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ПОТРОШУВАЧИ








Потрошувачите на ЕЕ се однесуваат како и сите останатите
потрошувачи на други производи.
Побарувачката ја зголемуваат до точка каде крајната корист која ја
изведуваат од ЕЕ е еднаква на цената која треба да ја платат за
истата.
Производител на одреден производ во индустрија би го стопирал
производството ако трошокот за ЕЕ при производството ја прави
продажбата на производот непрофитабилна.
Бутик за облека би го зголемил осветлувањето до степен со кој се
привлекуваат повеќе муштерии.

ПОТРОШУВАЧИ


Побарувачката за ЕЕ има на краток рок многу мала еластичност
(цена-количина).
Есенцијален производ
Нема алтернатива
Социјално економски
причини
Комфорт и удобен живот
Тарифна политика изолација
од промена на
цени на пазарот
Комуникација и
информации

ПОТРОШУВАЧИ




Ниската еластичност има несакани ефекти врз оперирањето на
пазарите на ЕЕ:


Ги прави пазарите унилатерални



Несовршен пазар



Пазарна сила на произведувачите.

Зголемување на еластичноста на побарувачката ќе
доведе до намалување на просечните цени на ЕЕ.

ОПЦИИ ЗА
ПОТРОШУВАЧИТЕ


Купување по цена на spot пазарот:






Најмал трошок, најголем ризик;
Бара софистицирана контрола на потрошувачката;
Внимателно менаџирање.

Купување од снабдувач по тарифна цена поврзана цената на spot
пазарот:




Снабдувачот се јавува како посредник помеѓу пазарот и
потрошувачот
Ризикот може да се намали со поставување на лимит на цената.

ОПЦИИ ЗА
ПОТРОШУВАЧИТЕ


Купување од снабдувач по тарифа зависна од времето на
користење:





Префрла дел од ризикот на потрошувачите.
Потреба од контрола на оптоварувањето за заштеда на
финансии.

Купување од снабдувач по фиксна тарифа:
 Најмал ризик, најголем трошок.

СНАБДУВАЧИ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА










Поголеми потрошувачи со врвна моќност неколку стотина kW добро
е да ангажираат специјализиран персонал за прогноза на нивната
побарувачка и трговија на пазар на ЕЕ заради постигнување пониски
цени.
Учествуваат директно на пазарот на ЕЕ.
Малите потрошувачи преферираат тарифен систем со константна
цена по kWh која се регулира по ден/ноќ или по сезони.
За овие потрошувачи не е препорачливо и ефикансо да тргуваат на
пазар на ЕЕ.
Јазот помеѓу нив и пазарот на големо го надополнуваат
снабдувачите на ЕЕ.

СНАБДУВАЧИ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА








Главниот ризик и предизвик за снабдувачите на ЕЕ:
 Купуваат по варијабилна цена на пазарот на големо
 Продаваат по фиксна цена на потрошувачите на пазарот на
мало.
Загуба во период на високи цени на пазарот на големо, продажната
цена е пониска од набавната цена на ЕЕ.
Профит во период на ниски цени на пазарот на големо продажната
цена е повисока од набавната цена на ЕЕ.
За останување во бизнисот за снабдувачот е важна просечната цена
на набавената количина на ЕЕ на пазарот на големо.

СНАБДУВАЧИ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА








Оваа цена мора да е помала од тарифната цена по која се наплаќа
од потрошувачите.
Ова не е лесно секогаш да се постигне. Снабдувачот нема директна
контрола врз количината на ЕЕ која ќе трошат потрошувачите.
Дебалансите при поголеми побарувања од потрошувачите од
обезбедените од снабдувачот мора да се надополнат со набавување
на ЕЕ на spot пазарот за моменталната цена на него.
Намалување на ризикот преку што поточна прогноза на
побарувачката на потрошувачите.

СНАБДУВАЧИ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА










Снабдувачот мора добро да го сними профилот на своите
потрошувачи во различни временски периоди.
Формирање на типични профили за одредени групи на потрошувачи.
Добра прогноза на максималната потрошувачка во одредени
периоди.
Стимулација на потрошувачите за поставување на броила кои ја
снимаат потрошената количина на ЕЕ во секој период.
Атрактивни тарифи за редуцирање на потрошувачката во време на
високи цени на пазарот на големо.

СНАБДУВАЧИ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА






При прогнозата на потрошувачката на ЕЕ треба да се земат во
предвид низа на фактори:
 Метеоролошки и астрономски
 Економски и социјални
 Културни
 Специјални фактори
 Специјални техники на прогноза.
Возможна е часовна прогноза со средна грешка од 1,5 до 2%.
Оваа точност може да се постигне за големи групи на потрошувачи
каде се минимизира случајната флуктуација на потрошувачката.

СНАБДУВАЧИ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА








Снабдувачи кои имаат монопол во одреден регион имаат многу
подобра прогноза.
Онаму каде нема монопол, потрошувачите можат да го променат
својот снабдувач со цел да добијат подобра цена и услови на
снабдување.
Во ваков случај многу е потешко да се добијат стабилни статистички
и историски податоци.
Нема стабилна база на потрошувачи.

СНАБДУВАЧИ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
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ПРОИЗВЕДУВАЧИ


Ќе се разгледува генераторска компанија која се труди да го
максимизира својот профит од продажба на ЕЕ.



Една генераторкса единица i за временски период од 1 час.



Сите величини се претпоставува дека се константни за тој период.



Профит=(Приход од продажба на ЕЕ)-трошоци за производство на
трошокот за нејзино производство
ЕЕ):
max i  max   Pi  Ci ( Pi )

  цена на продадена ЕЕ
Pi  моќноста на генераторската единица за тој час
Ci ( Pi ) 

ПРОИЗВЕДУВАЧИ
СОВРШЕНА КОНКУРЕНЦИЈА
ОСНОВНО ДИСПЕЧИРАЊЕ


Потребен услов за постигнување оптимум:

di d  Pi  dCi (Pi )


0
dPi
dPi
dPi
Маргинален приход (MR(i)) - маргинален трошок (MC(i))

MR (i )  MC (i )
dCi ( Pi )

dPi

Најголем профит ако цената е еднаква
на маргиналниот трошок за
производство

Сметаме дека цената
не зависи од производството на единицата

ПРОИЗВЕДУВАЧИ
СОВРШЕНА КОНКУРЕНЦИЈА
ОСНОВНО ДИСПЕЧИРАЊЕ


Важен заклучок:
Ако маргиналниот трошок е монотоно
растечка функција од излезната
моќност на генераторот, тогаш
моќноста треба да се зголемува до
вредност за која маргиналниот
трошок еднаков на цената на пазарот.

ПРОИЗВЕДУВАЧИ
СОВРШЕНА КОНКУРЕНЦИЈА
ОСНОВНО ДИСПЕЧИРАЊЕ




Што го сочинува маргиналниот трошок на една генераторска
единица?
 Трошокот за гориво,
 Одржувањето,
 Сите други трошоци кои се менувааат со промена на моќноста.
Трошоците кои не зависат од проиведената моќност не се земаат во
предвид во магиналниот трошок:
 Фиксни трошоци за одржување
 Трошоци за персонал
 Амортизационен трошок од изградба на електраната.

ПРИМЕР


Генераторска единица на фосилно гориво има технички минимум од
100 MW и максимум моќност 500 MW. Со мерење е утврдено дека
влезно излезната крива е дадена со функцијата:

H1 ( P1 )  110  8, 2 P1  0,002 P12  MJ/h 


Часовниот трошок за работење на оваа генераторкса единица се
добива со множење на влезно излезната крива со трошокот за
гориво F ($/MJ):





C1 ( P1 )  110  8, 2 P1  0,002 P12  F  $/h 

ПРИМЕР


Ако претпоставиме трошок за гориво 1,3 $/MJ за функцијата на
трошок се добива:
2
C1 ( P1 )  143  10,66 P1  0,0026 P1



 $/h 

Ако цената по која може да се продаде ЕЕ е 12 $/MWh

dC1(P1)

10.660.0052P1 12 $/MWh
dP1

P1 257,7 MW

ОГРАНИЧУВАЊА ЗА
ГЕНЕРАТОРСКА ЕДИНИЦА


За максималната моќност:

dCi ( Pi )

dPi


За минималната моќност:

dCi ( Pi )

dPi

за
Pi

max

за
Pi min

ПРИМЕР


За генераторкста единица од примерот претходно. Може да работи
со максимална моќност само ако е цената поголема или еднаква од:

dC1 ( P1 )

 10.66  0.0052  500  13, 26 $/MWh
dP1


Не може електраната да работи профитабилно ако цената е помала
од:

dC1 ( P1 )

 10.66  0.0052  100  11, 28 $/MWh
dP1

ЛИНЕАРНА КРИВА НА
ТРОШОЦИ










Влезно излезната крива на секоја генераторска единица се прави
врз основа на мерења за различна излезна моќноста на генераторот.
Заради несовршена точност на мерењата кривата не е глатка.
Се права линеарна интерполација со податоците од мерењата која е
исто прифатлива како и квадратната функција.
Ваква постапка може да се примени и на кривата на трошоци и на
маргиналната крива на трошоци.
Секој сегмент на кривата на трошоци е линеарен додека секој
сегмент на маргиналната крива на трошоци е константен.

Ci ( Pi ) ( $ / h)

ЛИНЕАРНА КРИВА НА
ТРОШОЦИ

C iN o  l o a d

Pi m i n

e1 i

Pi ( M W )

e2i

Pi m a x

d Pi

d Ci ( P
)
i

($ /M W h )

МАРГИНАЛНА КРИВА НА
ТРОШОЦИ
M C 3i

M C 2i

M C 1i

Pi m i n

e1 i

Pi ( M W )

e2i

Pi m a x

ДИСПЕЧИНГ ПО ОДНОС
НА ЦЕНА НА ЕЕ

dCi (Pi )
($/MWh)
dPi

MC3i

  MC1i  Pi  Pi min
MC1i    MC2i  Pi  e1i
MC2i    MC3i  Pi  e2i
MC3i    Pi  Pi max

MC2i

MC1i

Pi min

e1i

Pi (MW)

e2i

Pi max

ПРИМЕР


Квадратната крива на трошоци за претходниот пример може со
линеарна интерполација да се претстави со следниве линеарни
сегменти:

100  P1  250 : C1 ( P1 )  11,57 P1  78 ($/h)
250  P1  400 : C1 ( P1 )  12,35 P1  117 ($/h)
400  P1  500 : C1 ( P1 )  13,00 P1  377 ($/h)
MC1  11,57($/MWh)
MC2  12,35($/MWh)
MC3  13,00($/MWh)

ПРИМЕР
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ТРОШОЦИ ЗА РАБОТА БЕЗ
ОПТОВАРУВАЊЕ (NO LOAD
COST)










Погонувањето на генераторската единица така што маргиналниот
трошок е еднаков на пазарната цена не гарантира дека секогаш ќе
биде профитабилно.
Квази фиксни трошоци постојат ако работи генераторската единица
но не зависат од вредноста на моќноста која се произведува.
Прв тип на квази фиксни трошоци се трошоците за работа без
оптоварување.
Тоа значи генераторот да остане поврзан на системот но да не
инјектира електрична моќност.
Трошоците за гориво за ваквата состојба се нарекуваат трошоци за
работа без оптоварување.

ТРОШОЦИ ЗА РАБОТА БЕЗ
ОПТОВАРУВАЊЕ (NO LOAD
COST)






Ваков режим на работа практично е невозможен за најголем дел од
генераторските единици во термоелектраните.
Трошокот за работа без оптоварување е константа на кривата на
трошоци и нема физичко значење.
Продажба по цена на маргинален трошок е профитабилно само ако
маргиналниот трошок е поголем од средниот трошок на
производство.

РАСПОРЕД НА ПРОИЗВОДСТВО
НА ГЕНЕРАТОРСКА ЕДИНИЦА










Цената на пазарот на ЕЕ е константна во кратки временски периоди
(15 min., пола час или час) зависно од пазарот.
Побарувачката на ЕЕ се менува а со тоа и цената на ЕЕ која
генераторите треба да ја произведуваат.
Треба да се прави оптимизација на производството врз основа на
менувањето на цената на ЕЕ за временските периоди.
Мора да се имаат во предвид и трошоците на генераторите за
пуштање во работа (start up costs).
Други економски и еколошки ограничувања на оптимизацијата.

РАСПОРЕД НА ПРОИЗВОДСТВО
НА ГЕНЕРАТОРСКА ЕДИНИЦА








Потребна е прогноза на цената на ЕЕ за секој временски период за
одредување на оптимален распоред на производство на
генераторската единица.
Прогнозата на цената е екстремно сложен проблем кој зависи од
голем број на фактори.
Цената ја одредува пазарната рамнотежа што значи зависи и од
потрошувачи и од генератори.
Потрошувачката зависи од многу фактори од временска,
метеоролошка, економска и социјална природа.

ТРОШОЦИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО
РАБОТА (START UP COST)








Овие трошоци за генераторска единица ги претставуваат трошоците
за ставање во погон на генераторот од исклучен до состојба на
производство.
Друг тип на квази фиксни трошоци.
Дизел генераторите и гасните турбини со отворен циклус имаат
ниски трошоци за пуштање во работа и брзо стартирање.
Генераторите во термоелектрани имаат високи трошоци за пуштање
во работа.

ТРОШОЦИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО
РАБОТА (START UP COST)


За зголемување на нивната профитабилност овие трошоци кај
термоелектраните мораат да се амортизираат за долг период.



Некогаш е потребно овие единица да работат со загуба.



Поскапо е да се исклучат и повторно да се пуштаат во работа.



Сето ова е заради високите трошоци за пуштање во работа.

ДИНАМИЧКИ
ОГРАНИЧУВАЊА










Вклучувањето или исклучувањето на генераторкса единица во
термоелектрана е големо механичко напрегање за турбината и
останатите елементи.
Честото зголемување и намалување на моќноста на генераторот е
исто така проблем од аспект на напрегањата.
Големи инерцијални елементи во термоелектраните кои не
дозволуваат изразено динамичко управување на истата.
Високи температури и притисоци.
Се дефинира времиња на минимално потребно време за работа на
мрежа со релативно константна моќност.

ЕКОЛОШКИ
ОГРАНИЧУВАЊА










Постојат еколошки ограничувања кај термоелектраните кои не им
дозволуваат да одржуваат економски оптимум.
Потребни се мерки на еколошка заштита и дозволени емисии на
полутанти кои ја спречуваат електраната да работи со максимум
моќност.
Хидроелектраните се далеку пофлексибилни од овие аспекти.
Кај нив може да има ограничување од аспект на користењето на
водата.
Нивната оптимизација е многу комплексен проблем кај речни басени
со поврзани хидроелектрани.

ДРУГИ ЕКОНОМСКИ
МОЖНОСТИ ЗА ГЕНЕРАТОРИТЕ


Покрај производство на ЕЕ генераторите можат да понудат и други
услуги во ЕЕС и тоа:









Резервен капацитет,
Следење на оптоварување
Регулација на фреквенција
Напонска регулација.

Овие услуги со едно име се нарекуваат помошни или системски
услуги (ancillary services) во ЕЕС.
Претставуваат друг извор на приход за генераторите кој се
разликува од оној од продажба на ЕЕ.

ПРОИЗВОДСТВО НАСПРОТИ
КУПУВАЊЕ НА ЕЕ






Нека генераторска компанија има договор за снабдување на
одредено оптоварување L за време на еден час.
Таа прво одлучува да го задоволи оптоварувањето со помош на
своите N генераторски единици.
Производство на потребната енергија со минимум трошоци.
N

трошокот
со задоволување
за производство
на условот
на

Min  Ci ( Pi )

 Pi  L

i 1

i 1

Pi  производството на единицата i
Ci ( Pi ) 

N

Pi

ПРОИЗВОДСТВО НАСПРОТИ
КУПУВАЊЕ НА ЕЕ


Формирање на Лагранжова функција l која ги опфаќа функцијата на
цел и ограничувањата:
N

N


l ( P1 , P2 ,......., PN ,  )   Ci  Pi     L   Pi 
i 1
i 1


  Лангранжов множител



Парцијалните изводи на оваа функција треба да бидат нула како
потребен услов за оптимум и решавањето на овие равенки го дава
оптималното решение

ПРОИЗВОДСТВО НАСПРОТИ
КУПУВАЊЕ НА ЕЕ
l dCi

   0 i  1,...., N
Pi dPi
N

l 
  L   Pi   0
 
i 1


Од условите за оптимум
заклучуваме дека сите генераторски единици треба да работат со ист
маргинален трошок еднаков на лагранжовиот множител

dC N
dC1 dC2

 .....

dP1 dP2
dPN

ПРОИЗВОДСТВО НАСПРОТИ
КУПУВАЊЕ НА ЕЕ






Вредноста на Лагранжовиот множител е еднаква на трошокот за
производство на еден дополнителен MWh со било која од
генераторските единици.
Тој уште се нарекува заштитна цена (shadow price) на ЕЕ.
Ако пазарната цена е помала од заштитната цена по која
генераторските единици можат да произведуваат ЕЕ, компанијата
треба да го намали своето производство и да набави ЕЕ на пазарот
до точка каде:

dC N
dC1 dC2

 .....

dP1 dP2
dPN

ПРИМЕР




Во мал ЕЕС треба да се снабдува L=300 MW оптоварување преку две
термоелектрични генераторски единици во и мала ХЕЦ. Условот е
постигнување на минимум трошоци.
ХЕЦ работи со константни 40 MW додека функциите на трошок на
двете термоелектрични генераторски единици се:

G A: C A  20  1,7 PA 
G B: CB  16  1,8 PB 

2
0,04 PA

2
0,03PB

($/h)
($/h)

ПРИМЕР


Бидејќи варијабилниот трошок на ХЕЦ е занемарлив, Лагранжовата
функција на овој оптимизационен проблем е:

l  C A ( PA )  CB ( PB )    L  PA  PB 
L  300  40  260 MW


Услов за оптимално решение, парцијалните изводи на Лагранжовата
функција да се нула: l

PA

 1,7  0,08 PA    0

l
 1,8  0,06 PB    0
PB
l
 L  PA  PB  0


ПРИМЕР


Со решавање на системот равенки се добива маргиналниот трошок
на ЕЕ во овој систем за ова оптоварување:

  10,67 $/MWh


Оптималните моќности на генераторските единици се:

PA  112,13 MW
PB  147,87 MW

ПРИМЕР


Вкупниот трошок за снабдување на оптоварувањето е:

C  C A ( PA )  CB ( PB )  1651,63 $/h

ЕЛЕКТРАНИ СО ЗАНЕМАРЛИВ
МАРГИНАЛЕН ТРОШОК


Некои електрани имаат многу мал маргинален трошок:










Нуклеарни
Хидроелектрични централи
Електарни од обновливи извори (фотоволтаични, ветерни и др.)

Предизвик за сопствениците оставрување на што поголем приход за
покривање многу високите инвестициони трошоци.
Нуклеарните електрани треба да работат со константна моќност,
затоа што регулацијата на моќноста кај нив е сложена.
Високи трошоци за пуштање во работа и идеално треба да се
исклучуваат само за замена на горивото.

ЕЛЕКТРАНИ СО ЗАНЕМАРЛИВ
МАРГИНАЛЕН ТРОШОК










Тие можат својата номинална моќност да ја продаваат за секој час
по било која цена.
ХЕЦ можат да ја регулираат својата моќност по желба.
Меѓутоа расположливата енергија кај нив зависи од степенот на
врнежи на дожд и снег кои ја полнат нивната акумулација.
За да го маскимизираат приходот мора да ги предвидуваат
периодите кога цената на ЕЕ е висока и тогаш да ја продаваат
својата енергија.
Обновливите извори базирани на сонце и ветер се многу
непредвидливи и тешки за контрола.

ХИБРИДНИ УЧЕСНИЦИ
НА ПАЗАРОТ








Некои учесници на пазарот можат да се однесуваат како
потрошувачи или произведувачи во зависност од условите.
Пумпно акумулационите ХЕЦ се типичен пример за хибридни
учесници на пазарот.
Во регулирана пазарна околина тие трошат ЕЕ во периодите на
ниски оптоварувања, а произведуваат во периодите на високи
оптоварувања.
Во дерегулирана пазарна околина можат да остварат профит само
ако приходот од продажба на ЕЕ во периодот на високи цени е
поголем од трошокот за купување на ЕЕ при ниски цени на пазарот.

НЕСОВРШЕНА
КОНКУРЕНЦИЈА








Кога конкуренцијата не е совршена постои фирма (стратешки играч
на пазарот) кој може со своите активности да влијае на пазарната
цена.
Вообичаено во производниот бизнис на ЕЕ постојат стратешки
играчи на пазарот кои ја диктираат цената додека останатите само
ја прифаќаат цената која тие ја одредуваат.
Компанија која поседува повеќе генераторски единици има поголемо
влијание на цената ако го оптимизира комбинираното производство
односно вкупното портфолио на фирмата.
Оптимизацијата на секоја единица посебно нема да го максимизира
профитот на фимата во целина.

НЕСОВРШЕНА
КОНКУРЕНЦИЈА


Вкупниот профит на фирмата која поседува повеќе генераторски
единици е:
 f    Pf  C f ( Pf )

ја произведе моќноста

Pf  комбинираната вкупна моќност на генератоските единици
C f  минимален трошок при кој фирмата може да




Цената не е повеќе променлива која е надвор од контрола на
учесник на пазарот.
Моќноста која ќе ја продаде секоја фирма не зависи само од неа
туку и од конкуренцијата.

 f   f (X f , X f )

МОДЕЛИ НА НЕСОВРШЕНА
КОНКУРЕНЦИЈА


Постојат два модели:




Бертрандов (Bertrand) модел (игра на цени
game in prices)
Карнотов (Cournot) модел (игра на количини
game in quantities).

