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ПРЕНОСНАТА МРЕЖА И
ПАЗАР НА ЕЕ










Нема електроенергетска мрежа со бесконечен капацитет.
Нема можност сите генератори и потрошувачите да се поврзани на
иста собирница.
Ова беа претпоставки за полесно објаснување на тргувањето со ЕЕ.
Пазарите и тргувањето со ЕЕ во огромна мерка зависат од
ограничувањата на преносната мрежа и загубите на ЕЕ во неа.
Преносните физички можности на ЕЕС се клучната алка во
функционирањето на пазарите на ЕЕ.

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО
(БИЛАТЕРАЛНО) ТРГУВАЊЕ НИЗ
ПРЕНОСНАТА МРЕЖА






Сите трансакции вклучуваат две страни купувач и продавач. Двете
страни договараат цена и количина на ЕЕ, како и други услови.
Систем операторот го интересира само количината на ЕЕ која се
тргува.
Систем операторот има задача да ја одржи стабилноста и сигурноста
на ЕЕС. Ова вклучува:




Купување или продавање ЕЕ за балансирање на потрошувачка или
производство. Во нормални услови ова се мали количини на ЕЕ.
Лимитирање на моќноста која генераторите можат да ја инјектираат во
одреден јазол ако не може да се одржи сигурноста на друг начин.

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТРГУВАЊЕ
НИЗ ПРЕНОСНАТА МРЕЖА






G1 има договор за продажба на 300 MW на L1
G2 има договор за продажба на 200 MW на L2
Цената е приватна работа, меѓутоа количината мора да се пријави кај
систем операторот бидејќи тековите на моќности се низ мрежата.
Проверка на сигурноста на ЕЕС при овие трансакции. Се додека водовите
меѓу А и B можат да пренесат 500 МW, дури и при n-1 критериум,
трансакциите ќе се случат.

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТРГУВАЊЕ
НИЗ ПРЕНОСНАТА МРЕЖА




Ако капацитетот на водовите е помал од 500 MW некоја од
трансакциите мора да биде прекината.
Која трансакција да се прекине или да не се дозволи физички да се
случи? Постојат административни процедури и тоа:









Трансакција меѓу фирми или не,
Ред на пријавување (регистрација) на трансакциите кај систем
операторот,
Историски разгледувања.

Економски бенефити од трансакциите не се разгледуваат и затоа се
вели дека административните процедури се економски неефикасни.
Може и сами да решат вклучените страни во трансакцијата.

ФИЗИЧКИ ПРЕНОСНИ
ПРАВА








Кога склучуваат договор за тргување со ЕЕ произведувачот и
потрошувачот најдобро е да ја заштитат трансакцијата
Како? Најдобро е со откупување на правото на користење на
преносната мрежа за нивната трансакција.
Физичките преносни права се продаваат на јавна аукција
Вклучените страни можат да одлучат дали овој дополнителен
трошок им е оправдан.

ФИЗИЧКИ ПРЕНОСНИ
ПРАВА





G1 има договор за продажба на 300 MW на L1 за 30 $/MWh
G2 има договор за продажба на 200 MW на L2 за 32 $/MWh
G3 нуди ЕЕ за 35 $/MWh
L2 не треба да се сложи да плати повеќе од 3 $/MWh за преносни права. За
L1 лимитот е 5 $/MWh.

ФИЗИЧКИ ПРЕНОСНИ
ПРАВА









Цената на преносните права е аргумент плус кој можат да го
користат потрошувачите во преговорите со генераторите за
снижување на цените.
Овој тип на преносни права се нарекуваат физички преносни права.
Нивната главна цел е да го стимулираат преносот на одредна
количина на моќност преку одредена преносна врска.
Примерот е многу едноставен. Меѓутоа во реалноста тоа не е баш
така.
Физички закони одредуваат по која патека ќе се движат моќностите.
Преносните права понекогаш им даваат пазарна сила на одредени
учесници на пазарот.

ПАРАЛЕЛНИ ПАТЕКИ










Тековите на моќности низ ЕЕС се покоруваат на два основни закони
– Кирхофовите закони.
Прв К. закон за струи: активните и реактивните моќности во секој
јазол мораат да бидат во рамнотежа.
Втор К. закон за напони: Сумата на падовите на напони во сите
гранки на затворена контрура мора да биде нула.
Падовите на напон на две паралелни гранки мора да бидат еднакви.
Кирхоф одредува како ќе се распределат струите низа паралелни
водови.

ПАРАЛЕЛНИ ПАТЕКИ
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ПАРАЛЕЛНИ ПАТЕКИ


За преносни мрежи R<<X и е дозволено да се упрости Z=jX:
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PTDF-Power Transfer Distribution Factors (PTDF)
Дистрибутивни фактори за трансфер на моќности
Реактивните моќности и загубите ги занемаруваме (R=0)
DC load flow техника

ПРИМЕР-СИСТЕМ СО ТРИ
ЈАЗЛИ
-G B со Y 400 MW
-B инјкетира 400 МW
во јазол 1.
-Y повлекува 400 МW
во јазол 3

Гранка Реактанција Преносенкапацитет
(p.u.)
(MW)
1-2
0,2
126
1-3
0,2
250
2-3
0,1
130

ПРИМЕР-СИСТЕМ СО ТРИ
ЈАЗЛИ
0, 2
F 
 400  160 MW
0, 2  0,3
0,3
I
F 
 400  240 MW
0, 2  0,3
I

PTDF F I  0, 4
PTDF F II  0,6

СИМУЛАЦИЈА НА
ПРИМЕРОТ ВО NEPLAN

СИМУЛАЦИЈА НА
ПРИМЕРОТ ВО NEPLAN
Вод 1-2 потребни
преносни права 160 MW
Расположливи 126 MW.

MAX

P

0,5

126  315 MW
0,2

ПРИМЕР-СИСТЕМ СО ТРИ
ЈАЗЛИ


Нова трансакција потрошувачот Z купува 200 МW од генераторот D

F

III

F IV

0, 2

 200  80 MW
0, 2  0,3
0,3

 200  120 MW
0, 2  0,3

PTDF F III  0, 4
PTDF F IV  0,6

ПРИМЕР-СИСТЕМ СО ТРИ
ЈАЗЛИ

Теорема на суперпозиција

F12  F23  F I  F III  160  80  80 MW
F13  F II  F IV  240  120  120 MW

СИМУЛАЦИЈА НА
ПРИМЕРОТ ВО NEPLAN

Трансакцијата меѓу D и Z прави
контра текови (counter flows).
Се зголемува преносната моќ на
мрежата и B и Y можат да тргуваат
400 MW.

ФИЗИЧКИТЕ ПРЕНОСНИ
ПРАВА И ПАЗАРНА СИЛА






Физичките преносни права
мораат да се искористат или
да се продадат да ги
искористи друг.
Во совршено конкурентен
пазар нема логика да се купат
преносни права а да не се
користат.
Меѓутоа во одредени услови
купените физички преносни
права можат да му овозможат
пазарна сила на одреден
учесник на пазарот.

Таков е случајот со G3 кога
би бил едниствен генератор во
jазолот B

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТРГУВАЊЕ
ПРЕКУ ПРЕНОСНАТА МРЕЖА










Генераторите и потрошувачите ги доставуваат понудите до систем
операторот кој се однесува и како оператор на пазарот.
Тој ја одредува цената на чистење на пазарот врз основа на понуда
и побарувачка и водечќи сметка за сигурноста на системот.
Цената на ЕЕ е различна во јазлите на системот бидејќи покрај
цената на чистење на пазарот во предвид се земаат загубите на ЕЕ
во мрежата, како и загушувањата во неа.
Сите корисници на мрежата поврзани во ист јазол плаќаат иста
цена.
Систем операторот има многу поактивна улога и се труди да го
оптимизира користењети на мрежата.

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТРГУВАЊЕ
ВО СИСТЕМ СО ДВА ЈАЗЛИ




Нека се разгледуваат два ЕЕС и тоа B и S. Во двата е развиен
централизиран пазар на ЕЕ кој е со одличен степен на конкуренција.
Во двата пазари цената на ЕЕ е одраз на маргиналниот трошок на
производство.

PB
DB  500 MW

PS

DS  1500 MW

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТРГУВАЊЕ
ВО СИСТЕМ СО ДВА ЈАЗЛИ


Функциите на снабдување во секој од ЕЕС се дадени со следните равенки и
графици:

 B  MCB  10  0,01  PB ($/MWh)

 S  MCS  13  0,02  PS ($/MWh)

43

15
10

13
500

PB

1500

PB

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТРГУВАЊЕ
ВО СИСТЕМ СО ДВА ЈАЗЛИ


За претпоставено константно оптоварување во ЕЕС B и S 500 и 1500 МW
соодветно се добива следните цени кога тие работат одвоено:

 B  MCB  10  0,01  500  15 ($/MWh)
 S  MCS  13  0,02  1500  43 ($/MWh)


Меѓутоа треба да се разгледа случајот кога двата ЕЕС се интерконектирани
преку преносна врска.
ЕЕС B

PB
DB  500 MW

ЕЕС S

PS

DS  1500 MW

НЕОГРАНИЧЕН ПРЕНОС ПРИ
ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТРГУВАЊЕ




Цените во ЕЕС B се значително помали од цените во ЕЕС S.
Капацитетот на интерконекцијата е 1600 MW што значи дека целото
оптоварување во S може да се снабдува од B.

ЕЕС B

PB

PB  2000 MW

ЕЕС S

PS

PS  0
MCB  30 $/MWh

DB  500 MW



DS  1500 MW

MCS  13 $/MWh

Неодржлива ситуација. Генераторите на B ќе побаруваат 30 $/MWh додека
генераторите во S се спремни да продаваат за 13 $/MWh.

НЕОГРАНИЧЕН ПРЕНОС ПРИ
ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТРГУВАЊЕ




Затоа генераторите во B не се способни да го одржат целиот пазар односно
настанува процес на изедначување на цените.
Интерконекцијата ги наведува пазарите на ЕЕ во двата ЕЕС да
функционираат како еден пазар и се јавува единствена цена на чистење на
пазарот.

 B S


Се јавува конкуренција за снабдување на вкупното оптоварување од двата
пазари еднакво на збирот:

PB  PS  DB  DS  500 1500  2000 MW

НЕОГРАНИЧЕН ПРЕНОС ПРИ
ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТРГУВАЊЕ




Генераторите во двата ЕЕС се спремни да проиведуваат се додека нивниот
маргинален трошок е еднаков на цената на чистење на пазарот.
Со решавање на системот равенки:

 B  MCB  10  0,01 PB ($/MWh)

 S  MCS  13  0,02  PS ($/MWh)
  B  S

PB  PS  DB  DS  5001500  2000 MW

 B S  24,30 $/MWh
PB 1433 MW
PS 567 MW

НЕОГРАНИЧЕН ПРЕНОС ПРИ
ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТРГУВАЊЕ


Тековите на моќност низ интерконективниот вод се одредени од
суфицитот на моќност во B односно дефицитот во S:

FBS  PB  DB  DS  PS  933 MW




Тековите на моќност од ЕЕС B кон EEС S имаат смисла бидејќи
цената во B е пониска од во S кога интерконективниот вод е
исклучен.
Може да се направи и графичка интерпретација на проблемот.

НЕОГРАНИЧЕН ПРЕНОС ПРИ
ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТРГУВАЊЕ
Крива на снабдување во S
Крива на снабдување во B

ОГРАНИЧЕН ПРЕНОС ПРИ
ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТРГУВАЊЕ








Редовно исклучување на елементи на системот заради одржување.
Водови трансформатори и други елементи од ЕЕС.
Интерконекцијата заради редовно одржување не може секогаш да
пренесува 1600 MW.
Со анализа е утврдено дека интерконекцијата во значителен период
од годината може максимум да пренесува 400 MW.
Потребна е студија како системот би се однесувал при овој случај
кога постои ограничување на преносната моќност на
интерконекцијата која изнесува 400 MW.

ОГРАНИЧЕН ПРЕНОС ПРИ
ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТРГУВАЊЕ




За овој случај производството на ЕЕС B мора да биде редуцирано на 900 MW
(500 MW за оптоварувањето во ЕЕС B +400 MW за продажба на ЕЕС S.
Производството во ЕЕС S во овој случај е 1100 MW.

 B  MCB  10  0,01  900  19 ($/MWh)

 S  MCS  13  0,02  1100  35 ($/MWh)


Ограничениот преносен капацитет на водот прави разлика на цена
меѓу двата ЕЕС од 16 $/MWh.

ОГРАНИЧЕН ПРЕНОС ПРИ
ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТРГУВАЊЕ

ОГРАНИЧЕН ПРЕНОС ПРИ
ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТРГУВАЊЕ








Разликата во цена ќе опстојува се додека интерконекцијата има
ограничен капацитет односно под капцитетот кој овозможува
слободна размена на ЕЕ.
Ограничувањата за пренос на ЕЕ кои се јавуваат како резултат на
одржување на сигурноста на системот предизвикуваат загушувања
(congestion) во преносната мрежа.
Загушувањата го делат единствениот пазар на одделни пазари.
Секој дополнителен MWh во секој ЕЕС мора да се обезбеди од
сопственото производство. Затоа маргиналниот трошок е различен
во секој ЕЕС.

ОГРАНИЧЕН ПРЕНОС ПРИ
ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТРГУВАЊЕ








Ако одделните пазари се сеуште конкурентни цените во нив се
еднакви на маргиналните трошоци.
Локационо одредување на цени: Маргиналниот трошок зависи од
локацијата каде ЕЕ се произведува или се троши.
Ако се дефинира различна цена во секој јазол се добива јазолно
одредување на цени.
Примерот покажува дека маргиналните цени се помали во ЕЕС кој
извезува ЕЕ и се поголеми во ЕЕС кој увезува ЕЕ.

ВИШОК ЗАГУШУВАЊЕ




Треба да се разгледа ефектот кој го има загушувањето на интерконекцијата
врз произведувачите и потрошувачите во двата ЕЕС.
Цените во двата ЕЕС можат да се изразат како функција од тековите низ
интерконекцијата:

 B  MCB  10  0,01  (DB +FBS )

 S  MCS  13  0,02  (DS  FBS )


Вкупнaта исплата од потрошувачите во двата ЕЕС независно каде е
конзумирана енергијата изнесува:

ETOTAL   B  DB   S  DS

ВИШОК ЗАГУШУВАЊЕ

ВИШОК ЗАГУШУВАЊЕ


Вкупниот приход на генераторите во двата системи остварен од
продажба на ЕЕ е:

Rtotal   B  PB   S  PS   B   DB  FBS    S   DS  FBS 


Разликата меѓу приходот на генераторите и плаќањето на
потрошувачите се нарекува вишок на загушување:

Etotal  Rtotal   B  DB   S  DS   B  PB   S  PS

  S   DS  PS    B   DB  PB    S   FBS    B    FBS  
  S   B   FBS

ЗАГУБИТЕ ВО
ПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ










Загубите на ЕЕ се неминовен физички факт при пренос на ЕЕ.
Генераторите мора да произведат плус енергија за покривање на
загубите во елементите на системот.
Тие треба да добијат финансиски средства за вкупната произведена
енергија.
Мора да се направи механизам за покривање на трошокот на
загубите за ефикасно функционирање на преносните мрежи на
пазар на ЕЕ.
Постојат повеќе типови на загуби на ЕЕ во ЕЕС

ЗАГУБИТЕ ВО
ПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ


Типови на загуби


Променливи (варијабилни) загуби- загуби поради
оптоварување, загуби во бакар: Резултат се на протекувањето на
струјата низ елементите на системот (водови, трансформатори
итн.

R
R
2
2
P  R  I  2   P  Q   2  P 2  K  P 2
U
U
2

Напонот и моќностите во претходната равенка се земаат или на
едниот или на другиот крај на водот.

ЗАГУБИТЕ ВО
ПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ


Типови на загуби
 Фиксни загуби (загуби на празен од или загуби во железо, загуби
поради корона, загуби во изолација). Не зависат од
оптоварувањето односно струјата и тековите на моќност. Зависат
вообичаено од квадратот од напонот кој ако се смета дека се
движи околу номиналниот овие загуби се сметаат за константни.




Третиот тип на загуби се нарекуваат нетехнички загуби или ова е
културен еуфемизам за кражба на ЕЕ.

Загубите во преносните мрежи се движат околу 2-4% од вкупната
произведена енергија, додека во дистрибутивните мрежи од 5-12%.

МАРГИНАЛЕН ТРОШОК
ЗА ЗАГУБИ


Разгледуваме систем од два јазли поврзани со еден вод со активен отпор R.
Оптоварувањето во јазолот 2 е чисто активно.

P  K  D 2
R
K 2
U
G  D   D  P  D  K  D 2
D  D  D
G  G  D  D   G  D   D  2  D  D  K  (1  2  D  K )  D

МАРГИНАЛЕН ТРОШОК
ЗА ЗАГУБИ


Ако маргиналниот трошок на генераторот е c, зголеменот трошок на
генераторот за снабдување на порастот на оптоварувањето е:

C  c  (1  2  D  K )  D


Маргиналниот трошок во јазолот 2 е:

C
 c  (1  2  D  K )
D

МАРГИНАЛЕН ТРОШОК
ЗА ЗАГУБИ


Ако има совршена конкуренција во системот цените на ЕЕ во двата јазли се:

1  c

 2   1  1  2  D  K 





Разликата во цени расти линеарно во зависност од оптоварувањето бидејќи
загубите се квадратна функција.
Трговскиот вишок е:





MS   2  D   1  D  K  D 2 





 c  1  2  D  K   D  c  D  K  D 2  c  K  D 2  c  P

ТРОШОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ПРЕНОСНАТА И
ДИСТРИБУРИВНАТА МРЕЖА








Со воведувањето на пазарите на ЕЕ се јавува потреба од
дефинирање на тарифи за пристап и користење на мрежите.
Трошоците за пренос на ЕЕ се околу 5 % од вкупните трошоци за
користење на ЕЕ. Во себе содржат краткорочни и долгорочни
трошоци, фиксни и варијабилни трошоци.
Преносните компании во принцип се многу ефикасни.
Дистрибутивната дејност учествува со 35 % во вкупните трошоци за
користење на ЕЕ и исто така содржи караткорочни и долгорочни
трошоци, кои во најголем дел се фиксни (најмногу трошоци за
поврзување на мрежа.

МЕТОДИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА
ТРОШОЦИТЕ ВО МРЕЖИТЕ




Постојат различни методи за распределба на трошоците во
електроенергетските мрежи:


Методи базирани на просечни трошоци (среден пристап)



Методи базирани на актуелни трошоци (актуелен пристап)



Методи базирани на инкрементални трошоци



Методи базирани на маргинални трошоци.

Последните два припаѓаат на маргиналниот пристап.

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА
МЕТОД ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА
ТРОШОЦИ


Главни критериуми се:
 Транспарентност: еднаков и недискриминаторски третман на
сите корисници на мрежата,
 Ефикасност: Испраќање на технички и економски ефикасни
сигнали на корисниците на мрежата за зголемување на нивната
ефикаснист,
 Стабилност: Да нема честа промена на тарифите бидејќи тоа
создава несигурност и потешко се проценуваат инвестициите,
 Едноставност: да се елиминираат сите нејаснотии и целиот
процес да биде транспарентен,
 Применливост на пазар на ЕЕ,
 Да не создава вкрстени субвенции меѓу корисниците на
мрежата односно да нема препокривање на трошоците или
прелевање на приходот меѓу корисниците на мрежата

ТАРИФИ БАЗИРАНИ НА
ПРОСЕЧНИ ТРОШОЦИ


Метод на поштенска марка: Се зема во предвид само вредноста на
трансакцијата, независно од локацијата и оддалеченоста на корисникот на
мрежата:

Pi
Ti  CT 
Ptotal







Ti-тарифа поврзана за трансакцијата i
CT-вкупни трошоци на преносот на ЕЕ
Pi -моќност поврзана со трансакцијата i
Ptotal -вкупна моќност на сите трансакции во системот.
Во пошта за една зона се плаќа иста поштенска марка независно од
локацијата на примачот и испраќачот, цената на поштенската марка зависи
од тежината на пратката.

ТАРИФИ БАЗИРАНИ НА
ПРОСЕЧНИ ТРОШОЦИ


Метод на поштенска марка недостатоци:
 Може да биде неправеден бидејќи постојат трансакции кои
значително влијаат на трошоците на преносот,






Не е економски ефикасен за да ги стимулира корисниците да ја
зголемат ефикасноста на користење на мрежата и ЕЕС.
Не ја зема во предвид техничката природа на работа на
системот.

Главна предност е неговата голема едноставност

ТАРИФИ БАЗИРАНИ НА
ПРОСЕЧНИ ТРОШОЦИ


Метод MW-Mile (MW на милја). Зема во предвид оддалеченост на учесниците
во секоја трансакција и плаќа вредност пропорционална на оддалеченоста
помеѓу инјектираната и потрошената ЕЕ.

Pi  X i
Ti  CT 
 Pk  X k
k




Xi-оддалеченост на учесниците во трансакцијата i, PiXi-производ на

оддалеченоста во милји и моќноста во MW која се пренесува во
трансакцијата.
Метод MW-Mile е едноставен и широко применуван. Ги фаворизира
трансакциите кои користат помали делови од мрежата. Не е економски
праведен не праќа економски ефикасни сигнали до корисниците на мрежата

ТАРИФИ БАЗИРАНИ НА
ПРОСЕЧНИ ТРОШОЦИ


Метод на користење. Овој метод ги користи резултатите од пресметката на
тековите на моќности и трошоците за трансакцијата ги распределува
пропорционално на трошоците за секој елемент од мрежата кој се користи
за истата.
n

fCk ( j )

k 1

f Ck

T j   CTk 


Tj- трошоци придружени на трансакцијата ј, CTk-трошоци на опремата k, nброј на опрема во мрежата чии трошоци ќе се придружат на корисниците,
fCk(j)-текови на моќност во компонентата k како резултат на трансакцијата j,
fCk-преносен капаците на компонентата k

ТАРИФИ БАЗИРАНИ НА
МАРГИНАЛНИ ТРОШОЦИ






Се користат во централното тргување односно во централните
пазари.
Заради ограничениот преносен капацитет доаѓа до пореметување на
системската маргинална цена која би се постигнала во систем без
ограничувања.
Со сложен математички апарат и решение на тековите на моќности
за секој јазол во мрежата се добива различна цена во одреден
период, односно различна цена по која може да се обезбеди
дополнителен MW (locational nodal marginal price=локациона јазолна
маргинална цена).

ТАРИФИ БАЗИРАНИ НА
МАРГИНАЛНИ ТРОШОЦИ


Таа цена е:

Z
 k (t ) 
Plk (t )


Z-промена на функцијата на трошок во јазолот k, за мала промена
на моќноста Plk(t) во јазолот k (дополнителен MW да се обезбеди во
јазолот).

