 
PJM, http://www.pjm.com. 
Schweppe F C, Caramanis M C, Tabors R D, Bohn R E, Spot Pricing of Electricity, 
Kluwer Academic Publishers, Boston, MA 1988. 
Stoft S, Power System Economics, John Wiley & Sons, 2002. 

   مسائل8- 3
ترجيحاً همان بازاري كه براي مسائل فصل (ه اطالعات كافي از آن در دست داريد ك بازاري 3-1

هاي مربوط  به ويژه، جنبه. سازي آنرا تشريح نماييد وده و چگونگي پياده، انتخاب نم)اول برگزيديد
 يا ظه لحگذاري در بازار سازوكار قيمت.  و مبادالت متمركز را معين كنيدبه مبادالت دوجانبه

  .شده را توضيح دهيد مديريت
 بايد انحصاراً از طريق حوضچه كند كه همه بازيگران  تصريح ميSyldavian برق  قوانين بازار3-2

قرارداد )  Syldavia) SALCoت آلومنيوم كدر اين شرايط شر.  خريد و فروش نمايندبرق،
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ه براساس آن كمنعقد نموده ) Syldavian) NSPCoت برق شمال ك را با شرCFDالتفاوت  به  ما
MW200توافقي  با قيمت $/MWh16تحويل بگيرد .  
 در حوضچه به ترتيب ه قيمتكت در صورتي ك و مالي را بين دو شرنحوه مبادالت انرژي. الف

  .ساعت باشد، تشريح نماييد گاوات دالر بر م13 و 18، 16برابر 
،  حوضچه توان باشد و نيز قيمتMWh50 ساعت فقط قادر به تحويل ك براي يNSPCo اگر. ب

$/MWh18ت را تشريح نماييدك باشد، وضعيت دو شر.  
بر  برا حوضچه توانت كند و قيم مصرفMW100 در يك ساعت فقط SALCoه كدر صورتي . ج

$/MWh13دهد؟  باشد، چه رخ مي  
 Southern Antarcticaي كتريك ال انرژيهاي ديگري در بازار ت زير با شركتك شش شر3-3

  :باشد ه مشخصات آنها به شرح زير ميكاند  ت نمودهكشر
   MW1000ثر ك حداها با ظرفيت توليد يبي از نيروگاهكترالك تي توليدي، مكشر: قرمز* 
  MW800ثر ك حدات توليدي با ظرفيت توليدك شركمال :سبز* 
  يكتريك الخرده فروش انرژي: آبي* 
  يكتريك الخرده فروش انرژي: زرد* 
   يا تقاضايتي در توليدكلت تجاري، بدون هيچ گونه ماكشر: يشمي* 
  يا تقاضايتي در توليدكي، بدون هيچ گونه مالكتريك الننده انرژيك مبادله تكشر: ارغواني* 

 بعد 2 تا 1 ساعت  بين2016 فوريه 29 در روز دوشنبه  از بازاريبردار اطالعات زير مربوط به بهره
  :ازظهر است

كنند كه مشتريان آنها در طول آن ساعت به ترتيب  بيني مي هاي آبي و زرد پيش شركت. ربيني با پيش
 . دارند مصرفMW900 و 1200

  با قيمتMW600ت قرمز قراردادي براي عرضه كشر ،2015در ژوئن . مدت بلندقراردادهاي 
$/MWh15ماه 31 تا 2015ن اول ماه ژانويه اين قرارداد بي. كند  براي تمامي ساعات امضاء مي 
 . معتبر است2020دسامبر 

 را براي MW700ه طي آن بايد مقدار ك امضا نموده 2015ت آبي قراردادي را در ماه جوالي كشر
 براي ساعات قيمت.  خريداري نمايد2016 ماه دسامبر 31 تا 2016تمامي ساعات از اول ماه فوريه 

  . در نظر گرفته شده استMWh5/15/$اي ساعات اوج  و برMWh12/$غيراوج 
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  را با قيمتMW50ه طي آن مقدار ك امضا نموده 2015ت سبز قراردادي را در ماه آگوست كشر
$/MWh16 د عرضه نماي2016 براي ساعات اوج در ماه فوريه.  

در اين قرارداد الگوي روزانه . نمايد ي امضا م قرارداد خريد انرژي2015ت زرد در ماه سپتامبر كشر
بر اساس الگوي ارائه شده، مشخصاً ميزان .  جداگانه ارائه شده است و قيمت،و هفتگي مصرف
  .باشد  ميMWh25/16/$ و قيمت برابر MW550 بعدازظهر برابر 2 تا 1خريد در ساعت 
 بين ساعت 2016 ماه فوريه 19 تمام قراردادهاي مربوط به 3-3مسأله ول در جد: قراردادهاي آتيه

  :ازظهر فهرست شده است  بعد2 تا 1
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  3-3جدول مسأله 
 تاريخ تكشر نوع مقدار قيمت

 10/9/2015 شميي خريد 50 50/14

 20/9/2015 ارغواني فروش 100 75/14

 30/9/2015 زرد خريد 200 00/15

 10/10/2015 يشمي خريد 100 00/15

 20/10/2015 قرمز فروش 200 75/14

 30/10/2015 سبز فروش 250 75/15

 30/10/2015 آبي خريد 250 75/15

 10/11/2015 ارغواني خريد 50 00/15

 15/11/2015 يشمي فروش 100 25/15

 20/11/2015 زرد خريد 200 75/14

 30/11/2015 آبي خريد 300 00/15

 10/12/2015 قرمز وشفر 200 00/16

 15/12/2015 قرمز فروش 200 50/15

 20/12/2015 آبي فروش 50 50/15

 15/1/2015 ارغواني فروش 200 50/14

 20/1/2016 يشمي خريد 50 25/14

 10/2/2016 زرد خريد 50 50/14

 20/2/2016 قرمز خريد 200 00/16

 25/2/2016 يشمي فروش 100 00/17

 28/2/2016 انيارغو خريد 250 00/14

 28/2/2016 زرد فروش 100 00/14
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 به مقدار  فروش قرارداد اختيارك ي2015ت قرمز در ماه نوامبر كشر.  ماليقراردادهاي اختيار
MWh200 با قيمت و $/MWh75/14بود50$برابر  مقدار بهاي اختيار.  خريداري نمود .  

 امضا MWh5/15/$  با قيمتMWh100 خريد را براي ، زرد، يك قرارداد اختيار2015در دسامبر 
  .باشد  مي25 $بر با  برابهاي اختيار. كند مي

  پيامد
 ماه فوريه 29 بعدازظهر 2 تا 1 بين ساعات Southern Antarctica برق اي در بازار  لحظهقيمت* 

2016 ،$/MWh75/15تعيين شد  . 

ت فقط قادر به توليد كت قرمز، اين شركل پيش آمده در واحدهاي نيروگاهي شركبا توجه به مش* 
MW800 واحدهاي آن برابر  توليدهزينه متوسط. بود $/MWh14ود ب. 

 . نمود توليدMWh25/14/$  با هزينه متوسطMW770ت سبز كشر* 

 متوسط خرده فروشي آن  افزايش يافته و قيمتMW1250ت آبي به ك شرميزان تقاضاي مصرف* 
 . بوده استMWh50/16/$برابر 

 متوسط خرده فروشي  افزايش يافته و قيمتMW850 نيز به ت زردك شرميزان تقاضاي مصرف* 
 . بوده استMWh40/16/$آن برابر 

گردد،   تسويه و مرتفع مييا  لحظه بازار در سيستم، با قيمته هرگونه عدم تعادلكبا اين فرض 
  . را محاسبه نماييد از اين بازيگرانكميزان سود وضرر هري

نندگان دريافت ك الكتريكي، پيشنهادهاي زير را از توليدزي انرژيك مر بازاركبردار ي  بهره3-4
  :نموده است

 )MWh/$ (قيمت )MWh(مقدار  تكشر

 5/12 100 قرمز

 0/14 100 قرمز

 0/18 50 قرمز

 5/10 200 آبي

 0/13 200 آبي

 0/15 100 آبي

 5/13 50 سبز

 5/14 50 سبز

 5/15 50 سبز
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  .يل دهيدكمنحني عرضه را تش. الف
گردد، يعني سمت تقاضا هيچ گونه   مييبردار طرفه بهرهكصورت ي  به ه بازاركنيد كفرض . ب

حال با توجه به . گردد بيني شده معين مي  و صرفاً مقدار بار پيشدهد پيشنهاد خريدي را ارائه نمي
 بازار، مقدار  مگاوات باشد، قيمت875 و 600، 400 بيني شده به ترتيب برابر ه مقدار بار پيشكاين

  . را محاسبه نماييدكت و درآمد هر يكتوان توليدي توسط هر شر
  :ي معكوس تقاضا مورد استفاده قرار گيردنيد به جاي بار ثابت، منحنكحال فرض . ج

π−= 4LD  
با اين فرض، تاثير حساسيت . باشند  مي معرف قيمتπبيني شده و  بار پيشL تقاضا، Dه در آن ك

  . و مقدار توان مبادله شده محاسبه نماييدقيمتي تقاضا را بروي قيمت بازار
نندگان ك ه به برخي از مصرفك بوده  نيروگاهك يكمال Syldavian Power and Light تك شر3-5

 11 ماه  صبح 11 تا 10ت بين ساعات كقراردادهاي منعقد شده اين شر. دكن نيز خدمت رساني مي
  :باشد ژوئن به شرح ذيل مي

  در ساعات اوجMWh20/$ ت  با قيمMW600 خريد مدت بلندقرار داد * 

  در ساعات غيراوجMWh16/$  با قيمتMW400  خريدمدت بلندقرارداد * 

  واحد صنعتي بزرگك به يMWh19/$  با قيمتMW50 فروشمدت بلندقرارداد * 

 .خرند  ميMWh75/21/$فه نندگان، برق خود را با تعرك ساير مصرف* 

  MWh75/21/$  با قيمتMWh200ها براي فروش  قرارداد آتيه* 

 MWh22/$  با قيمتMW100ها براي خريد قرارداد آتيه* 

 MWh50/20/$ توافقي  با قيمتMWh150 خريد براي قرارداد اختيار* 

 MWh50/23/$ توافقي  با قيمتMWh200 فروش براي قرارداد اختيار* 

 MWh24/$ توافقي ا قيمت بMWh300 خريد براي قرارداد اختيار* 

  بوده و همچنين ساعات اوجMWh1/$براي همه حاالت برابر  ه بهاي اختياركفرض شده است 
  .دهد  بعدازظهر رخ مي8 صبح تا 8بين ساعات 

  :باشد ژوئن به ترتيب ذيل مي11 صبح 11تا 10نتايج ساعت 
 .باشد  ميMWh50/21/$اي برابر  ه لحظقيمت* 

 با لحاظ نمودن مشتريان صنعتي بزرگ برابر Syldavian Power and Lightت كل بار شرك* 
MW1200است . 
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 .نمايد  مي توليدMWh25/21/$  را با هزينه متوسطMWh300 توان نيروگاه* 

 تسويه و مرتفع گردد، سود يا يا  لحظه بازار با قيمت هر گونه عدم تعادلهكبا اين فرض ) الف
  .به نماييدور را محاسكت در ساعت مذكضرر شر

 رسد؟ آيا اين تغيير قيمت ت به صفر ميكر سود يا ضرر شيا  لحظهبا چه قيمتي در بازار) ب
  ؟ي خواهد داشتثيرأ مالي ت قراردادهاي اختيارراي ب لحظه

بخش . باشد  گازي مي نيروگاهكاي و ي  هسته نيروگاهك يك مالBorduria Energyت ك شر3-6
  :ماه ژانويه، قراردادهاي زير را منعقد كرده است 25اي ت، بركتجاري اين شر

T-1 : قرارداد سلف فروشMW50با قيمت  $/MWh21براي تمام ساعات  

T-2 : فروش مدت بلندقرارداد MW300با قيمت  $/MWh14 در دوره غيراوج 

T-3 : فروش مدت بلندقرارداد MW350مت با قي $/MWh20در دوره اوج  

ت منعقد شده كور توسط شرك بعدازظهر روز مذ3 تا 2به عالوه، قراردادهاي زير براي ساعت 
  :است

T-4 : قرارداد آتيه براي خريدMWh600با قيمت  $/MWh20 

T-5 : قرار داد آتيه براي فروشMWh100با قيمت  $/MWh22 

T-6 :فروش براي قرارداد اختيار MWh250توافقي  با قيمت $/MWh50/23 

T-7 :خريد براي قرارداد اختيار MWh200توافقي  با قيمت $/MWh50/22 

T-8 :فروش براي ارقرارداد اختي MWh100توافقي مت با قي $/MWh75/18 

T-9 : پيشنهاد فروشMW50توسط واحد گازي با قيمتيا  لحظه در بازار  $/MWh19 

T-10 : پيشنهاد فروشMW100متياي با ق  توسط واحد هستهيا  لحظه در بازار $/MWh22 

 بين  بوده و ساعات اوجMWh2/$ها برابر  براي تمام گزينه ه بهاي اختياركفرض شده است 
  . بعدازظهر رخ دهد8 صبح تا 8ساعات 
ان نندگك  به مصرفي راكتريك اله انرژيكفروشي نيز هست   بخش خردهكت شامل يكاين شر

  :رساند هاي زير به فروش مي  با تعرفهكوچك
 MWh50/25/$مصارف خانگي با تعرفه 

 MWh25/$مصارف تجاري با تعرفه 

  .ت هيچ فروشي به بخش صنعتي نداردكدر ضمن اين شر
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 3 تا 2ن ساعات  را بييا  لحظهاي پيشنهادهاي انباشته فروش در بازار  نمودار پله3-3ل كش
ر براي بردار بازا ، بهره و مصرفبراي توازن بين توليد. دهد  ماه ژانويه نشان مي25 روز بعدازظهر

MW225اي در قيمت آخرين   لحظهقيمت. ، پيشنهادهايي را به ترتيب افزايش پذيرفته است
  . پذيرفته شده تنظيم شده استپيشنهاد

  
 6-3اي پيشنهادهاي مسأله   منحني پله3-3ل كش

 Borduriaت ك مشتريان خانگي و تجاري تغذيه شده توسط شرور، ميزان مصرفكدر ساعت مذ

Energy و 300 به ترتيب برابر MW200اي مقدار  واحد هسته. باشد  ميMWh400 را با هزينه 
. كنند  مي توليدMWh18/$ را با هزينه متوسط MWh200 و واحد گازي توان MWh16/$ متوسط

  .گردد  تسويه و مرتفع مييا  لحظه بازار در سيستم با قيمتضمناً هرگونه عدم تعادل
  . را در اين ساعت محاسبه نماييدSyldavian Power and Lightت كزيان شردار سود يا مق. الف
 ماه ژانويه را بر روي سود يا 25 بعدازظهر روز 2اي در ساعت  تاثير خروج ناگهاني واحد هسته. ب

  .شركت در اين ساعت ارزيابي نماييدضرر 
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   شركت در بازارهاي انرژي الكتريكي4
   مقدمه4-1

در فصل قبل، اصول اساسي بازارهاي انرژي الكتريكي را بررسي نموديم و با چند مثال نشان داديم 
ت در اين فصل، تصميما. پردازند  با چنين بازارهايي به تعامل ميكنندگان بازار كه چگونه شركت
 سود خود از بازار، با جزئيات بيشتري بررسي يساز كنندگان و ديگران را براي بهينه مولدها، مصرف

  .كنيم مي
كنندگان در مقايسه با توليدكنندگان، نقش  گوييم كه چرا مصرف ابتدا در اين مورد سخن مي

 هاي آنان در بازار انرژي فروشان به عنوان واسطه ده دارند و اينكه چگونه خرتري در بازار منفعالنه
  .كنند الكتريكي فعاليت مي

گيريم كه اين  سپس خود را در مقام يك شركت توليدكننده برق قرار داده، حالتي را در نظر مي
اقدامات شركت از آنجا كه در چنين بازاري، .  رقابتي كامل با آن مواجه استشركت در يك بازار

تواند فعاليت خود را مستقل از رفتار ساير توليدكنندگان و   بازار تأثيرگذار نيست، او ميروي قيمت
باشد؛  چنين سناريويي در مورد بازارهاي برق بسيار دور از واقعيت مي. كنندگان، بهينه سازد مصرف

ت، بسيار كم است و همچنين در بيشتر اين بازارها، بخش دم  براي برق در كوتاهزيرا كشش تقاضا
بنابراين به بحث درباره . شود  مياي از برق توسط تعداد محدودي توليدكننده توليد عمده
د توليدكننده در سازي سو ، و بيشينهپردازيم كه براي تحليل بازارهاي با رقابت ناكامل هايي مي روش

  .اند چنين بازارهايي پيشنهاد شده
كنندگان مختلط ديگر،  كننده و شركت كه تجهيزات ذخيره گيريم در پايان اين موضوع را پي مي

  . منتفع شوند الكتريكي در بازارتوانند از مبادله انرژي چگونه مي

  كننده  ديدگاه مصرف4-2
كنندگان ساير كاالها،   الكتريكي، همانند مصرفكنندگان انرژي ، مصرفبر اساس نظريه اقتصاد خرد

دهند كه سود حدي آنان از  ميزان تقاضاي خود براي انرژي الكتريكي را تا جايي افزايش مي
به عنوان مثال، در صورتي كه هزينه برق . د بپردازند برق، برابر قيمتي شود كه براي آن بايمصرف

 به قدري باشد كه سبب شود فروش كااليش سودآور  كاالدار، براي توليد مصرفي يك كارخانه
به طور مشابه، مالك يك مغازه پوشاك، تا جايي روشنايي . نباشد، دست از توليد خواهد كشيد
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مثال آخر اينكه، در طول يك عصر . شود برد كه سبب جلب مشتري بيشتر مي اش را باال مي مغازه
اي برسيم كه به جاي افزايش توان وسيله گرمايي و مواجهه با يك  زمستاني، ممكن است به نقطه

از آنجا . حساب هنگفت براي برق مصرفي، اكثر ما ترجيح دهيم كه لباس بيشتري بپوشيم صورت
ها امكان خريد  ت خريداران توجه داريم، در اين مثالمد تار كوتاهكه در اين فصل، فقط به رف

  .گيريم تجهيزات يا ماشين آالت جديدي كه به آنها اجازه تغيير الگوي مصرف دهد را ناديده مي
ساعت برق مصرفي خود  اگر خريداران صنعتي، تجاري و خانگي نرخ ثابتي براي هر كيلووات

اي برق نخواهند داشت و ميزان تقاضاي آنها تنها   لحظهساسيتي نسبت به قيمتپرداخت كنند، ح
 آنها تنها اي يا ماهانه مصرف متوسط چند هفته. وابسته به چرخه فعاليت كاري آنها خواهد بود

 الكتريكي رژياما زماني كه قيمت ان. بيانگر ميزان تمايل آنها به پرداخت اين نرخ ثابت خواهد بود
دهد كه در  افتد؟ شواهد تجربي نشان مي  ميكند، چه اتفاقي در بازار با سرعت بيشتري تغيير مي

يابد، اما ميزان اين تأثيرپذيري نسبتاً  ت، ميزان مصرف كاهش ميمد پاسخ به افزايش قيمت در كوتاه
بنابراين چنانچه در يك منحني، تقاضا .  قيمتي تقاضاي برق كم استبه بيان ديگر، كشش. كم است

تعيين منحني تقاضا براي . باشد را بر اساس قيمت رسم كنيم، شيب منحني تقاضا بسيار زياد مي
اما به هر حال . كااليي همچون انرژي الكتريكي براي هر سطحي از دقت عمالً غيرممكن است

، نظير حوضچه نرژي الكتريكي فروخته شده در يك بازار رقابتيجالب خواهد بود كه بازه قيمت ا
كنندگان آن  را با معيار ارزش انرژي الكتريكي در نظر مصرف) 1-4جدول ( انگلستان و ولز برق

باشد كه معياري براي  مي) VOLL1 (يكي از اين معيارها، ارزش بار از دست رفته. مقايسه كنيم
كنندگان و  كنندگان است و از طريق مطالعه مصرف سنجش ارزش انرژي الكتريكي از نظر مصرف

قيمت متوسطي كه آنان حاضرند بپردازند تا به طور ناگهاني و بدون اطالع قبلي برقشان قطع نشود، 
 در انگلستان و ولز VOLLگيرد،   مي در بر1-4براي همان بازه زماني كه جدول . آيد  به دست مي

  .ساعت تعيين شده است  پوند بر مگاوات2768برابر 

                                                           
1 Value of lost load 
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بر حسب پوند بر ( انگلستان و ولز در بازار  برق در حوضچه برق قيمت1-4جدول 
  )ساعت مگاوات

 متوسط حداكثر حداقل 

 58/21 49/168 00/0 2001ژانويه 

 96/18 84/58 00/10 2001وريه ف

 00/20 99/96 00/8 2001مارس 

 اول اينكه، هزينه انرژي. دو عامل اقتصادي و اجتماعي براي توجيه اين كشش اندك وجود دارد
 اكثر كاالهاي صنعتي و همچنين بخش كوچكي از الكتريكي تنها بخش كوچكي از هزينه كل توليد

اين در حالي است كه انرژي . گيرد كنندگان خانگي را در بر مي ي زندگي بيشتر مصرفهزينه كل
باشد و همچنين اكثر افراد در دنياي صنعتي امروز، انرژي  الكتريكي، جزء الينفك صنايع توليدي مي

بنابراين بيشتر . شناسند الكتريكي را به عنوان عاملي اساسي در كيفيت زندگي خود مي
 صنعتي حاضر نيستند براي پرهيز از اندكي افزايش در هزينه برق مصرفي، ميزان كنندگان مصرف

 جويي ناشي از كاهش مصرف ت، ميزان صرفهمد در كوتاه. توليد خود را به طور جدي كاهش دهند
ن احتماالً همچني. رود برق، معموالً كمتر از درآمدي است كه به دليل كاهش توليد از دست مي

 خود كم كنند و با پايين آوردن مصرف خود، كنندگان خانگي حاضر نيستند تا از رفاه بيشتر مصرف
عامل دومي كه اين كشش . جويي كنند حساب برق مصرفي خود صرفه تنها چند درصد در صورت

 روزهاي آغازين از حدود يك قرن پيش، در. كند، مربوط به پيشينه سيستم است كم را توجيه مي
تجاري صنعت برق، انرژي الكتريكي به عنوان كااليي با كاربرد آسان و همواره در دسترس، خريد 

توان گفت كمتر كسي قبل  اين باور چنان در ذهن مردم ريشه دوانده است كه مي. شد و فروش مي
  .دهد ي انجام مفايده/از روشن كردن يك المپ، تحليل هزينه

، ميزان تقاضاي خود را كنندگان به جاي اينكه به سادگي در برابر هر افزايش قيمت اغلب مصرف
ها كمتر هستند، به  كاهش دهند، ممكن است تصميم بگيرند تا تقاضاي خود را تا زماني كه قيمت

 زيادي  خود را كه انرژييدتواند بخشي از فرايند تول به عنوان مثال، يك كارخانه مي. تأخير اندازند
رود قيمت برق در آن زمان كمتر باشد، به تأخير  كند، تا شيفت شب كه انتظار مي  ميمصرف
  .بيندازد
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كنند كه برخي  كنندگان خانگي از اين فرصت استفاده مي به طور مشابه، در برخي كشورها، مصرف
ظير شستشوي لباس، خشك كردن و تهيه آب جوش را در اواخر عصر هاي خانگي ن از فعاليت

جابجا كردن زمان تقاضا، فقط زماني . هاي برق مصرفي كمتر هستند انجام دهند كه در آن تعرفه
هاي كثيف را   الكتريكي يا لباسكننده بتواند محصوالت مياني، گرما، انرژي ممكن است كه مصرف

سازي و تجهيزات مرتبط با آنها، هزينه  چنين امكاناتي براي ذخيره.  كندذخيرهتا زمان مورد نظر 
 قابل توجهي خواهند داشت و ممكن است صرفه جويي حاصل شده از جابجايي يگذار سرمايه
هاي زماني ارزان قيمت، كفاف اين   باال به بازهاني با قيمتهاي زم  انرژي الكتريكي از بازهمصرف
به عالوه، مديريت مصرف انرژي الكتريكي، خود مستلزم .  را ندهديگذار هاي سرمايه هزينه

  .باشد پذيري بيشتر يا تمايل بيشتر براي از دست دادن بخشي از آسودگي ممكن، مي انعطاف
كنندگان كوچك خانگي و تجاري چندان عالقمند نيستند كه به تغييرات  ، بيشتر مصرفبنابراين

حتي اگر عالقمند به اين كار باشند، هزينه تأمين . ، واكنش نشان دهندساعتي قيمت ساعتي يا نيم
 طول اين  خود درها و ثبت ميزان مصرف تجهيزات مخابراتي الزم براي آگاهي از اين قيمت

 را از بين خواهد - اگر نگوييم همه آن -جويي ممكن  هاي زماني، احتماالً بخش عمده صرفه بازه
كنندگان مانند گذشته به خريد برق بر  رود كه اين مصرف بيني، احتمال مي براي آينده قابل پيش. برد

ها جدا  غييرات روزانه قيمتكنندگان را از ت ها مصرف اين تعرفه. اي ادامه دهند هاي تعرفه مبناي نرخ
ت را به صفر مد  براي دوره كوتاهكند و در نتيجه سهم مشاركت آنان در كل كشش تقاضا مي
  .رساند مي

. اين كشش تقاضاي بسيار پايين، اثرات نامطلوبي بر روي عملكرد بازارهاي انرژي الكتريكي دارد
كنيم، خواهيم ديد كه اين امر، زمينه اعمال قدرت  ازارهاي ناكامل صحبت ميبه ويژه زماني كه از ب

  .كند  به نفع توليدكنندگان را تسهيل ميبازار

   الكتريكي انرژيفروشان  خرده4-2-1
اشد، ممكن است بتوانند با  تقاضاي آنها، حداقل چند صد كيلووات بكنندگاني كه اوج مصرف

تري  هاي پايين  برق، به قيمتف آنها و تجارت در بازاربيني مصر استخدام افراد خبره براي پيش
انتظار . جويي كنند دست پيدا كنند و در هزينه برق مصرفي خود به ميزان قابل توجهي صرفه

اما در .  به فعاليت بپردازندشكل مستقيم و فعال در بازار برقكنندگان به  رود كه اين مصرف مي
كنندگان كوچكتر، چنين حضور فعالي در بازار برق چندان صرفه  سوي ديگر، براي مصرف
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 قيمت(دهند كه بر مبناي يك تعرفه  كنندگان كوچكتر معموالً ترجيح مي اين مصرف. اقتصادي ندارد
. كند، برق را بخرند كه حداكثر چند بار در سال تغيير مي) ساعت اي هر مگاواتثابت بر

 برق يفروش كنندگان و بازارهاي عمده فروشان انرژي الكتريكي، پل رابطي بين اين مصرف خرده
  .هستند

 بخرند و آن يفروش  عمدهچالش پيش روي آنان، اين است كه بايد برق را با نرخي متغير، در بازار
 برق هايي كه قيمت فروش، نوعاًً در بازه يك خرده. كننده بفروشند را با نرخ ثابتي به مصرف

بيند؛ زيرا قيمتي كه بايد براي برق بپردازد، بيشتر از قيمتي است كه در آن برق را  باالست، زيان مي
برد؛ زيرا   پايين است سود ميز سوي ديگر، زماني كه قيمت انرژيا. فروشد كننده مي به مصرف

فروشي بتوانند  هاي خرده براي اينكه اين شركت. باشد قيمت فروش او باالتر از قيمت خريد او مي
دهي شده  به فعاليت خود ادامه دهند، الزم است كه قيمت متوسط خريد آنها كه با ميزان خريد، وزن

يابي به اين هدف، همواره ساده  دست. دهي شده فروش آنها كمتر باشد قيمت متوسط وزناست، از 
ش فرو هر خرده.  مشتريان خود ندارندفروشان كنترل مستقيمي بر ميزان مصرف نيست؛ چراكه خرده

اند كه چه ميزان برق، به هر يك از مشتريان خود د ري ميگي هاي اندازه تنها از طريق سيستم
ش از ميزاني كه او فرو چنانچه در هر بازه زماني ميزان مصرف مشتريان يك خرده. فروخته است

 يا براي خريد آن، قرارداد بسته است فراتر رود، او مجبور است مقدار اختالف را در بازار لحظه
.  به چه عددي در آن بازه زماني رسيده باشديا د، مستقل از اينكه قيمت انرژي در بازار لحظهبخر

مشابهاً، اگر ميزان قرارداد خريد او از ميزان مصرف مشتريانش بيشتر باشد، ناچار است كه اين 
  . بفروشديا اختالف را در بازار لحظه

 يا  لحظه بازار قيمت ناشي از عدم قطعيتِش به منظور كاهش ريسِكفرو ، يك خردهبنابراين
 مشتريانش را به طور دقيق تخمين زده، سپس از طريق كوشد تا حد امكان، ميزان مصرف مي
ش بسيار فرو بنابراين، يك خرده. بيني شده بپردازد  پيشزارهاي مختلف، به خريد ميزان انرژيبا

به همين جهت او مشتريان خود . عالقمند است كه از طريقي به الگوي مصرف مشتريانش پي ببرد
هاي زماني مختلف ثبت  در بازهكند تا ميزان مصرف را  گيري ترغيب مي را به نصب تجهيزات اندازه

هايي كه قيمت انرژي  بدين ترتيب، اگر مشتريان بتوانند ميزان مصرف خود را در ساعت. كنند
با در نظر گرفتن همه . شود تري به آنها پيشنهاد مي كننده هاي ترغيب باالست، كاهش دهند، تعرفه

وامل آب و هوايي، نجومي، اقتصادي، از قبيل ع(عوامل تأثيرگذار بر ميزان مصرف انرژي الكتريكي، 
توان با دقت  هاي تخمين، مي ترين روش و با استفاده از پيچيده) فرهنگي و برخي عوامل خاص
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اما اين ميزان دقت، فقط .  درصد، ميزان مصرف در ساعات مختلف را برآورد كرد2 تا 5/1متوسط 
ات ناشي از تجميع آنها، اهميت نسبي افتد؛ كه در آن، اثر در حضور تعداد زياد مشتريان اتفاق مي

 در منطقه تحت پوشش فروشي كه از انحصار بنابراين خرده. دهد نوسانات تصادفي را كاهش مي
فروشي كه از انحصار نسبي برخوردار است، با دقت  خود برخوردار نيست، در مقايسه با خرده

شود كه  اين مشكل، زماني تشديد مي. زندتواند ميزان مصرف مشتريانش را تخمين ب كمتري مي
ش طرف قرارداد خود را فرو اي بهتر، خرده هاي تعرفه يابي به قيمت مشتريان بتوانند براي دست

هاي آماري قابل اطمينان به منظور تخمين نياز  آوري داده اين ناپايداري مشتريان، جمع. تغيير دهند
  .نمايد تر مي ش مشكلفرو مصرف مشتريان را براي خرده

  1-4 مثال 4-2-1-1
، يك 3-4 و 2-4 و 1-4هاي  شكل. دهد ش را نشان ميفرو  عملكرد روزانه يك خرده2-4جدول 

-4گونه كه سطر دوم و سوم جدول  همان. دهند تفسير نموداري از اطالعات اين جدول را ارائه مي
 ساعته 12 مشتريان خود را براي يك بازه زماني ش نياز مصرففرو ن خردهدهد، اي  نشان مي2

ميزان انرژي خريده شده .  خريده استبيني كرده و براي تأمين اين ميزان نياز مصرف، انرژي پيش
،  بلندمدتي دوجانبهقراردادها(براي هر ساعت، از طريق تركيب متفاوتي از انواع قراردادها 

هاي چهارم و پنجم  رديف. حاصل شده است) قراردادهاي سلف، آينده، قراردادهاي الكترونيكي
. دهند ده شده را براي هر بازه زماني نشان مييجدول، به ترتيب، متوسط و كل هزينه انرژي خر

  . مصرف باالتر است در ساعات اوجهزينه متوسط
بيني شده انحراف داشته باشد و در   واقعي از ميزان پيشتوان انتظار داشت كه ميزان نياز مصرف مي

هاي  ها اجباراً از طريق قيمت اين عدم تعادل. هاي مثبت يا منفي اتفاق بيفتد هر ساعت، عدم تعادل
هاي  گردند و موجب هزينه اند، اصالح مي  كه در رديف هشتم جدول نشان داده شدهيا  لحظهبازار

با . شوند ش ميفرو براي خرده)  منفي باشد، سبب درآمدو يا در مواردي كه عدم تعادل(اضافي 
 براي هر داد، كل هزينه انرژيهاي مربوط به قرار سازي و هزينه هاي متعادل اضافه كردن هزينه
كند  ش از يك ساختار ساده تعرفه استفاده ميفرو كنيم كه خرده فرض مي. شود ساعت مشخص مي

كل «هاي مربوط به  رديف. گيرد  را براي همه مشتريان خود در نظر ميMWh 5/38/$و نرخ ثابت
ش در فرو خرده. دهند  مرتبط با هر ساعت را نشان ميدر جدول، دستاورد» سودها«و » درآمدها

كند و در ساعاتي كه قيمت انرژي باالست، زيان   انرژي پايين است، سود ميساعاتي كه قيمت



 101   در بازارهاي انرژي الكتريكي شركت4
 
 دالر ضرر خواهد 1154 ساعته، 12دهد كه در مجموع، براي اين بازه  سطر آخر نشان مي. بيند مي
هاي متوسط  ش ما بايد اميدوار باشد كه اين بازه زماني عموميت پيدا نكند و هزينهفرو خرده. كرد

اگر اين بازه زماني الگويي از مواقع ديگر باشد، نرخ . تر باشد خريد انرژي در روزهاي ديگر پايين
با لحاظ كردن هزينه خريد در (كي  خريد انرژي الكتريفروشي بايد به بيش از هزينه متوسط خرده

هاي نسبتاً باالي  هزينه. باشد، افزايش داده شود دالر مي 23/39كه براي اين بازه ) يا بازار لحظه
تواند با باال بردن دقت تخمين نياز مصرف،  ش ميفرو دهد كه خرده سازي نشان مي متعادل

دهد كه اگر  براي نشان دادن اين نكته، سطر آخر جدول نشان مي. زايش دهدسودآوري خود را اف
 قرار يا  لحظهش در معرض قيمت بازارفرو بيني باشد و خرده نياز مصرف دقيقاً برابر ميزان پيش

اگر اين تخمين دقيق در اين بازه، قابل حصول . خواهد بودش، چقدر فرو نگيرد، آنگاه سود خرده
  .كرد  دالر سود حاصل مي2896ش ما فرو بود، آنگاه خرده
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 1-4تقاضاي تخميني و واقعي براي مثال 1-4شكل 

  
 1-4هاي مثال  ها و قيمت  هزينه2-4شكل 
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 1-4ها براي مثال   سودها و زيان3-4شكل 

   بررسي مسأله از ديدگاه توليدكنندگان4-3
كوشد، سود حاصل از فروش  گيريم كه مي ي قرار ميدر اين بخش، در مقام يك شركت توليد

براي حفظ سادگي، يك بازه يك .  را بيشنيه سازدi الكتريكي يك واحد توليدي، به نام واحدانرژي
سازي  بيشينه. كنيم گيريم و همه مقادير را در طول اين بازه، ثابت فرض مي ساعته را در نظر مي

توان به صورت اختالف بين درآمد حاصل از فروش  د اين واحد، در طول اين ساعت را ميسو
  : اين انرژي بيان كرد شده و هزينه توليدانرژي توليد

)4-1( )]P(CPmax[max iiii −⋅π=Ω 

P(C(  قيمت فروش وπ در طول اين ساعت،i شده توسط واحد توان توليدiPبه طوري كه  ii 
اگر فرض كنيم، تنها متغير تحت كنترل مستقيم شركت، توان خروجي .  اين انرژي استهزينه توليد

  : چنين خواهد بود1-4 مرتبط با معادله واحد باشد، آنگاه شرط بهينگي
)4-2( 0=−

⋅π
=

Ω

i

ii

i

i

i

i

dP
)P(dC

dP
)P(d

dP
d 

  است كه در واقع، درآمد شركت براي توليدi واحد جمله اول اين عبارت، نشانگر درآمد حدي
 اين يك مگاوات ر هزينه توليدجمله دوم نشانگ. يك مگاوات اضافي در طول اين ساعت است
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بنابراين براي بيشينه كردن سود، بايد ميزان . باشد  مياضافي است كه همان مفهوم هزينه حدي
  : در سطحي تنظيم گردد كه در آن، هزينه حدي برابر درآمد حدي باشدiتوليد واحد

)4-3( ii MCMR = 

   رقابت كامل4-3-1

  د اوليه تولييريز  برنامه4-3-1-1
  در مقايسه با ابعاد بازارiيا به عبارت ديگر اگر خروجي محتمل واحد (اگر رقابت، كامل باشد، 

، i واحد بنابراين درآمد حدي.  متأثر نخواهد شدiP پس از تغيير كردن π ، قيمت)ناچيز باشد
  :برابر خواهد بود با

)4-4( π=
π

=
i

i
i dP

)P.(dMR 

 ساعت از انرژي ر، براي هر مگاواتپذي اين معادله بيانگر آن است كه يك واحد توليدي قيمت
، يك تابع در اين شرايط، اگر هزينه حدي.  را دريافت خواهد كرد بازارفروخته شده خود، قيمت

اي كه هزينه   را تا نقطه شده باشد، آنگاه واحد بايد توليد خوداكيداً صعودي از ميزان توان توليد
  : شود، افزايش دهد برابر قيمت بازارحدي توليد

)4-5( π=
i

ii

dP
)P(dC 

 شده واحد  شامل هزينه سوخت، نگهداري و همه موارد ديگري است كه با توان توليدهزينه حدي
به عنوان (هايي كه تابعي از توان توليدي واحد در طول بازه مورد نظر نيستند  هزينه. نندك تغيير مي

در هزينه حدي ) ت نگهداري و كاركنانهاي ثاب  يا هزينهمثال، هزينه مستهلك شده ساخت نيروگاه
  .ت براي توليد، تأثيري ندارندمد گيري كوتاه صميميابند و بنابراين در ت نمود نمي

. تعيين گردد) 5-4( هر واحد نيروگاهي بايد مطابق معادله  باشد، ميزان توليدتا وقتي رقابت كامل
 معنا خواهد بود كه شود، اين موضوع بدين  معين فرض مياز آنجا كه در چنين شرايطي، قيمت

 نمود؛ حتي اگر يك شركت، بيش از يك توان مستقل از هم توزيع همه واحدهاي توليدي را مي
تري را بررسي  هاي بعد، حالت پيچيده ما در يكي از بخش.  داشته باشدواحد توليدي در اختيار

حت اختيار يك شركت به قدري است كه خواهيم كرد كه در آن، كل ظرفيت واحدهاي توليدي ت
  . تأثير بگذاردتواند بر روي قيمت انرژي مي
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  2-4 مثال 4-3-1-2

 -كنند، داراي منحني مشخصه ورودي  هاي فسيلي استفاده مي واحدهاي توليدي كه از سوخت
براي ) MBTU/h يا MJ/hمعموالً بر مبناي (كننده ميزان سوخت الزم  خروجي هستند كه تعيين

  .باشند  يك ميزان توان الكتريكي خروجي معين و ثابت در طول يك ساعت ميتوليد
حداقل تواني كه واحد  (MW100 پايدار سنگ با حداقل توليد ك واحد بخار با سوخت زغالي

 اساس  بر.  را در نظر بگيريدMW500و حداكثر توان ) تواند به طور مداوم توليد كند مي
 خروجي واحد به صورت زير -، مشخصه وروديهاي انجام شده در محل نيروگاه گيري اندازه

  :تخمين زده شده است
h/MJP/P/)P(H 2

1111 002028110 ++= 
  خروجي، در قيمت-ضرب منحني ورودي  هر ساعت از اين واحد از حاصليبردار هزينه بهره

  :آيد   به دست ميMJ/$ بر حسب Fسوخت 
h/$FP/FP/F)P(C 2

1111 002028110 ++=  
  : باشد، منحني هزينه واحد چنين خواهد بودMJ3/1/$ سنگ برابر  اگر فرض كنيم كه هزينه زغال

h/$P/P/)P(C 2
1111 002606610143 ++=  

 ي كه اين واحد بايد توليد باشد آنگاه ميزان خروجMWh12/$ فروخته شده برابر  انرژياگر قيمت
  :كند، برابر است با

MWh/$P//
dP

)P(dC 12005206610 1
1

11 MW/P يا =+= 72571 = 

كند،  پيشنهاد مي) 5-4( بهينه حتي براي تنها يك واحد توليدي، از آنچه كه معادله در عمل، توزيع
ه چگونه هزينه و مشخصات فني هاي آينده بررسي خواهيم كرد ك در زيربخش. تر است پيچيده

 .گذارند واحدهاي توليدي بر روي توزيع اوليه تأثير مي

  هاي واحد  محدوديت4-3-1-3
i ،maxفرض كنيد حداكثر توان توليدي واحد

iPاي باشد كه ، به گونه:  
)4-6( 

π≤
max
iPi

ii

dP
)P(dC
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maxبايد به اندازه در اين صورت اين واحد توليدي 
iP از سوي ديگر، چنانچه .  بپردازدبه توليد

  :، به صورت زير باشدiحداقل توليد پايدار واحد 
)4-7( 

π>
min
iPi

ii

dP
)P(dC 

 بپردازد و تنها راه جلوگيري از  به توليدتواند به شكلي سودده در اين قيمت آنگاه اين واحد نمي
  .دهي، خاموش كردن واحد است زيان

  3-4 مثال 4-3-1-4
 الكتريكي بزرگتر يا مساوي مقدار زير باشد، واحد توليدي كه در مثال قبل  انرژيهرگاه قيمت

  : خود را داشته باشدبررسي كرديم بايد حداكثر توليد

MWh/$///
dP

)P(dC

MWi

ii 2613500005206610
500

=×+=  

  : از اين واحد سودآور نخواهد بوديبردار  از مقدار زير كمتر شود، بهره از سوي ديگر، اگر قيمت

MWh/$///
dP

)P(dC

MWi

ii 1811100005206610
100

=×+= 

  اي خطي هاي هزينه تكه  منحني4-3-1-5
 توان خروجي هايي كه در سطوح مختلف گيري  خروجي از طريق اندازه-هاي ورودي  منحني

ها به خرج داده  گيري حتي اگر نهايت دقت در اين اندازه. آيند شود، به دست مي واحد، انجام مي
بنابراين يك . دهند شود، باز هم نقاط به دست آمده معموالً يك خط هموار را تشكيل نمي

  .دها به اندازه يك تابع درجه دو قابل قبول هستن اي خطي از اين داده ابي تكهي درون
از . دهد  متناظر با آن را نشان مي و منحني هزينه حديياي خط  يك منحني هزينه تكه4-4شكل 

. آنجا كه هر قسمت از اين منحني، خطي است، هر قسمت از منحني هزينه حدي ثابت خواهد بود
  .تر شود  الكتريكي ساده انرژيس قيمتشود كه بارگذاري واحد بر اسا اين امر سبب مي
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 اي ثابت متناظر با آن  تكه و منحني هزينه افزايشيياي خط  منحني هزينه تكه4-4شكل 

  

)4-8( min
iii, PPMC =⇒<π 1  

i,ii,i, ePMCMC 121 =⇒<π<  
i,ii,i, ePMCMC 232 =⇒<π<  

max
iii, PPMC =⇒π<3 

 برابر باشد، در بازه مربوطه، واحد هاي منحني هزينه حدي ، دقيقاً با مقدار يكي از قسمتاگر قيمت
هزينه حدي در هر يك از نقاط شكست .  انتخاب كندتواند هر مقداري را براي سطح توليد مي
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 عدي است؛ زيرا متداول اين است كه هزينه حدي به عنوان هزينه توليدمنحني برابر شيب تكه ب
 .يك مگاوات بعدي تعريف شود، نه هزينه توليد يك مگاوات قبلي

  4-4 مثال 4-3-1-6
  :اي زير تقريب زد توان با منحني خطي سه تكه  را مي2-4منحني درجه دوم هزينه مثال 

h/$P/)P(C:P 785711250100 1111 +=≤≤  
h/$P/)P(C:P 1173512400250 1111 −=≤≤  

h/$P)P(C:P 37713500400 1111 −=≤≤ 
، چگونه بارگذاري اين واحد بايد  پرداختي بابت انرژيدهد كه با تغيير قيمت  نشان مي5-4شكل 

  .تغيير يابد

  
 تريكي الك انرژي به عنوان تابعي از قيمت4-4بارگذاري واحد توليدي مثال  5-4شكل 

  يبار  هزينه بي4-3-1-7
 و ، تنها بر اساس مقايسه هزينه حدي خود در بازارتوليدكنندگان براي تعيين ميزان فروش انرژي

 با هزينه احد، در شرايط برابري قيمت بازار از يك ويبردار بهره. كنند گيري نمي  بازار تصميمقيمت
ت مرتبط با هاي شبه ثاب توليدكنندگان بايد هزينه. كند  را تضمين نميحدي، سودآوري توليد

شود كه فقط در صورت  هايي گفته مي ها به هزينه اين هزينه.  واحد را نيز در نظر بگيرنديبردار بهره
هاي شبه  نوع اول هزينه. شوند؛ اما مستقل از ميزان توليد هستند توليد، بر مالك واحد تحميل مي
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كند،  اگر واحد بتواند در حالي كه انرژي الكتريكي توليد نمي. باشد  مي1يبار ت، هزينه بيثاب
، نشان دهنده هزينه سوخت مورد نياز براي يبار چنان به شبكه متصل بماند، آنگاه هزينه بيهم

بيشتر واحدهاي توليدي حرارتي فاقد اين حالت عملكردي . باشد روشن نگه داشتن واحد مي
جزء ثابت در منحني هزينه است و مفهوم ، به طور ساده، فقط يك يبار بنابراين هزينه بي. باشند مي

  .فيزيكي ندارد
 تنها زماني سودآور گونه كه در فصل دوم بحث كرديم، فروش به قيمتي برابر با هزينه حدي همان

  . باالتر باشد توليد از هزينه متوسطخواهد بود كه اين قيمت

  5-4 مثال 4-3-1-8
 الكتريكي همواره به طور بهينه و  انرژي با تغيير قيمت4-4فرض كنيم كه واحد توليدي مثال 

دهد كه سود اين واحد، به صورت   نشان مي6-4شكل . شود  بارگذاري مي5-4مطابق با شكل 
، واحد تنها يبار يل هزينه بيبه دل. شود اي خطي، با افزايش قيمت انرژي الكتريكي زياد مي تكه

  . برسدMWh882/11/$زماني سودآور خواهد شد كه قيمت به مرز  

  
، در صورتي كه اين واحد با 4-4بردار واحد توليدي مثال   سود حاصل شده توسط بهره6-4شكل 

 .اري شود الكتريكي به طور بهينه بارگذ انرژيتغيير قيمت

                                                           
1 no-load cost 
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  يريز  برنامه4-3-1-9
كند، قيمتي كه يك توليدكننده، براي   الكتريكي با گذر زمان تغيير مياز آنجا كه تقاضاي انرژي

 انرژي طور كه در فصل قبل ديديم، قيمت همان. كند، نيز متغير است  خود دريافت ميتوليد
اي زماني در محدوده چند دقيقه تا يك ساعت، ثابت  ، معموالً براي بازهريكي، بسته به بازارالكت

هاي زماني   مذكور را براي بازهيساز روز يا بيشتر، بهينه  قيمتي براي يك1با داشتن يك قالب. است
رنامه توليد حاصل شده، احتماالً بهينه نخواهد متأسفانه ب. توان جداگانه تكرار كرد بازار مربوطه، مي
عالوه بر اين، اين نتيجه غالباً از .  واحدها در آن در نظر گرفته نشده استيانداز بود؛ زيرا هزينه راه

 يبردار لحاظ فني هم ممكن نيست؛ زيرا قيدهاي مربوط به تغيير وضعيت واحد، بين حاالت بهره
هاي اقتصادي ديگر و قيود زيست  فرصت. شود هاي گوناگون نيز در آن ديده نمي مختلف در بازه

اين قيود مختلف در زير .  فروش انرژي تأثير بگذارنديساز  نيز ممكن است بر روي بهينهمحيطي
  .شوند بررسي مي

 بزرگ و يا واحدهايي كه مجبور به رعايت برخي يانداز  با هزينه راهبنابراين واحدهاي توليدي
قيود محدودكننده هستند، اگر خروجي خود را براي هر بازه زماني به طور جداگانه بهينه سازند، به 

 از آنها بر روي يك افق زماني ياربرد  بهرهيريز به جاي آن، بايد برنامه. يابند سود بيشينه دست نمي
هايي با مسأله در مدار آوردن واحدهاي  اين مسأله مشابهت. روزانه، هفتگي يا بيشتر، صورت پذيرد

 هر يك از هاي خدماتي انحصاري براي تعيين سهم توليد داراست كه توسط شركت) UC (2توليدي
. شد واحدهاي توليدي به منظور تأمين يك ميزان بار مشخص، با كمترين هزينه ممكن اجرا مي

هاي شبه ثابت و متغير هزينه در عين رعايت قيود  اساس هر دو مسأله، برقراري تعادل بين مؤلفه
شود؛ زيرا كل  مجموع توليد همه واحدها بهينه مي) UC(در مسأله در مدار آوردن واحدها . باشد مي

از سوي ديگر، اگر فرض كنيم كه يك واحد توليدي . خروجي آنها بايد با كل بار برابر باشد
. تواند مستقل از توليد ساير واحدهاي شبكه بهينه شود ر باشد، ميزان توليد آن واحد ميپذي قيمت

د براي  تولييريز ر بودن برقرار باشد، باز هم برنامهپذي حتي زماني كه اين تقريب در مورد قيمت
از آنجا كه برخي متغيرهاي . اي است د، از نظر محاسباتي مسأله پيچيدهسازي سو بيشينه
شود و حضور قيود  گيري در اين مسأله، طبيعت صفر و يك دارند، مسأله نامحدب مي تصميم

                                                           
1 Profile 
2 Unit commitment 
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ريزي  هايي همچون برنامه روش. شود سخت و دقيق، سبب حجيم شدن و گسترش ابعاد مسأله مي
  . براي حل اين مسأله پيشينه موفقي دارند2بريزي عدد صحيح مرك  يا برنامه1كدينامي
  انرژيبيني قيمت ك واحد توليدي، روي يك افق زماني، نيازمند پيشريزي بهينه توليد ي برنامه

بيني، بهينه بودن برنامه را به خطر  خطاي ذاتي موجود در اين پيش. باشد الكتريكي در هر بازه مي
سيار زياد العاده پيچيده است؛ زيرا تعداد عوامل اثرگذار ب ها فوق بيني دقيق قيمت پيش. اندازد مي

چون قيمت انرژي الكتريكي به نقطه تعادل . است و بعضاً اطالعات كافي از آنها در دسترس نيست
 بستگي دارد، هم عوامل مربوط به توليد و هم عوامل مربوط به بار بر روي آن تأثير بازار
برخي عوامل خاص كه در در سمت بار، همه عوامل زماني، جوي، اقتصادي و . گذارند مي

سمت توليد، . ها هم مد نظر قرار گيرند بيني قيمت آيند، بايد در پيش ر به كار ميبيني با پيش
داراي ماهيت ) مانند خرابي واحدهاي توليدي(معضالت بيشتري دارد؛ زيرا برخي از اتفاقات 
هاي  مانند خروج(گيرند   همگان قرار نمي اختيارتصادفي هستند و ساير موارد نيز معموالً از قبل در

  ).ده براي تعميراتريزي ش برنامه

  يانداز  هزينه راه4-3-1-10
 از حالت  انرژيسازي واحد براي توليد  يك واحد بيانگر هزينه مربوط به آمادهيانداز هزينه راه

 و مولدهاي ديزل. ت استهاي شبه ثاب بنابراين، اين هزينه نوع ديگري از هزينه. باشد خاموش مي
اندازي اين نوع واحدها خيلي   پاييني دارند؛ زيرا راهيانداز ز، هزينه راههاي گازي سيكل با توربين

از سوي ديگر، واحدهاي حرارتي بزرگ، براي رسيدن به دما و فشار مناسب، جهت . سريع است
بنابراين، اين واحدها هزينه . توليد قدرت الكتريكي، ميزان قابل توجهي انرژي حرارتي نياز دارند

هاي  ، بايد اين هزينهبراي بيشينه كردن سودآوري يك واحد حرارتي.  بااليي دارنديانداز راه
اين امر حتي ممكن است سبب شود كه به .  مستهلك كرداندازي را در طول يك بازه بلندمدت راه

ها دوباره باال   در زماني كه قيمتيدازان جاي خاموش كردن واحد و متحمل شدن هزينه راه
  .روند، ترجيح دهيم براي چند ساعت، واحد را بدون درآمد روشن نگه داريم مي

                                                           
1 Dynamic programming 
2 Mixed-integer programming 
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  6-4 مثال 4-3-1-11
ه بررسي  را براي يك بازه چند ساعت2-4سنگي مثال   زغال نيروگاهيريز  اكنون نحوه برنامه

هاي  شود و قيمت  به صورت ساعتي تعيين مي فروش انرژيفرض خواهيم كرد كه قيمت. نماييم مي
همچنين فرض كنيد كه واحد در . اند  نشان داده شده7-4انرژي براي چند ساعت آينده در جدول 

خالصه نتايج در . باشد   مي600$ آن هم برابر يانداز اندازي شده است و هزينه راه  راه1ساعت 
  .شوند  ديده مي6-4مثال جدول 
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  6-4مثال جدول 
 

 7 6 5 4 3 2 1 ساعت

($/MWh) 5/11 5/13 5/12 5/10 5/13 13 12 قيمت 

(MW)5/161 8/353500 100 500 7/257450 توليد
 67501858 5850675010504423 3092 درآمد ($)

 61231933 5467612312354240 3063 هزينه اجرايي ($)

 0 0 0 0 0 0 600يانداز هزينه راه ($)

 61231933 5467612312354240 3663 هزينه كل ($)

 -75 627 183-185 627 383 -571 سود ($)

 1064989 437 254 439-188 -571 سود انباشته ($)

  

  
 6-4 الكتريكي براي مثال  انرژي قيمت7-4شكل 

  انرژي الكتريكي، ميزان توليداي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه با نوسان قيمت اولين نكته
 در بيشينه ظرفيت خود و در ساعت 6 و 3واحد در ساعات . شود بهينه تا حد زيادي دچار تغيير مي

 1دهد كه در ساعت  عملكرد اين واحد نشان مي. پردازد  در كمينه ظرفيت خود به توليد انرژي مي4
ز شده، ا  جبرانيانداز  اين هزينه راه3تا ساعت . شود  دچار ضرر مييانداز به دليل وجود هزينه راه
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 چنان پايين است كه حتي اگر واحد در 4قيمت در ساعت . شود آن به بعد، توليد آن سودآور مي
با اين وجود، خاموش نكردن . شود كمينه قدرت خود به توليد انرژي بپردازد، باز هم متضرر مي

. شود  مي5 در ساعت يانداز واحد تصميم درستي است؛ زيرا سبب حذف پرداخت مجدد هزينه راه
شود؛ زيرا  كند، دوباره دچار ضرر مي  واحد با اينكه در كمينه قدرت خود كار نمي7در ساعت 

 در چند اگر كاهش قيمت بازار.  او جبران شوديبار اي نيست كه هزينه بي توليد واحد به اندازه
 خاموش كنيم 6اهبرد، اين است كه واحد را در انتهاي ساعت ساعت بعدي هم ادامه يابد، بهترين ر

  .رود، منتظر بمانيم ها مجدداً باالتر مي و تا زماني كه قيمت

   قيود ديناميك4-3-1-12
 يا حتي افزايش و كاهش توان خروجي آن به ميزاني روشن و خاموش كردن يك واحد حرارتي

هاي بيش از حد، سبب خرابي  تنش. شود هاي مكانيكي زياد در سمت توربين مي بب تنشاندك، س
گيرند تا از  بنابراين معموالً محدوديتي براي اين تغييرات در نظر مي. شود  ميو كاهش عمر نيروگاه
ت و دم اعمال اين قيود حفاظتي، سبب ضرر در كوتاه. قيمت حفاظت شود اين تجهيزات گران
به ويژه، محدود كردن نرخ افزايش و يا كاهش توان خروجي ممكن . شود  ميمنفعت در بلندمدت

كمينه .  بهينه اقتصادي خود برسدهاي متوالي نتواند به ميزان توليد است سبب شود كه واحد در بازه
يير توان خروجي، مستلزم اين است كه عملكرد واحد ها روي نرخ تغ كردن هزينه اين محدوديت

  . شوديساز براي يك دوره حداقل چند ساعته بهينه
هاي ناشي از روشن و خاموش كردن متعدد واحدهاي آبي، معموالً وقتي  براي محدود كردن آسيب

متصل ماندن آن به شبكه، در نظر گرفته شود، يك زمان حداقل براي   روشن مييك واحد حرارتي
 براي شود، يك حداقل زمان خاموش ماندن به طور مشابه وقتي كه يك واحد خاموش مي. شود مي

كنند كه زمان كافي براي  هاي زماني اين اطمينان را حاصل مي اين وقفه. شود آن در نظر گرفته مي
اين قيود حداقل زمان روشن . هاي دما در توربين وجود داشته باشدش كردن افت و خيزكفرو

كند و  ماندن و حداقل زمان خاموش ماندن، توانايي واحد در تغيير وضعيت خود را محدود مي
ن، به عنوان مثال، قيد حداقل زمان خاموش ماند. د داردريزي بهينه واح تأثيري اساسي بر برنامه

ده   زيانها پايين است، به توليد تواند واحد را مجبور كند براي مدت زمان كمي، وقتي قيمت مي
  .شود ادامه دهد؛ زيرا خاموش كردن آن، مانع از سودي بزرگتر در آينده مي
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   قيود زيست محيطي4-3-1-13

محيطي وفادار بمانند؛ اين امر ممكن است بر روي ها مجبورند به برخي مقررات زيست  نيروگاه
امروزه اعمال محدوديت بر روي برخي . توانايي آنها براي عملكرد اقتصادي بهينه تأثير بگذارد

در برخي موارد، . هاي با سوخت فسيلي رو به فزوني دارد هاي خاص منتشر شده از نيروگاه آالينده
 شود كه به موجب آن بيشينه توان خروجي نيروگاه يآهنگ انتشار آالينده در اتمسفر محدود م

شود، يك  اي كه در كل سال در اتمسفر آزاد مي در موارد ديگر، ميزان كل آالينده. گردد محدود مي
  .دهد قيد انتگرالي پيچيده بر روي عملكرد واحد قرار مي

تر از واحدهاي حرارتي  كنند و منعطف  نمياي توليد گونه آالينده هاي آبي هيچ اگر چه نيروگاه
اين . هايي روي آب مورد استفاده آنها قرار داده شود هستند، اما ممكن است محدوديت

شود كه از وجود آب كافي براي تفريح، يا كمك به توليد مثل  ها بدين منظور طراحي مي محدوديت
وه بر اين آب براي آبياري و همچنين براي عال. آبزيان در حال انقراض، اطمينان كافي حاصل شود

 عملكرد واحدهاي آبي، به ويژه يساز بهينه. استفاده ساير واحدهاي آبي نيز بايد در دسترس باشد
  .اي است زماني كه چند واحد مرتبط با هم بر روي يك رودخانه وجود دارد، مسأله بسيار پيچيده

  صاديهاي اقت  ساير فرصت4-3-1-14
 تركيبي گرما و توان  يا به عبارت ديگر، نيروگاه1 شده توسط توليد همزمان توليدميزان انرژي

بنابراين ممكن است توانايي . شود الكتريكي، غالباً بر مبناي نيازهاي فرايند صنعتي مربوطه تعيين مي
  . برق محدود شودي موجود براي فروش انرژي در بازارها اين واحدها در استفاده از فرصت

، 2توانند خدمات ديگري نظير ظرفيت ذخيره  الكتريكي، واحدهاي توليدي ميدر كنار انرژي
اين خدمات ديگر كه معموالً خدمات .  نيز تأمين كنند5 و تنظيم ولتاژ4، تنظيم فركانس3ردگيري بار

شوند، منبع درآمد ديگري هستند كه با فروش انرژي   يا خدمات سيستمي ناميده مي6جانبي
در . كنيم  بررسي مي5مباحث مرتبط با تأمين اين خدمات را در فصل . الكتريكي متفاوت است
م كه توانايي يك توليدكننده براي معامله انرژي الكتريكي از قراردادهايي اينجا تنها بايد اشاره كني

                                                           
1 Cogeneration  
2 Reserve capacity 
3 Load following 
4 Frequency regulation 
5 Voltage regulation  
6 Ancillary services 
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 انرژي مشابهاً، ممكن است توليد. پذيرد كه براي تأمين خدمات جانبي بسته است، تأثير مي
  .الكتريكي، توانايي توليدكننده براي تأمين خدمات جانبي را محدود سازد

   به جاي خريد تصميم به توليد4-3-2
 در طول يك ساعت Lموردي را در نظر بگيريد كه يك شركت توليدي، قراردادي براي تأمين بار 

 واحد توليدي خود، به nگيرد كه با آرايشي از  كنيم كه اين شركت تصميم مي ابتدا فرض مي. دارد
 در خواستي را با انرژيكوشد كه اين ميزان  ترديد اين شركت مي بي. تعهد قراردادي خود عمل كند

 زير بيان يساز توان به شكل رياضي در مسأله بهينه اين موضوع را مي.  كندكمترين هزينه توليد
  :كرد

)4-9( ∑∑
==

=
N

i
i

N

i
ii LPtosubject)P(CMinimize

11
 

P(C( وi واحد ، نشانگر توليدiPكه در آن  iiتوسط اين واحد  اين ميزان انرژي هزينه توليد 
 كه تركيبي از تابع lدانيم كه تشكيل يك تابع الگرانژ از حساب ديفرانسيل و انتگرال مي. باشد مي

  :باشد  مييساز ترين راه براي حل چنين مسأله بهينه باشد، ساده و قيود مي هدف
)4-10( ∑ ∑

= =

−λ+=λ
N

i

N

i
iiiN )PL()P(C),P,...,P,P(l

1 1
21 

  .باشد متغير جديدي به نام ضريب الگرانژ مي λكه 
. رسيم ابر صفر قرار دهيم به شرايط الزم براي بهينگي مي را براگر مشتقات جزئي اين تابع الگرانژ

 :حل اين معادالت پاسخ بهينه را به صورت زير خواهد داد

)4-11( N,...,i
dP
dC

P
l

i

i

i

10 =∀=λ−≡
∂
∂  

0
1

=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
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∂ ∑

=
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ينه گيريم كه همه واحدهاي توليدي در اين مورد بايد با يك هز  نتيجه مياز اين شرايط بهينگي
  :باشد مي λ  برابر مقدار ضريب الگرانژ كنند كه اين هزينه حدي توليد توليدحدي

)4-12( λ====
N

N

dP
dC...

dP
dC

dP
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2

1

1 
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ساعت بيشتر، توسط هر كدام از اين   يك مگاواتليد برابر هزينه توبنابراين مقدار ضريب الگرانژ
  .شود  الكتريكي ناميده مي انرژي1 قيمت سايهلذا اين ضريب الگرانژ،. واحدهاي توليدي است

اگر .  برق شركت كنديا  لحظهاكنون فرض كنيم كه اين شركت توليدكننده بتواند در يك بازار
 تواند در آن قيمت توليد اي باشد كه اين شركت مي  يعني قيمت سايهλكمتر از ) π( بازار قيمت

 بپردازد و ميزان توليد خود را تا  به خريد انرژييا كند، شركت توليدي مذكور بايد در بازار لحظه
  :اي كاهش دهد كه در آن داريم نقطه

)4-13( π====
N

N

dP
dC...

dP
dC

dP
dC

2

2

1

1 

 كافي را براي  سياليت كه واحد قصد خريد آن را دارد، زياد باشد ممكن است بازاراگر ميزان انرژي
اين موضوع در بخش بعد با تفصيل بيشتر . ، نداشته باشدπ ش قيمتانجام اين خريد بدون افزاي

  .شود بررسي مي

  7-4 مثال 4-3-2-1
  و يك واحد آبي در يك سيستم قدرت كوچك، بايد توسط دو واحد حرارتيMW300بار 

كند و تابع   مي را توليدMW40واحد آبي توان ثابت . ن شوداي در كمترين هزينه تأمي رودخانه
  :شوند هزينه واحدهاي حرارتي با روابط زير توصيف مي

A:  h/$P/P/Cواحد  AAA
20407120 ++= 

B:  h/$P/P/Cواحد  BBB
20308116 ++= 

  را چنينيساز  اين مسأله بهينهتوان تابع الگرانژ  ناچيز است، مياز آنجا كه هزينه متغير واحد آبي

  :نوشت
)PPL()P(C)P(Cl BABBAA −−λ++=  

 . باري است كه واحدهاي حرارتي بايد تأمين كنندMW260 نشانگر Lكه 

  :يمرس  به شرايط الزم بهينگي ميبا صفر قرار دادن مشتقات جزئي تابع الگرانژ

008071 =λ−+≡
∂
∂

A
A

P//
P
l  

                                                           
1 Shadow price 
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006081 =λ−+≡
∂
∂

B
B

P//
P
l  

0=−−≡
λ∂
∂

BA PPLl  
 اين سيستم براي تأمين بار ، به هزينه حديλبا حل اين دستگاه معادالت براي رسيدن به 

  :رسيم مي
MWh/$/ 6710=λ  

 
 : را محاسبه كنيم واحد حرارتيتوانيم ميزان خروجي بهينه هر يك از دو حال مي

MW/PA 13112=  
MW/PB 87147= 

  :آيد  با جايگزيني اين مقادير در توابع هزينه، كل هزينه تأمين اين بار به دست مي
hour/$/)P(C)P(CC BBAA 631651=+=  

   رقابت ناكامل4-3-3
توانند با اقدامات خود بر  مي) 1بازيگران راهبردي(ها   نيست، برخي بنگاهزماني كه رقابت كامل

، از تعداد كمي بازيگر راهبردي و تعدادي بازيگر اين كه يك بازار برق.  اثر بگذارند بازارقيمت
 شركتي كه بيش از يك واحد توليدي در اختيار. ل شده باشد، بسيار متداول استر تشكيپذي قيمت

 كلي واحدهاي خود را بهينه كند، احتماالً تأثير بيشتري بر قيمت دارد، در صورتي كه ميزان توليد
 جداگانه توان توليدي هر يك از واحدهاي توليدي، سبب يساز بنابراين بهينه.  خواهد داشتبازار

باشد،  بنابراين كل سود يك بنگاه كه مالك چند واحد توليدي مي. شود بيشينه شدن سود بنگاه نمي
  :برابر است با

)4-14( )P(CP. ffff −π=Ω 

P(C(بنگاه و  كل واحدهاي تحت كنترل اين  نشانگر توليدfPكه  ff نشانگر هزينه كمينه اين 
ديگر يك متغير ) π ( بازاركنيم كه قيمت اكنون فرض مي. باشد بنگاه براي توليد اين ميزان توان مي

رسد،   به فروش ميfابه تواني كه توسط بنگاه به طور مش.  بازار نيستخارج از كنترل بازيگران

                                                           
1 Strategic players 
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در . تنها تابع تصميمات اخذ شده او نيست بلكه به عملكرد رقباي او در بازار نيز وابسته است
  :ها را خالصه كنيم نماييم تا اين وابستگي به صورت زير بازنويسي مي) 14-4(نتيجه معادله 

)4-15( )X,X( ffff −Ω=Ω 

  .باشد  نشانگر اقدامات رقباي او مي−fX، و f نشانگر اقدامات بنگاه fXكه 
تواند به تنهايي و مستقل از ديگران سود خود را بهينه   نميfدهد كه بنگاه  نشان مي) 15-4(معادله 
اين كار، در نگاه اول ممكن است بسيار .  را نيز در نظر گيردمات ساير بازيگراناو بايد اقدا. سازد

ها رقباي تجاري يكديگر هستند و تبادل اطالعات بين آنها  مشكل به نظر برسد؛ زيرا اين بنگاه
هستند؛ ها داراي رفتاري منطقي  اما اين فرض قابل قبول است كه همه اين بنگاه. خالف قانون است
 رفتار fبه عبارت ديگر بايد براي هر بنگاه . كوشند سود خود را بيشينه كنند يعني همه آنها مي

*
fXاي پيدا كنيم كه رابطه زير برقرار باشد  را به گونه:  
)4-16( f)X,X()X,X( *

fff
*

f
*
ff ∀Ω≥Ω −− 

*كه 
fX−باشد ها مي  ساير بنگاه بيانگر اقدام بهينه.  

 آورند كه در نظريه بازي اي را به وجود مي  كه روي هم تأثير دارند، پديدهيساز چنين مسائل بهينه
 Nashنقطه تعادل اين بازي، در صورت وجود، يك تعادل . شود اطالق مي 1بازي غيراشتراكيبه آن 

  . است تحت رقابت ناكاملدارد و بيانگر تعادل بازارنام 
، امكان توصيف fXاگرچه نمايش اقدامات يا تصميمات احتمالي يك بنگاه، توسط متغير نوعي 

 حل معادله كند كه سازد، اما اين واقعيت را پنهان مي مناسب مسأله با روابط رياضي را فراهم مي
هاي آينده،  در زيربخش. ها وابسته است سازي تعامالت راهبردي بين بنگاه ، به نحوه مدل)4-16(

  .كنيم اند، بررسي مي  پيشنهاد شدهسه مدل را كه در مباحث نظريه بازي

  ها  يا بازي در قيمتBertrand تعامل 4-3-3-1
گيري،   باشد، تنها متغير تصميمBertrand با هم، بر اساس مدل كه تعامل بازيگراناگر فرض كنيم 

  :كند  خود پيشنهاد ميقيمتي است كه هر بازيگر براي فروش انرژي
)4-17( fX ff ∀π= 

هاي   پيشنهادي او و قيمت تابعي از قيمتf فروخته شده، توسط بنگاه بنابراين ميزان انرژي
  : برابر است باfبنابراين، درآمد بنگاه . باشد پيشنهادي رقباي او مي

                                                           
1 Noncooperative game 



 122  مباني اقتصاد سيستم قدرت

)4-18( ),(PP *
ffff −ππ⋅π=⋅π 

پيشنهادي خود را با تغيير هاي  كند كه گويي رقباي تجاري او، قيمت اي رفتار مي  به گونهfبنگاه 
 تا وقتي كه f الكتريكي، بنگاه براي يك كاالي يكسان، مانند انرژي. دهند  او تغيير نميقيمت

تواند كاالي  هاي پيشنهادي رقبايش باشد، هرچقدر بخواهد مي قيمت پيشنهاديش كمتر از قيمت
  :خود را بفروشد

)4-19( 

⎩
⎨
⎧ π≤π

=ππ −
− otherwise

ifP
),(P

*
fff*

fff 0
 

 تنظيم هاي خود را با شرائط بازار گونه كه در فصل دوم بحث شد، اين فرض كه رقبا قيمت همان
ترين   پربازده توليد بازار برابر هزينه حديدر اين مدل، قيمت. نكنند، يك فرض غيرواقعي است

تري در بازار  تواند بدون زيان دادن، قيمت پايين از سوي ديگر، هيچ بنگاهي نمي. اشدب بنگاه مي
ترين بنگاه شكسته  از سوي ديگر قيمت باالتر قابل تحمل نيست؛ زيرا توسط پربازده. پيشنهاد كند

  .شود مي
 برخالف ديگران الكتريسيته پاك fمثالً بنگاه (ها بتوانند كاالهاي متفاوتي عرضه كنند  چنانچه بنگاه

) 19-4(تر از چيزي است كه معادله  ، پيچيده، رابطه بين ميزان فروخته شده و قيمت)بفروشد
  .هاي باالتر نيز ممكن است قابل تحمل باشند كند و قيمت پيشنهاد مي

  ها  يا بازي در كميتCournot تعامل 4-3-3-2
  :گيرد  خود تصميم مي، هر بنگاه در مورد ميزان توليدCournotمدل در يك 

)4-20( fPX ff ∀= 

  را به عنوانشود كه قيمت بازار  بازار مشخص مي با استفاده از تابع عكس تقاضايدر نتيجه قيمت
  :كند  معامله شده بيان ميتابعي از كل ميزان انرژي

)4-21( )P()PP( ff π=+π=π − 

كنند، درآمد او   تنظيم نمي خود را با شرايط بازار فرض كند كه رقباي او ميزان انرژيfاگر بنگاه 
  :برابر خواهد بود با

)4-22( ffff P)PP(P ⋅+π=⋅π − 

  : او برابر خواهد بود بابنابراين درآمد حدي
)4-23( 

f
f

f
f P

PP
)P)P((MR ⋅
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  توليدهايي را نگهدارند كه از هزينه حدي ها بايد بتوانند قيمت كند كه بنگاه  بيان ميCournotمدل 
.  بستگي دارد و هزينه حدي به ميزان كشش قيمتي تقاضاميزان اختالف بين قيمت. باالتر باشد

به ويژه . ، به اين كشش قيمتي بسيار حساس استCournotهاي  نتايج عددي حاصل شده از مدل
با استفاده از مدل براي كااليي چون الكتريسيته كه كشش قيمتي بسيار كمي دارد، قيمت تعادلي كه 

Cournotشود  واقعي حاصل ميآيد غالباً بيشتر از قيمتي است كه در يك بازار   به دست مي.  

  8-4 مثال 4-3-3-3
 الكتريكي با يكديگر رقابت  براي عرضه انرژيB و Aحالتي را در نظر بگيريد كه دو بنگاه 

 در يك ساعت مشخص به ت تجربي، عكس تابع تقاضافرض كنيم بر اساس تحقيقا. كنند مي
  :صورت زير باشد

)4-24( MWh/$D−=π 100 

 Aهمچنين فرض كنيم كه بنگاه . باشد  الكتريكي در اين ساعت مشخص مي، تقاضاي انرژيDكه 
  : كند انرژي توليدBتر از بنگاه  بتواند ارزان

)4-25( h/$PC AA 35=  
h/$PC AB 45= 

 خود را كمي كمتر از  قيمتA در نظر بگيريم، بنگاه اگر مدل برتراند را براي رقابت در اين بازار
در اين . گيرد  ميو كل بازار را در اختيار) MWh45/$مثالً (دهد   قرار ميB بنگاه  توليدهزينه حدي

در اين قيمت، . برد  دالر سود مي550 به اندازه Aباشد و بنگاه  مي MWh55قيمت، تقاضا برابر 
دهد كه توليدي نداشته  شود و بنابراين ترجيح مي  هر ميزان توليد كه داشته باشد متضرر ميBبنگاه 

  .صل نكندباشد و البته سودي هم حا
 بر اساس تصميم  را براي اين رقابت در نظر بگيريم، حالت بازارCournotاز سوي ديگر، اگر مدل 

، هر B و Aهاي  فرض كنيم كه بنگاه. شود  خود تعيين ميهر يك از دو بنگاه در مورد ميزان توليد
اي   بازار بايد به گونه، قيمتCournotبر اساس مدل . د كنند توليMWh5گيرند كه  دو تصميم مي

 خواهد بود و طبق معادله MWh10در نتيجه كل تقاضا برابر . باشد كه تقاضا برابر با كل توليد باشد
احتي در با داشتن قيمت بازار و ميزان توليد، به ر.  خواهد بودMWh90/$ برابر ، قيمت بازار4-24

سلول زير به طور خالصه . برند  دالر سود مي225 و 275 به ترتيب B و Aهاي  ابيم كه بنگاهي مي
  :دهد وضعيت بازار را نشان مي
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275 10 

90 225 

هاي مشابه ديگري نيز براي تركيبات ديگري از  توان سلول دهد، مي  نشان مي3-4چنانكه جدول 
. دهد  نشان ميCournotدول، تعامالت دو بنگاه را در رقابتي تحت مدل اين ج.  تهيه كردتوليد

كنيم واحدهاي توليدي با محدود كردن توليد،  هرچه به سمت گوشه چپ بااليي جدول حركت مي
قيمت ) مثالً با حركت به سمت راست يا پايين در جدول(با افزايش توليد، . برند  را باال ميقيمت

شود و   لبريز ميبا حركت به گوشه راست پاييني جدول، بازار. شود كاهش يافته، تقاضا بيشتر مي
در ميان . شود يابد و سبب زيان او مي  تنزل ميB توليد بنگاه قيمت به كمتر از هزينه حدي

دهد كه در آن   حالتي را ترجيح ميAاه اند، بنگ  نشان داده شده3-4هاي ممكن كه در جدول  حالت
MWh30كند و توليد بنگاه    توليد ميB برابر MWh5 است؛ زيرا اين شرايط، سود او را بيشينه 

 توليد داشته باشد و توليد خود او برابر A ،MWh5دهد كه بنگاه   ترجيح ميBمشابهاً بنگاه . كند مي
MWh25شود؛ زيرا  كدام از اين دو وضعيت تسويه نمي بازار در هيچ.  باشد تا سودش بيشينه شود

 Nashبه جاي آن، بازار در تعادل . آورد اين شرايط، بهترين حالت را براي بازيگر ديگر فراهم نمي
. تواند سود خود را از طريق اقداماتش افزايش دهد ها نمي ك از بنگاهي شود كه در آن هيچ تسويه مي

بيشينه ) A) $625سود بنگاه .  مربوط به اين تعادل است3-4 در جدول سلول هاشور خورده
به طريق مشابه، سود . تواند با تنظيم توليد خود در اين سطر به دست آورد سودي است كه او مي

اي براي  ك از دو بنگاه انگيزهي بنابراين هيچ. بزرگترين عدد در ستون مربوطه است) B) $225بنگاه 
 به دليل هزينه حدي كمتر، سهم بيشتري از بازار را در Aدر حالي كه بنگاه . دتوليد بيشتر ندار

شوند قيمت را بسيار  ها موفق مي اين بنگاه. كند  را كامالً از بازار بيرون نميBگيرد، بنگاه  اختيار مي
بيني شده توسط مدل  زان پيشاين قيمت همچنين باالتر از مي.  نگهدارندباالتر از هزينه حدي توليد

Bertrandباشد  مي.  
توانيم به طور رياضي اين   را نشان دهد، ميهاي ممكن توليد به جاي تشكيل جدولي كه همه زوج

گيري  چون هر بنگاه از ميزان توليد خود به عنوان متغير تصميم. مسأله را توصيف و حل كنيم
  :شوند ها توسط روابط زير نشان داده مي گاهكند، سود هر يك از بن استفاده مي

)4-26( )P(CP)D()P,P( AAABAA −⋅π=Ω 

)4-27( )P(CP)D()P,P( BBBBAB −⋅π=Ω 
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اگر هر بنگاه بكوشد كه سود خود را . باشد  مي نشان دهنده عكس تابع تقاضاD(π(كه در آن، 
توان   را نمييساز اين دو مسأله بهينه.  جدا خواهيم داشتيساز بيشينه كند، آنگاه دو مسأله بهينه

پردازند كه در آن عرضه و   واحد به رقابت ميمستقل از هم حل كرد؛ زيرا هر دو بنگاه در يك بازار
  :بنابراين داريم.  بايد برابر باشندتقاضا

)4-28( BA PPD += 

  : را بنويسيمتوانيم شرط بهينگي براي هر يك از مسائل، مي
)4-29( 0=⋅

π
⋅+−π=

∂
Ω∂

A
A

A

A

A

A

dP
dD

dD
dP

dP
dC)D(

P
 

)4-30( 0=⋅
π

⋅+−π=
∂
Ω∂

B
B

B

B

B

B

dP
dD

dD
dP

dP
dC)D(
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، )28-4(و ) 30-4(، )29-4(در معادله ) 25-4(و ) 24-4(هاي  با قراردادن مقادير حاصل از معادله
  :رسيم نش ميهاي واك به منحني

)4-31( 
)P(P BA −= 652

1
 

)4-32( 
)P(P AB −= 552

1
 

  : به دست آورديم3-4رسيم كه با تشكيل جدول  با حل همزمان اين دو معادله، به همان تعادلي مي
MWh/$MWhDMWhPMWhP BA 60401525 =π===  
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اعداد درون هر سلول بيانگر .  با دو بنگاه8-4 مثال  در بازارCournot شرح رقابت 3-4جدول 
  :هاي زير هستند كميت

 Aسود  تقاضا

 قيمت B سود

  
 Aتوليد بنگاه 

 5 10 15 20 25 30 35 

1027515500206752580030 87535 90040 875
5

22590200851758015075125701006575 60
1525020450256003070035 75040 75045 700

10
40085350803007525070200651506010055
2022525400305253560040 62545 60050 525

15
52580450753757030065225601505575 50
2520030350354504050045 50050 45055 350

20
6007550070400653006020055100500 45
3017535300403754540050 37555 30060 175

25
62570500653756025055125500 45-12540
3515040250453005030055 25060 15065 0 

30
600654506030055150500 45-15040-30035
4012545200502255520060 12565 070 -175

گاه 
د بن

تولي
B 

35
5256035055175500 45-17540-35035-53530

  

  9-4 مثال 4-3-3-4
 را كننده در يك بازار هاي رقابت هاي مثال قبل، همچنين فرصت بررسي اثر افزايش تعداد بنگاه داده

 در برابر تعداد رو به Aگيريم كه در آن، بنگاه  براي سادگي، حالتي را در نظر مي. دكن فراهم مي
 يك شرط بهينگي. پردازد به رقابت مي هستند، Bافزايشي از بازيگران كه همه آنها مشابه بنگاه 
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ها نوشت و اين دستگاه   بنگاهتوان براي هر يك از اين را مي) 30-4(يا ) 29-4(همچون معادله 
دهنده رقابت همه اين  اي كه نشان و معادله) 24-4(توان به همراه رابطه عكس تقاضا  معادالت را مي

  .، يكجا حل كرد)33-4(ها در يك بازار است،  بنگاه
)4-33( NBA P...PPD +++= 

در اين مورد خاص، حل اين معادالت . كنند ي رقابت مهايي است كه در اين بازار  تعداد بنگاهNكه 
 يكسان هستند و بنابراين ميزان N تا Bهاي  براي هر تعداد دلخواه از بنگاه ساده است؛ زيرا بنگاه

ها كمتر  ه نسبت به ساير بنگاA الكتريكي بنگاه  انرژياز آنجا كه هزينه توليد.  يكساني دارندتوليد
دهد كه همواره توليد   نشان مي8-4شكل . است، در اين بازار از يك برتري رقابتي برخوردار است

اگر چه ميزان سهم او از بازار با زياد شدن . هاي ديگر بيشتر است  از ميزان توليد بنگاهAبنگاه 
از . كند ه صفر ميل نميها، ب يابد، اما بر خالف سهم انفرادي ساير بنگاه ها كاهش مي تعداد بنگاه

 بازار كنند، قيمت هايي كه در بازار رقابت مي توان دريافت كه با افزايش تعداد بنگاه  مي9-4شكل 
 .هاي فعلي باشد هاي جديد همانند هزينه حدي بنگاه  بنگاهيابد، حتي اگر هزينه حدي كاهش مي

 
 9-4 مثال Cournotكنندگان در مدل   يك بنگاه، با افزايش تعداد رقابت تغييرات توليد8-4شكل 
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 9-4 مثال Cournotكنندگان در مدل   و تقاضا، با افزايش تعداد رقابت تغييرات قيمت9-4شكل 

 Bهاي   بنگاه توليدكند كه برابر هزينه حدي ل مي ميMWh40/$ به سمت البته در اين مورد، قيمت
كنندگان بوده  اين رقابت توسعه يافته، سبب افزايش تقاضا و در نتيجه به نفع مصرف. باشد  ميNتا 

شود كه  دهد، سبب مي  نشان مي10-4گونه كه شكل  همچنين اين رقابت توسعه يافته، همان. است
ها بيشتر   به دليل هزينه كمتر او، از سود مجموع ساير بنگاهAسود بنگاه . نگاه كاهش يابدسود هر ب

هايي كه در لبه انتهايي رقابت قرار دارند، با افزايش تعداد رقباي  است و بر خالف سود بنگاه
  .كند تجاري به سمت صفر ميل نمي

  
 9-4 مثال Cournotكنندگان در مدل  ، با افزايش تعداد رقابت تغييرات سود هر بنگاه10-4شكل 
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   تعادل توابع عرضه4-3-3-5

دهد،   ارائه مي در حال رقابت ناكامل ديد خوبي نسبت به عملكرد يك بازارCournotبا اينكه مدل 
در . شود ها در سطحي باال مي بيني غيرمنطقي قيمت شاما استفاده از آن براي بازارهاي برق، سبب پي

هاي توليدكننده ارائه شدند تا بتوان به  تري از رفتار راهبردي شركت هاي پيچيده نتيجه بيان
 كه بنگاه مايل شود كه ميزان انرژي ها فرض مي در اين مدل. تري دست يافت هاي واقعي قيمت

  :شود  توصيف مي1تابع عرضه بازار است كه توسط يك تاست تحويل دهد، تابعي از قيم
)4-34( f)(PP ff ∀π= 

، بلكه پارامترهاي  است و نه كميت انرژيگيري هر بنگاه، نه قيمت در اين حالت، متغيرهاي تصميم
  .باشد  ميتابع عرضه آن

  :شود  ميها توليد  است كه توسط همه بنگاهنقطه تعادل، تقاضاي كل برابر مجموع كميت انرژيدر 
)4-35( ∑ π=π

f
f )(P)(D 

  :شود سود هر بنگاه چنين بيان مي
)4-36( 

f)(P)(DC)(P)(D.

)P(CP

f
ff

f
f

ffff

∀⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
π−π−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
π−ππ=

−⋅π=Ω

∑∑
−

−
−

−

 
رفت تا به شروط الزم بهينگي رسيد كه پس از ، مشتق گتوان از اين توابع سود، نسبت به قيمت مي

  :توان آن را به صورت زير بيان كرد كمي بازي با روابط، مي
)4-37( 

f
d

)(dP
d
dD

dP
)P(dC)(P

f

f

f

ff
f ∀⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
π
π

+
π

−⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−π=π ∑

−

− 

ها سود خود را به طور همزمان  حل اين دستگاه معادالت، نقطه تعادلي است كه در آن همه بنگاه
 به صورت معادالت ديفرانسيل هستند؛ زيرا پارامترهاي توابع ط بهينگيياين شرا. كنند بيشينه مي

براي يافتن يك پاسخ يكتا براي اين دستگاه معادالت ديفرانسيل، فرض . باشند عرضه ناشناخته مي
  : و تابع هزينه، به ترتيب، داراي فرم خطي و درجه دومي هستندشود كه تابع عرضه مي

)4-38( f)()(P fff ∀α−πβ=π 

                                                           
1 supply function 
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)4-39( fPbP)P(C ffffff ∀+α= 2

2
1 

  :گيري چنين خواهند بود بنابراين متغيرهاي تصميم
)4-40( f},{X fff ∀βα= 

، مقادير )37-4( در معادله و همچنين عكس تابع تقاضا) 39-4(و ) 38-4(با وارد كردن معادالت 
پس از اينكه اين مقادير با يك روش مبتني بر تكرار محاسبه . ندآي بهينه اين متغيرها به دست مي

جالب .  هر بنگاه را نيز محاسبه كرد، ميزان تقاضا، و همچنين ميزان توليد بازارتوان قيمت شدند، مي
يعني شامل يك جزء خطي و يك عدد ( درجه اول باشد است بدانيم كه اگر عكس تابع تقاضا

  .، توابع عرضه وابسته به مقدار واقعي تقاضا نخواهند بود)ثابت

 ها  محدوديت اين مدل4-3-3-6

هاي قبلي معرفي شدند، در مورد بازارهاي برق  هايي كه در بخش مدارك منتشر شده از كاربرد مدل
 در طول يك بازه زماني چند ساله معطوف ها از بازار بيني سهم بنگاه تا به حال بيشتر به پيش

كنند و احتماالً هنوز داراي  ها بر روي ظرفيت انباشته هر شركت توليدي كار مي اين مدل. اند بوده
به ويژه آنها .  روزانه هر واحد توليدي به تنهايي به كار آينديساز پيچيدگي كافي نيستند تا در بهينه

 توان  و قيود ديناميكاندازي  و راهباري هاي بي مل غيرخطي بودن مسأله، مانند هزينهبرخي عوا
 .گيرند خروجي هر واحد را در نظر نمي

سازي  ت، احتماالً يك سادهمد وتاهد كسازي سو بندي مسأله به شكل يك بيشينه عالوه بر اين، فرمول
 است، ممكن است در برخي موارد، يك شركت توليدي كه داراي قدرت بازار. بيش از اندازه است

چنين راهكاري ممكن است به .  بگيرد بازارتصميم به محدود كردن و يا حتي پايين كشيدن قيمت
 ميل به افزايش يا حفظ سهم بازار، راهبردي براي نااميد كردن بازيگران: ين دالئل اتخاذ گرددا

 .جديد از ورود به بازار و يا ترس از جلب توجه نهاد قانونگذار به اعمال نفوذ در بازار

   بسيار كمهاي با هزينه حدي  ديدگاه نيروگاه4-4
 ناچيز و يا تقريباً ناچيز داراي هزينه حدي) اتمي، آبي، تجديدپذير(ها  اع نيروگاهبرخي از انو

هاي سنگين  ها، اين است كه براي جبران هزينه چالش پيش روي مالكان اين نيروگاه. باشند مي
اين موضوع، مسائل گوناگوني . رآمد كسب نمايند كنند و د بايد به اندازه كافي توليديگذار سرمايه

واحدهاي اتمي بايد در سطح تقريباً ثابتي از توليد كار . آورد را براي انواع مختلف واحدها پديد مي
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 اين واحدها يانداز از آنجا كه هزينه راه. كنند؛ زيرا تنظيم خروجي آنها معموالً كار مشكلي است
بنابراين . رساني خاموش كنيم آل اين است كه آنها را تنها براي عمليات سوخت االست، ايدهبسيار ب

 مالكان واحدهاي اتمي بايد توان نامي واحد خود را تقريباً در هر ساعت و در مقابل هر قيمت
توانند به  مي) حداقل آنهايي كه داراي مخزني بزرگ هستند(از سوي ديگر واحدهاي آبي . بفروشند

 كه آنها در اختيار دارند، بر اساس بارش اما ميزان انرژي. ميل خود خروجي خود را تنظيم كنند
سازي درآمد، بايد  براي بيشينه. شود باران يا برف در محدوده تحت پوشش مخازن آنها تعيين مي

بيني شود و انرژي در آن  هاي زماني كه در آنها قيمت انرژي الكتريكي باالتر است، پيش بازه
توليدات تجديدپذير هم وابسته به موجوديت منبع انرژي خود . هاي زماني به فروش برسد بازه

. بيني هم نيستند باشند، بلكه قابل پيش باشند كه نه تنها غيرقابل كنترل مي مانند باد و خورشيد مي
  .هاي تقريباً نامناسب بفروشند قيمتها غالباً مجبورند كه توليد خود را با  مالكان اين نيروگاه

   ديدگاه بازيگران مختلط4-5
توانند بر اساس شرايط موجود تصميم بگيرند   مي بازارتعدادي اندك، اما رو به افزايش از بازيگران

 اي هاي تلمبه ذخيره روگاهني. كننده در بازار شركت كنند كه به شكل توليدكننده يا مصرف
ها در ساعات  در فضاي سنتي صنعت برق، اين نيروگاه. باشند  ميترين نوع بازيگران مختلط متداول

اعات پر باري با و در س. كنند تا آب را به داخل مخازن خود پمپ كنند  مي مصرفكم باري انرژي
هاي توليد و مصرف،  اين چرخه. پردازند  انرژي مياستفاده از عبور اين آب از توربين به توليد

 شوند و در نتيجه كل هزينه توليد ها در منحني مصرف مي ها و شكم سبب كم شدن فاصله بين اوج
در يك فضاي رقابتي، عملكرد چنين . دهند ميهاي حرارتي را كاهش  انرژي توسط نيروگاه

 باالست، هايي كه قيمت هايي به شرطي سودآور خواهد بود كه درآمد فروش انرژي در بازه نيروگاه
در اين محاسبه بايد اين . هاي زماني با قيمت پايين باشد بيشتر از هزينه انرژي مصرف شده در بازه

انرژي مصرف شده براي پمپ كردن آب % 75، تنها به دليل تلفاتنكته را نيز در نظر گرفت كه 
  .قابل بازفروشي است

  10-4 مثال 4-5-1-1
 و بازده آن MWh1000 آن،  انرژياي را در نظر بگيريد كه ظرفيت ذخيره ك نيروگاه تلمبه ذخيرهي

 ساعت طول خواهد كشيد 4 توان نامي خود كار كند فرض كنيم كه اگر اين واحد در. باشد مي% 75
 تصميم بگيرد كه در بردار اين نيروگاه فرض كنيد بهره. تا مخزن باالي آن كامالً پر يا خالي شود
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يك راهبرد بسيار .  نشان داده شده است، كار كند11-4 ساعته كه در شكل 12يك چرخه كامل 
آب به ) 4 الي 1ساعت (  خود را دارد ساعتي كه انرژي كمترين قيمت 4در : ساده اتخاذ شده است

 الي 7ساعت ( ساعتي كه قيمت انرژي بيشترين است 4شود، و در  داخل مخزن باالدست پمپ مي
به . كند  نتايج اين چرخه را به طور خالصه بيان مي4-4جدول . شود آب ذخيره شده رها مي) 10

  .رسد  شده، به فروش مي توليدMWh750است، تنها % 75راي بازده دليل اينكه واحد دا

 
 10-4اي مثال   ذخيره، انرژي مصرفي و انرژي آزاد شده براي نيروگاههاي انرژي  قيمت11-4شكل 

  
  دارد، اين چرخه توليدهاي گران وجود هاي ارزان و بازه در اين حالت، چون اختالف كافي بين بازه

ها كمتر باشد، اين ميزان سود كاهش  اگر اختالف بين قيمت. دهد  دالر سود مي46975 و مصرف
  .اي خواهد يافت و حتي ممكن است منفي شود قابل مالحظه

 تلمبه توان از سهم يك نيروگاه نميدر عمل، .  الكتريكي معلوم فرض شد انرژيدر اين مثال قيمت
بنابراين، راهبرد عملكرد . اي در ميزان كل بار، به ويژه در ساعات كم باري، چشم پوشيد ذخيره

معموالً اين نوع .  داشته باشد، در نظر بگيردواحد بايد اثري را كه ممكن است بر روي قيمت بازار
كننده انرژي سودآور نيست؛ زيرا هزينه بسيار زياد تأمين آب   از واحدهاي ذخيرهيبردار از بهره

اي بسيار منعطف  هاي تلمبه ذخيره از آنجا كه نيروگاه.  كم شوديبردار واحد، بايد از سودهاي بهره
 .كنند ا نيز پيدا مي رهستند، فرصت شركت در بازارهاي خدمات جانبي
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  10-4هاي مثال   داده4-4جدول 
 درآمد  آزادشدهانرژي  مصرفيانرژي  انرژيقيمت بازه

 ($) (MWh) (MWh) (MWh/$) واحدها

1 30/18 250 0 4575- 

2 2/13 250 0 3300- 

3 5/12 250 0 3125- 

4 40/17 250 0 4350- 

5 30/33 0 0 0 

6 70/69 0 0 0 

7 40/75 0 5/187 5/141137 

8 40/82 0 5/187 15450 

9 20/93 0 5/187 17475 

10 40/81 0 5/187 5/15262 

11 70/63 0 0 0 

12 90/46 0 0 0 

 46975 750 1000  كل

  
توانند خاموش  هايي هستند كه نمي كنندگان صنعتي، داراي فعاليت تعداد رو به افزوني از مصرف

. شود  الكتريكي سبب ضررهاي اقتصادي فراواني براي آنها ميشوند؛ زيرا قطع ناگهاني انرژي
كنند تا در زمان خاموشي، بتوانند  كنندگان، غالباً مولدهاي اضطراري نصب مي گونه مصرف اين

كند، اما  ر عادي كار ميزماني كه سيستم قدرت به طو. حداقل بخشي از بار آنها را تأمين كنند
 كنندگان ممكن است به اين نتيجه برسند كه اگر چه هزينه حدي  انرژي باالست، اين مصرفقيمت

در اين .  برق استيا استفاده از اين واحدهاي اضطراري زياد است، اما باز كمتر از قيمت لحظه
ست بخواهند واحدهاي اضطراري خود را روشن كنند و بار خود را كاهش شرايط آنها ممكن ا

  . به فروش برسانند برق خود را در بازار توليددهند و يا احتماالً مازاد
هاي  اند، با سيستم اندازي شده هاي قدرت كه بازارهاي رقابتي برق در آنها راه برخي از سيستم

اغلب اين . شوند، ارتباط الكتريكي دارند وار خود كه در حالت يكپارچه عمودي اداره ميهمج
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 اگر قيمت. كنند  رقابتي شركت ميرساني با ساختار يكپارچه عمودي در بازار هاي خدمت شركت
 آنها باشد، آنها به شكل توليدكننده در  توليد الكتريكي بيشتر از هزينه حديپرداختي براي انرژي

 آنها باشد، براي آنها بهتر تر از هزينه حدي توليد از سوي ديگر اگر قيمت پايين. كنند بازار رفتار مي
  .د برق بپردازند به خرياست كه از توليد واحدهاي خود بكاهند و در بازار رقابتي

   مطالعه بيشتر4-6
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   مسائل4-7
4-1 Cheapo Electronsه اين كدهنده باري است  جدول زير نشان. ش برق استفرو  خردهك ي

. ردك خواهند  ساعت، مصرف6كنندگانش در طي بازه زماني  كند، مصرف بيني مي ش پيشفرو خرده
Cheapo Electronsكند تا اين   خريداري ميافي انرژيك توان، به ميزان  سلف و در بورس، در بازار

ش براي انرژي در فرو  متوسط پرداخت شده توسط خردهجدول، قيمت. بيني را تأمين نمايد پيش
رود، ميزان مصرف واقعي مشتريانش با بار  ه انتظار ميك گونه همان. دهد هر ساعت را نشان مي

التفاوت در بازار  به ش مجبور به خريد يا فروش مافرو سان نبوده و خردهكي بيني شده، دقيقاً پيش
را در  انرژي Cheapo Electronsه كبا فرض اين. است هاي مشخص شده، بوده  ، در قيمتيا لحظه

 6ش را در بازه زماني فرو  به مشتريانش بفروشد، سود يا زيان اين خردهMWh24/$نرخ ثابت 
سر شود، چقدر  ه بايد از مشتريانش بگيرد تا سود يا زيانش سربهكنرخي . نيدكساعت محاسبه 

  است؟
 بازه زماني

 
1 2 3 4 5 6 

 120 230 310 240 135 110 (MW/h)ر بيني با پيش

 5/22 5/24 3/29 2/25 1/23 9/21 (MWh/$)هزينه متوسط

 110 225 330 250 125 105 (MWh)بار واقعي 

 6/21 1/25 32 9/25 5/22 5/21 (MWh/$)اي   لحظهقيمت

 :شود ، تقريب زده مي واحد نيروگاهي گازي، توسط تابع زيرك خروجي ي- منحني ورودي4-2

h/MJP/P/)P(H 20025039120 ++=  
هزينه . باشد  ميMW500ثر خروجي ك و حداMW200 پايدار اين واحد داراي ميزان حداقل توليد

ي با كتريك ال انرژي ساعته، توليد اين واحد در بازار6ك بازه زماني يبراي .  استMJ20/1/$گاز، 
  :است  نشان داده شده در جدول زير، فروخته شده هاي قيمت

 6 5 4 3 2 1 بازه زماني

 5/12 10 13 5/13 15 11 (MWh/$)قيمت
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ان خاموش شدن ك بار شده، از ابتدا در مدار بوده و امه، اين واحد به طور بهينه توزيعكبا فرض اين
  .نيدك واحد را در بازه زماني فوق محاسبه يبردار نداشته باشد، سود يا زيان بهره

اي خطي  هكه منحني هزينه، توسط تقريب تكنيد، با فرض اينكرار ك را ت2-4 محاسبات مسأله 4-3
ه مقادير آن متناظر است با مقاديري كه بر اساس تابع درجه دوم كسه قسمتي جايگزين شده باشد 

  .شود اوات محاسبه مي مگ500 و   400، 300، 200براي 
 در برداشته باشد و 500$ معادل يانداز ، هزينه راه2-4نيد، واحد نيروگاهي مسأله ك فرض 4-4

ردن سود كثر ك، به منظور حدا2-4هاي مسأله  با فرض همان قيمت. واحد از ابتدا خاموش باشد
نيد، قيود كبايد وارد مدار و چه زماني بايد خاموش شود؟ فرض ، واحد چه زماني يبردار بهره
  . بار بهينه اين واحد نيروگاهي نداشته باشدي، اثري بر توزيعكدينامي

 چهار ساعت باشد، ه حداقل زمان روشن بودن اين نيروگاهك را با توجه به اين4-4 مسأله 4-5
  .نيدكرار كت
  :زير است  صاحب سه واحد نيروگاهي با توابع هزينهBorduriaيدي ت تولك شر4-6

A : $/h 20404115واحد  AA P/P/ ++  
B  : $/h 20506125واحد  BB P/P/ ++  
C  : $/h 20208120واحد  CC P/P/ ++  
 مترين هزينه باشد، نحوه توزيعك درMW350، موظف به تأمين بار Borduriaت توليدي كاگر شر

  بار اين واحدها چگونه بايد باشد؟
  به قيمتيا  لحظه در بازار، فرصت خريد بخشي از اين انرژيBorduriaت توليدي ك اگر شر4-7

$/MWh20/8رد؟ك چگونه تغيير خواهد 6-4 بار مسأله  را داشته باشد، توزيع  
  در بازار بار، فرصت فروش انرژيMW350، عالوه بر تأمين Borduriaت توليدي كگر شر ا4-8

ه بايد بفروشد، چقدر است؟ چه كميزان بهينه تواني    را داشته باشد،MWh/$20/10 برق به قيمت
  كند؟ سب ميكميزان سود از اين فروش 

  :نيدكرار ك واحدهاي توليدي به صورت زير، تحدوديت توليد را با فرض م8-4 مسأله 4-9
MWPMax

A 100=  
MWPMax

B 80=  
MWPMax

C 250=  



 137   در بازارهاي انرژي الكتريكي شركت4
 
ت توليدي با توابع هزينه زير، كه توسط دو شركي را در نظر بگيريد كتريك ال انرژي يك بازار4-10

  : شود تغذيه مي
$/h AA P  C ×= 36  

$/h BB PC ×= 31  
  :است شده   به صورت زير، تخمين زده س منحني تقاضا براي اين بازاركع

MWh/$  D−=π 120  
 نقطه  استفاده شد،8-4 در رقابت و با استفاده از جدولي شبيه آنچه در مثال Cournotبا فرض مدل 

 كاز ي: راهنمايي). [تك و سود هر شر، كميت، توليدقيمت(نيد ك را محاسبه تعادل اين بازار
  .] قابل قبول استMW5دقت . نيدك استفاده 1گسترده صفحه

  . بنويسيد و حل نماييد10-4 را براي مسأله  شرايط بهينگي4-11
 نشان داده شده در جدول زير را در نظر ي و قالب قيمت10-4اي مثال   تلمبه ذخيره نيروگاه4-12

مخزن در ابتدا خالي (ند كبردار همان راهبرد مثال مذكور را اتخاذ  ه بهرهكبا اين فرض . بگيريد
ن سطح هستند و توربين در ساعاتي تري نييها در پا ه قيمتكشود  است، پمپاژ در ساعاتي انجام مي

 در طي اين چرخه ، سود يا زيان اين نيروگاه را)آيد ها بيشترين هستند، به چرخش در مي ه قيمتك
   چقدر باشد تا سود يا زيان مساوي صفر شود؟بازده نيروگاه. نيدك محاسبه يبردار بهره

  
 6 5 4 3 2 1 يبازه زمان

  قيمت
($/MWh) 

92/40 39/39 18/39 65/40 42/45 34/56 

 12 11 10 9 8 7 بازه زماني

  قيمت
($/MWh) 

05/58 15/60 39/63 85/59 54/54 50/49 

                                                           
1 Spreadsheet  
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   و خدمات جانبي امنيت سيستم5
   مقدمه1- 5

هاي برق با  يكي از تفاوت. گيرد  الكتريكي، تنها به پشتوانه يك سيستم قدرت شكل مي انرژيبازار
 كه با استفاده از سيستم اي جز اين ندارند كنندگان بازار، گزينه ديگر كاالها در اين است كه شركت
 ديديم، محروم ماندن از انرژي 4گونه كه در فصل  همان. موجود، انرژي را بخرند يا بفروشند

ه قطع خدمات به توليدكننده، با ككننده بسيار پرهزينه است؛ در حالي  الكتريكي براي مصرف
بنابراين كاربران . تري براي او دارد، هزينه كممحروم كردن او از فروش توان خروجي نيروگاه

از سوي . مند شوند سيستم حق دارند از سطح معيني از پيوستگي در خدمات سيستم قدرت، بهره
  . در عرضه، بايد با ارزشي كه براي كاربران دارد، سازگار باشدتيديگر، هزينه تأمين اين امن

ي حفظ سيستم در وضعيتي است كه با تغيير نكردن  قدرت به معنا1به بيان ساده، امنيت سيستم
اين بدان معناست كه هيچ عنصري خارج . شرايط بيروني، به طور نامحدود به كار خود ادامه دهد

براي مثال، توان هيچ خط انتقالي نبايد به حدي برسد . از محدوده ايمن عملكردي خود، كار نكند
.  اهمي، باعث انحناي بيش از حد خط و ايجاد خرابي آن شود ناشي از تلفاتيكه افزايش دما

ها هزار جزء  در سيستمي كه از ده. متأسفانه فرض عدم تغيير شرايط بيروني، بسيار خوشبينانه است
به ويژه اينكه برخي از اين عناصر . تشكيل يافته است، خرابي يك عنصر رويدادي نادر نيست

در معرض ) ها چون نيروگاه(در شرايط اقليمي نامساعد و عناصر ديگري ) مانند خطوط انتقال(
هزينه اجتماعي خروج مشتريان چنان باالست كه اجماع جهاني . گيرند تغييرات مكرر دما قرار مي

هاي قدرت بايد در اختالالت معمول، بدون قطع گسترده بار، به كار خود  بر اين است كه سيستم
تم قدرت بايد در پي هرگونه اختالل متداول، پايدار بماند و در وضع جديد يعني سيس. ادامه دهند

بنابراين . م آن را به شرايط عادي بازگرداندبردار سيست به عملكرد خود ادامه دهد تا زماني كه بهره
 حوادث از پيش بردار نه فقط بايد به تكامل سيستم بينديشد، بلكه بايد به عواقب مجموعه بهره

خروج هر كدام از عناصر سيستم : حوادث محتمل، نوعاً عبارتند از. تعريف شده هم توجه كند
احتمال وقوع دو خرابي تقريباً همزمان و مستقل از هم در ). ها، مولدها، و عناصر موازي شاخه(

  .شود سيستم قدرت، معموالً آنقدر كم است كه در نظر گرفته نمي

                                                           
1 System security 
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 بهره 2 و پيشگيرانه1برداران از هر دو روش اقدامات اصالحي ادث ممكن، بهرهدر مقابله با حو
شوند كه سيستم در وضعيتي قرار گيرد كه  اي طراحي مي معيارهاي پيشگيرانه به گونه. برند مي

ار كردن سيستم در كمتر از در عمل اين به معناي ك. رخداد يك حادثه باعث ناپايداري آن نشود
  .، بر ممكن نبودن برخي مبادالت، داللت داردظرفيت كامل آن است كه از منظر بازار

  1-5 مثال 5-1-1-1
 باشد، MW100اگر ظرفيت هر دو واحد توليدي .  با دو مولد را در نظر بگيريد1-5سيستم شكل 

 در نظر MW200، و نه MW100 قابل تأمين است، اي كه به طور ايمن توسط اين سيستم بار بيشينه
. شود ظرفيت اضافي، زماني مورد نياز است كه يكي از مولدها ناگهان خراب مي. شود گرفته مي

  .تواند با حاشيه ايمني كوچكتري عمل كند سيستمي با واحدهاي توليدي بيشتر، به وضوح مي
شود و تنها در  يك اختالل انجام مياقدامات اصالحي به منظور محدودسازي عواقب ناشي از 

 همه منابعي كه ملزم به انجام اقدام در يك محيط سنتي. گردد صورت رخداد اين اختالل اتخاذ مي
از سوي . باشد كپارچه عمودي ميي) با ساختار(رساني  اصالحي هستند، تحت كنترل شركت خدمت

. باشد كنندگان در صنعت مي  برخي از اين منابع، متعلق به ديگر شركتديگر در يك محيط رقابتي
 شوند يباشند و بايد به عنوان خدمتي تلقّ م نميبردار سيست بنابراين آنها ديگر آزادانه در اختيار بهره

اميم؛ زيرا وظيفه ن  مي3گونه خدمات را خدمات جانبي اين. شوند كه بر مبناي تجاري خريداري مي
، همان در حالي كه نتيجه برخي خدمات جانبي. پشتيباني از مبادالت كاالي اصلي را بر عهده دارند

 الكتريكي است، اما غالباً اهميت اين خدمات، از يك توانايي بالقوه براي تحويل تحويل انرژي
شان  در نتيجه ارزش آنها بايد بر حسب توانايي. رود از، فراتر مياي ديگر به هنگام ني انرژي يا وسيله

پرداخت بابت خدمات جانبي، نبايد بر حسب انرژي . گيري شود گويي به نيازها اندازه در پاسخ
بنابراين بايد .  انرژي محسوب نموداي براي بازار انجام شود و اين خدمات را نبايد به عنوان توسعه

اي براي تضمين تأمين آنها و نيز پرداخت بابت اين خدمات اساسي در نظر   جداگانهسازوكار
  .گرفت

 هاي تأثيرگذار بر سيستم قدرت و امنيت در ادامه اين فصل، ابتدا به تحليل انواع مختلف آشفتگي
آنگاه بحث . شماريم  نياز را بر مي موردبر مبناي اين تحليل، انواع خدمات جانبي. پردازيم آن مي
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خواهيم كرد كه ميزان مورد نياز هريك چقدر بايد باشد و سازوكارهاي تأمين آنها را بررسي 
نگريم كه چگونه  كننده خدمات جانبي به اين مسأله مي در پايان، از منظر يك عرضه. خواهيم نمود

  . بيشينه گردديبردار  يكپارچه كرد تا منافع بهرهتوان مبادله خدمات جانبي را با مبادالت انرژي مي
  

  
 .دهد  را نشان مييبردار ت بر بهرههاي امني  سيستم قدرت با دو مولد كه اثر محدوديت1-5شكل 

   توصيف نيازها2- 5
آوريم شود، در نظر مي  ناشي مي كلي بين بار و توليد عدم تعادل سيستم را كه ازيتابتدا مسائل امني .

اين تمايز چندان درست نيست؛ زيرا در . پردازيم  ميسپس به مسائل امنيتي مربوط به شبكه انتقال
  .ظر آوردبسياري از موارد بايد تعامل بين عدم تعادل و مسائل شبكه را نيز در ن

   مسائل تعادل2-1- 5
توان فرض كرد كه همه بارها و مولدها به يك  ، ميدر بحث درباره تعادل كلي بين بار و توليد

در يك سيستم مرتبط، اين شين، پايانه همه خطوط ارتباطي با مناطق ديگر يا .  وصل هستند1شين
مانند، توليد، بار، فركانس  رهاي سيستم كه ميدر اين سطح از تجريد، تنها متغي. كشورها نيز هست
اما . مانند  برابر است، فركانس و مبادالت ثابت ميتا زماني كه توليد، با مصرف. و مبادالت هستند

تعادل بين بار و توليد، همواره به دليل نوسانات در بار، كنترل غيردقيق خروجي مولدها و خروج 
  .آشفتگي روبروستناگهاني مولد يا خط، با 

برد؛ در حالي كه كمبود آن، فركانس را كاهش  ، فركانس را باال مي توليددر يك سيستم ايزوله، مازاد
شود، توسط لختي همه مولدها و بارهاي   ناشي ميآهنگ تغيير فركانس كه از عدم تعادل. دهد مي

يك عدم تعادل محلي، در سيستم متّصل به هم، شار خطوط . شود عين ميگردان متّصل به سيستم م
انحراف . دهد هاي سيستم را تحت تأثير قرار مي ارتباطي بين نواحي داراي اشكال و ساير بخش
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زاست زيرا با افزايش اندازه سيستم، كلّ لختي افزايش   در يك سيستم متّصل، كمتر مشكلفركانسي
  .يابد يم

واحدهاي توليدي در واقع .  منتهي شود1تواند به فروپاشي سيستم انحرافات فركانسي بزرگ مي
اگر فركانس بيش از . كنند اند كه در يك محدوده باريك فركانسي كار مي اي طراحي شده گونه به

. سازند  را براي محافظت، از بقيه سيستم جدا مي، واحدهاي توليديحد افت كند، ادوات حفاظتي
ها را  نمايد و قطعي  و بار را تشديد و افت فركانس را بيشتر مي توليدها عدم تعادل اين خروج
همچنين مواردي ديده شده است كه در آن به علّت خروج واحدهاي توليدي كه . دهد گسترش مي

از دست رفتن . هاي حفاظتي، سيستم فروپاشيده است اند، توسط رله د فراتر رفتهاز سرعت ايمن خو
اي  يك عدم تعادل منطقه. اين واحدها به كمبود توليد منجر و باعث فروپاشي سيستم شده است

تواند باعث قطع خطوط ارتباطي  گسترده و ناگهاني بين بار و توليد در يك سيستم به هم متّصل مي
  . مجاور را تحت تأثير قرار دهديها ري شبكهگردد يا پايدا
، معرف يك تهديد امنيتي فوري نيست؛ زيرا انحرافات تر بين بار و توليد هاي جزئي عدم تعادل

ها بايد به سرعت  با اين وجود، اين عدم تعادل. فركانسي حاصله و مبادالت غيرعمدي كم است
تر از فركانس نامي خود  سيستمي كه در پايين. شوند را باعث تضعيف سيستم ميبرطرف شوند؛ زي

شوند، براي تحمل  كند يا در آن خطوط ارتباطي به صورت سهوي بيش از حد بارگذاري مي كار مي
  .شوند تر، ناتوان مي يك حادثه احتمالي عمده

  . قدرت مجزّا، ديده شوندتوانند در يك سيستم ها مي دهد كه عدم تعادل مثال زير توضيح مي

  2-5 مثال 1-1-2-5مثال 
. دهد  در پنج بازه معامالتي نشان ميBordurianتغييرات بار را در سيستم قدرت ) الف (2-5شكل 

  .تر سوار شده است ك تغيير متناوب آراميدهد كه بر  اين بار، نوساناتي تصادفي از خود نشان مي
كننده هست كه تقاضا در هر بازه   داراي اين فرض سادهBordurian بازار هاي برق،مانند همه بازار

 مبادله شده دهد كه بيانگر ميزان انرژي  را نشان مييا يك تابع پله) الف ( 2-5شكل . ثابت است
اول اينكه، به وضوح .  واقعي فرق دارد از دو لحاظ، با باريا اين تابع پله. باشد در هر بازه مي

دوم اينكه، اگر بازار قادر به . تواند تغييرات تصادفي و متناوب بار را در هر بازه دنبال كند نمي
ر در هر بازه با دقّت كامل باشد، انرژي مبادله شده در هر بازه برابر با انتگرال بيني نوسانات با پيش
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هاي  بيني در عمل از آنجا كه بازار بر اساس پيش. اي روي هر بازه خواهد بود ي توان لحظهتقاضا
. كند، ميزان انرژي مبادله شده در بازار انرژي، يك متوسط دقيق از بار واقعي نيست غيردقيق كار مي

در عمل مولدها قادر . دهد ، همچنين كل خروجي مورد انتظار مولدها را نشان مييا اين تابع پله
، بيانگر خروجي )الف (2-5چين در شكل  خط. نيستند اين تغييرات را با دقت كامل برآورده سازند

عالوه بر . فروشند واقعي واحدهاي توليدي است كه توليدكنندگان آن را از طريق بازار انرژي مي
 از يك بازه به بازه ديگر وجود هايي در گذار هاي جزئي در هر بازه، همچنين تفاوت برخي اختالف

آل  توانند به مشخصه ايده دارد؛ به دليل محدوديت واحدها در نرخ تنظيم خروجي خود، مولدها نمي
 بسيار حادتري در مثال ما، عدم تعادل. شود دست يابند  خود كه از مبادالت بازار نتيجه ميتوليد

اين عدم تعادل به علت خروج . دهد  رخ مي4ده و بار در وسط بازه ش يريز بين توليد برنامه
  .ناگهاني يك واحد توليدي بزرگ است

اين . دهد  و بار را نشان ميشده توسط بازار ريزي  واقعي برنامهاختالف بين توليد) ب (2-5شكل 
:  متفاوت است بين بار و توليد، داراي سه مؤلفه با اثر زمانيعدم تعادلدهد كه  منحني شرح مي

يك نسخه هموار . نوسانات سريع تصادفي، نوسانات كندتر متناوب و كمبودهاي بزرگ ناگهاني
  .ب كندتر را نمايان نمايد به اين شكل افزوده شده است تا تغييرات متناوشده نوسانات بار

 در يك  بين بار و توليدهاي بسياري باعث عدم تعادل دهد، پديده طور كه مثال اخير نشان مي همان
  هاي عدم تعادل ها باعث يكي از مؤلفه از آنجا كه هر كدام از اين پديده. شوند  رقابتي برق ميبازار

بردار  در اين حالت بهره. شود، بهتر است كه با هر يك جداگانه رفتار كنيم  خاص مي1مانيبا اثر ز
 مختلفي را براي برخورد با هر مؤلفه خاص از كل عدم تعادل چاره تواند خدمات جانبي م ميسيست

  .انديشي كند
، طراحي شده است تا مشكل نوسانات سريع در بار و تغييرات كوچك 2انسكتنظيم فرخدمت 

اين خدمت به حفظ فركانس سيستم در مقدار نامي يا نزديك آن و .  را حل كندناخواسته در توليد
نوعاً واحدهاي توليدي كه . كند هاي قدرت كمك مي كاهش مبادالت غيرعمدي با ديگر سيستم

اين . باشند توانند خروجي خود را به سرعت كاهش يا افزايش دهند، ارائه دهنده اين خدمت مي يم
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 2معموالً از آنها تحت كنترل خودكار توليد.  مجهز باشند1واحدها بايد به شبكه متّصل و به گاورنر
  .شود  مييبردار بهره
 هستند، نوسانات كوچكتر، به ويژه تغييرات 3ردگيري بارحدهاي توليدي كه ارائه دهنده خدمت وا

بديهي است اين واحدها بايد به . دهند آورد، سامان مي  برق در نظر نميدرون يك بازه را كه بازار
  . داشته باشندسيستم متصل باشند و توانايي پاسخ به اين تغييرات بار را

كننده آنها دائماً كار  كند كه مولدهاي ارائه ، كمابيش الزام مي و ردگيري بارانسكخدمات تنظيم فر
با . بيني هستند نسبتاً كوچك و اقدامات ردگيري بار نسبتاً قابل پيش انسكاما اقدامات تنظيم فر. كنند
 نزديك به صفر، و حفظ فركانس نزديك به مقدار نامي آن، اين خدمات به لداشتن عدم تعاد نگه

اند تا   طراحي شده4ذخيرهاز سوي ديگر، خدمات . روند عنوان معيارهاي امنيتي پيشگيرانه به كار مي
.  هستند را حل كنندبيني كه تهديدكننده پايداري سيستم مسأله كمبودهاي توان غيرقابل پيش

با اين وجود، تأمين خدمات ذخيره . روند خدمات ذخيره براي تدارك اقدامات اصالحي به كار مي
  .تواند به عنوان شكلي از اقدامات امنيتي پيشگيرانه محسوب شود مي

كنند،   ارائه مي5 چرخانذخيرهواحدهايي كه . شوند  معموالً به دو دسته تقسيم ميخدمات ذخيره
از . بايد به تغيير فركانس به سرعت پاسخ دهند و كل ظرفيت ذخيره آنها فوراً در دسترس قرار گيرد

كنند، الزم نيست فوراً نسبت به   ارائه مي6ملكذخيره مسوي ديگر، واحدهاي توليدي كه خدمات 
هاي خدمات ذخيره مكمل،  بسته به قوانين محلي، برخي از شكل. هندنش نشان دكاين تغيير وا

توانند به سرعت در  ممكن است توسط واحدهايي ارائه شود كه با شبكه سنكرون نيستند، اما مي
در برخي موارد، مشترياني كه موافق با قطع بار خود در مواقع اضطراري هستند، . مدار قرار گيرند

در تعريف خدمات ذخيره، عالوه بر سرعت و نرخ . نده خدمات ذخيره باشندكن توانند ارائه نيز مي
پاسخ، ميزان زماني كه طي آن واحدهاي توليدي بايد بتوانند اين پاسخ را حفظ كنند، مشخص 

جهي ن و اندازه سيستم، تغييرات قابل توهمه اين پارامترها، بسته به معيار قابليت اطمينا. شود مي
براي مثال، پيشگيري از انحرافات ناخواسته فركانسي در يك سيستم ايزوله، نيازمند . دارند
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هاي يك سيستم بزرگ به هم پيوسته عمل  هايي است كه با سرعت بيشتري نسبت به ذخيره ذخيره
  .كنند مي

  
هاي ناشي از اين  عدم تعادل) ب ( در پنج بازه بازارنوسانات نوعي بار و توليد) الف (2-5شكل 

 نوسانات

.  تمايزي روشن قائل شويميساز  و انرژي متعادل1يساز شايسته است بين خدمات جانبي متعادل
هاي بسيار مختلف  متأسفانه، وجود طرح. شود  انرژي مبادله مييا  در بازار لحظهيساز انرژي متعادل
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به طور كلي، اگر زماني كه . سازد بندي بدون ابهام را غيرممكن مي در بازارهاي برق، ارائه يك رده
تواند بخش  م ميبردار سيست شود، كوتاه باشد، بهره  واقعي سپري مي- و زمان بين بسته شدن بازار

از سوي ديگر اگر بازار بر اساس روز .  بخرديا سازي را از بازار لحظه اي از نيازهاي متعادل عمده
  .د نياز است موريساز  كار كند، احتماالً يك سازوكار پيچيده براي تدارك خدمات متعادل1بعد

 يك واحد توليدي، مهمترين عامل در تعيين توانايي آن در ارائه خدمات نرخ تنظيم خروجي
در برخي موارد، مكان واحد در شبكه ممكن است روي توانايي آن در ارائه اين .  استيساز متعادل

» اصلي« با تراكم دائمي به قسمت 2 كه از طريق يك شاهراه انتقاليك نيروگاه. خدمات تأثير بگذارد
سيستم متصل است، يك گزينه مناسب براي ارائه اين خدمات نيست؛ زيرا ممكن است توانايي 

  . محدود شودافزايش خروجي آن با اين قيود انتقال

  3-5 مثال 5-2-1-2
 را نشان  و پاسخ خدمات ذخيرهپاسخ فركانسي سيستم در پي يك خروج عمده توليد 3-5شكل 

، 12:25:30 در ساعت 1995 آگوست 15در . اين مثال بر اساس يك حادثه واقعي است. دهد مي
صب اين سيستم داراي ظرفيت ن.  توليد از سيستم قدرت بريتانياي كبير قطع شدMW1220ناگهان 

بنابراين در .  با سيستم ديگري نيستacباشد؛ اما داراي هيچ اتصال   ميGW65شده كل در حدود 
 ذخيره كه براي دو دسته اصلي خدمات جانبي. باشد معرض نوسانات فركانسي قابل توجه مي

 بايد ظرف 3پاسخ اوليه. كنند  منعكس مي از اين سيستم تعريف شده اند، اين ويژگي رايبردار بهره
پاسخ .  ثانيه بعدي قابل حفظ باشد20 قرار گيرد، و براي مدت  ثانيه به طور كامل در اختيار10

 بعدي  دقيقه30 ثانيه بعد از حادثه در دسترس قرار گيرد و براي مدت 30 بايد كامالً ظرف 4ثانويه
توان ديد، پاسخ اوليه، افت فركانسي را قبل از آنكه به حد  گونه كه در شكل مي همان. حفظ شود

سپس پاسخ ثانويه، كمك كرده تا فركانس .  برسد، متوقّف ساخته استHz5/49اشباع آن در 
عت هاي گازي كه در سا به هرحال، در اين حالت توربين. سيستم به مقدار نامي خود نزديكتر شود

توانيم آن را در انتهاي راست  اندازي شدند، باعث افزايش فركانس شدند كه مي  راه12:29:20
  .نمودار مشاهده كنيم

                                                           
1  Day -ahead Market گردد  در روز بعد تشكيل ميتحويل انرژي كه براي  است بازاريبه معناي. 

2 Transmission corridor 
3 Primary response  
4 Secondary response 
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  به دنبال يك خروج عمده توليد مثالي از پاسخ فركانسي و ذخيره3-5شكل 

  مسائل شبكه 2-2- 5

  ل توانهاي انتقا  محدوديت5-2-2-1
ها در سطح يك ناحيه جغرافياي وسيع،  ها و توليدكننده كننده در يك سيستم قدرت واقعي، مصرف

ها و  با تغيير بارها و توليدها، جريان شاخه. باشند اند و توسط يك شبكه به هم متصل مي پراكنده
ت در م بايد اثر اين تغييرات را بر امنيبردار سيست بنابراين بهره. يابد هاي شبكه نوسان مي ولتاژ گره
 يبردار عالوه بر بررسي مداوم اينكه هيچ تجهيزي خارج از محدوده ايمن خود بهره. نظر بگيرد

وان نقطه اين تحليل به عن. دهد  كامپيوتري انجام مي1بردار متناوباً يك تحليل پيشامد شود، بهره نمي
كند كه هيچ حادثه محتملي  گيرد و بررسي مي شروع، وضعيت فعلي سيستم قدرت را در نظر مي

تواند چندين شكل داشته  بسته به طبيعت سيستم قدرت، اين ناپايداري مي. سيستم را ناپايدار نسازد
  :باشد

در اين . كند ميدر پي خروج يك خط، توان انتقالي آن مسير جديدي در شبكه براي خود پيدا * 
. مرحله پس از حادثه، يك يا چند خط ممكن است بيش از ظرفيت حرارتي خود بارگذاري شوند

                                                           
1 Contingency analysis 
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خطوط باعث  1ربا م اين وضعيت را به سرعت اصالح نكند، اضافهبردار سيست در صورتي كه بهره
به طور مشابه . گردد روج خط ميافزايش انحناي خط شده، موجب بروز خطا و خ

هاي  ترانسفورماتورهاي بيش از حد بارگذاري شده ممكن است از مدار خارج شوند تا از آسيب
هاي متوالي خطوط به واسطه بارگذاري بيش از حد، باعث  خروج. گيري شود حرارتي مربوطه پيش

 . منجر شودشود و ممكن است به فروپاشي سيستم ه ميكتضعيف بيشتر شب

تواند باعث محروم شدن  خروج ناگهاني يك واحد توليدي يا ادوات جبران توان راكتيو، مي* 
تواند به قدري  طور مشابه، خروج يك شاخه مهم مي به .  مورد نياز شود2سيستم از پشتيباني راكتيو

اين حالت ممكن .  در شبكه شود كه توسط سيستم قابل جبران نباشدباعث افزايش تلفات راكتيو
 .است باعث فروپاشي ولتاژ در يك ناحيه يا حتي در كل شبكه شود

تواند زاويه روتور برخي مولدها را به قدري   با بارگذاري بسيار زياد مييوقوع خطا در خط* 
شود كه يك يا  اين باعث مي. دا شودافزايش دهد كه بخشي از شبكه از لحاظ ديناميكي از بقيه ج

 . متعادل نيستندهر دو ناحيه فروپاشند؛ زيرا ديگر در آنها بار و توليد

تواند منشأ اين انواع ناپايداري  اي است كه هر حادثه محتملي مي وقتي وضعيت سيستم به گونه
  .برداران بايد اقدامات پيشگيرانه اتخاذ كنند باشد، بهره

براي مثال، . نظر دارد اي بسيار كوچك يا قابل صرف ارگيري برخي اقدامات پيشگيرانه هزينهبه ك
توانند حاشيه مربوط به فروپاشي ولتاژ را افزايش دهند؛ اين كار به وسيله تنظيم  برداران مي بهره
 و راكتورها يهاي خازن ن بانك مولدها يا با سوئيچ كردهاي ترانسفورماتورها و نقطه تنظيم ولتاژ تپ

عالوه با تغيير مسير شارش توان اكتيو به وسيله ترانسفورماتورهاي جابجاگر فاز،  به. شود انجام مي
در حالي كه اين راهكارهاي پيشگيرانه ارزان، . يابد بارهاي بعد از حادثه كاهش مي احتمال اضافه

همين كه بار سيستم . ت سيستم، محدود استتوانند بسيار كارا باشند، سهم هريك در امني مي
ردن شارش توان اكتيو بر كرسيم كه ايمني سيستم تنها با محدود  اي مي يابد، به نقطه افزايش مي

ها ميزان توان توليدي مولدهاي متصل  اين محدوديت. ها قابل حفظ خواهد بود روي برخي شاخه
بنابراين . كند  قابل فروش منع مي حداكثر انرژيا را از توليدسازد و آنه ها را مقيد مي به اين شاخه

  .اي قابل توجه دارد محدوديت روي شارش توان اكتيو هزينه

                                                           
1 Overload  
2 Reactive support 
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  4-5 مثال 5-2-2-2

 را در نظر گرفته، ميزان تواني را كه واحدهاي 4-5سيستم دو باسه نشان داده شده در شكل 
. كنيم  بفروشند، محاسبه ميBقادرند به بار متصل در باس  Aتوليدي موجود در باس 

اگر هر خط بتواند . شوند  به راحتي محاسبه ميهاي ناشي از ظرفيت حرارتي خطوط محدوديت
MW200 را پيوسته بدون افزايش دما حمل كند، بيشترين توان قابل حصول از واحد A در باس B 

 شود تا در حالتي كه يك  ظرفيت اضافي خط بايد ذخيره MW200.است محدود MW200به 
 قابل توجه را ياين حاشيه امنيت. شود، به كار آيد دهد و يكي از خطوط قطع مي خرابي رخ مي

فرض كنيم هر . پذير باشد توان كاهش داد؛ مشروط بر اينكه اقدام اصالحي پس از حادثه امكان مي
 دقيقه بدون انحنا و ايجاد 20بيشتر از ظرفيت نامي خود را براي % 10 بار به ميزان خط بتواند يك

م بتواند از واحد توليدي در بردار سيست اگر بهره. ها تحمل كند خرابي ديگر و بدون آسيب به هادي
  .رود  باال ميMW220 تا B به  A  از اضافي بگيرد، توان بيشينه قابل انتقالB ،MW20باس 

  
 ت بر عملكرد شبكه سيستم قدرت با دو باس براي توضيح اثر محدوديت امني4-5شكل 

 داد، نيازمند اطالعات  انتقالB به Aتوان از   بر بيشينه تواني كه ميبراي محاسبه اثر پايداري گذرا
 مانند Bكنيم كه باس  براي پرهيز از محاسبات غيرضروري، فرض مي.  سيستم هستيمبيشتري از

 ثانيه دارد كه آن را 2 برابر با H، ثابت لختي Aكند و مولد در باس  نهايت عمل مي يك باس بي
. ل كرد مدp.u.9/0  برابر با ′Xتوان به عنوان يك ولتاژ ثابت در پشت يك راكتانس گذراي  مي

 ثابت نگه داشته p.u.1ولتاژ در هر دو باس در مقدار . باشد  ميp.u. 3/0راكتانس هر خط برابر با 
كنيم كه  فرض مي.  استAبدترين حادثه در اين سيستم، خرابي در خطي نزديك باس . شود مي

ي با كاربرد يك برنامه پايدار. شود  با خروج خط خراب بر طرف ميms 100چنان خرابي، طي 
 B به Aتوان از  توان به راحتي محاسبه كرد كه تحت اين شرايط، بيشترين تواني كه مي گذرا، مي

  .باشد  ميMW108فرستاد بدون اينكه پايداري گذراي شبكه به خطر بيفتد برابر با 
باز هم براي پرهيز . كنيم  بررسي ميB به Aوان از  ت را بر محدوديت انتقالاكنون اثر ناپايداري ولتاژ

كنيم كه زماني به نقطه  پذيريم و فرض مي از محاسبات غيرضروري، يك مدل ساده از سيستم را مي
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اين فرض، يك تقريب خوب اوليه از بيشينه . رسيم كه شارش توان همگرا نشود فروپاشي ولتاژ مي
تري از  گيري دقيق براي مواردي كه اندازه. دهد ه ميتواند تحمل كند؛ ارائ شارشي كه سيستم مي

  .تري معرفي شده است هاي تحليل پيچيده پايداري ولتاژ الزم است، روش
كنيم هيچ  ابتدا فرض مي. ل دارد شديد بر ظرفيت انتقاي اثرB در باس ميزان پشتيباني راكتيو

.  خود رسيده استMVAr به حد بااليي Bدر دسترس نيست؛ زيرا مولد در باس پشتيباني ولتاژي 
 MW198توان محاسبه كرد وقتي هر دو خط در مدار هستند،  ، ميبا اجراي يك برنامه پخش توان

 حال به هر.  كمتر گرددp.u.95/0 از حد معمول B فرستاد؛ بدون آنكه ولتاژ در B به Aتوان از  مي
از سوي . كند  فراتر رود و يكي از خطوط قطع شود، ولتاژ افت ميMW166اگر انتقال توان از 

توان تا   در دسترس باشد، انتقال توان را ميB پشتيباني راكتيو در باس MVAr25ديگر اگر 
MW190ولتاژ شود  افزايش داد بدون آنكه خروج خط باعث فروپاشي.  

 قرار B به Aترين محدوديت را بر روي توان بيشينه انتقالي از  ، سختدر اين مثال، پايداري گذرا
تر تعيين  هايي پيچيده  با در نظر گرفتن مدلهاي عملي، توان بيشينه قابل انتقال در سيستم. دهد مي
 و عمليات بازاراين حدود اثري عميق بر روي ساختار . طلبد شود و محاسبات بيشتري را مي مي

  .اين امر را در فصل بعد به تفصيل بررسي خواهيم نمود.  الكتريكي دارا خواهد بودانرژي

   و پشتيباني راكتيو خدمات كنترل ولتاژ5-2-2-3
تواند منابع توان راكتيو را براي افزايش  بردار مي دهد كه چگونه بهره مثال قبلي همچنين نشان مي

برخي از منابع توان راكتيو و . ميزان توان قابل انتقال از يك بخش سيستم به بخش ديگر به كار ببرد
 VARسازهاي  هاي سوئيچ شونده مكانيكي و راكتورها، جبران مانند خازن(ادوات كنترل ولتاژ 

بردار هستند و در  نوعاً تحت كنترل مستقيم بهره) هاي متغير استاتيك، ترانسفورماتورهاي با پله
به هرحال، واحدهاي توليدي، بهترين راه را براي كنترل ولتاژ ارائه . صورت نياز قابل كاربرد هستند

اي تعريف شود كه در آن، شرائط استفاده  بايد به گونه» 1خدمت كنترل ولتاژ«بنابراين . دهند مي
مولدهايي كه اين . هاي توليدي مشخص شود م از منابع تحت مالكيت شركتبردار سيست بهره

. كنند  توان اكتيو خود، جذب يا توليد ميكنند، توان راكتيو را همراه توليد خدمت را ارائه مي
تاژ شكل اي براي پشتيباني توان راكتيو يا كنترل ول توان تصور كرد كه تجارت جداگانه همچنين مي

  .گيرد

                                                           
1 Voltage control service 
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در تعريف خدمت كنترل ولتاژ، نه فقط عمليات سيستم تحت شرايط عادي، بلكه در شرايط امكان 
، يبردار برداران در شرايط عادي بهره بهره. بيني نيز بايد در نظر گرفته شود هاي غيرقابل پيش خروج

ر يك محدوده نسبتا باريك در حدود ولتاژ نامي ها د منابع توان راكتيو را براي حفظ ولتاژ همه باس
  :اين محدوده نوعاً عبارت است از. برند به كار مي

)5-1( .u.p/V.u.p/ 051950 ≤≤ 

،  در اين محدوده تا حدي با نياز به كاربرد رگوالسيون ولتاژ در شبكه توزيعحفظ ولتاژهاي انتقال
حفظ ولتاژ برابر با . كند تر مي  از سيستم انتقال را ايمنيبردار مچنين بهرهاين امر ه. شود توجيه مي
به طور . است تر  حد پاييني دلخواه. دهد تر از حد بااليي، احتمال خرابي عايق را كاهش مي يا پايين

تاژ را در صورت كلي، تثبيت ولتاژها در مقداري خيلي باالتر از شرايط عادي، احتمال فروپاشي ول
در هر حال يك مشخصه ولتاژ خوب، ايمني ولتاژ . دهد بيني كاهش مي يك خروج غيرقابل پيش
 راكتيو را در بقيه خطوط خروج يك خط با بار بسيار زياد، تلفات. كند سيستم را تضمين نمي

يزان توان راكتيو مورد نياز م. شود عدم جبران اين تلفات منجر به فروپاشي ولتاژ مي. دهد افزايش مي
 نياز است؛ لذا يبردار در پي يك خروج، بسيار بيشتر از ميزاني است كه در شرايط عادي بهره

، بلكه بايد بر يبردار  در شرايط عادي بهرهخدمت كنترل ولتاژ نه فقط بر حسب توانايي تنظيم ولتاژ
خدمت معموالً خدمت كنترل ولتاژ، . و در شرايط اضطراري تعريف شودياساس تأمين توان راكت

  .شود  ناميده ميپشتيباني راكتيو

  5-5 مثال 5-2-2-4
 را با راكتيوتوانيم ماهيت خدمات كنترل ولتاژ و پشتيباني  ، ميبا كاربرد دوباره يك برنامه پخش بار

هر خط .  نشان داده شد، بررسي كنيم4-5استفاده از يك مثال با دو باس، مشابه آنچه در شكل 
 نشان داده شده، مدل شده 5-5 كه در شكل π در اين سيستم با استفاده از يك مدار معادل انتقال
بردار چگونه با استفاده  كنيم كه بهره ابتدا بررسي مي. باشد ، يك ميB بار در باس ضريب توان. است

كنيم كه ولتاژ در باس  فرض مي. كند ، ولتاژ را در اين باس كنترل مي Bاز توانايي راكتيو مولد باس
Aانتقالي از دهد وقتي ميزان توان  نشان مي6-5شكل .  در مقدار نامي خود ثابت نگهداشته شود 

 كوچك است، توان راكتيو توليد شده توسط خازن معادل موازي خطوط، از توان B به Aباس 
 بايد اين مازاد را Bمولد در باس . رود هاي معادل سري فراتر مي راكتيو مصرف شده در راكتانس

 100لي بين وقتي كه ميزان توان انتقا. براي حفظ ولتاژ در حد بااليي محدوده قابل قبول جذب كند
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اي است كه ولتاژ به طور طبيعي درون محدوده قابل   است، تعادل توان راكتيو به گونهMW145و 
وقتي كه انتقال توان از .  الزم نيستBدر اين شرايط تزريق توان راكتيو در باس . ماند قبول مي

MW145ط بايد با يك تزريق توان راكتيو در باس  در اين خطورود، تلفات توان راكتيو  فراتر ميB 
  .جبران گردد؛ تا اجازه ندهد ولتاژ از حد پاييني آن كمتر شود

  
 5-5 در مثال  خطوط انتقالπمدل  5-5شكل 

  
تاژ ول. 5-5 سيستم دو باسه در مثال B تغييرات در تزريق توان راكتيو و ولتاژ در باس 6-5شكل 

، به )چين خط(و تزريق توان راكتيو الزم براي حفظ اين ولتاژ در محدوده عادي آن ) خط ممتد(
 . نشان داده شده استAعنوان تابعي از توان انتقالي از باس 

 بطلبد، B در باس  بسيار بااليي را براي تنظيم ولتاژ قطع شود، يا قيمتBاگر مولد متصل به باس 
وقتي ميزان توان .  كنترل كندAار ولتاژ مولد باس كتواند آن را با تنظيم نقطه  م ميبردار سيست بهره

تر از حد بااليي آن، نقطه  براي حفظ ولتاژ در پايين.  باالستBانتقالي كوچك باشد، ولتاژ در باس 
اين بدين معناست كه توان راكتيو بايد به وسيله . ده شود بايد پايين آورAتنظيم ولتاژ مولد در باس 

، Bشود، ولتاژ در باس   منتقل ميMW49دهد كه وقتي   نشان مي1-5جدول . اين مولد جذب شود
 توان كمتر امكان پذير بنابراين انتقال.  در حد پاييني آن استAدر حد بااليي و ولتاژ در باس 
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 بايد افزايش داده شود تا Aتي انتقال توان باالست، نقطه تنظيم ولتاژ مولد از سوي ديگر وق. نيست
دهد كه وقتي اين انتقال توان به   نشان مي1-5جدول .  را باالتر از حد پاييني آن نگه داردBولتاژ 
MW5/172رسد، ولتاژ در باس   ميA در حد بااليي و ولتاژ در Bيك .  در حد پاييني آن است

 ممكن است باعث نقض يك حد ولتاژ در باس MW5/172ا بيش از ي MW49كمتر از انتقال توان 
A يا Bتزريق توان راكتيو بيشتر در باس .  شودAفايده است ، خارج از اين محدوده انتقال توان، بي .

توان نتيجه گرفت حتي در شرايط عادي، كنترل محلي ولتاژ بسيار كاراتر از كنترل از راه  بنابراين مي
  . استدور

 A مولد در باس  با كاربرد نقطه تنظيم ولتاژB حدود كنترل ولتاژ در باس 1-5جدول 

 MW( BV)p.u.( AV)p.u.(   )MVAr(AQ( توان انتقال

49 05/1 95/0 3/68- 

5/172 95/0 05/1 7/21 

 

  
 B و A در پي خروج يكي از خطوط بين B الزام پشتيباني توان راكتيو پس از حادثه در باس 5-7

 نهفته VAR واقعي  در توليدگونه كه پيشتر ذكر شد، ارزش واقعي خدمات پشتيباني راكتيو همان
لوگيري از فروپاشي ولتاژ در پي يك خرابي نيست؛ بلكه در توانايي فراهم كردن توان راكتيو و ج

تواند تخمين تقريبي از ميزان توان راكتيوي كه بايد بعد از يك   مييك برنامه پخش توان. است
تر نياز  براي محاسبه دقيق. خروج تزريق گردد تا مانع از فروپاشي ولتاژ شود، به دست دهد
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دهد كه   نشان مي7-5شكل .  اثرات ديناميكي را نيز در نظر گرفتهاي توان راكتيو بايد ذخيره
 تزريق شود تا در پي خروج يكي از دو خط سيستم، مانع از Bچقدر توان راكتيو بايد در باس 

 توسط مولد متصل به آن در مقدار نامي آن Aپيش از حادثه، ولتاژ در باس . فروپاشي ولتاژ گردد
 است، سيستم MW85 توان كمتر از دهد كه وقتي انتقال ر نشان مياين نمودا. شود داشته مي نگه
به هر حال الزام .  تحمل كندBتواند يك خروج از خط را بدون پشتيباني راكتيو در باس  مي

  .رود پشتيباني توان راكتيو پس از حادثه به سرعت فراتر از اين آستانه مي
شود، قبل و بعد   منتقل ميB به A  از MW130در حالتي كه هاي توان راكتيو را   تعادل8-5شكل 

در . دارد مي ، ولتاژ را پيش و پس از خروج در مقدار نامي آن نگهBمولد در . دهد از حادثه نشان مي
كنند كه بايد توسط مولد   مي توان راكتيو توليدMVAr25شرايط پيش از حادثه، خطوط در حدود 

بعد از حادثه هر دو مولد بايد به .  استMW3 توان اكتيو در حدود تلفات. دد جذب گرAدر باس 
اكنون به جاي توليد توان راكتيو، . خط ديگر توان راكتيو تزريق كنند تا مانع از فروپاشي ولتاژ شود

 افزايش MW15از سوي ديگر، تلفات توان اكتيو فقط تا . كند  مي  مصرفMVAr107اين خط 
  .يابد مي
  
 

  
  شارش توان اكتيو و راكتيو پيش و پس از حادثه در سيستم با دو باس8-5شكل 
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   خدمات پايداري5-2-2-5

ت شبكه را برداران سيستم ممكن است نياز داشته باشند كه ساير خدمات امني  بهرهيهمچنين گاه
 توانند مسائل پايداري گذرا ، مي1يهاي هنگام خراب روشبراي مثال، . ندنيز از مولدها به دست آور

  .را كاهش دهد
ها اثري بر روي وضعيت فعلي سيستم قدرت ندارند اما در زمان رخداد يك خرابي، به  اين روش

 ا براي حفظ پايداري سيستم از مدار خارجا برخي از بارها ريصورت خودكار برخي از توليدها و 
 تنظيمات جزئي را براي خروجي مولدها انجام 2پايدارسازهاي سيستم قدرتطور مشابه  به. كنند مي
 را بل انتقالها، توان قا عمل اين پايداركننده. نندكه را ميرا كدهند تا نوسانات قابل انتشار در شب مي

  .دهد افزايش مي

   بازيابي سيستم2-3- 5
شود و باعث  م، يك اختالل گهگاه از كنترل خارج ميبردار سيست هاي بهره با وجود بهترين تالش

سيستم به عملكرد تر  در اين حالت، بازيابي هر چه سريع. شود فروپاشي همه سيستم قدرت مي
هاي حرارتي بزرگ، توان  اندازي مجدد نيروگاه اما راه. م استبردار سيست عادي آن، بر عهده بهره

خوشبختانه .  نيستطلبد كه در صورت فروپاشي كامل سيستم در اختيار الكتريكي قابل توجهي مي
 باتري،  يا با ذخيرهيبه طور دست) ها و مولدهاي ديزلي كوچك آبي برقمثالً (برخي از انواع مولدها 

اندازي مجدد، اطمينان  م بايد از كفايت منابع راهبردار سيست بهره. اندازي مجدد هستند قابل راه
 خدمت جانبي معموالً اين. ند تا بتواند بازيابي سريع خدمت را در هر زماني تضمين كندكحاصل 
  .شود  ناميده مي3اندازي راهخودتوانايي 

   تأمين خدمات جانبي3- 5
ت سيستم به برخي منابع نياز دارد و م، براي حفظ امنيبردار سيست در بخش قبل ديديم كه بهره

.  به دست آيدكنندگان در صنعت به شكل خدمات جانبي ، بايد از ديگر شركتبعضي از اين منابع
در اين نقطه، نيازمند بررسي دو سازوكار براي تضمين وجود خدمات جانبي به ميزان كافي براي 

ز خدمات جانبي را اجباري اولين رهيافت اين است كه تأمين برخي ا. باشيم م ميبردار سيست بهره

                                                           
1 Intertrip schemes 
2 Power system stabilizers  
3 black-start capability 
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گونه كه خواهيم ديد هر دو  همان.  براي خدمات جانبي استدومي مستلزم ايجاد يك بازار. كنيم
رهيافت مزايا و معايبي دارند و انتخاب يكي از آنها، نه فقط به نوع خدمت جانبي، بلكه به طبيعت 

  .سيستم قدرت و پيشينه تاريخي آن وابسته است

   تأمين اجباري خدمات جانبي3-1- 5
كنندگان صنعتي، به عنوان شرطي براي جواز اتصال به شبكه،  اي از شركت در اين رهيافت، دسته

براي مثال، قوانين اتّصال ممكن است براي همه .  را تأمين كنندبايد نوع خاصي از خدمات جانبي
  : كند كهواحدهاي توليدي ايجاب

كند كه همه واحدها  اين الزام تضمين مي. مجهز شوند% 4 1 با ضريب دروپبه يك گاورنر* 
 . داشته باشندسهمي يكسان در تنظيم فركانس

 يك رگوالتور فاز كار كنند و به  پس9/0فاز تا   پيش85/0قادر باشند با ضريب تواني در محدوده * 
كند كه همه واحدها در رگوالسيون ولتاژ شركت كنند  اين شرط الزام مي.  خودكار مجهز باشندولتاژ

 .و سهمي در پايداري ولتاژ داشته باشند

. دهد رساني يكپارچه عمودي نشان مي هاي خدمت اين رهيافت كمترين فاصله را از عملكرد شركت
اگرچه اجبار، امري . باشد  ميت در اختياركند كه منابع كافي براي حفظ امني ن ميهمچنين تضمي

ساده است، ولي لزوماً يك سياست اقتصادي خوب نيست، و مشكالت مشخصي در عمل پديد 
  :آورد مي
راتر از حد نياز هاي غيرضروري شود و منابعي را ف گذاري ها ممكن است سبب سرمايه اين الزام* 

ت سيستم، در كنترل فركانس شركت براي مثال همه مولدها نياز ندارند براي حفظ امني. ايجاد كند
هاي سيستم قدرت براي ميراسازي نوسانات  مشابهاً همه مولدها الزم نيست به پايدارساز. كنند

 .سيستم مجهز باشند

كنندگان  در صورت اجبار تأمين. گذارد ا مالي باقي نمياين رهيافت، جايي براي نوآوري فني ي* 
كنندگان در  هاي جديد و كاراتر براي ارائه يك خدمت از سوي شركت سنتي، با احتمال كمتري راه

 .گردد م جستجو ميبردار سيست شود يا توسط بهره صنعت معرّفي مي

قه نيست؛ زيرا تلقّي آنان اين خواهد بود كه به عرضه كنندگان مورد عال اجبار در ميان عرضه* 
افزايد، بدون آنكه در ازاي آن پرداختي به آنها صورت  اند كه بر هزينه آنها مي خدمتي مجبور شده

                                                           
1 Droop coefficient 
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هاي سنكرون آنها را   ماشينبراي مثال مولدها مدعي هستند كه توليد توان راكتيو، تلفات. بگيرد
 .دهد توانند توليد كنند و بفروشند كاهش مي گاهي ميزان توان اكتيوي را كه ميدهد و  افزايش مي

كنندگان ممكن است از ارائه برخي خدمات ناتوان باشند و يا قادر به ارائه مقرون  برخي شركت* 
اي، از ارائه خدماتي كه مستلزم تغييرات سريع در  مثالً واحدهاي هسته. به صرفه آنها نباشند

، مجبور شوند واحدهاي بسيار كارا نبايد به منظور ارائه ذخيره.  اكتيو است، ناتوانندخروجي توان
اگر به طور مركزي، مقدار ذخيره مورد نياز را تعيين كنيم و . كه در كسري از توان خود كار كنند

ه آن مشخّص كنيم، هزينه به مراتب كمتري در بر  را براي ارائ1 يا فراحديتعداد كمي واحد حدي
بنابراين اجبار را در مورد همه خدمات يا حتي براي خدماتي كه مناسب به نظر . خواهد داشت

اين . كنندگان ممكن است نياز به معافيت داشته باشند برخي شركت. توان اعمال كرد رسد، نمي مي
 .شود ها باعث اعوجاج در رقابت مي معافيت

   خدمات جانبي بازار3-2- 5
، معموالً كنندگان به ارائه خدمات جانبي با توجه به معايب اقتصادي و اشكاالت عملي اجبار شركت

. كم برخي از خدمات جانبي به راه اندازيم  را براي تأمين دستمطلوب است كه سازوكار بازار
براي خدماتي كه ميزان مورد . كل قابل ترجيح اين بازار به خدمت جانبي مربوطه بستگي داردش

نياز آنها، متغير نيست يا تغيير كمي در طي زمان دارد و نيز براي خدماتي كه در دسترس بودن آنها 
توانايي . شوند داده مي ترجيح شود، قراردادهاي بلندمدت توسط مشخصات تجهيزات معين مي

 نوعاً تحت هاي سيستم قدرت و تنظيم فركانس ، پايدارسازيهاي هنگام خراب ، روشاندازي خودراه
از سوي ديگر، براي خدماتي كه مقدار نياز به آنها تغييرات . شوند قراردادهاي بلندمدت تأمين مي

پيشنهادهاي مربوط به اين خدمات، .  مورد نياز استيا طي روز دارد، بازار لحظهقابل توجهي در 
كم بخشي از خدمات  براي مثال دست. كنند ، پيوسته تغيير ميكنش با بازار انرژي به دليل برهم

م بردار سيست اما بهره. شود ت تأمين ميمد  ضروري غالباً از طريق يك سازوكار بازار كوتاهذخيره
معموالً در پي اين است كه ريسك كمبود ظرفيت ذخيره يا اجبار به پرداخت باال براي اين ظرفيت 

همچنين در يك بازار . كند بدين منظور قراردادهاي بلندمدتي براي ارائه منعقد مي. را كاهش دهد

                                                           
1 Extra-marginal 
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ت را مد كنندگان خدمات ذخيره ممكن است تركيبي از قراردادهاي بلندمدت و كوتاه ، تأمين1بالغ
  .مناسب بيابند

تر و از لحاظ اقتصادي كاراتري را نسبت به اجبار براي تأمين  پذير بازارها سازوكارهاي انعطاف
به هرحال، هنوز معلوم نيست كه آيا رهيافت بازار محور، قابل اعمال . دهند  ارائه ميخدمات جانبي

كنندگاني كه واقعاً قادر به تأمين  به همه خدمات جانبي هست يا نه؟ در برخي موارد، تعداد شركت
 ، مانع از هستند، چنان اندك است كه امكان سوء استفاده از قدرت بازاريخدمات جانبي خاص

هاي دور در شبكه  براي مثال، در برخي مكان. شود  مييتأمين اين خدمات جانبي به صورت رقابت
 توان راكتيو در موارد انتقال، ممكن است فقط يك واحد توليدي بتواند به طرز مؤثري با توليد

 شدت كنترل گردد تا از در اين حالت بازار توان راكتيو بايد به. اضطراري، پشتيباني ولتاژ انجام دهد
  .آن سوء استفاده نشود

   از جانب تقاضا تأمين خدمات جانبي3-3- 5
هاي خدمت رساني  قبل از ايجاد رقابت در تأمين برق، واحدهاي توليدي در مالكيت شركت

متأسفانه هنوز تعاريف . دكردن  را تأمين مييكپارچه عمودي بود كه مجازاً همه خدمات جانبي
در يك محيط واقعاً . كننده اين عملكرد است خدمات جانبي در بسياري از بازارهاي برق، منعكس

كنندگان  م نبايد براي مولدها در تأمين خدمات جانبي تا زماني كه تأمينبردار سيست رقابتي، بهره
تشويق .  كيفيت ارائه كنند، اجبار يا محركي وضع كندتوانند آن خدمات را با همان ديگر مي

كنندگان،  اول اينكه تعداد بيشتر عرضه. كنندگان به پيشنهاد خدمات جانبي مزاياي زيادي دارد عرضه
دوم اينكه از يك منظر فراگير اقتصادي، تأمين . دهد  خدمات جانبي افزايش ميرقابت را در بازار

 پذير براي مثال اگر بارهاي قطع. دهد سمت تقاضا استفاده از منابع را بهبود ميخدمات جانبي از 
در آن . داشته شود  نگه را برآورده سازند، الزم نيست بخشي از ظرفيت توليدبخشي از نياز به ذخيره

 الكتريكي يعني براي همان منظور اصلي يتوان واحدهاي توليدي را براي توليد انرژ صورت، مي
هاي توليد، تركيبي از واحدهاي  اگر با پيشرفت فناوري. اند به كار برد كه براي آن طراحي شده

 ميسر شود، ممكن است الزم شود كه منابع كنترل غيرقابل انعطاف بزرگ و توليد تجديدپذير
نهايتاً اينكه ممكن است سمت تقاضا نسبت به برخي واحدهاي . ا پديد آيندسيستم از سمت تقاض

در . تري براي ارائه برخي از خدمات جانبي باشد كننده قابل اطمينان بزرگ توليدي ديگر، عرضه

                                                           
1 Mature market 
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. متر استكواقع احتمال اينكه سمت تقاضا در تأمين يك خدمت ضروري به موقع، ناتوان بماند، 
ا تركيب تعداد زيادي بار نسبتاً كوچك كه احتمال خرابي همزمان همه اين خدمت ممكن است ب

  .آنها نسبت به يك واحد توليدي بزرگ، بسيار كمتر است تأمين شود
همچنين برخي .  داراستاحتماالً سمت تقاضا بيشترين رقابت را در ارائه انواع خدمات ذخيره

ممكن ) زرگ پمپ آب با درايوهاي سرعت متغير دارندمثالً آنهايي كه بارهاي ب(كنندگان  مصرف
  . باشنداست قادر به رقابت در تأمين تنظيم فركانس

   خريد خدمات جانبي4- 5
رويي با ت سيستم در رويا، حفظ امنيدر ابتداي اين فصل بحث كرديم كه هدف از خدمات جانبي

است و بايد به صورت مركزي مديريت » سيستمي«ت، يك مفهوم امني. حوادث غيرمترقبه است
اگر يك . باشد م مسؤول خريد خدمات از طرف كاربران سيستم ميبردار سيست بنابراين بهره. شود

م بايد به تأمين بردار سيست ي پذيرفته شده باشد، بهره، براي تأمين خدمات جانبسازوكار بازار
از آنجا كه مبالغ . آنگاه بايد اين هزينه را از كاربران بگيرد. كنندگان اين خدمات، پول پرداخت كند

 شوند آنها بايد قانع. مربوطه كم نيست، كاربران احتماالً اين فرايند خريد را با دقت زير نظر دارند
 مناسب به ازاي آن پرداخت شده است و هر كاربري كه ميزان بهينه خدمات، خريداري و قيمت

  .پردازد سهم عادالنه خود را از هزينه خدمات جانبي مي

   برآورد نيازها4-1- 5
 بايد از راه تحليل ت فراهم شده از طريق خريد خدمات جانبيآل، سطح امني در حالت ايده

شود كه در آن  ت، در نقطه بهينه آن تنظيم ميبا اين تحليل، سطح امني.  تعيين شود1فايده/هزينه
توان  نه حدي را ميدر حالي كه هزي.  آن است3ت، مساوي ارزش حدي افزايش امني2هزينه حدي

ارزش حدي، بيشتر بيانگر هزينه مورد . به راحتي اندازه گرفت، محاسبه ارزش حدي دشوارتر است
ت سيستم از وقوع آن اجتناب كنندگان، در اثر قطع بار است كه از طريق امني انتظار براي مصرف

ت ردي عملي نيست، استانداردهاي امنيفايده در هر مو/از آنجا كه اجراي يك تحليل هزينه. شود مي
معموالً در اين استانداردها حوادثي كه سيستم بايد بتواند تحمل . اند توسعه يافته با تقريب حل بهينه

                                                           
1 Cost/benefit analysis 
2 Marginal cost 
3 Marginal value 
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 م در مديريتبردار سيست در رابطه با اين استانداردها و به منظور كمك به بهره. شود كند، معين مي
اند تا ميزان خدمات جانبي الزم  هاي پيچيده و ابزارهاي محاسباتي توسعه يافته سيستم قدرت، مدل

ها، خارج از حوصله اين كتاب  بحث از اين فناوري. را براي نيل به اين هدف، محاسبه نمايند
باره براي يك بحث مفصل در) Billinton and Allan ،1996(تواند به  خواننده عالقمند، مي. است
روشي براي تعيين و تخصيص نيازها براي .  مراجعه نمايدهاي محاسبه الزامات ذخيره روش

  .توصيف شده است) Pudjianto ،2002( در پشتيباني توان راكتيو
 سيستم ممكن است برداران اگر هزينه اجرايي سيستم به سادگي بر كاربران تحميل شود، بهره

 داشتن منابع بيشتر براي فراخوان در در اختيار.  بگيرندتصميم به خريد بيش از نياز خدمات جانبي
ن دليل مطلوب يبه ا. كند زمان مشكل، سيستم را براي عملكرد آسانتر و با اضطراب كمتر، كمك مي

م را به كمينه كردن هزينه خريد خدمات جانبي و محدود سيستبردار  است كه روشي انگيزشي، بهره
ت تشويق كندساختن ميزان خريد به ميزان واقعي مورد نياز آن براي حفظ امني. 

   برق متمركز در يك بازار و ذخيره همزمان انرژييساز بهينه 4-2- 5
 در سطح مناسب، آسان نيست؛ زيرا فروش يك خدمت جانبي تنظيم قيمت براي خدمات جانبي

در اولين سالهاي .  الكتريكي يا ساير خدمات نيستخاص معموالً قابل جداسازي از فروش انرژي
 در انرژي و هر نوع ذخيره.  درك نشده بودگيري بازارهاي رقابتي برق، اين مسأله چندان شكل

اين بازارها به طور متوالي بر اساس سرعت پاسخ هر خدمت، تسويه . شدند بازارهاي جدا مبادله مي
 و 2انويهشد و پس از آن بازار ذخيره ث  ابتدا تسويه مي1 براي ذخيره اوليهبراي مثال بازار. شدند مي

ايده اين بود كه منابعي كه در يك بازار موفق نبودند، . گرديد نهايتاً بازار انرژي تسويه مي
توانستند در بازارهاي ديگري پيشنهاد داده شوند كه در آنها الزامات عملكردي چندان سخت  مي

. شوند هاي بعدي در نظر گرفته نمياند، در بازار پيشنهادهايي كه در يك بازار موفق بوده. نيست
از همان رو اين رهيافت متروك . شود تجربه نشان داده است كه اين رهيافت به مشكل منجر مي

  .مراجعه نماييد) Oren ،2002(براي جزئيات بيشتر در مورد اين مسأله به . ماند
ايد در بازارهاي مشترك پيشنهاد داده شوند و اين  ب و ذخيرهاكنون اجماع كلي وجود دارد كه انرژي

 يساز اين بهينه. بازارها بايد همزمان تسويه گردند؛ تا هزينه كلّي تأمين انرژي و ذخيره كمينه شود

                                                           
1 Primary reserve  
2 Secondary reserve 
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براي به دست . كنش شديد بين عرضه انرژي و تأمين ذخيره ضروري است همزمان، به دليل برهم
، كنش، در نظر بگيريد كه براي ارائه ذخيره چرخان شتري از اين برهمآوردن درك شهودي بي

  :اين عملكرد نتايج زير را در پي دارد. مولدها بايد در سطحي كمتر از توان نامي كار كنند
 به فروش  ممكن خود راثر انرژيكتوانند حدا اند، نمي  كه به طور جزئي زير بار رفتهييمولدها* 

 .برسانند

 . كنند بيشتري توليدتر هستند بايد انرژي براي برآوردن تقاضا، بقيه مولدها كه معموالً گران* 

 خود را دارا ثر توليدك كمتر از زماني است كه حداننده ذخيره چرخان،كراندمان مولدهاي ارائه * 
 . توليدي خود داشته باشند لذا اين مولدها بايد مبالغ دريافتي بيشتري براي انرژيهستند؛

در بقيه اين .  الكتريكي را افزايش دهد انرژي، ممكن است قيمتبنابراين برآوردن الزامات ذخيره
 برق  همزمان در بازاريساز ريم تا ببينيم كه چگونه بهينهب اي را به كار مي هاي ساده بخش، مثال

كند، در حالي كه تضمين شود مولدي كه به جاي انرژي،  مركزي اين هزينه اضافي را كمينه مي
را ) Reed ) 1995براي بحث بيشتر درباره اين موضوع، . بيند كند زياني نمي ذخيره عرضه مي

  .بنگريد

  6-5 مثال 5-4-2-1
.  متغير استMW720 و MW300 برق كوچك را در نظر بگيريد كه تقاضا در آن بين ك بازاري

 از اين ذخيره MW250 مورد نياز است و كنيم كه فقط يك نوع ذخيره براي سادگي، فرض مي
چهار مولد به اين سيستم متّصل هستند و . ر شرايط باري الزم استت سيستم در هبراي حفظ امني

  .دهد  مشخصات مربوطه آنها را نشان مي2-5جدول 

  6-5 واحدهاي توليدي مثال ، خروجي بيشينه و قابليت ذخيره هزينه حدي2-5جدول 
 بيشينه ذخيره

)MW( 

  بيشينه توليد
)MW( 

  انرژيهزينه حدي
)$/MWh( 

 واحد توليدي

 1 2 250 صفر

160 230 17 2 

190 240 20 3 

 4 28 250 صفر
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 توليدي خود  به عنوان تابعي از انرژي3 و 2اي كه واحدهاي توليدي   ميزان ذخيره9-5شكل 

 .توانند ارائه دهند مي

بندي  شايستگي، رتبه  ثابتي باشند و به ترتيب درجهود اين مولدها داراي هزينه حديش فرض مي
.  كامالً متفاوت استهاي اين مولدها در ارائه ذخيره هاي يكسان، توانايي با وجود ظرفيت. شوند

م را برآورده سازد، ارائه بردار سيست اي كه الزامات مورد نظر بهره  هيچ ذخيره4 و 1واحدهاي 
تواند ارائه كنند، نه تنها به ظرفيت   مي3 و 2اي كه واحدهاي  از سوي ديگر، مقدار ذخيره. كنند نمي

 ميزان ذخيره 9-5شكل . شود آنها محدود است؛ بلكه به توانايي آنها در پاسخ دادن نيز محدود مي
ها و  ما از همه محدوديت. دهد  توليدي نشان ميي از ميزان انرژيقابل ارائه را به عنوان تابع

  .كنيم نظر مي  پايدار اين واحدها صرفهاي مربوط به كمترين توليد پيچيدگي
پيشنهادهاي مولدها براي .  بر اساس يك مدل متمركز عمل كندفرض خواهيم كرد كه اين بازار

 اي براي ذخيره  آنهاست و در قوانين بازار، پيشنهادهاي جداگانه، مساوي هزينه حدي انرژيتوليد
اين فرض آخر در صورتي منطقي است كه مولدها، در ارائه ذخيره هزينه مستقيم . شود لحاظ نمي

 توليدي را معين كند كه يريز سويه بازار، بايد برنامهبردار براي ت بهره. ديگري را متحمل نشوند
. ندك  را رعايت مييبردار سازد و نيز قيود بهره را كمينه مي) بر اساس پيشنهادها (هزينه توليد

  :توان اينگونه بيان كرد صورت مسأله را مي
4321(ولد توان توليدي هر چهار م P,P,P,P (اي را كه توسط همين واحدها ارائه  و ميزان ذخيره

4321(شود  مي R,R,R,R(طوري بيابيد كه ،:  
)5-2( 4321 2820172 PPPP +++ 

  :را با رعايت قيود زير كمينه نمايد
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  :تعادل توليد و تقاضا
)5-3( DPPPP =+++ 4321 

  :كمترين الزام براي ذخيره
)5-4( 2504321 ≥+++ RRRR 

  : واحدهاي توليديمحدوديت توليد
)5-5( 

2500
2400
2300
2500

4

3

2

1

≤≤

≤≤

≤≤
≤≤

P
P
P
P

 

  : واحدهاي توليديمحدوديت قابليت ذخيره
)5-6( 

0
1900
1600

0

4

3

2

1

=

≤≤

≤≤
=

R
R
R

R

 

  :حدهاي توليدي وامحدوديت ظرفيت
)5-7( 

250
240
230
250

44

33

22

11

≤+

≤+

≤+
≤+

RP
RP
RP
RP

 

 نتايج را براي 3-5جدول . تواند اين مسأله را به راحتي حل كند  خطي مييريز هر بسته برنامه
اي عالوه بر يافتن  چنان بسته. دهد  نشان ميMW720 تا 300 در بازه D يمقادير مختلف تقاضا

، متغيرهاي دوگان يا ضرائب الگرانژ مربوط به هر قيد را نيز  و ذخيرهگسيل اقتصادي انرژي
  .كند محاسبه مي

 الكتريكي را به دست  توليد انرژي تقاضا، هزينه حدي-ضرائب الگرانژ مربوط به قيد تعادلِ توليد
در . دهد ، هزينه حدي تأمين ذخيره را ميقيد كمترين الزام ذخيرهمشابهاً، ضريب مربوط به . دهد مي

هاي تسويه بازار براي انرژي و ذخيره در  هاي حدي به عنوان قيمت  متمركز، اين هزينهيك بازار
 .شوند نظر گرفته مي
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هر خط در . اي از مقادير تقاضا حدوده براي م6-5 براي مثال يساز  حل مسأله بهينه3-5جدول 
 .كند  از واحدها تغيير ميياين جدول به يك زير بازه تعلق دارد كه در آن فقط خروجي يك

 1P 1R 2P 2R 3P 3R 4P 4R تقاضا
(MW) (MW) (MW) (MW)(MW)(MW)(MW)(MW) (MW) 

300-420250 0 50-17060 0 190 0 0 

42-470 250 0 170 60 0-50 190 0 0 

470-720250 0 170 60 50 190 0-250 0 

 درك بهتري از معناي توانيم به راحتي راه حل را با دست امتحان كنيم و براي اين مثال ساده، مي
  . و رشد آن با تغيير تقاضا به دست آوريم ذخيرهفيزيكي قيمت

 عملياتي را داشته باشد و  كمترين هزينه حدي1 باشد و واحد MW300با فرض اينكه كمترين بار 
 كه اين واحد بايد بيشترين خروجي خود را كه گيريم  ارائه دهد، فوراً نتيجه مينتواند ذخيره

MW250تنها واحدهايي 3 و 2از آنجا كه واحدهاي .  كند است، براي همه مقادير تقاضا توليد 
ند، كتواند عرضه   ميMW160 حداكثر 2توانند ذخيره ارائه دهند و از آنجا كه واحد  هستند كه مي

 باشد، توليد MW240با فرض اينكه ظرفيت اين واحد، . د تأمين كنMW90 بايد حداقل 3واحد 
  . باشدMW150 آن بايد كمتر از انرژي

)5-8( 1500 3 ≤≤ P 

 بايد حداقل 2 ارائه كند، واحد  ذخيرهMW190تواند حداكثر   مي3مشابهاً از آنجا كه واحد 
MW60آن به  انرژيبنابراين توليد.  عرضه نمايد MW170محدود است :  

)5-9( 1700 2 ≤≤ P 

  توليدMW170 و MW50 مولد حدي است و بين2 مگاوات، واحد 420 و 300براي تقاضا بين 
 در خروجي كامل 1شود، زيرا واحد   تأمين نمي1كند، اين همان تواني است كه توسط واحد  مي

 تعيين MWh17/$ را در  انرژي، قيمت2 واحد هزينه حدي. كند  كار ميMW250يعني خود، 
، مقيدكننده نيست؛ زيرا در اين بازه از تقاضا، قيد نامساوي، براي كمترين الزام ذخيره. كند مي

  .بنابراين قيمت ذخيره صفر است. كنند ئه مي بيش از اين حد نياز، ذخيره ارا3 و 2واحدهاي 
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 6-5 براي شرائط مثال  و ذخيرههاي انرژي  قيمت10-5شكل 

شود؛ زيرا بايد   محدود ميMW170 به سقف 2 واحد ، توليدMW470 به 420با افزايش تقاضا از 
و به تدريج، خروجي خود را از . شود  مولد حدي مي3احد و.  ارائه كند ذخيرهMW60حداقل 

شود كه   تنظيم مي3 واحد  در هزينه حدي انرژيبنابراين قيمت. دهد  افزايش ميMW50تا  صفر
$/MWh20براي تعيين قيمت ذخيره بايد دريابيم كه يك مگاوات اضافي ذخيره از كجا .  است

، به 3دهد كه در اين بازه از خروجي، واحد   نشان مي9-5آيد و هزينه آن چقدر است؟ شكل   مي
براي دريافت . كند كه بيشترين توانايي آن تحت هر شرايطي است  ذخيره ارائه ميMW190ميزان 

 را يك مگاوات كاهش 2، بايد خروجي واحد MW250يك مگاوات اضافي ذخيره بيشتر از الزام 
براي جبران اين كاهش، .  توليد كندMW169، بايد MW170ين واحد به جاي توليد پس ا. دهيم

 20$، 3اين يك مگاوات اضافي از واحد .  را يك مگاوات افزايش دهيم3بايد خروجي واحد 
هزينه . انداز خواهد كرد  پس17$، 2هزينه خواهد داشت، در حالي كه كاهش خروجي واحد 

 بنابراين قيمت ذخيره، برابر خواهد بود خالص يك مگاوات اضافي ذخيره و
MWh/$31720با =−.  

 MW250 آن از صفر به گردد و توليد  مولد حدي مي4، واحد MW720 به 470با افزايش تقاضا از 
 MW50 و 170 را به ترتيب در 3 و 2قيد ذخيره، انرژي توليدي واحدهاي . يابد افزايش مي

  .باشد  ميMWh28/$ انرژي ين بازه، قيمتدر ا. دارد مي نگه
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زيرا براي ارائه يك مگاوات بيشتر ذخيره، نياز داريم . يابد  افزايش ميMWh11/$ به  ذخيرهقيمت
.  را به همين ميزان افزايش دهيم4 واحد  كاهش و توليدMW1 را به ميزان2كه خروجي واحد 

MWh/$111728ه اين گسيل مجدد حدي، قيمت ذخيره را در هزين   . كند  تنظيم مي−=
  .دهد هاي مختلف تقاضا شرح مي  را براي بازه و ذخيرههاي انرژي  خالصه قيمت10-5شكل 

 و  انرژياكنون درآمد جمع شده توسط واحدهاي توليدي، هزينه تحميل شده بر آنها و سود توليد
 مورد عالقه نيست زيرا اين 1اين تحليل در مورد خاص واحد . كنيم ارائه براي آنها را محاسبه مي

 حدي فروشد كه توسط قيمت كند و انرژي خود را در قيمتي مي واحد همواره در بار كامل كار مي
 خود آن هميشه كمتر از اين قيمت است، نه حدياز آنجا كه هزي. شود ديگر مولدها تعيين مي
  .كند همواره سود كسب مي

 است 2، مساوي قيمت پيشنهادي واحد  بازاري انرژي، قيمتMW420 تا 350در بازه تقاضاي بين 
دهند، اين واحد  دي خود پيشنهاد مي توليكنيم همه مولدها در هزينه حدي و از آنجا كه فرض مي

 صفر است، اين واحد با فرض اينكه قيمت ذخيره. كند سود اقتصادي از فروش انرژي حاصل نمي
 تا 420از سوي ديگر، وقتي تقاضا در بازه . آورد بابت ارائه ذخيره نيز سودي به دست نمي

MW470 از ديگر واحدهاست، خروجي آن به دي كمتري  داراي هزينه ح2 است، اگر چه واحد
قيمت .  مولد حدي انرژي نيز هست3آنگاه واحد .  استMW170دليل قيد الزام ذخيره، محدود به 

 خواهد MWh3/$ سودي برابر با 2يعني واحد . كند  جهش ميMWh20/$ به MWh17/$انرژي از 
شود؛ زيرا  النه رفتار مي غيرعاد2 در نگاه اول ممكن است پنداشته شود كه با مالك واحد. داشت

دارد، چون در قيمت   كند، باز ميتواند توليد  انرژي كه ميMWh60 قيد ذخيره، او را از فروش
مشاهده كنيد كه به هر حال، قيمت ذخيره در اين بازه .  پيشنهاد داده است3تري از واحد پايين

درآمدي كه از ذخيره كسب . هدد  ارائه مي ذخيرهMW60، 2 است و واحد MWh3/$تقاضا، 
 فرقي ندارد 2لذا براي مالك واحد .  عدم فروش انرژي است1، دقيقا مساوي هزينه فرصتكند مي

 از فروش انرژي 3در همين بازه تقاضا، واحد . كه انرژي بيشتري توليد كند يا ذخيره ارائه دهد
 از MWh3/$از سوي ديگر، سودي برابر با . تا مولد حدي اسكند؛ زير سود اقتصادي كسب نمي
  .كننده حدي ذخيره است ، ارائه2آورد؛ زيرا واحد  ارائه ذخيره به دست مي

 را در  انرژيشود و قيمت  مولد حدي مي4رود، واحد   فراتر ميMW470وقتي تقاضا از 
$/MWh28سود 2لذا واحد . كند  تنظيم مي $/MWh11راي هر  را بMW170آن  كه مجاز به توليد 

                                                           
1 Opportunity cost 
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اي كه روي خروجي واحد آنها تحميل  مالكان آن در مورد محدوديت ذخيره. كند است، دريافت مي
. دارند  دريافت مي براي هر مگاوات ذخيرهMWh11/$زيرا سودي برابر با . شود، نگران نيستند مي

 سودي 3از سوي ديگر واحد . كننده حدي ذخيره است  همچنان ارائه2در اين بازه از تقاضا، واحد 
آورد؛ زيرا نه   براي ارائه ذخيره به دست ميMWh3/$ براي توليد انرژي و سود MWh8/$برابر با 

  .در انرژي و نه در ذخيره، واحد حدي نيست
توليد انرژي مذكور و سود كلي   و نيز هزينه و ذخيره انرژي را از فروش2 درآمد واحد 11-5شكل 

  .دهد اين توليدكننده را نشان مي

  
 ، براي يك محدوده تقاضا6-5 در مثال 2 درآمدها، هزينه و سود واحد 11-5شكل 

  7-5 مثال 5-4-2-2
 بر مولدها را هنگام اي باشد كه هزينه تحميل شده  در مثال قبلي به گونهفرض كنيم قوانين بازار

وري واحدهايي باشد كه  كننده كاهش بهره اين هزينه ممكن است منعكس.  لحاظ كندارائه ذخيره
هاي اضافي تعمير و نگهداري، ناشي از ارائه  كنند، يا بيانگر هزينه در كمتر از توان نامي خود كار مي

اي در بازار ذخيره ارسال  ه پيشنهادهاي جداگانهشود ك لذا به مولدها اجازه داده مي. ذخيره باشد
 عرضه ذخيره نيست؛ ، اين پيشنهادها بيانگر هزينه حدي با رقابت ناكاملدر يك بازار رقابتي. كنند

 ذخيره ارائه شده از پندارند بازار براي كننده ارزشي باشد كه مولدها مي اما ممكن است منعكس
.  ذخيره ارائه كندMW150تواند   مي4كنيم كه واحد  همچنين فرض مي. طرف آنها قائل است

  .اند دهد كه مولدها به همراه مشخصات خود ارسال كرده  پيشنهادهايي را نشان مي4-5جدول 



 168  مباني اقتصاد سيستم قدرت

 مسأله هند، تابع هدفد  پيشنهاد ميبا فرض اينكه اكنون مولدها صريحاً براي ارائه ذخيره
  :ر بايد حل كند عبارت است ازبردار بازا  كه بهرهسازي بهينه

)5-10( )RRRRPPPPmin( 43214321 75002820172 +++++++ 

ود همانند ي ق نشان داده شده است، بقيه11-5 كه توسط رابطه 4 واحد به غير از قيد بيشترين ذخيره
  . است6-5قيود مثال 

)5-11( 1500 4 ≤≤ R 

 و  انرژي روند قيمت12-5كند، شكل   را در شرايط اين مثال، بيان مي برنامه توليد5-5جدول 
  .دهد  را نشان ميذخيره

 در 1 است، واحد MW320 تا 300قاضا در بازه وقتي ت: كنيم اين مسأله را اينگونه تحليل مي
سازد و   بقيه تقاضا را برآورده مي2كند؛ در حالي كه واحد   كار ميMW250ظرفيت بيشينه خود، 

 بيشترين مقدار 2واحد .  استMWh17/$  انرژيبنابراين، اين واحد، مولد حدي است؛ لذا قيمت
. زيرا قصد دارد كه اين ذخيره را بدون هزينه ارائه دهد) MW160(كند   را ارائه مي خودذخيره
بنابراين، قيمت ذخيره . سازد كننده حدي است؛ زيرا بقيه الزام ذخيره را برآورده مي  ارائه3واحد 

در حالي . آورد  براي ذخيره به دست ميMWh5/$ سودي برابر با 2واحد .  استMWh5/$برابر با 
  .كند  فقط هزينه خود را جبران مي3احد كه و

، خروجي بيشينه و قابليت ذخيره واحدهاي توليدي مثال  و ذخيره انرژيهزينه حدي 4-5جدول 
5-7  

 واحدهاي توليدي
  انرژيهزينه حدي

)$/MWh( 

  ذخيرههزينه حدي
)$/MWh( 

maxP  
)MW( 

maxR  
)MW( 

1 2 0 250 0 

2 17 0 230 160 

3 20 5 240 190 

4 28 7 250 150 
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شود؛ به طوري كه   نگه داشته ميMW70 در 2، خروجي واحد MW470 تا 320در بازه تقاضاي 
 MWh20/$ را در  است و قيمت مولد حدي انرژي3واحد . ائه كند ار ذخيرهMW160تواند  مي

. ماند  ميMWh5/$ همچنين مولد حدي ذخيره است و لذا قيمت ذخيره در 3واحد. كند تنظيم مي
 را در قبال فروش ذخيره به MWh5/$ را به ازاي فروش انرژي و سود MWh3/$ سود 2واحد 
  .برد فروشد، بهره مي اين واحد از محدود شدن ميزان انرژي كه ميلذا . آورد يدست م

  ذخيرهMW160 و ارائه MW70  به توليد2 افزايش يابد، واحد MW560 به 470اگر تقاضا از 
 توليدي، بايد سهم آن در با افزايش انرژي.  الكتريكي است انرژي مولد حدي3واحد . دهد ادامه مي

 انرژي، مساوي هزينه اين حالت قيمت در. كند  اين كاهش را جبران مي4واحد . ذخيره كم شود
. گذارد  بر روي تخصيص ذخيره اثر مي3 نيست؛ زيرا افزايش توليد انرژي واحد 3 واحد حدي

 در بر دارد، اما سهم آن در MWh20/$ برابر با اي ، هزينه3توليد يك مگاوات اضافي با واحد 
اين مگاوات ذخيره با واحد . كند انداز مي  پسMWh5/$بنابراين . كاهد ذخيره را به همين ميزان مي

MWh/$227520شود؛ لذا قيمت انرژي   ارائه ميMWh7/$اي برابر با   و در هزينه4 =+− 
، در ازاي انرژي 3بنابراين واحد . كدام از مولدها نيست  هيچاست كه مساوي هزينه حدي توليد

باشد؛   ميMWh7/$قيمت ذخيره . آورد  باالتر از هزينه حدي به دست ميMWh2/$توليدي، مبلغ 
داشتن  براي نگه. مشاهده كنيد كه در واقع اين راه حل بهينه است.  است4زيرا مولد حدي واحد 

 نيز ذخيره ارائه كند، الزم MW90، به طوري كه اين واحد بتواند MW150 در 3خروجي واحد 
 انرژي اضافه، به ميزان اين رهيافت به علت هزينه توليد.  افزايش يابد4است توليد انرژي واحد 

$/MWh8جويي در ارائه ذخيره تنها  تر است، در حالي كه صرفه  گران$/MWh2خواهد بود . 
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هر خط در . اي از مقادير تقاضا  براي محدوده6-5 براي مثال يساز  حل مسأله بهينه5-5جدول 
مقادير . (كند اين جدول به يك زيربازه تعلق دارد كه در آن فقط خروجي يكي از واحدها تغيير مي

  .)باشند بر حسب مگاوات مي

  

  
 7-5 براي شرائط مثال  و ذخيرههاي انرژي  قيمت12-5شكل 

كند   مي را توليدMW240 ظرفيت بيشينه خود، يعني3، واحد MW620 تا 560براي بازه تقاضا بين 
اما . شود  مي بازهم مولّد حدي انرژي2جالب است كه واحد . اي ارائه دهد د ذخيرهتوان و لذا نمي

حالي كه توليد يك مگاوات اضافي  در. باشد  ميMWh24/$ نيست؛ بلكه MWh17/$ انرژي قيمت
با اين حال پولي . كاهد ي به همين ميزان م هزينه دارد، سهم آن را از ذخيرهMWh17/$، 2با واحد 

 1P 1R 2P 2R 3P 3R 4P 4R تقاضا

300-320 250 0 50-70 160 0 90 0 0 

320-470 250 0 70 160 0-150 90 0 0 

470-560 250 0 70 160 150-240 0-90 0 0-90 

560-620 250 0 70-130 100-160 240 0 0 90-150 

620-720 250 0 130 100 240 0 0-100 150 
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كننده ذخيره  مگاوات جبران.  قصد دارد ذخيره را رايگان ارائه دهد2شود؛ زيرا واحد  انداز نمي پس
MWh/$24717 لذا قيمت انرژي. شود  تأمين ميMWh7/$ با هزينه 4توسط واحد  =+ 

  .ده حدي استكنن  تأمين4ماند زيرا واحد   باقي ميMWh7/$قيمت ذخيره . خواهد بود
  توليدMW240 و 130 به ترتيب 3 و 2، واحدهاي MW720 تا 620نهايتاً، براي تقاضا در فاصله 

 كننده ذخيره  تأمين2 است، در حالي كه واحد  مولد حدي انرژي4در اين حالت، واحد . كنند مي
 است؛ زيرا براي به MWh11/$قيمت ذخيره .  استMWh28/$ انرژي لذا قيمت. حدي است

جويي  كه باعث صرفه( را كاهش دهيم 2دست آوردن يك مگاوات اضافي ذخيره، بايد توليد واحد 
  .افزايش دهيم) MWh28/$با هزينه ( را 4و خروجي واحد ) شود  ميMWh17/$به اندازه 

اي تسويه كرد تا   را همزمان به گونه و ذخيرهتوان بازارهاي انرژي دهند كه مي هر دو مثال نشان مي
ت را برآورده سازد و نيز رفتاري عادالنه را كنندگان كمينه كند، الزامات امني هزينه را براي مصرف

  .هاي خدمات انرژي و ذخيره تضمين كند كننده براي تأمين

  ها  تخصيص هزينه4-3- 5
مثالً هزينه قطع خدمات براي . ت سيستم قائل نيستنددگان ارزش يكساني براي امنيكنن همه مصرف

كننده خانگي در بر دارد،  اي كه براي مصرف هادي يا كاغذسازي نسبت به هزينه يك كارخانه نيمه
ت بهتر ها ممكن است مايل به پرداخت بيشتر در ازاي امني كننده برخي مصرف. بسيار بيشتر است

ن كمتر را در ازاي سيستم باشند؛ در حالي كه ديگران ممكن است يك سيستم با قابليت اطمينا
ن، از لحاظ گذاري با محوريت قابليت اطمينا اين قيمت.  بپذيرند پرداختي كمتر بابت انرژيقيمت

م را به برقراري سطوح مختلف بردار سيست متأسفانه وضعيت فعلي فنّاوري، بهره. تصادي كاراستاق
تي كه اعمال مي. سازد ت براي سيستم قادر نميامنيكند، بايد بيانگر يك سطح  لذا استانداردهاي امني

را بپذيرندت باشد كه همه آن متوسط امني .ت را دريافت از آنجا كه همه كاربران يك سطح از امني
 را بين همه كاربران بر اساس برخي از رسد هزينه خدمات جانبي دارند، منطقي به نظر مي مي

  .آنهاستاين معيار نوعاً انرژي توليدي يا مصرفي . معيارهاي استفاده آنها از سيستم تقسيم كنيم
التي در سيستم كرفتار برخي كاربران ممكن است مش. اما اين موضوع، جنبه ديگري هم دارد

. جريمه كردن اين كاربران ممكن است آنها را به تغيير رفتار خود ترغيب كند. قدرت ايجاد كند
يابي به سطح  و هزينه دست مورد نياز را كاهش دهد نهايتاً اين تغيير رفتار بايد خدمات جانبي

كنيم اين مفهوم را با دو مثال بررسي مي. ت را بكاهدمطلوب امني.  
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   را بپردازد؟ چه كسي بايد بهاي ذخيره5-4-3-1
 بزرگ بين بار و دم تعادلِ هنگام ع جلوگيري از فروپاشي سيستم توليد،هدف از ظرفيت ذخيره

هاي ناگهاني واحدهاي توليدي يا  هايي از خرابي ن عدم تعادليدر بسياري از موارد، چن. توليد است
اگر اين حادثه در زماني رخ دهد كه . دهد قطع ناگهاني يك خط ارتباطي با سيستم مجاور رخ مي

م بايد به قطع بار پناه ببرد تا مانع از فروپاشي ر سيستبردا سيستم ظرفيت ذخيره كافي ندارد، بهره
 واحدهاي توليدي و خطوط، هاي تاريخي در مورد نرخ خرابي با استفاده از داده. كامل سيستم شود

براي . ( رساندتوان ميزان ذخيره الزم براي كاهش احتمال قطع بار را به يك حد پايين قابل قبول مي
كند براي سيستمي كه  اين محاسبات احتماالتي تأييد مي.)  را ببينيدAllan ،1996 و Billintonمثال 

ت يشوند نسبت به سيستمي كه در آن مولدها از قابل در آن واحدهاي توليدي بيشتر خراب مي
دهد كه  همچنين اين محاسبات نشان مي. ست نياز اي بااليي برخوردارند، به ذخيره بيشتراطمينان

يك سيستم با تعداد معدود واحد بزرگ توليدي، نسبت به سيستمي كه تعداد بيشتري مولد كوچك 
تواند نياز به ذخيره  ن تعداد كمي مولد بزرگ ميعدم قابليت اطمينا. دارد، ذخيره بيشتري نياز دارد

از آنجا كه هدف ما كمينه كردن هزينه خدمات ذخيره، بدون پايين آوردن .  را افزايش دهد1عملياتي
اگر مولدها بعد . اهش نرخ خرابي بدهيمكاي براي  باشد، بايد به اين مولدها انگيزه ت، ميسطح امني

تواند ميزان ذخيره  م مي سيستبردار اند، بهره از مدتي نشان دهند كه كارايي خود را ارتقاء بخشيده
ترين مشوق اين است  اند كه عادالنه بحث كرده) Kirschen) 2000 و Strbac. الزامي را كاهش دهد

بديهي است . كه هزينه خدمات ذخيره متناسب با سهم مولدها در الزام ذخيره، بر آنها تحميل شود
كنندگان   الكتريكي، به مصرفهاي باالتر براي انرژي ا دريافت قيمتتوانند اين هزينه را ب مولدها مي

تر، داراي مزيت رقابتي  تر و قابل اطمينان در اين حالت، واحدهاي توليدي كوچك. خود منتقل كنند
  .تر هستند تر با خرابي محتمل نسبت به واحدهاي بزرگ

   را بپردازد؟ و ردگيري بار چه كسي بايد بهاي تنظيم فركانس5-4-3-2
Kirby و Hirst) 2000 (را در يك سيستم  و تنظيم فركانسالزامات براي خدمات ردگيري بار 

 اند و همچنين يك روش عادالنه براي تخصيص اين الزامات بين قدرت واقعي و نوعي تحليل كرده
تحليل آنها براي اين سيستم قدرت خاص . اند كنندگان صنعتي و غيرصنعتي معرفي نموده مصرف

در % 93دهند؛ اما  از بار سيستم را تشكيل مي% 34كنندگان صنعتي تنها  دهد اگرچه مصرف نشان مي

                                                           
1 operating reserve 
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از آنجا كه هزينه اين خدمات بر اساس . در الزام ردگيري بار سهم دارند% 58تنظيم فركانس و 
كنندگان خانگي آشكارا به  شود، مصرف كنندگان تحميل مي  بر مصرف انرژيمصرف
توان نشان داد كه گستره وسيعي از سهم هر  همچنين مي. دهند كنندگان صنعتي يارانه مي مصرف
مينيوم ارخانه ذوب آلوكبراي مثال در . گيرد كنندگان صنعتي جاي مي كننده در گروه مصرف مصرف

كنند؛ لذا سهمي در الزام براي تنظيم  و كاغذسازي بارهايي وجود دارد كه تقريباً با زمان تغيير نمي
  .فركانس و ردگيري بار ندارند

   فروش خدمات جانبي5- 5
هاي فني و  محدوديت. آورد ها فراهم مي  فرصت تجاري ديگري براي شركتفروش خدمات جانبي

 ، كنترل ولتاژ و فروش انرژياي ميان فروش خدمات ذخيره اي، ارتباط پيچيده مالحظات هزينه
 براي مثال وقتي يك مولد خاموش است و حداقل توان خروجي خود را توليد. كند ايجاد مي

بالعكس واحدي كه در بيشترين .  بفروشد يا پشتيباني توان راكتيوتواند ذخيره چرخان كند، نمي نمي
اگر چنين . تواند ظرفيت ذخيره بفروشد؛ زيرا فاقد آن است ظرفيت خود در حال كار است، نمي

واحدي تصميم به كاهش توان خود بگيرد، تا قادر به فروش ذخيره باشد، فرصت فروش انرژي را 
تواند زياد باشد، شركت توليدي بايد فروش  از آنجا كه هزينه اين فرصت مي. دهد  مياز دست

  .انرژي و خدمات ذخيره را همزمان بهينه سازد
بندي كلي براي اين مسأله دشوار، اجازه دهيد اين تعامالت را  به جاي سعي در توسعه يك فرمول

  .در قالب يك مثال بررسي كنيم
 چرخان  و هم ذخيره رقابتي هم انرژيتواند در بازار بگيريد كه مي را در نظر يعمليات واحد

پذيري فروش   در اين تحليل اهميت ندارد و امكانمشخّصات دقيق خدمت ذخيره چرخان. بفروشد
رض كنيم بازارهاي انرژي و ذخيره به اندازه كافي ف. گيريم  را در نظر نميديگر خدمات جانبي

اين بدان معناست كه .  رفتار كرد1رپذي رقابتي هستند تا بتوان با اين واحد به عنوان واحدي قيمت
تواند هر   انرژي و بر قيمت ذخيره ندارد و در هر بازاري ميرفتار پيشنهاددهي آن اثري بر قيمت

عملكرد اين واحد را در طي يك بازار با دوره يك ساعته . ندكه مايل باشد را ارائه ك فروش ميزان
اين فرضيات به ما اجازه . كنيم واحد در ابتداي بازه روشن است گيريم و فرض مي در نظر مي

ن بودن و حداقل زمان  واحد، حداقل زمان روشيانداز دهند كه از مسائل مربوط به هزينه راه مي

                                                           
1 price taker 
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 طي يك روز يا بيشتر با در يساز در يك كاربرد واقعي، بهينه. نظر كنيم خاموش بودن آن، صرف
  :بريم  ذيل را به كار مييدر اين مورد نمادها. شود نظر گرفتن همه اين مسائل اجرا مي

1π :براي هر  انرژي در بازارقيمت MWh  
2π :براي هر  ذخيره چرخان در بازارقيمت MWhيك .  ظرفيتMWh ذخيره مربوط است به 

MW1ت ذخيره كه براي يك ساعت در دسترس قرار داده شده استاز آنجا كه ممكن است .  ظرفي
.  نيست انرژيMWh ذخيره معادل يك MWhفيت ذخيره فراخوانده شود يا نشود، يك اين ظر

شود هزينه اجراي  ذخيره مولد، براي تأمين انرژي فرا خوانده مي كنيم وقتي براي سادگي فرض مي
  .دهد در نظر گرفتن چنين هزينه اجرايي نتيجه اين مثال را تغيير نمي. كند اضافي دريافت نمي

1x :باشد، اين  ر ميپذي ننده قيمتكاز آنجا كه اين توليد.  است انرژيمقدار پيشنهاد مولد در بازار
  .دهنده ميزان انرژي فروخته شده توسط همين مولد است كميت نشان

2x :ر است، اين پذي ننده قيمتك است و از آنجا كه اين توليد ذخيرهزارمقدارپيشنهاد مولد در با
  .كميت بيانگر ميزان ذخيره فروخته شده توسط همين مولد است

minP : پايدارحداقل توليد(توان خروجي كمينه واحد توليدي (  
maxP :توان خروجي بيشينه واحد توليدي  
maxR :واحد و نوع  قابل عرضه واحد كه به واسطه نرخ تغييرات توليدحد بااليي ميزان ذخيره 

 در ساعت داشته باشد، و MW120براي مثال اگر واحد، نرخ تغييرات توليد . شود ذخيره تعيين مي
  .ندك ذخيره عرضه MW20تواند بيش از   دقيقه تحويل شود، اين واحد نمي10د در ذخيره باي

)x(C اين تابع محدب بوده و دربرگيرنده هزينه سوخت و . 1x به ميزان  انرژيهزينه توليد: 11
  . نيستيگذار بر هزينه سرمايهنگهداري مربوط به توليد انرژي است؛ اما مشتمل 

)x(C اين تابع نيز بايد محدب باشد ولي دربردارنده هزينه . 2x به ميزان هزينه ارائه ذخيره: 22
كنيم اين مولد بتواند بخشي  فرض مي.  نيستيگذار ا هرگونه هزينه سرمايه ي فروش انرژيفرصت

هزينه مورد انتظار . شود، تخمين بزند  فراخوانده مياز ذخيره پيشنهادشده خود را كه براي توليد
  .شود براي توليد انرژي در اين هزينه در نظر گرفته مي

از آنجا كه اين مولد سعي در . كنيم بندي مي  مقيد فرموليساز ان يك مسأله بهينهاين مثال را به عنو
هاي   تفاضل بين درآمدها و هزينه دارد، تابع هدف و ذخيرهبيشينه كردن سود خود از فروش انرژي

  :انرژي و ذخيره است
)5-12( )x(C)x(Cxx)x,x(f 2211221121 −−π+π= 
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اول اينكه، . شود  قابل تأمين توسط اين مولد مي و ذخيرهچندين عامل فني باعث محدوديت انرژي
  :تواند از خروجي بيشينه واحد توليدي فراتر رود مجموع پيشنهاد براي انرژي و ذخيره نمي

)5-13( maxPxx ≤+ 21 
 بايد  پايدار خود، كار كند، پيشنهاد براي انرژي كمتر از حداقل توليدتواند ثانياً چون واحد نمي

  :حداقل مساوي با خروجي توان كمينه باشد
)5-14( minPx ≥1 

جاز به ، پيشنهادي بيشتر از ميزان قابل تأمين خود، طي زماني كه متواند براي ذخيره ثالثاً واحد نمي
  :تخصيص خدمت ذخيره است ارائه دهد

)5-15( maxRx ≤2 

minmaxmaxاگر  PPR تواند ارائه كند، توسط نرخ  اي كه واحد مي ، باشد، ميزان ذخيره≤−
كنيم  بنابراين فرض مي. غيرضروري است) 15-5(شود و شرط   محدود نميتغييرات توليد

minmaxmax PPR ) 14-5(و ) 13-5(كند كه قيود  اين محدوديت بر اين موضوع داللت مي. >−
تواند منفي باشد، صريحاً   نميما اين واقعيت را كه ذخيره. توانند همزمان محدودكننده باشند نمي

براي . كند تر مي چنين كاري بدون اينكه ديد بيشتري ارائه دهد، تحليل را پيچيده. كنيم مدل نمي
  .بعضي مولدها حداقل در بخشي از زمان، ارائه ذخيره مقرون به صرفه نيست

  : تشكيل دهيميساز توانيم تابع الگرانژي براي اين مسأله بهينه  و اين قيود، ميبا داشتن تابع هدف
)5-16( 

)xR()Px()xxP(

)x(C)x(Cxx),,,x,x(l
maxminmax

2312211

2211221132121

−μ+−μ+−−μ+

−−π+π=μμμ
 

 نسبت به متغيرهاي تصميم، شرايط جزئي اين تابع الگرانژهاي  با مساوي صفر قراردادن مشتق
  :آوريم  را به دست ميبهينگي

)5-17( 021
1

1
1

1
=μ+μ−−π≡

∂
∂

dx
dC

x
l

 

)5-18( 031
2

2
2

2
=μ−μ−−π≡

∂
∂

dx
dC

x
l 

  :حل مسأله بايد قيود نامساوي زير را نيز ارضا كند
)5-19( 021

1
≥−−≡

μ∂
∂ xxPl max 
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)5-20( 01
2

≥−≡
μ∂
∂ minPxl 

)5-21( 02
3

≥−≡
μ∂
∂ xRl max 

  : عبارتند از1و شرايط لنگي مكمل
)5-22( 0211 =−−μ )xxP( max 
)5-23( 012 =−μ )Px( min 
)5-24( 023 =−μ )xR( max 
)5-25( 000 321 ≥μ≥μ≥μ ;; 

دهند كه يك قيد نامساوي يا محدودكننده است يا  ن مي اين واقعيت را نشاط لنگي مكمليشرا
توان نشان داد  كند و مي اگر محدودكننده باشد، مانند يك قيد نامساوي رفتار مي. غيرمحدودكننده

چون يك قيد .  قيد است يا هزينه سايه مساوي با هزينه حديiμ مربوطه كه ضريب الگرانژ
كننده  ب الگرانژ قيود محدوديدهد، ضرا محدودكننده همواره هزينه حل بهينه را افزايش مي

از سوي ديگر چون يك قيد نامساوي غيرمحدودكننده اثري بر روي . نامساوي، بايد مثبت باشند
اوي محدودكننده مربوط به لذا قيود نامس. حل بهينه ندارد، ضريب الگرانژ آن مساوي صفر است

  .بريم ما مكرراً اين مطلب را در بحث زير به كار مي. ضرائب الگرانژ مثبت است و بالعكس
اي از شروط الزم و كافي براي بهينگي اين مسأله را شكل  مجموعه) 25-5(تا ) 17-5(معادالت 

 به ما KKTشرايط متأسفانه . نامند  ميKarush Kuhn Tucker (KKT)آنها را شرايط . دهد مي
 يساز افزاري بهينه هاي نرم بسته. گويد كه كداميك از قيود نامساوي محدودكننده هستند نمي

 را KKTكنند تا يكي از آنها را كه شرايط  هاي مختلفي را از قيود محدودكننده امتحان مي تركيب
كنيم؛ زيرا هر يك از آنها  هاي ممكن را امتحان مي كيبما همه تر. كند به دست آورند ارضا مي

از آنجا كه سه قيد نامساوي در . باشد  مي و ذخيره انرژيبيانگر شكل خاصي از تعامل ميان بازار
  :اين مسأله وجود دارد، بايد هشت تركيب ممكن را در نظر بگيريم

000: حالت اول 321 =μ=μ=μ  
. از آنجا كه همه ضرائب الگرانژ مساوي صفر هستند، هيچ يك از قيود محدودكننده نيستند

  :توان به صورت زير ساده كرد را مي) 18-5(و ) 17-5(معادالت 

                                                           
1 Complementary slackness condition 
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)5-26( 

1
1

1 π=
dx
dC 

)5-27( 
2

2

2 π=
dx
dC 

دهد كه   پيشنهاد مي و ذخيرهمين انرژياين شرايط بدين معناست كه واحد توليدي تا جايي براي تأ
از آنجا كه تعاملي بين انرژي و ذخيره نيست، .  آنها باشد مربوطه آنها مساوي با قيمتهزينه حدي

 بحث 4 كه در فصل گونه  كامالً رقابتي است، هماناين وضعيت مشابه فروش انرژي در يك بازار
  .كرديم

000: حالت دوم 321 =μ=μ>μ  
  : استفاده شده است و ذخيره واحد به طور كامل براي تأمين انرژيظرفيت توليد

)5-28( maxPxx =+ 21 
  :ابيمي يدر م) 18-5(و ) 17-5(با جايگزيني مقادير ضرائب الگرانژ در معادالت 

)5-29( 01
2

2
2

1

1
1 ≥μ=−π=−π

dx
dC

dx
dC 

سود بيشينه زماني . آور است  هر دو سود و ذخيرهدهد كه تأمين انرژي نشان مي) 29-5(معادله 
اي گسيل شده كه سود حدي آن براي انرژي مساوي سود حدي  شود كه واحد به گونه حاصل مي

 بيانگر سود حدي اضافي است كه اگر حد بااليي 1μالگرانژمقدار ضريب . آن براي ذخيره است
  .يابي باشد، ممكن است حاصل شود خروجي واحد قابل دست

000: حالت سوم 321 =μ>μ=μ  
  :ر خود كار كندكند كه در حداقل توليد پايدا  مي توليدواحد تنها به ميزاني انرژي

)5-30( minPx =1 
  :شود نتيجه مي) 18-5(و ) 17-5(از معادالت 

)5-31( 
21

1

1 μ=π−
dx
dC 

)5-32( 
2

2

2 π=
dx
dC 

ر خود  پايدا ارائه كند، بايد روشن باشد و در حداقل توليدواحد براي اينكه بتواند ذخيره چرخان
اي ارائه دهد كه در آن،  دهد كه اين واحد بايد ذخيره را تا نقطه نشان مي) 32-5(معادله . كار كند
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ب الگرانژ ياز سوي ديگر از آنجا كه ضرا.  باشد ذخيره در بازار ذخيره مساوي با قيمتهزينه حدي
 از لحاظ حدي دهد كه توليد انرژي نشان مي) 31-5(دله قيود محدودكننده مثبت هستند، معا

  .داد كمتر انرژي توليد كند اگر ممكن بود، مولد ترجيح مي. آور نيست سود
كند و يا  كند كه سود را بيشينه مي  نقطه كاري را مشخص ميKKTتوجه داشته باشد كه شرايط 

در اين حالت ضرر فروش . كنند لد را تضمين نمياين شرايط سوددهي مو! نمايد زيان را كمينه مي
براي اينكه امتحان كنيم كه آيا نقطه كار واقعاً .  بيشتر شود ممكن است از سود فروش ذخيرهانرژي

را جابجا كرده و عالمت نتيجه  2xو  1x، )12-5( معادله سودآور است يا نه، بايد در تابع هدف
اگر نقطه كار بهينه، سودآور نباشد، مولد ممكن است تصميم بگيرد واحد را براي . را امتحان كنيم

براي مثال در طول (به هر حال وقتي عملكرد يك واحد طي تعدادي بازه . آن ساعت خاموش كند
ازي و قيود زماني حداقل، حل بهينه كلي ممكن اند هاي راه شود، به دليل هزينه بهينه مي) يك روز

تواند ضرر را طي اين بازه غيرسودآور  فروش ذخيره مي. است شامل چندين بازه غيرسودآور باشد
  .كاهش دهد

000: حالت چهارم 321 =μ>μ>μ   
000: حالت پنجم 321 >μ>μ>μ  

ها  ، كوچكتر از بازه كاري واحد است، اين حالتكنيم حد نرخ تغييرات ذخيره از آنجا كه فرض مي
  .گيرند دهند و از اين پس مورد بحث قرار نمي در عمل رخ نمي

000:حالت ششم 321 >μ=μ=μ  
لذا . باشد  مي محدود به نرخ تغييرات توليدتنها قيد محدودكننده در اين حالت اين است كه ذخيره

  :داريم
)5-33( maxRx =2 
)5-34( 

1
1

1 π=
dx
dC 

)5-35( 03
2

2
2 ≥μ=−π

dx
dC 

شود، آزاد گذاشتن قيد نرخ   بيشينه ميدهند كه وقتي سود فروش انرژي اين معادالت نشان مي
  . را افزايش دهدتواند سود فروش ذخيره ، ميتغييرات توليد
000: حالت هفتم 321 >μ=μ>μ  

  :، محدودكننده هستندهر دو قيد حداكثر ظرفيت و نرخ تغييرات توليد
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)5-36( maxPxx =+ 21 
)5-37( maxRx =2 

  : را به صورت زير بازنويسي كنيم36-5توانيم معادله  مي
)5-38( maxmax RPx −=1 

 را به دست  و ذخيرهبه ترتيب سودآوري حدي براي انرژي) 18-5(و ) 17-5 (نگيشرايط بهي
  :دهد مي

)5-39( 
1

1

1
1 μ=−π

dx
dC 

)5-40( 
31

2

2
2 μ+μ=−π

dx
dC 

دهند كه فروش  نشان مي) 40-5(و ) 39-5(الت  هر دو مثبت هستند، معاد3μ و 1μاز آنجا كه 
به هر حال، چون سود حدي از فروش ذخيره باالتر . تواند سودآور باشد  مي و ذخيرهبيشتر انرژي

به . شود از سود حدي فروش انرژي است، همه ظرفيت واحد به فروش انرژي اختصاص داده نمي
  . نيستmaxR مزيتي در كاهش خروجي بيش از يددليل قيد نرخ تغييرات تول

000: حالت هشتم 321 >μ>μ=μ  
  :شوند  هر دو با قيود محدودكننده نامساوي، معين مي2x و 1xدر اين حالت، مقادير 

)5-41( minPx =1 
)5-42( maxRx =2 

  : سودآوري حدي هر دو مبادله را بررسي كنيمتوانيم با استفاده از شرايط بهينگي بار ديگر، مي
)5-43( 

2
1

1
1 μ−=−π

dx
dC 

)5-44( 
3

2

2
2 μ=−π

dx
dC 

 سودآور  فروش ذخيره وجود نداشت،كنند كه اگر قيد نرخ تغييرات توليد اين معادالت بيان مي
 سودآور نيست و از سوي ديگر، فروش انرژي. ننده سود بيشتري داشتكبود و حتي براي توليد مي

باز هم، سودآوري . توانستيم آن را كاهش دهيم اگر قيد حداقل توليد پايدار وجود نداشت، مي
  . امتحان شودفواقعي اين نقطه كار بايد با استفاده از تابع هد
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   مطالعه بيشتر6- 5
فايده/ت سيستم قدرت و كاربرد تحليل هزينهمفاهيم امنيت، به وسيله  براي تعيين سطح بهينه امني
Kirschen) 2002 (بحث شده است .Ejebe و همكاران )ا براي هاي محاسباتي كار روش) 2000

يك مرجع ) Allan) 1996 و Billinton. كنند  در دسترس توصيف ميلمحاسبه ظرفيت انتقا
 هاي محاسبه ميزان ذخيره اند كه در آن روش ن سيستم قدرت نوشتهاستاندارد براي قابليت اطمينا

روشي براي محاسبه الزامات .  به سطح معيني از قابليت اطمينان بيان شده استيابي الزم براي دست
خواننده عالقمند به تعاريف . ارائه شد) 2002( و همكاران Pudjianto توسط پشتيباني توان راكتيو

 Interconnected Operations Services Workingتواند به گزارش   مختلف، ميخدمات جانبي

Group ) 1997 ( يا مقالهHirst و Kirby) 1997 (اطالعات مفيدي در مورد خدمات . مراجعه كند
ها پيدا  برداران سيستم جانبي به كار رفته در يك سيستم قدرت خاص، معموالً در سايت بهره

 در سايت whales و Englandمثالً انواع مختلف و ميزان خدمات جانبي مورد نياز در . شود مي
National Grid Companyآمده است  .Oren) 2002 (هاي ترتيبي و همزمان را در تسويه  روش

 همزمان انرژي و يساز بهينه) 1995( و همكاران Read. كند  و ذخيره مقايسه ميبازارهاي انرژي
 و همكاران Alvey. كنند  بحث ميNew Zealand برق ذخيره و كاربرد اين رهيافت را در بازار

تخصيص هزينه خدمات جانبي به . دهند بندي تفصيلي اين روش را ارائه مي فرمول) 1998(
در مورد ذخيره مورد بحث قرار ) Kirschen) 2002 و Strbacهاي متقاضي اين خدمات در  طرف

تأمين .  بررسي شده است و ردگيري بارركانستنظيم ف) Hirst) 2000 و Kirbyتوسط . گرفته است
  .بحث شده است) Hirst) 1999 و Kirbyخدمات جانبي از جانب تقاضا باز هم توسط 

  
Alvey T, Goodwin D, Ma X, Streiffert D, Sun D, A security-constrained bid-clearing 
system for 
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13(2), 1998, 340–346. 
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Ejebe G. C, Waight J. G, Santos-Nieto M, Tinney W. F, Fast calculation of linear 
available transfer capability, IEEE Transactions on Power Systems, 15(3), 2000, 1112–
1116. 
Hirst E, Kirby B, Creating Competitive Markets for Ancillary Services, Report 
ORNL/CON-448, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN, October 1997  
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Operations Services Under Open Access, EPRI Report TR-108097, Electric Power 
Research Institute, Palo Alto, CA, May 1997 
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   مسائل7- 5
 MW250 و 200 و 150ليدي كه توان نامي آنها به ترتيب  يك سيستم قدرت با سه واحد تو5-1

ت به اين سيستم متصل كرد اگر خروج توان با امني بيشترين باري كه مي. شود است تغذيه مي
  همزمان دو واحد توليدي رخدادي غيرمحتمل باشد، چقدر است؟

نكات اصلي .  را بررسي كنيد مستندات مربوط به ضوابط ايمني سيستم در منطقه زندگي خود5-2
  .قوانين مربوطه را بيان كنيد

با فرض اينكه اين .  تشكيل شده است يك سيستم قدرت از دو باس متصل با سه خط انتقال5-3
ت عمل كند، و با فرض اينكه عملكرد آن تنها با قيود حرارتي  امنيN-1سيستم قدرت بايد با معيار 

وط انتقال محدود شود، توان انتقالي بيشينه بين اين دو باس را براي هر يك از شرايط زير روي خط
  .محاسبه كنيد

  . باشدMW300هر سه خط كار كنند و هر خط داراي يك قيد حرارتي پيوسته ) الف
  . كار كندMW300فقط دو خط با قيد ) ب
 داشته باشند و سومي داراي MW300دو تا از آنها قيد حرارتي پيوسته . هر سه خط كار كنند) ج

  . باشدMW200قيد 
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اما به هنگام اضطرار، بتوانند .  داشته باشندMW300همه آنها قيد پيوسته . هر سه خط كار كنند) د
واحدهاي توليدي در باس پايين دستي .  دقيقه تحمل كنند20اضافه بار را براي مدت % 10
  .ه كاهش دهند در دقيقMW4توانند خروجي خود را با نرخ  مي
 در MW2، به غير از اينكه خروجي مولدهاي پايين دستي با نرخ )د(همان شرايط موجود در ) ه

   . دهندتوانند افزايش توليد دقيقه مي
فرض كنيد كه .  حرارت بين هادي و جو را تسهيل كنندتوانند انتقال دماي كم و بادهاي قوي مي) و

  .افزايش دهد% 15را به اندازه ) د(رتي ديناميك بارگذاري هميشگي و اضطراري در اين نرخ حرا
هر خط .  دو مداره متصل شده است يك مولد، به يك سيستم قدرت بزرگ با يك خط انتقال5-4

و .  استp.u. 8/0راكتانس گذراي مولد .  داردp.u. 2/0داراي مقاومت ناچيزي است و راكتانس 
و . سازي است نهايت قابل مدل سيستم قدرت بزرگ به عنوان يك باس بي.  استs3لختي آن ثابت 

هاي يك مدار روي خط  فرض كنيد كه خرابي. شود ها در مقدار نامي آنها نگهداشته مي ولتاژ باس
 توسط نه قابل توليد، توان بيشيبا استفاده از برنامه پايداري گذرا.  محو شودms120انتقال در عرض 

  . به كار بريدMW100يك پايه . اين مولد را بدون ريسك ناپايداري محاسبه كنيد
 دو  را براي حالتي كه در آن مولد به سيستم قدرت با دو خط انتقال4-5 محاسبات مسأله 5-5

  .انجام دهيد. مداره يكسان متصل شده است
يكي از اين دو خط داراي .  در نظر بگيريدبا دو باس و دو خط انتقال را يك سيستم قدرت 5-6

هاي موازي  هاي سري و سوسپتانس مقاومت.  استp.u. 40/0  و ديگري p.u. 25/0راكتانس 
دارد  ها ولتاژ پايانه خود را در مقدار نامي نگه مي يك مولد در يكي از اين باس. خطوط ناچيز است

با استفاده از يك برنامه . شود  ميكند كه توسط بار متصل به باس ديگر مصرف  ميرا توليدو تواني 
توان بدون فروپاشي ولتاژ منتقل كرد را محاسبه كنيد؛ در  اي كه مي ، توان اكتيو بيشينهپخش بار

  :شود ر از مدار خارج ميشرايطي كه يكي از خطوط ناگهان تحت شرايط زي
  . يك است و تزريق توان راكتيو در سمت نهايي نداريمبار داراي ضريب توان. الف
 در سمت نهايي تزريق MVAr 25 يك است و يك كندانسور سنكرون، بار داراي ضريب توان. ب
  .كند مي
  .كننده نداريم  پس فاز است و تزريق توان راكتيو در سمت دريافت9/0 بار داراي ضريب توان. ج
هر خط اين سيستم با يك مدار معادل .  را در نظر بگيريد13-5 سيستم قدرت كوچك شكل 5-7
πپارامترهاي اين خط در جدول زير داده شده است.  مدل شده است .  
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 7-5 سيستم قدرت در مسأله 13-5شكل 

B(p.u.) X(p.u.) R(p.u.) خط 

3/0 8/0 08/0 A-B 

15/0 4/0 04/0 A-C 

15/0 4/0 04/0 C-B 

، الزامات پشتيباني توان راكتيو را به عنوان تابعي از توان انتقالي از با استفاده از يك برنامه پخش بار
يري از فروپاشي ولتاژ در پي خروج يعني براي جلوگ( براي شرايط عادي و غيرعادي  B بهAباس 

 در B پسفاز را در باس 9/0 يك و هم هم بار با ضريب توان. مورد بررسي قرار دهيد) ناگهاني خط
  . بحث و بررسي كنيدCدر مورد فايده يك منبع توان راكتيو در باس . نظر بگيريد

 در منطقه زندگي خود را به همراه سازوكار مورد  مستندات حاكم بر تدارك خدمات جانبي5-8
وقتي كه اين خدمات اجباري باشند، . يابي به هر خدمت، بررسي كنيد استفاده براي دست

وقتي كه ) براي مثال، ضريب پيش فاز يا پس فاز كمينه مولدها. (پارامترهاي آنها را معين كنيد
مدت . ( خدمات جانبي را توصيف كنيدتار بازارشوند، ساخ خدمات بر اساس رقابتي تأمين مي

سازوكارهاي . توجه ويژه به تعريف خدمات جانبي داشته باشيد). قراردادها، پارامترهاي پيشنهادها
  .ها مشخص كنيد كننده ها را بر مصرف تحميل هزينه

هاي آن   مربوطه را در منطقه زندگي خود كه به داده در بازارها و ميزان خدمات جانبي  قيمت5-9
  .دسترسي داريد، مورد تحليل قرار دهيد

 را يساز  و خدمات متعادل مالك يك واحد توليدي قصد دارد سود خود از فروش انرژي5-10
حاالت مختلفي را كه ممكن است .  را بنويسيديساز هينه و قيود اين مسأله بتابع هدف. بيشينه كند

از قيود ناشي از . ديسازي رخ دهد، بررسي كن  پرداختي براي انرژي و متعادلبسته به قيمت
 6-5در مثال ) 14-5(معادله : راهنمايي. (نظر كنيد  و واحدها صرفمحدوديت نرخ تغييرات توليد

 ممكن است مستلزم كاهشي در خروجي واحد يساز بايد اصالح شود؛ زيرا تأمين خدمات متعادل
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سازي  از سوي ديگر، ممكن است الزم باشد كه صريحاً ميزان خدمت متعادل. توليدي باشد
02شده را مثبت در نظر بگيريم؛ يعني  فروخته ≥x(  
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   و بازارهاي برقهاي انتقال هك شب6
   مقدمه6-1

اي مبادله  ي به گونهكتريك اله انرژيكتوان اين فرض را پذيرفت  تقريباً در همه نواحي جهان، نمي
اي  هك در شبت و تلفا1قيود انتقال. ساني متصل هستندكشود كه گويي مولّدها و بارها به باس ي مي

ي را دستخوش اعوجاجات كتريك انرژي التواند بازار كند، مي كه مولدها و بارها را به هم متصل مي
هاي خاص مورد  ي و روشكتريكه انتقال بر مبادله انرژي الكدر اين فصل تأثير شب. اي نمايد عمده

. دهيم  ناشي از آن را مورد مطالعه قرار ميت قيمتها و نوسانا استفاده براي مقابله با محدوديت
 3زكسپس توجه خود را به مبادله متمر. پردازيم  مي2زكه يا غيرمتمرجانب ابتدا به اختصار، به مبادله دو

  .كنيم  معطوف مي4يا مبادله برمبناي حوضچه توان

  ه انتقالك شبك مبادله غيرمتمركز در ي6-2
ي، تنها با دو طرف كتريك الز، تمام معامالت انرژيك يا غيرمتمر سيستم مبادله دوجانبهكدر ي

ه ك و هر شرط ديگري تت، قيميمكاين دو طرف در مورد .  فروشندهك خريدار و يكي: درگيرند
م در اين بردار سيست بهره. رسند ن است مايل به افزودن آن به مبادله باشند، به توافق ميكمم

م به حفظ بردار سيست نقش بهره. شود و در تنظيم قيمت آنها هيچ نقشي ندارد معامالت وارد نمي
  :ه شامل موارد زير استكشود   سيستم محدود مي امنيتتعادل و

در شرايط عادي، مقادير انرژي .  به منظور برقراري تعادل بار و توليدخريد يا فروش انرژي* 
 .م باشدكننده بايد ك مربوط به اين معامالت متعادل

ه كنند؛ در صورتي كهاي سيستم تزريق   از گرهيتوانند به برخ دها ميه مولّكردن تواني كمحدود * 
  .هاي ديگر حفظ نمود  را با روشنتوان امنيت

ي به صورت كتريك اله داراي دو باس است و در آن مبادله انرژيك را 1-6ل كسيستم قدرت ش
 L1 به بار MW300 براي تحويل G1كنيم مولّد  فرض مي. گيريم شود در نظر مي  انجام ميجانبه  دو

چون اين .  توافق نموده استL2 به بار MW200براي تحويل G2 قراردادي منعقد كرده و مولّد 

                                                           
1 Constraints 
2 Decentralized trading 
3 Centralized trading 
4 Pool-based trading 



 186  مباني اقتصاد سيستم قدرت

  محرمانه بين خريدار و فروشندهيهاي توافق شده، موضوع ه هستند قيمتجانب معامالت، دو
م گزارش بردار سيست ه قرار است منتقل شود، بايد به بهرهكاز سوي ديگر، مقدار تواني . باشد مي

بردار  بهره. ه در دسترس همگان استكشود  گردد؛ زيرا اين توان در سيستم انتقالي جاري مي
.  سيستم را مورد رسيدگي قرار دهدي امنيتم بايد به هنگام تحقق همه اين معامالت، برقرارسيست

 حتي در شرايط حادثه B و Aهاي   بين باسه ظرفيت خطوط انتقالكدر مثال مورد بحث تا زماني 
 و Aهاي  اگر حد قابليت انتقال توان بين باس. ساز نخواهد بود  باشد، امنيت مسألهMW500حداقل 

B از MW500 در اين شرايط بعضي از . شود م ناگزير به مداخله ميبردار سيست ، بهرهمتر باشدك
  . يابند1بايد تقليل اند  منعقد شدهB و بارها در باس Aه بين مولّدها در باس كمعامالت دوجانبه 

  
  باسه سيستم قدرت دوك در ي مبادله دوجانبه1-6ل كش

  ي انتقالك حقوق فيزي6-2-1
اندازد از نظر مفهومي ساده  رد سيستم را به خطر ميكاز معامالت، عمل ه كدام مجموعهكتعيين اين

افزار پيشرفته تحليل سيستم   نرمكن است مستلزم حجم بااليي از محاسبه با يكاست، اگرچه مم
دام ك الزم در سيستم، ه براي حفظ سطح امنيتكتر اين است  لكسؤال به مراتب مش. قدرت باشد

 براي تعيين ترتيب معامالتي كه بايد فسخ شوند، به 2هايي مديريتي روش.  يابندمعامالت بايد تقليل
  .روند كار مي

بردار  ه نزد بهرهك، ترتيبي )5ي يا غيرقطع4قطعي(، طبيعت معامالت 3اهش بار انتقالكهاي  در روش
اما منافع اقتصادي . گيرند اند و احتماالً بعضي عوامل تاريخي مورد نظر قرار مي م ثبت شدهسيست

ز ك محيط معامله غيرمتمركشود؛ زيرا در ي ه نميها ديد نسبي معامالت مختلف در اين روش
                                                           
1 Curtailed 
2 Administrative 
3 Transmission load relief 
4 Firm 
5 Non firm 
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توجيه اقتصادي ندارند  هاي اداري  تقليلبنابراين. شود چارچوبي براي ارزيابي اين منافع فراهم نمي
  .و بايد از آنها اجتناب شود
 مورد ي دركتريك الهاي مبادالت انرژي ه طرفكز برق، بر اين باورند كطرفداران مبادله غيرمتمر

 با Aنندگان در باس كوقتي توليد. گيرند تصميم ميه انتقال، در بهترين موقعيت كاستفاده از شب
كنند، ملزم به خريد حق استفاده از سيستم انتقال   قرارداد امضاء ميك يBنندگان در باس ك مصرف

چون اين . ، معامله آنها نقض شود1مكتراخواهند به دليل  براي اين معامله نيز هستند؛ زيرا نمي
ه در كهاي معامله فرصت دارند  شوند، طرف  عمومي خريداري مي2 مزايدهك در يحقوق انتقال
  . بگيرند پذير بودن اين هزينه اضافي تصميم مورد توجيه

 و G2 و مولّد MWh30/$  در قيمتL1و بار  G1  مولّد1-6ل ككنيم در ش به عنوان مثال، فرض مي
 را MWh35/$ قيمت G3در همين زمان مولّد . اند  به توافق رسيدهMWh32/$ در قيمت L2بار 

  را براي حقوق انتقالMWh3/$ پرداخت بيش از L2بنابراين بار . دهد  پيشنهاد ميبراي انرژي
 L1در صورتي .  تمام خواهد شدG3تر از خريد انرژي از   گرانG2د؛ زيرا خريد انرژي از پذير نمي

كنندگان همچنين  مصرف.  فراتر رودMWh5/$ه قيمت حقوق انتقال از كرسد  به همين نتيجه مي
 را به Bنندگان برق در باس كار برند تا توليدكرات خود بكتوانند هزينه حقوق انتقال را در مذا مي
  .هاي خود متقاعد سازند ش قيمتاهك

شود؛ زيرا هدف از آن، پشتيباني از انتقال   ناميده مي3ي انتقالكحقوق فيزي، اين نوع از حقوق انتقال
  .باشد مقداري معين از توان در مسير انتقال مشخص مي

  ي انتقالك مشكالت حقوق فيزي6-2-2
ل عملي كاولين مش. دهد تر از آنچه هست نشان مي ي انتقال را سادهك مذكور حقوق فيزيمثال ساده

ي و نه براساس تمايالت كه بر مبناي قوانين فيزيكه مسير عبور توان از شبكآيد  بدين علت پديد مي
توانند  يه حقوق فيزيكي انتقال مكمسأله دوم اين است . شود نندگان در بازار مشخص ميكت كشر

 از كدر ادامه به هر ي.  را فراهم آورند4ان اعمال قدرت بازاركنندگان، امك تكبراي تعدادي از شر
  .پردازيم اين موارد مي

                                                           
1 Congestion  
2 Auction 
3 Physical transmission rights 
4 Market power 
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   مسيرهاي موازي6-2-2-1
قانون جريان : شوند ي طبق دو قانون اساسي برقرار ميكتريكهاي ال هكشارش جريان و توان در شب

هاي  ه مجموع همه جريانكدارد   بيان ميKCL. (KVL) 2يرشفك و قانون ولتاژ (KCL) 1يرشفك
 بر توازن KCL. هاي خروجي از اين گره برابر باشد  گره بايد با مجموع همه جريانكورودي به ي

ه مجموع افت ولتاژها در ككند  يان مي بKVL. تيو در هر گره داللت داردكتيو و راكهاي ا توان
هاي هر حلقه بايد صفر باشد يا به طور معادل، افت ولتاژها در طول مسيرهاي موازي بايد  شاخه

 نحوه KVLها متناسبند،  هاي عبوري از شاخه از آنجا كه اين افت ولتاژها با جريان. برابر باشند
در مثال . كند ه مشخص ميك شبكرا در ي) تيوكتيو و راكي اها و در نتيجه توان(ها   جريانتوزيع
 1 از گره Bz و Azهاي  تواند از طريق دو مسير موازي با امپدانس  ميI جريان 2-6ل كساده ش
  :اختالف ولتاژ بين دو گره عبارت است از.  برقرار شود2به گره 

BBAA IzIzV ==12 
BAه كاز آنجا  III   :، داريم=+

)6-1( I
ZZ

ZI
BA

B
A +
= 

)6-2( I
ZZ

ZI
BA

A
B +
= 

براي . شوند هاي هر مسير تقسيم مي س امپدانسكها در مسيرهاي موازي به نسبت ع بنابراين جريان
  :تانس آن باشدكتر از را كوچككنيم مقاومت هر شاخه به مراتب  ردن ادامه بحث، فرض ميكساده 

jXjXRZ ≈+=  
 

)6-3( 

با اين مفروضات، سيستم . كنيم نظر مي  صرفه و تلفاتكتيو در شبكهمچنين از توان عبوري را
هاي  عبارت.  نشان داد3-6ل كتوان به صورت ش تيو عبوري ميكهاي ا  را برحسب توان2-6ل كش

  :دهند يو عبوري در مسيرهاي موازي را نشان ميتكهاي ا زير رابطه توان

P
xx

xF
BA

BA

+
= )6-4( 

                                                           
1 Kirchoff’s Current Law 
2 Kirchoff’s Voltage Law 
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P
xx

xF
BA

AB

+
= )6-5( 

سازد، ضريب توزيع انتقال  را به هم مرتبط مي تيو و عبور توان از شاخهكه تزريق توان اكنسبتي 
  .شود  ناميده مي(PTDF) 1توان

  
 يرشفكايش قانون ولتاژ  نم2-6ل كش

  
 تيو عبوري از مسيرهاي موازيكهاي ا  توان3-6ل كش

   مثال6-2-2-2
 مسير براي عبور توان وجود ك را نشان دهد؛ زيرا تنها يKVLتواند تأثير   سيستم دوباسه نميكي

و  چنين سيستمي 4-6ل كش.  حلقه در نظر بگيريمكاي با سه باس و ي هك بنابراين بايد شب2.دارد
هاي  كنيم محدوديت براي حفظ سادگي، فرض مي. دهند  پارامترهاي آن را نشان مي1-6جدول 

                                                           
1 Power transfer distribution factor 

 .گيريم مي  شاخه در نظركسان را به صورت يك خط با دو مدار يكبراي سادگي ي 1
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تيو از هر خط، لحاظ شوند و مقاومت كه، به صورت حدود ثابت براي ظرفيت عبور توان اكشب
  .خطوط ناچيز باشد

. اشدب  ميY به بار MW400 درصدد امضاي قراردادي براي تحويل Bه مولّد كفرض بر اين است 
ند، عبور توان از دو ك دريافت 3 آنرا در باس Y تزريق و بار 1 را به باس MW400 اين Bاگر مولّد 

 عبارتند II و Iهاي عبوري از مسيرهاي  مقادير توان. آيد  درمي5-6ل كمسير موازي به صورت ش
  :از

MW
//

/FI 1604003020
20

=×
+

=  

MW
//

/FII 2404003020
30

=×
+

= 

  
 هباس  سيستم ساده سهك ي4-6ل كش

 4-6ل كباسه ش هاي سيستم سه  اطالعات شاخه1-6جدول 
 (MW)ظرفيت  (.p.u)تانس كرا شاخه

1-2 2/0 126 

1-3 2/0 250 

2-3 1/0 130 
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 Y و بار B مسيرهاي مبادله بين مولّد 5-6ل كش

 حقوق انتقال  و1-3 در خط MW240 براي تضمين تحقق اين معامله، دو طرف بايد حقوق انتقال
MW160ه انجام اين معامله به كواضح است .  را در اختيار داشته باشند2-3 و 1-2هاي   در خط

 به ترتيب عبارتند 2-3 و 1-2هاي  ثر ظرفيت خطكباشد؛ زيرا حدا پذير نمي انكه امكتنهايي در شب
وديت  بيشترين محد1-2هاي ديگر، چون ظرفيت خط  در غياب معامله. MW130 و MW126از 

  :نند عبارت است ازكتوانند معامله   ميY و Bه كثر مقداري ككند، حدا را ايجاد مي

MW
/
/PMAX 31512620
50

=×= 

هاي زير  اين توان به نسبت.  باشدD از مولّد MW200 متقاضي خريد Zنيد بار كبه هرحال، فرض 
  :كند  عبور مي6-6ل كاز مسيرهاي نشان داده شده در ش

MW
//

/FIII 802003020
20

=×
+

= 

MW
//

/FIV 1202003020
30

=×
+

= 

ه را حساب كهاي عبوري از شب  زمان صورت پذيرند، توانكه هر دو معامله در يكبا فرض اين
 عبوري را يها ها و توان ه براي سادگي در نظر گرفتيم روابط بين تزريقكهايي  چون فرض. كنيم مي

بنابراين شارش خطوط . ار بريمك را به توانيم در اين محاسبات قضيه جمع آثار كند، مي خطي مي
  :مختلف برابر است با
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 Z و بار D مسيرهاي مبادله بين مولّد 6-6ل كش

MWFFFF IIII 80801602312 =−=−== 

MWFFF VIII 12012024013 =−=−=  
ن براي كه مقدار ممكآورد  ، شاري در جهت مخالف پديد ميZ و بار Dدر نتيجه معامله بين مولّد 

  .دهد  را افزايش ميY و بار Bد معامله توان بين مولّ
ند، كهاي غيرضروري ايجاد  هاي مبادله، محدوديت ه انتقال براي فرصتكه شبكاگر مايل نباشيم 

ن برآورد كالجهت مم هاي مختلف  موجود را با توجه به جرياني انتقال كبايد مقدار حقوق فيزي
 سيستم در صورت اجراي م تنها به امنيتبردار سيست ، بهرهوجانبهز يا دكدر معامله غيرمتمر. نيمك

 ناگزير به نندگان در بازارك تكاگر امنيت فراهم نشود، شر. كند همه معامالت پيشنهادي رسيدگي مي
ايمن   وضعيتكه يكديگر خواهند بود تا جايي تنظيم موقعيت خود با انعقاد قراردادهاي دوجانبه 

ي به مبادله ك وابستگي نزدي انرژيبنابراين مبادله دوجانبه.  سيستم حاصل شوديبردار در بهره
  .ي انتقال داراستكدوجانبه در حقوق فيزي

نندگان بايد قادر باشند از طريق ك تكباشد، به طور تئوري شرافي رقابتي ك در حد اگر بازار
ه از نظر اقتصادي ك برسند  و حقوق انتقال انرژيهاي دوجانبه يبي از مبادلهك به تر1رركتعامالت م
ت به دليل نياز به تبادل حجم بسيار  سيستم قدرت با چند قيد ظرفيكدر عمل، در ي. بهينه باشد

                                                           
1 Iterative interactions 
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م خواهد كزيادي از اطالعات، احتمال دستيابي سريع به اين نقطه بهينه از طريق تعامالت دوجانبه 
  .بود

   و قدرت بازاري انتقال ك حقوق فيزي6-2-2-3
 آن در زماني كه به موجب آن براي مالكرديم كي انتقال را بدين صورت تعريف كحقوق فيزي

اگر . شود ه انتقال ايجاد ميكمعين، حق انتقال مقدار مشخصي از توان از طريق شاخه معيني از شب
توانند آنها را  ان ميك در نظر گرفته شوند، مال1ك مانند انواع ديگر حقوق مايملي انتقالكحقوق فيزي

توانند تصميم بگيرند  صاحبان اين حقوق همچنين مي. ار دهند يا بفروش برسانندمورد استفاده قر
ي انتقال ك، خريد حقوق فيزيامالً رقابتيك بازار كدر ي. رده، آن را نگهدارندكه از آن استفاده نك

متر كميزان رقابت آن ه كاز سوي ديگر در بازاري . بدون استفاده از آنها تصميمي غيرمنطقي است
نندگان در ك تكتواند توانايي تعدادي از شر ي انتقال ميكامل باشد، حقوق فيزيكاز حالت رقابت 

 را درنظر 1-6ل كباسه ش به عنوان مثال سيستم قدرت دو.  را افزايش دهداعمال قدرت بازار
ي انتقال كن است بخواهد حقوق فيزيك، مم باشدB تنها مولّد متصل به باس G3اگر مولّد . بگيريد

ار نبرد يا مجددأ ك اين حقوق را به G3اگر .  را خريداري نمايدB به باس Aتوان عبوري از باس 
. دهد اهش ميك بفروشند، به طور مؤثري Bه ساير مولّدها قادرند در باس كنفروشد، مقدار تواني را 

 را افزايش داده و B در باس G3، اعمال قدرت بازار توسط اهش مصنوعي در ظرفيت انتقالكاين 
اين مسأله همچنين تأثير .  خود را باال برد در توليد2ه حاشيه سودكدهد  ان را ميك اين امG3به 

توانيد در  ي در اين زمينه را ميبحث جامع. ل سيستم داردك 3اقتصادي اي بر كارايي نندهك تعيين
Joskow و Tirole) 2000 ( نيدكمالحظه.  

ي ك با حقوق فيزي4»ي يا رهاسازيارگيركبه «ه شرط كبراي اجتناب از اين مسأله، پيشنهاد شده 
برد، در  ار نميكننده نگه داشته و بك تك شركه يكبا اين شرط، ظرفيت انتقالي . انتقال همراه شود

 5اركاز لحاظ نظري اين رويه بايد از احت. ه مايل به كاربرد آن هستندكگيرد   ديگراني قرار مياختيار
در عمل .  جلوگيري نمايدنندگان به منظور افزايش قدرت بازارك تك توسط شرظرفيت انتقال

                                                           
1 Property riqhts 
2 Profit margin 
3 Economic efficiency 
4 Use them or lose them 
5 Hoarding 
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ه كتواند آنقدر دير رها شود   انتقال استفاده نشده، ميل است؛ زيرا ظرفيتكتحميل اين شرط مش
  .هاي تجاري خود را مجدداً تنظيم نمايند  قادر نباشند موقعيتنندگان در بازارك تكساير شر

  ه انتقالك شبك در يزك مبادله متمر6-3
نندگان پيشنهاد ككنندگان و توليد  يا مبادله بر مبناي حوضچه، مصرفزك سيستم مبادله متمركدر ي

كند، ارائه  ر نيز عمل ميبردار بازا ه به عنوان بهرهكم، بردار سيست خريد و فروش خود را به بهره
هاي معامله مستقل باشد، ضمن مالحظه قيود  ه بايد از همه طرفك مبردار سيست بهره. نمايند مي

 را به طور بهينه ه بازارككند  ، پيشنهاد خريد و فروشي را انتخاب ميه انتقالك ناشي از شبامنيت
هاي تسويه بازار را تعيين  شي از اين فرآيند، قيمتم در بخبردار سيست همچنين بهره. تسويه نمايد

 ه انتقال مد نظر قرار گيرند، قيمتك در شبمك يا تراه تلفاتكنشان خواهيم داد هنگامي . كند مي
. شود فت ميه توان به آن تزريق يا در آن درياكي به باسي بستگي خواهد داشت كتريك الانرژي

نندگان ك تككنند براي همه شر نندگان دريافت ميككنندگان پرداخت يا توليد ه مصرفكقيمتي 
ه در آن كز كچنين وضعيتي لزوماً در سيستم مبادله غيرمتمر. باشد سان ميك باس يكمتصل به ي

 سيستم معامله كبراين در يبنا. شود، وجود ندارد  تعيين ميها به وسيله قراردادهاي دوجانبه قيمت
كارايي اقتصادي هنگامي . تري نسبت به مدل دوجانبه دارد م نقش فعالبردار سيست ز، بهرهكمتمر

  .ه انتقال را بهينه سازدكم استفاده از شببردار سيست ه بهرهكشود  واقعاً حاصل مي

   سيستم دوباسهك در يزك مبادله متمر6-3-1
 مثال ساده شامل دو كي را با استفاده از يكتريك ال انرژيزك بر مبادله متمره انتقالكبررسي تأثير شب

 شوركهاي متمادي دشمني، دو  بعد از سال. كنيم آغاز مي Syldaviaو  Borduria يشور فرضك
ي از كي. اري اقتصادي قرار داردكه مسير پيشرفت در بستر همكاند  ور به اين نتيجه رسيدهكمذ

شور كهاي ملي برق دو  ي موجود بين سيستمكتريكهاي مورد مطالعه، برقراري مجدد اتصال ال پروژه
ست، ه اقتصادداني برجسته و مستقل اك Billشور قبل از اجراي پروژه از كهاي اين دو  دولت. است

ه اثر اين اتصال بر بازارهاي برق آنها را بررسي و سود حاصل از اين اتصال كنمايند  درخواست مي
  .شور برآورد نمايدكرا براي دو 

Billه هر ككند  او مشاهده مي. كند شور آغاز ميكهاي ملي برق دو   بررسي خود را با تحليل سيستم
  انرژيبنابراين قيمت. امالً رقابتي هستندكه ك اند ردهكزي ايجاد كشور، بازارهاي برق متمركدو 
ظرفيت توليد برق نصب .  است بيانگر هزينه حدي توليدي، با تقريب خوبي در هر بازاركتريكال
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، 1از تحليل رگرسيون با استفاده Bill. شور حاشيه قابل توجهي بيش از تقاضا داردكشده در هر دو 
  : اين تابع چنين استBorduriaدر . آورد شور به دست ميك در بازار هر تخميني از تابع عرضه

MWh/$P/MC BBB 01010+==π )6-6( 

  :باشد ل زير ميك به شSyldaviaو در 
MWh/$P/MC BSS 02013+==π )6-7( 

. يابند ي افزايش ميكتريك ال با تقاضاي انرژي2نواكهاي عرضه، اين توابع به طور ي ه منحنينظير هم
ه تقاضا در ككند   فرض ميBillبراي سادگي، . دهد  توابع عرضه مورد بحث را نشان مي7-6ل كش

Borduria و Syldavia ثابت و به ترتيب برابر است با MW500 و MW1500 .رض او همچنين ف
 برق ملي به طور مستقل هنگامي كه دو بازار. ه كشش قيمتي اين تقاضاها صفر استككند  مي

  :ها به ترتيب عبارتند از فعاليت دارند، قيمت
MWh/$/MCBB 1550001010 =×+==π )6-8( 

MWh/$/MCSS 43150002013 =×+==π )6-9( 

 در هر ه انتقالكه شبكا از آنج. باشند شورهاي ديگري متصل نميكشور به ك از اين دو كي هيچ
 به Billگذارد،  ي تأثير ميكتريك ال انرژيافي برخوردار بوده و به ندرت بر بازاركام كشور از استحك

  .نمايد فايت ميك براي مطالعه مورد نظر او 8-6ل كه مدل نشان داده شده در شكرسد  اين نتيجه مي

                                                           
1 Regression analysis 
2 Monotonically 
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 Syldavia و Borduriaشورهاي كي در كتريك الع عرضه براي بازارهاي انرژي تواب7-6ل كش

  

  
 Borduria/Syldavia مدل اتصال 8-6ل كش

   بدون محدوديت انتقال6-3-1-1
 همه اگر. ندكشور عبور كتواند از اتصال بين دو   ميMW1600، يبردار در شرايط عادي بهره

 را از Syldavia از مدار خارج شوند، اين اتصال بايد قادر باشد همه بار Syldaviaمولّدهاي 
Borduria ه احتماالً كشور بيش از تواني است كه ظرفيت اتصال دو كشود  مالحظه مي. ندك تأمين

  . آن وجود خواهد داشتنياز به انتقال
متر از ك به مراتب Borduriaهاي برق در  ه قيمتكند ده نشان مي) 9-6(و ) 8-6(معادالت 
Syldaviaه بهتر است مولّدهاي كن است اين تصور پديد آيد كمم.  استBorduria عالوه بر 

  :در اين شرايط داريم.  را نيز تأمين نمايندSyldaviaل تقاضاي كتقاضاي داخلي، 
MWPB 2000= )6-10( 
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MWPS 0= )6-11( 

ي در اين دو كتريك ال انرژي توليدبه هزينه حدي) 7-6(و ) 6-6(با قرار دادن اين مقادير در روابط 
  :رسيم سيستم مي

)6-12( MWh/$MCB 30= 

)6-13( MWMCS 13= 

 را مطالبه MWh30/$ مبلغ Borduria ست؛ زيرا مولّدهاييه اين وضعيت پايدار نكواضح است 
مولّدهاي . فروشند  ميMWh13/$  را با قيمت انرژيSyldaviaه مولّدهاي ككنند در حالي  مي

Borduria د داد روي خواه1سازي قيمت سانك را تسخير نمايند؛ زيرا فرآيند يل بازارك قادر نيستند .
 كردي نظير يكي آنها را به داشتن عملكتريكشور، بازارهاي انرژي الكبه بيان ديگر، اتصال بين دو 

 شده در هر دو ل انرژي مصرفك براي  قيمت تسويه بازاركدر اين صورت ي. دهد بازار سوق مي
  :شود شور برقرار ميك

SB π=π=π )6-14( 

ه برابر است با مجموع دو تقاضاي ملي، به رقابت كل تقاضا كشور براي تأمين كمولّدهاي دو 
  :پردازند مي

MWDDPP SBSB 20001500500 =+=+=+ )6-15( 

 تسويه  توليد آنها با قيمته هزينه حديك هستند شور تا حدي مايل به توليدكچون مولّدهاي دو 
 براي تعيين تعادل Bill. ار بردكتوان به  را همچنان مي) 7-6(و ) 6-6( برابر شود، معادالت ازارب

هاي  ار، جوابكحاصل . كند را حل مي) 15-6(و ) 14-6(، )7-6(، )6-6(، دستگاه معادالت بازار
  :زير است

MWh/$/SB 324=π=π=π )6-16( 

MWPB 1433= 
 

)6-17( 

MWPS 567= )6-18( 

 برابر Syldaviaتوليد در  سريك و Borduriaشور با اضافه توليد در كتوان عبوري از اتصال بين دو 
  :است

                                                           
1 Price equalization 
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MWPDDPF SSBBBS 933=−=−= )6-19( 

، شوركرسد؛ زيرا در غياب اتصال بين دو   منطقي به نظر ميSyldavia به Borduriaتوان عبوري از 
  .متر استك Syldavia از Borduria برق در قيمت

 به Syldavia و Borduriaتوليدات مولّدهاي . دهد  را نشان مي1 بازاركرد اين تك عمل9-6ل كش
چون فاصله بين محورهاي عمودي با . اند ترتيب از چپ به راست و از راست به چپ رسم شده

 را پذير از اين مصرف انك بار ام توزيعك هر نقطه روي محور افقي يل بار سيستم برابر است،ك
ل نشان كهاي عرضه در دو بازار ملي نيز در اين ش منحني. دهد شور نشان ميكبين مولّدهاي دو 

 به ترتيب در راستاي محورهاي عمودي چپ و Syldavia و Borduriaها در  قيمت. اند داده شده
  .شوند ت سنجيده ميراس

ها در هر دو سيستم بايد  كنند، قيمت  عمل مي بازارك تكه دو سيستم، به صورت يكهنگامي 
 را 2ارك يل اين نمودار، محل برخورد دو منحني عرضه، اين نقطهكبا توجه به نحوه تش. مساوي باشد
شور و ميزان شارش در اتصال بين ك در هر ور توليدكار، نمودار مذك با تعيين نقطه. دهد به دست مي

  .دهد شور را نشان ميكدو 

  
  بازاركيل تك و تشSyldavia و Borduriaيب بازارهاي برق ك نمايش ترسيمي تر9-6ل كش

                                                           
1 Single market 
2 Operating point 
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   با محدوديت انتقال6-3-1-2
. ايد براي تعمير و نگهداري از مدار خارج شوند بدر طول سال، اجزاي مختلفي از سيستم انتقال

ه تأمين عمده ك ياين اجزاء عالوه بر خطوط و ترانسفورماتورها شامل تعدادي از واحدهاي توليد
 هميشه Syldavia و Borduriaبنابراين اتصال بين . شود تيو را بر عهده دارند نيز ميكتوان را

ه طي زمان كرسد   به اين نتيجه ميBill. ور دهد را از خود عبMW1600تواند ظرفيت نامي  نمي
بدين ترتيب الزم است .  استMW400ثر كقابل توجهي از سال، اين اتصال تنها قادر به عبور حدا

  .ه او رفتار سيستم را در اين شرايط مورد مطالعه قرار دهدك
 به Borduria در شود، بايد توليد  محدود ميMW400شور به كهنگامي كه ظرفيت اتصال بين دو 

MW900) MW500 براي بار محلي و MW400كنندگان   براي فروش به مصرفSyldavia (
) 6-6(با استفاده از روابط . رسد  ميMW1100 به Syldaviaدر اين صورت توليد در . اهش يابدك

  :رسيم به نتايج زير مي) 7-6(و 
MWh/$/MCBB 1990001010 =×+==π )6-20( 

MWh/$/MCSS 35110002013 =×+==π )6-21( 

 MWh16/$ به محدوديت در ظرفيت مسير انتقال،. دهد  اين وضعيت را نشان مي10-6ل كش
اگر برق . شود  منجر ميSyldavia و Borduriaشورهاي كي كتريك الهاي انرژي اختالف در قيمت

اگر آنها . ردك  براي بازرگانان فراهم مي، فرصتي تجارياالي معمولي بود، اين اختالف قيمتك كي
 ك بيابند، با خريد انرژي از يSyldavia به Borduriaتوانستند مسيري براي حمل توان بيشتر از  مي
 قابل تحقق 1سوداگرياما اين فرصت . ردندك سب ميك و فروش آن به بازار ديگر، درآمد بازار

امالً زير بار رفته كه كباشد  شور تنها راه انتقال توان بين آن دو ميكين دو ست، زيرا اتصال بين
متر از حد مورد نياز براي تبادل آزاد كشور، كه ظرفيت اتصال بين دو ك يبنابراين تا وقت. است

 سيستم بدين ترتيب، قيود ناشي از لزوم حفظ امنيت. ماند باشد، اين اختالف قيمت باقي مي
توانست واحد باشد  ه ميكم، بازاري را كاين ترا. ه انتقال شودك در شبمكتواند منجر به ايجاد ترا مي

شور بايد منحصراً كم، مگاوات بيشتري از بارهاي هر كبه دليل ترا. كند به دو بازار مجزا تقسيم مي
شور كي در هر كتريك انرژي الدر نتيجه، هزينه حدي توليد. توسط مولّدهاي داخلي تأمين شوند

ها باز هم برابر  افي رقابتي باشند، قيمتكاگر اين بازارهاي مجزا هنوز هم به قدر . باشد متفاوت مي

                                                           
1 Arbitrage 
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 1يگذاري حدي محل قيمته كبنابراين با شرايطي روبرو هستيم . هاي حدي خواهند بود هزينه
اگر در هر باس يا .  انرژي بستگي داردان توليد يا مصرفكد؛ زيرا هزينه حدي به مشو ناميده مي

 ناميده 2اي گذاري گره قيمت، يگذاري حدي محل گره سيستم قيمت متفاوتي تعريف گردد، قيمت
ه به طور عادي كهايي   در ناحيهيهاي حدي محل يمته قكدهد  مثال مورد بحث نشان مي. شود مي
  .باشند تر مي ننده توان پايينكننده توان هستند، باالتر و در نواحي صادركوارد

  
 Syldavia و Borduria بر بازارهاي برق مكي اثر تراك نمايش گرافي10-6ل كش

Bill ه او در اين جدول كنمادهايي . كند  خالصه مي2-6 است، در جدول نون يافتهكه تاك آنچه را
 گروه كي براي يكتريك ال معرف درآمد حاصل از فروش انرژيR: برد، بدين شرح هستند ار ميكب

كنندگان براي خريد انرژي   گروه از مصرفكه يكدهنده مبلغي است   نشانEاز مولّدها است؛ 
 توان FBS.  هستندSyldavia و Borduria به ترتيب معرف S و Bهاي   انديسپردازند؛ ي ميكتريكال

ه توان از كميت در صورتي مثبت است كاين . دهد شور را نشان ميكعبوري از اتصال بين دو 
Borduria به Syldaviaجاري شود .  

دهاي شور، نصيب مولّكدهد كه بيشترين منفعت از برقراري اتصال بين دو   نشان مي2-6جدول 
Borduriaكنندگان   و مصرفSyldaviaكنندگان  مصرف. شود  ميBorduria در معرض افزايش 

                                                           
1 Locational marginal pricing 
2 Nodal pricing 
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 خود را از  سهم قابل توجهي از بازارSyldaviaمولّدهاي . گيرند ي قرار ميكتريك ال انرژيقيمت
ه كل مقدار پولي كواهد داشت؛ زيرا شور اثر مثبتي خكدرمجموع، اتصال بين دو . دهند دست مي
جويي بدين علت  اين صرفه. اهش خواهد يافتكپردازند  ي ميكتريككنندگان براي انرژي ال مصرف
. پذيرد م بازده با مولّدهاي داراي بازده بيشتر انجام ميك انرژي به جاي مولّدهاي ه توليدكاست 

م تا حدي به نفع كنيد اين تراكدقت . اهدك لي آن ميكر از منفعت شوك در اتصال بين دو مكترا
  . استBorduria در رقابت با همتاهاي خود در Syldaviaمولّدهاي 

  بازارك به صورت بازارهاي مجزا، تSyldavia و Borduria از اتصال بين يبردار  بهره2-6جدول 
  مك بازار با تراكو ت

 مك با ترا بازاركت  بازاركت بازارهاي مجزا  

PB (MW) 500 1433 900 

πB ($/MW) 15 33/24 19 

RB ($/h) 7500 34865 17100 

EB ($/h) 7500 12165 9500 

PS (MW) 1500 567 1100 

πS ($/MWh) 43 33/24 35 

RS ($/h) 64500 13795 38500 

ES ($/h) 64500 36495 52500 

FBS (MW) 0 933 400 

Rtotal = RB + RS 72000 48660 55600 

Etotal = EB + ES 72000 48660 62000 

متر از حالت رقابت كاگر ميزان رقابت . امالً رقابتي هستندكه بازارها كنون فرض بر اين بود كتا
ه كآورد   فراهم ميSyldaviaان را براي مولّدهاي كشور اين امكين دو  در اتصال بمكامل باشد، تراك

 م، رقابت در بازاركاز سوي ديگر، اين ترا.  قرار دهند توليدهاي خود را باالتر از هزينه حدي قيمت
Borduriaكند  را تشديد مي.  



 202  مباني اقتصاد سيستم قدرت

  1 مازاد تراكم6-3-1-3
Billكه داشتن برآوردي كرسد   به اين نتيجه ميشور، بر ك در اتصال بين دو مك از اثر ترايم
 را Syldavia و Borduriaها در  او قيمت. كنندگان آنها، جالب توجه است نندگان و مصرفكتوليد

  :كند زان توان عبوري از اتصال بين آنها محاسبه مييبه صورت تابعي از م
)FD(/MC BSBBB +×+==π 01010 )6-22( 

)FD(/MC BSSSS −×+==π 02013 )6-23( 

Billمحلي خود را مستقل از اينكه انرژي فعلي در بازاركنندگان، قيمت ه مصرفككند   فرض مي  
كنندگان با  صرفل پرداخت مكبدين ترتيب . پردازند  شده است، ميمصرفي آنها در كجا توليد

  :شود رابطه زير داده مي
SSBBTOTAL D.D.E π+π= )6-24( 

، نحوه تغييرات اين پرداخت را به )6-24(و ) 6-23(، )6-22(يب روابط ك با تر11-6ل كش
، اين پرداخت با افزايش توان عبوري بين Billمطابق انتظار . دهد  نشان ميBSFصورت تابعي از 

MWFBSمنحني بيش از نقطه . يابد اهش ميكنوا ك به طور يشوركدو  يابد؛   امتداد نمي=933
  .ه تبادل بيشتر توجيه اقتصادي نداردكرديم كزيرا پيشتر مالحظه 

 ي توليدكتريك ال فعلي به مولّدها بابت انرژيه پرداخت قيمتككند   فرض ميBillبه طور مشابه، 
بدين . گيرد  اين انرژي صورت ميان مصرفك محلي آنها و به طور مستقل از مشده، در بازار

شود، عبارت است  ي در دو بازار، عايد مولّدها ميكتريكه از فروش انرژي الكل درآمدي كترتيب 
  :از

)FD.()FD.(P.P.R BSSSBSBBSSBBTOTAL −π++π=π+π= )6-25( 

  

                                                           
1 Congestion surplus 
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به صورت ) چين خط(و درآمدهاي مولّدها ) خط ممتد(كنندگان  مصرفهاي   پرداخت11-6ل كش

 Syldavia و Borduriaشورهاي كتابعي از توان عبوري از اتصال بين 

شور رسم شده كصورت تابعي از توان جاري در اتصال بين دو   به11-6ل كميت نيز در شكاين 
 باشد مكشور فاقد تراكاتصال بين دو ه كه اين درآمد به استثناي مواردي ككنيم  مالحظه مي. است

)MWFBS كنندگان  ، از مبلغ پرداختي توسط مصرف)BSF=0(ا اصالً برقرار نباشد يو ) =933
ه توان عبوري در اتصال بين ك، ضمن توجه به اين)25-6(و ) 24-6(يب روابط كبا تر. متر استك

  :توانيم بنويسيم شور است، ميكد توليد بر مصرف در هر شور برابر با مازاكدو 
)6-26( 

BBSSBBSSTOTALTOTAL P.P.D.D.RE π−π−π+π=−  
)PD.()PD.( BBBSSS −π+−π=  

)F.(F. BSBBSS −π+π=  
BSBS F).( π−π= 

ضرب تفاوت  ه برابر با حاصلكشود   ناميده مي1مازاد تجاريها و درآمدها  اين تفاوت بين پرداخت
چون در حالت مورد بحث اين . باشد  و ميزان شارش در اتصال بين آنها ميي دو بازارها قيمت

  .شود  نيز گفته ميمكمازاد تراه است، به آن ك در شبمكمازاد ناشي از ترا
  :ريم محدود شود، داMW400شور به كه توان عبوري از اتصال بين دو كدر حالت خاصي 

)6-27( $)(F)(RE BSBSTOTALTOTAL 64004001935 =×−=×π−π=− 

                                                           
1 Merchandizing surplus 
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 به 2-6ل درآمدها كه در ستون آخر جدول كها و  ل پرداختكنيد كه اين مقدار، با اختالف كتوجه 
  .دست آمد، يكسان است

، خريد و فروش را در قيمت نندگان بازارك تكه در آن همه شركن  توا  سيستم حوضچهكدر ي
م كرود، مازاد ترا ار ميكز تعيين و در محل آنها به كدهند و اين قيمت به طور متمر  انجام مي1يا گره

دارد؛  بردار بازار اين مازاد را براي خود نگه اما نبايد بهره. گردد آوري مي ر جمعبردار بازا توسط بهره
از . م خواهد شدكاهش تراكم يا حداقل عدم تالش در كفزايش ترازيرا منجر به انگيزه نادرست ا
نندگان در بازار برگردانده شود، باعث تضعيف ك تكراحتي به شر  بهمكسوي ديگر چنانچه مازاد ترا

به اين . ه براي افزايش بازده اقتصادي طراحي گرديده، خواهد شدكاي،  گذاري حدي گره اثر قيمت
 3 و حقوق مالي انتقال2مكهاي ترا كهنگامي كه در اين فصل به بحث مديريت ريسموضوع 

)FTRرسيم، برخواهيم گشت مي) ها.  

   در سيستمي با سه باسزك مبادله متمر6-3-2
ه انتقالي با بيش از دو باس، كه توان در شبكرديم كر كز، ذك يا غيرمتمردر بحث مبادله دوجانبه

ي بر كنون به بررسي اثر اين قوانين فيزيكا. شود يرشف جاري ميكبرمبناي قوانين جريان و ولتاژ 
وجانبه ه در بحث معامله دكاي  باسه ه سهكاين بررسي را روي همان شب. ز نياز داريمكمعامله متمر

 پارامترهاي آن را نشان 3-6ه و جدول ك نمودار شب12-6ل كش. دهيم ار رفت، انجام ميكبه 
ه به صورت حدهاي ثابت براي عبور توان كهاي شب ه محدوديتككنيم  دوباره فرض مي. دهد مي
  .تيو از هر خط لحاظ شوند و مقاومت خطوط ناچيز باشدكا

                                                           
1 Nodal price 
2 Congestion risks 
3 Financial transmission rights 
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 زكي تشريح معامله متمرباسه برا  سيستم ساده سهك ي12-6ل كش

  12-6ل كباسه ش هاي سيستم سه  اطالعات شاخه3-6جدول 
 (MW)ظرفيت  (.p.u)تانس كرا شاخه

1-2 2/0 126 

1-3 2/0 250 

2-3 1/0 130 

ها  داديم، به اطالعات قيمت هنگامي كه اين سيستم را در بحث مبادله دوجانبه مورد بررسي قرار مي
. ماند ها براي طرفين حاضر در هر معامله دوجانبه، محرمانه مي م؛ زيرا اين دادهها نياز نداشتي يا هزينه

 و نندگان، پيشنهادهاي خريدككنندگان و توليد ، مصرفزك سيستم مبادله متمركاز سوي ديگر در ي
 از يبردار بردار با استفاده از اين اطالعات، بهره دهند و بهره م ميبردار سيست فروش خود را به بهره

كنيم به  نگريم، فرض مي م به موضوع ميبردار سيست چون از منظر بهره. سازد سيستم را بهينه مي
كنيم  مالً رقابتي است، فرض مياك همچنين چون بازار.  دسترسي داريم4-6هاي جدول  داده

 هر مولّد ثابت و براي سادگي، هزينه حدي. هاي حدي آنها برابر است  مولّدها با هزينهيپيشنهادها
  .شود  فرض مي12-6ل كتقاضا به صورت بارهاي ثابت مطابق ش
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  12-6ل كباسه ش  اطالعات مولّدهاي سيستم سه4-6جدول 
 (MWh/$) زينه حديه (MW)ظرفيت  مولّد

A 140 5/7 

B 285 6 

C 90 14 

D 85 10 

  1 توزيع اقتصادي بار6-3-2-1
آيد  نظر كنيم، مسأله بدين صورت در مي ه تحميل نمايد صرفكن است شبكه ممكاگر از قيودي 

 اي توزيع ي حدي مولّدها، بين آنها به گونهها  تنها بر مبناي پيشنهادها يا هزينهMW410ل بار كه ك
ل ك اين مولّدها در ايم هزينه حدي ردهكچون فرض . ل هزينه تأمين تقاضا حداقل گرددكه كشود 

باشد، محاسبه اين توزيع بار   نمي2 آنها ثابت است و تقاضا حساس به قيمتيردكمحدوده عمل
بندي شده، با توجه به ظرفيت خود   مولّدها برحسب افزايش هزينه حدي رتبه:راحت است
  :براين اساس داريم. ه تقاضا برآورده گرددكشوند تا حدي  بارگذاري مي

)6-28( 

MWP
MWP

MWP
MWP

D

C

B

A

0
0
285
125

=
=
=
=

 

  :، برابر است ازل هزينه توزيع اقتصادي بارك
)6-29( h/$/PMCPMCC BBAAED 502647=⋅+⋅= 

 يا چند خط كه آيا اين توزيع بار، باعث عبور توان بيش از حد ظرفيت، در يكنيم كبايد بررسي 
 3 برنامه پخش باركها با استفاده از ي ه بزرگ، محاسبه توان عبوري از شاخهك شبكگردد؟ در ي مي

اين تمرين، . توانيم محاسبات را با دست انجام دهيم اي مي در چنين سيستم ساده. شود انجام مي
هاي توان  با فرض جهت. دهد ه به دست ميك شهودي بيشتري از چگونگي عبور توان، در شبكدر

توانيم معادالت توازن توان در هر باس يا گره را به صورت زير  ، مي13-6ل كعبوري طبق ش
  :بنويسيم

                                                           
1 Economic dispatch 
2 Price Sensitive 
3 Power flow 
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3601312 :  1گره  )6-30( =+ FF 

602312 :    2گره  )6-31( =− FF 

3002313:  3گره  )6-32( =+ FF 

اين معادالت وابسته خطي هستند؛ زيرا توازن توان . در اين حالت، سه معادله با سه مجهول داريم
) 31-6(ردن معادله كم كتوان با  را مي) 32-6(به عنوان مثال معادله . ل سيستم نيز برقرار استكدر 

ي از معادالت كتوان بدون از دست رفتن اطالعات، ي از آنجا كه مي. دست آورد به) 30-6(از معادله 
آور نيست؛  اين نتيجه اصالً شگفت. ماند را حذف نمود، دو معادله با سه مجهول براي ما باقي مي

  .ايم ها را در نظر نياورده زيرا ما امپدانس شاخه

  
 باسه بار اوليه در سيستم سه  توزيع13-6ل كش

. گيريم  ميكمكر آثا ، مجدداً از قضيه جمعKVL معادله ديگر با استفاده از كبه جاي افزودن ي
اگر . تر است  به دو مسأله سادهكيكدهد كه چگونه مسأله اصلي، قابل تف  نشان مي14-6ل كش

توانيم توان عبوري را در مسأله اصلي  ود، به راحتي ميتر تعيين ش ها در دو مسأله ساده شارش توان
  :دانيم بيابيم؛ زيرا با توجه به قضيه جمع آثار مي

)6-33( AA FFF 2112 += 
)6-34( BB FFF 2113 += 
)6-35( BA FFF 2123 −= 
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 خارج 3از باس  تزريق و 1 به باس MW300توان . پردازيم ابتدا به اولين مسأله ساده شده مي
  :شارش يابد، داريم) B و A(تواند در دو مسير  چون اين توان مي. شود مي

)6-36( MWFF BA 30011 =+ 
  : عبارتند ازB و Aهاي مسيرهاي  تانسكرا
)6-37( u.p/xxxA 3023121 =+= 
)6-38( .u.p/xxB 20131 == 

  :شود، داريم  بين اين دو مسير تقسيم مي)5-6(و ) 4-6( طبق روابط MW300ه اين كبا توجه به اين
)6-39( MW

//
/FA 1203002030
20

1 =×
+

= 

)6-40( MW
//

/FB 1803002030
30

1 =×
+

= 

در اين . شود  خارج مي2 تزريق و از باس 1 به باس MW60به طور مشابه در مدار ساده شده دوم، 
  :هاي دو مسير عبارتند از حالت امپدانس

)6-41( .u.p/xxA 20122 == 
)6-42( .u.p/xxxB 3023132 =+= 

  در نتيجه،
)6-43( MW

//
/FA 36602030
30

2 =×
+

= 

)6-44( MW
//

/FB 24602030
20

2 =×
+

= 
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 باسه ر در محاسبه توان عبوري از خطوط سيستم سهآثا  استفاده از قضيه جمع14-6ل كش

  :ندده ها در سيستم اصلي را به دست مي شارش توان) 35-6(تا ) 33-6(روابط 
)6-45( MWFFF AA 156361202112 =+=+= 
)6-46( MWFFF BB 204241802113 =+=+= 
)6-47( MWFFF BA 96241202123 =−=−= 
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ه توزيع اقتصادي كم يابي ياز اين نتايج م. دهد  نشان ميي اين حل را به صورت ترسيم15-6ل كش
 عبور MW156ا از اين شاخه بايد شود؛ زير  ميMW30 به ميزان 1-2 شاخه 1 باعث اضافه باربار،
ه اين اضافه بار قابل قبول كواضح است .  استMW126ه ظرفيت آن تنها كند؛ در حالي ك

  .باشد نمي

  
 باسه  اقتصادي بار در سيستم سههاي عبوري براي توزيع  توان15-6ل كش

   اصالح توزيع اقتصادي بار6-3-2-2
سازد، اما جواب حاصل از آن به   را حداقل ميل هزينه توليدكه توزيع اقتصادي بار، كجود اينبا و

مترين هزينه اصالحاتي را كبنابراين بايد با . باشد ، مناسب نميدليل برآورده نشدن معيار امنيت
ه توزيع ككنيم  ته آغاز ميك اين نار را با توجه بهك. ندكه اضافه بار خط را برطرف كانجام دهيم 
، 1-2اهش توان عبوري از شاخه كبراي . سازد ز ميك متمر1 همه توليد را در باس اقتصادي بار

ه با افزايش ككنيم  ابتدا بررسي مي.  افزايش دهيم3 يا 2هاي   از باسكتوانيم توليد را در هر ي مي
ايم، اين افزايش  ردهكنظر   صرفچون از تلفات. افتد  چه اتفاقي مي2اس ، در بMW1توليد به ميزان 
 2 اين توزيع مجدد بار16-6ل كش. اهش دهيمك 1 از توليد باس MW1ه ككند  ما را ملزم مي

 ر جهت مخالف توان عبوري دAFΔاز آنجا كه توان عبوري افزايشي . دهد  را نشان مي3افزايشي

12F  دهد اهش ميك، اضافه بار اين شاخه را 1اهش آن در باس ك و 2است، افزايش توليد در باس .
  . بگيريمكمك توانيم دوباره از قضيه جمع آثار براي برآورد اين اثر مي

                                                           
1 Overload 
2 Redispatch 
3 Incremental 
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 2 باس  اثر تغيير افزايشي در توليد16-6ل كش

  :ه برابرند باك B و A هاي مسيرهاي تانسكبا توجه به اينكه را
)6-48( .u.p/xxA 2012 == 
)6-49( .u.p/xxxB 301323 =+= 

  : باشد، داريمMW1و چون مجموع دو توان عبوري بايد مساوي 
)6-50( MW/FA 60=Δ 
)6-51( MW/FB 40=Δ 

 را به 1-2 خارج شود توان عبوري از شاخه 1 تزريق و از باس 2ه به باس كواتي بنابراين هر مگا
 از MW50الً ك است، MW30ه اضافه بار اين خط كبا توجه به اين. دهد اهش ميك MW6/0ميزان 
دد بار و  مجاين توزيع.  جابجا گردد تا قيد ظرفيت خط برآورده شود2 بايد به باس 1 باس توليد

-6ل كناميم، در ش  مي1ه آن را توزيع مقيد بارك نتيجه حاصل از جمع آثار آن با توزيع اقتصادي بار
 را نيز 1-3، توان عبوري از شاخه كنيم توزيع مجدد بار مالحظه مي.  نشان داده شده است17
 1-3افزايش توان عبوري از شاخه . يابد  افزايش مي2-3دهد؛ اما توان عبوري از شاخه  اهش ميك

 3-6متر از ظرفيت مشخص شده در جدول كقابل تحمل است؛ زيرا توان عبوري از خط همچنان 
 توليد MW360الً ك بايد 1در اجراي اين توزيع مقيد بار، مولّدهاي متصل به باس . ماند باقي مي

در . گردد ه تزريق ميك خالص به شبMW310شود و   از آن صرف بار محلي ميMW50ه كنند ك
، نياز است MW60براي تأمين بار محلي .  توليد نمايدMW50 بايد 2ن حال، مولّد باس يهم

                                                           
1 Constrained dispatch 
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مترين هزينه عبارت است ك با 1در اين شرايط، توزيع توليد. دريافت گردد ه ك ديگر از شبMW10هك
  :از
)6-52( 

MWP
MWP
MWP

MWP

D

C

B

A

0
50
285
75

=
=
=
=

 

اهش ك A، خروجي مولّد B و Aه از بين دو مولّد ككنيم  ، مالحظه مي)28-6(در مقايسه با رابطه 
  : عبارت است ازل هزينه اين توزيع مقيد بارك.  بيشتري دارد هزينه حديAيافته است؛ زيرا مولّد 

)6-53( h/$/P.MCP.MCP.MCC CCBBAA 5029722 =++= 

  

                                                           
1 Generation dispatch 
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براي ايجاد ) الف (بر توزيع اقتصادي بار) ب (2 به باس 1 از باس  تأثير جابجايي توليد17-6ل كش

 )ج(ه با قيود عبور توان از خط سازگار باشد ك توزيع مقيد بار

. م، بيشتر استيبه دست آورد) 29-6(ه در رابطه ك اقتصادي بار اين هزينه الزاماً از هزينه توزيع
  . است با استفاده از توزيع مجدد بارتفاوت اين دو هزينه، معرف هزينه برقراري امنيت

ز، اضافه بار  است ني3ه متصل به باس ك Dتوان با افزايش خروجي مولّد  ه ميكرديم كر كپيشتر ذ
 را با استفاده از همين روش مقدار و هزينه اين توزيع مجدد بار.  را برطرف نمود1-2شاخه 
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 1 تزريق و از باس 3ه به باس ك مگاوات اضافي ك دو مسير تقسيم ي18-6ل كش. كنيم محاسبه مي
  ،B و A هاي مسيرهاي تانسكبا توجه به را. دهد خارج شود را نشان مي

)6-54( .u.p/xxxA 301223 =+= 
)6-55( .u.p/xxB 2013 == 

  :، داريمMW1و برابري مجموع دو توان عبوري با مقدار 
)6-56( MW/FA 40=Δ 
)6-57( MW/FB 60=Δ 
  

  
 3 باس  اثر تغيير افزايشي در توليد18-6ل كش

 از توان عبوري از MW4/0 به مقدار 1 و خروجي از باس 3ي به باس بنابراين هر مگاوات تزريق
 و برطرف 1-2 از توان عبوري از شاخه MW30اهش كترتيب براي  بدين. اهدك  مي1-2شاخه 

 نشان 19-6ل كش.  جابجا شود3 به باس 1باس   از توليدMW75نمودن اضافه بار آن الزم است 
 توان عبوري از همه  مجدد بار با توزيع اقتصادي بار اثر اين توزيعردنكه چگونه جمع كدهد  مي

ثر ك با حدا1-2ه انتظار داريم توان عبوري از شاخه كطور  همان. دهد اهش ميكه را كهاي شب شاخه
توليد گردد، به  1ه بايد در باس كل تواني كچون در اين شرايط . ظرفيت اين شاخه برابر است

  : در اين حالت عبارت است ازيابد، توزيع توليد اهش ميك MW75زان يم
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)6-58( 

MWP
MWP

MWP
MWP

D

C

B

A

75
0
285
50

=
=
=
=

 

  : برابر است بال هزينه اين توزيع مقيد بارك
)6-59( h/$P.MCP.MCP.MCC DDBBAA 28353 =++= 

 در اگر بخواهيم از توليد. پردازيم  مي1-2در شاخه حال به مقايسه اين دو روش حذف اضافه بار 
گيري از توليد در  از سوي ديگر، بهره.  جابجايي توليد نياز داريمMW75 بگيريم به كمك 3باس 
متر توان كدليل اين تفاوت، حساسيت .  استMW50 مستلزم جابجايي توليد تنها به مقدار 2باس 

اما . باشد  مي2 در مقايسه با افزايش توليد در باس 3ش توليد باس  به افزاي1-2عبوري از شاخه 
تر تمام   ارزان3متر است، افزايش توليد در باس ك C از هزينه حدي مولّد D مولّد چون هزينه حدي

سازي سيستم عبارت است از  در اين راه حل، هزينه ايمن. باشد تري مي شده و لذا راه حل مناسب
  : و هزينه توزيع اقتصادي باروت بين هزينه توزيع مقيد بارتفا
)6-60( h/$//CCC EDS 5018750264728353 =−=−= 
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براي ايجاد ) الف( اقتصادي بار بر توزيع) ب (3 به باس 1 از باس  تأثير جابجايي توليد19-6ل كش

 )ج(ه با قيود عبور توان از خط سازگار باشد ك بارتوزيع مقيد 



 217  هاي انتقال و بازارهاي برق  شبكه6

  اي هاي گره  قيمت6-3-2-3
 اشاره يا  به مفهوم قيمت حدي گرهSyldavia و Borduriaشورهاي كپيشتر در بحث اتصال بين 

 برابر است با هزينه تأمين يا قيمت حدي گره. وشن سازيمتوانيم اين مفهوم را ر نون ميكا. رديمك
  .نكترين روش مم  مگاوات اضافي از بار در گره مورد نظر به ارزانكي

 ار را با توزيع مقيد بارك، باسه مذكور، اين بدان معناست كه به جاي توزيع اقتصادي بار در مثال سه
 را 1-2 افزايش داده شده تا اضافه بار شاخه Dلذا خروجي مولّد . شروع كنيم) 58-6(طبق رابطه 

 تأمين A مگاوات اضافي از بار بايد توسط مولّد ك، ي1ه در باس كواضح است . برطرف سازد
هرچند هزينه حدي . متر استك D و C، واقعاً از هزينه حدي مولّدهاي A مولّد هزينه حدي. شود

تواند مگاوات  امل زير بار رفته و نميكباشد، اما اين مولّد تا ظرفيت  متر ميك A از مولّد Bمولّد 
 در اين باس ندارد؛ زيرا مگاوات اضافي به 1 حديه تأثيري بر قيمتكشب. ندك اضافي ديگري توليد

 :، عبارت است از1 در باس يا بنابراين قيمت حدي گره. شود  ميف توليد و مصريصورت محل

)6-61( MWh/$/MCA 5071 ==π 

 را دارد مترين هزينه حديك A چيست؟ مولّد 3 مگاوات اضافي در باس كترين راه تأمين ي ارزان
 1-2 با اضافه بار شاخه 1 در باس تأسفانه، افزايش توليدم. امل بارگذاري نشده استكو به طور 
 3 در باس Dچون مولّد .  استDترين گزينه بعدي، افزايش خروجي مولّد  ارزان. شود همراه مي

 :توانيم بنويسيم بنابراين مي. يابد ه شارش نميكقراردارد، اين مگاوات اضافي در شب

)6-62( MWh/$MCD 103 ==π 

توان اين  ه ميكواضح است . تري است ، موضوع پيچيده2 مگاوات اضافي در باس كتأمين ي
نظر   نمود؛ اما چنين راه حلي تاحدي گران به  در محل توليدC مولّد كمكمگاوات اضافي را به 

دها به مراتب بيشتر  از هزينه حدي ساير مولCّ در مولّد MWh14/$ رسد؛ زيرا هزينه حدي مي
هاي ديگر را مدنظر قرار دهيم، بايد اتفاقات ناشي  اگر تنظيم خروجي مولّدهاي واقع در باس. است

 مگاوات اضافي از بار كه يكدهد   نشان مي20-6ل كش. ه مورد توجه قرار دهيمكاز آن را در شب
ه در ككنيم  مالحظه مي. يابد ه شارش ميك چگونه در شب3 يا 1 در صورت توليد در باس 2در باس 

اينك  چون توان عبوري از اين شاخه، هم. يابد  افزايش مي1-2هر دو حالت، توان عبوري از شاخه 
يبي از افزايش كهر تر. باشد ها قابل قبول نمي حل  از اين راهكي در مقدار بيشينه خود است، هيچ

 افزايش و در 3م توليد را در باس تواني اما مي.  نيز غيرقابل قبول است3 و 1هاي  توليد در باس
                                                           
1 Marginal price 
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توانيم توليد   نشان داده شده، مي21-6ل كه در شكطور  به عنوان مثال، همان. اهش دهيمك 1باس 
در نتيجه . اهش دهيمك MW1 به مقدار 1 افزايش و آن را در باس MW2 را به مقدار 3در باس 

توانيم  مي ا استفاده مجدد از جمع آثارسپس ب. باشد  مي2افزايش خالص، برابر با بار اضافي در باس 
 3 به باس MW1 اگر 22-6ل كطبق اولين نمودار ش. هاي افزايشي حاصل را تعيين نماييم توان

. يابد اهش ميك MW4/0زان ي به م1-2 دريافت شود، توان عبوري از شاخه 1تزريق و در باس 
 اين توان 2فت شده در باس  و دريا3 تزريق شده به باس MW1ه كدهد  نمودار ديگر نشان مي

 به اندازه 1-2در مجموع، توان عبوري از شاخه . دهد  افزايش ميMW2/0زان يعبوري را به م
MW2/0 يابد اهش ميك.  

  
 2 مگاوات اضافي از بار در باس كه ناشي از يكهاي عبوري افزايشي در شب  توان20-6ل كش

 . شودتوليد) b (3يا باس ) a (1هنگامي كه اين مگاوات در باس 
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اهش آن در ك و 3 در باس  با افزايش توليد2 مگاوات اضافي از بار در باس ك تأمين ي21-6ل كش

 1باس 

 
 21-6ل ك در تحليل شرايط نشان داده شده در ش استفاده از قضيه جمع آثار22-6ل كش

 MW1اهش ك و 3 باس  در توليدMW2 با افزايش 2ضافي در باس  مگاوات اكبنابراين، تأمين ي
متر از ظرفيت بيشينه آن باقي ك 1-2 قابل قبول است؛ زيرا توان عبوري شاخه 1در توليد باس 
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گذارد توان عبوري  ها نه تنها نمي يب از تزريق توانكاما آيا اين راه حل بهينه است؟ اين تر. ماند مي
متر كثر ك از اين حداMW2/0ه آنرا به اندازه ك مقدار بيشينه خود فراتر رود، بل از1-2شاخه 

ه قيمت آن به مراتب از كايم؛ در حالي  ، كاسته1عني بيش از مقدار الزم از توليد در باس ي. كند مي
  .تر است  ارزان3توليد در باس 

 را 2مگاوات اضافي در باس  كبندي مورد استفاده ما براي تعيين نحوه تأمين ي  فرمول23-6ل كش
-2، بدون ايجاد اضافه بار در شاخه 3 و 1هاي   در باس مجدد توليده در آن توزيعكدهد  نشان مي

  :بايد داشته باشيم. اند ، لحاظ شده1
)6-63( MWPPP 1231 =Δ=Δ+Δ 

  

  
 بدون تغيير توان عبوري 2ر در باس  مگاوات اضافي از باكبندي مسأله تأمين ي  فرمول23-6ل كش

 1-2از شاخه 

  :، رابطه زير را نيز داريم20-6ل ك نشان داده شده در ش1هاي با استفاده از حساسيت
)6-64( MWFP/P/ 02060 1231 =Δ=Δ+Δ 

  :رسيم با حل اين معادالت به نتايج زير مي
)6-65( MW/P 501 −=Δ 

)6-66( MW/P 513 =Δ 

                                                           
1 Sensitivities 
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ه خروجي مولّد ك، با حداقل هزينه، مستلزم اين است 2 مگاوات اضافي در باس كين عرضه يبنابرا
D را به ميزان MW5/1 افزايش و خروجي مولّد A را به مقدار MW5/0 هزينه اين . اهش دهيمك

  : عبارت است از2اي در باس  حدي گره مگاوات و در نتيجه قيمت
)6-67( MWh/$/MC/MC/ AD 251150512 =×−×=π 

  :هككنيم  به طور خالصه، مشاهده مي
متري ك  هزينه حديBمولّد . كند  تنظيم ميMWh5/7/$ را در 1 در باس ، قيمتAمولّد * 

)$/MWh6 (خود قرار داردگذارد؛ زيرا در حد باالي توليد  نمييها تأثير دارد اما بر قيمت . 

 .كند  تنظيم ميMWh10/$ را در مقدار 3اي در باس   حدي گره قيمتD مولّد* 

 .شود  تنظيم ميMWh25/11/$  در هاي ساير مولّدها، قيمت يبي از قيمتك، با تر2در باس * 

، اگر  سيستم فاقد قيود انتقالكدر ي. تر تعميم داد هاي پيچيده هكتوان به شب اين مشاهدات را مي
 صفر يا ي، در توليدكنيم، همه آنها به استثناي يكهاي حدي ثابت فرض  همه مولّدها را داراي هزينه

ل بار كل توليد با كه خروجي آن برابري كاستثنا مربوط به مولّد حدي است . گيرند ثر قرار ميكحدا
 اين هزينه حدي.  است1طور جزئي زير بار رفتهشود چنين مولّدي به  گفته مي. كند را برقرار مي
ننده كه تعيين ككند؛ زيرا تأمين مگاوات اضافي فرضي،  ل سيستم تنظيم ميك را براي مولّد، قيمت

 را مقيد  محدوديت انتقال، توزيع اقتصادي باركهنگامي كه ي. قيمت حدي است، بر عهده آن است
گيرد و از اين ديدگاه  ثر خود قرار نميك مولّد ديگر نيز در حداقل يا حداكسازد، خروجي ي مي

 مولّد حدي وجود m+1 قيد انتقال باشد، mلي اگر سيستم داراي كبه طور . شود حدي قلمداد مي
ا در باسي روند، قيمت حدي ر ه به طور جزئي زير بار ميك از اين مولّدها، كهر ي. خواهد داشت

يبي از كها با تر اي در ساير باس هاي حدي گره قيمت. كند ه به آن متصل است، تنظيم ميك
. ه مقيد بستگي داردك در شبKVLيب به اعمال كاين تر. شوند هاي مولّدهاي حدي تعيين مي قيمت

لحاظ ه به كهايي منجر شود  هاي عبوري و قيمت ن است به توانكه اين ممكزودي خواهيم ديد  به
  .شهودي، رفتار واضحي ندارند

                                                           
1 Part-loaded 
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   مازاد تجاري6-3-2-4
باسه مورد بحث را  رد اقتصادي سيستم سهك، عمل1هاي بر خالف شهود قبل از مالحظه اين وضعيت

. دهد اي را در هر باس اين سيستم نشان مي  و قيمت گره بار، توليد5-6جدول . كنيم خالصه مي
هاي   در قيمته انرژيك نندگان، براي شرايطيككنندگان و درآمدهاي توليد هاي مصرف تپرداخ

 كها براي ي ميتكهمه اين . نيز در اين جدول آمده است اي خريد و فروش شود، حدي گره
  .اند  با بارهاي ثابت محاسبه شدهيبردار ساعت بهره

نندگان ككنندگان را با مجموع درآمدهاي توليد هاي مصرف  پرداختها مجموع اگر در همه باس
نندگان رسيده، كبيش از آنچه به توليد. ميت باهم تطبيق ندارندكه اين دو كابيم ي نيم، درميكمقايسه 

ه پيشتر در ك است تفاوت موجود، همان مازاد تجاري. كنندگان پول گرفته شده است از مصرف
. ه استك در شبمكاين مازاد نيز ناشي از ترا.  با آن مواجه شديمSyldavia و Borduriaباسه  دومثال 

 اقتصادي بار غيرمقيد انجام  توزيعكيتوانستيم   بود، ميMW156 بيش از 1-2اگر ظرفيت شاخه 
نندگان كل درآمد توليدك شدند و ها مساوي مي هاي حدي در همه گره در اين صورت قيمت. ميده 

  .كنندگان برابر بود ل پرداختي مصرفكبا 

  باسه  خالصه عملكرد اقتصادي سيستم سه5-6جدول 
 سيستم 3باس  2باس  1باس  

 50 60 300 410 (MW) مصرف

 335 0 75 410 (MW) توليد

 - 5/7 25/11 10 (MWh/$)اي   حدي گرهقيمت

 375 675 3000 4050 (h/$)كنندگان  هاي مصرف رداختپ

 5/2512 0 750 5/3262 (h/$)نندگان كدرآمدهاي توليد

 5/787    (h/$) تجاري مازاد

  هاي عبوري بر خالف شهود اقتصادي  توان6-3-2-5
 مثال خيلي محسوس كي.  معمول استامالًكاالها ك  توليد در قيمتيهاي محل در اقتصاد، تفاوت

تر از  ه پرورش آنها در فضاي باز و در آب و هواي گرم، ارزانكتوليد ميوه و سبزيجات است 
اگر بازارها رقابتي باشند، قيمت . باشد اي و در آب و هواي سرد مي پرورش آنها به صورت گلخانه

                                                           
1 Counter-intuitive 
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ان تجارت آزاد بين كاگر ام. تر خواهد بودتر و در نواحي سردتر، باال تر، پايين توليد در نواحي گرم
هاي زياد  م به نواحي با قيمتكهاي  اين نواحي فراهم باشد، ميوه و سبزيجات از نواحي با قيمت

اما در . برد اليفرنيا نميكا به كهيچ بازرگان عاقلي به اميد سود، انگور را از آالس. حمل خواهد شد
ه بر خالف شهود اقتصادي است، ك بهينه، چنين جابجايي يبردار هاي برق حتي هنگام بهره هكشب

اي را براي توليد مقيد بار در  هاي گره هاي عبوري و قيمت  توان24-6ل كش. پذيرد صورت مي
 قيمت حدي  گره باك از ي انرژي1-3 و 1-2هاي  در شاخه. دهد باسه مذكور نشان مي سيستم سه

 از 2-3از سوي ديگر، عبور توان در شاخه . شود هاي با قيمت حدي بيشتر حمل مي متر به گرهك
 دليل رفتار غيرمنطقي  اين پديده به. تر است گره با قيمت باالتر به سمت گره با قيمت پايين

 بازار» نينقوا«ه بر كاست ) KVLدر اين حالت (ي كه به دليل قوانين فيزيكبردار نيست؛ بل بهره
 .اولويت دارند

 
 از 3-2توان در شاخه . باسه هاي عبوري در سيستم سه اي و توان هاي حدي گره  قيمت24-6ل كش

 .شود تر جاري مي  حدي باالتر به سمت قيمت حدي پايينقيمت

در مورد . دهد ن ميباسه را نشا حاصل از عبور توان از هر شاخه در سيستم سه  مازاد6-6جدول 
تر   باالتر به سمت گره با قيمت پايين اين مقدار منفي است؛ زيرا توان، از گره با قيمت3-2  خط

 آن را 5-6ه در جدول كشود   مي برابر مازاد تجاري همه خطوط انتقالاما جمع مازاد. شود حمل مي
  . گره محاسبه كرديم به گره
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  هاي بر خالف شهود اقتصادي  قيمت6-3-2-6
تواند از   نمي1-2ايم كه توان عبوري از شاخه  ردهكنون فرض كباسه مذكور، تا  در مثال سه

MW126ثر توان مجاز به ك سيستم واقعي، حداك ديديم، در ي5ه در فصل كطور  همان.  فراتر رود
 محدود  خط1 اگر توان عبوري به وسيله مشخصه حرارتي. خط، لزوماً ثابت نيستكيعبور از 

شود، محدوديت حاصل به شرايط جوي بستگي خواهد داشت؛ زيرا باد و دماهاي پايين محيط، 
از سوي ديگر اگر محدوديت توان عبوري . دهند اهش ميكها را  آهنگ افزايش دما در داخل هادي

بنابراين . ربندي بقيه سيستم بستگي داردكايداري باشد، اين قيد، به پياز خط ناشي از مالحظات پ
 كنجكاوي كاي، تنها ي هاي حدي گره  بر قيمت1-2مطالعه نحوه تأثير بيشينه توان عبوري از شاخه 

  .رياضي نيست

  باسه  تجاري مربوط به سيستم سه سهم هر شاخه در مازاد6-6جدول 
  توان عبوري شاخه

(MW) 
  قيمت» از«

($/MWh) 
  قيمت» به«

($/MWh) 
 مازاد

($/h) 
2-1 126 5/7 25/11 5/472 

3-1 159 5/7 10 5/397 

3-2 66 25/11 10 5/82- 

 5/787    مجموع

باسه در  ه سهكدي شبرد اقتصاك و عمليبردار ور بر بهرهكثر توان عبوري از شاخه مذكتأثير حدا
هر سطر اين جدول مربوط به مقداري متفاوت از توان عبوري .  خالصه شده است7-6جدول 

. ايم ردهكاي را به روش مذكور محاسبه  هاي گره  مقيد بار و قيمتبراي هر مقدار، توزيع. باشد مي
نندگان، مقادير پرداخت شده توسط ك وسيله توليدآوري شده به عالوه بر اين، مقادير جمع

سطر . ايم ردهك تجاري را نيز تعيين نندگان و مازادك، سود توليد انرژيكنندگان، هزينه توليد مصرف
، Aدر اين صورت مولّد . سازد ا بيشتر، توزيع بار را مقيد نميي MW160ه حد كدهد  آخر نشان مي

 يه مازادكدر اين شرايط، شب. نواخت هستندكه يكاي در شب هاي گره تنها مولّد حدي است و قيمت
 براي تأمين بار، بدون ، توزيع توليدMW70متر از كاز سوي ديگر براي محدوديتي . كند ايجاد نمي

  .هد بودپذير نخوا انك ام1-2نقض قيد توان در شاخه 

                                                           
1 Thermal rating 
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 به طور C و Bكند، مولّدهاي   انرژي توليد نميA مگاوات، مولّد 90 تا 70هاي بين  براي محدوديت
 و 1هاي  اي در باس هاي گره لذا قيمت. امالً بارگذاري شده استك Dروند و مولّد  جزئي زير بار مي

 برابر با 3ه در باس كدرحالي باشد؛   ميMWh14/$ و MWh6/$ به ترتيب برابر با 2
$/MWh33/11اما قيمت . اي دو باس ديگر قرار دارد هاي گره ن باس، بين قيمتي در اقيمت.  است

  .امالً زير بار رفته استك D باشد؛ زيرا مولّد MWh10/$ بايد بيش از مقدار 3 باس يا گره
تر گردد؛ زيرا سيستم، كمتر مقيد  هاي پايين ه باال بردن ظرفيت خط منجر به قيمتكار رود شايد انتظ

، MW120با باال رفتن محدوديت تا . ه لزوماً چنين نخواهد بودكدهد   نشان مي7-6جدول . شود مي
اين به معني . اندم  ثابت مي2 در گره يابند؛ درحالي كه قيمت  افزايش مي3 و 1هاي  ها در گره قيمت
 توان بيشتري نسبت به توليد) B و A(تر  هزينه مكارآمد سيستم نيست؛ زيرا مولّدهاي كرد غيركعمل

اهش يافته، كي توسط مولّدها كتريك ال انرژيدر مجموع، هزينه توليد.  دارند(C)تر  مولّد پرهزينه
در اين حالت . يابد  افزايش ميمكنندگان و مازاد تراكندگان، سود توليدكن هاي مصرف پرداخت

چرا . شود كنندگان مي نندگان و اعمال هزينه به مصرفك موجب انتفاع توليدافزايش ظرفيت انتقال
ن خروجي مولّدهاي ان باال بردك ام1-2دهد؟ افزايش توان عبوري از شاخه  چنين چيزي روي مي

 Aثر ظرفيت خود رسيده و مولّد ك به حداB نقطه، مولّد كدر ي. آورد  را فراهم مي1متصل به باس 
با استفاده . رساند  ميMWh5/7/$ را به 1 در باس يا ه قيمت گرهككند  مي م مولّد حدي را پيداكح

  :رسد  به مقدار زير مي3 ه قيمت در باسكرد كتوان بررسي  از جمع آثار مي
)6-68( MWh/$/ 83113

2
3
1

213 =π+π=π 
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  باسه  از سيستم سهيبردار  بر بهره1-2ثر توان عبوري از شاخه ك اثر حدا7-6جدول 
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 به 2 در گره قيمت.  نخواهد داشتي هيچ توليدC برسد، مولّد MW120 به بيش از اگر حد انتقال
تا . شود  مولّد حدي ميك يDآيد؛ زيرا مولّد   در مي3 و 1هاي  ها در گره يبي از قيمتكصورت تر

اي، درآمدها و سودهاي  هاي گره مت، قيMW156 در حد انتقال مكرسيدن به حالت بدون ترا
  .يابند اهش ميكم همگي ك تراكنندگان و مازاد هاي مصرف نندگان، پرداختكتوليد

  تر از نظر اقتصادي هاي عجيب  قيمت6-3-2-7
در . دهد ، چه روي ميMW65 به 2-3كنيم كه در صورت كاهش ظرفيت شاخه  نون بررسي ميكا

  : با حداقل هزينه، عبارت است ازاين شرايط، توزيع مقيد بار
)6-69( 

MW/P
MWP

MWP
MW.P

D

C

B

A

577
0
285

547

=
=
=
=

 

  :كند هاي عبوري زير را ايجاد مي ، تواناين توزيع بار
)6-70( 

MWF
MW/F

MWF
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5157
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23

13

12

=
=
=

 

مولدهاي حدي، مولدهاي . آن استثر ك در همان مقدار ظرفيت حدا2-3بنابراين توان عبوري خط 
A و D هستند؛ زيرا مولّد Bكند و مولّد   ميثر خروجي خود را توليدك حداC توليد ندارد، بدين 

 تنظيم MWh10/$  را در3π قيمت D و مولّد MWh5/7/$ را در 1π  قيمتAترتيب مولّد 
 مگاوات اضافي از بار را در اين ك، الزم است هزينه ي2براي محاسبه قيمت حدي در گره . كند مي

  :كنند، داريم از آنجا كه مولّدهاي حدي اين مگاوات را تأمين مي. نيمكگره تعيين 
)6-71( 131 =Δ+Δ PP 

 را در حد خود 2-3 از شاخه ه توان عبوريكاي باشند   بايد به گونهها در توليد اين افزايش
  :توانيم بنويسيم تانس مسيرها ميكبا توجه به نسبت را. دارد نگه

)6-72( 08040 31 =Δ−Δ− P/P/ 

، ضمن 3 يا 1هاي   از باسك در هر يه افزايش توليدكهاي منفي بدين علت الزم هستند  عالمت
و ) 71-6(با حل معادالت . دهد اهش ميك  را2-3، توان عبوري از شاخه 2افزايش بار در باس 

  :رسيم به نتايج زير مي) 6-72(
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)6-73( 
MWP

MWP
1

2
3

1

−=Δ
=Δ

 

 در بردارد و 1 در باس MW2 اي معادل قيمت ، هزينه2 مگاوات اضافي در باس كبنابراين ي
  :يمدر نتيجه دار. شود  مي3 در باس MW1جويي، به ميزان قيمت  همچنين باعث صرفه

)6-74( MWh/$// 00510150722 =×−×=π 

  !متر استك هر مولّد حدي هاي ديگر و لذا از هزينه حدي  از باس2 حدي در گره بنابراين قيمت

  اي و قدرت بازار گذاري گره  قيمت6-3-2-8
در نتيجه . امالً رقابتي هستندك 1اي ه بازارهاي گرهكه است نون در بحث ما فرض بر اين بودكتا

 برابر اي با هزينه حدي  گره شود، قيمت با استفاده از مولّدهاي محلي توليدهنگامي كه انرژي
امالً سؤال برانگيز ككند، در عمل  زيادي ساده ميهرچند اين فرض، تحليل را تا حد . خواهد بود

تواند   ميKVLه كدهيم  نون نشان ميكا.  باشدمك داراي تراه انتقالكاست؛ به ويژه هنگامي كه شب
 همچون بخش قبل، گرديم و باسه بازمي به مثال سه.  را ساده و سودآور سازد2پيشنهاددهي راهبردي

 2 در باس Cنيد مولّد كفرض . گيريم  در نظر مي2-3، در شاخه 1-2محدوديت را به جاي شاخه 
 يانداز ه هزينه راهكتواند روي دهد  چنين وضعيتي هنگامي مي. ناگزير به توليد مقداري توان باشد

اندازي  تر از راه ابد مدتي توليد با ضرر، ارزاني  آن بر اين اساس درميك زياد است و مالCواحد 
 ك يCه واحد كن است رخ دهد كهمچنين اين وضعيت، در حالتي مم. مجدد واحد در آينده است

 فرآيند صنعتي را تأمين ك بوده، الزم باشد در مدار بماند تا بخار مورد نياز ي3 توليد همزماننيروگاه
 قرار است در مدار بماند، بايد پيشنهاد او، كمتر از ه اگر نيروگاهكيابد  مي درC مولّد كمال. ندك

 پيشنهاد MWh3/$ه در كگيرد  بنابراين تصميم مي.  باشدMWh5/$ فعلي يعني يا قيمت حدي گره
  : اقتصادي بار عبارت است ازاگر ساير مولّدها در هزينه حدي خود پيشنهاد دهند، توزيع. دهد
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1 Nodal markets 
2 Strategic bidding 
3 Cogeneration plant 
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 بار بايد به صورت زير اصالح ، اين توزيع2-3ت شاخه ياما به منظور برآورده ساختن محدود
  :شود

)6-76( 
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ترتيب   را به2 و 1هاي  اي در باس هاي گره ، مولدهاي حدي هستند، قيمتC و Aچون مولّدهاي 
 در حد باالي ظرفيت خود قرار دارد و لذا Dمولّد . دهند  قرار ميMWh3/$ و MWh5/7/$در 

 كه براي تأمين يكيابيم  با استفاده از روش مذكور، در مي. كند  را تنظيم نمي3 در باس قيمت
 را C افزايش و خروجي مولّد MW2 را به مقدار Aد ، بايد خروجي مول3ّمگاوات اضافي در باس 

  : عبارت است از3در نتيجه قيمت حدي در گره . اهش دهيمك MW1به مقدار 
)6-77( MWh/$/00122 213 =π−π=π 

 و MWh12/$ به MWh10/$ را از 3 باس ، قيمت2بدين ترتيب ارائه يك پيشنهاد پايين در باس 
بنابراين پيشنهاد پايين مولّد .  افزايش داده استMW85 به MW5/77ز  را ا3خروجي مولّد باس 

C بر خالف انتظار، باعث منفعت زياد براي مولّد ،Dشود  مي!  
ن است بررسي كند كه در ك از اين حقيقت غافل نيست و لذا ممD مولّد كبه احتمال زياد، مال

 به در اين شرايط، توزيع مقيد بار. دهد ، چه روي ميMWh20/$صورت باال بردن پيشنهاد خود تا 
  :آيد صورت زير در مي

)6-78( 
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  :كنند  را تنظيم مي3 و 1هاي  اي در باس هاي گره مولّدهاي حدي، قيمت
)6-79( MWh/$/ 5071 =π  

MWh/$/00203 =π 
 به مقدار 1 مستلزم باال بردن تزريق به باس 2 مگاوات اضافي در باس كن ياز سوي ديگر، تأمي

MW2 به مقدار 3اهش تزريق در باس ك و MW1بنابراين داريم.  است:  
)6-80( MWh/$/// 0050020150722 312 −=×−×=π−π=π 
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كنندگان متصل به اين باس به خاطر  ه به مصرفك بدين مفهوم است 2 در باس منفي بودن قيمت
 بايد پول  انرژي توليد1نندگان به دليل داشتن حق امتيازكگيرد و توليد ، پرداخت صورت ميمصرف
اهش خروجي ك، با وجود C، با باالبردن پيشنهاد خود، عالوه بر تضعيف مولّد Dمولّد ! بپردازند

  :آورد خود، سود بيشتري به دست مي
$/ 700108520577 =×−×=ΔΩD 

، موقعيت بسيار مساعدي 2-3باشد؛ زيرا نسبت به قيد شاخه   مي قادر به اعمال قدرت بازارDمولّد 
متر ك MW5/77تواند از   نميDدر حقيقت، با معلوم بودن بارهاي سيستم، خروجي مولّد . دارد

 چه پيشنهادي ارائه D ه مولّدكنظر از اين صرف. گردد ور نقض ميكشود؛ زيرا در اين صورت قيد مذ
مند   بهره2 انحصار محليك از يDبنابراين مولّد . متر از اين حد نخواهد بودكدهد، خروجي آن 

  .است
دهند؛ زيرا همه مولّدها در   را افزايش ميهاي پيشنهاددهي راهبردي ه فرصتكلي، قيود شبكبه طور 
در بسياري از موارد، تعداد .  نمايندكمك قيد كاهش تأثير يكه بتوانند به كنيستند هايي  موقعيت

ه ك در شبمكبنابراين ترا. م استك قيد، تأثير بسزايي داشته باشند، كتوانند بر ي ه ميكمولّدهايي 
تر  كوچك محلي  بازارهاي انرژياي از  نسبتأ رقابتي را به مجموعه3 بازار عموميكتواند ي  ميانتقال

متري نسبت به بازار كنندگان فعال ك تكتر، بناچار شر كوچكاز آنجا كه اين بازارهاي . تبديل نمايد
اين سناريوها . آورند  را به دست ميعمومي دارند، برخي از آنها احتماالً توانايي اعمال قدرت بازار

هاي مورد استفاده در مدل  براي بحث درباره روش.  راحتي رديابي يا تحليل نمودتوان به را نمي
  .نيدكمراجعه ) 2002(اران ك و همDayه به كردن پيشنهاددهي راهبردي با توجه به قيود شبك

  اي هاي حدي گره  توضيحاتي درباره قيمت6-3-2-9
توانند  هاي بدون مولّد حدي، مي اي در باس هاي گره ه قيمتكور نشان دادند كهاي مذ مجموعه مثال

 يا ك قيمت گرهي. تر يا بين آنها باشند هاي داراي مولّد حدي، باالتر، پايين  در باسنسبت به قيمت
ي كتريك الاالهاي عادي، انرژيكه برخالف كهمچنين نشان داديم ! تواند منفي گردد حتي مي

همه اين موارد ناشي از تأثير متقابل . تر جريان يابد تواند از قيمت باالتر به سمت قيمت پايين مي

                                                           
1 Privilege 
2 Locational monopoly 
3 Global market 
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هرگز به روشي كه بر مبناي يك  «1دهد كه عبارت اين نتايج، نشان مي.  استKVLبين اقتصاد و 
  .كامالً معقول است» سيستم دو باسه، اثبات شده است، اعتماد نكنيد

 از اقتصاد باشند؛ اما از نظر رياضي ن است بر خالف درك عموميك چنين نتايجي ممهر چند
 ه انتقالكه احتماالً شامل شبكاي   سيستم حوضچهكي در يكتريك المعامله انرژي. صحيح هستند

اي با استفاده  هاي حدي گره اين قيمت. اي است هاي حدي گره مقيد است، مستلزم استفاده از قيمت
 بنابراين 4.آيند سازد به دست مي ثر ميك را حدا3ه رفاه عموميك 2يساز ك روش بهينهياز 
رديم، كه مالحظه كطور  متأسفانه همان. شود  انجام مييوري اقتصاد  از سيستم با بهرهيبردار بهره

باسه مورد  هاي ساده سه حتي در مثال.  نيز نقش داردKVLها عالوه بر اقتصاد،  در تعيين اين قيمت
 سيستم واقعي حتي كتحليل در ي. ها نياز به صرف وقت و تالش دارد  اين قيمتكبحث، در

تسليم نتايج محاسبات «ه كدهد  اين مسأله بازرگانان برق را در موقعيتي قرار مي. باشد تر مي لكمش
  .بخش نخواهد بود االهاي عادي، چندان رضايتكاين امر در مقايسه با تجارت » .كامپيوتري شوند

اي را به تفصيل  هاي گره ننده قيمتك ه عوامل تعيينكان را فراهم نمود كاستفاده از مثالي ساده اين ام
ه پديده مورد بحث كن است انتظار داشته باشند كنندگان ممتعدادي از خوا. مورد بحث قرار دهيم

متأسفانه اين .  سيستم واقعي چنين نباشدك بوده و در يكوچكه كاي مصنوعي در اين شب نتيجه
  .اند هاي متعددي مشاهده شده هاي دور از ذهن در سيستم قيمت. انتظار صحيح نيست

  هاي انتقال هك در شب تلفات6-3-3
از آنجا كه اين انرژي تلف .  همراه است انرژيه، بناچار با تلفاتك شبكي در يكتريك توان القالانت

 يا تعداد بيشتري از مولّدها جبران شود و اين مولّدها بابت انرژي توليدي كشده، بايد توسط ي
هاي آن در  راي به حساب آوردن تلفات و هزينه، بايد سازوكاري ب خود، توقع دريافت پول دارند
  .بازارهاي برق در نظر گرفت

                                                           
 L.A. Daleمنسوب به  1

2 Optimization 
3 Global walefare 

 متي تقاضا صفرايم كشش قي رض كردهچون ف. سازد سازي مورد استفاده ما هزينه توليد را حداقل مي روش بهينه 4
 .نيدكمراجعه ) Hogan)1992 تر به  ليكبراي بحث . ردن رفاه استكثر كردن هزينه، معادل با حداكاست، حداقل 
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   انواع تلفات6-3-3-1
ه در سيستمهاي قدرت با آنها ك قبل از ادامه بحث، الزم است به تفاوت بين سه نوع از تلفات

،  اين تلفات از عبور جريان از خطوط.  است1تلفات متغيراولين نوع، .  توجه نماييم شويم، مواجه مي
،  3تلفات سري، 2تلفات باربه تلفات متغير عناوين . شود ه ناشي ميكها و ترانسفورماتورهاي شب ابلك

نشان ) 81-6(ه رابطه كطور  همان. دگرد  نيز اطالق مي5تلفات مربوط به انتقال يا 4تلفات مسي
تلفات متغير .  شاخه و مجذور جريان عبوري از آن متناسب استRدهد اين تلفات با مقاومت  مي

 گذرنده از Q و Pتيو كهاي اكتيو و را  يا توانS 6صورت تابعي از توان ظاهري توان به را همچنين مي
هاي قدرت، از مقدار نامي خود انحراف  ادي ولتاژ در سيستمچون در شرايط ع. شاخه بيان نمود

تيو عبوري است، به عنوان اولين كتيو عبوري به مراتب بيشتر از توان راكزيادي ندارد و چون توان ا
  :تيو بيان نمودكتوان تلفات متغير را به صورت تابعي درجه دو از توان ا تقريب، مي

)6-81( 22
22

222
2 P.KP.

V
RR.

V
QPR

V
SRILمتغير =≈

+
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛≈= 

كننده  داراي ابهام است؛ زيرا به دليل تلفات متغير، توان در انتهاي دريافت) 81-6(نيد رابطه كدقت 
  !باشد خط با توان در ابتداي آن برابر نمي

 و تلفات 8سهم عمده اين تلفات ناشي از تلفات هيسترزيس.  است7تلفات ثابت  نوع دوم تلفات،
 در 10روناكبقيه اين تلفات ناشي از اثر . باشد  در هسته آهني ترانسفورماتورها مي9گردابيجريان 

هاي عبوري مستقل  تلفات ثابت با مجذور ولتاژ متناسب است و از توان.  استخطوط انتقال
 تقريب اوليه، ك، با ي م استك مقدار نامي آن نسبتاً اما چون تغييرات ولتاژ، نسبت به. باشد مي
  . اين تلفات را ثابت در نظر گرفتتوان مي
  

                                                           
1 Variable losses 
2 Load losses 
3 Series losses 
4 Copper losses 
5 Transport-related losses 
6 Apparent power 
7 Fixed losses 
8 Hysteresis 
9 Eddy current 
10 Corona 
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  .شود  نيز اطالق مي3تلفات آهني يا 2تلفات موازي، 1يبار تلفات بي عناوين ،به تلفات ثابت
اي براي انرژي سرقت شده از  اين توصيف مؤدبانه.  نام دارد4غيرفنينوع سوم تلفات، تلفات 

  .سيستم قدرت است
 بار، از اهميت هاي اوج هاي عبوري، در زمان تلفات متغير، به دليل بستگي درجه دو به توان

 درصد 3  تا1شورهاي اروپاي غربي ك سال در كبه طور متوسط در ي. بيشتري برخوردار است
چون . شود  تلف مي درصد اين انرژي در سيستم توزيع9 تا 4 و  توليدي در سيستم انتقالانرژي

 به مراتب بيشتر است، در ادامه اين بحث، فقط تلفات متغير را در  نوعاً از تلفات ثابتتلفات متغير
  .گيريم نظر مي

  تحدي تلفا  هزينه6-3-3-2
 از طريق خطي با 1ه در آن، مولّد متصل به باس كدهد  باسه را نشان مي  سيستم دوك ي25-6ل كش

تيو است كامالً اككنيم بار  براي سادگي فرض مي. كند  را تغذيه مي2، بار متصل به باس Rمقاومت 
كنيم ولتاژ در هر  همچنين فرض مي. گيريم تيو در خط را ناديده ميك توان راو اثرات ناشي از تلفات

ه تلفات را به صورت زير كدهند  اين مفروضات اجازه مي. باشد دو باس، برابر مقدار نامي خود 
  :نيمكبيان 

)6-82( 2D.KL = 

2V و 2 معرف بار در باس Dدر اين رابطه 
RK   : عبارت است از1 در باس بنابراين توليد.  است=

)6-83( 2D.KDLD)D(G +=+= 
  

                                                           
1 No-load losses 
2 Shunt losses 
3 Iron losses 
4 Nontechnical losses 
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  تلفاتباسه براي تشريح محاسبات هزينه حدي  سيستم دو25-6ل كش

  :ضافه شود بايد به اندازه زير ا افزايش يابد، توليدD + ΔD به Dاگر بار از 
)6-84( D)KD(KDDD)D(G)DD(GG Δ⋅+=⋅⋅Δ+Δ=−Δ+=Δ 212 

 c برابر 1 در باس  توليداگر هزينه حدي. ايم ردهكنظر   درجه دو صرفΔDدر اين رابطه از جمله با 
  :، عبارت است از2 در باس ΔD، ناشي از افزايش بار باشد، افزايش هزينه توليد

D)KD(cC Δ⋅+=Δ 21 
 :، برابر مقدار زير خواهد بود2 در باس يحد و هزينه

)KD(c
D
C

⋅+=
Δ
Δ 21 

 با مقادير 2 و 1هاي   در باسهاي انرژي ، قيمت امل استكنيم رقابت در اين سيستم كاگر فرض 
  :شوند زير داده مي

)6-85( c=π1 

)6-86( )K.D( 2112 +π=π 

يابد؛ زيرا  طور خطي افزايش مي  بين دو باس با توان عبوري از خط، به بنابراين اختالف قيمت
  . تابعي درجه دو از بار استتلفات

ه كپردازند بيش از مقداري است   مي2كنندگان در باس  ه مصرفكل مقداري ك،  به دليل تلفات
. آيد ه پديد ميك در شبMS يا  مازاد تجاريكلذا ي. شود  دريافت مي1نندگان در باس كتوليدتوسط 

 منهاي هزينه خريد انرژي توليدي در 2 فروخته شده در باس اين مازاد برابر است با ارزش انرژي
  :1باس 

)6-87( )D.KD(DMS 2
12 +π−π= 

 :ر شد، داريمكذ) 86-6(و ) 85-6(ها كه در معادالت  مربوط به قيمتبا استفاده از روابط 

)6-88( 2221 D.K.c)D.KD(cD)D.K(cMS =+−+= 
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باشد،   مي1متر از مقدار انرژي توليدي در باس ك 2 مصرفي در باس ه مقدار انرژيكدر حالي 
 اطمينان بت بودن اين مازادتوان از هميشه مث ه ميك بين اين دو باس در حدي است تفاوت قيمت

 مولّد با ك است؛ زيرا تنها ي برابر هزينه تأمين تلفاتدر اين حالت، مازاد تجاري. نيمكحاصل 
) 88-6(اي نظير رابطه  توان عبارت ساده تر نمي ه پيچيدهك شبكدر ي. هزينه نهايي معين وجود دارد

به . پذير نيست مي هزينه تلفات امكانكبنابراين معرفي روشي دقيق براي ارزيابي . به دست آورد
ه مازاد تجاري تقريباً بر هزينه تلفات كدهد  ته را نشان ميكتنها اين ن) 88-6(همين دليل رابطه 

  .كند داللت مي

   اثر تلفات بر توزيع توليد6-3-3-3
 و Borduria، به مثال اتصال بين ي خروجي واحدهاي توليد بر توزيعبراي مطالعه اثر تلفات

Syldavia كنيم  ابتدا براي سادگي مطلب فرض مي. گرديم ه در آغاز اين فصل مطرح شد، بازميك
  : نبوده و ضريب آن برابر است بامكشور داراي تراكه اتصال بين دو ك

1
2 000050 −== MW/

V
RK 

، به صورت S و Bشورهاي ك انرژي در هاي متغير توليد ، هزينه)7-6(و ) 6-6(با استفاده از روابط 
  :شوند زير داده مي

)6-89( 2
0

0102
110 BB

P

BBB P/PdP)P(MC)P(C B ×+== ∫ 

)6-90( 2
0

0202
113 SS

P

SSS P/PdP)P(MC)P(C S
×+== ∫ 

ل هزينه ك 1رقابتي باشد، در نقطه تعادل، كارا و S و Bشورهاي ك برق حاصل از اتصال اگر بازار
 :شود ي حداقل ميكتريك ال انرژيمتغير توليد

)6-91( 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×++×+=+ 22 0202

1130102
110 SSBBSB P/PP/Pmin)CCmin( 

شورهاي كبه بيان ديگر، توان توليدي در . سازي مشروط به قيد توازن توان است اين حداقل
Borduria و Syldaviaبرابر باشدت بايد با مجموع بار و تلفا :  

)6-92( 2
BSSBSB FKDDPP ⋅++=+ 

                                                           
1 Eguilibrium 
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تيو عبوري از ك توان اFBSشور و ك در اتصال بين دو R ناشي از مقاومت  بيانگر تلفاتKضريب 
ها در مقدار  ه ولتاژ در همه باسككنيم  باز هم فرض مي.  استSyldaviaانتهاي اتصال واقع در 

ه در آن كبريم  ار ميك تجربي را به ي، رهيافتيساز براي حل اين مسأله بهينه. ودش داشته مي نامي نگه
 را محاسبه Syldavia و Borduria در ، با استفاده از روابط زير، توليد  را تغيير دادهFBSتوان عبوري 

  :كنيم مي
)6-93( BSSS FDP −= 

)6-94( 2
BSBSBB FKFDP ⋅++= 

ل كش. به دست آورد) 90-6(و ) 89-6(توان با استفاده از روابط   را ميل هزينه متغير توليدكسپس 
گردد يا   لحاظ ميه هزينه تلفات،ك چگونگي تغييرات كل هزينه مورد بحث را در دو حالتي 6-26

اين . دهد شور نشان ميك از اتصال بين دو شود، به صورت تابعي از توان عبوري ناديده گرفته مي
جدول . دهد اهش ميك MW853 به MW933 بهينه توان را از ه تلفات، انتقالكدهد  ل نشان ميكش
مولّدهاي تلفات تا حدي از قابليت رقابت . دهد  جزئيات اين دو حل بهينه را نشان مي6-8

Borduriaكنندگان   توليدي آنها به هنگام انتقال به سمت مصرفاهد؛ زيرا بخشي از انرژيك  مي
Syldaviaدر توليددر نتيجه . شود  تلف مي Borduria اهش و در كSyldaviaيابد  افزايش مي.  
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 به صورت تابعي از Syldavia-Borduria برق در شرايط اتصال بين ل هزينه توليدك 26-6ل كش

ضريب .  در اين اتصالبراي دو حالت لحاظ شدن يا ناديده گرفتن تلفاتتوان عبوري بين آنها 

2V
RK شور كهاي دو  هكاز مقاومت خطوط داخل شب. است MW-1 00005/0 در اتصال برابر =
 MW500 به ترتيب برابر است با Syldavia و Borduriaشورهاي كتقاضا در . نظر شده است صرف

 MW1500و 

  Syldavia-Borduria از اتصال بين يبردار  در بهره اثر تلفات8-6جدول 
 با تلفات بدون تلفات 

(MW) PB 1433 1389 

(MW) PS 567 647 

 0 36 (MW) تلفات

 933 853 (MW) توان انتقال

($/MWh) MCB 33/24 89/23 

($/MWh) MCS 33/24 94/25 

 35183 36134 (h/$)  برقل هزينه توليدك

به دليل . باشد  ميه مقادير اين توزيع مجدد بار به مراتب بيشتر از مقدار تلفاتكشايان ذكر است 
 Bشورهاي كدر ) هاي محلي انرژي و در نتيجه قيمت (هاي حدي توليد ، هزينهاين توزيع مجدد بار
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كنندگان  براي مصرف. گردد  ايجاد ميMWh2/$تفاوت قيمتي به مقدار . ستندي، ديگر برابر نSو 
Syldaviaنندگان محلي برق با قيمتكه انرژي را از توليدككند   فرقي نمي $/MWh9/25 ا از ي

به طور .  بپردازند هزينه انتقالMWh2/$ بخرند و MWh89/23/$ با قيمت Borduriaنندگان كتوليد
تر  نندگان گرانكنندگان محلي يا از توليدك خريد از توليدBorduriaكنندگان  مشابه، براي مصرف

Syldaviaاهش دهد، پاداش دريافت كه تلفات را كاي  السويه است؛ زيرا براي ورود به معامله  علي
  .كنند مي

  تجاري مازاد6-3-3-4

 در خط  را هنگامي كه تلفاتS و Bشورهاي كاي از عملكرد اتصال بين   خالصه9-6جدول 
 را در نندگان، انرژيككنندگان و توليد مصرف. دهد ارتباطي بين آنها در نظر گرفته شود، نشان مي

  .فروشند خرند و مي شود، مي  محلي برابر فرض مي توليده با هزينه حديك  محلي مربوطه،قيمت
اگر اين مازاد را . آورد  پديد ميh61/886/$ به مقدار  مازاد تجاريك، يبدين ترتيب وجود تلفات

 Syldavia و فروش آن در Borduria از خريد انرژيبردار اين اتصال با  ه بهرهك» سودي«به عنوان 
 برابر Borduriaميت خريداري شده در ك. رسيم نيم، به همين نتيجه ميكآورد، قلمداد  به دست مي

MW889)  ياMW5001389− (آن و قيمت $/MWh89/23ميت فروخته شده ك.  خواهد بود
در نتيجه . شود  ميMWh94/25/$با قيمت ) −MW6471500يا  (MW853 برابر Syldaviaدر 

  :سود يا مازاد عبارت است از

h/$/// 6188889238899425853 =×−×  
رسيم؛ زيرا  ميت منتقل شده به همين نتيجه نميك، در نيد در صورت ضرب اختالف قيمتكدقت 
  .كند برابر مي، توان عبوري از دو انتهاي خط را ناتلفات
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 در اتصال بين آنها در نظر ه تلفاتك هنگامي Syldavia-Borduriaرد سيستم كعمل 9-6جدول 
  .گرفته شود

 Borduria Syldavia سيستم 

 500 1500 2000 (MW)مصرف

 1389 647 2036 (MW) توليد

 - 89/23 94/25 (MWh/$) اي  حدي گرهقيمت

 11945 38910 50855 (h/$)كنندگان  پرداخت مصرف

 21/33183 18/16783 39/49966 (h/$)نندگان كدرآمد توليد

 61/888   (h/$)  تجاريمازاد

  مك و ترايب تلفاتك تر6-3-3-5
ه توان كگيريم  حالتي را در نظر مي.  ندارد تلفات در سيستم، تأثيري بر وقوعمكا عدم ترايوجود 

در اين شرايط براي تأمين بار محلي .  محدود باشدMW600شور به كعبوري از اتصال بين دو 
MW1500 مولّدهاي ،Syldavia MW900ه برابر هزينه حديك(اي  گره لذا قيمت. كنند  مي توليد 

  : عبارت است ازSyldaviaدر ) شود فرض مي
)6-95( MWh/$/P/MC SSS 003102013 =+==π 

  :نيمك را تعيين Borduria مولّدهاي توانيم توليد مي) 94-6(با استفاده از رابطه 
)6-96( MWF.KFDP BSBSBB 1118186005002 =++=++= 

  : عبارتند ازBorduriaاي در  ره گ و قيمتدر اين شرايط، هزينه حدي
)6-97( MWh/$/P/MC BBB 182101010 =+==π 

رد كخالصه عمل. باشد ه علت اصلي آن قيد مربوطه ميك MWh82/9/$ برابر است با تفاوت قيمت
  . آمده است10-6شور تحت اين شرايط در جدول كاتصال بين دو 

  .دهد اهش ميك را نيز اهد، تلفاتك چون قيد در اين اتصال از توان عبوري مي

   در مبادله دوجانبه درنظر گرفتن تلفات6-3-3-6
 كتوان تلفات ناشي از ي  نيست، نمي، تابعي خطي از توان عبوري در سيستم انتقالچون تلفات

اين تلفات به .  مكان طرفين معامله مربوط نمودمعامله را به سادگي به مقدار توان مبادله شده و
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 تلفات يا 1بنابراين مسأله تخصيص. پذيرند، نيز بستگي دارد ه صورت ميكه در شبكتمامي مبادالتي 
ور بايد كبا اين وجود، هزينه مذ.  حل سرراستي نداردنندگان در بازار،ك تكهزينه آن به همه شر

 سازوكار تخصيص منصفانه هزينه مذكور، اين كي. فانه تقسيم گرددپرداخت شود و بين همه منص
كنندگان  نندگان و مصرفكمثالً توليد(ه نقش بيشتري در تلفات دارند كنندگاني ك تكه شركاست 

هاي  براي بحث درباره روش. سهم بيشتري نسبت به ديگران بپردازند) در واقع در فواصل دورتر
) 2002(اران ك و همConejo نسبتاً منصفانه هزينه تلفات، به مختلف پيشنهاد شده براي تخصيص

  .نيدكمراجعه 

 در اتصال بين آنها مك و تراه تلفاتك هنگامي Syldavia-Borduriaرد سيستم كعمل 10-6جدول 
  .در نظر گرفته شود

 Borduria Syldavia سيستم 

 500 1500 2000 (MW)مصرف

 1118 900 2018 (MW) وليدت

 - 18/21 31 (MWh/$)اي   حدي گرهقيمت
 10590 46500 57090 (h/$)كنندگان  پرداخت مصرف

 23679 27900 51579 (h/$)نندگان كدرآمد توليد

 5511   (h/$) تجاري مازاد

  اي گذاري گره بندي رياضي قيمت  فرمول6-3-4
توان روش  ه طبيعتاً نميك سيستم قدرت واقعي، ابعاد و پيچيدگي شبكه در حدي است كيدر 
 هاي انرژي ار برديم، براي محاسبه قيمتكهاي قسمت قبل به  ه در مثالكاي را  منظوره تك
ه با كهايي رياضي نياز دارد  ز، به فرمولكر متمربردار بازا  بهرهكي. ي مورد استفاده قرار دادكتريكال

 و ر، پيشنهادهاي فروشبردار بازا اين بهره. ها را محاسبه كند  اين قيمتكآنها به طور سيستماتي
نهادهاي پذيرفته شده را سپس بايد پيش. كند كنندگان دريافت مي نندگان و مصرفكخريد را از توليد
چنين تصميماتي بايد ضمن برآوردن .  تنظيم نمايدها را براي تسويه بازار انتخاب و قيمت
. ثر سازدك حاصل از سيستم را حدا2 رفاه اقتصادي رديمك مطرح 5ه در فصل ك مالحظات امنيت

چهار حالت مختلف از اين .  مقيد استيساز  مسأله بهينهكنظر ما يبندي مورد  بدين ترتيب فرمول

                                                           
1 Allocating  
2 Economic welfare 
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دوباره براي سادگي بحث، . گيريم شوند، در نظر مي تر مي ه به تدريج پيچيدهك را يساز مسأله بهينه
نندگان كسط توليددر نتيجه پيشنهادهاي ارائه شده تو. امل استكه كه رقابت در شبككنيم  فرض مي

  .باشد هاي حدي آنها برابر مي برق با هزينه

   باسهكه تك شب6-3-4-1
 ه تقاضا و توليدكتوان براي حالتي  كنيم چگونه مي  گام به عقب برگشته و مالحظه ميكدر آغاز ي

ه بسيار كچنين شب. دي ارائه داكتريك الز هستند، فرمولي براي مبادله انرژيك باس متمركدر ي
  . است توان بين توليد و مصرف و محدوديت انتقالاي فاقد تلفات ساده

ي با هزينه كتريك ال انرژيكنندگان از مصرف  برابر است با اختالف بين منفعت مصرفرفاه اقتصادي
 و Dل تقاضاي ك از B(D)صورت تابع  كنندگان به كنيم منفعت مصرف فرض مي.  اين انرژيتوليد

 توسط مولّدها داده شده Pل توان توليدي ك از C(P) ساعت با تابع كي در يكتريكهزينه انرژي ال
وسط تواند معرف هزينه واقعي توليد يا پيشنهادهاي ارائه شده ت  ميC(P)اين تابع هزينه . است
امالً رقابتي، اين دو تابع ك  بازاركرديم، در يكر كه قبالً ذكطور  همان. نندگان برق باشدكتوليد

، مقدار توليد برق بايد برابر مقدار بار ه براي حفظ پايداري سيستمكواضح است . كسان هستندي
رد اين سيستم را به صورت مسأله كرمول عملتوان ف بنابراين مي. اعمال شده به سيستم باشد

  : مقيد زير ارائه داديساز بهينه
  P - D = 0شرط   با B(D) - C(P)ردن كثر كحدا

  : اين مسأله عبارت است از1تابع الگرانژ
)6-98( )DP()P(C)D(B),P,D( −π+−=πl 

 با 3شرايط بهينگي. ايم  نشان دادهπ را با 2رانژشود، ضريب الگ ه به زودي روشن ميكدليلي  به
  :شود  الگرانژ حاصل مييمساوي صفر قرار دادن مشتقات جزئ

)6-99( 0=π−≡
∂
∂

dD
dB

D
l 

)6-100( 0=π+−≡
∂
∂

dP
dC

P
l 

                                                           
1 Lagrangian function 
2 Lagrangian multiplier 
3 Optimality conditions 
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)6-101( 0=−≡
∂
∂ DP
P
l 

  :داريم) 100-6(و ) 99-6(روابط  با توجه به 
)6-102( π==

dP
dC

dD
dB 

عني يرديم، ك مطرح 2ه در فصل كدهند  اي را به دست مي نقطه) 102-6(و ) 101-6(روابط 
 به ه از مصرفك ه در آن منفعت حديكرسد  اي مي  تا نقطهكنندگان براي انرژي تقاضاي مصرف

ه ككنند   مياي توليد به طور مشابه، مولّدها تا نقطه. پردازند ه ميك است يآورند برابر قيمت دست مي
امالً رقابتي، ك  بازاركدر شرايط تعادل در ي. دارند ه دريافت ميك باشد ي آنها برابر قيمتهزينه حدي

  .يساز  در مسأله بهينهست با مقدار ضريب الگرانژ برابر اقيمت

   و داراي تلفات1نهايت ه با ظرفيت بيك شب6-3-4-2
ه قرار كهاي مختلف يك شب  برق در گرهه در آن تقاضا و توليدكگيريم  نون حالتي را در نظر ميكا

 در كار نيستند و لذا تأثيري بر نهايت است، قيود انتقال ه بيكايم ظرفيت شب ردهكچون فرض . دارند
ه را در نظر ك شب مولّدها و بارها بر تلفاتاز سوي ديگر، اثر توزيع. هاي برق ندارند قيمت
  .گيريم مي

 را در هر گره در 2تزريق خالص توانه كتر است  راحت و بار، به جاي برخورد جداگانه با توليد
 گره متصل باشند، تزريق كيكنندگان آن، به  نندگان برق و هم مصرفك اگر هم توليد. نظر بگيريم

ه توليد محلي از تقاضا بيشتر باشد، مثبت، و در غير اين صورت منفي كخالص توان در صورتي 
  : در نظر بگيريم، داريمk را به عنوان تزريق خالص در گره KIاگر . خواهد بود

)6-103( KKK DPI −= 

رديم، كه پيشتر بحث كطور  شود و همان ه، تزريق خالص برابر صفر ميك شبكدر غياب ي
ان كه با برقراري امكنابراين شبب.  اقتصادي، در هر گره بايد به طور مستقل اجرا شوديساز بهينه

 فراهم هاي با تزريق خالص منفي، رفاه اقتصادي هاي با تزريق خالص مثبت و گره مبادله بين گره
  .آورد مي

                                                           
1 Infinite capacity 
2 Net power injection 
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I(W(، تابع KI با تزريق خالص kدر هر گره  KKه در صورت منفي بودنككنيم   را تعريف مي 
KIاين تزريق كنندگان و در صورت مثبت بودن آن، برابر منفي هزينه توليد ، برابر منفعت مصرف 

  :رسيم ه ميكلي ايجاد شده توسط شبكها به رفاه  ردن اين تابع در همه گرهكبا جمع . خالص است
)6-104( ∑

=

=
n

K
KK )I(WW

1
 

  :لي را به عنوان هدف اين مسأله بهينه سازي در نظر بگيريمكفاه ردن ركثر كتوانيم حدا مي
)6-105( 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∑

=

n

K
KKII

)I(Wmax)W(max
KK 1

 

 را به 1توانيم تابع هدف ردن منفي آن، ميك تابع، معادل است با حداقل كردن يكثر كچون حدا
  :نيمكصورت زير نيز معرفي 

)6-106( [ ]
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−=− ∑
=

n

K
KKII

)I(Wmin)W(min
KK 1

 

، ترجيح داده (OPF) 2پخش بار بهينهوم، به دليل سازگاري با تعريف سنتي مسأله بندي د فرمول
شود كه تقاضاهاي   در اين مسأله، بارها در هر گره ثابت و مشخص هستند و فرض مي3.شود مي

بت بوده و نيازي كنندگان ثا بنابراين منفعت مصرف. ها هستند امالً غيرحساس به قيمتك انرژي
ردن كبيانگر حداقل ) 106-6(در اين شرايط، رابطه .  در نظر گرفته شوديساز ه در بهينهكنيست 

  : انرژي استل هزينه توليدك
)6-107( 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=− ∑
=

n

K
KKII

)I(Cmin)W(min
KK 1

 

، حفظ توازن يساز ينهايم، تنها قيد اين مسأله به ردهكنهايت فرض  ه را بيكاز آنجا كه ظرفيت شب
هاي   توان در شاخهها بايد با تلفات هاي خالص در همه گره بنابراين مجموع تزريق. توان است

  :ه برابر گرددكشب
)6-108( 

)I,...,I,I(LI n

n

k
k 121

1
−

=

=∑ 

ها و در   از شاخهيتوان عبور توان به دهد، تلفات نشان مي) 108-6( در رابطه Lه تابع كطور  همان
. ها وابسته باشد تواند به تزريق در همه گره اين تابع نمي. هاي خالص بستگي دارد نتيجه به تزريق

                                                           
1 Objective function 
2 Optimal power flow 

 .اي از مسأله پخش بار بهينه است رديم حالت سادهكه در مثال سه باسه مالحظه كتوزيع اقتصادي و مقيد بار  3
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ها منجر به  اگر چنين بود، راهي براي برآوردن توازن توان وجود نداشت؛ زيرا هر تنظيمي در تزريق
 در نظر 1باس اسلكسيستم به عنوان  باس در كل، يكبراي حل اين مش. شود تغيير تلفات مي

ها،  با داشتن بقيه تزريق. گردد  حذف ميLگرفته شده، تزريق اين باس از فهرست متغيرهاي تابع 
چون باس اسلك مفهومي . تنظيم نمود) 108-6(توان تزريق باس اسلك را براي برآوردن رابطه  مي

-6(در رابطه . باشد امالً اختياري ميك است، انتخاب آن يككامالً رياضي دارد و فاقد مفهوم فيزي
  .كنيم  را به عنوان باس اسلك، انتخاب ميnو بقيه اين فصل، باس ) 108

  :تشكيل داد) 108-6(و ) 107-6(يب روابط ك را با تريساز  مسأله بهينهتوان تابع الگرانژ نون ميكا
)6-109( 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−π+= ∑∑

=
−

=

n

K
Kn

n

K
KK I)I,...,I,I(L)I(C

1
121

1
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  : عبارتند ازدر نتيجه شرايط بهينگي
)6-110( 01 =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

∂
∂

π+≡
∂
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KK

K

K I
L

dI
dC

I
l  

     11 −= n,...,K 
)6-111( 0=π−≡

∂
∂

n

n

n dI
dC

I
l 

)6-112( 0
1

121 =−≡
π∂
∂ ∑

=
−

n

K
Kn I)I,...,I,I(Ll 

  :داريم) 111-6(و ) 110-6(يب روابط كبا تر
)6-113( 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−×π=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−=
KKn

n

K

K

I
L

I
L

dI
dC

dI
dC 11   

 11 −= n,...,K 
.  است تزريق توان در باس اسلك يا منفعت حدي معرف هزينه حديπ بنابراين ضريب الگرانژ

اي در  هاي گره قيمت. باشد ياي در باس اسلك م  گره، اين كميت، قيمتيدر يك زمينه رقابت
اگر افزايش تزريق . شوند به قيمت در باس مذكور مربوط مي) 113-6(هاي ديگر با رابطه  باس

  : بيفزايد، داريم بر تلفاتkخالص در باس 
)6-114( 0>

∂
∂

KI
L 

                                                           
1 Slack bus 
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  :توان نوشت و لذا مي
)6-115( 

n

n

K

K

dI
dC

dI
dC

< 

متر ك اي در باس اسلك  گرهشود از قيمت  پرداخت ميkگره  ه به مولّدهاي كاي  گره بنابراين قيمت
 بر اين مولّدها kه در گره ك اضافي ناشي از افزايش تزريق توان به شبشود تا جريمه تلفات مي

پردازند؛ زيرا افزايش بار  متري ميك قيمت kكنندگان در گره  ديگر، مصرفاز سوي . تحميل شود
ه يك افزايش كخالف اين وضعيت درصورتي برقرار است . دهد اهش ميكدر اين باس، تلفات را 
نظر شود،  ه اگر از تلفات صرفكتوان گفت  نهايتاً مي. اهدك از تلفات بkتزريق خالص به گره 

  .گردند ها برابر مي اي در همه باس هاي گره قيمت

  ه با ظرفيت محدود و داراي تلفاتك شب6-3-4-3
ه كديديم .  سيستم قدرت، مورد بحث قرار گرفتنديبردار  بهره قيود مؤثر بر امنيت5در فصل 

لزوم حفظ . سازد  را محدود ميوان قابل انتقالها مستقيماً مقدار ت ابلكظرفيت حرارتي خطوط و 
 نيز بر عبور توان در خطوطي معين يا 2ها  يا خروج1ها قدرت در صورت بروز خطاپايداري سيستم

  :كنيم  مدل ميهمه اين قيود را به صورت زير. كند هايي تحميل مي تيهايي از خطوط، محدود دسته
)6-116( m,...,l 1=  max

lnl F)I,...,I,I(F ≤−121 
max و l معرف توان عبوري از شاخه  lF در اين رابطه

lFيت ك حداثر مقدار مجاز براي اين كم
هاي اضافي در  پرهيز از معلومنيد براي كتوجه . دهد ه را نشان ميك تعداد خطوط شبm. است

  .ها وارد نشده است  در عبارت توان عبوري شاخهمسأله، تزريق خالص در باس اسلك
-6(رابطه ( قبلي يساز  مسأله بهينهردن اين قيود نامساوي، آنها را به تابع الگرانژكبه منظور لحاظ 

  :زاييماف مي)) 109
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  :آيند  به صورت زير در ميشرايط بهينگي

                                                           
1 Faults 
2 Outages 
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)6-121( 0121 =−≡
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m,...,l 1= 
)6-122( 00121 ≥μ=−×μ − lnl

max
ll )]I,...,I,I(FF[  

  m,...,l 1= 
 كه تنها توان عبوري يكگيريم   بهتر مفهوم اين معادالت، حالت خاصي را درنظر ميكبراي در

  :باشند، داريم ، صفر ميiμ، به غير از lμچون همه ضرايب الگرانژ . مقيد باشد) iفرضاً خط (خط 
)6-123( 
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  11 −= n,...,K 
)6-124( π=
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)6-125( 
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)6-126( 0121 >μ=− i
max
ini ;F)I,...,I,I(F 

تحت تأثير قيد عبور ) غير از باس اسلك(اي در هر گره  گره ه قيمتكدهد  نشان مي) 123-6(رابطه 
و ) I iμضريب الگرانژ( مربوط به آن قيد 1اين تأثير به هزينه سايه. گيرد  خط قرار ميكدر يتوان 

  .، بستگي داردk ،∂Fi/∂Ik به تزريق خالص گره iحساسيت توان عبوري از شاخه 
  dc2  تقريب با پخش بار-ه با ظرفيت محدود ك شب6-3-4-4

ل است؛ زيرا مستلزم حل معادالت كاز نظر محاسباتي مش) 126-6(تا ) 123-6(حل معادالت 
امل و دقيق كك مدل ي را به جاي استفاده از يساز توانيم اين بهينه مي. باشد غيرخطي پخش بار مي

                                                           
1 Shadow cost 
2 dc power flow 
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ac پخش بار ه ك، بر مبناي مدلي خطي شدهdcمعادالت پخش بار . د، انجام دهيمشو  ناميده ميdc 
  :آيند  به دست ميacننده زير، از معادالت پخش بار كهاي ساده  برمبناي فرض

 نظر است، تانس آن قابل صرفكمقاومت هر شاخه در مقايسه با را* 

  باشد، اندازه ولتاژ در هر باس، برابر مقدار نامي خود مي* 
هاي زير را موجه  ه تقريبك است كوچكدي تفاوت زاويه ولتاژهاي دو طرف خط در ح* 
  :سازد مي

1≈θ−θ )(Cos ji 

jiji )(Sin θ−θ≈θ−θ 
تيو با كهاي خالص توان ا نظر شده، تزريق تيو در سيستم صرفكبا اين مفروضات، از عبور توان را

  :شوند مجموعه معادالت زير به زواياي ولتاژ باس مربوط مي
)6-127( ∑

=

θ−θ=
n

j
jiiji )(yI

1
   

 n,1,  i …=       
 را نشان i زاويه ولتاژ گره θiباشد و   ميj و iهاي  تانس شاخه واقع بين گرهكس راك معرف عyijه ك

  : عبارت است ازj و iهاي  تيو عبوري بين گرهكتوان ا. دهد مي
)6-128( )(yF jiijij θ−θ=  

n,1,  ji, …=   
شود، ديگر به قيد  نظر مي  صرفها و در نتيجه تلفات ومت شاخه از مقاdcچون در پخش بار 
ه در كايم  ه ردك را معرفي θiاما مجموعه متغيرهاي جديد . نياز نداريم) 108-6(تساوي نظير رابطه 

  :ها عبارتند از قيود توان عبوري از شاخه. شوند ظاهر مي) 127-6(مجموعه معادالت جديد 
)6-129( max

ijjiij F)(y ≤θ−θ  

  n,1,  ji, …=   
ي براي توان عبوري از كي: شود بندي، دو قيد براي هر شاخه بيان مي نيد كه در اين فرمولكدقت 
ه در هر زمان، فقط كواضح است . i به گره j و ديگري براي توان عبوري از گره j به گره iگره 

  .ي از اين قيدها مورد توجه استكي
  : اين مسأله بهينه سازي عبارت است ازژتابع الگران
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  :رسيم  زير مي از اين تابع نسبت به متغيرها، به شرايط بهينگييبا گرفتن مشتقات جزئ
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n,1,  ji, …= 
)6-135( [ ] 00 ≥μ=θ−θ−×μ ijjiij
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ijij )(yF   

 n,1,  ji, …= 
نوعاً در (ها  ي از گرهكيه ولتاژ در يوجود دارد؛ زيرا زاو) 132-6( معادله نظير n-1نيد تنها كدقت 

و ) 134-6( روابط 1.باشد به عنوان مرجع در نظر گرفته شده و لذا اين زاويه متغير نمي) باس اسلك
  .شوند ه دارند، نوشته ميكهاي متناظر در شب  كه شاخهijهاي  تنها براي جفت) 6-135(

اي  هاي گره  برابر قيمتiπبندي، ضرايب الگرانژ  ه با اين فرمولكدهد  مينشان ) 131-6(رابطه 
اين هزينه به . نيمك را به عنوان مقدار هزينه در شرايط بهينه معرفي Cminاجازه دهيد . هستند

  :توانيم بنويسيم مي) 130-6(ا استفاده از رابطه ب.  بستگي داردijمحدوديت توان عبوري از شاخه 
)6-136( 

ijmax
ij

min

F
C

μ=
∂
∂ 

                                                           
 )مترجم. (گيريم  به بيان ديگر نوعاً باس اسلك را به عنوان باس مبنا نيز در نظر مي1
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 بيان MWh/$ميت برحسب كاين .  اين قيد است معرف هزينه حديμij بنابراين ضريب الگرانژ
 در توان MW1يش ان افزاكجويي در هر ساعت، در صورت ام شود؛ زيرا نشانگر مبلغ صرفه مي

  .باشد  ميijعبوري از شاخه 
. تيو از برخي خطوط در نظر گرفتيمكبنديِ خطي، تنها حدودي ثابت براي عبور توان ا در اين فرمول

برداران بايد به  بهره.  از سيستم قدرت، قيود بسيار ديگري هم داراستيبردار اما در عمل، بهره
 dcتقريب با پخش بار .  به طور ساده با آنها آشنا شديم5ه در فصل كارد متعددي بپردازند مو

ه آن را مبنايي محكم براي كانگارانه است  ارآمد است، ولي سادهكراحت و از نظر محاسباتي 
هاي حدي  توان از آن براي تعيين قيمت با اين حال، مي.  واقعي از سيستم قدرت بدانيميبردار بهره
در اين رهيافت، ). عني استفاده پسينيي( شرايط واقعي استفاده نمود كاي بعد از رسيدن به ي گره

 ابزارهاي رياضي كمكبرداران با استفاده از بهترين قضاوت خود، و به  ه بهرهككنيم  فرض مي
تيو كهاي ا ل سيستم و تأثير متقابل توانردن غيرخطي بودن كامكگيري، ضمن لحاظ  پشتيبان تصميم

با نگاهي به گذشته، . دهند  قرار مييبردار تيو عبوري، سيستم را در شرايط بهينه مورد بهرهكو را
ها بر توان عبوري خطوط و  اي از محدوديت برداران را به صورت مجموعه توان اقدامات بهره مي

اين بدان معناست . سازد ي مولّدها نشان داد كه اين قيود را برآورده ميتيو خروجكتوزيعي از توان ا
گردد، قبالً حل شده  مشخص مي) 135-6(تا ) 131-6(ه با روابط ك يساز ه بخشي از مسأله بهينهك

  :به ويژه مقادير متغيرهاي زير معلومند. است
 تيو در هر باسكتزريق توان ا* 

 ر هر باسزاويه ولتاژ د* 

  قيود محدودكننده توان عبوري از خط* 
سازي هزينه، به استثناي  اي خطي مدل شوند، حداقل هكهاي مولد با توابع خطي يا ت اگر هزينه
 گردد، توليد بقيه مولّدها  آنها براي برآوردن قيود توان عبوري مجدداً توزيعه بايد توليدكمولّدهايي 

باسه  ه در مورد مثال سهكطور  همان. دهد  قرار مي1 نقطه زانوييكثر يا يكقطه حداقل يا حدارا در ن
توانيم از رابطه   مي2. مولّد حدي وجود خواهد داشتm+1 قيد موجود باشد، mرديم، اگر كبحث 

اين . نيمكلّدها استفاده هاي متصل به اين مو ي در باسكتريك ال انرژيبراي تعيين قيمت) 6-131(

                                                           
1Elbow point  

باشد، بارهاي  رد سيستم داشتهكاهش بار، نقشي فعال در عملك براي افزايش يا هايياگر سمت تقاضا با ارائه پيشنهاد 2
 . نيز خواهيم داشت(marginal loads)حدي 
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ست تابع هزينه آنها منطبق است، كي از نقاط شكيه نقطه كاركرد آنها بر كرابطه در مورد مولّدهايي 
 تعريف نشده است، همچنين اين رابطه ين نقاطيباشد؛ زيرا مشتق اين تابع در چن قابل استفاده نمي

  .ار بردك در دسترس نيست، به اي ه براي آنها تابع هزينهكهايي  توان براي باس را نمي
  : قيد فعال موجود باشد، با موارد زير روبرو هستيمmبنابراين اگر 

 *1+mمعلوم  قيمت πi 

 *1-m-nمجهول  قيمت πi 

 *mمجهول  ضريب الگرانژ μij  
 را U و Kهاي  اگر مجموعه). 132-6( معادله داريم n-1 متغير مجهول، n-1براي يافتن مقدار اين 

) unknown(و نامعلوم ) known( به ترتيب معلوم ه در آنها قيمتكهايي درنظر بگيريم  معرف باس
تا همه متغيرهاي مجهول در سمت  توانيم اين معادالت را به صورت زير مرتب نماييم  است، مي
  :چپ باشند

)6-137(  
 

∑∑∑
∈=∈

π=μ−μ+π−π
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jij
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Uj
jijiii y)(yyY
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∋≠ باس اسلك i;Ui 
 

iiY معرف iكنيم  يادآوري مي. ه استك شبامين درايه قطري از ماتريس ادميتانسμijها در  تن
.  در مقدار حد خود باشد، غيرصفر استj و iهاي  ه توان عبوري شاخه بين گرهكصورتي 

 شاخه اما در كتوانند همزمان غيرصفر باشند؛ زيرا با عبور توان از ي  نميμji و μijضرايب الگرانژ 
ها را  ايم كه همه باس اي نوشته ها را به گونه هرچند اين مجموع. هاي مخالف متناظر هستند جهت

 در انتهاي ديگر شاخه متصل jه باس كشوند   ظاهر مييدر برگيرد، جمالت غيرصفر، صرفاً زمان
  . باشدiبه گره 

  مثال
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. كنيم  را محاسبه ميباسه اي مثال سه هاي حدي گره بندي، مجدداً قيمت با استفاده از اين فرمول
 از يبردار بردار براي بهره نظر بهره  مورد1ربا نشان دهنده توزيع بهينه) 58-6(كنيم رابطه  فرض مي

  . باشد1-2سيستم در حداقل هزينه و با توجه به محدوديت خط 
كي از حدود باال يا پايين ي متصلند، در 3 و 1 هاي ه به ترتيب به باسك D و Aاز آنجا كه مولّدهاي 

 اين مولّدها ها معلوم و برابر هزينه حدي ي در اين باسكتريك ال انرژيكنند، قيمت خود، كار نمي
  :باشد مي

)6-139( MWh/$ /
dP
dC

A

A 5071 ==π 

)6-140( MWh/$ /
dP
dC

D

D 0103 ==π 

  :بنابراين داريم.  مجهول است2 در باس متاز سوي ديگر، قي

2
31

=
=

U
},{K  

ب يديگر ضرا.  نيز معلوم نيست2 به باس 1 مربوط به قيد توان عبوري از باس 12μ هزينه سايه
 را به دلخواه، به 3اگر باس . كننده نيستند صفر هستند؛ زيرا قيود متناظر آنها محدودijμالگرانژ 

) 142-6(و ) 141-6(ه روابط كتوانيم با استفاده از الگويي  نيم، ميك انتخاب عنوان باس اسلك
 :دهند، معادالت زير را بنويسيم نشان مي

)6-141( 31311112122121 π+π−=μ+π−= yYyy:i 

)6-142( 32312112122222 π+π=μ−π= yyyY:i 

  :ه عبارت است ازك اين شب ماتريس ادميتانسهكبا توجه به اين
)6-143( 
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  :آيند به صورت زير در مي) 142-6(و ) 141-6(معادالت 
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 :رسيم با حل اين معادالت به نتايج زير مي

                                                           
1 Optimal dispatch 
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)6-145( 
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=μ
=π
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MWh/$/

256
2511
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2 

اين موضوع . به دست آورديم) 67-6(ه در رابطه ك برابر با مقداري است 2اي در باس   گرهقيمت
ه كروشي . سان به دست آمدكياي از مفروضات  عجيب نيست؛ زيرا آن نتيجه تحت مجموعه

ه در اينجا كت لي اسكاي ابتدايي از روش  ار برديم، نسخهكاي به  هاي گره پيشتر براي تعيين قيمت
هاي   با تفاوت قيمت1-2 مربوط به قيد شاخه ه هزينه سايهكنيد كهمچنين توجه . توصيف شد
  . مسير بين اين دو گره وجود داردك برابر نيست؛ زيرا بيش از ي2 و 1هاي  حدي در گره

  تيوكردن توان راكلحاظ 
 مولّدها و ايم توليد ه در نظر گرفتهكنترلي كي بندي رياضي، تنها متغيرها در توسعه اين فرمول

 برداران براي حفظ امنيت  بحث شد، بهره5ه در فصل كطور  همان. كنندگان هستند تقاضاي مصرف
اين متغيرهاي . گذارند تيو تأثير ميكه بيشتر بر عبور توان راكدهند  نترلي انجام ميكسيستم تنظيمات 

 1وتيكسازي را هاي ولتاژ و خروجي ادوات جبران ترانسفورماتورها، تنظيم هاي مل تپنترلي شاك
 يساز بندي مسأله بهينه  را بپذيريم، اين متغيرها در فرمولOPFامل ك و acك مدل ياگر . باشد مي

دست  تيو تزريقي هر گره سيستم بهك را براي توان را2ههاي بهين توان قيمت آنگاه مي. شوند لحاظ مي
نيازي نيست . باشد اگرچه اين نتيجه از لحاظ نظري جالب است، اهميت عملي آن محدود مي. آورد

تيو در خطوط، ك زياد توان رادر واقع به علت تلفات. تيو معامله شودكتيو نظير توان اكه توان راك
تيو بعد از كبه عالوه، ظرفيت عرضه توان را. اي وسيع معامله نمود ن اين توان را در ناحيهتوا نمي

  .باشد ، دارا ميVAR  توليد واقعيمدتِ وتاهك حادثه، ارزشي به مراتب باالتر از هزينه حدي كي

  زكه متمر سيستم مبادلك در يهاي انتقال ك مديريت ريس6-3-5
االها همه ككنندگان  نندگان و مصرفكه معمول نيست توليدكرديم كر كهاي گذشته ذ در فصل

ه چگونه كرديم ك مالحظه 4در فصل .  انجام دهنديا  لحظهفروش يا خريد خود را در بازار
هاي  كوت را براي مديريت ريسالتفا به ، قراردادهاي ماز برقكنندگان در بازارهاي متمرك تكشر

 بر ه انتقالكه شبكاما در آن فصل، فرض كرديم . برند ار ميكاي به  لحظه ناشي از نوسانات قيمت
، مقدار ه چگونه قيود امنيتكرديم ك فصل مشاهده در اين. گذارد ي تأثير نميكتريك المبادله انرژي

بنابراين بايد . گردند هاي محلي مي رده، سبب اختالف قيمتكه را محدود كتوان قابل انتقال در شب
                                                           
1 Reactive compensation devices 
2 Optimal prices  
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 مديريت جديد و الزم براي2 اين قراردادها و نيز ابزارهاي قراردادي1پذيري انك بر اممكاثر ترا
اي  هاي حدي گره  باعث تفاوت در قيمتتلفات. ميم را در نظر بگيركهاي مربوط به اين ترا كريس

تر  بيني تر و قابل پيش كوچكم كهاي ناشي از ترا ها نسبت به تفاوت شود، اما اين تفاوت نيز مي
توان براي پوشش اثر  ا مينتايج ر. كنيم ز ميكم متمركبنابراين بحث را روي تبعات ترا. هستند

  .تلفات، عموميت داد

   نياز به ابزارهاي قراردادي جديد6-3-5-1
 ي از طريق حوضچهك توليدي و مصرفي به طور فيزي، همه انرژيزك سيستم مبادله متمركدر ي
ه كم، توان به شببردار سيست ان طبق دستورات بهرهكنندگ نندگان و مصرفكتوليد. شود  مبادله ميتوان

ز تعيين كه به طور متمركدر عوض، آنها اساساً قيمتي را . كنند ا از آن برداشت مييتزريق نموده، 
 نندگان در بازارك تكاما شر. كنند ه متصلند، دريافت يا پرداخت ميكه به شبكشود، در محلي  مي

هاي   هستند تا خود را در برابر نوسانات قيمتمعموالً مجاز به ورود به قراردادهاي مالي دوجانبه
التفاوت بين   قرارداد ساده مابهكن از انعقاد يكبراي نمونه تبعات مم. اي محافظت نمايند گره
اين قرارداد براي . كنيم را بررسي مي Syldavia Steel و شركت Bordoria Powerت برق كشر

كنيم در اين دو  همچون قبل فرض مي. شود  تنظيم ميMWh30/$  در قيمتMW400تحويل دائم 
ت برق اين كه شرك (Borduria براي يا  قيمت حدي گرهكبنابراين ي.  وجود نداردمكشور تراك
ه ك (Syldavia براي يا  قيمت حدي گرهكو ي) فروشد  خود را مي همه توليدشور در آنك

  .وجود دارد) خرد  خود را ميشور در آن همه مصرفكفوالدسازي اين 
 با يا شور، تراكم وجود نداشته نباشد، اين دو قيمت حدي گرهكه در اتصال بين اين دو كتا زماني 

سان ك يSyldaviaكنندگان   و مصرفBorduriaبنابراين قيمت براي مولّدهاي . هم برابر خواهند بود
 Bordoriaت برق ك باشد، قرارداد بين شرMWh3/24/$ يا در حالت خاص، اگر قيمت لحظه. است

Power و شركت Syldavia Steelشود سويه ميصورت زير ت  به:  
فروشد و   ميMWh3/24/$  را در قيمتMW400 توان Bordoria Powerت برق كشر* 
$/ 9720324400  .كند  دريافت مي×=

                                                           
1 Feasibility 
2 Contractual tools 
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كند و   خريداري ميMWh3/24/$  را در قيمتMW400 توان Syldavia Steelشركت * 
$/ 9720324400  .پردازد  مي×=

 *Syldavia Steelالتفاوت، مبلغ  براي تسويه قرارداد مابه $)/( 228032430400  را به ×−=
 .پردازد  ميBordoria Powerت برق كشر

 را در MW400 به طور مؤثر Syldavia Steel و شركت Bordoria Powerت برق كبنابراين شر* 
 .اند ردهك مبادله MWh30/$ قيمت

 براي تسويه Bordoria Powerت برق ك باشند، شرMWh30/$اي باالتر از  هاي گره اگر قيمت* 
  .پرداخت  ميSyldavia Steelالتفاوت، مبلغي را به  قرارداد مابه

. پردازيم  ميMW400شور به ك بين دو نون به بررسي نتايج حاصل از محدود شدن ظرفيت انتقالكا
ه ك است در حالي MWh19/$ برابر Borduriaاي براي   گرهلت، قيمته در اين حاكپيشتر ديديم 

  :در اين شرايط. رود  باال ميMWh35/$ تا Syldaviaاين قيمت براي 
فروشد و   ميMWh19/$  را با قيمتMW400، مقدار Bordoria Powerت برق كشر* 
$760019400 ت كه اين شركاد، مقرر شده بود طبق قرارد. كند  دريافت مي×=
$120030400 4400760012000$ت برق مذكور به ميزان كلذا شر. ندك دريافت ×= =− 
 .، براي تسويه قرارداد اين مبلغ را بپردازدSyldavia Steelه كسري داشته، انتظار دارد ك

 *Syldavia Steel ،MW400را با قيمت  $/MWh351400035400$ خرد و  مي . پردازد  مي×=
1200030400$ه فوالدسازي تنها كطبق قرارداد، مقرر شده بود  بپردازد، بنابراين فوالدسازي  ×=

  .ندك دريافت 2000$، مبلغ Bordoria Powerت برق كه براي تسويه قرار داد از شركانتظار دارد 
 در سيستم انتقال، مكبنابراين، در صورت وجود ترا. باشند ه اين انتظارات سازگار نميكبديهي است 

بدين . دهند ارايي خود را از كف ميك،  باشنده فقط شامل تحويل انرژيكالتفاوتي  قراردادهاي مابه
ظيم قرارداد براي  بايد عالوه بر تنترتيب طرفين معامله براي حفاظت خود در برابر نوسانات قيمت

  .انرژي توليدي يا مصرفي، براي قابليت سيستم انتقال در تحويل اين انرژي نيز قرارداد منعقد نمايند

   حقوق مالي انتقال6-3-5-2
Bill ي بين كتريكه از او درخواست شده بود برقراري مجدد اتصال الك اقتصاددانBorduria و 

Syldaviaشود، منفعت كامل  ه بدون قطعيتي كه توسط قراردادها فراهم ميكداند  ند، ميكلعه  را مطا
  .شود از اتصال الكتريكي محقق نمي
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التفاوت را محاسبه  ل كسري قرارداد مابهك Billه در قسمت قبل مطرح شد، كضمن بررسي مثالي 
  :نندكارداد بايد دريافت ه هر دو طرف براي تسويه قركل مقدار پولي كه عبارت است از كنمايد  مي

$$$ 640020004400 =+  
آيد؛ يعني   پديد ميه در بازارك است يمك تراه اين مقدار دقيقاً برابر با مازادكشود  او متوجه مي

ل مبلغ دريافتي به وسيله ككنندگان و  ل مبلغ پرداختي از طرف مصرفكهمان تفاوت بين 
  ):نيدك را مالحظه 2-6جدول (نندگان برق؛ ك توليد

$$$ 64005560062000 =−  
Billهاي برق  تكيابد اگر شر  درميBordoria Power و Syldavia Steelمك ترا به اين مازاد 

راي او ب. التفاوت خود را تسويه نمايند دسترسي داشتند، قادر بودند به طور منصفانه قرارداد مابه
ه اين نتيجه تصادفي نيست، بياني تحليلي براي تسويه قرارداد كه خود را متقاعد سازد كاين

ه در آن مقدار مثبت كپذيرد   قراردادي را ميBill. دهد م ارائه ميكالتفاوت در شرايط وجود ترا مابه
لتفاوت با قيمت ا در قرارداد مابه. سري استكبيانگر درآمد يا مازاد و مقدار منفي معرف هزينه يا 

 Syldavia Steelننده، مانند ك  مصرفكرود ي ه انتظار ميكل مقداري ك، F و كميت πc توافقي
  :بپردازد، عبارت است از

)6-146( CC FE π⋅−= 

، انتظار دريافت آن را دارد، به Bت برق كننده، نظير شرك توليدكه يكل مقداري كدر عوض، 
  : زير استصورت

)6-147( CC FR π⋅= 

آوري  پردازند و جمع ، به ترتيب مييا  لحظهننده در بازاركننده و توليدك ه مصرفكمقاديري 
  :كنند، عبارتند از مي

)6-148( SM FE π⋅−= 

  و
)6-149( BM FR π⋅= 

اي متفاوتي انجام  هاي گره ه خريد و فروش در قيمتك حقيقت را در نظر داشته  اينBillدر اينجا 
  .شوند مي

التفاوت، توقع پرداخت يا  ننده، براي تسويه قرارداد مابهكننده و توليدك  ه مصرفكبنابراين مقاديري 
  :دريافت آن را دارند، عبارتند از
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)6-150( )(F).F(.FEEE SCCSCMT π−π=π−−π−=−= 

  و
)6-151( )(F.F.FRRR BCCBCMT π−π−=π−π=−= 

 در سيستم موجود نباشد، مكا تراينند كاي مبادله   لحظه قيمتكننده در يك ننده و مصرفكاگر توليد
πB = PSان تسويه قرارداد وجود دارد؛ زيراكباشد و ام  مي:  

)6-152( TT RE −= 

ل كسري به صورت ك پرداخت دارند و ك باشد، هر دو طرف انتظار يπB ≠ πSاز سوي ديگر، اگر 
  :شود زير داده مي

)6-153( )(FRE SBTT π−π=+ 

سه يداده شد، مقا) 26-6( در رابطه مك تراه براي مازادكرا با عبارتي ) 153-6( رابطه Billآنگاه 
 بين دو طه شامل ضرب توان منتقل شده در تفاوت قيمتكند كه هر دو راب  او مشاهده مي.كند مي
ه كتواند بين دو نقطه منتقل شود در حالي  ه ميكثر تواني است ك شامل حدامكمازاد ترا.  استبازار

 مازاد بنابراين. شود  معامله مشخص مربوط ميكفقط به ي) 153-6(كسري داده شده توسط رابطه 
  .ثر توان انتقالي بين دو بازار پوشش دهدكقراردادها را تا حدا م بايد بتواند كسريكترا

Billنام حقوق مالي انتقال  التفاوت چيزي به به هاي قرارداد ما ه طرفك رد در صورتي يگ  نتيجه مي
)FTRل نمودتوان ح ل اين قراردادها را ميكبه دست آورند، مش) ها .FTRه ك بين هر دو گره شبها

ضرب حقوق  ه درآمدي برابر با حاصلكدهند   خود مي1انكشوند و اين حق را به مال تعريف مي
  Fي مقدار براهاFTR كمال.  دو گره داشته باشند خريداري شده و تفاوت قيمتانتقال

 : را داراستمك رسماً حق دريافت اين مقدار مازاد تراS و Bهاي  ساعت بين محل مگاوات

)6-154( )(FR BSFTR π−π= 

 كان تسويه قرارداد منعقد شده بين يكزان مورد نياز براي اطمينان از امياين مقدار دقيقاً همان م
 در سيستم يمكنيد اگر تراكدقت . باشد  ميSننده در محل ك ف مصرك و يBننده در محل كتوليد
 درآمدي نخواهد هاFTR ك متفاوت نبوده و مالS و Bهاي   بين مكاني نباشد، اختالف قيمتانتقال
  .شود يل انجام مكالتفاوت بدون مش هاي قرارداد مابه البته در اين حالت، موازنه حساب. داشت
 يا  مصرفه در آن انرژيك ي، مبدأ يا مقصدهاFTRان كه براي مالككند   مالحظه ميBillنهايتاً، 
 از ارزش F MWhه ك Syldaviaننده در ك  مصرفكبه عنوان مثال، ي. شود، فرقي ندارد  ميتوليد

                                                           
1 Holders 
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FTR شورهاي كهاي بينBorduria يا Syldaviaاز موراد زير را كتواند هر ي  را دراختيار دارد، مي 
  :انتخاب كند

 خود به طوري  و استفاده از حقوق انتقالπB  در قيمتBorduria  از بازار انرژيF MWhخريد * 
 را F.πB او در اين حالت به طور مؤثر مبلغ -اني باشد  براي او مجSyldaviaكه تحويل انرژي در 

 .پردازد مي

 مك و استفاده از سهم خود از مازاد تراπS  در قيمتSyldavia  از بازار انرژيF MWhخريد * 
-F.(πSپردازد؛ اما   ميF.πSين حالت  او در ا-پردازد  ه براي انرژي ميكبراي جبران قيمت باالتري 

πB)كند  دريافت مي. 

 كان خود را از ريسكامل، مالكردن حفاظتي ك با فراهم هاFTRه كتوان چنين نتيجه گرفت  مي
  .دارند  دور نگه ميه انتقالك در شبمكمربوط به ترا

Billكنندگان چگونه  نندگان و مصرفكتوليد:  سؤال ديگر نيز جواب دهدك بايد به يFTRرا به ها 
 1در هر دوره. ه اين حقوق بايد به مزايده گذاشته شوندككند  دست خواهند آورند؟ او پيشنهاد مي

سپس . كند  از طريق خطوط ارتباطي را معين ميل انتقالم مقدار توان قاببردار سيست ، بهرهبازار
. ها به مزايده گذاشت هاي مربوط به اين مقدار توان را براي باالترين پيشنهاددهندهFTRتوان  مي

ه در پي كسب منفعت از ك 2كنندگان و حتي سوداگراني اين مزايده به روي همه مولّدها، مصرف
تواند آنها را  ور ميك حقوق مذكمال. ي هستند، باز استكتريك ال انرژيي محلي قيمتها تفاوت

 كها چه مبلغي بايد براي ي پيشنهاددهنده. ار برَد يا مجدداً به طرف قراردادي ديگري بفروشدكب
FTRه اين حقوق براي كايي ه ن بين محلكبيني آنها از تفاوت قيمت مم  بپردازند؟ اين مبلغ به پيش

هاي   از قيمتBillدر شرايط مثال مورد بحث ما، اگر برآوردهاي . ، بستگي دارد آنها تعريف شده
، صحيح مكهاي وجود ترا  اتصال بين آنها در دوره و ظرفيت انتقالSyldavia و Borduriaانرژي در 
 :آيد ورت زير در ميثر قيمت مزايده به صكباشد، حدا

MWh/$MWh/$MWh/$ 161935 =− 

                                                           
1 Period 
2 Supeculators 
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  1 نقطه به نقطه حقوق مالي انتقال6-3-5-3
 به وضوح آشكار Borduria/Syldaviaباسه   با مثال دوهاFTRهاي مهم تعريف  ي از جنبهكي

. شوند ه تا هر نقطه ديگري از آن تعريف ميك از هر نقطه در شبهاFTR: ه اينكهآن جنب. شود نمي
مزيت اين رهيافت از ديد .  شاخه به هم متصل شده باشندكالزم نيست اين دو نقطه مستقيماً با ي

الزم نيست ه ك معامله هستند اين است كه مايل به ورود در يكننده ك ننده يا مصرفك توليدكي
ه بايد بدانند محل باس تزريق توان و مكان كتنها چيزي . ه نمايندكهاي شب خود را درگير پيچيدگي
ه اهميتي ك توان در شبدر بين مسائل مورد توجه اين افراد، مسير انتقال. باس جذب توان است

  .ندارد
ه در ك را 2ابتدا شرايط پايه. پردازيم ميباسه  هاي نقطه به نقطه در مثال سهFTRحال به بررسي نقش 

 27-6ل كش. گيريم  مورد تحليل قرار داديم، در نظر مي4-2-3-6 تا 2-2-3-6هاي  بخش
ي از كنيد يكفرض . دهد  اقتصادي و ايمن از اين سيستم را نشان مييبردار اي از بهره خالصه
 امضاء نموده 1 مولّد متصل به باس كالتفاوت با ي  قرارداد مابهك ي،3كنندگان در باس  مصرف
، 1 در باس يا قيمت گره. باشد  ميMWh8/$  در قيمتMW100اين قرارداد براي عرضه . است

 كديريت ريسور، به عنوان بخشي از مكننده مذك مصرف.  براي اين قرارداد است3قيمت مرجع
  رديم، كه مالحظه كطور  همان. ده استيخر  را نيز 3 و 1هاي  هاي بين باسFTR از MW100خود، 

  

                                                           
1 Point-to-point financial transmission rights 
2 Basic conditions  
3 Reference price 
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ر شده براي اين ك اقتصادي و ايمن از سيستم سه باسه در شرايط اوليه ذيبردار  بهره27-6ل كش

 هكشب

اين . رسند  ميMWh10/$ و MWh5/7/$ به ترتيب، به 3 و 1هاي   در باساي هاي گره قيمت
 :شود قرارداد به صورت زير تسويه مي

100010100$ مبلغ 3 در باس MW100ننده براي دريافت ك مصرف*  ر بردار بازا  به بهره×=
 .پردازد مي

/$ مبلغ 1 به باس MW100مولّد براي تزريق *  75057100 ر دريافت بردار بازا  از بهره×=
 .كند مي

)/($التفاوت مبلغ ننده براي تسويه قرارداد مابهك مصرف*  50578100  .پردازد به مولّد مي ×−=

)/($ مبلغ3 و 1 هاي هاي بين باسFTRيت كننده به دليل مالك مصرف*  2505710100 از  ×−=
 .كند ر دريافت ميردار بازاب بهره

 MWh8/$ ه معادل با قيمتكپرداخت نموده  800$الً مبلغ ك، MW100ننده براي ك بنابراين مصرف
  .است
 بپردازد، از هاFTRه الزم است به صاحبان كر پولي را بردار بازا رديم، بهرهكه پيشتر بيان كطور  همان

ر نبايد بيش از ظرفيت بردار بازا بنابراين بهره. كند ه تأمين ميك شبمك ناشي از ترا  تجاريمحل مازاد
ه به طور كهايي FTRيب از ك سه تر11-6جدول .  بفروشدFTRي، كه از نظر فيزيكپذيرش شب

  .دهد پذير هستند را نشان مي انكباسه ام زمان در مثال سههم
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اي عايد صاحبان حقوق  هاي گره ه برمبناي قيمتك، مجموع درآمدهايي  نيد در هر حالتكتوجه 
  .)دي را مالحظه كن5-6. ( دكن ر جمع ميبردار بازا ه بهرهك است ي تجاريشود برابر با مازاد مي

 MW65 به 2-3رديم، ظرفيت خط ك بررسي 7-2-3-6ه در قسمت كطور  حال ببينيم اگر همان
 نشان 28-6ل ك از سيستم در شيبردار در اين شرايط وضعيت بهره. دهد محدود شود، چه رخ مي

هاي نشان داده شده در FTRيب از ك خالصه تسويه براي سه تر12-6جدول . داده شده است
 .دهد  را ارائه مي11-6جدول 

 
 
 
  

  

 به 2-3باسه هنگامي كه ظرفيت خط   اقتصادي و ايمن از سيستم سهيبردار  بهره28-6ل كش
MW65محدود شود . 
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  باسه هاي نقطه به نقطه در مثال سهFTRن براي كهاي مم  تعدادي از تركيب11-6جدول 
 تسويه قوق انتقالح

 يبكتر
مقدار باس به  از باس

(MW) 
 باس مبدأ قيمت

($/MWh) 

 باس مقصد قيمت
($/MWh) 

  درآمد
($) 

  لك
($) 

A 
1 

1 

3 

2 

225 

60 

5/7 

5/7 

10 

25/11 

5/562 

225 
5/787 

B 
1 

3 

3 

2 

285 

60 

5/7 

10 

10 

25/11 

5/712 

75 
5/787 

C 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

275 

10 

50 

5/7 

5/7 

10 

10 

25/11 

25/11 

5/687 

5/37 

5/62 

5/787 

  
لذا صاحبان اين حقوق .  مقداري منفي دارندهاFTR از ينيد كه تحت اين شرايط برخكتوجه 

ز است؛ زيرا آنها براي برانگي اين مسأله تا حدي تعجب. ر بدهكارندبردار بازا مقداري اضافه به بهره
ه به نظر كاما اين نتيجه به بدي آنچه . اند ردهكبه دست آوردن اين حقوق، واقعاً پول پرداخت 

به عنوان مثال، . ت وجود داردالتفاو ان تسويه قراردادهاي مابهكرسد نيست؛ زيرا هنوز هم ام مي
 در MW60التفاوتي براي تحويل  ، قرارداد مابه1  با مولّد باس2نيد بار باس كفرض 
.  اين قرارداد است، قيمت مرجع1اي در باس   گرهباز هم قيمت. رده استك امضاء MWh8/$قيمت

. رده استك را نيز قبال خريداري 2 و 1هاي   بين گره از حقوق انتقالMW60ننده ك اين مصرف
  :باشد  اين قرارداد به صورت زير ميتسويه

300560$ مبلغ2 در باس MW60ننده براي دريافت ك مصرف*  ر بردار بازا  به بهره×=
 .پردازد مي

/$ مبلغ 1 به باس MW60مولّد براي تزريق *  4505760 يافت ر دربردار بازا  از بهره×=
 .كند مي

)/($التفاوت مبلغ  ننده براي تسويه قرارداد مابهك مصرف*  3057860  .پردازد  به مولّد مي×−=

)/($ دارد، مبلغ 2 و 1هاي  ه بين باسكهايي FTRننده براي ك مصرف*  1555760  به ×−=
  .پردازد ر ميبردار بازا بهره
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باسه هنگامي كه ظرفيت خط  هاي نقطه به نقطه در مثال سهFTRهاي  يب تسويه ترك12-6جدول 
 . محدود شودMW65 به 3-2

 تسويه حقوق انتقال
 يبكتر

مقدار باس به  از باس
(MW) 

 باس مبدأ قيمت
($/MWh) 

 باس مقصد قيمت
($/MWh) 

  درآمد
($) 

  لك
($) 

A 
1 

1 

3 

2 

225 

60 

5/7 

5/7 

10 

5 

5/562  
150- 

5/412 

B 
1 

3 

3 

2 

285 

60 

5/7 

10 

10 

5 

5/712  
300- 

5/412 

C 

1  
1 

3 

3 

2 

2 

275 

10 

50 

5/7 

5/7 

10 

10 

5 

5 

5/687 

25- 

250- 

5/412 

 

 توافقي ه معادل است با قيمتكنمايد   پرداخت مي480$الً كننده مورد بحث، ك بنابراين مصرف
$/MWh8رده بودكه منعقد كلتفاوتي ا  در قرارداد مابه.  
 از ين شرايطيه در چنكدهد   انجام داديم، نشان مي5-6ه در جدول ك، مانند آنچه  اي ساده محاسبه

ت قبل، بر خالف حال. نمايد مي  را جمع25/406$ تجاري به مبلغ ر، مازادبردار بازا ، بهرهيبردار بهره
ر بايد براي بردار بازا ه بهرهك، )12-6ستون آخر جدول  (5/412$اين مبلغ اندكي نسبت به مبلغ 

م بردار سيست ه بهرهكشود  اين اختالف از آنجا ناشي مي. سري داردك بپردازد، هاFTRتسويه 
ه كنيد كدقت . ه در موقع مزايده تقبل كرده، تحويل دهدكاي را   نقطه به نقطهرفيت انتقالنتوانسته ظ

لي كه مقدار منفي دارند، پول دريافت نمايد تا بتواند موازنه كهايي FTRر بايد از بردار بازا بهره
 قلمداد نمود 2 اختيارك را نظير يهاFTRنبايد بنابراين . ندك خود را حفظ 1هاي دفتر مالي حساب

ه بايد به عنوان تعهداتي نگريسته ك، بل)3ه تنها در صورت سوددهي براي صاحب آن اجرا گرددك(
  .ها الزامي هستند ه در همه حالتكشوند 

                                                           
1 Account book 
2 Option 
3 Exercise  
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  1 حقوق دريچه عبور توان6-3-5-4
ه وابسته ك شاخه يا دريچه عبور توان در شبكتوان به ي  را ميهاFTRبه جاي تعيين نقطه به نقطه، 

رد كعمل. رود ار ميكبراي آنها به ) هاFGR (حقوق دريچه عبور توانصورت نام  در اين. نمود
FGR ها نظيرFTRه مقدار اين حقوق به جاي بستگي به تفاوت در ك است با اين تفاوت ها
ثر ظرفيت دريچه عبور ك مربوط به حدا يا هزينه سايهاي، به مقدار ضريب الگرانژ هاي گره قيمت

ثر ظرفيت خود قرار ندارد، قيد كتوان در حدا دريچه عبور كهنگامي كه ي. شود توان وابسته مي
بنابراين تنها . شود صفر مي) μ(آور نبوده و ضريب الگرانژ مربوطه  نامساوي متناظر با آن الزام

FGRگردند  سودآور ميمكهاي داراي ترا هاي مربوط به شاخه.  
باسه  باشند، مستقيماً به مثال سه ها متفاوت نميFGRو  هاFTR سيستم دوباسه، كاز آنجا كه در ي

، تحت شرايط نشان داده 3ننده در باس ك ه مصرفكگيريم  دوباره حالتي را در نظر مي. پردازيم مي
ننده براي ك اين مصرف.  است1 از مولّد باس MW100، مايل به خريد 27-6ل كشده در ش

-3-6در قسمت . ها را بخردFGR از MW100اي بايد   گرهحفاظت خود در برابر نوسانات قيمت
 1-3شود، از شاخه   دريافت مي3 تزريق و در باس 1ه به باس كاز تواني % 60ه تنها ك ديديم 2-1

 2-3 و 1-2هاي   نشان داده شده، بقيه توان از شاخه29-6ل كه در شكطور  همان. كند عبور مي
  :هاي زير را بخردFGRبايد ننده ك بنابراين مصرف. نمايد عبور مي

 *MW60 1-3 در شاخه 

 *MW40 1-2 در شاخه 

 *MW40 2-3 در شاخه 

ثر ظرفيت خود قرار ك در حدا1-2 آمده است، فقط شاخه 28-6ل كه در شكه كدر شرايط اوليه شب
از  در اين شرايط عبارت است ه ضريب الگرانژكم ي ديد4-4-3-6در مثال قسمت . دارد

MWh/$/25612 =μ .ننده ك بنابراين مصرف. ب الگرانژ بقيه قيود نامساوي، صفر هستنديضرا
MWh/$/MW$مبلغ  25025640 اين مقدار دقيقاً . آورد هاي خود به دست ميFGR از ×=

 3 و 1هاي  هاي نقطه به نقطه بين باسFTR از MW100ننده براي ك ه مصرفكبرابر با مبلغي است 
  .آورند  فراهم ميهاFTRاملي نظير كها حفاظت FGRدر اين حالت، . دكن سب ميك
  

                                                           
1 Flowgate rights 
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 .باشند  مورد نياز مي3 و 1هاي   بين باسMW100ه براي مبادله ك حقوق انتقالي 29-6ل كش

هاي FGR، نندگان در بازارك تكه در عمل، الزم نيست شرككنند  ها استدالل ميFGRطرفداران 
از آنجا كه در نهايت، تعداد . كند ه از آنها توان مورد مبادله آنها عبور ميكهمه خطوطي را بخرند 

 اين شوند، آنها فقط مجبورند حقوق انتقال  ميمك دچار تراه انتقالكهاي شب مي از شاخهك
املي در برابر كبا اين حال، اين رهيافت حفاظت . داري كنندهاي بحراني عبور توان را خري دريچه
م كه دچار تراكهايي  بيني همه شاخه كند؛ زيرا پيش نندگان فراهم نميك تكم براي شرك تراكريس

  .لي استكار مشكخواهند شد، اغلب 
ها FGRبان شود، صاح  قيد نامساوي هرگز منفي نميكنيد چون ضريب الگرانژ متناظر با يكدقت 
ها هميشه نظير FGRدر نتيجه . گيرند ر قرار نميبردار بازا گاه در موقعيت برگرداندن پول به بهره هيچ

  . هستندقراردادهاي اختيار

  FGR در برابر FTR نزاع 6-3-5-5
. ها در جريان استFGR و هاFTRتاب، بحث زيادي درباره مزايا و معايب كدر زمان نگارش اين 

  :به صورت زير بيان نمود توان ات مهم اين منازعه را ميكخالصه ن
ن از حقوق نقطه به نقطه، كهاي مم تر باشد؛ زيرا تركيب  بايد سيالهاFTRها از بازار FGR بازار* 

 .گيرند ثر ظرفيت قرار ميكه احتماالً در حداكهايي است  خهبه مراتب بيشتر از تعداد شا

اي  مبادله بر مبناي مجموعه. ل استك خواهند شد مشمكه دچار تراكهايي  بيني شاخه اما پيش* 
 .م خطوط ديگر شودكتواند منجر به ترا هاي بحراني عبور توان، مي ثابت از دريچه
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ه تغيير كربندي شبك نقطه به نقطه با پي ساده نيست؛ زيرا ظرفيت انتقالهاFTRتعيين ارزش * 
 شاخه معين، به ويژه اگر توان عبوري از آن تنها توسط كثر ظرفيت يكاز سوي ديگر، حدا. كند مي

 .تري است ظرفيت حرارتي محدود شود، مقدار ثابت

 *FGRاز سوي . شوند  ميمكه دچار تراكهاي شب مي از شاخهكعداد ترند؛ زيرا نوعاً فقط ت ها ساده
 .اي متفاوت خواهند شد هاي گره م برسد، همه قيمتك شاخه به تراكه يكديگر همين 

 و مالحظه كره را دكرد شبك بايد عملنندگان هنگام خريد حقوق دريچه عبور توانك تكشر* 
 را هاFTRه كنندگاني ك تكشر. هاستPTDFدر عمل اين به معني لزوم آگاهي از ماتريس . نندك

توانند بر مبناي برآوردهاي خود از  اين افراد مي. ه نياز ندارندكرد شبكخرند به آگاهي از عمل مي
 .نندكگيري  ميماي تص هاي گره نوسانات قيمت

اگر .  معادل هستندي انتقالكها و حتي حقوق فيزيFGR، هاFTRامالً رقابتي، ك  بازاركدر ي* 
فراهم آورند؛ به » بازي«توانند فرصت بيشتري براي  ها ميFGRامل آن باشد، كمتر از حد كرقابت 

 .ز باشدكهاي عبور توان متمر عامله بر مجموعه ثابتي از دريچهويژه اگر م

ه ك درباره نوع حقوقي ه اجازه دهيم بازاركبه عنوان بهترين راه حل براي اين منازعه پيشنهاد شده 
 و O’Neillيب هر دو روش به كبه عنوان مثال براي طراحي بازار يا تر. ترجيح دارد تصميم بگيرد

  .نيدكمراجعه ) 2003(اران كهم

   مطالعه بيشتر6-4
Momoh) 2000 (هاي قدرت   مورد استفاده در سيستميساز هاي بهينه بحثي خواندني درباره روش
گذاري  مراجعي مفيد براي اصول قيمت) 1996(اران ك و همWuو ) Hsu) 1997. دهد ارائه مي

 را مورد بحث ردن تلفاتكهاي مختلف لحاظ  روش) 2002(اران ك و همConejo. اي هستند گره
. منتشر شده است) Hogan) 1992 توسط اري اساسي در مورد حقوق مالي انتقالك. دهد قرار مي

براي بحثي مقدماتي . پيشنهاد شد) Peck) 1996 و Chao در آغاز توسط حقوق دريچه عبور توان
. نيدكمراجعه ) 2000 (Hoganو ) 2000(اران ك و همChao، به FGR و FTRدر مورد منازعه بين 

Josko و Tirole) 2000 (ي انتقال ك با توجه به حقوق فيزيبه تفصيل به موضوعات قدرت بازار 
هاي  هك در شبروشي عددي براي تحليل نتايج قدرت بازار) 2002(اران ك و همDay. اند پرداخته

  .اند بزرگ ارائه داده
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   مسائل6-5
و تيكنيد توان راكفرض .  را در نظر بگيريد1-6ل مسألهك سيستم قدرت نشان داده شده در ش6-1

.  باشده تنها ناشي از ظرفيت حرارتي خطوط انتقالكهاي شب نظر و محدوديت عبوري قابل صرف
  .نيدكان همزماني مجموعه معامالت زير را بررسي كام

 مقدار خريدار فروشنده 

B X 200 

A Z 400  1مجموعه 

C Y 300 

B Z 600 

A X 300 

A Y 200 
 2مجموعه 

A Z 200 

 C X 10 3مجموعه 
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 مقدار خريدار فروشنده 

X Y 400 

B C 300 

A C 200 

A Z 100 

  

  
 1-6باسه مسأله   سيستم قدرت سه1-6ل مسألهكش

 براي مولّدهاي  توليدهزينه حدي.  را در نظر بگيريد2-6ل مسأله ك سيستم قدرت دو باسه ش6-2
  :اند هاي زير داده شده يب با عبارت به ترتB و Aهاي  متصل به باس

MWh/$P/MC AA 03020+= 
MWh/$P/MC BB 02015+= 

 

  
 11-6 و 10-6، 4-6، 3-6، 2-6هاي   سيستم دو باسه مربوط به مسأله2-6ل مسأله كش
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 آن  توليد در هزينه حديباشد، انرژي  حساس نميه تقاضا ثابت بوده و به قيمتكنيد كفرض 
هاي زير، قيمت برق در هر باس،  براي حالت. شود و خروجي مولّدها محدوديتي ندارد فروخته مي

  :نيدكتوليد هر مولّد و توان عبوري از خط را محاسبه 
  . قطع شودB و Aهاي  خط بين باس) الف
  .اشد در مدار بوده، ظرفيت آن نامحدود بB و Aهاي  خط بين باس) ب
 MW1500 برابر Bثر خروجي مولّد ك نامحدود بوده، اما حداB و Aهاي  ظرفيت خط بين باس) ج

  .باشد
 MW900 برابر Aثر خروجي مولّد ك نامحدود بوده، اما حداB و Aهاي  ظرفيت خط بين باس) د

  . محدوديتي نداردBخروجي مولّد . باشد
  .خروجي مولّدها محدوديتي ندارند. شود محدود MW600 به B و Aهاي  ظرفيت خط بين باس)  ه
. نيدك محاسبه 2-6هاي مسأله  كنندگان را در همه حالت هاي مصرف  درآمد مولّدها و پرداخت6-3
  برد؟ ها سود مي ننده اين باسكدام طرف از خط متصل ك
ت پاسخ را با استفاده از نتايج صح.  محاسبه نماييد2-6 مسأله ) ه( را براي حالت مك ترا مازاد6-4

، مازاد B و Aهاي  به ازاي چه مقداري از توان عبوري از خط بين باس. نيدك بررسي 3-6مسأله 
 شود؟  صفر ميمكترا

ل، اطالعات كجدول زير اين ش.  را در نظر بگيريد5-6ل مسألهكباسه ش  سيستم قدرت سه6-5
، 5-6ل مسألهك نشان داده شده در ش1براي شرايط بارگذاري. دهد ئه ميمولّدهاي اين سيستم را ارا

  .نيدكاي را محاسبه  هاي گره  و قيمت2 اقتصادي و غيرمقيد بارتوزيع

                                                           
1 Loading conditions 
2 Unconstrained economic dispatch 
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 17-6 تا 12-6 و مسائل 9-6 تا 5-6 سيستم قدرت سه باسه مربوط به مسائل 5-6ل مسأله كش

  
  يتظرف مولّد

(MW) 
 هزينه حدي
($/MWh) 

A 150 12 

B 200 15 

C 150 10 

D 400 8 

با . دهد  را ارائه مي5-6باسه مسأله  هاي سيستم قدرت سه هاي مربوط به شاخه  جدول زير داده6-6
 در شرايط توزيع برق رد واحدهاي توليدك عبوري ناشي از عمليها استفاده از اصل جمع آثار، توان

  . را مشخص نماييدهمه موارد نقض قيود امنيت. نيدك را محاسبه 5-6بار مسأله 
  تانسكرا شاخه

(p.u.) 
  ظرفيت
(MW) 

1-2 2/0 250 

1-3 3/0 250 

2-3 3/0 250 
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ردن نقض قيدهاي كراي برطرف  برق، دو راه ب مجدد خروجي واحدهاي توليد با توزيع6-7
  دام توزيع مجدد ترجيح دارد؟ك. نيدك ارائه 6-6مشاهده شده در مسأله 

 مجدد عي را در شرايط توز6-6 و 5-6هاي  باسه مسأله اي در سيستم قدرت سه هاي گره  قيمت6-8
ر شد، ك براي برطرف نمودن نقض قيدها ذ7-6در مسأله ه ك برق و بهينه خروجي واحدهاي توليد

 .نيدكمحاسبه 

نيد كفرض .  را در نظر بگيريد6-6 و 5-6هاي   سيستم قدرت سه باسه توصيف شده در مسأله6-9
 بهينه توزيع. اهش يابدك MW140ها، به  ، ضمن ثابت ماندن ظرفيت بقيه شاخه1-2ظرفيت شاخه 

حل بهينه شامل توزيع مجدد : راهنمايي. [اي را در اين شرايط محاسبه نماييد ههاي گر بار و قيمت
 .] برق در هر سه باس استخروجي واحدهاي توليد

 براي MW-1 0001/0 = K = R/V2 مقدار 2-6نيد در سيستم قدرت دو باسه مسأله ك فرض 6-10
مقدار توان عبوري را به .  داده شده و ظرفيت خط محدود نيستB و Aهاي  ننده باسك خط متصل

با فرض رقابتي بودن بازارهاي برق . سازد  را حداقل ل هزينه متغير توليدكه كنيد كاي محاسبه  گونه
 كاز ي: راهنمايي. [ تجاري را به دست آوريداي و مازاد هاي حدي گره در هر دو باس، قيمت

 .] بگيريدكمك 1گسترده حهصف

  انرژيهزينه حدي.  پاسخ دهيد0005/0 تا 0 از K براي مقادير مختلف 10-6 به مسأله 6-11
 .درباره نتايج بحث نماييد. نيدك خط را رسم ي در دو باس، توان عبوري بهينه و تلفاتكتريكال

اي و هزينه  هاي گره قيمت) dcتقريب پخش بار (بندي رياضي خطي   با استفاده از فرمول6-12
. نيدك به دست آمد، تعيين 7-6ه در مسأله كبار را   مجدد و بهينه قيد نامساوي براي توزيعحدي

 در نظر  را به عنوان باس اسلك3باس . نماييد را بررسي 8-6برابري نتايج با را نتايج مسأله 
 .بگيريد

، نشان  به عنوان باس اسلك2 و سپس باس 1 ضمن انتخاب باس 12-6رار حل مسأله ك با ت6-13
 . نداردdcاي در تقريب با پخش بار گره هاي ه انتخاب باس اسلك تأثيري بر قيمتكدهيد 

هاي حدي قيود  ، هزينه)dcتقريب پخش بار (بندي رياضي خطي   با استفاده از فرمول6-14
 . را به دست آوريد9-6نامساوي در شرايط مسأله 

 ك و يDنيد مولّد كفرض .  را در نظر بگيريد5-6ل مسأله كباسه ش  سيستم قدرت سه6-15
 MWh11/$ توافقي  در قيمتMW100 براي تحويل يالتفاوت ، قرارداد مابه1باس ننده در ك مصرف

                                                           
1 Spreadsheet 
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 از حقوق مالي MW100نشان دهيد كه خريد . اند  منعقد نموده1اي در باس  گره با مرجع قيمت
 فراهم Dاملي براي مولّد ك، حفاظت 8-6 در شرايط مسأله 3 و 1هاي  نقطه به نقطه بين باس

 .كند مي

 هايي بايد بخرد؟FGR، چه 15-6املي نظير مسأله كابي به حفاظت ي  براي دستD مولّد 6-16

 .نيدكرار ك ت9-6 را براي شرايط مسأله 16-6 و 15-6 حل مسائل 6-17

افي در مورد آن دسترسي كه به اطالعات كا هر ناحيه ديگري يشور خود و ك براي ناحيه يا 6-18
ه براي كهمچنين نوع حقوق انتقالي . نيدكز بودن مبادله را تعيين ك يا غيرمتمرزكداريد، متمر

  .روند را مشخص نماييد ار ميكه به ك شبمكهاي ناشي از ترا كحفاظت در برابر ريس
افي در مورد آن دسترسي كه به اطالعات كا هر ناحيه ديگري يشور خود و ك براي ناحيه يا 6-19

  . را تعيين كنيداختصاص يافتن هزينه تلفاتداريد، نحوه 
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  گذاري در توليد  سرمايه7
  مقدمه7-1

 مطالعه ل از چند نيروگاهك يك سيستم قدرت متشيبردار هاي پيشين، مسائل اقتصادي بهره در فصل
ابتدا هر . گيرد ر مي مورد بررسي قراا حذف ظرفيت توليديان اضافه كدر اين فصل ام. گرديد
گذار بالقوه، عوامل تأثيرگذار بر احداث  گيريم و از منظر يك سرمايه  را مستقالً در نظر مينيروگاه

هاي موجود در شرايط  همچنين از رده خارج شدن نيروگاه. نماييم  جديد را بررسي مي نيروگاهكي
ها از فروش  ه همه درآمد نيروگاهككنيم  براي سادگي فرض مي. سازيم سود ناكافي را مطرح مي

 را در نظر شود و درآمد حاصل از ارائه خدمات جانبي ي توليدي آنها حاصل ميكتريك الانرژي
ه  يعني در دسترس بودن ب-ها بابت ارائه ظرفيت  ه به نيروگاهككنيم  همچنين فرض مي. گيريم نمي

  .گيرد  پرداختي صورت نمي-هنگام نياز
برق در فعاليت . كنيم ننده بررسي ميك  را از ديد مصرفدر بخش دوم اين فصل تأمين ظرفيت توليد

دهند  كنندگان سيستمي را ترجيح مي ه مصرفكاقتصادي و رفاه شخصي به قدري ضروري است 
ه نه فقط در ككنندگان انتظار دارند  مصرف. ي باشدكتريك الننده مطمئني براي انرژيك ه تأمينك

الت فني نيز، انرژي مورد نياز آنها كها به جهت مش شرايط نوسان بار، بلكه به هنگام خروج نيروگاه
بنابراين بايد مالحظه كنيم كه آيا منافع حاصل از فروش انرژي . در دسترس و اقتصادي باشد
كنندگان كافي  شود كه براي برآوردن انتظارات مصرف  توليدي ميالكتريكي منجر به ظرفيت كل

است يا نه؟ از آنجا كه در بسياري از بازارهاي برق اين سؤال پاسخ منفي داشته است، لذا به موارد 
ب يهاي توليد برق را به تأمين ظرفيت مورد نياز ترغ تكه شركانگيزشي ديگري خواهيم پرداخت 

  .ندك مي

 گذار  از ديدگاه سرمايه ظرفيت توليد7-2

   جديد ايجاد ظرفيت توليد7-2-1
ه بداند آن تأسيسات كرد ك خواهد يگذار  سرمايهگذار در صورتي در تجهيزات توليد  سرمايهكي

از آن بايد از هزينه به ويژه درآمدهاي حاصل . كند در طول عمر خود سود قابل قبولي حاصل مي
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 فعاليت اقتصادي كعالوه براين، سود مذكور بايد از سود ي.  آن فراتر روديبردار احداث و بهره
  . مشابه بيشتر باشدكديگر با سطح ريس

شامل نرخ ( تأسيسات  بلندمدت بايد هزينه حدييگذار دار در تصميم براي سرمايه اين سرمايه
ن است در آن به ك را كه خروجي اين تجهيزات مميرا محاسبه كند و قيمت) بازگشت مورد انتظار
 ه قيمتكك تصميم منطقي است ي كارخانه در شرايطي كاحداث ي. بيني نمايد فروش رسد، پيش

، اين استدالل را 1 برق آزادشدهدر يك بازار.  آن باشدندمدتبيني شده بيشتر از هزينه حدي بل پيش
اتّكا به اين نوع تصميم براي .  اعمال كرد در ظرفيت توليديگذار توان در مورد سرمايه مي

  .انجامد  مي2»ليدتوسعه تجاري تو« به يگذار سرمايه
 جديد، از نظريه ساده پيشنهادشده بسيار  نيروگاهك براي ايجاد ييگذار در عمل تصميم به سرمايه

تحت تأثير عدم ) يمتبيني ق  و پيش بلندمدتهزينه حدي(هر دو طرف معادله . تر است پيچيده
 سوخت  و نوسانات قيمتتأخير در ساخت نيروگاه. اي قرار دارند هاي قابل مالحظه قطعيت

بيني تغييرات قيمت  از سوي ديگر پيش.  تأثيرگذار باشدتواند بر هزينه حدي بلندمدت مي
 ميزان تقاضا تغيير كند، لي است؛ زيرا ممكن استكار بسيار مشك برق در بلندمدت يفروش عمده
توسعه تأسيسات .  با بازده بيشتر پديد آيدهاي جديد توليد  شوند و فناوري وارد بازارييرقبا

قراردادهاي . پذير است انك اميدست يين و پايتجاري غالباً تنها با پشتيباني قراردادهاي باالدست
 نيز يدست نمايد و قراردادهاي پايين ، تأمين سوخت را در يك قيمت ثابت تضمين مييباالدست

اين قراردادها . كنند  را در قيمت ثابت تضمين ميي توليدي توسط نيروگاهكتريك الفروش انرژي
بنابراين . كند مي بر روي آن دارد، حذف ميكنترل بسيار ك نيروگاه كه مالكهاي قيمت را  كريس
 كريس.  را در نظر داشته باشد نيروگاهيبردار  مربوط به بهرهك فقط بايد ريس نيروگاهكمال

ي و انجام تعهدات كتريكه از توليد انرژي الك بوده تبط با خرابي نيروگاه مرك، ريسيبردار بهره
  .كند قراردادي آن جلوگيري مي

 مطلوب براي تعداد سال معيني طراحي يبردار ، مشابه هر دستگاه ديگري جهت بهره نيروگاهكي
براي . گيرند  مي نيروگاهك اين عمر تخميني تصميم به ايجاد يگذاران بر اساس سرمايه. شود مي

هاي آبي داراي عمر  اما برخي نيروگاه.  سال است40 تا 20ها، معموالً اين عمر در حدود  نيروگاه
  .بسيار باالتري هستند

                                                           
1 Liberalized  
2 Merchant generation expansion 
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  1-7 مثال 7-2-1-1
 كاوليه در مورد ساخت يگيري   براي تصميمBruceبا مهندسي به نام Borduria ت برق كشر

 برخي از مقادير نوعي از Bruce.  با سوخت زغال سنگ مشورت كرده استMW500 نيروگاه
آوري شده  جدول زير مقادير جمع. كند آوري مي  را جمعپارامترهاي ضروري اين نوع نيروگاه

  .دهد توسط او را نشان مي
 kW1021/$ يگذار هزينه سرمايه

  سال30 عمر مورد انتظار نيروگاه

 Btu/kWh9419 نرخ حرارتي در خروجي نامي

 MBtu25/1/$ هزينه سوخت مورد انتظار

  )S.Stoft ) 2002 مستند شده توسط DOEبر گرفته شده از اطالعات 

 اندازي و تعميرات هاي راه  از هزينهBruce برآورد اجمالي مطلوب بوده است، كياز آنجا كه فقط 
 ه با استفاده از روشك خواسته است Bruce از Borduriaت برق كشر. كند نظر مي  صرفنيروگاه

روش گردش «ه كاين روش .  را برآورد نمايدسودآوري اين نيروگاه) IRR (1نرخ بازگشت داخلي
. دهد  را نتيجه مييگذار  سرمايهك ي3 نام دارد، مقدار نرخ درآمد داخلي2»هافتي وجوه نقدي تنزيل

 را  هر سال از عمر نيروگاه4 بايد خالص گردش وجوه نقديBruceارگيري اين روش، كبراي ب
  :كند  آغاز ميار را از محاسبه هزينه ساخت نيروگاهك Bruce. محاسبه نمايد
$/MWkW$: يگذار هزينه سرمايه 5105000005001021 =×  

ها   بايد در همه زماندر حالت آرماني، نيروگاه. رآورد كند را ب ساالنه اين نيروگاهسپس، بايد توليد
 بايد براي ان پذير نيست؛ زيرا نيروگاهكدر عمل، اين امر ام.  گردديبردار امل بهرهكدر ظرفيت 

 نشده يريز هاي برنامه اب نيز به خروجهاي غيرقابل اجتن اي خاموش گردد و خرابي  دورهتعميرات
تحت اين شرايط خواهيم . كند فرض مي% 80 را 5يبردار  ضريب بهرهBruceبنابراين . شود منجر مي
  :داشت
/MWhh/yearMW:     ساالنه برآورد شدهتوليد 3504000876050080 =××  

                                                           
1 Internal Rate of Return 
2 The discounted cash flow method 
3 Internal earning rate 
4 Net cash flow 
5 Utilization factor 



 276  مباني اقتصاد سيستم قدرت

  :ندك را محاسبه  اين انرژي توليداالنهتواند هزينه س  ميBruceسپس 

$MBtu/$/Btu/kWhMWh 4125522025194193504000 =××  
  خود را با قيمت انرژيه اين نيروگاهككند   فرض ميBruceسرانجام جهت برآورد سود، 

$/MWh32نه مطابق زير خواهد شدبنابراين درآمد ساال.  خواهد فروخت:  
WhM/$MWh$:    درآمد ساالنه 112128000323504000 =×  

 : به صورت زير استBruceگسترده  در اينجا صفحه
 خالص گردش وجوه نقدي درآمد هزينه توليد توليد يگذار سرمايه سال

0 $ 510500000 0 0 0 $ 510500000- 

1 0 3504000 $ 41255220 $ 112128000 $ 70872780 

2 0 3504000 $ 41255220 $ 112128000 $ 70872780 

3 0 3504000 $ 41255220 $ 112128000 $ 70872780 

... 0 ... ... ... ... 

30 0 3504000 $ 41255220 $ 112128000 $ 70872780 

  در سال قبل از شروع به توليديگذار هاي سرمايه ه همه هزينهك فرض كرده است Bruceبنابراين 
 سال 30وجوه نقدي در طول   و خالص گردششود و توليد، درآمد، هزينه توليد  صرف مينيروگاه

افزارهاي  يجادشده توسط نرم سپس با استفاده از توابع اBruce. ماند  ثابت ميعمر توليدي نيروگاه
وجوه نقدي محاسبه   سرمايه را براي اين روند خالص گردشگسترده، نرخ بازگشت داخلي صفحه

تاب مشابه براي توضيح جزئيات محاسبه نرخ ك كيا ي) 2003(اران ك و همSullivanبه . (كند مي
 براي محاسبه يگسترده تابع   افزارهاي صفحه ب نرماغل. نيدكمراجعه ) IRR(بازگشت داخلي سرمايه 

ت كشر. آورد ميت به دست ميكرا براي اين % 58/13 مقدار Bruce.) كنند ميت عرضه ميكاين 
 1»حداقل نرخ بازگشت قابل قبول«گيري بايد اين مقدار را با   قبل از تصميمBorduriaبرق 

)MARR (نمايدمقايسه .  
 مرتبط با اين پروژه را درخواست ك بررسي ريسBorduriaت برق كقبل از اجراي تصميم، شر

ي برابر كتريك ال انرژياگر قيمت: در اين حالت دو موضوع دغدغه اصلي خواهد بود. ردكخواهد 
دهد؟ با   هدف برسد، چه روي مييبردار ند به ضريب بهره نتوابرآوردها نباشد و يا اگر نيروگاه

اي از   سرمايه را براي محدوده به سادگي نرخ بازگشت داخليBruceگسترده،  استفاده از صفحه
. نمايد  را ارائه مي1-7ل كر شكند و نمودار نشان داده د  محاسبه مييبردار ها و ضرائب بهره قيمت

                                                           
1 Minimum acceptable rate of return 
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دست يابد، براي آنكه حداقل نرخ % 80 يبردار  بتواند به ضريب بهرهه نيروگاهكبا فرض اين
 MWh30/$تر از  سب نمايد، قيمت متوسط فروش برق نبايد پايينكرا % 12 بازگشت قابل قبول

، قيمت متوسط %80 از مقدار يبردار اهش بيشتر ضريب بهرهكاز سوي ديگر، در صورت . باشد
  .ابدياي افزايش  فروش برق بايد به طور قابل مالحظه

  
به عنوان تابعي از ) 1-7( سرمايه براي واحد زغال سنگ مثال  نرخ بازگشت داخلي1-7ل كش

 يبردار ي مورد انتظار در مقادير مختلف ضريب بهرهكتريك ال انرژيمتقي

 2-7 مثال 7-2-1-2

 از حجم Borduriaت برق كپس از بررسي نتايج نشان داده شده در مثال قبل، هيأت مديره شر
ه كخواهد   ميBruceبنابراين از . شود  مرتبط با اين پروژه نگران ميك اوليه و ريسيگذار سرمايه

ه كطور  همان. انجام دهد) CCGT (1يبيكل ترك توربين گازي سيبررسي مشابهي براي نيروگاه
. سنگ تفاوت دارد  زغالامالً با نيروگاهك يهاي اقتصادي اين فناور دهد، ويژگي جدول زير نشان مي

زيرا ارزش ( در آن به مراتب بيشتر است متر است و بازده تبديل انرژيك اوليه بسيار يگذار سرمايه
تر از  ه به مراتب گرانكسوزاند  يبي گاز ميكل تركاز سوي ديگر، نيروگاه سي). متر استكحرارتي 

  .سنگ است زغال

                                                           
1 combined-cycle gas turbine 
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 kW533/$ يگذار هزينه سرمايه

  سال30 عمر مورد انتظار نيروگاه

 Btu/kWh 6927 ارزش حرارتي در خروجي نامي

 MBtu3/$ هزينه سوخت مورد انتظار

  )S.Stoft ) 2002 مستند شده توسط DOEبر گرفته از اطالعات 

ه ك باشد، بديهي است MWh32/$ برقو قيمت% 80 يربردا با فرض اينكه باز هم ضريب بهره
سنگ خواهد   زغال در ظرفيت مشابه برابر با نيروگاهيبيكل ترك سي و درآمد ساالنه از نيروگاهتوليد
  :شد

/MWhh/yearMW     : ساالنهتوليد 3504000876050080 =×× 

MWh/$MWh$: درآمد ساالنه 112128000323504000 =×  
  : ساالنه متفاوت خواهد شد و هزينه توليديگذار از سوي ديگر، هزينه سرمايه

$/MWKW$: يگذار هزينه سرمايه 266500000500533 =× 

MBtu/$KWh/BtuMWh$:هزينه توليد ساالنه 72816624369273504000 =×× 

Bruceبا قيمتيه چگونه نرخ بازگشت داخلككند  گسترده، دوباره بررسي مي  با استفاده از صفحه  
ل كه در شكرسي نتايج اين بر. كند  تغيير مييبردار ي و ضريب بهرهكتريك ال شده انرژييريز برنامه

ن ك مميبيكل ترك توربين گازي سي نيروگاهكه يكي از آن است ك نشان داده شده است، حا7-2
گيري بين دو  اما تصميم. سنگ نرخ بازگشت بيشتري را نتيجه دهد  زغالاست نسبت به نيروگاه

 ناسازگار، نبايد تنها مبتني بر يك مقايسه ساده بين نرخ بازگشت آن دو گزينه يگذار گزينه سرمايه
نرخ بازگشت قابل قبولي ) يبيكل ترك سيدر اين حالت نيروگاه(تر  وچكك يگذار اگر سرمايه. باشد

 1 افزايشييگذار بايد به عنوان سرمايه)  زغال سنگنيروگاه(تر   بزرگيگذار را ارائه دهد، سرمايه
 اضافي يگذار  ناشي از اين سرمايه خالص گردش وجوه نقدي افزايشيBruceبنابراين . تلقي شود

  : است صورتدين باو  گسترده حهاين بخش از صف. كند را محاسبه مي

                                                           
1 Incremental investment 
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 سال
A-B+C-

D 

 يگذار سرمايه
 نيروگاه

CCGT) A( 

 يگذار سرمايه
سنگ   زغالنيروگاه

)B( 

 هزينه توليد
 نيروگاه
CCGT) C( 

 يروگاه نهزينه توليد
 )D(سنگ  زغال

خالص گردش 
وجوه نقدي 
 افزايشي

0 $ 266500000 $ 510500000 0 0 $ 244000000- 

1 0 0 $ 72816624 $ 41255220 $31561404 

2 0 0 $ 72816624 $ 41255220 $31561404 

3 0 0 $ 72816624 $ 41255220 $31561404 

… … … … … … 
30 0 0 $ 72816624 $ 41255220 $31561404 

  
ي كتريك ال انرژي به صورت تابعي از قيمت2-7 مثال يبيكل ترك سرمايه براي واحد سي نرخ بازگشت داخلي2-7ل كش

 يبردار ضريب بهرهمورد انتظار و مقادير مختلفي از 

 در جدول يسان بودن براي هر دو فناورك و درآمد ساالنه به جهت يدهنده توليد هاي نشان ستون
 را مطابق با جريان گردش وجوه نقدي، در  نرخ بازگشت داخليBruceسپس . اند نمايش داده نشده

اگر حداقل نرخ بازگشت . آورد را به دست مي% 56/12كند و مقدار  محاسبه ميستون آخر جدول، 
  نيروگاهكتنظيم گردد، ساخت ي% 12 در مقدار Borduriaت برق كشر) MARR (قابل قبول

 توجيه بيشتري يبردار دار از ضريب بهرهم براي اين مقك  دستCCGT سنگ نسبت به نيروگاه زغال
ت برق ك را آورده و به هيأت مديره شر3-7ل ك شBruceدر اين گزارش، . خواهد داشت

Borduria ند، نرخ بازگشت كسب نكرا % 80 يبردار  ضريب بهرهه اگر نيروگاهك نشان داده است
  .خواهد رسيد% 12متر از ك يشي به ميزانداخلي افزاي
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  در نيروگاهيگذار  با سرمايهBorduriaت برق كه شرك افزايشي  نرخ بازگشت داخلي3-7ل كش

 .ردكسب خواهد ك CCGT زغال سنگ نسبت به نيروگاه

  3-7 مثال 7-2-1-3
 است، ي با سوخت فسيل نيروگاهك مشغول بررسي ساخت يBorduriaت برق كه شركر حالي د

Nickت برق بادي ك، مدير عامل شرSyldavianبادي  نيروگاهكان مناسب را براي ايجاد يك مك ي 
 در محاسبه اوليه Nickه ك را جدول زير پارامترهاي نيروگاه. رده استك مگاواتي شناسايي 100

  .دهد گيرد نشان مي سوددهي در نظر مي
 kW/$ 919 يگذار هزينه سرمايه

  سال30 عمر مورد انتظار نيروگاه

 صفر نرخ حرارتي در خروجي نامي

 صفر هزينه سوخت مورد انتظار

  )S.Stoft ) 2002وسط  مستند شده تDOEبر گرفته از اطالعات 

$/MWKW$:  اوليه برابر است بايگذار بنابراين هزينه سرمايه 91900000100919 =×  
شود،  نظر مي  در برآورد اوليه صرفيبردار  و بهرهاز آنجا كه باد رايگان است و از هزينه تعميرات

Nickدر .  ساالنه ندارده هزينه توليد نيازي به مالحظ $/MWh32بهترين برآورد او از قيمت ، 
سان در ك، يBorduriaت برق ك با مقدار استفاده شده توسط شرمتوسط برق در طول عمر نيروگاه

م عالي وزش باد ك رژيي در حال بررسي آن است، داراي Nickه كاني كه مكبا وجود اين. آيد مي
  .ندكتجاوز % 35 بعيد است از ي باد نيروگاهك ييبردار است، ضريب بهره
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/MWhyear/hMW:  ساالنهتوليد 3066008760100350 =××  
MWh/$MWh$:درآمد ساالنه 981120032306600 =×  

  : به صورت زير استNickگسترده  صفحه
 خالص گردش وجوه نقدي درآمد هزينه توليد توليد يگذار سرمايه سال

0 $91900000 0 0 0 $ 91900000- 

1 0 306600 0 $ 9811200 $ 9811200 

2 0 306600 0 $ 9811200 $ 9811200 

3 0 306600 0 $ 9811200 $ 9811200 

… … … … … … 
30 0 306600 0 $ 9811200 $ 9811200 

 بادي، جريان خالص گردش وجوه نقدي نشان داده  سال عمر مورد انتظار نيروگاه30در مدت 
اين مقدار . دهد را نتيجه مي% 08/10 برابر با شده در ستون آخر جدول، مقدار نرخ بازگشت داخلي

% 10داند؛ اما مقدار  را قابل قبول مي آن Borduriaت برق كه شركبازگشتي است % 12متر از ك
  .كند  را ارضا ميSyldavianت برق بادي ك شرحداقل نرخ بازگشت قابل قبول

   از رده خارج كردن ظرفيت توليد7-2-2
شده آن، يك مرجع نظري است كه  ريزي مر برنامهرسد، ع  مييبردار  به بهره نيروگاهكيوقتي 

 ين است به قدرك ممشرايط بازار. تواند تفاوت قابل توجهي با عمر واقعي آن داشته باشد مي
ئل در صورتي كه دال.  آن را پوشش دهديبردار هاي بهره  نتواند هزينهه درآمد نيروگاهكتغييركند 

شايان ذكر است كه در يك .  بايد از رده خارج شودكافي، بهبود شرايط بازار را نويد ندهد، نيروگاه
 است و مناسب ، چنين تصميمي تنها مبتني بر درآمد آينده و دورنماي هزينه نيروگاهمحيط رقابتي
از سوي ديگر، . شود ، در آن لحاظ نميغيرقابل بازگشت هاي  از نظر فني يا هزينهبودن نيروگاه

شود؛ زيرا  در چنين تصميمي در نظر گرفته مي) مانند ارزش زمين نيروگاه(هاي قابل بازيابي  هزينه
  .شوند آنها بيانگر درآمدهايي است كه قابل دسترس مي

 4-7 مثال 7-2-2-1

 ه نيروگاهك تصميم گرفت Borduriaت برق ك، هيأت مديره شرBruceارش بر اساس گز
 ، اين نيروگاهيبردار  سال بهره15متأسفانه تنها پس از .  را بسازد1-7سنگي مذكور در مثال  زغال
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 سوخت زغال با گوگرد كم تا مقدار  افزايش يافته، قيمتيبه جهت تقاضا. ل مواجه گرديدكبا مش
$/MWh35/2عالوه براين، دولت .  باال رفته استBorduriaمحيطي برابر با   ماليات زيستك ي
$/MWh1توليدتحت اين شرايط، هزينه حدي. هاي با سوخت فسيلي وضع نمود  براي نيروگاه  
  :ورت زير افزايش يافته است به صنيروگاه

/$/MWh/$/MWh/$kWh/BtuMBtu: توليدهزينه حدي 1352319419352 =+×  
اند كه هزينه   را وارد مدار كردهي با بازده بيشتريبيكل ترك سييها در عين حال، رقبا نيروگاه

 ، نيروگاه%80 برداري با فرض ضريب بهره.  رسانده استMWh23/$ ي را بهكتريك ال انرژيمتوسط
  :بيند به اندازه زير زيان مي

  :ساالنه زيان
 $year/hMW/MWh/)$/( 473040876050080231345623 =×××−  
اندازي  ا توجه به راهدهد كه طي ساليان بعد ب  نشان ميBorduriaت برق ك توسط شرتحليل بازار

ه اين ك، بعيد است MWh22/$ تا  انرژياهش قيمتكهاي بيشتر با بازده باالتر و در نتيجه،  نيروگاه
. شود بيني مي عالوه براين، افزايش بيشتري در قيمت زغال با گوگرد كم پيش. وضعيت تغيير نمايد

 مليون دالر برآورد 10ه ك بايد سريعاً از مدار خارج شود تا ارزش زمين آن بر اين اساس، نيروگاه
  .شود، برگردانده شود مي

ان ديگري را بررسي ك ام Borduriaت برقك، شرگيري نهايي در مورد تعطيلي نيروگاه قبل از تصميم
 ه هزينه كياد به جاي سوخت زغال با گوگرد كم از سوخت زغال با گوگرد ز. كند مي

$/MWh67/1مليون دالر براي نصب 5 معادل يگذار اين تغيير نيازمند سرمايه.  دارد، استفاده نمايد 
 سال طول كنصب اين تجهيزات ي. خواهد بود) FGD(1شكتجهيزات گوگردزدايي گازهاي دود

 Btu/kwh خواهد داشت و آن را تا مقدار آوري بر نرخ حرارتي نيروگاه شيد و تأثير زيانكخواهد 
داشتن مفروضات اقتصادي ديگر، تأثير اين تجهيزات جديد  با ثابت نگه.  افزايش خواهد داد11500

  :گسترده زير خالصه شده است  در صفحهمانده از عمر نيروگاه  سال باقي15در 
 خالص گردش وجوه نقدي درآمد هزينه توليد ليدتو يگذار سرمايه سال

0 $ 50000000 0 0 0 $ 50000000- 

1 0 3504000 $ 70798320 $ 77088000 $ 6289680 

2 0 3504000 $ 70798320 $ 77088000 $ 6289680 

                                                           
1 Flue gas desulfurization equipment 
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 خالص گردش وجوه نقدي درآمد هزينه توليد ليدتو يگذار سرمايه سال

3 0 3504000 $ 70798320 $ 77088000 $ 6289680 

... 0 ... ... ... ... 

15 0 3504000 $ 70798320 $ 87088000 $ 16289680 

 
 يگذار ه اين سرمايهكدر حالي . باشد  مي شامل ارزش برآوردي زمين نيروگاه15درآمد سال شماره 

كند، ارزش خالص فعلي اين جريان گردش وجوه نقدي   گردش وجوه نقدي مثبت ايجاد ميكي
 سودمند نخواهد بود و يگذار ه اين سرمايهكدهد  اين مطلب نشان مي.  است4763285$برابر 
  .نار گذاشته شودك بايد نيروگاه

   تأثير تقاضاي متناوب7-2-3
اي باال رود كه توسط افزايش ظرفيت توليدي جبران نگردد، يا اگر ظرفيت  اگر تقاضاي برق به گونه

  بازاري انرژياهش يابد، قيمتكردن واحدهاي توليدي ك، به علت از رده خارج  توليدآماده
 در يگذار هاي توليدي، انگيزه سرمايه اين افزايش قيمت براي شركت. ي باال خواهد رفتكتريكال

رديم، ظرفيت توليد تا ك بحث 2ه در فصل كطور  مانه. آورد هاي جديد را پديد مي ساخت نيروگاه
در . ي شودكتريك توليد انرژي ال بلندمدت برابر هزينه حديه قيمت بازاركيابد  جايي توسعه مي

ه در توليد هر ك يها در ظرفيت توليد برق، تحت قواعد مشابه گذاري يك نگاه سطحي، سرمايه
 و تأثير قابل يكتريكاما ما بايد طبيعت متناوب تقاضاي انرژي ال. شود  برقرار است، انجام مييااليك

ي، به هيچ وجه تنها كتريكبا اينكه انرژي ال. وهوايي بر اين تقاضا را در نظر بگيريم توجه شرايط آب
. شود  نميه به آساني ذخيرهكااليي است كد، تنها ه چنين نوساني را در تقاضا داركااليي نيست ك

 مطابقت داشته باشد، نه تنها در دوره زماني چند روز يا چند هفته، بنابراين توليد آن بايد با مصرف
 در ظرفيت يگذار ه موضوع سرمايهكزماني . ه بر مبناي ثانيه به ثانيه بايد اين تطابق برقرار باشدكبل

 روزانه، هفتگي و يا ساالنه عالقمند غيراوج  و باربندي بار اوج كنيم، به زمان توليد را بررسي مي
. متر از يك مقدار معين استكه مقدار بار، در چند ساعت از سال كبه جاي آن بايد بدانيم . نيستيم

 اين 4-7ل كش. شود  گنجانده مي1منحني تداوم باربه نام اين اطالعات مجموعاً در يك منحني 
از . دهد  نشان مي1999در سال ) Pennsylvania–Jersey–Maryland) PJMمنحني را براي سيستم 

 يا بيشتر از MW 17500متر از كه مقدار بار در اين سيستم، هرگز كتوان دريافت  اين منحني مي

                                                           
1 Load-duration curve 
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MW 51700مقدار 1999 ساعت سال 8760از % 8ه تنها در كتوان ديد  همچنين مي. ه است نبود 
  . فراتر رفته استMW 40000 بار از ميزان 

ه ظرفيت توليدي نصب شده در كتوان نتيجه گرفت  از آنجا كه اين، يك منحني نمونه است، مي
به اين معني .  باشدل سال بيشترك سيستم قدرت بايد به ميزان قابل توجهي از متوسط تقاضاي كي
 كدر ي.  را انتظار داشته باشدك به عدد يك نزديبرداري توانند ضريب بهره ه همه مولدها نميك

 توليدتر، قبل از مولدي با هزينه حدي   پايين توليدارا، معموالً مولدي با هزينه حديك رقابتي بازار
ارآمد، ضريب كبنابراين مولدهاي ارزان نسبت به مولدهاي نا. باالتر فرصت توليد خواهد داشت

ه مقدار تقاضا كهايي   برق در زمانمطابق با انتظار، قيمت. ردكسب خواهند ك باالتري يبردار بهره
همچنين رقابت در ساعات با . ه اين مقدار باالست، كمتر استكايي ه پايين است، نسبت به زمان

ه تقاضا باال است، كدر ساعاتي . م نسبت به رقابت در ساعات با تقاضاي باال، بيشتر استكتقاضاي 
بنابراين رقابت به تعداد .  ندارنديشوند و رقابت فعال بيشتر مولدها به طور كامل بارگذاري مي

از سوي ديگر، در طول ساعات با . شود قيمت محدود مي وليدي گرانمحدودي از واحدهاي ت
ديگر رقابت نمايند و كتوانند براي در مدار باقي ماندن با ي ارآمد ميكهاي  نندهكم، توليد كتقاضاي 

  . اجتناب نماينديانداز از تحميل هزينه راه

  
 )www.pjm.com: منبع (1999 در طول سال PJM براي سيستم  منحني تداوم بار4-7ل كش

 نشان داده شده، 5-7ل ك كه در ش1999 در سال PJM سيستم ها با منحني تداوم قيمت اين تخمين
متر از كه در چند درصد از ساعات سال، مقدار قيمت كدهد  اين منحني نشان مي. گردد تأييد مي

 آن با يي بوده، اما حدود انتهال منحني تداوم باركل اين منحني شبيه شكش. تك مقدار معين اسي
  .شود تغييرات در شدت رقابت دچار اعوجاج مي
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شتر، محور قيمت به ي بييبراي خوانا. 1999 در سال PJM سيستم  منحني تداوم قيمت5-7ل كش

% 100 به ازاي MWh1000/$ منحني در در حقيقت، اوج.  محدود شده استMWh100/$مقدار 
باشد  قيمت نشان داده شده قيمت حدي محلي متوسط در اين سيستم مي. افتد اوقات اتفاق مي

 )www.pjm.com: منبع(

 بازار كدر ي. كند  را تنظيم مي بازاررديم، مولد حدي، قيمتكن بحث يه در فصول پيشكطور  همان
 توليد متر از هزينه حديكاي براي پيشنهاد دادن قيمت، بيشتر يا  ننده هيچ انگيزهك ارا، اين توليدك

ه مولد حدي ك يدر حال. شود  برابر ميMWhن  آخريتوليد با هزينه بنابراين قيمت بازار. خود ندارد
ي توليدي خود پولي را از دست نخواهد داد، هيچ سود اقتصادي هم كتريك الدر فروش انرژي
همه . ردكاز سوي ديگر، مولدهاي زير حدي سود اقتصادي دريافت خواهند . ردكدريافت نخواهد 

. رسد  آنها نمييگذار اران براي بازپرداخت سرمايهبر خالف نام آن، به سهامد اين سود اقتصادي،
ت شامل موارد هاي ثاب اين هزينه.  را پوشش دهدت نيروگاههاي ثاب بخشي از اين پول بايد هزينه

هاي نيروي كار، ماليات بر  كند، هزينه  ميزان توليد تغيير نميه باك هاي تعميرات هزينه: زير است
  . ارزش قابل بازيابي از نيروگاه و هزينه فرصتِارزش يا ظرفيت نيروگاه

 براي آيد؟ اين مولد زماني چه مي) ترين مولد است كه همان حدي(مترين بازده كاما بر سر مولد با 
ا شب يك روز بسيار گرم تابستان يه بار به ميزان بيشينه خود در كشود  ردن فراخوانده ميك توليد

 يبنابر تعريف، اين مولد هرگز در زمره مولدهاي زير حد. تاريك و سرد زمستان رسيده باشد
كنند، سود اقتصادي نخواهد   را تعيين مي بازاره ديگر مولدها قيمتكست و بنابراين در شرايطي ين

وتاه مدت توليد خود پيشنهاد قيمت دهد، هيچگاه ك اگر اين مولد فقط بر اساس هزينه حدي. برد
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اگر اين مولد بخواهد در تجارت . ردكت خود دريافت نخواهد هاي ثاب پولي بابت پوشش هزينه
  .ت خود را در پيشنهادهايش لحاظ نمايدهاي ثاب اند، بايد هزينهباقي بم

 5-7 مثال 7-2-3-1

Harryت برق ك، نايب رئيس شرSyldaviaبازاركي، در مواجهه با پيدايش يبردار ، در امور بهره  
.  با سوخت نفت تصميم بگيردSkunk River مگاواتي قديمي 50 د در مورد نيروگاهيبرق رقابتي، با

. سوزاند  را ميMBtu3/$ با هزينه يباشد و سوخت  ميBtu/kWh12000 ارزش حرارتي اين نيروگاه
ين هاي اخير از ا  در سالSyldaviaت برق كمترين بازده را دارد، شرك از آنجا كه اين نيروگاه

ت هاي ثاب  ابتدا هزينهHarry. ه مقدار بار بسيار باال بوده استكرده ك تنها در ساعاتي استفاده نيروگاه
. آورد  در سال به دست مي280000$ند و عددي در حدود ك  را محاسبه ميمرتبط با اين نيروگاه

هاي   با پيشنهاد آن بتواند همه هزينهه اين نيروگاهكتي را برآورد كند كوشد حداقل قيم سپس مي
هاي   بايد با كل هزينهه درآمد حاصل از اين نيروگاهكاين بدان معناست . خود را پوشش دهد

  : بيان كردتوان به صورت زير اين مطلب را مي.  آن برابر باشديبردار بهره
  =) MWh/$(پيشنهاد ×) MWh (توليد

  )MBtu/$(هزينه سوخت ×)Btu/kWh( ارزش حرارتي ×)MWh (توليد+)$(هزينه ثابت 
ه حداقل كگيرد   چه اندازه خواهد بود، تصميم مي نيروگاهه توليدكداند  مي واقعاً نHarryاز آنجا كه 

سازي محاسبات، فرض  براي ساده.  گستره از مقادير محاسبه نمايدك را براي يپيشنهاد قيمت
سپس . ردكينه خود توليد خواهد  در صورت در مدار بودن، در ظرفيت بيشه نيروگاهككند  مي

Harryاز نيروگاهيبردار تواند حداقل قيمت پيشنهادي را به صورت تابعي از تعداد ساعات بهره  مي  
ه كدهد  كند و نشان مي  نتايج او را خالصه مي6-7ل كش.  به دست آورديبردار يا ضريب بهره

 MWh1000/$ ند، از كار ك ساعت در سال 5 فقط ه نيروگاهكقل پيشنهاد قيمت در صورتي حدا
.  استMWh36/$ برابر Skunk River  توليد نيروگاهبراي مقايسه، هزينه حدي. بيشتر خواهد شد

عالوه . پذير است امالً توجيهك Harry ديدگاه اما از. رسد الً نامعقول به نظر ميكهايي  چنان قيمت
ه طي چند ساعت معدود از سال پيشنهاد خود را كافتن هر پيشنهاد قيمتي براي نيروگاهي يبراين، 

 با آن مواجه خواهد بود، از سوي ه اين نيروگاهكنمايد، محتمل است؛ زيرا تنها رقابتي  ارائه مي
كنندگان  ن است مصرفكه ممكبا اين.  هستند وضعيت مشابه اين نيروگاهه دركهايي است  نيروگاه
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 نكردن ها گزينه جايگزين، هرگز مصرف ها از خريد امتناع كنند، اما در اين بازه در اين قيمت
  . دادتوان آخرين گزينه نيروگاهي لقب  را ميSkunk River نيست؛ زيرا نيروگاه

 خود استفاده ه از اين شيوه براي تنظيم قيمتكهاي بسيار نزديك به مولد حدي  ان نيروگاهكمال
اين امر .  در هر سال نياز دارندكنند، به برآورد تعداد ساعات احتمالي در مدار بودن نيروگاه مي

 مقدار متوسط يا مورد كي. ادفي استميت تحت تأثير چندين عامل تصكآسان نيست؛ زيرا اين 
 يها بيني رشد بار و از رده خارج شدن نيروگاه تواند بر اساس اطالعات گذشته و پيش انتظار مي
اي داشته  ن است از اين متوسط انحراف قابل مالحظهكاما مقدار واقعي، مم. بيني گردد ديگر پيش

متري كن است تقاضا با بسامد كتان خنك مم زمستان گرم يا تابسكبه عنوان مثال، در طول ي. باشد
م كبه طور مشابه، بارش . به مقدار بحراني خود برسد و زماني كمتر از حد انتظار به طول انجامد

هاي حرارتي  اهش دهد و در نتيجه نياز به نيروگاهكهاي آبي را  ن است ميزان آمادگي نيروگاهكمم
ن است گهگاه كيار نزديك به مولدهاي حدي ممهاي بس بسته به شرايط، نيروگاه. افزايش يابد

ها در چندين  در حالي كه ممكن است درآمد اين نيروگاه. استفاده شوند يا به هيچ وجه به كار نيايند
سال متوسط قابل قبولي داشته باشد، اما احتمال از دست دادن پول در طول يك يا چند سال، بيش 

هايي  بنابراين چنين نيروگاه. تواند تحمل كند ير ميپذ از ميزاني خواهد بود كه يك مالك ريسك
  .اولين نامزدهاي بازنشستگي هستند

  
هاي   بايد جهت پوشش هزينه5-7 مثال Skunk River ه نيروگاهك حداقل پيشنهاد قيمتي 6-7ل كش

ه اين كامل ك در بار يبردار عات بهرهت و متغير خود ارائه دهد، به صورت تابعي از تعداد ساثاب
 .يابي به آن را دارد  انتظار دستنيروگاه
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  از ديدگاه مشتري ظرفيت توليد7-3
  نيروگاهكگيري جهت ساخت ي گذار بالقوه، تصميم  سرمايهكدر بخش اول اين فصل، از منظر ي

ردن ك را درباره از رده خارج  نيروگاهكگيري مال همچنين فرايند تصميم. رديمك بررسي جديد را
كنندگان را بررسي   از ديدگاه مصرفدر اين بخش، تهيه ظرفيت توليد.  مالحظه نموديمنيروگاه

گونه  تي هيچك شده است، براي هيچ شريزداي امل مقرراتكه به صورت كدر محيطي . كنيم مي
ه براي تأمين بار مصرفي كل كبنابراين ظرفيت توليد . ها وجود ندارد اجباري در ساخت نيروگاه
هاي سودآور، ناشي  هاي انفرادي مبتني بر تلقي از وجود فرصت گيري موجود است، از تصميم

  .شود مي
تواند انگيزه كافي   الكتريكي ميه آيا سود قابل حصول در بازار انرژيكرد كابتدا بحث خواهيم 

كننده نباشند،  ؟ اگر اين سودها راضيبراي تصميم به ساخت ظرفيت جديد توليد ايجاد نمايد
ر به قصد تضمين اين سازوكا.  بايد توسط يك سازوكار متمركز پشتيباني شودتوسعه مبتني بر بازار

ما چهار شكل ممكن . شود و تشويقي براي آماده بودن مقدار معيني ظرفيت نيروگاهي طراحي مي
  .دهيم براي اين سازوكار را مورد بحث قرار مي

  الكتريكي انتظاراتي درباره قابليت اطمينانكنندگان هنگام خريد انرژي بايد يادآور شويم مصرف
كننده و نه زمان ديگري تحويل  انرژي دارند؛ بدين معنا كه انرژي بايد به هنگام تقاضاي مصرف

 در دسترس از آنجا كه واحدهاي نيروگاهي گهگاه به دليل خرابي يا نياز به اجراي تعميرات. شود
 را برآورده از حد لزوم باشد تا تقاضاي اوج سيستم قدرت بيشتر نيستند، بايد ظرفيت آماده به توليد

بنابراين . دهد افزودن بر اين حاشيه ظرفيت توليد، قابليت اطمينان سيستم را افزايش مي. سازد
سازوكارهاي توصيف شده در زير، نه فقط از لحاظ توانايي براي تهيه ظرفيت كافي توليد براي 

كنندگان، بلكه از نظر برآوردن انتظارات قابليت  صرفتحويل انرژي الكتريكي مورد تقاضاي م
  .اطمينان نيز بايد مورد قضاوت قرار گيرند

  يكتريك ال انرژي ايجاد انگيزه توسعه توسط بازار1- 7-3
ابه هر ي بايد مشكتريك اله با انرژيكاند  برخي از متخصصان اقتصادِ سيستم قدرت بر اين عقيده

آنها ).  بنگريدStoft ،2002نظر توسط  براي مثال به شرح كامل اين نقطه(االي ديگري رفتار كرد ك
نترل يا كزي براي كي نبايد سازوكار متمركتريك آزاد تجارت انرژي ال بازاركه در يكاصرار دارند 

 وجود داشته باشد و بازار به تنهايي بايد بتواند سطح هاي برق  در نيروگاهيگذار ترغيب به سرمايه
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ها و  دخالت در بازار موجب اعوجاج قيمت.  را براي تأمين تقاضا تعيين نمايدبهينه ظرفيت توليد
متر ك بيشتر يا يگذار شود سرمايه ها باعث مي ز و وجود يارانهك متمريريز برنامه. شود ها مي انگيزه

  .ارآمد هستندكاز حد الزم انجام گيرد كه هر دو از نظر اقتصادي نا
  بازاراهش يابد، قيمتكاال افزايش، يا عرضه آن ك ك ديديم، اگر تقاضا براي ي2ه در فصل كچنان

 كگردد و سرانجام ي  مي اضافي در ظرفيت توليديگذار رود و باعث تشويق به سرمايه باال مي
ي و فاقد كتريك البه جهت ذات متناوب تقاضاي انرژي. گردد  جديد حاصل ميتعادل بلندمدت

ه كي در عوض، زمان.  معموالً هموار و تدريجي نيستشش بودن آن، افزايش قيمت در بازار برقك
ت هاي قيم شود، احتماالً جهش  ميكميزان تقاضا به ميزان كل ظرفيت توليد نصب شده نزدي

 اين پديده 7-7ل كش. مشاهده خواهيم كرد) وتاهكيعني، افزايش بسيار زياد قيمت در مدت زمان (
  . دهد را شرح مي

  
 -الف. آورد  به وجود ميي جهش قيمتكتريك الژي انره در بازارك شرح سازوكاري 7-7ل كش

 افي ك ظرفيت توليد نا-افي بك ظرفيت توليد
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قسمت اول، .  خطي سه قسمتي نشان داده شده است-اي هك منحني تك نوعي با ي تابع عرضهكي
قسمت . دهد  قابل قبول نشان مي بازار رقابتيكبا شيب ماليم، عمده واحدهاي توليدي را در ي

ه به ندرت براي توليد كدهد   را نشان مي1 باره داراي شيب تندتري است، واحدهاي اوجكدوم، 
ه ك را در زماني  خط عمودي است و تابع توليدكقسمت سوم به صورت ي. شوند فراخوانده مي

 خط تقريباً عمودي، تابع تقاضاي با كي. دهد شود، نمايش مي ظرفيت توليد موجود استفاده ميل ك
 با نوسان ميزان تقاضا در طول زمان به صورت افقي اين تابع تقاضا. دهد شش كم را نشان ميك

  .شود جابجا مي
 تقاضا و ديگري متعلق به زمان مترينك منحني مربوط به زمان كي: اند دو منحني نشان داده شده

 مترين مقدار قيمتك، بيشترين و محل تالقي اين دو منحني با تابع عرضه. باشد بيشترين تقاضا مي
افي است، ولي چندان بيش از آن ك براي تأمين بار ه ظرفيت توليدكدر شرايطي . كند را تعيين مي

يابد؛ زيرا قيمت   تقاضا به سرعت افزايش مي، قيمت در مدت زمان اوج))الف (7-7ل كش(نيست 
ه كزماني . گردد شوند، تعيين مي  مييبردار ه به ندرت بهرهك توسط پيشنهاد واحدهاي توليدي بازار

رود  ت بسيار باالتر ميهاي قيم  جهشهمه ظرفيت توليد در شرايط اوج بار مورد استفاده قرار گيرد،
ن است رخ دهد؛ زيرا ممكن است ظرفيت توليد نصب كچنين وضعيتي مم)). ب(7 -7ل كش(

هاي توليد از رده خارج شده باشند و يا  ه برخي از ظرفيتكشده متناسب با رشد بار نبوده، يا اين
 آبيِ سالي، مقدار انرژيكبراي مثال، به جهت خش(هاي توليد در دسترس نباشند  بخشي از ظرفيت

تواند  ه ميكشش تقاضا تنها عاملي است كتحت اين شرايط، ). اهش يافته باشدكدر دسترس، 
ها  ه تقاضا به قيمتكتوجه كنيد كه فرض اين استدالل اين است . ندكافزايش قيمت را محدود 

 انجام 2 عمل بارزدايييد براي جلوگيري از فروپاشي سيستمگونه نباشد، با اگر اين. باشد حساس مي
  .گيرد

دهد و حتي   نشان مي7-7ل كه شكت بسيار بيشتر از مقاديري هستند هاي قيم در عمل، اين جهش
. افي هستندكيمت متوسط برق اگر فقط چند بار در سال اتفاق بيفتند، براي افزايش قابل توجه ق

افي براي برآوردن تقاضا وجود كه ظرفيت كدهند  ت به روشني پيام ميهاي قيم بنابراين جهش
هاي توليدي براي  ها، براي انگيزه دادن به شركت ناشي از اين جهش» اضافي«ندارد و درآمد 

  .داشتن واحدهاي قديمي ضروري است ي جديد و يا آماده نگه در ظرفيت توليديگذار سرمايه

                                                           
1 peaking units 
2 Load shedding 
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توان  يا مي(شود  كنندگان بسيار گران تمام مي  براي مصرفتهاي قيم ه اين جهشكبديهي است 
ه به كق كند كنندگان را تشوي ت بايد مصرفهاي قيم بنابراين، جهش). گفت غيرقابل تحمل است

هاي  شش قيمتي تقاضا، اندازه جهشكبا افزايش . نش بيشتري نشان دهندكهاي قيمتي وا سيگنال
هاي  همچنين جهش.  بهبود نيابد و ظرفيت توليديابد؛ حتي اگر تعادل بين بار اوج ت، كاهش ميقيم
گردد  ننده ميككنندگان، براي انعقاد قراردادهايي با توليد اد انگيزه قوي در مصرفت، سبب ايجقيم

  .ندك  در ظرفيت توليد ترغيب مييگذار كه آنها را به سرمايه
 و Schweppe كالسيكار ك(شود  هاي نسبتاً پيچيده رياضي تأييد مي ه با مدلكمطابق با اين نظريه، 

در اين تعادل، تعادل بين .  تعادل حاصل گرددك، بايد سرانجام ي)ا ببينيد ر1988اران كهم
 بيشينه ، بهينه و رفاه عمومينترل بارك در تجهيزات يگذار  و سرمايه در ظرفيت توليديگذار سرمايه

ن است مانع از ك اجتماعي و پيامدهاي سياسي آنها مم-سائل عملي و رفتارياما برخي م. گردد مي
هاي  افي از تقاضا به سيگنالكاوالً، فناوري مورد نياز براي اينكه بخشي . حصول اين تعادل شود

 مقبول واقع ه اين فناوري فراگير وكتا زماني .  پاسخ دهد، هنوز موجود نيستتِ قيمتمد وتاهك
بندي  بندي كميت به جاي جيره شود، به هنگام بيشتر بودن تقاضا از عرضه، ممكن است سهميه

ن است براي حفظ تعادل سيستم در كم ممبردار سيست به عبارت ديگر، بهره. قيمت مورد نياز باشد
طع بار به صورت گسترده بسيار نامطلوب است و ق. ، مجبور به قطع بارها باشدزمان تقاضاي اوج

. قطع بار از لحاظ اقتصادي نيز بسيار غيركارآمد است. غالباً نتايج اجتماعي ناگواري در پي دارد
ه چندين كتخمين زد، ) VOLL (توان با استفاده از ارزش بار از دست رفته تأثير قطع بار را مي

هايي عادت ندارند و  كنندگان به چنين قطعي مصرف.  تأمين نشده استر از هزينه انرژيمرتبه بزرگت
  .بعيد است نمايندگان سياسي آنها براي هر مدتي از زمان آن را تحمل نمايند

شوند و مجبور به تنظيم تقاضاي خود  اي مواجه مي هاي لحظه كنندگان با قيمت وقتي مصرف
ها و توجيه آن  از آنجا كه توضيح منشأ اين جهش.  بسيار نامطلوب استتيمهاي ق هستند، جهش

پندارند كه فريب خورده و  كنندگان معموالً مي ل است، مصرفكبراي افراد غيرمتخصص نسبتاً مش
ماعي غيرقابل قبولي دارد؛ ت عواقب اجتهاي قيم همچنين جهش. اند از حق خويش محروم شده

ي خود را براي نيازهاي كتريك ال انرژيكند كه مصرف پذير را مجبور مي مثالً قشر فقير و آسيب
بنابراين براي مقبوليت سياسي، . اهش دهندكضروري همچون گرمايش، پخت و پز و تهويه هوا 

هاي بزرگ در قيمت  گيرند تا مانع از جهش ر ميبسياري از بازارهاي برق سقف قيمتي را در نظ
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هاي ساخت يا حفظ  ه درنظرگرفتن سقف براي قيمت، بخش مهمي از انگيزهكبديهي است . شود
 .برد هاي توليدي را از بين مي ظرفيت

 وقي براي توسعه ظرفيت توليدي به عنوان مشكتريك الت انرژيهاي قيم ه به جهشك برقي بازار
تر شود يا بارندگي  اگر آب و هوا معتدل. گذارها هم لزوماً مناسب نيست يه نمايد، براي سرمايهكت

ت اتفاق نيفتد و هاي قيم بيش از ميانگين باعث فراواني بيشتر انرژي آبي گردد، ممكن است جهش
هايي، بيانگر   بر مبناي چنين سيگناليگذار تصميم به سرمايه. تر باشد ايينقيمت متوسط برق بسيار پ

گذارها را از  ن است سرمايهك ممكاين ريس. باشد گذارها مي اي براي سرمايه  قابل مالحظهكريس
 .هاي جديد بازدارد ساخت نيروگاه

دهد  توسعه يافته است، نشان مي) 2001و Ford) 1999ه توسط كسازي  هاي شبيه سرانجام، مدل
.  شودثباتي در بازار تواند باعث بي ، ميمدت زمان الزم براي اخذ مجوز طراحي و ساخت نيروگاه

 را هاي رونق و ركود اي از چرخه  به جاي افزايش آرام در پاسخ به رشد بار، سلسلهظرفيت توليد
هاي بسيار زياد برق و آغاز يك دوره رونق در  مبود ظرفيت توليد باعث قيمتك. كند طي مي

كاهد و  ها را مي انجامد و قيمت اين رونق به اشباع ظرفيت در بازار مي. شود  برق مياحداث نيروگاه
هاي  چنين چرخه. كند  را سلب مي انگيزه ساخت نيروگاه جذب نشده،ه ظرفيت مازادكتا وقتي 

  .كنندگان نيستند نندگان و مصرفك به نفع توليدرونق و ركود در بلندمدت
 آن براي تهاي قيم ي و جهشكتريك ال انرژييه تنها بر بازاركه تكرسد  در نتيجه، بعيد به نظر مي

رد فرض كدر اين روي. بخشي را به همراه داشته باشد ، نتايج رضايتافي توليدكرسيدن به ظرفيت 
توان به عنوان  خرند و با اين معامله مي ي ميكتريككنندگان فقط انرژي ال ه مصرفكبر اين است 

كنند؛ بلكه  ي خريداري نميكتريكندگان تنها انرژي الكن در عمل، مصرف. اال رفتار كردك كخريد ي
ي با سطحي معين از قابليت كتريكتوان آن را به صورت تأمين انرژي ال خرند كه مي خدمتي را مي

  . تعريف كرداطمينان

   پرداخت بابت ظرفيت2- 7-3
 الكتريكي ريسك بسيار  انرژيان نامرئي بازار به دستتلقي غالب اين است كه سپردن توسعه توليد

ه به جاي كشور و منطقه به اين نتيجه رسيدند كطراحان بازار در چندين . بزرگي به همراه دارد
بپردازند،  مبود به مولدهاكت ناشي از هاي قيم آنكه هر از چندگاهي پول زيادي به خاطر جهش

ها  اين پرداخت. متري پول به طور منظم پرداخت شودكه به آنها مقدار كتر اين است  ناسبم
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ل كهاي بابت ظرفيت، جرياني از درآمد را ش پرداخت. متناسب با ظرفيت آماده هر مولد خواهد بود
بابت ظرفيت بايد  پرداخت. ي استكتريكه مستقل از درآمد مولدها از بازار انرژي الكدهند  مي

هاي توليدي را  ند و شركتكاي واحدهاي توليدي جديد را تأمين  كم بخشي از هزينه سرمايه دست
با . شوند، ترغيب نمايد داشتن واحدهايي كه به ندرت براي توليد فراخوانده مي براي آماده نگه

دهند؛ اما آن را حذف  اهش ميكمبود توان را كها احتمال  ل ظرفيت آماده، اين پرداختكافزايش 
ها را در بازار انرژي  ظرفيت توليد بيشتر همچنين باعث بهبود رقابت شده و قيمت. كنند مين

  .سازد الكتريكي تعديل مي
كاهد و آن را ميان  هاي توصيف شده در بخش قبل را مي كبنابراين پرداخت بابت ظرفيت، ريس

. كند ي، پخش ميكتريك البندي تقاضاي آنها براي انرژي نظر از زمان كنندگان، صرف همه مصرف
كنندگان   بار، به سود شركتسازي هزينه انرژي در زمان اوج ت، اين عموميمد وتاهكم در ك دست
انگيزه رفتار ، اين روش در بلندمدت. باشد كننده چه توليدكننده مي ، چه مصرفز بازارگري ريسك

 صرف دهد، يعني سرمايه بسيار زيادي در ظرفيت توليد اهش ميككارا از لحاظ اقتصادي را 
 .گردد كنندگان، هزينه مي كننده تقاضاي مصرف نترلكمي براي تجهيزات كشود و سرمايه بسيار  مي

ل پرداخت بابت ك اوالً، روش واضحي براي تعيين مقدار. التي عملي وجود داردكهمچنين مش
ثانياً، چنين . ظرفيت و يا نرخ پرداختي به ازاي هر مگاوات ظرفيت نصب شده وجود ندارد

اي در اين باره بينجامد كه به هر مولد چقدر بايد  نتيجه هاي بي سيستمي ممكن است به نزاع
اني در قابليت سكهاي آبي و حرارتي سهم ي ه نيروگاهكتواند ادعا كرد  براي مثال، مي. پرداخت كرد

. ندكهاي آبي را محدود   نيروگاهتواند توليد سالي ميك سيستم ندارند؛ زيرا يك خشاطمينان
ردي نيستند، معلوم كهاي بابت ظرفيت وابسته به هيچ معيار عمل سرانجام، از آنجا كه پرداخت

 .نان شوند يا خيره آيا واقعاً باعث افزايش قابليت اطميكنيست 

 روش جايگزين را ك انگلستان و ولز يالت، حوضچه برقكبه عنوان تالشي براي حل اين مش
شود، با يك   كه به صورت مركزي تعيين ميtي در هر بازه كتريك ال انرژيقيمت. ردك اختيار

  : مطابق زير افزايش يافت1»رفيتيمؤلفه ظ«
)7-1( tt LOLPVOLLCE ×= 

شود و   كه با مطالعه روي مشتريان محاسبه مي ارزش بار از دست رفته استVOLLه كبه طوري 
ادن بار در  احتمال از دست دtLOLPگردد و  براي لحاظ اثر تورم، به صورت ساالنه به روز مي
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اين احتمال به تفاوت بين مقدار بار و ظرفيت آماده و همچنين به نرخ خروج . باشد  ميtزمان 
هاي زماني مختلف، متفاوت بود و گهگاه  براي بازه» مؤلفه ظرفيتي«بنابراين . واحدها بستگي دارد

، ارزش بار از دست »مؤلفه ظرفيتي«به جاي اين . شد مياي  ت قابل مالحظههاي قيم باعث جهش
ساعتي از  شده در طول هر بازه نيم پول جمع.  در نظر گرفته شد به عنوان سقف قيمت انرژيرفته

اند،  ردهك انرژي ه ابراز آمادگي براي توليدك، بين همه واحدهاي توليدي »مؤلفه ظرفيتي«بابت اين 
هدف . د انرژي شركت داده شده باشند يا خير تولييريز ه در برنامهكنظر از اين شد؛ صرف تقسيم مي

ه كت دهد، در حالي مد وتاهك سيگنال ككنندگان ي اين بود كه به مصرف» مؤلفه ظرفيتي«از 
نندگان كمربوطه، بدين منظور طراحي شده كه به توليد) بهاي آمادگي (1هاي ظرفيتي پرداخت
اي را براي  هاي ظرفيتي درآمد قابل مالحظه با اينكه پرداخت.  بدهدهاي بلندمدت انگيزه
 نند، اما وابستگيكه ظرفيت قابل توجهي را حفظ كرد ك كمكنندگان فراهم آورد و به آنها كتوليد

ت است، باعث شد كه مد وتاهك متغير كه يك، )احتمال از دست رفتن بار (LOLPها به  اين پرداخت
، اين 2NETAپس از معرفي . اري نمايندكهاي توليدي بزرگ، به راحتي آنها را دست شركت
  .ها كنار گذاشته شد پرداخت

  ظرفيت بازار3- 7-3
 به جاي تعيين كل مقدار پرداختي بابت ظرفيت و يا نرخ آن، براي ه بازار،نندك برخي نهادهاي تنظيم

كنند و مقدار ظرفيت مورد نياز براي حصول به اين هدف را محاسبه  گذاري مي  هدففايت توليدك
ملزم به ) يعني، تمام خريداران برق(گ كنندگان بزر فروشان و مصرف سپس همه خرده. نمايند مي

ه مقدار كدر حالي . شوند خريد سهم خود از اين الزام، در يك بازار ظرفيت سازمان يافته مي
 آن وابسته به گردد، اما قيمت شود، به صورت اداري تعيين مي ه از اين بازار خريداري ميكظرفيتي 

  .ثبات باشد امالً بيكن است كو ممظرفيت پيشنهادي است 
. اي نيست ار سادهكه به هدف مورد نظر دست يابد، كاي   ظرفيت به گونهسازي يك بازار پياده

ترين اين  اولين و شايد اساسي. چندين موضوع مهم بايد با دقت مورد بررسي قرار گيرند
ش محاسبه فرو آن الزامات ظرفيت هر خردهاي كه روي  موضوعات گام زماني بازار است، يعني بازه

دهند؛ زيرا مقدار ظرفيتي را  را ترجيح مي) مترك ماه يا كي(تر  وتاهكفروشان يك بازه  خرده. شود مي
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تر  وتاهكهمچنين يك گام زماني . دهد اهش ميكباري هستند،  مكه مجبور به خريد آن در اوقات ك
مثالً يك فصل يا (تر   گام زماني بزرگكاز سوي ديگر، ي. دهد ر ظرفيت را افزايش مي بازاسياليت

 سيستم به كدر ي. كند به نفع مولدهاست و آنها را به ساخت ظرفيت جديد تشويق مي) يك سال
هم پيوسته، اين گام زماني بزرگ، مولدهاي موجود را از فروش ظرفيت خود در يك بازار مجاور 

 قابليت ننده،ك ه نهادهاي تنظيمكتر، با بازه زماني   گام زماني طوالنيك همچنين ي.كند دلسرد مي
 .كنند، تطابق بيشتري دارد  سيستم را روي آن ارزيابي مياطمينان

ولدها در هر زماني ن است مك تقاضا بيشتر باشد زيرا ممظرفيت توليدي نصب شده بايد از اوج
دهند و   را افزايش ميبنابراين مولدهاي غيرمطمئن، حاشيه الزامي ظرفيت توليد. خراب شوند

لذا انتخاب روشي مناسب براي ارزيابي و پاداش به . كنند ل سيستم تحميل ميكاي را بر  هزينه
اين روش بايد با دقت .  ظرفيت استرد مولدها دومين موضوع مهم در طراحي يك بازاركعمل

هاي مطمئن پاداش دهد و واحدهاي   سيستم را دنبال كرده، به نيروگاهتر قابليت اطمينان هرچه تمام
-Pennsylvania-Jerseyبراي مثال، در بازار . نامطمئن را به از رده خارج شدن ترغيب نمايد

Maryland ها مجازند در بازار ظرفيت پيشنهاد دهند، بر اساس نرخ  وگاهه نيرك، مقدار ظرفيتي
اي براي حفظ يا بهبود  بنابراين مولدها انگيزه. شود خروج اضطراري آنها در گذشته، پايين آورده مي
ردي بايد به كدر حالت آرماني، اين معيار عمل. ميزان آمادگي واحدهاي خود را خواهند داشت

ه آنها را كها را نه تنها به ساخت و حفظ ظرفيت ترغيب نمايد؛ بلاي اصالح شود تا مولد گونه
 .هاي بحراني آماده باشند تشويق كند تا در زمان

كند، از حاشيه ظرفيت  ه سهم خود از ظرفيت توليدي هدف را خريداري نميك  خريدار انرژيكي
. گردد  پرداخت شده است، منتفع ميكنندگان بازار ه بهاي آن توسط ديگر شركتكنصب شده 

مبود و يا جريمه به كبنابراين بايد پرداختي بابت .  مزيت در هزينه داردكهمچنين در بازار انرژي ي
سطح اين پرداخت و قوانين تحميل . كند، تحميل شود ه الزامات خود را برآورده نميكهر بازيگر 

 را 1رهاي مختا  را به رفتار مناسب ترغيب كرده، و عامله بازيگرانكآن بايد در جهتي تنظيم گردد 
  .دلسرد نمايد
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  قراردادهاي قابليت اطمينان4- 7-3
ه مايل است چه كننده بايد به صورت آزادانه و مستقل تصميم بگيرد ك در حالت آرماني، هر مصرف

 كتواند با ي ننده ميك  برق بالغ، مصرف بازاركدر ي.  پرداخت نمايدليت اطمينانمبلغي را براي قاب
 با سطح قابليت اطمينان مورد انتظار ه در نتيجه آن تحويل انرژيك شود مولد وارد قرارداد بلندمدت

دت به مولدها براي ساخت ميزان ظرفيت مورد نياز جهت اين قراردادهاي بلندم. تضمين گردد
  .بخشد حصول سطح مطلوب قابليت اطمينان، انگيزه مي

 نهاد كپذير شود، ي كه در آنها اين روش امكان ه بازارهاي برق به سطحي از بلوغ برسندكتا وقتي 
 را از طرف تواند قابليت اطمينان مي) مبردار سيست ه يا بهرهنندك براي مثال، تنظيم(مركزي 
گذاري براي ظرفيت نصب شده به طوري كه در  به جاي هدف. كنندگان خريداري نمايد مصرف
ه ك را به صورتي تواند قراردادهاي قابليت اطمينان دهد، اين نهاد مركزي مي  ظرفيت رخ ميبازار

Vazquezاينگونه قراردادها اساساً از اختيار. اند، به حراج بگذارد پيشنهاد داده) 2002(اران ك و هم 
نهاد مركزي از . اند  به همراه جريمه قابل توجه براي عدم تحويل تشكيل شدهخريدهاي بلندمدت

ه بايد خريداري شود، استفاده ك) Q(ل قراردادهايي كاي تعيين حجم معيار قابليت اطمينان بر
ه كباالتر از هزينه متغير گرانترين مولدي است % 25اين قراردادها، نوعاً ) s (كند و قيمت توافقي مي

. كند را نيز تنظيم ميهمچنين اين نهاد، مدت قراردادها .  فراخوانده شودرود براي توليد انتظار مي
. شوند بندي مي نندگان رتبهك خواسته شده از توليد1پيشنهادهاي اين قراردادها بر اساس بهاي ريسك

  .گردد كند، براي قراردادها پرداخت مي  را تسويه ميQه مقدار قرارداد ك Pبهاي ريسك 
.  فروخته استP  مگاوات، اختياري با بهاي ريسكqه براي ككنيم   بررسي ميحال مولدي را

براي هر بازه . كند دريافت مي ×Pqاين مولد براي هر بازه از مدت قرارداد، بهاي ريسكي معادل 
كند، اين مولد بايد   تجاوز ميs  از قيمت توافقيπي كتريك الاي انرژي  لحظهه در آن قيمتك

)q)sمقدار  ×−πاگر اين مولد در طول اين بازه فقط . كنندگان بازپرداخت نمايد  را به مصرف
gند، بايد يك جريمه اضافي معادل ك  در توليد مگاوات)gq(pen   . را پرداخت نمايد×−

  :قراردادهاي قابليت اطمينان چندين مشخصه مطلوب دارند
دهند؛ زيرا درآمدهاي غيرقطعي و  اهش ميكشوند  هاي حدي با آن مواجه مي ي را كه مولدكريس* 
 .گردند  جايگزين مي، با درآمدهاي مداوم ناشي از بهاي اختيارتهاي قيم ثبات ناشي از جهش بي
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ه احتماالً كند كشوند، در سطحي تنظيم  ه حراج ميكتواند حجم قراردادهايي را  نهاد مركزي مي* 
 .گردد  ميمنتهي به سطح مطلوب از قابليت اطمينان

ه آمادگي واحدهاي توليدي خود را حفظ كرده، يا افزايش دهند؛ زيرا كها انگيزه دارند  نندهكتوليد *
جريمه عدم . متري به همراه داردكباشد، سود  مبود ظرفيت باال ميك در آن به دليل ه قيمتكاي  بازه

متر را نسبت به پيشنهاد ك مينانهاي با قابليت اط نندهكهاي با قيمت باال توليد تحويل در خالل زمان
 .كند براي قرارداد مأيوس مي

هاي  ي بپردازند، در مقابل قيمتكتريك الكنندگان به جاي آنكه پولي بيشتر از هزينه انرژي مصرف* 
اي ظرفيت است هاي ظرفيت و بازاره اين در تقابل مستقيم با پرداخت. يابند بسيار باال مصونيت مي

كنندگان تضمين داده  همچنين به مصرف. كنندگان محسوس نيست كه در آنها منفعت مصرف
 . از طريق يك حراج رقابتي تعيين گردده بهاي اختياركشود  مي

هاي رقابتي تنظيم   توافقي به ميزان قابل توجهي باالتر از قيمتباالخره، از آنجا كه قيمت* 
بدين ترتيب . شود  ميكبندي نزدي ه سيستم به جيرهكشوند  شود، اختيارها تنها زماني فعال مي مي

 .گردد مينه ميك  عادي انرژيتداخل با بازار

  مطالعه بيشتر7-4
Sullivanهاي مورد استفاده در تصميمات   معرفي ساده از روشكي) 2003(اران ك و هم
هاي برق را با جزئيات قابل توجه مزاياي محسوس بازار) Stoft) 2002. اند  نوشتهيگذار سرمايه

هاي  ، تماماً به تحريكِ قيمت در ظرفيت توليديگذار كند كه در آن تصميم به سرمايه بررسي مي
 براي كالسيك مرجع كي) 1988(اران ك و همSchweppe. شود ميي انجام كتريك الانرژي
هاي بسيار جالب را ارائه  سازي برخي شبيه) 2001 و Ford) 1999. اي است گذاري لحظه قيمت
هاي رونق و ركود را در ساخت ظرفيت توليد نشان  ه عوامل به وجود آمدن چرخهكدهد  مي
 يگذار هاي مختلف ترغيب به سرمايه  معايب روشمزايا و) Hakvoort) 2003 و de Vries. دهد مي

مفهوم قراردادهاي قابليت ) 2002(اران ك و همVazquez. كند در ظرفيت توليد را بررسي مي
با جزئيات بسيار زياد رابطه بين ظرفيت ) Allan) 1996 و  Billinton.كنند  را معرفي مياطمينان
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  مسائل7-5
  .گسترده كاربرد دارد در اغلب اين مسائل، صفحه

 سال، نرخ بازگشت 30 مگاواتي با عمر مورد انتظار 400  در يك نيروگاهيگذار  براي سرمايه7-1
 و نرخ حرارتي kW1200/$ هزينه احداثي برابر با اين نيروگاه. را محاسبه نماييد) IRR (داخلي

Btu/kWh9800سوختي با هزينه .  دارد$/MBtu1/1ه كرود  به طور متوسط انتظار مي. سوزاند  مي
  شود و خروجي خود را با قيمتيبردار  در سال بهرهh7446در بيشترين ظرفيت خود براي 

 برابر MARRي چه اندازه باشد تا كتريك المقدار متوسط قيمت انرژي.  بفروشدMWh31/$متوسط 
 حاصل گردد؟% 13

 حالت ك سال در ي10 پس از  نيروگاهيبردار  مقدار ضريب بهره1-7ه در مسأله ك در صورتي 7-2
 چه رصدي داشته باشد، مقدار نرخ بازگشت داخليد% 15اهش ك سال در حالت ديگر 20و پس از 

 مقدار خواهد بود؟

 برابر  سال اول عمر نيروگاه10ي در كتريك ال انرژي قيمت1-7ه در مسأله ك در صورتي 7-3
$/MWh35 باشد و سپس به $/MWh31 چه مقدار خواهد بود؟ يند، نرخ بازگشت داخلك افت 

 MWh35/$ سال آخر برابر 10 و در MWh31/$ سال اول برابر 20ي در كتريكاگر قيمت انرژي ال
باشد، در آن صورت نرخ بازگشت داخلي چه مقدار خواهد بود؟ نتايج به دست آمده را با مقادير 

 .ايسه نموده و داليل اختالف را شرح دهيد مق1-7نرخ بازگشت داخلي به دست آمده در مسأله 

ه ك تصميم گرفته است Syldaviaيوتو، دولت ك در تالشي براي برآوردن تعهدات توافق 7-4
 MWh35/$هاي تجديدپذير را با تضمين خريد خروجي آنها به قيمتي معين برابر با  ساخت نيروگاه
 ك از مزاياي اين برنامه در ساخت ي در نظر داردGreener Syldavia Powerت كشر. تشويق نمايد

 سال بوده و 30 بادي داراي عمر مورد انتظار اين نيروگاه.  مگاواتي استفاده كند200 بادي نيروگاه
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ت، بر اساس بررسي رژيم باد منطقه كمهندسان اين شر.  استkW850/$هزينه ساخت آن برابر با 
  :نندك  برآورد مي ذيل را مطابق با جدوليروگاهپيشنهادشده، خروجي ن

 ساعت در سال )درصد(خروجي برحسب كسري از ظرفيت 

100 1700 

75 1200 

50 850 

25 400 

0 4610 

گيرد،  ظر ميدر ن% 12 را برابر با ت مقدار حداقل نرخ بازگشت قابل قبولكبا فرض اينكه اين شر
   بادي را بسازد؟آيا بايد پيشنهاد دولت را بپذيرد و نيروگاه

. كند  مگاواتي را بررسي مي600 جديد  نيروگاهكان احداث يك امEnergy Syldavia شركت 7-5
ه كنيد ك پذيرفته شود؟ فرض دام فناوري بايد براي اين نيروگاهكبا داشتن پارامترهاي جدول زير، 

 متوسط  خواهد بود و بتواند خروجي خود را با قيمت8/0 يبردار  داراي ضريب بهرهنيروگاه
$/MWh30بفروشد  .Energy Syldaviaگيرد نظر ميدر % 12 را  حداقل نرخ بازگشت قابل قبول.  

 
 A فناوري  فناوريB 

 kW1100 $/kW650/$ يگذار هزينه سرمايه

  سال30  سال30 عمر مورد انتظار نيروگاه

 Btu/kWh7500 Btu/kWh6500 نر خ حرارتي در خروجي نامي

 MBtu15/1 $/MBtu75/2/$ شده بيني هزينه سوخت پيش
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 : با مشخصات زير ساخته است نيروگاهك يBorduria ت برقك شر7-6
 Kw1000/$ يگذار هزينه سرمايه

 MW400 ظرفيت

  سال30 عمر مورد انتظار نيروگاه

 Btu/kWh9800 نرخ خرارتي در خروجي نامي

 MBtu1/1/$ شده بيني هزينه سوخت پيش

 85/0  مورد انتظاريربردا ضريب بهره

 MWh31/$ شده براي فروش بيني  متوسط پيشقيمت

 سوخت به قيمت. كند  تغيير چشمگيري مي، شرايط بازار از اين نيروگاهيبردار  سال بهره5پس از 
يابد و قيمت متوسطي  اهش ميك 45/0  بهيبردار يابد، ضريب بهره ش مي افزايMWh5/1/$مقدار 

  .يابد اهش ميك MWh25/$ را با آن قيمت بفروشد به مقدار  نيروگاهتواند توليد ت ميكه اين شرك
رده، اگر از اين تغيير ك ت چه بايد ميكاين شرند؟ ك چه بايد  با اين نيروگاهBorduriaت برق كشر

ت حداقل نرخ باگشت قابل قبول را برابر با كه اين شركنيد كبود؟ فرض   آگاه ميدر شرايط بازار
  .ندك نظر مي  هم صرف نيروگاهدر نظرگرفته، از هزينه قابل بازيابي% 12
گيرد و   مي6-7 مسأله  از نيروگاهيبردار  تصميم به ادامه بهرهBorduriaت كه شركنيد ك فرض 7-7

 مليون 120ه كشود  اي مواجه مي  با خرابي عمده سال بعد، نيروگاه5. يابد  بهبود نميشرايط بازار
 در يبردار  را براي بهرهه اين تعمير، نيروگاهكرود  انتظار مي. بوددالر هزينه تعمير آن خواهد 

ه اين كند؟ در صورتي ك چه بايد بBorduriaت كشر. اش آماده كند مانده عمر طراحي شده باقي
 كرد؟ يد ميت چه باكافتاد، اين شر  اتفاق ميسال پس از ساخت نيروگاه15خرابي 

 است و سوختي با Btu/kWh13000 مگاواتي داراي ارزش حرارتي 100 قديمي  نيروگاهك ي7-8
 را برابر با داشتن اين نيروگاه  هزينه ثابت آماده نگه نيروگاهكمال. سوزاند  ميMBtu9/2/$هزينه 

 چه باشد، حداقل قيمت% 1 يبردار ه نرخ بهرهكر صورتي د. زند  در سال تخمين مي$360000
 پذير باشد؟ اين قيمت را با هزينه متوسط  توجيهداشتن اين نيروگاه مقدار بايد باشد تا آماده نگه

  .ماييد مقايسه ن اين نيروگاهتوليد
 شرح داده شد، كامالً ساده در نظر گرفته 2-7 و 1-7هاي   كه توسط مثاليگذار  تحليل سرمايه7-9

 شده بود، بررسي كنيد كه در يك تحليل با جزئيات بيشتر چه عواملي بايد در نظر گرفته شود؟
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ه در آن زندگي كيستم قدرت منطقه خود  را براي سهاي تداوم بار و تداوم قيمت  منحني7-10
 تقاضاي اوج. ، رسم نماييد)ه به اطالعات مورد نياز آن دسترسي داريدكيا سيستم ديگري (كنيد  مي

 . نصب شده سيستم مقايسه نماييدرا با ظرفيت توليد

ه ك تفاوت قابل مالحظه نيد هرگونهكوشش ك. رار نماييدك مسأله قبل را براي چندين سال ت7-11
هاي جديد، از رده خارج شدن  وهوايي، در مدار قرار گرفتن نيروگاه ن است در شرايط آبكمم

 .هاي قديمي يا عوامل مرتبط ديگر مشاهده نماييد را شرح دهيد نيروگاه

يا در (نيد ك ه زندگي ميكاي   در منطقه اگر سازوكاري براي ترغيب به تدارك ظرفيت توليد7-12
  .ر نماييدكوجود دارد، ذ) ه به اطالعات مورد نياز آن دسترسي داريدكمنطقه ديگري 
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  لگذاري در انتقا سرمايه 8
  مقدمه1- 8

انتقال از  هكتوسعه اين شب. رديمك موجود بر بازارهاي برق را بررسي ه انتقالك، تأثير شب6در فصل 
 تجهيزات موجود، ميزان توان قابل مبادله به طور ايمن و يطريق ساختن خطوط جديد يا ارتقا

ه انتقال، كلذا توسعه شب. دهد  را افزايش ميننده در بازارك تككنندگان شر  مولدها و مصرفتعداد
 در تجهيزات جديد انتقال، يگذار از سوي ديگر، سرمايه. دهد  بودن بازار را افزايش مييرقابت
به منظور ارائه . باشد يه اقتصادي داشته ه توجكشود  بر است و لذا فقط در شرايطي بايد انجام  هزينه
مترين هزينه ك را در  به اجتماع، صنعت تأمين برق بايد روند توسعه بلندمدتثر رفاه اقتصاديكحدا

 و انتقال  و توسعه توليديبردار  بهرهيساز اين امر مستلزم روشي هماهنگ در بهينه. ندكاتخاذ 
ور را كه انتقال و منابع توليد، به احتمال قريب به يقين، هدف مذك مجزاي شبيساز بهينه. باشد مي

پارچه عمودي، براي اطمينان از كهاي برق ي قبل از آغاز رقابت، شركت. سازد برآورده نمي
  .رسيدند ضروري به نظر مي كافي، 1هماهنگي

 يياراكهاي فزاينده درباره عدم  برق شروع شد تا به نگراني به همراه داليلي ديگر، رقابت در عرضه
، يزداي امدهاي مقرراتيي از پكي. انجام شده، پاسخ گويد يها گذاري ها و سرمايه برداري بهره

در واقع، اين جداسازي همواره براي نيل به دسترسي باز و . است  بوده از انتقالجداسازي توليد
ليد ك  گذاري انتقال، قيمت  در چنين محيطي،. است ، الزم شمرده شده  انرژيبدون تبعيض به بازار

هماهنگي . باشد مترين هزينه، ميكل سيستم با ك  كارا و توسعهيبردار يابي به بهره دست
شوند، از   مييبردار ه در حال حاضر به صورت نهادهايي مجزا بهرهك توليد و انتقال، يگذار سرمايه

  .افتني استي ه دستكگذاري در شب ارآمد قيمتكهاي  طريق سازوكار
ت و مد وتاهكل انجام شد، بر بازده عملياتي ه انتقاكشبگذاري   اوليه كه درباره قيمتيارهاكثر كا

هزينه حدي  گذاري مبتني بر ان، قيمتكنون، بسته به مكا هم. بود  ز شدهك، متمرم انتقالكمديريت ترا
هاي حدي  قيمت. است هك، روشي جا افتاده در تخصيص منابع محدود شب2(SRMC)مدت  وتاهك

                                                           
1 Coordination  
2 Short-run Marginal Cost 
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يب آن با ك و تر2، مبتني بر پيشنهاد قيمت مقيد بار- توزيع امنيتك، محاسبه شده از طريق ي1يمحل
  .است سازي شده   برق بزرگ، با موفقيت پياده ، در چندين بازار3(FTR) حقوق مالي انتقال
، ه انتقالك در شبيگذار  در چارچوب سرمايهها به سوي ضرورت تجديد ساختار به تازگي، بحث

 صورت - احتماالً مكمل -جهت تواند در دو  اين تجديد ساختار مي. معطوف گشته است
 هاي نظارتي گذاري در انتقال مبتني بر انگيزه و سرمايه 4لگذاري تجاري انتقا سرمايه :پذيرد

  .5)تنظيمي(
 و توسعه يگذار ليد سرمايهك،  نيروهاي بازارهكگيرد  رهيافت نخست، از اين ديدگاه سرچشمه مي

ه محصولي را كنقش اساسي هر گونه تجارت در بخش حمل و نقل، اين است .  هستندانتقال هكشب
در صورتي حمل و نقل، . اني ديگر با قيمتي بيشتر بفروشدكم بخرد و در مك ان با قيمتك مكدر ي

اساساً، . تجارتي مناسب است كه تفاضل قيمت در دو بازار از هزينه حمل محصول، بيشتر باشد
 به همراه يهاي حدي محل اگرچه قيمت. ار گرفته شودكتواند در انتقال برق، به  همين منطق مي

FTRنند، هنوز بايد بر ك ل فراهم ميگذاري تجاري انتقا ه، چارچوبي مفهومي براي سرمايها
  . و نظري متعددي فائق آمديالت عملكمش

ك كاالي انحصاري است و لذا ي، ذاتاً ه انتقالكه شبكگيرد  رهيافت دوم از اين فرض سرچشمه مي
درآمد  هاي نظارتي كه  ؤوليت اصلي آژانسبنابراين مس. باشد) تنظيم(بايد تحت نظارت 

ه كشب ارآمد كهاي مشوق براي توسعه  كنند، اين است كه انگيزه دهندگان انتقال را تعيين مي توسعه
افزايد، پاداش مالي عطا  ه بر بازده اقتصادي ميكها بايد به تصميماتي  اين انگيزه. را سازمان دهند

گذاري به  در اين روش، هدف. غيركارآمد را جريمه نمايندهاي  گذاري همچنين بايد سرمايه. كنند
ها و  چالش بزرگ ديگر، تخصيص هزينه. ارآمد را نتيجه دهد، دشوار استك يبردار اي كه بهره گونه

  .ه استكمنافع توسعه انتقال به تمامي كاربران شب
سازي  در اين فصل در خصوص پيادهباشند،  ه هر دو رهيافت هنوز در دست توسعه ميكاز آنجا 

  . در دو روش استكهاي نظري مشتر ز بر روي پايهكه تمركشود، بل  از آنها بحث نميكي هيچ

                                                           
1 Locational Marginal Prices 
2 Bid-based Security Constrained Dispatch 
3 Financial Transmission Rights 
4 Merchant Transmission Investment 
5 Regulatory Incentives 
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 در انتقال را بررسي يگذار ، روش سنتي سرمايههاي اساسي تجارت انتقال پس از مرور ويژگي
گذاران بر مبناي هزينه تجهيزات نصب شده در سيستم انتقال،  ه سرمايهه در آن پرداخت بكنيم ك مي

گذاري انتقال را  دت و سرمايهم  وتاهك يهاي حدي محل سپس ارتباط بين قيمت. گيرد انجام مي
  را2 يا شبكه انتقال با طرح مناسب اقتصادي1ه انتقال مرجعكهمچنين مفهوم شب. نيمك بررسي مي

  .دهيم شرح مي

   طبيعت تجارت انتقال2- 8
پارچه عمودي، كهاي برق سنتي و ي  از ديگر اجزاء شركتغالباً در بازارهاي آزاد برق، بخش انتقال

هاي  هاي انتقال را با لحاظ برخي ويژگي گذاري ه بحث سرمايهكن مفيد است بنابراي. شود جدا مي
  .نيمكانتقال، به عنوان تجارتي مستقل، آغاز 

ه از كه مولدها و بارهايي ك اين است تنها دليل وجود تجارت انتقال:  تجارت انتقاليدليل اساس
نندگان و ك با افزايش فاصله بين توليد. اند قع شدهان نامناسب واككنند، در م ه استفاده ميكشب

  توليديك فناورياز سوي ديگر، اگر . يابد  براي انتقال افزايش ميهاي بازار كنندگان، فرصت مصرف
قابل اطمينان و سازگار با محيط، به صورت بومي و با هزينه بهينه، نصب گردد، احتماالً تجارت 

  .از بين خواهد رفتانتقال 
ه گروهي از كدر حال حاضر تقريباً غيرقابل تصور است : ك كاالي انحصاري استي ذاتاً انتقال
رده، بسازند و از آن به منظور كامالً نو را طراحي كه انتقال ك شبكگذاران تصميم بگيرند ي سرمايه

ه سيستم كنامطلوبي  در عمل نيز به دليل منظره. نندك يبردار ه انتقال موجود، بهرهكرقابت با شب
آورد، اجازه احداث خطوط انتقال رقيب در مسيرهاي مشابه،  انتقال در محيط زيست به وجود مي

اي است كه  انتقال، به گونه هكك شبياراي كترين اندازه  عالوه براين، كوچك. داده نخواهد شد
  .شود  طبيعي محسوب مي انحصارك از يانتقال برق به عنوان مثالي خوب

 برق نيز بايد به نحوي تحت دهند، انتقال ه خدمتي اساسي ارائه ميكهمچون همه انحصارها 
.  را تضمين نمايد و قيمت3نظارت باشد تا ارائه يك تركيب بهينه اقتصادي از كيفيت خدمت

نندگان در ازاي استفاده ك كنندگان و توليد گرچه مصرف. بي به اين هدف، چندان ساده نيستيا دست
ظرفيت » خريد«گذار از طرف آنان، به  كنند، ولي اصوالً قانون ه انتقال هزينه پرداخت ميكاز شب

                                                           
1 Reference transmission network 
2 Economically adapted 
3 Quality of service 
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فيت مورد نياز، جايگزين گيري درباره ميزان ظر ترتيب بهترين تصميم بدين . ندك ، اقدام ميانتقال
 رقابتي، ك بازاريشود كه منحني تقاضا را در  هاي متعدد و مستقل براي خريد مي گيري تصميم

  .دهند شكل مي
آورد، بايد بپذيرد كه نهادهاي  اي كه به دست مي  منطقه در ازاي يك انحصارت انتقالكك شري

ه كشوند  معموالً اين درآمدها به نحوي مقرر مي. نندكدرآمدهاي او را تعيين تنظيمي، ميزان 
هاي  با اين وجود، شركت. هاي خود داشته باشند گذاران، بازگشتي نسبتاً معتدل در سرمايه سرمايه

ها در ديگر بازارهاي سهام، نسبتاً ريسك كمتري دارند؛ زيرا با  گذاري انتقال در مقايسه با سرمايه
 كها با آن مواجه هستند، ريس ه اين شركتكي كدر حقيقت، بزرگترين ريس. ت مواجه نيستندرقاب

ه سبب پايين آمدن ك ي تغيير در اصول نظارتي يا مصوباتكه عبارت است از ريسك است نظارتي
  .شود ها مي عايدات اين شركت

هاي  ارآمد در مسافتكي، به طور مطمئن و كتريكل توان الانتقا : است1بر ، تجارتي سرمايهانتقال
در حالي كه خطوط هوايي بيش از . قيمت بسيار زيادي است  نيازمند تجهيزات گرانيطوالن

سازي  ليدهاي قدرت و تجهيزات جبرانكآيند، هزينه ترانسفورماتورها،  تجهيزات ديگر به چشم مي
 به حدود كه از سيستم نزديك سيستم، در شرايطي حفظ امنيت. يار زياد استو، بستيكتوان را

ز كشود، به تعداد زيادي تجهيزات حفاظتي و مخابراتي و همچنين مرا  مييبردار ي آن بهرهكفيزي
 از يبردار دائمي بهرههاي  ها در مقايسه با هزينه گذاري هزينه اين سرمايه. نترل پيچيده نياز داردك

اندازي  ، مهمترين ويژگي در راهيگذار گيري مناسب در سرمايه بنابراين تصميم. سيستم، زياد است
  .ت انتقال استك شركي

 20نتظار بين ثر تجهيزات انتقال براي طول عمر مورد اكا :  طوالني دارندي عمرهاي انتقال ييدارا
در طول چنين بازه زماني طوالني، چيزهاي بسياري . اند طراحي شده  سال يا حتي بيشتر،40تا 
 رفت قسمت عمده تقاضاي انرژي ه انتظار ميكواحدهاي نيروگاهي، . ندكن است تغيير كمم
 يا به دليل ظاهر شدن  سوختن است به دليل تغيير قيمتكي را پاسخگو باشند، ممكتريكال

 ن است توزيعكهمچنين، توسعه نامتعادل اقتصادي مم. فناوري رقيب، بدون استفاده بمانند
ه براساس كسري از ظرفيت خط انتقالي كن است فقط كبنابراين مم. ندكجغرافيايي تقاضا را جابجا 

  .است، به كار آيد شده بيني نادرست ساخته پيش

                                                           
1 Capital-insentive 
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اني كتوان آن را به م وقتي خط انتقالي ساخته شد، نمي: ناپذيرند  بازگشتانتقالگذاري  سرمايه
ن است كديگر تجهيزات انتقال را مم. ه احتمال سوددهي بيشتري وجود دارد، منتقل نمودكديگر 

ازفروشي ب.  استي ميزان هزينه، بازدارنده از چنين كار تر جابجا نمود، ولي غالباً بتوان قدري ساده
انتقال مجبورند با  هكبنابراين، صاحبان شب.  خواهد بودتجهيزات نصب شده، بسيار ارزان قيمت

ه ك بزرگي يگذار سرمايه. نندك خود، براي مدت طوالني زندگي يگذار هاي تصميمات سرمايه پيامد
لذا، . شود ناميده مي، 1كگذاري مترو سرمايهشود،   گرفته نمياركمطابق با انتظار اوليه به 

در . مبادرت ورزند  دارايي در سناريوهاي مختلفكرد يكعمل گذاران بايد به بررسي نحوه سرمايه
 آنها اعاده يگذار رمايهه سكشود  گذاران تضمين داده مي ، به نحوي به سرمايه2هشد  محيط تنظيمكي

 آنها يگذار اي در تقاضا براي انتقال، سرمايه بيني نشده حتي اگر به دليل تغييرات پيش. خواهد شد
  .متروك شود تبديل به سرمايه

محدودي از سازندگان، تجهيزات انتقال را فقط در تعداد  :هاي انتقال حجيم هستند گذاري سرمايه
 تجهيز كبنابراين، معموالً ساختن ي. رسانند  نامي استاندارد شده، به فروش ميMVAمقادير ولتاژ و 

ه گاهي با افزايش تقاضا، كبا اين. پذير نيست انكه مقادير نامي آن دقيقاً مطابق نياز باشد، امكانتقال 
م بازفروشي تجهيزات نصب كش ها و ارز ان ارتقاء تجهيزات وجود دارد؛ اين استانداردسازيكام

لذا . سازد شده، معموالً اين فرآيند را غيرعملي نموده، توجيه اقتصادي آن را دشوار مي
 كظرفيت ي. شود هاي بزرگ انجام مي  در تجهيزات انتقال، به ندرت و در حجميگذار سرمايه

بعدها، احتماالً اين تجهيزات بيشتر به كار . تجهيز در ابتداي عمر خويش از ميزان تقاضا بيشتر است
  .بيني رشد يابد كم مطابق پيش شوند، اگر وضعيت تقاضا دست گرفته مي

. سازند، متناسب باشند  كه فراهم مييها بايد با ظرفيت گذاري آل، سرمايه به طور ايده: 3صرفه مقياس
 خط، اوالً با طول آن كهزينه ساخت ي. ندك ، صدق نميبديهي است اين امر، براي خطوط انتقال

. ها نصب شوند لكسب شود، زمين هموار گردد و دكخط متناسب است، چون بايد حريم خط 
ها براي تحمل ولتاژ باال، در هزينه  لكها و ارتفاع ضروري د هادي فقط مشخصاتي همچون اندازه

هاي   در دو انتهاي خط بايد ساخته شوند يا پستيديد ج4هاي به عالوه، پست. گذارد خط اثر مي
اين هزينه، مبلغ قابل توجهي است و تقريباً مستقل از مقدار توان . موجود، بايد توسعه داده شوند
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2 Regulated  
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 انتقال ت، هزينه متوسطهاي ثاب به دليل اين هزينه. باشد ه خط، قادر به انتقال آن ميكحقيقي است 
هاي انتقال، مشتمل بر صرفه مقياس  هكلذا شب. يابد اهش ميكبرق، با افزايش ميزان توان منتقل شده، 

  .باشند مهمي مي
ها در انتقال بر مبناي قوانين  يگذار ثر قريب به اتفاق سرمايهكه هنوز، اكاز آنجا : 1انتقال تجاري

مي از خطوط انتقال بر مبناي تجاري كشوند، در طول چند سال گذشته تعداد  ازپرداخت ميسنتي ب
در عوض، . است ه، اين ارتباطات را نساخته شد اي تنظيم ت انتقال منطقهكشر. اند ساخته شده

اين . اند ردهكراهم ه، سرمايه الزم براي ساخت اين ارتباطات را فنشد هاي تنظيم تكشر
ه، به جاي دريافت يك نرخ بازگشت نسبتاً كم، ولي مطمئن، اميدوارند، نشد تنظيم هاي شركت

از سوي ديگر، آنها اين . سب نمايندك از اين ارتباطات يبردار درآمدهاي بيشتري از طريق بهره
  . آنها را پوشش ندهديگذار ن است اين درآمدها هزينه سرمايهكممه كاند   را پذيرفتهكريس

  2 توسعه هزينه محور انتقال3- 8
هاي  ه سنتي، درآمدهاي كافي براي پوشش هزينهشد هاي تنظيم ه سنتي، شركتشد تحت توافق تنظيم

 يگذار داراني كه در پي سرمايه  خود به عالوه نرخ بازگشت كافي براي جذب سرمايهيگذار سرمايه
در حالي كه اين رهيافت به لحاظ مفهومي ساده است، ما نيازمند . كنند نسبتاً ايمن هستند، جمع مي

  :كاوش درباره دو سؤال مهم هستيم
  بايد ساخته شود؟چه ميزان ظرفيت انتقال* 

  را چگونه بايد ميان كاربران شبكه انتقال تخصيص داد؟هزينه انتقال* 

   در ظرفيت انتقاليگذار  تعيين سطح سرمايه8-3-1
به صورت زير كار گذاري در تجهيزات انتقال مطابق با فرايندي كه نوعاً  سرمايهتحت مدل سنتي، 

  :شود كند، انجام مي مي
بيني   را پيش نياز به ظرفيت انتقالهاي اقتصادي، شركت انتقال هاي آماري و طرح با كاربرد نقشه* 
 .كند مي

 .شود بيني، طرح توسعه تهيه شده، به نهاد نظارتي ارسال مي بر اساس اين پيش* 

 .گيرد كند و جهت احداث يا ارتقاي تجهيزات، تصميم مي  اين طرح را بررسي مينهاد نظارتي،* 

                                                           
1 Merchant Transmission 
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، اين تجهيزات جديد را با استفاده از سرمايه فراهم شده از سهامداران يا دارندگان شركت انتقال
 .كند اوراق قرضه دولتي احداث مي

ها را از طريق بهايي كه  گذاري  هزينه اين سرمايهوقتي تجهيزات جديد ساخته شد، شركت انتقال* 
 .كند كاربران شبكه بايد بپردازند، بازيابي مي

. باشد  ميپردازند، به وضوح تابعي از ظرفيت شبكه انتقال كنندگان براي برق مي قيمتي كه مصرف
 بيش از حد بسازد، كاربران به ازاي اگر نهاد نظارتي به شركت انتقال اجازه دهد كه ظرفيت انتقال

از سوي ديگر اگر ظرفيت بسيار كمي در دسترس . پردازند شود، هزينه مي ظرفيتي كه استفاده نمي
ها افزايش و در  ها را در برخي ناحيه كاهد، قيمت هاي تجاري را مي باشد، تراكم در شبكه فرصت

  .دهد برخي ديگر كاهش مي
نهاد نظارتي بايد بكوشد ظرفيت الزم را دقيقاً و به درستي تشخيص دهد؛ زيرا به لحاظ نظري، 

ناپذير در   اجتناببه دليل عدم قطعيت. كاهد ظرفيت بسيار كم يا بسيار زياد، رفاه اجتماعي را مي
 ممكن است ادعا شود كه از منظر در عمل،. شود  اين امر به آساني محقق نمي و مصرف،رشد توليد

انتقال در واقع فقط .  باشداقتصادي بهتر است كه خطا در جهت توسعه ظرفيت بسيار بيشتر انتقال
 يگذار در حالي كه هزينه سرمايه. كنندگان است  درصد كل هزينه تأمين برق براي مصرف10معادل 

 كمتر از نياز، بسيار بيشتر است؛ زيرا حتي يگذار ت، هزينه بالقوه سرمايهبيش از نياز، كوچك نيس
 الكتريكي داشته باشد؛  انرژيتواند اثر بسيار بزرگي بر قيمت ، مييك كمبود اندك در ظرفيت انتقال

  .كنندگان باشد هزينه كل براي مصرف درصد 60تواند بيانگر  به طوري كه مي
، آنها را به اغراق در مورد 1 بر مبناي نرخ بازگشتهاي انتقال از سوي ديگر، پرداخت به شركت

كند؛ زيرا ساخت تجهيزات بيشتر، درآمد آنها را كه مجاز به   مورد نياز تشويق ميظرفيت انتقالِ
نهادهاي نظارتي به ندرت داراي نيروي انساني و . دهد دريافت از كاربران شبكه هستند، افزايش مي

  .باشند هاي توسعه تهيه شده توسط شركت انتقال مي تخصص فني الزم براي ارزيابي طرح
هاي   همه طرف بر مبناي هزينه آنها كه معموال به نفعگذاران انتقال در نتيجه، پرداخت به سرمايه

همچنين اين رهيافت تا حدي قابليت . دارد مي درگير است، شركت انتقال را در تجارت نگه
اما از سوي ديگر، بهينه بودن سطح . كند بيني را در هزينه برق انتقال داده شده تضمين مي پيش

  .كند ظ اقتصادي تضمين نمي را به لحا در ظرفيت انتقاليگذار سرمايه

                                                           
1 rate-of-return 
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  لهاي انتقا  تخصيص هزينه8-3-2
 خود جمع كند، يگذار  بايد براي پوشش سرمايهگذار، درآمدي را كه شركت انتقال وقتي نهاد قانون

كنندگاني كه از شبكه  كنندگان و مصرفتعيين نمود اين هزينه در نظر گرفته شده، بايد بين توليد
هاي  هاي ذيل، به اختصار درباره اصول عمده روش در پاراگراف. كنند، تقسيم شود انتقال استفاده مي

ها بايد به  خوانندگان عالقمند به جزئيات اين روش. كنيم ه بحث ميپيشنهادي تخصيص هزين
Marangon Lima) 1996 (اجعه كنندمر.  

  1 روش تمبر پستي8-3-2-1
 محلي  بپردازند تا به شركت انتقال2»بهاي اتصال به شبكه«در اين روش، همه كاربران بايد يك 

اين هزينه معموالً براي توليدكنندگان، به توان نامي واحدهاي توليدي آنها و . خود دسترسي يابند
 توليدي يا مصرفي ساالنه همچنين انرژي.  آنها بستگي دارددگان به تقاضاي اوجكنن براي مصرف

تواند تابعي از  همچنين اين بها مي. توان در اين بها در نظر گرفت را هم مي) MWhبر حسب (
نعكس سطح ولتاژي باشد كه در آن، كاربر مربوطه به شبكه متصل شده است؛ تا اين حقيقت را م

. كند  و فوق توزيع استفاده نميهاي توزيع كند كه كاربري با اتصال مستقيم به شبكه انتقال، از شبكه
پذيرد، اين بها معموالً  اما همانند تمبر پستي، تا وقتي كه انتقال، درون يك سيستم محلي صورت مي

  .رود آيد يا به كجا مي  به اين بستگي ندارد كه انرژي از كجا مي
 كننده كاربرد تجهيزات خاص انتقال پردازد، به جاي آنكه منعكس اي كه هر كاربر مي بنابراين هزينه

شوند تا تضمين شود   به تناسب تنظيم ميها تعرفه. باشد، بيانگر متوسط استفاده از كل شبكه است
  .آورد ت، به دست ميكه شركت انتقال همه درآمدي را كه مجاز به كسب هس

.  محلي استترين سازوكار مطالبه هزينه براي كاربرد شبكه انتقال اين روش به دليل سادگي، متداول
عيب عمده آن اين است كه هزينه پرداختي توسط هر كاربر، بيانگر ميزان واقعي استفاده او از شبكه 

در بسياري از موارد برخي كاربران، يارانه . د نيستشو اي كه از اتصال به شبكه عايد او مي يا بهره
اين به لحاظ اقتصادي مطلوب نيست؛ زيرا رقابت را دچار اعوجاج . دهند  به ديگران مي3متقاطع

اي برابر با  توانند مدعي شوند كه نبايد هزينه مثالً مولدهاي نزديك به مراكز اصلي بار، مي. كند مي
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كنندگان، نيازي به انتقال از   توليدي آنها براي رسيدن به مصرفور بپردازند؛ زيرا انرژيمولدهاي د
  .قيمت ندارد طريق خطوط طوالني و گران

 محلي را پوشش مشكل ديگر رهيافت تمبر پستي اين است كه فقط هزينه استفاده از شبكه انتقال
 را در يك سيستم مجاور بفروشد، بايد يك تمبر پستي واهد انرژياي بخ اگر توليدكننده. دهد مي

هاي  اگر دو طرف تجاري در شبكه. اضافي بخرد تا بتواند به شبكه مجاور دسترسي داشته باشد
مجاور واقع نشده باشند، هر شركت انتقال واسطه، ممكن است خريد يك تمبر پستي جدا را الزام 

اي، شايد هزينه هر تمبر چندان باال نباشد، اما هزينه كلي ممكن   از كيك طبقهاي همچون پشته. كند
اين امر معموالً نامطلوب . نامند  مي1»ها اي نرخ انباشت طبقه«اين پديده را . است قابل توجه شود

 تواند معامالتي را كه زند و مي است؛ زيرا بهاي كلي را بيش از هزينه واقعي انتقال انرژي تخمين مي
  .اند، غيرسودآور كند از لحاظ اقتصادي توجيه داشته

  2 روش مسير قرارداد8-3-2-2
هاي   ريشه در روزهايي دارد كه صنعت تأمين برق، بيشتر به صورت بنگاهروش مسير قرارداد

در حالتي هم كه يك .  غيرمعمول بود شكل يافته و معامالت انرژيعمودي) با ساختار(پارچه كي
خواست از يك توليدكننده به غير از بنگاه محلي خود انرژي بخرد، هنوز از شبكه  كننده مي مصرف

. كرد و لذا بايد سهمي متناسب از هزينه معين شده براي اين شبكه را بپردازد اين بنگاه استفاده مي
بدين منظور در .  بايد تنظيم شود3اين روش، براي رسمي نمودن موضوع، يك قرارداد انتقالدر 

شود كه از طريق آن، توان بايد از مولد  معين مي) مسير قرارداد(قرارداد، يك مسير پيوسته الكتريكي 
كنند كه در بازه زماني قرارداد، يك  افق ميكننده تو توليدكننده و مصرف. به نقطه تحويل جاري شود

كند كه  اين بهاي انتقال، بخشي از درآمدي را تأمين مي.  متناسب با توان ارسالي بپردازندبهاي انتقال
  .هاي انتقال موجود در مسير قرارداد الزم دارد بنگاه براي بازيابي هزينه دارايي

كننده فقط هزينه استفاده از تجهيزات خاصي از شبكه، و نه كسري از  فبنابراين، توليدكننده و مصر
اين روش، در عين سادگي، بيش از رهيافت تمبر پستي . پردازند  كل شبكه را ميهزينه متوسط

كند بلكه  نمي را دنبال در عمل، توان معامله شده فقط مسير قرارداد. كننده هزينه است منعكس

                                                           
1 Pancaking of rates 
2 Contract path method 
3 Wheeling contract 
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شوند؛ بنابراين  گردند نيز درگير مي مسيرهاي بسيار ديگري كه توسط قوانين كيرشف تحميل مي
  .رود هاست، جداً زير سؤال مي كننده بهتري براي هزينه اينكه آيا اين روش واقعاً منعكس

 1 مايل- روش مگاوات8-3-2-3

ه، با استفاده از محاسبات پخش ك، مسيرهاي واقعي عبور توان از طريق شب مايل-در روش مگاوات
 مايل، در مورد توان عبوري ايجاد شده توسط هر معامله، -ميزان مگاوات . شود بار تعيين مي
شده تا  توافق شده، ضرب سپس، اين ميزان در هزينه مبناي واحد ظرفيت انتقال. گردد محاسبه مي
توان اصالح نمود تا اين واقعيت را نيز به حساب آورد  اين روش را مي.  به دست آيد2بهاي انتقال

هاي انتقال،  هكاگر شب. دهند اهش ميكها ميزان توان عبوري از برخي خطوط را   معاملهيه بعضك
. هاي انتقال، خطي نيستند هكأسفانه، شباما مت. امالً دقيق بودكهايي خطي بودند، اين رهيافت  سيستم

شود و ترتيب در نظر گرفتن اين معامالت، تأثير  اي كه بر مبناي آن معامالت ارزيابي مي حالت پايه
  . بر نتايج دارديگير و نامطلوب چشم

  هاي تخصيص هزينه مذكور  نكاتي در مورد روش8-3-2-4
صحيح در نظريه اقتصادي، مورد انتقاد قرار ر، به دليل فقدان يك مبناي كالذ  فوقيها همه روش

ه، كدهند كه به جاي انعكاس هزينه افزايشي شب ها، بهايي به دست مي به ويژه اين روش. اند گرفته
هاي  الها، سيگن ه اين روشكاين امر، بدين مفهوم است . باشد  ميهكمتناسب با هزينه متوسط شب

سازي، اين  با اين وجود، به دليل سادگي و سهولت پياده. سازند اقتصادي صحيحي را فراهم نمي
  .اند ار گرفته شدهكاي، به خصوص در اياالت متحده، به  ها به طور گسترده روش

 3 محور انتقال- توسعه ارزش4- 8
ه انتقال كدر واقع، شب. ردك تصور  را در رقابت با توليدتوان انتقال ي، مي برق رقابتدر يك بازار

 را توان ارزش انتقال لذا مي. آورد ان رقابت بين مولدهاي دور را با مولدهاي محلي به وجود ميكام
 اين ارزش،. ه، تخمين زدك توليد در سراسر شبهاي حدي يا قيمت هاي بين هزينه بر مبناي تفاوت

  .سازد ه فراهم ميككنندگان از شب نندگان و مصرفك  استفاده توليدگذاري مبنايي صحيح براي قيمت 

                                                           
1 MW-mile 
2 Wheeling charge. 
3 Value-based Transmission Expansion 
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   تعيين ارزش انتقال1- 8-4

   مثال اول8-4-1-1
 براي سادگي، از تلفات.  در نظر بگيريد1-8ل كر ش را د خط انتقالكسيستم دو باسه با ي

نيم ظرفيت هر ك همچنين فرض مي. گيريم  سيستم را در نظر نمينظر كرده، مالحظات امنيت صرف
نهايتاً فرض . ندك را تغذيه MW1000تواند به تنهايي بار  ه ميك از مولدها به ميزاني است كي

  .افي استكانتقال براي انتقال هر مقدار توان مورد نياز، نيم ظرفيت خط ك مي
  

  
  مثال ساده براي توضيح ارزش انتقال1-8شكل 

بخرند يا  G2 از مولد محلي MWh45/$  را به قيمتتوانند انرژي  ميBكنندگان در باس  مصرف
 اين انرژي را بخرند و همچنين هزينه انتقال G1وردست  از مولد دMWh20/$انرژي را به قيمت 

كنندگان، تصميم به خريد  متر باشد، مصرفك MWh25/$اگر هزينه اين انتقال، از . نيز بپردازند
ه بايد در قبال خريد انرژي از ك MWh45/$ل هزينه، از كگيرند، زيرا   ميG1انرژي خود از مولد 

G2  ،متر خواهد بودكبپردازند.  
 خط انتقال نيست، زيرا كچندان به نفع مال ،MWh25/$ به بيش از بنابراين، افزايش بهاي انتقال

بنابراين در اين . ردككنندگان را از به كار گرفتن خط انتقال، دلسرد خواهد  چنين بهايي مصرف
كنندگان، فرقي   براي مصرف اين قيمت، است؛ زيرا درMWh25/$مثال، ارزش خدمت انتقال برابر 

 تابعي از هزينه حدي لذا ارزش انتقال. در استفاده يا عدم استفاده از خط انتقال وجود ندارد
دوديتي در باشد، زيرا مح در اين حالت، اين تابع بسيار ساده مي. باشد د ميمدت تولي وتاهك

  .جايگزيني بين انتقال و توليد محلي وجود ندارد
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 فقط در شرايطي اين خط انتقال. ردك نگاه يگذار توان به اين مسأله از ديدگاه سرمايه همچنين مي
  . باشدMWh25/$متر از ك،  خط1ه هزينه مستهلك شدهكشود  بايد ساخته 

 براي تغذيه بار  باشد، بايد از خط انتقالMW1000متر از كثر خروجي مولدهاي محلي، كاگر حدا
ه تمايل كشود، بل  محلي مشخص نمي توليد توسط قيمتلذا، ديگر ارزش انتقال. ردكاستفاده 
در . ي، ارزش انتقال را معين خواهد كردكتريك الزاي انرژيكنندگان به پرداخت در ا مصرف

هاي  محدوديت. بيشتر باشد MWh25/$تواند به طرز قابل توجهي از  مدت، اين ارزش مي وتاهك
كنندگان حق  دهد؛ زيرا مصرف كنندگان انتقال را در جايگاهي انحصاري قرار مي توليد محلي، تهيه

ن ك، مماين وضعيت انحصار.  را خواهند داشتنظر از مصرف ز انتقال يا صرفا انتخاب بين استفاده
  .تواند تشويقي در توسعه توليد محلي باشد  پابرجا نماند؛ زيرا اين وضعيت مياست در بلندمدت

   مثال دوم8-4-1-2
در آن فصل، . نيمك  ارائه شد، استفاده مي6 ه در فصلك Syldavia/Borduriaنون دوباره از مثال كا

نون، ظرفيت بهينه اين خط كا. رديمك مطالعه هاي بازار  را بر قيمتيرد اين خط ارتباطكتأثير عمل
  .ردكارتباطي را تعيين خواهيم 

 است كه در 6پيوسته، همان مدل سيستم استفاده شده در فصل  مدل ما براي اين سيستم به هم
. ه ظرفيت خط ارتباطي، ثابت نيستكتنها تفاوت در اين است . است  نشان داده شده2-8 لكش

. شوند  مييبردار ه به طور مستقل بهرهك است؛ وقتي هاي اقتصادي دو بازار نقطه شروع، ويژگي
  :ب، عبارتند از به ترتيSyldavia و Borduriaه توابع عرضه در بازارهاي برق كديديم 

)8-1(  $/MWhP/MC BBB 01010+==π 

)8-2(  $/MWhP/MC SSS 02013 +==π 

  

  
 Syldavia/Borduria مدل ارتباط بين 2-8شكل 

                                                           
1 Amortized Cost 
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باز هم . باشد  ميMW1500 و MW500، به ترتيب، برابر Syldavia و Borduriaميزان تقاضا در 
  .الً فاقد كشش، هستندامككنند و  ه اين تقاضاها با زمان تغيير نميكنيم ك فرض مي

ها در  شوند و قيمت  مييبردار  ملي برق، به طور مستقل بهرهدر غياب يك خط ارتباطي، دو بازار
Borduria و Syldavia ،به ترتيب ،$/MWh15 و $/MWh43 اولين بنابراين، ارزش انتقال. باشد مي 
، MWh28/$عني يشور، كها در دو   برابر تفاضل قيمتSyldavia به Borduriaساعت از  مگاوات

  .باشد مي
، Borduria است، مولدها در MW400ه وقتي توان عبوري از خط ارتباطي ك ديديم 6در فصل 

MW900 كنند  ميتوليد .MW500 از اين توليد، براي بار محلي است و MW400  باقيمانده به
 به Syldaviaمانده   بار باقيMW1100ميزان . است  فروخته شده Syldaviaدر كنندگان  مصرف

، به ترتيب، برابر Syldavia و Borduriaها در  در اين شرايط، قيمت. شود صورت محلي توليد مي
$/MWh19 و ،$/MWh35ساعت اضافي، از   مگاواتك يبنابراين، ارزش انتقال. باشد ، مي

Borduria به Syldavia فقط ،$/MWh16ه كثر قيمتي است كهمچنين اين مبلغ، حدا.  خواهد بود
ه در كساعت   مگاواتك مايل به پرداخت آن در برابر انتقال يSyldaviaكنندگان در  مصرف

Borduriaبه قيمت  $/MWh19اگر قيمت انتقال كمي بيشتر باشد، آنها . باشند اند، مي ، خريده
  .ساعت را از مولدهاي محلي بخرند ند كه اين يك مگاواتده ترجيح مي

 برابر Syldavia و Borduriaها در  رسد، قيمت مي MW3/933وقتي توان عبوري از خط ارتباطي به 
  :شوند مي

)8-3( $/MWh/SB 324=π=π=π 

 قادر Syldaviaان در كنندگ  برابر صفر است، زيرا مصرفدر اين شرايط، ارزش حدي انتقال
سان ك با قيمتي يBorduria ساعت اضافي را از مولدهاي محلي، يا از بازار  مگاواتكخواهند بود ي

.  افزايشي نخواهند داشتبنابراين، آنها تمايلي به پرداخت براي انتقال اين انرژي. نندكخريداري 
شور به بيش از اين وجود ندارد، زيرا باعث منفي كي بين دو همچنين دليلي در افزايش توان انتقال
 خواهد Borduria در انتقال انرژي بيشتر، نياز به افزايش توليد. شدن ارزش حدي انتقال خواهد شد

 Syldavia نسبت به قيمت انرژي در Borduria انرژي در بازار ه باعث بيشتر شدن قيمتكداشت 
تر  بدين ترتيب خط ارتباطي انرژي را از مكان با قيمت باالتر به مكان با قيمت پايين. شدخواهد 

. باشد ارآمد نميكبديهي است، چنين عملي همراه با ضرر است و از لحاظ اقتصادي . كند منتقل مي
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ه خود به كه ارزش حدي انتقال، تابعي از ميزان توان عبوري است كشود  بنابراين، نتيجه مي
  .ه انتقال وابسته استكهاي انرژي و ظرفيت شب تقيم

  1 تابع تقاضاي انتقال2- 8-4
. نيمك رديم، با معرفي تابع تقاضاي انتقال مدل ميكسب كهاي باال  ه از مثالكنون، مشاهداتي را كا

 به دست Syldavia و Borduria، منتقل شده بين F را بر حسب ميزان تواناين تابع، ارزش انتقال
  :دهد مي

)8-4(    $/MWh)F()F()F( BST π−π=π 
، Borduria و Syldaviaي در كتريك الهاي انرژي قيمت.  است ارزش انتقالF(Tπ(ه در آن، ك
))F(Sπ  و)F(Bπ (با جايگزيني .  است برحسب ميزان توان انتقالي بيان شده)در ) 2-8(و ) 1-8
  :آوريم به دست مي) 8-4(
)8-5( ) ( ))F(P/)F(P/()F( BST 0101002013 +−+=π 

 )F(P/)F(P/ BS 0100203 −+=  

 بر حسب توان عبوري از خط ارتباطي و تقاضاهاي محلي، Syldavia و Borduria مولدها در توليد
   : زير قابل بيان استبه صورت

)8-6( FD)F(P BB += 

)8-7( FD)F(P SS −= 

  :صورت خواهد بوداين به ) 5-8(بنابراين، معادله 
)8-8( )DF(/)FD(/)F( BST +×−−×+=π 0100203 

  :آوريم با جايگزيني مقادير معلوم براي تقاضاها، به دست مي
)8-9( F/)F(T 03028 −=π 

به ويژه، . نيمكتوانيم نتايج حاصله فوق را در مواردي خاص، بررسي  رت، ميبا استفاده از اين عبا
س، كبرع. باشد  ميMWh28/$  انتقاله توان عبوري برابر صفر است، قيمتكبينيم در شرايطي  مي

 توان اين ميزان از. يابد اهش ميكرسد، قيمت انتقال به صفر   ميMW3/933وقتي توان عبوري به
  .باشد  برابر ميSyldavia و Borduria در هاي توليد عبوري مربوط به شرايطي است كه قيمت

  :، بدست آورد را به صورت تابعي از قيمتتوان تقاضاي انتقال مي) 9-8(با استفاده از معادله 

                                                           
1 Transmission Demand Function 
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)8-10( TT //)(F π−=π 3333933 

اهش كرود، با  ه از هر تابع تقاضايي انتظار ميكگونه  دهد و همان  نشان مي3-8ل كه شكطور  همان
  .يابد ، افزايش مي، تقاضا براي انتقالقيمت

است، بيان  رده كه آماده ك را به صورت تابعي از ظرفيتي  خط انتقالكجالب است اگر درآمد مال
  :شود  معادله زير ارائه مياين درآمد توسط. نيمك
)8-11( F)F/(F)F(R T ⋅−=⋅π= 03028 

  

  
 Syldavia و Borduria براي خط ارتباطي بين  تابع تقاضاي انتقال3-8شكل 

  
 -Syldavia به صورت تابعي از ظرفيت آماده براي ارتباط بين  تغييرات درآمد انتقال4-8شكل 

Borduria 

  است، درآمد تابعي درجه دوم از ميزان توان منتقل شده  نشان داده شده 4-8ل كه در شكه گون همان
رد؛ زيرا كسب نخواهد ك درآمدي  انتقالكاگر ظرفيتي آماده نشده باشد، بديهي است مال. است

، توان عبوري از مدار، MW933 از سوي ديگر، براي ظرفيت انتقال. است تواني منتقل نشده 
 πT=0بنابراين، . سان هستندكاي در دو طرف خط، ي هاي گره ثر ميزان خود را دارد و قيمتكحدا
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، به دست MW466ثر درآمد، به ازاي ظرفيت انتقال كحدا. خواهد بود و درآمد نيز برابر صفر است
  .آيد مي

  1نتقال تابع عرضه ا3- 8-4
 2هزينه ساالنه. ميده  انتقال را تشكيل ميم و تابع عرضهينگر  ميانتقال» بازار«حال به سمت ديگر 

، )T( خط ه به ظرفيتكيكي مؤلفه هزينه متغير . باشد  خط انتقال، شامل دو مؤلفه ميكساخت ي
  :ه به ظرفيت خط بستگي نداردكهزينه ثابت  وابسته است و ديگري مؤلفه

)8-12( )T(CC)T(C VFT += 

  :ه مؤلفه متغير تابعي خطي از ظرفيت باشدكنيم ك به منظور سادگي، فرض مي
)8-13( Tlk)T(CV ⋅⋅= 

 بر يلومتر خط انتقالك ك ساالنه ساخت يهزينه حدي kيلومتر، ك، طول خط برحسب lه در آنك
 به بنابراين هزينه حدي ساالنه ظرفيت انتقال. باشد مي) يلومتر سالكمگاوات (حسب دالر بر 
  :صورت زير است

)8-14( lk
dT

dCT ⋅= 

هاي  شود، زيرا مربوط به هزينه  ناميده مي(LRMC)ت  حدي بلندمدهاي ميت، هزينهكاين 
، هزينه حدي )h8760=τo( سال كبا تقسيم آن بر ساعات ي.  است در انتقاليگذار سرمايه

 تابع عرضه انتقال به آن نياز داريم، ه دركگونه  ه همانكآوريم  بلندمدت ساعتي را به دست مي
  :شود  بيان ميMWh/$برحسب 

)8-15( 
0τ
⋅

=
lk)T(cT 

، عدد ثابتي هزينه حدي انتقال رديم،كلحاظ ) 13-8(ه در معادله كاي  نندهك به دليل فرضيات ساده
  .ه به ظرفيت خط بستگي نداردكاست 

  : باشد، و نيزkm 1000 خط اگر براي اين مثال، طول
)8-16( )year.km.MW$(k 35= 

  : عبارت است از ساعتي انتقالLRMCبنابراين 

                                                           
1 Transmission Supply Function 
2 Annuitized cost 
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)8-17( $/MWhcT 400= 

   ظرفيت بهينه انتقال4- 8-4
بنابراين، قيمتي .  در تعادل باشند تقاضا براي انتقالاي است كه عرضه و ، به گونهظرفيت بهينه انتقال

در .  تأمين اين ظرفيت باشده كاربران انتقال، مايل به پرداخت آن هستند، بايد مساوي هزينه حديك
  :باشيم اين حالت، بايد داشته 

)8-18( $/MWhcTT 4==π 

  :آوريم ، ظرفيت بهينه را به دست مي)18-8(و ) 10-8(عادالت يب مكبا تر
)8-19(  MWTOPT 800= 

  
 Syldavia و Borduriaاي بين  هاي گره  رابطه بين ظرفيت خط ارتباطي و تفاوت قيمت5-8ل كش

  

ل، كاين ش. دهد ي را نمايش ميساز ، اين بهينه)باشد  مي10-6ل كه مشابه شك (5-8ل كش
شور نشان ك در هر  را به صورت تابعي از توليدSyldavia و Borduriaاي در  هاي گره قيمت
اي را به  هاي گره نيم تقاضا ثابت است، اين شكل قيمتك ه فرض ميكهمچنين، از آنجا . دهد مي

اگر اين توان عبوري، توسط ظرفيت . دهد  عبوري از خط ارتباطي نشان ميصورت تابعي از توان
هاي  ننده دو منحني، تفاوت بين قيمتكباشد، فاصله عمودي جدا  خط ارتباطي محدود شده انتقال
 مدت هزينه حدي كوتاهتوانيم اين تفاوت را  مي. دهد اي به وجود آمده در دو ناحيه را نشان مي گره
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)SRMC (اگر اين خط ارتباطي، ظرفيت انتقالي معادل .  بيشتر بناميمناشي از نداشتن ظرفيت انتقال
MW800 باشد، توان عبوري از   داشتهBorduria به Syldavia برابر MW800باشد   مي(F=T) .

 دقيقاً با SRMCه كاين امر، بدين مفهوم است .  خواهد بودMWh4/$ برابر SRMCبنابراين 
LRMCاي بين دو بازار هاي گره  خط ارتباطي، تفاوت قيمتكاگر مال.  خط ارتباطي، برابر است 

، في براي احداث خطاكند، درآمدي دقيقاً كرا دريافت  ) انتقالي مساوي با اين تفاوتيا قيمت(
  .ردكآوري خواهد  جمع

ان ك، تغيير م5-8ل كار به سمت راست در شك باشد، نقطه MW800 بيش از اگر ظرفيت انتقال
 ثابت LRMCه كاز آنجا . متر خواهد بودك، (SRMC) يا  گرهخواهد يافت و تفاوت در قيمت

ان انتقال، متناسب با تفاوت كاگر درآمد مال. متر خواهد بودك از هزينه آن است، ارزش خط ارتباطي
هاي  آوري درآمد كافي براي پوشش دادن هزينه اي باشد، آنان قادر به جمع هاي گره در قيمت
  .اند ردهك يگذار رمايهبه عبارت ديگر، آنها بيش از حد، س.  خود نخواهند بوديگذار سرمايه

 5-8ل كار به سمت چپ در شك باشد، نقطه MW800متر از ك، از سوي ديگر، اگر ظرفيت انتقال
چنين .  بزرگتر باشدLRMCتواند از  اي مي هاي گره لذا تفاوت در قيمت. ان خواهد يافتكتغيير م
توانند بهايي  ان خط ارتباطي، مطلوب است؛ زيرا آنان ميكمتر از حد، براي مالك يگذار سرمايه

متر از حد، مطلوب ك يگذار لي، اين سرمايهكاز ديد . نندكبيشتر براي استفاده از خط انتقال تعيين 
  .سازد د مي محدو1هاي معامله را به سطحي زير بهينه نيست؛ زيرا فرصت

  ها گذاري و هزينه سرمايه 2 تعادل هزينه قيود5- 8-4
 و Borduria در هاي حدي توليد ه به ترتيب، بيانگر هزينهك) 2-8(و ) 1-8(با توجه به معادالت 

Syldaviaشور را بدست آوريمك ر توليد در هر دوهاي متغي توانيم هزينه باشند، مي  مي:  
)8-20( $/hP/PC BBB

20102
110 ×+= 

)8-21( $/hP/PC SSS
20202

110 ×+= 
باشد، مقادير  ، مقيد نشده ه انتقالك توسط شبيبردار ه بهرهكرديم در شرايطي ك، تعيين 6در فصل 
  :بارتند ازنند، عك  را حداقل ميل هزينه توليدكه كتوليدي 

                                                           
1 Suboptimal  
2 Costs of Constraints 
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)8-22( MW/F 31433= 

)8-23( MW/F 7566= 
  :لذا، توان عبوري غيرمقيد در خط ارتباطي برابر است با

)8-24( MW/F 33933= 

   :ل سيستم، عبارتند ازكشور و در ك مربوطه در هر هاي توليد هزينه
)8-25( h/$CB 24605=    $/h 

)8-26( h/$CS 10578=    $/h 

)8-27( h/$CCC SB
U 35183=+=    

 1»توزيع بار به ترتيب اولويت«هاي مربوط به آن، غالباً تحت عنوان   بار غيرمقيد و هزينهاين توزيع
  .شوند  ناميده مي2»ها به ترتيب اولويت هزينه«و 
 باشد، توليدها و MW800برابر ) و بنابراين توان عبوري از خط ارتباطي (ر ظرفيت انتقالاگ

  :هاي مربوطه، عبارت خواهند بود از هزينه
)8-28( h/SCB 21450= MWPB   و  1300=   

)8-29( h/$CS 14000= MWPS  و   700=   

  :ه بار، براي اين شرايط مقيد، برابر است باتغذي ل هزينهك
)8-30( h/$CC 35450=  

 نام 3»هاي توليد خارج از اولويت هزينه«ا ي» هزينه قيود«تفاوت هزينه بين شرايط مقيد و غيرمقيد، 
  :دارد

)8-31( h/$CCC UC 267=−=Δ 
  

                                                           
1 Merit Order Dispatch 
2 Merit Order Costs 
3 Out-of-merit Generation Costs 
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 خط ارتباطي بين ل هزينه انتقالك و يگذار ، هزينه سرمايه نحوه تغييرات هزينه قيود6-8ل كش

Borduria-Syldavia 

ه كگونه  همان. ، برابر است با مجموع هزينه ساخت سيستم انتقال و هزينه قيودل هزينه انتقالك
يابد، اين  افزايش ظرفيت انتقال، هزينه ساخت سيستم انتقال افزايش ميدهد، با   نشان مي6-8ل كش

 بار متري بر توزيعكهاي  ه انتقال محدوديتكيابد؛ زيرا شب اهش ميكه هزينه قيود كدر حالي است 
. باشد  ميل هزينه انتقالكسازي  انتقال، حداقل هكبنابراين هدف در توسعه شب. ندك مولدها اعمال مي

بديهي . آيد  به دست ميMW800ه اين حالت بهينه در ظرفيت انتقال كدهد  ، نشان مي6-8ل كش
  .به دست آورديم، سازگار است) 19-8(اي كه در معادله  است كه اين با نتيجه

   اثر نوسانات بار6- 8-4
بديهي است، اين . ايم ردهكر طول زمان را لحاظ ننده ثابت بودن بار دك نون، فرض بسيار سادهكتا

هاي انسان، بر ارزش  گرايانه نيست و بايد اثر نوسانات ذاتي بار ناشي از چرخه فعاليت فرض واقع
  .، بررسي شودانتقال

 1 منحني تداوم بار8-4-6-1

نند، الزم نيست نگران كساني را دنبال كل سيستم، الگوهاي يك در ه نوسانات باركنيم كاگر فرض 
. ه مهم است، تداوم هر سطح بار استكچيزي . رسد زماني باشيم كه بار به مقدار خاصي مي

                                                           
1 Load Duration Curve 
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 دهنده تغييرات بار در طي شود، نشان ديده مي) a (7-8ل ك، مانند آنچه در ش1ارهاي زماني ب  قالب
شود كه در طول آنها بار ثابت فرض  اين دوره زماني به تعدادي بازه تقسيم مي. روز هستند كي

 نامگذاري h تا a روز به هشت بازه سه ساعتي تقسيم شده و از كدر اين حالت، ي. شود مي
اين منحني، . اند ها، به ترتيب نزولي بار، مرتب شده ، اين بازه)b (7-8ل كدر نمودار ش. است شده

اين . رود دهد كه در آنها بار از ميزان مشخصي، فراتر مي روز را نشان مي تعداد ساعاتي از شبانه
 كمثالً ي(تر  وتاهكهاي  و بازه)  سالكمثالً ي(تر  هاي زماني طوالني روند قابل تعميم به دوره

 سال را نشان كد ساعاتي در ي حاصله، تعدادر اين صورت، منحني تداوم بار. باشد مي) ساعت
، مشاهده 7هايي را در فصل  چنين منحني. است دهد كه در آنها بار از ميزان معيني، فراتر رفته  مي
  .رديمك

 ساعتي، عملي نيست، معموالً تا حدي ك بازه ي8760 با  منحني تداوم باركه كار با يكاز آنجا 
-8ل كدهد كه منحني تداوم بار مربوط به ش ، نشان مي8-8ل كي مثال، شبرا. شود ع انجام مييتجم

  .سازي كرد توان ساده بندي مقادير بار در چهار گروه، مي  را به وسيله گروه7

  
  تداوم باريمنحن) b(قالب زماني بار ) a (7-8ل كش

                                                           
1 Chronological load profiles 
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 ساده شده  منحني تداوم بار8-8ل كش

   مثال سوم8-4-6-2
ه در آن، مصرف ك، )9-8ل كش(سازي بيشتري در نظر بگيريد   را با سادهBorduria-Syldaviaمثال 

  ساعت و مدت3889مدت زمان اوج، . است بندي شده   تقسيم و بار غيراوجبه دو قسمت بار اوج

هاي بار اوج و بار غيراوج  ايم دوره ردهكسادگي، فرض براي . باشد  ساعت مي4871زمان غيراوج، 
  .افتد شور، همزمان اتفاق ميكدر هر دو 

جويي ساالنه در  ، بايد صرفهه در باال بحث شد، به منظور تعيين ظرفيت بهينه انتقالكطور  همان
توانيم اين محاسبات  ه ميكدر حالي .  انتقال، در تعادل قرار دهيم با هزينه ساالنههاي انرژي را هزينه

هاي هزينه براي مقادير مختلف  را به صورت تحليلي انجام دهيم، به جاي آن، به محاسبه مؤلفه
  .ه هزينه كل را حداقل سازدكيابيم  پردازيم و حالتي را مي  ميظرفيت انتقال
 بار ، توزيع1-8در جدول .  غيرمقيد نياز داريمحاسبه هزينه ساعتي قيود، به هزينه توليدبه منظور م

) 20-8( روابط كمكه به كهاي توليد مربوطه   و هزينه و بار غيراوجاقتصادي غيرمقيد براي بار اوج
هاي  دهنده هزينه ، به ترتيب، نشان3-8 و 2-8داول ج. است محاسبه شده، ارائه شده) 21-8(و 

  .باشد اي از مقادير ظرفيت خط ارتباطي مي هاي غيراوج و اوج، در محدوده توليد ساعتي براي دوره
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 Syldavia و Borduriaهاي تداوم بار براي   منحني9-8ل كش

 -Borduria در سيستم  و غيراوجج بار اقتصادي غيرمقيد براي شرايط بار او توزيع1-8جدول 
Syldavia  

  بـــار
(MW) 

  Borduria در توليد
(MW) 

  Syldavia در توليد
(MW) 

   ساعتيل توليدكهزينه 
(MW) 

600 500 100 7650 

3600 2500 1100 82650 

   و هزينه ساعتي قيد براي سيستمل توليدكاعتي هاي ساعتي، هزينه س توليد 2-8جدول 

 Borduria-Syldaviaدر شرايط بارگذاري غيراوج   
ظرفيت خط 

  ارتباطي
(MW) 

 در توليد
Borduria  

(MW) 

 در توليد
Syldavia  

(MW) 

 ل توليدكهزينه 
  ساعتي
($/h) 

 هزينه ساعتي قيد
($/h) 

0 

100 

200 

300 

350 

400 

450 

500 

600 

150 

250 

350 

450 

500 

500 

500 

500 

500 

450 

350 

150 

100 

100 

100 

100  
100  
100  

9499 

8588 

7988 

7688 

7650 

7650 

7650 

7650 

7650 

1838 

938 

338 

38 

0  
0  
0  
0  
0  
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ظرفيت خط 
  ارتباطي
(MW) 

 در توليد
Borduria  

(MW) 

 در توليد
Syldavia  

(MW) 

 ل توليدكهزينه 
  ساعتي
($/h) 

 هزينه ساعتي قيد
($/h) 

700 

800 

900 

500 

500 

500 

100  
100  
100 

7650 

7650 

7650 

0  
0  
0 

  

-Borduria ساعتي و هزينه ساعتي قيد براي سيستم ل توليدكي، هزينه هاي ساعت  توليد3-8جدول 
Syldavia در شرايط بارگذاري اوج   

ظرفيت خط 
  ارتباطي
(MW) 

 در توليد
Borduria  

(MW) 

 در توليد
Syldavia  

(MW) 

 ل توليدكهزينه 
  ساعتي
($/h) 

 ساعتي قيدهزينه 
($/h) 

0  
100 

200 

300 

350 

400 

450 

500 

600 

700 

800 

900 

900 

100 

1100 

1200 

1250 

1300 

1350 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

2700 

2600  
2500 

2400 

2350 

2300 

2250 

2200 

2100 

2000 

1900 

1800 

  
121050 

116400 

112050 

108000 

106088  
104250  
102488  
100800  
97650  
94800  
92250  
90000 

 

38400  
33750  
29400  
25350  
23438  
21600  
19838  
18150  
15000  
12150  
9600  
7350 

 ساعت در 3889 ساعت و 4871، به ترتيب،  و اوجهاي غيراوج ه مدت زمان دورهكبا توجه به اين
ا براي مقادير ظرفيت خط ارتباطي، ارائه  قيود رل هزينه ساالنهكتوانيم  است، مي نظر گرفته شده 

 را از گذاري انتقال  ساالنه سرمايهدر اين مثال، هزينه حدي. نيمكشده در دو جدول قبل، محاسبه 
$/(MW.Km.Year)35 به $/(MW.Km.Year)140اين مقادير، 4-8در جدول .  تغيير خواهيم داد 

ل ساالنه انتقال كه برابر هزينه كهاي انتقال و مجموع آنها،  گذاري ه هزينه ساالنه سرمايهبه همرا
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هاي انتقال را در نظر گرفته، آن را به  گذاري فقط بخش متغير هزينه سرمايه. اند باشد، ارائه شده مي
 بهينه MW400 نيم، ظرفيت انتقالك ه مشاهده ميكهمچنان. نيمك محاسبه مي) 14-8( معادله كمك

  .شود  حداقل ميل هزينه انتقالكاست؛ زيرا در اين ظرفيت، 

ل ساالنه انتقال به ك، هزينه هاي انتقال گذاري  هزينه ساالنه سرمايه قيود، هزينه ساالنه4-8جدول 
  Borduria-Syldavia براي خط ارتباطي عنوان تابعي از ظرفيت انتقال

  ظرفيت خط ارتباطي
(MW) 

   قيودهزينه ساالنه
(K$/Year) 

  يگذار  در سرمايههزينه ساالنه
(K$/Year) 

   انتقالل هزينه ساالنهك
(K$/Year) 

  
0  

100  
200  
300  
350  
400  
450  
500  
600  
700  
800  
900  
 

158304  
135835  
115993  
98780  
91159  
84012  
77157  
70593  
58342  
47257  
37339  
28587 

0  
14000  
28000  
42000  
49000  
56000  
63000  
70000  
84000  
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  گذاري انتقال هاي متغير سرمايه افت هزينهي باز8-4-6-3
 و Borduriaي در كتريك ال بر بازارهاي انرژيMW400 برابر باينون، تأثير ظرفيت انتقالكا

Syldaviaنيمك  را بررسي مي.  
شور اعمال كفيت خط ارتباطي، محدوديتي بر توان عبوري بين دو ، ظردر شرايط بارگذاري غيراوج

، به Syldavia و Borduriaمولدها در . كنند  بازار، عمل ميك به عنوان يبنابراين، دو بازار. ندك نمي
 باشد،  ميMW150 فقط Borduriaه بار در كاز آنجا . كنند  مي توليدMW100 و MW500ترتيب، 

MW350 از طريق خط ارتباطي به Syldaviaها  هاي حدي توليد و لذا قيمت هزينه. شود ، منتقل مي
  بنابراين، در شرايط غيراوج،. باشد  ميMWh15/$سان و معادل ك يSyldavia و Borduriaدر 
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 يا درآمد انتقال نيز برابر صفر مك تراهمچنين، مازاد. ل، برابر صفر استمدت انتقا وتاهكارزش حدي 
  .است

كنند؛ زيرا بار محلي معادل   مي توليدMW1300 فقط Borduria، مولدهاي در شرايط بارگذاري اوج
MW900به  است و ظرفيت انتقال MW400مولدها در .  است  محدود شدهSyldavia ميزان 
MW2300ها در بازارهاي   انتقال، قيمتمكبه دليل ترا. كنند  توليد ميBorduria و Syldavia در 

. اند  قرار گرفتهMWh59/$ و MWh23/$شان، به ترتيب، در   توليد محليمقادير هزينه حدي
در شرايط بارگذاري اوج، مازاد .  خواهد بودMWh36/$ت انتقال، برابر با مد وتاهكبنابراين، ارزش 

  : ساعتي برابر است بامكترا
)8-32( h/$CShourly 1440036400 =×= 

  :آيد  ساالنه بدست ميمك در مقدار فوق، مازاد ترابا ضرب تعداد ساعات اوج
)8-33( year/$CSannual 56000000388914400 =×= 

  :گذاري انتقال برابر است  هزينه ساالنه سرمايهاين مقدار با
)8-34( year/$Tlk)T(Cv 560000004001000140 =××=⋅⋅= 

 را يگذار ، دقيقاً بخش متغير هزينه سرمايهمكسب شده از مازاد تراك بهينه، درآمد در ظرفيت انتقال
عالوه براين، اين . دهد  انتقال را پوشش نمييگذار هاما اين درآمد، بخش ثابت سرماي. پوشاند مي

اگر . رديمكرا مقدار ثابتي فرض ) k ( ظرفيت انتقالماند، زيرا براي هزينه حدي تساوي برقرار مي
  .ماند س، اين تساوي برقرار نمي مقيا اين هزينه حدي ثابت نباشد، به دليل صرفه

  1افت درآمد براي ظرفيت انتقال زيربهينهي باز7- 8-4
فهم اين اختالف ساده . گيرد  واقعي در مقدار بهينه خود قرار ميدر عمل، به ندرت ظرفيت انتقال
ها، حجيم بودن  تهاي تقاضا و قيم بيني هاي موجود در پيش خواهد بود اگر عدم قطعيت

هاي پيشين را در  گذاري هاي سرمايه گيري  و اثر تاريخي تصميمها در ظرفيت انتقال گذاري سرمايه
برداران سيستم قدرت، سيستم را مبتني بر ظرفيت واقعي انتقال،  بديهي است، بهره. نظر بگيريم
از .  بگويد ظرفيت بايد اين مقدار باشديساز نه برنامه بهيكه يككنند، نه بر اين اساس  رهبري مي

شوند، مطالعه اثر زيربهينه  ه واقعي تعيين ميك در شبمك و مازاد ترااي انرژي هاي گره ه قيمتكآنجا 
  .باشد بودن ظرفيت انتقال بر بازيافت درآمد، مهم مي

                                                           
1 Suboptimal Transmission Capacity 
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، Syldavia و Borduriaه در آن ظرفيت بهينه خط ارتباطي بين كگيريم  ال مثال دوم را در نظر ميح
 با ظرفيت ه خط انتقالكنيم ك است و ميزان درآمد و هزينه را در شرايطي محاسبه MW800معادل 

MW900ه اين ظرفيت آماده باشد، توان عبوري كبا اين فرض .  ساخته شده باشدMW900 خواهد 
 در ه توليدكدهند، در حالي   افزايش ميMW1400، توليدشان را تا Borduriaمولدهاي . بود

Syldavia به MW600 در هاي انرژي ، قيمت)2-8(و ) 1-8(با استفاده از معادالت . يابد اهش ميك 
Borduria و Syldavia به ترتيب، برابر با ،$/MWh24 و $/MWh25ارزش . شوند  محاسبه مي

، تنزل MW900 براي ظرفيت MWh1/$ به MW800 ظرفيت ي براMWh4/$ت انتقال، از مد وتاهك
  .است رده ك

  : دريافت شده، عبارتند ازمكمازادهاي ساعتي و ساالنه ترا
)8-35( h/$CShourly 9001900 =×= 

)8-36(  year/$CSannual 78840008760900 =×= 

  :، برابر است بايگذار  سرمايهاز سوي ديگر، هزينه ساالنه
)8-37( year/$T..k)T(CV 31500000900100035 =××== l 

متر است ك بهينه بود، ه ظرفيت انتقالك، نسبت به حالتي مكدر اين حالت، درآمد حاصل از مازاد ترا
  .افي نيستك شده، يگذار ينه اين سيستم انتقال بيش از حد سرمايهو براي پوشش هز

 باشد، MW700، فقط اگر ظرفيت انتقال. نيمك را بررسي 1دمتر از حكگذاري  نون حالت سرمايهكا
 فقط Borduriaمولدها در . د شدتوان عبوري از خط ارتباطي به اين مقدار، محدود خواه

MW1200) MW500 براي بار محلي و MW700 توان انتقالي به Syldavia (در قيمت 
$/MWh22نندگان در ك توليد. ردك خواهند  توليدSyldavia ،MW800 را به قيمت $/MWh29 

اين تفاضل قيمت به . آورده سازند را برMW1500 Syldaviaمانده بار  رد تا باقيكتوليد خواهند 
  : ساعتي زير خواهد شدمك ترا، باعث مازادMWh7/$ ميزان 

)8-38( year/$CShourly 49007700 =×= 

  : سال، اين امر باعث درآمدي معادل مبلغ زير خواهد شدكدر طول ي
)8-39( h/$CSannual 4292400087604900 =×= 

  : مگاواتي معادل است با700ك خط ارتباطي ي براي يگذار  سرمايهاز سوي ديگر، هزينه ساالنه
)8-40( year/$T.l.k)T(CV 24500000700100035 =××== 

                                                           
1 Underinvestment 
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، بيشتر از هزينه ساخت خط ت انتقالمد وتاهكگذاري حدي  در اين حالت درآمد حاصل از قيمت
سب شده ك از ميزان بهينه، درآمد تر نگهداشتن ظرفيت انتقال  عبارت ديگر، پايينبه. باشد انتقال مي

  .دهد را افزايش مي
 داراي Syldavia و Borduriaه در آن خط ارتباطي بين كگيريم  نون مثال سوم را در نظر ميكا

 بيش از حد، تأثيري يگذار ، اين سرمايهدر دوره بار غيراوج. باشد  ميMW500 ظرفيت انتقال
ارزش حدي . ندك گذارد، زيرا در آن زمان، حتي ظرفيت بهينه، قيدي بر عبور توان ايجاد نمي نمي

 بار، اوج در دورهاز سوي ديگر، . ماند ل و درآمد انتقال، مساوي صفر باقي ميمدت انتقا وتاهك
 Borduriaلذا، مولدهاي . ندك  ظرفيت خط ارتباطي استفاده ميMW500م از تمامي بردار سيست بهره

 فقط Syldavia در ه توليدك داشته باشند، در حالي MW1400قادر خواهند بود توليدي معادل 
MW2200در  انرژيه قيمتكدهند  نشان مي) 2-8(و ) 1-8(معادالت . باشد  مي Borduria و 

Syldavia به ترتيب ،$/MWh24 و $/MWh57ت انتقال، مد وتاهكبنابراين، ارزش حدي . باشد  مي
 MWh36/$، معادل MW400  ه اين مقدار براي ظرفيت انتقالك است، در حالي MWh33/$برابر 
  .بود

  : بار، برابر است باسب شده در دوره اوجك، مكمازاد ترا
)8-41( h/$CShourly 1650033500 =×= 

  :شود م به صورت زير محاسبه ميك بار داده شده، مازاد ساالنه تراباتوجه به دوره زماني اوج
)8-42( year/$CSannual 64168500388916500 =×= 

  : عبارت است ازيگذار  سرمايهاز سوي ديگر، هزينه ساالنه
)8-43( year/$T.l.k)T(CV 700000005001000140 =××== 

سب شده در ظرفيت بهينه ك در اين حالت، بيشتر از مقدار مكسب شده توسط مازاد تراكدرآمد 
فايت ك بيش از حد در سيستم انتقال، يگذار  براي پوشش دادن هزينه سرمايهباشد؛ اما  ميانتقال
  .ندك نمي

 باشد، MW300، فقط اگر ظرفيت انتقال. نيمك متر از حد، توجه ميك يگذار حال به حالت سرمايه
 نيز، محدود ه در دوره بار غيراوجك بار، بلاوجتوان عبوري از خط ارتباطي، نه تنها در شرايط 

  .خواهد بود
 MW300 براي بار محلي و Borduria ،MW450) MW150، مولدها در هاي بار غيراوج در دوره

، ميزان Syldavia مولدهاي. كنند  مي توليدMWh5/14/$ با قيمت) Syldaviaمنتقل شده به 
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MW150 در قيمت $/MWh16مانده  كنند تا باقي  توليد ميMW450 بار Syldavia را برآورده 
  :شود  زير ميمك باعث ايجاد مازاد تراMWh5/1/$اين اختالف قيمت به ميزان . سازند

)8-44( h/$/CShourly 450501300 =×= 

آوري   دالر، جمع2191950، درآمد تراكم به ميزان ساعت بار غيراوج4871بدين ترتيب طي 
  .شود مي

 از طريق خط MW300ه از آن ككنند،   مي توليدBorduria ،MW1200 بار، مولدهاي در دروه اوج
. ودش  توليد ميSyldavia توسط مولدهاي MW2400شود و بدين ترتيب،  ، منتقل ميانتقال
. باشند  ميMWh51/$ و MWh22/$، به ترتيب، Syldavia و Borduriaهاي حدي در  قيمت

  : ساعتي برابر است بامكبنابراين مازاد ترا
)8-45( h/$)(CShourly 117002261300 =−×= 

 به دست مك مازاد ترا45501300$باشد،   ساعت مي3889 بار، ه دوره زماني اوجكبا فرض اين
 47693250$م به ك و بار اوج، ميزان درآمد ساالنه ترابا توجه به هر دو دوره بار غيراوج. آيد مي
، MW300ك خط ارتباطي با ظرفيت ي براي يگذار  سرمايهاز سوي ديگر، هزينه ساالنه. رسد مي

  :معادل است با
)8-46( year/$T.l.k)T(CV 420000003001000140 =××== 

ه كل، از هزينه ساخت شبوتاه مدت انتقاكگذاري حدي  در اين حالت، درآمد حاصله از قيمت
آمد ، در متر از ميزان بهينهك در مقداري به بيان ديگر، نگهداشتن ظرفيت انتقال. انتقال، بيشتر است

  .افتد  بيشتر اتفاق ميمكدهد؛ زيرا ترا حاصله را افزايش مي

   اثر صرفه مقياس8- 8-4
 متناسب با توان  در تجهيزات انتقال،يگذار ه هزينه سرمايهكرديم كنون فرض كدر بحث خود، تا

ن است ثابت و كه سهم قابل توجهي از اين هزينه ممكنظر نگرفتيم اين حقيقت را در . انتقالي است
ساز را برداريم و دوباره  اجازه دهيد، اين فرض ساده.  باشدبه عبارت ديگر، مستقل از ظرفيت انتقال

ل هزينه ساخت كاز  ،FC را با لحاظ مؤلفه هزينه ثابت، Syldavia و Borduriaخط ارتباطي بين 
  :، در نظر بگيريمTCخط، 

)8-47( )T(CC)T(C VFT +=
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شويم، ميزان هزينه ثابت، به هيچ وجه تأثيري   مصمم مي پروژه توسعه انتقالكوقتي براي اجراي ي
ن است دور از ذهن به كاين امر در نگاه اول، مم. ه ساخته خواهد شد، نداردكبر ظرفيت خطي 

ايم پروژه را بپذيريم، لذا ملزم به پرداخت هزينه  نيد تصميم گرفتهكبه هر حال، فرض . نظر رسد
اگر اين هزينه پرداخت شود، تأثيري بر تصميمات بعدي، از جمله ظرفيت خط، . ثابت هستيم

  .نخواهد داشت
ه مؤلفه ثابت هزينه خط، كنيد كفرض . گيريم را در نظر ميت، مثال دوم هاي ثاب براي درك هزينه

يلومتر ك 1000 براي يگذار ل هزينه سرمايهك است و اين هزينه بايد به km/year 20000/$ بالغ بر 
ل را به سمت باال كاين هزينه ثابت، منحني هزينه .  اضافه شودBorduria - Syldaviaمسافت بين 

ه خط ارتباطي با ظرفيت كنيم كفرض . دهد و تأثيري بر محل حداقل اين منحني ندارد  ميانتقال
ه در بخش كطور  در اين صورت، همان. بهينه ساخته شده و تمامي اين ظرفيت در دسترس است

ها، دقيقاً  ز اختالف قيمته درآمد حاصله اكاي است  اي به گونه هاي گره قبل ديديم، الگوي قيمت
، مكاز سوي ديگر، درآمدهاي ترا. دهد بخش متغير هزينه ساخت خط انتقال را پوشش مي

  .پوشاند ثابت هزينه ساخت خط ارتباطي را نمي مؤلفه
يعني محدود ساختن ظرفيت ) Hogan) 1999 روش بازيافت اين زيان درآمد، روش پيشنهادي كي

 خط كه مالكنيم ك را در شرايطي محاسبه ت انتقالمد وتاهكجازه دهيد درآمد ا. در دسترس است
  از ظرفيت خط را در اختيارMW650، فقط MW800امل خط كانتقال به جاي ارائه ظرفيت 

 Syldavia ، MW650 و Borduriaوري بين ترتيب، توان عب بدين. م قرار دهدبردار سيست بهره
اهش خواهند داد، در حالي ك MW1150  خود را به  ميزان توليدBorduriaمولدهاي . خواهد بود

، )2-8(و ) 1-8(با استفاده از معادالت . يابد  افزايش ميMW850 به Syldaviaه توليد در ك
  خواهدMWh30/$  و MWh21/$، به ترتيب، برابر Syldavia و Borduria در هاي انرژي قيمت

  .يابد  افزايش ميMWh5/8/$  به MWh4/$ از مدت انتقال وتاهكارزش حدي . بود
  :مازادهاي ساعتي و ساالنه عبارتند از

)8-48( h/$/CShourly 552558650 =×=
 

)8-49( year/$CSannual 4839900087605525 =×=

  :شود  به صورت زير محاسبه مييگذار  سرمايهسوي ديگر، هزينه ساالنهاز 
)8-50( year/$T.l.kC)T(C FV 4803200080010003520000000 =××+=+= 
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ت هاي ثاب في در پوشاندن هزينهك، درآمد اضافي م از ظرفيت انتقالMW150در اين حالت، حذف 
  .ندك ير ايجاد ميو متغي

شود و ارزش   ميهاي بيشتري در قيمت ، باعث ايجاد اختالفاحتكار مقداري از ظرفيت انتقال
 بابت يه، خواستار پرداخت بيشتركاربران شبكن است كبنابراين، مم. دهد  را افزايش ميانتقال

هاي  ان، هزينهكترتيب نه تنها مال ان اين خط جديد باشند و بدينك از مال1خريد حقوق مالي انتقال
  .برد ه سود هم خواهند كدهند، بل خود را پوشش مي

باشد، اين تأثير را به   مي4-8ه مشابه جدول ك، 5-8جدول . نون، مثال سوم را در نظر بگيريدكا
 باقي MW400ت، هاي ثاب ارتباطي، مستقل از هزينهظرفيت بهينه خط . دهد صورت ساالنه نشان مي

  .ماند مي
 باشد و تمامي اين ظرفيت در دسترس  ه خط ارتباطي با ظرفيت بهينه ساخته شدهكنيم ك فرض 
وي است اي به نح هاي گره ه در بخش قبل ديديم، الگوي قيمتكگونه  در اين صورت، همان. باشد

. پوشاند  را ميها، دقيقاً قسمت متغير هزينه ساخت خط انتقال ه درآمد حاصل از اختالف در قيمتك
  .دهد ، مؤلفه ثابت هزينه ساخت خط ارتباطي را پوشش نميمكاز سوي ديگر، درآمدهاي ترا

، اثر در طول دوره بار غيراوج. نيمك، بازيابي اهش ظرفيت انتقالككوشيم هزينه ثابت را با  حال مي
، نشان داده 6-8ت انتقال، در جدول مد وتاهكميزان ظرفيت در دسترس قرارداده شده بر روي درآمد 

  .است شده
 year4383900/$ را از صفر تا ، درآمد انتقالMW200  به MW400اهش ظرفيت در دسترس از ك

، اطالعات 7-8جدول . اهش درآمد خواهد شدكاهش بيشتر ظرفيت، باعث ك. دهد افزايش مي
  .گذارد  مي، در اختيارمشابهي براي دوره بار اوج

نما، با در نظر گرفتن  اين تناقض. آورد اهش ظرفيت در دسترس، درآمد را پايين ميكدر اين حالت، 
ثر و براي ك بار، در طرف چپ حداظرفيت، براي دوره اوج. ه سادگي قابل حل است، ب4-8ل كش

ل دوره بار اوج، از كه سهم كبا اين فرض . ثر قرار گرفته استك، در طرف راست حدابار غيراوج
، اهش ظرفيت انتقالك با نتقالت امد وتاهكسهم دوره بار غيراوج، خيلي بيشتر است، افزايش درآمد 

  .پذير نيست انكام
ه اثرات ناشي از عدم تصميم به ساخت خط كار داريم، مهم است كت سروهاي ثاب هرگاه با هزينه

 برابر صفر خواهد هزينه انتقالبديهي است، در اين حالت، .  در مكان اول را در نظر بگيريمانتقال
                                                           
1 Financial Transmission Rights 
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ه برابر با كثر مقدار خود خواهد بود ك، در مثال سوم، در حدابا اين وجود، هزينه قيود. بود
$/year158304ه احداث خط انتقال در كگيريم  بنابراين، نتيجه مي.)  را ببينيد5-8جدول . (باشد  مي

اهش ك year150012000/$ به year158304000/$ل هزينه از كه كر است پذي صورتي توجيه
  .يابد مي

ت و هاي ثاب شامل هزينه (هاي انتقال گذاري  قيود، هزينه ساالنه سرمايههزينه ساالنه 5-8جدول 
-Borduria خط ارتباطي  از ظرفيت انتقالل هزينه ساالنه انتقال به صورت تابعيكو ) متغير

Syldavia  
ظرفيت 
خط 
  ارتباطي
(MW) 

 هزينه ساالنه
  قيود

(K$/Year) 

 هزينه ساالنه
 يگذار سرمايه

  ثابت
(K$/Year) 

 هزينه ساالنه
 يگذار سرمايه

  متغير
(K$/Year) 

 هزينه ساالنه
 يگذار سرمايه

(K$/Year) 

ل هزينه ك
   انتقالساالنه

(K$/Year) 

0 

100  
200  
300  
350  
400  
450  
500  
600  
700  
800  
900 

158304  
135835  
115993  
98780  
91159  
84012  
77157  
70593  
58342  
47257  
37339  
28587 

20000  
20000  
20000  
20000  
20000  
20000  
20000  
20000  
20000  
20000  
20000  
20000 

0  
14000  
28000  
42000  
49000  
56000  
63000  
70000  
84000  
98000  
112000  
126000 

20000  
34000  
48000  
62000  
69000  
76000  
83000  
90000  
104000  
118000  
132000  
146000 

178304  
169835  
163993  
160780  
160159  
160012  
160157  
160593  
162342  
165257  
169339  
174587 

   در دوره بار غيراوجمك ترا متغير بر مازاد تأثير ظرفيت انتقال6-8جدول 
ظرفيت در 
  دسترس
(MW) 

 در توليد
Borduria  

(MW) 

 در توليد
Syldavia  

(MW) 

 در هزينه حدي
Borduria  
($/MWh) 

 در هزينه حدي
Syldavia 
($/MWh) 

 مازاد

  ساعتي
($/Year) 

 مازاد

  ساالنه
($/Year) 

100  
200  
300 

250  
350  
450 

350  
250  
150 

5/12 

5/13 

5/14 

20 

18 

16 

750  
900  
450 

3653250 

4383900 

2191950 
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   در دوره بار اوجمك ترا متغير بر مازاد تأثير ظرفيت انتقال7-8جدول 
ظرفيت در 
  دسترس
(MW) 

 در توليد
Borduria  

(MW) 

 در توليد
Syldavia  

(MW) 

 در هزينه حدي
Borduria  
($/MWh) 

 در هزينه حدي
Syldavia  
($/MWh) 

 مازاد

  ساعتي
($/Year) 

 مازاد

  ساالنه
($/Year) 

100  
200  
300 

1000  
1100  
1200 

2600  
2500  
2400 

20  
21  
22 

65  
63  
61 

4500  
8400  
11700 

17500500  
32667600  
45501300 

  باسه  يك مثال سه9- 8-4
 ها در ظرفيت انتقال گذاري  و بازيافت سرمايهيرشف بر ارزش انتقالكنون بايد تأثير قانون ولتاژ كا

 10-8ل كبه منظور نمايش اين مسأله، از سيستم سه باسه نشان داده شده در ش. نيمكرا بررسي 
ه هر سال قابل تقسيم به دو دوره تقاضا كرات تقاضا را با فرض ايناثر تغيي. ردكاستفاده خواهيم 

.  است  هر بازه و بار در هر باس، ارائه شدهي، طول زمان8-8در جدول . گيريم باشد، در نظر مي مي
ها دنبال  ساني را در تمامي باسكل بار، الگوي يينيد، بر خالف مثال دو باسه قبلي، پروفاكدقت 
  .ندك نمي

 در هر باس به طور خطي با ميزان خروجي، ه هزينه حدي توليدكدهد   نشان مي9-8جدول 
افي رقابتي هستند كي در هر باس به قدر كتريكه بازارهاي الكنيم ك بازهم فرض مي. يابد افزايش مي

  .باشد  در هر باس برابر هزينه حدي مي انرژيو قيمت
آن خط ) cl(و طول ) cT(، با ظرفيت c مربوط به خط انتقال  انتقاليگذار  سرمايهه ساالنههزين

  :متناسب است
)8-51( ccccc Tlk)T( ⋅⋅=Ω 
 برابر با ،)ck( براي مبناي واحد طول خط يگذار  ساالنه سرمايهه در آن هزينه حديك

$/(MW.km.year)50نيم تمامي خطوط در مثال سه باسه، داراي ك براي سادگي، فرض مي. باشد  مي
  .تانس مساوي باشندكيلومتر و بنابراين راك 600 ساني معادلكطول ي

 و هزينه يبردار ه مجموع هزينه بهرهك است، به قسمي هاي خطوط انتقال يين ظرفيتهدف، تع
سازي بايد در طول عمر مورد انتظار  اين حداقل. ، براي اين شبكه حداقل باشديگذار سرمايه

هاي متوالي  ه الگوي بار در سالكنيم ك ه در اين مثال، فرض ميكاز آنجا . سيستم صورت پذيرد
ار با ضرب كاين .  ساعت معادل انجام دهيمك را در ييساز توانيم اين بهينه شود، مي رار ميكت
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h×=τ( براي هر دوره بار در طول زمان آن يبردار هزينه بهره )h و21901 ×=τ  و 65702
)h( سال كم آن بر تعداد ساعات يتقسي ×=τ  اين بنابراين، تابع هدف. پذير است  انجام87600

  : به صورت زير خواهد بوديساز مسأله بهينه
)8-52( 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

τ
⋅⋅

+
τ

⋅⋅
+

τ
⋅⋅

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

τ
τ

∑ ∑
=

= ∈

2

1

2
2
1t

t

BCACBCACACACACABAB
iti

}C,B,A{i
iti

p

T,T,T

TlkTlkTlkPbPamin
BCACAB

oooo

 

  
 و بازيافت تقاليرشف بر ارزش انكباسه براي نمايش اثر قانون ولتاژ   سيستم سه10-8ل كش

 هاي انتقال گذاري سرمايه

   در دوره بار اوجمك ترا متغير بر مازاد تأثير ظرفيت انتقال8-8جدول 
 2بازه  1بازه  

 6750 2190 )ساعت(دوره زماني 

 0 0 )مگاوات (Aبار در باس 

 5000 10000 )مگاوات (Bبار در باس 

 10000 2500 )مگاوات (Cبار در باس 

  ي در مثال سه باسه كتريك ال انرژي هزينه حدي9-8جدول 
 (MWh/$)هزينه حدي (MW)ظرفيت  باس

A 5000 
AP/ 20030 + 

B 7000 
BP// 3510030 + 

C 8000 
CP// 7510030 + 
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 اعمال 1 براي تقاضا در بازه KVL و KCLه توسط ك، مقيد به قيود زير است يساز اين بهينه
  :شود مي
  
)8-53( 

01111 =+−+ AAACAB DPff  
01111 =+−+− BBBCAB DPff  
01111 =+−−− CCBCAC DPff  

0111 =−+ BCACAB fff 
  :2و براي تقاضا در بازه 

  
)8-54( 

02222 =+−+ AAACAB DPff  
02222 =+−+− BBBCAB DPff  
02222 =+−−− CCBCAC DPff  

0222 =−+ BCACAB fff 
 آنها باقي بماند  متر از ظرفيت مربوطهكعالوه براين، توان عبوري از خطوط، طي هر دوره بايد 

  ):رديمك نون، اين قيد را لحاظ نميكتا(
  
)8-55( 

ABABAB Tf,f ≤21  
ACACAC Tf,f ≤21  
BCACBC Tf,f ≤21 

متر از ك ينهايتاً، طي هر دوره تقاضا، خروجي مولدهاي متصل شده به هر باس بايد در مقدار
  : آنها باقي بماند ظرفيت نامي

  
)8-56( 

max
AA

max
AA PP;PP ≤≤ 21  

max
CB

max
BB PP;PP ≤≤ 21  

max
CC

max
CC PP;PP ≤≤ 21 

توان آن را به روش  بسيار پيچيده است، اما مي درجه دوم، براي حل دستي، يساز اين مسأله بهينه
، توان ، توزيع بهينه توليد12-8 و 11-8هاي  لكش.  حل نمود1گسترده   صفحهك يكمكعددي به 

در جدول . گذارند ياي را براي دو دوره تقاضا، به نمايش م هاي گره عبوري از خطوط و قيمت
 1هاي  ه طول زمان بازهكاز آنجا . است  ارائه شده يبردار هاي بهره ، جزئيات مربوط به هزينه10-8
دهند، هزينه هر بازه، به ترتيب، به  كل دوره را به خود اختصاص مي% 75و % 25، به ترتيب 2و 

                                                           
1 Spread Sheet 
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نمايش داده ) 0/75h/$( چهارم ساعت  بر سهو دالر) 0/25h/$(صورت دالر بر يك چهارم ساعت 
 براي يبردار لذا، هزينه بهره. كنند هاي توليد، طول مدت هر بازه را منعكس مي هزينه. است شده 

 ساعت ك با ضرب هزينه يهزينه ساالنه. باشد هاي هر بازه، مي  ساعت معادل با جمع هزينهكي
  .آيد  سال به دست ميك تعداد ساعات يمعادل در

  
 1اي براي تقاضا در بازه  هاي گره  بهينه، توان عبوري از خطوط و قيمت توزيع توليد11-8ل كش

  
 2اي براي تقاضا در بازه  ههاي گر  بهينه، توان عبوري از خطوط و قيمت توزيع توليد12-8ل كش
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  بهينه ساعتي براي مثال سه باسهيبردار  هزينه بهره10-8جدول 

 1بازه  باس
($/0/25h) 

 2بازه 
($/0/75h) 

   ساعت معادلكهزينه ي
($/h) 

  هزينه ساالنه
($/year) 

A 3687 28233 31920 279619200 

B 18827 31817 50644 443641440 

C 5519 44184 49703 435398280 

 1158658920 132267 104234 28033 مجموع

هاي  ، همچنين ظرفيت بهينه هر خط و هزينه، توان عبوري از هر خط انتقال8-11در جدول 
ها به  ي از بازهكتوان عبوري از هر خط در ي. اند ه شده ساعتي و ساالنه مربوطه ارائيگذار سرمايه
 يبردار ل هزينه بهرهكه كاز آنجا ). ندك و لذا ميزان ظرفيت بهينه را تعيين مي(رسد  ثر خود ميكحدا

ي از ك يم دركامل، دست كم، تمامي ظرفيت خط بايد به طور يردك  را حداقل يگذار و سرمايه
، ظرفيت C و Bهاي  در اين حالت خاص، توان عبوري بين باس. ها مورد استفاده قرار گيرد بازه

  .گيرد امالً به كار ميكهاي مخالف،   را در هر دو بازه، البته در جهتC و Bخط بين 
 اطالعات را براي هر بازه، ، اين8-12جدول . نيمك اي و درآمدها توجه مي هاي گره نون به قيمتكا

ه، مقادير مثبت، كدر حالي . ها به مولدهاست مقادير منفي، بيانگر پرداخت. ندك خالصه مي
درآمدها براي هر بازه، متناسب با طول زمان آن دوره و . دهد ها به بارها را نمايش مي پرداخت

نشان (ل كمجموع . باشد ميدار درآمد براي هر بازه   ساعت معادل، متوسط وزنكدرآمدها براي ي
تواند  ه ميكم است كل تراك، بيانگر مازاد )8-12داده شده در گوشه پايين، سمت چپ در جدول 

ه در جدول ك ساعتي يگذار ل سرمايهكاين مقدار، دقيقاً با هزينه . سب شودك ساعت معادل كدر ي
ت، در غياب مد وتاهكگذاري حدي  ه قيمتكدهد  اين تساوي نشان مي.  ارائه شد، برابر است8-10

  .ندك  ايجاد ميهاي انتقال گذاري افي براي پوشش هزينه سرمايهكت، درآمد هاي ثاب هزينه
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   سه باسه در مثاليگذار هاي سرمايه هاي بهينه خطوط و هزينه  ظرفيت11-8جدول 

 خـط
توان عبوري در 

  1بازه 
(MW) 

توان عبوري در 
 2بازه 

(MW) 

 ظرفيت بهينه
(MW) 

هزينه 
 يگذار سرمايه
 (h/$) ساعتي

هزينه 
 يگذار سرمايه
 (year/$)ساالنه

A-B 1963 1500 1963 6723 58891939 

A-C 576 2887 2887 9887 86612631 

B-C 1387- 1387 1387 4750 41612636 

 187117206 21360 :كل 

 اي و درآمدها در مثال سه باسه هاي گره  قيمت12-8جدول 
 درآمدها اي هاي گره قيمت

  1بازه  باس
($/MWh) 

 2بازه 
($/MWh) 

 1بازه 
($/0.25h) 

 2بازه 
($/0.75h) 

  ساعت معادل
($/h) 

A 62/9 16/15 6105- 49885- 55990- 

B 3/21 01/16 17839 1356 19195 

C 63/11 88/18 2359- 60514 58155 

 21360 11985 9375 ــلك

  براي هر خط در مثال سه باسهيگذار هاي سرمايه  و هزينهمك درآمدهاي ترا13-8جدول 
 2بــازه  1بــازه 

خط
تفاوت  

 قيمت
($/MWh) 

توان 
عبوري 
(MW) 

  درآمد
($/0.25h) 

تفاوت 
قيمت 

)$/MWh( 

توان 
عبوري 
(MW) 

  درآمد
($/0.25h) 

ــل ك
  درآمد

)$/h( 

هاي  هزينه
  يگذار سرمايه

($/h) 

A
-B

 

68/11 1963 5732 85/0 1500 956 6688 6723 

A
-C

 

01/2 576 289 72/3 2887 8055 8344 9887 

B
-C

 

67/9- 1387- 3353 86/2 1387 2975 6339 4750 

 21360 21360 11986  9374 ــلك
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توسط هر خط، در هر بازه و » شده سبك«، اطالعات مورد نياز براي محاسبه درآمد 13-8جدول 
اي  هاي گره مترديم، در قيك بحث 6ه در فصل كگونه  همان. آورد در ساعت معادل را فراهم مي
.  باشد م نشدهكننده آن دو باس، متراك ه خط متصلكشود، حتي وقتي  بين دو باس تفاوت ايجاد مي

ه به ك است MW576 ، برابر با C     و Aهاي  ، توان عبوري از خط بين باس1براي مثال، طي بازه 
، B-C و A-Bم در خطوط كن حال، ترابا اي. متر استك) MW2887(خوبي از ظرفيت اين خط 

-A  بنابراين، توان عبوري از خط . ندك  ايجاد ميC و Aهاي   را بين گرهMWh02/2/$ تفاوت قيمت

Cآورد ، درآمدي معادل مبلغ زير را بوجود مي:  
)8-57(  $/0/25h //R ,AC 2892500225761 =××= 

 :شود سب ميكابر است، درآمد زير ه توان عبوري از اين خط با ظرفيتش برك، زماني 2در بازه 

)8-58( $/0/75h //R ,AC 805575072328872 =××=
 

اين . باشد  ميh 8344/$ ساعت معادل، برابر با كتوسط اين خط در ي» جمع شده«بنابراين، درآمد 
به طور مشابه، توان . ، برابر نيست11-8، ارائه شده در جدول )h9887/$(درآمد با هزينه اين خط 

با اين . متر استك) MW1963(، از ظرفيت اين خط 2، در بازه A-B از خط MW1500عبوري 
ه كدهند  اين نتايج نشان مي. ندك  در دو سر خط، قدري درآمد ايجاد ميهاي قيمت وجود، تفاوت

 يگذار  از خطوط به صورت منفرد، با هزينه سرمايهك مربوط به هريSRMCدرآمدهاي ساعتي 
، دقيقاً مكل تراك ه مازادكدهد  ، نشان مي13-8با اين وجود، جدول .  آنها، مطابق نيست ساعتي

اين نتيجه يك تصادف نيست و براي همه . ندك  را بازيافت ميه انتقالك اين شبيگذار هزينه سرمايه
ت برق باشد، ك شركه، يكل شبك كاگر مال. باشد دگي، برقرار مياي از پيچي ها، با هر درجه هكشب

از سوي ديگر، تحت چنين شرايطي، . ندك لي ايجاد نميك بين خطوط، مش1اين يارانه متقاطع
ه كنيم كبراي مثال، فرض . ه، واضح نيستككنندگان از شب  به مصرفFTRچگونگي فروش 

 توسط يك شركت تجاري انتقال A-C باشد، و خط 2ت متصديكشر متعلق به B-C و A-Bخطوط 
اي تخصيص داده شود، مالك خط  هاي گره اگر درآمدها بر اساس تفاوت قيمت. ساخته شده باشد

A-C فقط $/h8344اش، يعني   از هزينه$/h9887از سوي ديگر، شركت متصدي . كند  را بازيابي مي
ه درخصوص كان شبكره بين كاربران و مالكهمچنين مبناي مذا. كند ش بازيابي ميا بيش از هزينه

  .، مشخص نيستFTRخريداري 

                                                           
1 Cross-subsidization 
2 Incumbent 
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  1 مفهوم شبكه مرجع10- 8-4
ردن مجموع هزينه ك جديد را با حداقل  خط انتقالكهاي قبل، ظرفيت بهينه ي هاي بخش در مثال

ل سيستم، كحفظ اين تعادل در . رديمكهاي انتقال، مشخص  گذاري  و هزينه سرمايهيبردار بهره
 و انتقال به صورت  است؛ زيرا توليد محيط رقابتيكگذاري در ي چالش بزرگي براي مراجع قانون

 يه انتقال به صورت انحصاركه شبكنيم كاگر فرض . شوند  مييبردار نهادهاي جداگانه بهره
گذاريها  هايي به وجود آورد كه ميزان مناسبي از سرمايه گذار بايد انگيزه شود، قانون  مييبردار بهره

لي سيستم كارآيي كگيري  گذار به روشي براي اندازه بدين منظور، اين قانون. رديدر انتقال انجام گ
  .افتني استي ه مرجع دستك شبك يكمكاين امر، به . ز داردنيا
ه موجود، بدون كه از نظر ساختاري با شبكاي است  هكل آن، شبكترين ش ه مرجع، در سادهك شبكي

. است  بهينهي، داراي ظرفيتاز سوي ديگر، هر خط انتقال. سان استكتغيير در مولدها و بارها، ي
 تفاوت مهم، اين كاما ي. شوند طابق با روش ارائه شده در مثال فوق، تعيين ميهاي بهينه، م ظرفيت
ل سيستم انتقال، ك يا چند خط جديد، روند مذكور به ك ظرفيت ييساز ه به جاي بهينهكاست 

  .شود شامل خطوط جديد و فعلي، اعمال مي
 در مقابل آن مقايسه يتوان به طور عين يه واقعي را مكه شبكاي است  هكه مرجع، شبك شبكلذا، ي
 بهينه، محاسبه و با مقادير مشابه در مكهاي ترا  بهينه و هزينهيگذار هاي سرمايه ميزان هزينه. نمود

ه مرجع و كهاي خطوط خاص، در شب همچنين، با مقايسه ظرفيت. شوند سيستم واقعي، مقايسه مي
هاي متروك  گذاري همچنين، سرمايه. شود  جديد مشخص مييگذار عي، نياز به سرمايهه واقكدر شب

ها در  تفاوت.  بهينه و واقعي نيز قابل اجراستيبردار هاي بهره اي بين هزينه مقايسه. شوند ار ميكآش
 كارآيي يكتواند به عنوان معياري از  ه واقعي و مرجع ميكن شبها، بي گذاري  و سرمايهيبردار بهره
هاي مالي را  تواند بر اين اساس، انگيزه گذار مي سپس، قانون. ، مورد استفاده قرار گيردت انتقالكشر

  .تنظيم نمايد
 مثال، براي. م در تئوري اقتصاد استكاي مح  طوالني و پايهيه مرجع، داراي داستانكمفهوم شب
Boiteux) 1949( ،Nelson) 1967 ( وFarmerاران ك و هم)را ببينيد) 1995.  

                                                           
1 Reference Network 
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   تعميم11- 8-4
گذاري و اهداف   را به منظور قيمت مسأله توسعه انتقالبندي عمومي در اين بخش، فرمول

تعيين . باشد با طراحي بهينه ميه انتقال كار به معناي تعيين يك شبكاين . نيمك گذاري ارائه مي قانون
در . نياز دارد 1 مقيد-امنيت ) OPF(ه مرجعي، به حل نوعي از مسأله پخش بار بهينه كچنين شب

بندي   متداول، فرمولDC پخش بار بهينه ك يكمكتوان اين مسأله را به  ل آن، ميكترين ش ساده
.  انتقال است ساالنه و هزينه ساالنهردن مجموع هزينه توليدك، حداقل يساز هدف اين بهينه. ردك

هاي اجزاء سيستم، مقيد است و  يرشف و نيز محدوديتك به قوانين ولتاژ و جريان يساز اين بهينه
 ساالنه را  منحني تداوم باركمكسطح تقاضا به ه پيشتر تشريح شد، بايد چندين كطور  همان

در نهايت، بايد پيشامدهاي محتمل خروج تجهيزات انتقال و توليد را نيز در نظر . پوشش دهد
  .رديبگ

   نمادها8-4-11-1
  :به منظور نمايش رياضي مسأله، به معرفي نمادهاي زير نياز داريم

np  :هاي تقاضا عداد بازهت 

nb   :ها تعداد باس 

ng  :تعداد مولدها 

nl  :تعداد خطوط 

nc  :تعداد پيشامدها 

pτ  : طول زماني بازه تقاضايp 

pD  :براي بازه يا هبردار تقاضاي گر p 

gC  :مولد هزينه توليد g 

pgP :مولد توليد g طي بازه تقاضاي ،p 

pP  :براي بازه تقاضاي يا بردار توليدات گره p 
maxP  :يا ثر توليدات گرهكبردار حدا 
minP  :يا بردار حداقل توليدات گره 
oA  : شاخه براي سيستم سالم-ماتريس تالقي گره  

                                                           
1 Security Constrained Optimal Power Flow 
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cA  : شاخه براي پيشامد -ماتريس تالقي گره c 

bT  :ماتريس حساسيت براي سيستم سالم 
cH  :ريس حساسيت براي پيشامد ماتc 

bk  :براي خط يگذار  سرمايههزينه ساالنه b بر حسب $/(MW.km.year) 

bl  : طول خطb يلومترك برحسب 

bT
 bظرفيت خط :  

T  :ظرفيت خطوطبردار  
o
pF  : بردار توان عبوري از خطوط براي سيستم سالم در بازهp 
c
pF  :بردار توان عبوري از خطوط براي پيشامد c  در بازه p 

دهد به صورت زير تعريف  هاي عبوري ربط مي ها را به توان  كه تزريقHماتريس حساسيت 
  :شود مي

)8-59( [ ] [ ][ ] [ ] ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= − 10

00
r

bus

T
d Y

.A.YH 

rها است و  ، ماتريس قطري ادميتانس شاخهdYه در آن ك
busY از حذف سطر و ستون مربوط به 

r( سيستم  در ماتريس ادميتانسباس مرجع
busY(ساختن 1، به منظور غيرمنفرد r

busY حاصل ،
  :شوند  ناميده مي2، عوامل حساسيت)H(عناصر ماتريس حساسيت . شود مي
 

n

k
in P

Fh
Δ
Δ

= 

در . دهد  ربط ميnه  را به افزايش تزريق در گرi، تغيير توان عبوري از شاخه اين عامل حساسيت
هاي مدارهاي  ه و راكتانسك متداول، اين عوامل حساسيت فقط به توپولوژي شبdcمدل پخش بار 

اي با توپولوژي ثابت، عوامل  هكبنابراين، براي شب. اند و از شرايط بارگذاري مستقلند ه وابستهكشب
  .شوند ، ارزيابي ميحساسيت ثابت هستند و بدون لحاظ عرضه و تقاضا

Wood و Wollenberg) 1996 (ه اگر شاخه كدهند  نشان ميiهاي   باسu و v ،را متصل سازد 
 زير  به صورت،nننده ارتباط بين توان عبوري از آن شاخه و تزريق در باس ك عوامل حساسيت بيان
  :قابل محاسبه هستند

                                                           
1 Nonsingular 
2 Sensivity Factors 
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)8-60( )XX(
XP

Fh vnun
uvn

k
in −=

Δ
Δ

=
1 

r (1وس ماتريس ادميتانس مختصر شدهكعناصري از مع vnXو unXه در آن، ك
busY(باشند ، مي .

 مستقل از اين يساز اند، نتيجه مسأله بهينه نا وابستهگرچه مقادير عوامل حساسيت به انتخاب گره مب
  .انتخاب است

  بندي مسأله  فرمول8-4-11-2
  :، به صورت زير قابل بيان استيساز  اين مسأله بهينهتابع هدف

)8-61( ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+τ∑ ∑ ∑

= = =

np

p

ng

g

nl

b
bbbpggpT,P

TlkPCmin
bpg 1 1 1

 

دهد، بايد معادالت پخش   سال را پوشش ميك تقاضا در طول يه اين مسأله چندين بازهكاز آنجا 
به .  از خطوط را براي هر بازه برآورده سازدكهاي ظرفيت هر ي بار در سيستم سالم و محدوديت

   :، اين قيود عبارتند ازنظر از تلفات  و با صرفdcبندي پخش بار   فرمولكمك
)8-62( 0=+− ppp DPFA oo 
)8-63( )DP(HF ppp −= oo 
)8-64( 0≤− TFp

o 
)8-65( np,pTFp 10 =≤−− o 

يرشف به دست آمده است و ايجاب كه از قانون جريان ك است يا ، قيد تعادل گره)62-8(معادله 
، )63-8(قيد . باشدل توان خروجي از آن گره برابر ك گره بايد با كل توان ورودي به يكه كند ك مي

دو معادله . ندك يرشف بيان ميكهاي عبوري و تزريقات را براساس قانون ولتاژ  ارتباط بين توان
همچنين، همه اين قيود بايد براي . باشند آخر، نشانگر قيود حرارتي در توان عبوري از خطوط مي

  :هاي تقاضا، برآورده شوند  از بازهكهر پيشامد و در هر ي
)8-66( 0=+− pp

c
p

c DPFA 
)8-67( )DP(HF pp

cc
p −= 

)8-68( 0≤− TFc
p 

)8-69( nc,c;np,pTFc
p 110 ==≤−− 
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  : مولدها رعايت شود بايد حدود توليديساز و باالخره، در بهينه
)8-70( np,pPPP max

p
min 1=≤≤ 

تواند هر مقدار   تعيين ظرفيت حرارتي بهينه خطوط است، اين متغير مييساز از آنجا كه هدف بهينه
  :مثبتي باشد

)8-71( ∞≤≤ T0 

  سازي  پياده8-4-11-3
هاي بهينه   و بردار ظرفيت)opF(، بردار توان عبوري از خطوط )pP( توليد مدل فوق، بردار توزيع

ديگر پارامترها در معادالت فوق، يا . ندك هاي تقاضا محاسبه مي  از بازهكرا در هر ي )T(خطوط 
هاي حدي  از آنجا كه هزينه. شوند ها تعيين مي ه و دادهكمشخص هستند يا توسط توپولوژي شب

اما به دليل اندازه اين مسأله، اغلب .  خطي استيازس ايم، مسأله بهينه ردهكتوليد را ثابت فرض 
 ارائه 1راريك الگوريتم تكمكدر عوض، مسأله به . اش حل نمود توان مسأله را در شكل اصلي نمي

رده، ظرفيت هر ك تيار را اخك توزيع توليديرار، كدر شروع هر ت. شود  حل مي13-8ل كشده در ش
نيد كدقت .  ارضا گردند، تأمين و قيود انتقال ه تقاضا در هر بازهكنيم ك خط را به نحوي محاسبه مي

هاي  سپس با انجام تحليل پخش بار براي تمامي شبكه. ه در آغاز فرآيند، قيد انتقالي وجود نداردك
هاي تقاضا، مورد ارزيابي قرار   از بازهكاين توزيع توليد در هر يپذيري  انكبا حادثه محتمل، ام

 قيد كاگر توان عبوري از خطي، فراتر از ظرفيت در نظر گرفته شده براي آن گردد، ي. گيرد مي
ر با  داراي اضافهbبراي مثال، اگر خط . شود رار بعدي اضافه ميك در تOPFشود و به  ايجاد مي
  :شود د زير به مسأله اضافه ميشود، قي

)8-72( b
p
j

p
j

nb

j

s
jb

ps
bb T)PP(hfT ≤−⋅+≤− ∑

=

o

1
 

ه دچار حادثه و كه سالم و شبكه براي هر دو شرايط شبكدهنده توپولوژي شب  نشانSه در آن، ك
s
jbhاي شود كه تمامي خطوط دار رار ميكاين روش تاجايي ت. باشد  عوامل حساسيت مربوطه مي

  .ر، حذف شوندبا اضافه

                                                           
1 Iterative Algorithm 
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  :اي به صورت زير محاسبه خواهند شد هاي گره سپس، قيمت

)8-73( ps
b

nc

s

nl

b

s
jb

pp
j h μ⋅+π=π ∑∑

= =1 1
 

. باشد ه سالم ميك در شبp متناظر با قيد تعادل بار براي بازه تقاضاي ، ضريب الگرانژpπه در آنك
psمتغيرهاي . شود  ناميده مي1هزينه حدي سيستماين مقدار، معموالً 

bμ ضرايب الگرانژ متناظر با ،
  .اند  شدهرار، توليدكه در فرآيند تكباشند  مي) 72-8 (قيود انتقال

   مثال8-4-11-4
  باسه24 (Reliability Test System-RTS)  به سيستم تست قابليت اطمينانيساز اين فرآيند بهينه

IEEE ) 14-8شكل  ( ه را در كجزئيات اين شب. است اعمال شدهIEEE )1979( ببينيد.  

                                                           
1 System Marginal Cost 

OPFتقاضا حل كنيديها را براي هر يك از بازه .  

 . مطالعه كنيدDCتمامي شرايط سيستم را به كمك پخش بار

هر سيستم و هريك از سطوحايخطوط داراي اضافه بار را بر
  . كنيدتقاضا تعيين

آيا توان عبوري از تمامي خطوط
  قرار دارد؟در محدوده مجاز

 OPF داراي اضافه بار، يك قيد بهر ازاء هر يك از خطوطد
  .اضافه كنيد

 پايان

 بله

 خير

 ه مرجعك مقيد استفاده شده در تعيين شب امنيت فلوچارت مسأله پخش بار بهينه13-8ل كش
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دهد، به جز براي تعداد معدودي از خطوط، توان عبوري از خطوط حتي در   نشان مي15-8ل كش
اهميت لحاظ اين مشاهده، . ظرفيت بهينه خود قرار دارند  %50ثر تقاضا به خوبي زير كبازه حدا

 .كنند  را تأييد ميگذاري انتقال  در طراحي و قيمتنمودن امنيت
 
 
 
 
 
 
  

  
 IEEE  خطي سيستم تست قابليت اطمينانك دياگرام ت14-8ل كش
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 با ظرفيت مورد نياز در ) خالصانتقال(امل ك مقايسه ظرفيت مورد نياز براي سيستم 15-8ل كش

 IEEE RTSثر در سيستم ك سيستم، در بازه تقاضاي حداحصول اطمينان از امنيت

   لحاظ كردن عوامل ديگر8-4-11-5
نيم يا بخواهيم رشد بار، ك را بهينه ه و انتخاب سطوح ولتاژ انتقالكاگر بخواهيم توپولوژي شب

، 3، مديريت طرف تقاضا2ندهكتوليد پرا ،FACTS1هاي جديد انتقال مانند  س، فناوري مقيا صرفه
 توليد را در نظر آوريم، اين الگوريتم پايه براي ه و ذخيرهكتيو، قيود پايداري شبك، توان راتلفات

اربرد مورد كدرجه مناسب پيچيدگي، به . شود ه طرز قابل توجهي پيچيده ميساخت شبكه مرجع ب
ه مرجع اين كه هدف از شبكبا اين حال، بايد به خاطر داشت . نظر و به سيستم خاص بستگي دارد

ها  گيري ه هدف آن پشتيباني تصميمكه انتقال گردد، بلك طراحي شبيه جايگزين جزئيات فنكنيست 
  .باشد گذاري مي ها و قيمت گذاري مايهگذاري، سر در قانون
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   مسائل6- 8
اي ديگر  شورتان، يا ناحيهك را در ناحيه يا گذاري مورد استفاده در توسعه انتقال  فرآيند قانون8-1
  .داريد، مختصرا شرح دهيدافي به اطالعات آن كه دسترسي ك
شورتان، يا ك را در منطقه يا هاي انتقال گذاري  روش مورد استفاده در تخصيص هزينه سرمايه8-2

  .نيدكه دسترسي كافي به اطالعات آن داريد، مشخص كاي ديگر  ناحيه
نيد، ك فرض . را در نظر بگيريد1-8ل مسأله ك سيستم قدرت دو باسه نشان داده شده در ش8-3

 توليد خود،  به قيمت هزينه حديه انرژيكباشد و اين  ميتقاضا ثابت و غيرحساس به قيمت
ه كبيشترين مقدار قيمت .  مولدها وجود نداردشود و همچنين محدوديتي در توليد فروخته مي

   :هاي حدي توليد از اين قرار باشد  دريافت شود، چقدر خواهد بود، اگر هزينهتواند براي انتقال مي
MWh/$MCA 25=  
MWh/$MCB 17=  

  
 9-8 تا 3-8 سيستم قدرت دو باسه براي مسائل 1-8ل مسأله كش

ه تقاضا ثابت و كنيد كفرض .  را در نظر بگيريد1-8 سيستم قدرت دو باسه شكل مسأله 8-4
شود و همچنين   توليدش، فروخته مي در هزينه حديه انرژيكباشد و اين  ميحساس به قيمتغير
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 و Aهاي   مولدهاي متصل شده به باسهزينه حدي توليد.  مولدها وجود نداردمحدوديتي در توليد
Bاست هاي زير داده شده رت، به ترتيب، با عبا :  

MWh/$P/MC AA 03020+=  
MWh/$P/MC BB 02015+=  

، ترسيم B و  Aهاي باس نندهك را به صورت تابعي از ظرفيت خط انتقال متصل  انتقالارزش حدي
  .نماييد

  .يدنك تعيين 4-8 را براي سيستم مسأله  تابع تقاضاي انتقال8-5
ه طول كنيد ك را با اين فرض محاسبه 4-8 مسأله  خط انتقال1 بلندمدت ساعتي هزينه حدي8-6

 .باشد 210(MW.km.year)/$ ساالنه ساخت خط برابر   و هزينه متغيرkm 500خط، 

ط بارگذاري نشان داده شده در  را در شراي6-8 و 5-8، 4-8 مسائل  ظرفيت بهينه خط انتقال8-7
 . تعيين كنيد1-8شكل مسأله 

هاي سه قسمتي تداوم بار   را براي منحني6-8 و 5-8، 4-8 مسائل  ظرفيت بهينه خط انتقال8-8
م در هر دو كهاي بار زياد، متوسط و  نيد بازهكفرض . نيدكخالصه شده در جدول زير محاسبه 

 .دهند باس، همزمان رخ مي

 Aبار باس  بازه
(MW) 

 Bبار باس 
(MW) 

  طول زمان
(h) 

 1000 2000 4000 زياد

 5000 1100 2200 متوسط

 2760 500 1000 مك

 ساخت خط  را با هزينه ساالنهسب شده براي اين ظرفيت بهينه انتقالك ساالنه مكميزان درآمد ترا
  .نيدكسه انتقال، مقاي

متر ك %3/33بيشتر و   %3/33سب شده براي ظرفيت انتقالي معادل ك ساالنه مك ميزان درآمد ترا8-9
اين مقادير را با هزينه .  را بدست آوريد8-8 بهينه محاسبه شده در مسأله از ميزان ظرفيت انتقال

  . كنيديسه ساخت خط انتقال مقاساالنه

                                                           
1 Hourly Long-range Marginal Cost 
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 پاسخ مسائل برگزيده :ضميمه

  2فصل 
 = درآمد2-1

dq
dCqqq ×=×+× 200050 2  

225=  هزينه –درآمد  =سود q×  
2-2  

  maxq=200) الف
   دالر براي هر دستگاهπmax=2000) ب
ير محتمل است كه تواند تحقق يابد؛ زيرا غ اين مقدار نمي.  دالر200000= حداكثر مازاد ) ج

  .توليدكنندگان كاالي خود را رايگان بفروشند
  q=100) د

   دالر150000= كنندگان   ناخالص مصرفمازاد
   دالر100000= درآمد 

   دالر50000= كنندگان  مازاد خالص مصرف
   دالر96000= ، درآمدq=80) ه
  ε=−1) و
252000= كنندگان   ناخالص مصرفمازاد) ز qq ×−×  

25=كنندگان  مازاد خالص مصرف q×  
2050200000= كنندگان   ناخالص مصرفمازاد) ح π×− /  

2050200200000= كنندگان مازاد خالص مصرف π×+π×− /  
2-3  

   دالر براي هر دستگاهq ،800=π=120) الف
   دالر168000=كنندگان  ناخالص مصرفمازاد) ب

   دالر72000= كنندگان مازاد خالص مصرف
   دالر96000=نندگانكدرآمد توليد
   دالر 36000= نندگانك سود توليد
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   دالر108000=رفاه عمومي
2-4  

   دالر براي هر دستگاهπ=900) الف
110=q  

   دالر60500=كنندگان مازاد خالص مصرف
   دالر46750=نندگانكسود توليد

   دالر107250=رفاه عمومي
   دالر براي هر دستگاهπ=600) ب
80=q  
   دالر80000=كنندگان اد خالص مصرفماز

   دالر16000=نندگانكسود توليد
   دالر96000=رفاه عمومي

   دالر براي هر دستگاهπ=1100) ج
90=q  

   دالر40500=كنندگان مازاد خالص مصرف
   دالر20250=نندگانكسود توليد

   دالر40500= درآمد مالياتي
  دالر101250=اه عموميرف
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2-5   
  

2-6   

1600
1080

0480
1200

21

22

12

11

/
/

/

/

=ε

−=ε

=ε

−=ε

  

2-8   
  :بايد هزينه متوسط توليد كمتر از قيمت باشد، خواهيم داشت از آنجا كه) الف

15565 ≤≤ y 110 و=opty  
 .تواند سود كند ينه ثابت چنان باالست كه با هيچ ميزان توليدي، بنگاه نميهز) ب

π= /q 1000 π−= 200q  

ε π ε π q

1-  ∞ ∞− 200 0  

1-  200 3- 150 50
1-  100 1- 100 100

1-  6/66 
3
1

− 50  150

1- 50 0 0 200
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  3فصل 
3-2  

3-3  
  )$(سود   شركت
Red 650  

Green  1280  
Blue  1325  

Yellow  515  
Magenta  287/5  
Purple  125  

  

  
قيمت در 

حوضچه توان 
)$/Mwh(  

NSPCo SAICo  

16  
   مگاوات ساعت،200: توليد

   دالر3200: دريافت از حوضچه توان
   مگاوات ساعت،200: مصرف

   دالر3200: پرداخت به حوضچه توان

18  
  اوات ساعت، مگ200: توليد

   دالر3600: دريافت از حوضچه توان
   دالرSAICo :400پرداخت به 

   مگاوات ساعت،200: مصرف
   دالر3600: پرداخت به حوضچه توان

 a   دالرNSPCo :400دريافت از 

13  
  مگاوات ساعت،200:توليد

   دالر،2600: دريافت از حوضچه توان
   دالرSAICo :600دريافت از 

  اعت، مگاوات س200:مصرف
   دالر،2600: پرداخت به حوضچه توان

   دالرNSPCo :600پرداخت به 

b 18  
   مگاوات ساعت،50: توليد

   دالر،900: دريافت از حوضچه توان
   دالرSAICo : 400پرداخت به به 

   مگاوات ساعت،200: مصرف
   دالر،3600: پرداخت به حوضچه توان

   دالرNSPCo :400دريافت از به 

c 13  
   مگاوات ساعت،200: توليد

   دالر،2600: دريافت از حوضچه توان
   دالرSAICo :600دريافت از 

   مگاوات ساعت،100: مصرف
   دالر1300: پرداخت به حوضچه توان

   دالرNSPCo :600پرداخت به 
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  :شود اي ثابت است و به صورت زير با جدول بيان مي نحني عرضه، تكهم)  الف3-4
  

)MWh/$(قيمت )Mwh(مقدار انباشته )Mwh(مقدار  شركت
Blue 200  0-200  10/50  
Red  100  200-300  12/50  
Blue 200  300-500  13  

Green50  500-550  13/50  
Red  100  550-650  14  

Green50  650-700  14/50  
Blue 100  700-800  15  

Green50  800-850  15/50  
Red  50  850-900   18  

  )ب

بيني بار پيش
)MW(  

تقاضا 
)MW( 

قيمت 
)$/MWh( 

توليد شركت 
Blue 

)MWh(  

درآمد 
شركت 

Blue )$( 

توليد شركت 
Red 

)MWh(  

درآمد 
شركت 

Red )$( 

توليد شركت 
Green 

)MWh(  

درآمد شركت
Green )$( 

400  400  13  300  3900  100  1300  0  0  
600  600  14  400  5600  150  2100  50  700  
875  875  18  500  9000  225  4050  150  2700  
  
  )ج

بيني  پيش
بار 

)MW(  

تقاضا 
)MW( 

قيمت 
)$/MWh( 

توليد شركت 
Blue 

)MWh(  

درآمد 
شركت 
Blue 

)$(  

توليد شركت 
Red 

)MWh(  

درآمد 
شركت 

Red )$(

توليد شركت 
Green 

)MWh(  

درآمد 
شركت 
Green )$(

400  348  13  248  3224  100   1300  0  0  
600  546  13/50  400  5400  100  1350  46  621  
875  813  15/50  500  7750  200  3100  113  1751/50  
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  ) الف3-5

  بند
انرژي خريداري 

  )MWh(شده 
انرژي فروخته 

  )MWh(شده 
  )$(درآمد   )$(مخارج   )$(قيمت 

Industrial 
customer 

  50  19    950  

Other customers   1150  21/75    25012/50  
Future contract   200  21    4200  

Put option   200  23/50    4700  
Long-term 

contract 
600    20  12000    

Future contract 100    22  2200    
Call option 150    20/50  3075    
Generation 300    21/25  6375    
Spot market 

purchase 
450    21/50  9675    

150 MW Call 
option fee 

    1  150    
200 MW Put 

option fee 
    1  200    

300 MW Call 
option fee 

    1  300    

Profit       887/50    
Balance 1600  1600    34862/50  34862/50  

تواند  اي مي در بازار لحظه MWh450 باال رود، هزينه خريد 47/23$اي تا  اگر قيمت لحظه) ب
و قرارداد اختيار  MWh5/20/$خريد با قيمت  قرارداد اختيار.  رساندصفر به  راتكسود يا ضرر شر

خريد با قيمت  قرارداد اختيار.  همچنان سودده خواهند بودMWh5/23/$فروش با قيمت 
$/MWh24 ده خواهد بود همچنان زيان.  



 359  پاسخ مسائل برگزيده: ضميمه

3-6  
كنيم   استفاده از منحني عرضه، تعيين مي مگاوات از پيشنهادها را پذيرفته است، با175بردار بازار  از آنجا كه بهره )الف

  . بوده استMWh21/$اي  كه قيمت بازار لحظه

  بند
انرژي 

خريده شده 
)MWh(  

انرژي 
فروخته شده

)MWh(  
  )$(درآمد   )$(مخارج   )$(قيمت 

Future T4 600    20  12000    
Nuclear unit 400    16  6400    

Gas-fired unit 200    18  3600    
Forward T1   50  21    1050  

Long-term T3   350  20    7000  
Forward T5   100  22    2200  
Exercise Put 

option T6 
  250  23    5875  

Spot sale T9   50  21    1050  
Residential 
customers 

  300  25/50    7650  
Commercial 
customers 

  200  25    5000  
Balancing 

spot purchase 
100    21  2100    

Fee option T6     2  500    
Fee option T7     2  400    
Fee option T8     2  200    

Profit       4625    
Balance 1300  1300    29825  29825  

. يابد  افزايش ميMW500 به MW100 براي آن بازه از Borduria Energyكمبود شركت ) ب
 14000 $ به2000اي از  هزينه خريدهاي لحظه. رود  باال ميMW28/$ به 21اي از  قيمت لحظه
 Borduriaبنابراين. رسد اي به صفر مي برداري از نيروگاه هسته يابد ولي هزينه بهره افزايش مي

Energy شود متحمل مي 975$ زياني معادل.  
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  4فصل 
4-1 Cheapo Electrons $5/1738ه بايد از مشتريانش بگيرد تا زيانش كنرخي . بيند  زيان مي

  .اشدب  ميMWh52/25/$سر شود،  سربه
  . خواهد بود07/690$برداري واحد   سود بهره4-2
  . خواهد بود688$برداري واحد   سود بهره4-3
در اين صورت .  خاموش شود5 در مدار آيد و در انتهاي بازه 3 واحد بايد در ابتداي بازه 4-4

  . خواهد بود43/976$برداري آن  سود بهره
در اين صورت .  خاموش شود6و در انتهاي بازه  در مدار آيد 3 واحد بايد در ابتداي بازه 4-5

  . خواهد بود43/680$برداري آن  سود بهره
4-6MW395 /PA MW274؛= /PB MW5180/PC؛ =   h15/1927/$: ؛ كل هزينه ساعتي=
4-7 MW85=AP؛MW66=BP ؛MW160=CP؛ ميزان خريد در بازار :MW39 ؛ كل هزينه

  h2/1911/$: ساعتي
4-8 MW110=AP؛MW86=BP ؛MW210=CP؛ ميزان فروش در بازار :MW56 ؛ سود

  03/33$: حاصل از فروش
4-9 MW100=AP؛MW80=BP ؛MW210=CP؛ ميزان فروش در بازار :MW40 ؛ سود

  23/27$: حاصل از فروش
4-10 MW25=AP؛MW30=BP ؛MW55=D ؛$/MWh65=π   ؛$A 725=Ω ؛

$B 1020=Ω  
4-11 MW3326 /PA MW3331/PB؛= MWh6657/$؛ MW55=D؛ = /=π ؛
$A 694=Ω؛$B 982=Ω  

  %66/33:  كه سود را به صفر تنزل مي دهدبازدهي ؛5235 $ :سود 12-4

 5فصل 
5-1 MW350  
  MW759 ) وMW640) ه MW660)  دMW500) ج MW300)ب MW600)  الف5-3
5-4 MW3/92  
5-5 MW5/106  
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  6فصل 
6-1   

  )MW(21−F  )MW(31−F  )MW(32−F  امكان دارد؟  
  آري  80  20  -120  1مجموعه 
  خير  400  400  0  2مجموعه 
  آري  -220  -180  80  3مجموعه

؛ MW1000=BP؛ MW2000=AP؛ MWh35=πB/$؛ MWh80=πA/$)  الف6-2
0=ABF  
MWh53=π=π/$ )ب BA ؛MW1100=AP ؛MW1900=BP ؛MW900−=ABF  
MWh65=π=π/$) ج BA ؛MW1500=AP ؛MW1500=BP ؛MW500−=ABF  
MWh57=π=π/$) د BA ؛MWh900=AP ؛MWh2100=BP ؛MW1100−=ABF  
؛ MWh1600=BP؛ MWh1400=AP؛ MWh47=πB/$؛ MWh62=πA/$) ه

600−=ABF  
6-3   

  ه  د  ج  ب  الف  حالت
AE124000  114000  130000  106000  160000  دالر  
BE47000  57000  65000  53000  35000  دالر  
BR86800  51300  97500  58300  160000  دالر  
BR75200  62700  97500  100700  35000  دالر  

 پايين A باال برده، در Bگردند؛ زيرا قيمت را در   بوسيله خط منتفع ميA و متقاضي در Bمولد در 
  .آورد مي
ت، وقتي كه توان عبوري مساوي صفر است و وقتي مازاد تراكم مساوي صفر اس. $9000 6-4

  .باشد  مي-MW900مساوي مقدار محدود نشده آن يعني 
6-5 MW0=AP؛MW0=BP ؛MW120=CP ؛MW400=DP ؛

$/MWh10321 =π=π=π؛  
6-6 MW12012 =F؛MW28031 =F ؛MW20032 =F مگاوات داراي 30 به اندازه 3-1؛ خط 

  .اضافه بار است
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  : روش اول6-7
MW0=AP؛MW48=BP ؛MW72=CP ؛MW400=DP؛  
MW10221 =F؛MW25031 =F ؛MW18232 =F؛  

   دالر240: افزايش هزينه
  :روش دوم

MW80=AP؛MW0=BP ؛MW40=CP ؛MW400=DP؛  
MW15021 =F؛MW25031 =F ؛MW15032 =F؛  

   دالر160: افزايش هزينه
  .تر است روش دوم برتري دارد زيرا ارزان

6-8 $/MWh33131 /=π ؛$/MWh122 =π ؛$/MWh103 =π  
6-9 MW3363 /PA MW676؛ MW10=BP؛= /PC   MW400=DP؛ =

$/MWh151 =π ؛$/MWh122 =π ؛$/MWh103 =π  
6-10 MW730=BAF ؛MW1270=AP؛MW1783=BPتلفات؛ = MW53 ؛

$/MWh158 /A =π ؛$/MWh6750/B =π2727$= ؛ مازاد  
6-11   

  
   تلفات و پخش بار بهينه11-6شكل مسأله 

6-12
⎩
⎨
⎧

π+π−=π
π+π=μ−π

323222121

3132121313111

yYy
yyyY  

⎩
⎨
⎧

=μ
=π

MWh/$/
MWh/$/

335
3313

31

1  
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  :1 باس اسلك در باس 6-13

⎩
⎨
⎧

π+π−=μ+π−
π+π−=π−

2323333131131

323222121

yYyy
yYy  

  :2باس اسلك در باس 

⎩
⎨
⎧

π+π−=μ+π−
π+π=μ−π

2323333131131

3132123113111

yYyy
yyyY  

6-14 0321 == U};,,{K 31؛μ 21 وμنامعلوم هستند.  
  . را به عنوان باس اسلك در نظر بگيريد1باس 

⎩
⎨
⎧

π+π+π−=μ
π+π+π−=μ

2321313333131

3231212222121

yyYy
yyYy  

⎩
⎨
⎧

=μ
=μ

MWh/$
MWh/$/

7
671

31

21  

6-16 MW5/62 1-3 حقوق دريچه عبور توان روي شاخه.  
6-17 MW5/37 و 1-2 حقوق دريچه عبور توان روي شاخه MW5/62 عبور توان  حقوق دريچه

  .1-3روي شاخه 

  7فصل 
  MWh28/32/$؛ % 14/12   7-1
7-2   17/11%  
  %33/12؛ % 13/14   7-3
   %49/12 برابر است با IRR بله؛ زيرا 7-4
گذاري بيشتر است؛ اما نرخ بازگشت داخلي افزايشي   پذيرفته شود، سرمايهA اگر فناوري 7-5

  .ر از حداقل نرخ بازگشت قابل قبول استاست، كه باالت% 13/14گذاري اضافي  روي سرمايه
 32524128$ نيروگاه بايد به كار خود ادامه دهد؛ زيرا همچنان يك جريان نقدي مثبت معادل 7-6

 MARRساخت؛ زيرا به  بايد نيروگاه را نمي در فرض دومBorduria Power . كند در سال توليد مي
  .يابد آن دست نمي

آن را تعمير بايد Borduria Power  سال باقي مانده باشد، 20وگاه  اگر از عمر مورد انتظار نير7-7
 MARRاست، كه باالتر از % 7/12كند؛ زيرا نرخ بازگشت داخلي سرمايه مورد نياز براي تعمير 
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است و %  51/10تنها  IRR  ، سال باقي باشد15عمر نيروگاه فقط اگر از . مورد نظر شركت است
  .ان دهدنيروگاه بايد به كار خود پاي

  MWh 7/37/$: هزينه متوسط توليد. MWh 8/78/$:  حداقل قيمت7-8



 365  پاسخ مسائل برگزيده: ضميمه

  8فصل 
8-3$/MWh 8  
8-4  

  
8-5 BAT F/ ×−=π 05045  
8-6 $/MWh 12  
8-7 MW660  
8-8 MW750 ؛ دو مقدار يكسانند78750000$ ؛ .  
8-9 MW500 52500000$ به جاي 90000000$ ؛  

MW1000 105000000$ به جاي 35000000$ ؛  
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  98, 95, 20, 19, كشش تقاضا
  20, يكشش خود

  24, كشش عرضه
  123, 61, 60, 56, 20,  تقاضايمتيكشش ق

  21, 20, ابلكشش متق
  20, كششدار

  26, ي تعادلتيكم
  291, 5, كنترل بار

  144, ديكنترل خودكار تول
  83, كنترل فركانس

  150, 3, كنترل ولتاژ
, 40, 39, 36, 34, 33, 32, 24, 20, 10, مدت كوتاه

44 ,56 ,62 ,64 ,79 ,95 ,96 ,97 ,98 ,106 ,
116 ,130 ,157 ,158 ,291 ,293 ,294 ,303 ,
305 ,328 ,329 ,330 ,332 ,333 ,339  
  57,  بنگاهي اندازه كارانيتر كوچك

  3, تيفيك
  305,  خدمتتيفيك

  گ
  156, 144, گاورنر

  م
  40, 39, 38, 36, 35, 33, 32, 31, دي توليها مؤلفه
  344, 251, 250, تانسي ادمسيماتر
  345,  مختصر شدهتانسي ادمسيماتر
, 45, 30, 29, 25, 23, 19, 18, 17, 16, 15, مازاد

60 ,61 ,85 ,133 ,141 ,222 ,223 ,224 ,227 ,
235 ,238 ,239 ,240 ,255 ,256 ,259 ,260 ,
262 ,268 ,270 ,292 ,329 ,334 ,335 ,336 ,
341 ,353  



 375  نمايه

  238, 235, 234, 223, 222, 203, يمازاد تجار
, 268, 257, 256, 225, 204, 203, 202, مازاد تراكم

328 ,329 ,330 ,331  
  23, كنندگان ديولمازاد خالص ت

  19, 17, 16, كننده مازاد خالص مصرف
  19, 16, 15, كننده مازاد ناخالص مصرف

  61, 30, اتيمال
  80, 68, يكيمبادله الكترون

  67, مبادله خارج از بورس
  204, 192, 67, مبادله دوجانبه

  185, كزرمتمريمبادله غ
  253, 252, 205, 204, 194, 185, مبادله متمركز

  13, ار بازيمبان
  39,  بلندمدتنهيمتوسط هز
  37,  ثابتنهيمتوسط هز
  37, ري متغنهيمتوسط هز

  160, رهيمحاسبه الزامات ذخ
  149, 147,  انتقالتيمحدود
  163, دي تولتيمحدود
  163, تي ظرفتيمحدود
  163, رهي ذختي قابلتيمحدود

  61, 20, نيگزيمحصوالت جا
  307, شده مي تنظطيمح
  342, 281, 140, 76, 11, 4, ي رقابتطيمح
  140, 3, ي سنتطيمح

  Bertrand ,53 ,56مدل 
, Cournot ,53 ,122 ,123 ,124 ,127 ,128مدل 

129 ,137  
  5,  رقابتيها مدل
  53,  رقابت ناكامليها مدل
  303,  تراكم انتقالتيريمد
  204,  تراكمكسي رتيريمد

  50, متي قسكي رتيريمد
  349,  طرف تقاضاتيريمد
  187, دهيمزا

  168, 118, يساز نهيمسأله به
  311,  قراردادريمس

  224,  خطيمشخصه حرارت
, 52, 50, 47, 46, 32, 30, 21, 18, 17, 1, مصرف
60 ,61 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,75 ,76 ,78 ,84 ,
85 ,88 ,89 ,91 ,92 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,

100 ,131 ,132 ,135 ,141 ,154 ,173 ,182 ,
187 ,197 ,198 ,200 ,202 ,217 ,222 ,230 ,
239 ,240 ,241 ,242 ,253 ,257 ,283 ,287 ,
291 ,309 ,314  
  1, كنندگان مصرف
  294, 85, 65, 8, 5, كنندگان بزرگ مصرف
  8, 5, كنندگان كوچك مصرف
  186, يرقطعيمعامله غ

  186, يمعامله قطع
  303, 288, 3, 2, ييزدا مقررات
  176, 21, مكمل

  79, 78, ساز منابع متعادل
  343, 324, 323, 322, 284, 283,  تداوم باريمنحن
  109, 108, ي خطيا  تكهنهي هزيمنحن
  40,  بلندمدتي حدنهي هزيمنحن

  244, 242, 21, يمنفعت حد
  21, كنندگان  مصرفيمنفعت حد
  169, يمولد حد
  113, زليمولد د

  ن
  149,  ولتاژيداريناپا

  78, ارينرخ اخت



 376  مباني اقتصاد سيستم قدرت

  309, نرخ بازگشت
, 279, 278, 277, 276, 275, ي داخلنرخ بازگشت

280 ,281 ,298  
  146, 82, ي خروجمينرخ تنظ
  172, ينرخ خراب

  275, ينرخ درآمد داخل
  121, ي بازهينظر

  113, 26, نقطه تعادل بازار
  7, 6, دي خريندگينما

  295, كننده مينهاد تنظ
  115, متينوسان ق

  322, 143, نوسانات بار
  274, 69, 47, 46, 43, متينوسانات ق

  131, يا رهي ذختلمبه روگاهين

  ه
  109, 85, 78, 71, يشي افزانهيهز
  312,  شبكهيشي افزانهيهز
  333, 327, 322, 313,  انتقالنهيهز
  130, 116, 111, 110, يبار ي بنهيهز
, 110, 105, 76, 66, 62, 39, 34, 21, دي تولنهيهز

118 ,127 ,131 ,162 ,169 ,225 ,234 ,276 ,
285  

  39,  بلندمدتدي تولنهيهز
  39, مدت  كوتاهدي تولنهيهز
  318,  انتقالي حدنهيهز
  274, 40,  بلندمدتي حدنهيهز
, 124, 118, 106, 57, 56, 35, دي تولي حدنهيهز

134 ,169 ,194 ,199 ,284 ,335 ,351  
  347, ستمي سي حدنهيهز
  319, 303, 252, مدت  كوتاهي حدنهيهز
  313, ديمدت تول  كوتاهي حدنهيهز

, 114, 113, 112, 82, 77, 76, 36, يانداز  راهنهيهز
115 ,116 ,130 ,131 ,136 ,173 ,228 ,284  

, 329, 327, 326, 324, 318, 276,  ساالنهنهيهز
330 ,331 ,332 ,334 ,335 ,338 ,339 ,343 ,
344 ,351  

  263, 252, 251, 246, 176, هي سانهيهز
  308, 280, 174, 98, يگذار هي سرمانهيهز
  49, 36,  بازگشترقابلي غنهيهز
  285, 174, 166, 25, 23, 22, 21,  فرصتنهيهز
  300, 36, يابي قابل بازنهيهز
  334, 322, 321, 320, ودي قنهيهز
  78, يساز  متعادلنهيهز
, 100, 94, 93, 91, 57, 40, 38, 37,  متوسطنهيهز

101 ,111 ,135 ,282 ,300 ,308 ,311  
  40,  متوسط بلندمدتنهيهز
  57, 37, دي متوسط تولنهيهز
  37,  متوسط ثابتنهيهز
  312,  متوسط شبكهنهيهز
  37, ري متوسط متغنهيهز
  314,  مستهلك شده خطنهيهز
  106, روگاهي مستهلك شده ساخت ننهيهز
  318, 40,  بلندمدتيحد نهيهز
  233,  تلفاتيحد نهيهز
  235, دي تولريمتغ نهيهز
, 287, 286, 285 ,106, 38, 37, 36,  ثابتيها نهيهز

308 ,332 ,333 ,334 ,339  
  113, 111, 110, 39, 36,  شبه ثابتيها نهيهز
  320, 37, 36, ري متغيها نهيهز
  327,  انتقاليگذار هي سرماري متغيها نهيهز

  303, يهماهنگ



 377  نمايه

  و
  119, يواحد آب

  157, يواحد حد
  120, 119, 116, 113, يواحد حرارت
  157, يواحد فراحد

  ي
  341, 310, اطعارانه متقي
  66,  قدرتستمي سيكپارچگي
  311, 3, 1, يعمود) با ساختار(كپارچه ي
  197, متي قيساز كساني
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