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هاي رزرو و انرژي يكي از موارد بسيار مهم در طراحي بازار رزرو محسوب ررسي اثر متقابل بازاربدر فضاي رقابتي صنعت برق، - چكيده
هاي تخصيص پشت سرهم و همزمان مورد ، در مدلرزرو چرخشي و بازار رزرو جايگزين-بازار انرژياثر متقابل در اين مقاله . گرددمي

، شاخصي به عنوان و جايگزينبازار رزررزرو چرخشي و -بازار انرژي اثر متقابل در راستاي بررسي بهتر. گيرندبررسي و مقايسه قرار مي
 در بررسي  . مختلف مورد بررسي و مقايسه قرار خواهد گرفتهايمدلضريب اثر متقابل تعريف خواهد گرديد و تغييرات اين ضريب در 

.سازي مونت كارلو استفاده خواهد شدها از تكنيك شبيهاثر متقابل بازار

ضريب اثر متقابل، رزرو جايگزين، رزرو چرخشيسازي مونت كارلو، تكنيك شبيهبازار رقابتي برق، - كليد واژه

مقدمه- 1

هاي جانبي خدمات در محيط رقابتي صنعت برق، سرويس
هاي توليد، كنترل، انتقال و مكملي هستند كه در زمينه

توزيع توان الكتريكي و در جهت تسهيل فني و اقتصادي 
هاي انواع سرويس. ]1[گردندانجام مبادالت برق ارائه مي

جانبي ممكن است از سيستمي به سيستم ديگر متفاوت 
هاي تجديد ساختار يافته برق در اكثر سيستم. ]2[باشد

، تامين New England و PJMمانند كاليفرنيا، نيويورك، 
بردار مستقل سيستم هاي جانبي بر عهده بهرهسرويس

)ISO (هاي جانبي كه در اكثر يكي از انواع سرويس. ]3[است
باشد كه ها بصورت مشترك وجود دارد، رزرو ميسيستم

مهمترين عنصر جهت تامين قابليت اطمينان مطلوب 
.آيدسيستم به شمار مي

ها و براي تامين رزرو در محيط رقابتي صنعت برق روش
ن رزرو تواند براي تامي ميISOهاي مختلفي وجود دارد، مدل

مانند (اندازي كند  راهPoolموردنياز سيستم بازاري با مدل 
و يا تحت ) New England و PJMكاليفرنيا، نيويورك، 

هاي دو طرفه با توليد كنندگان اين ميزان رزرو را قرارداد
مانند اسلووني، استراليا و كشورهاي شمال (خريداري نمايد 

و تحت قراردادهاي دو يكي از معايب تامين رزر. ]4-5[) اروپا
امروزه تامين . ]4[طرفه، عدم وجود رقابت كامل مي باشد 

رزرو و ديگر خدمات جانبي از طريق بازار رقابتي مورد توجه 
تواند به افزايش سودمندي و قرار گرفته است، زيرا رقابت مي

كننده و مصرف وري كاال، شفافيت قيمت و رضايت توليدبهره
زار رقابتي رزرو اين اجازه را به شركت با. كننده كمك نمايد

دهد تا بطور مناسب بين هزينه و سود حاصل كنندگان مي
از تامين رزرو تعادل ايجاد كرده و ارزش واقعي كاالي رزرو 

آنچه در اينجا مد نظر قرار گرفته . ]6[را مشخص نمايند
.باشد ميPoolاست، تامين رزرو از طريق يك بازار رقابتي 

تم با توجه به تعداد، نوع، ظرفيت و مشخصات در هر سيس
 كه براي تامينرزرو قابل كاالي هاي توليدي آن، انواع واحد

انواع رزروي كه .گردندتعريف ميآن سيستم نيز مفيد باشد، 
، رزرو چرخشي و  استمد نظر قرار گرفتهدر اين مقاله 

رزرو چرخشي توسط واحدهاي سنكرون . جايگزين مي باشد

مدل بازار رزرو جايگزين در رزرو چرخشي و -بازار انرژيتجزيه و تحليل اثر متقابل 
 پشت سرهم و همزمانتخصيص

حبيب رجبي مشهدي و جواد ساده، محمد فرشاد

دانشگاه فردوسي مشهددانشكده مهندسي، گروه برق،
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ظرفيت رزرو چرخشي تخصيص .  تامين مي گرددبا شبكه
 دقيقه قابل 10يافته به واحدها بايد در مدت حداكثر 

تواند توسط واحدهاي رزرو جايگزين مي. دسترسي باشد
ظرفيت . سنكرون و يا غير سنكرون با شبكه تامين گردد

رزرو جايگزين تخصيص يافته به واحدها بايد در مدت 
]2[.رسي باشد دقيقه قابل دست60اكثر حد

بازارهاي انواع رزرو و انرژي بر يكديگر تاثير گذار هستند، 
ها در هنگام طراحي داراي توجه به تاثير متقابل اين بازار

عرضه در بازار رزرو از طرف ژنراتورها، . اهميت فراواني است
كه عرضه براي بازار انرژي نيز از طريق آنها خواهد بود، 

ث ايجاد يك وابستگي قوي بين اين اين امر باعباشد و مي
قيمت رزرو با قيمت ممكن است چه اگر. ها شده استبازار

 با هماهنگ بازار رزرو و انرژي بايد باشد، وليانرژي متفاوت 
]8[]7[. گردندطراحييكديگر 

، قيمت انرژي ]9[بر اساس نتايج بدست آمده در مرجع 
ختار بازار رزرو تحت تاثير مقدار رزرو چرخشي موردنياز و سا

چرخشي قرار دارد، همچنين تاثير مقدار رزرو چرخشي 
موردنياز بر قيمت انرژي در هنگام پيك بار بيشتر از 

 نويسندگان به تجزيه و ]10[در مرجع . هاي ديگر استزمان
هاي انواع سرويس جانبي و انرژي تحليل اثر متقابل بازار

در مثال عددي و طي يك ، ]10[مطالعات مرجع . اندپرداخته
.صورت گرفته استخاص خصوص يك مدل طراحي 

براي اينكه واحدي بر اساس تعريف كاالي رزرو چرخشي، 
الزم است ،بتواند در بازار رزرو چرخشي پذيرفته شود

و از طرفي نيز در سيستم مورد سنكرون با شبكه باشد 
Poolجهت تامين انرژي، بازار موجود  تنها مكانيزم ،مطالعه

است، بنابراين يك ارتباط داخلي در نظر گرفته شده رژي ان
رزرو چرخشي وجود دارد كه بازار صريح بين بازار انرژي و 

.  به اين ارتباط پرداخته شده است نيز]10[ و ]9[در مراجع 

رزرو چرخشي به دليل بازار  بازار انرژي و ،در اين مقاله
اند كه هارتباط داخلي قوي، يك مجموعه در نظر گرفته شد

هاي تخصيص در مدل،اثر متقابل آن با بازار رزرو جايگزين
.گيردمورد بررسي و مقايسه قرار مي،پشت سرهم و همزمان

- بازار انرژيتر اثر متقابل در اين راستا براي بررسي روشن
 به عنوان شاخصيبازار رزرو جايگزين، و رزرو چرخشي 

در آن غييرات ضريب اثر متقابل تعريف خواهد گرديد و ت

 در .شرايط مختلف مورد بررسي و مقايسه قرار خواهد گرفت
سازي مونت كارلو ها از تكنيك شبيهبررسي  اثر متقابل بازار

.استفاده خواهد شد

قوانين و ساختار بازار موردمطالعه-2

 عهده دار اجراي بازار ISOدر اين مقاله فرض شده است كه 
مناقصه در بازار رزروي، به لحاظ زمان. انرژي و رزرو است

بلند Real-Time، Day-Ahead  ،Forwardتواند بصورتمي
 و New England مانند بازارهاي (و يا تركيبي از آنها مدت 

 در اين مقاله فرض شده است .اجرا شود) ]11- 12[كاليفرنيا 
Day-Ahead،كه بازه زماني اجراي مناقصات انرژي و رزرو

در روز قبل براي هر ساعت روز بوده و شركت كنندگان 
برداري، قيمت و ماكزيمم توانايي تامين انرژي، رزرو بهره

.دهندچرخشي و رزرو جايگزين خود را پيشنهاد مي

توان دو نوع تابع هاي برنده در بازار ميبراي انتخاب پيشنهاد
]3[:هدف در نظر گرفت 

)Social Cost(هزينه اجتماعي ) الف

)Procurement Cost(هزينه تامين ) ب

، مينيمم سازي بر اساس پيشنهادات )الف(در تابع هدف 
كنندگان و ظرفيت پذيرفته قيمت ارائه شده توسط شركت

، مينيمم )ب(در تابع هدف . پذيردشده آنها صورت مي
سازي بر اساس قيمت پرداختي به برندگان و ظرفيت

ابع هدف  ت،در اين مقاله. گيردپذيرفته شده آنها صورت مي
مينيمم  وباشد هزينه اجتماعي مي،مسئله بهينه سازي

سازي بر اساس پيشنهادات قيمت ارائه شده توسط 
كنندگان و ظرفيت پذيرفته شده آنها صورت شركت

لذا نتايج تخصيص براي سيستمي با قانون تسويه ، پذيردمي
الزم به ذكر است .يكنواخت و تمايزي يكسان خواهند بود

سازي و صرفنظر از  با ساده،بهينه سازي تخصيصمسئله كه 
هايي مانند حداقل زمان روشن و خاموش بودن محدوديت

واحدها و بطور كلي محدوديت هاي وابسته به زمان، براي 
. حل خواهد شدمجزابرداري به صورت  ساعت روز بهرهيك

رزرو چرخشي - بازار انرژيبررسي اثر متقابل - 3
گزينبازار رزرو جايو 

رزرو چرخشي به بازار بازار انرژي و نگونه كه اشاره شد، هما
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دليل ارتباط داخلي قوي، يك مجموعه در نظر گرفته 
مورد بررسي اند كه اثر متقابل آن با بازار رزرو جايگزينشده

.خواهد گرفتو مقايسه قرار 

انرژي، رزرو چرخشي و كل ناشي از تامين اجتماعي هزينه 
.گرددمي تعريف زيربصورت رابطه ، )Ctotal(رزرو جايگزين 

)1(cocototal RRCSRECC )(),( +=

C(E,SR)co، رزرو چرخشي  و انرژياجتماعي  مجموع هزينه
اين . باشدميرزرو جايگزين اجتماعي هزينه ،C(RR)coو 

 كه سه كاالي انرژي، گردندميها در حالتي محاسبه هزينه
 يكديگرصورت هماهنگ با برزرو چرخشي و رزرو جايگزين

.اندتخصيص يافته

رزرو  و انرژياجتماعي ، مجموع هزينه C(E,SR)onlyاگر
رزرو چرخشي-در حالت تخصيص تنهاي انرژيچرخشي 
بصورت ،C(E,SR)coتوان اختالف اين هزينه را با باشد، مي

. تعريف نمودزير

)2(onlycoSRE SRECSREC ),(),(, −=∆

باشد، ت ميهمواره عددي مثبE,SR∆بديهي است كه مقدار 
 تنهاي سازي تخصيصمسئله بهينهاز حل ،C(E,SR)onlyزيرا 

لحاظ قيد تامين رزرو جايگزين بدون و رزرو چرخشي-انرژي
مسئله ، از حل C(E,SR)co در حالي كه ،آيدبدست مي

بصورت هماهنگ با ظرفيت تخصيص و سازي تخصيصبهينه
وديت  كه اين محد،گردد رزرو جايگزين حاصل مييافته به

C(E,SR)onlyنسبت به د باعث افزايش اين هزينه توانمي

.گردد

در حالترزرو جايگزيناجتماعي ، هزينه C(RR)onlyاگر 
بدون هماهنگي با ظرفيت و تنهاي رزرو جايگزين تخصيص 

توان باشد، ميرزرو چرخشي - ار انرژيپذيرفته شده در باز
.عريف نمود تزير بصورت ،C(RR)coاختالف اين هزينه را با 

)3(onlycoRR RRCRRC )()( −=∆

باشد، همواره عددي مثبت مينيز RR∆بديهي است كه مقدار 
بدون هماهنگي با ،C(RR)only همانگونه كه بيان شد،زيرا

بدست رزرو چرخشي - رفيت پذيرفته شده در بازار انرژيظ
ت هماهنگ با ظرفيت ، بصورC(RR)co، در حالي كه آيدمي

 حاصل رزرو چرخشي-انرژيدر بازارتخصيص يافته 

تواند باعث افزايش اين گردد، كه اين محدوديت ميمي
 است كه ياد آوريالزم به . گرددC(RR)onlyهزينه نسبت به 

پيشنهادي بر اساس قيمت ذكر شده،  اجتماعيهايهزينه
).Bid Cost(د نگردمحاسبه ميكنندگانشركت 

رزرو چرخشي- بازار انرژيتاثير متقابلتر براي بررسي روشن
توان شاخصي بر اساس رابطه زيرن، ميبازار رزرو جايگزيو 

.باشدها مي بازارر متقابلياثميزان تنمود كه نشانگر تعريف 

)4(total

RRSRE

C
IF ∆+∆

=
,

رزرو - بازار انرژيضريب اثر متقابلIF، )4(در رابطه 
توان ي ميبه راحت. باشدمين بازار رزرو جايگزيو چرخشي 

هر چه . استمثبتعددي همواره IFمقدارنشان داد كه 
رزرو - بازار انرژيمتقابل تاثير ، كوچكتر باشدIFمقدار 

.كمتر خواهد شدطور كمي بهچرخشي و بازار رزرو جايگزين 

تخصيصهاي  در مدلIF، تغييرات ضريب  بحثدر ادامه
تبه كمك تكنيك شبيه سازي مون، پشت سرهم و همزمان

. قرار خواهد گرفتتجزيه و تحليلمورد ،كارلو

ها در سيستم مورد مطالعهفني ژنراتور مشخصات :1جدول 

Gen. 
No

حداقل
توانايي 
توليد 

)MW(

حداكثر
توانايي 
توليد 

)MW(

حداكثر
توانايي 
تامين 
رزرو 

چرخشي
)MW(

حداكثر
توانايي 
تامين 
رزرو 

جايگزين
)MW(

هزينه توليد
)Rials/

MWh(

1 150 440 50 300 65000

2 150 440 290 440 70000

3 100 300 200 300 68000

4 80 250 170 250 75000

5 80 250 170 250 76000

6 80 200 120 200 75500

7 80 200 120 200 77000

8 65 200 135 200 79500

9 50 150 100 150 83500

10 50 150 100 150 74500

11 50 150 100 150 95000

12 35 100 65 100 91000

13 35 100 65 100 85000

14 35 100 65 100 80000

15 15 50 35 50 88500

16 15 50 35 50 110000

17 15 50 35 50 148500
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مورد مطالعهمعرفي سيستم - 1- 3

برخي از باشد كه  ميژنراتور17 شامل مورد مطالعهسيستم 
 آمده )1(ارائه شده توسط آنها در جدول فني مشخصات 

موردنياز سيستم، با  و جايگزين چرخشيظرفيت رزرو . است
400توجه به بزرگترين ظرفيت توليدي سيستم، هر كدام 

هاي  رزرو موردنياز در باراين ظرفيت. اندمگاوات تعيين شده
.شده استمختلف سيستم ثابت فرض 

اعمال تكنيك شبيه سازي مونت كارلو- 2- 3

رزرو چرخشي و بازار - بازار انرژيبراي بررسي اثر متقابل 
،سازي مونت كارلورزرو جايگزين به كمك تكنيك شبيه

گان در بازار انرژي و رزرو جايگزين فروشندقيمت پيشنهادي 
احتمال مناسب مشخص توزيع تابع  يك ي ازا نمونه گيرب

سازي تخصيص ها، مسئله بهينه بر طبق اين قيمت.شوندمي
گردند و هاي مختلف طراحي حل ميانرژي و رزرو در مدل

. شوندميمقايسه هايت متوسط نتايج با يكديگر در ن

 بر اساس پيشنهادي فروشندگانقيمت انرژي در اين مقاله، 
 ميانگين و انحراف معيار به ترتيب يك توزيع نرمال با

Cei+πei و 
3
ieπكه توليد خواهند شد ،Cei، هزينه توليد 

در بازار  ام iژنراتور  متوسط  سود،πei ام و iانرژي ژنراتور 
پيشنهادي فروشندگان در قيمت همچنين . باشدميانرژي 

ميانگين  بر اساس يك توزيع نرمال با بازار رزرو جايگزين

Crri+πrri و انحراف معيار 
3
irrπكهد شدنه توليد خوا ،

Crri فروشنده، هزينه تامين رزرو جايگزينi و  امπrri سود ،
.باشد رزرو جايگزين مي ام در بازارiفروشندهمتوسط 

. آمده است) 1(ها در جدول  براي تمامي ژنراتورCeiمقادير 
 در Cei درصد 20 برابر با πeiعه، مقدار در سيستم مورد مطال

براي، πrriو Crriر يدا همچنين مق.نظر گرفته شده است
 ريال 50000و10000برابر با به ترتيب تمامي فروشندگان 

با توجه به اينكه بازار انرژي و .فرض شده استبر مگاوات 
قيمت اند،رزرو چرخشي يك مجموعه در نظر گرفته شده

 ثابت و  رزرو چرخشيدر بازارها  واحديمپيشنهادي تما
. ريال بر مگاوات در نظر گرفته شده است100500برابر

 و همزمانتخصيص پشت سرهم-3- 3

ژي و  از جمله انر،هاي برقتخصيص كاالبطور كلي دو شكل 

 كه عبارتند از تخصيص پشت ، وجود داردانواع كاالي رزرو
،در تخصيص پشت سرهم. سرهم و تخصيص همزمان

 بر اساس اهميت و برقعموالً توالي تخصيص انواع كاالي م
مسئله ا مثالً ابتد. شودتعيين ميها كيفيت اين كاال

در مرحله بعد، گرددحل ميتخصيص انرژي سازي بهينه
و سپس شود انجام ميتخصيص در بازار رزرو چرخشي 

در هر مرحله از . شودحل ميتخصيص رزرو جايگزين مسئله 
به هاي تخصيص يافته ، ظرفيترهم پشت ستخصيص

 حذف آماده از ظرفيت ،در مراحل قبليهاي ديگر كاال
سازي توام در تخصيص همزمان، بهينه. دنگردمي

)Cooptimization ( ي انرژي و رزرو مد نظر انواع كاالهزينه
 بصورت هاي برق انواع كاالميزان مورد نيازقرار دارد و 

.ديابيمزمان به فروشندگان تخصيص مه

تخصيص پشت سرهم-3-1- 3

مد نظر اگر تخصيص پشت سرهم انرژي و رزرو چرخشي 
، ممكن است بعد از تخصيص تنهاي انرژي، قرار گيرد

ظرفيت چرخشي كافي وجود نداشته باشد و در اين حالت 
جواب تخصيص تنهاي انرژي احتياج به بازنگري دوباره 

 مدل دردر اين بخش، به همين دليل . خواهد داشت
تخصيص پشت سرهم، ابتدا تخصيص در بازار انرژي و رزرو 
چرخشي بصورت توام انجام شده و سپس تخصيص رزرو 

هاي تخصيص يافته در بازار  با توجه به ظرفيتجايگزين
. رزرو چرخشي انجام خواهد شد-انرژي

هاي تصادفي، بعد از توليد قيمتدر هر تكرار مونت كارلو 
رزرو چرخشي و رزرو - انرژيتخصيص پشت سرهمابتدا 

 مقادير ،شود، كه در نتيجه آنجايگزين انجام مي
C(E,SR)Co و C(RR)Coسپس از  بدست خواهند آمد ،

رزرو چرخشي و تخصيص تنهاي - تخصيص تنهاي انرژي
هاي تخصيص  ظرفيتبابدون هماهنگي و رزرو جايگزين 

C(RR)only و C(E,SR)only، مقادير هاي ديگر در بازاريافته

در اين حالت الزم به ذكر است كه . د شدنحاصل خواه
C(E,SR)Co و C(E,SR)only و در هستند با يكديگر برابر 

) 4(توان رابطه لذا مي. باشدميبرابر صفر E,SR∆نتيجه مقدار 
.را براي مدل تخصيص پشت سرهم به صورت زير ساده نمود

)5(total

RR

C
IF ∆

=
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بارهاي مختلف سيستم مقدار رلو براي شبيه سازي مونت كا
بر IFتغييرات متوسط ،)1(نمودار شكل . استاجرا شده

.دهدسيستم نمايش ميهاي مختلف را در بارحسب درصد
هاي در بار RR∆ و E,SR∆، متوسط مقادير )2(در نمودار شكل 

.اندسيستم نشان داده شدهمختلف 
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هاي مختلف  در باردبر حسب درصIFتغييرات متوسط :1شكل 
سيستم، در مدل تخصيص پشت سر هم

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

Load (MW)

∆
[B
id
 C
os
t]

 (M
ill
io
n 
R
ia
ls
)

∆[Energy and Spinning Reserve Bid Cost]
∆[Replacement Reserve Bid Cost]

سيستم، در هاي مختلف در بار RR∆ و E,SR∆متوسط مقادير :2شكل 
مدل تخصيص پشت سر هم

 بار مصرفي رشدگردد كه با مشاهده مي) 1(در شكل 
رزرو چرخشي و بازار -سيستم، ميزان اثر متقابل بازار انرژي

.ابديرزرو جايگزين افزايش مي

رزرو - تاثير بازار انرژيشود كه مشاهده مي)2 ( شكلدر
 گشته است وجايگزينچرخشي باعث افزايش هزينه رزرو 

به دليل رزرو چرخشي -اين در حالي است كه بازار انرژي
 نشده اثرزار رزرو جايگزين متبااولويت در توالي تخصيص از 

افزايش همچنين با افزايش بار مصرفي سيستم، ميزان . است
.هزينه اجتماعي رزرو جايگزين افزايش يافته است

همزمانتخصيص - 3-2- 3

در هر تكرار مونت كارلو بعد از توليد در اين بخش، 
رزرو چرخشي - انرژيتوامهاي تصادفي، ابتدا تخصيص قيمت

شود، كه در نتيجه آن، مقادير و رزرو جايگزين انجام مي
C(E,SR)Co و C(RR)Coمد، سپس از  بدست خواهند آ

رزرو چرخشي و تخصيص تنهاي - تخصيص تنهاي انرژي
هاي تخصيص رزرو جايگزين و بدون هماهنگي با ظرفيت

C(RR)only و C(E,SR)onlyهاي ديگر، مقادير يافته در بازار

.حاصل خواهند شد

در اين بخش نيز شبيه سازي مونت كارلو براي مقدار بارهاي 
متوسط ،)3(ودار شكل نم. مختلف سيستم اجرا شده است

سيستم هاي مختلف  را در باربر حسب درصدIFتغييرات 
 و E,SR∆، متوسط مقادير )4(در نمودار شكل . دهدنمايش مي

∆RR اندسيستم نشان داده شدههاي مختلف در بار .
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هاي مختلف  در باربر حسب درصدIFتغييرات متوسط :3شكل 
سيستم، در مدل تخصيص همزمان
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سيستم، در هاي مختلف در بار RR∆ و E,SR∆متوسط مقادير :4كل ش
مدل تخصيص همزمان
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گردد كه با افزايش بار مصرفي مشاهده مي) 3(در شكل 
رزرو چرخشي و بازار -سيستم، ميزان اثر متقابل بازار انرژي

 در اين حالت IFاگر مقادير . يابدرزرو جايگزين افزايش مي
شكل (ر حالت تخصيص پشت سرهم با مقادير بدست آمده د

توان دريافت كه ميزان اثر متقابل مقايسه شوند، مي)) 1(
رزرو چرخشي و بازار رزرو جايگزين در حالت -بازار انرژي

. محسوسي داشته است كاهش نسبتاًهمزمانتخصيص 

متقابل تاثير ، شودمشاهده مي) 4 (همانگونه كه در شكل
باعث ر رزرو جايگزين رزرو چرخشي و بازا-بازار انرژي

 دو بازار گشته است، كه بر طبق نتايج هردر افزايش هزينه 
رزرو -بدست آمده، سهم افزايش هزينه در بازار انرژي

 بار مصرفي رشدهمچنين با . بيشتر بوده استچرخشي
رزرو چرخشي - انرژيسيستم، ميزان افزايش هزينه اجتماعي 

.رزرو جايگزين افزايش يافته استو 

گيريهنتيج-4

 مورد معرفي ساختار و قوانين بازار از پسدر اين مقاله 
رزرو -، به بررسي و تحليل تاثير متقابل بازار انرژيمطالعه

 تخصيص پشت هايچرخشي و بازار رزرو جايگزين در مدل
 با معرفي شاخصي جهت . پرداخته شدسرهم و همزمان

زرو رزرو چرخشي و بازار ر- بررسي تاثير منفي بازار انرژي
جايگزين بر يكديگر و اعمال تكنيك شبيه سازي مونت 

:كارلو مشاهدات زير حاصل شد

ضريب تاثير متقابل متوسط مقدار ،افزايش بار سيستمبا - 
 افزايش ،جايگزينبازار رزرو و چرخشيرزرو - بازار انرژي

.يابدمي

صيص همزمان ضريب تاثير متقابل در تخمتوسط  مقدار - 
.هم كمتر استت سرنسبت به تخصيص پش

رزرو - تاثير بازار انرژيدر حالت تخصيص پشت سرهم، - 
 اين  وگرددميجايگزينچرخشي باعث افزايش هزينه رزرو 

به دليل اولويت رزرو چرخشي -در حالي است كه بازار انرژي
.نخواهد شداثرزار رزرو جايگزين متبا از ،در توالي تخصيص

رزرو - تقابل بازار انرژيمتاثير ، همزمان در حالت تخصيص - 
اجتماعي باعث افزايش هزينه چرخشي و بازار رزرو جايگزين 

در هر دو بازار گشته است، كه سهم افزايش هزينه در بازار 
.بيشتر بوده استرزرو چرخشي-انرژي

رزرو -تخصيص همزمان انرژيرسد كه به نظر مي،بنابراين
 بازار اين چرخشي و رزرو جايگزين باعث تعديل اثرات منفي

بايد توجه داشت كه در انتخاب .شودها بر يكديگر ميكاال
هاي ديگري مدل تخصيص پشت سرهم و يا همزمان فاكتور

سازي و تاثير در دگي حل مسئله بهينهيپيچميزان همچون 
مثالً . مورد توجه هستندنيز به برندگان ميزان كل پرداختي

به  پرداختي  چون، يكنواختي با قانون تسويهدر بازار
شده بر اساس باالترين قيمت پذيرفته معموالً برندگان

 به ،ها از ديگر بازاربازار انرژينبودن تاثر م، شودمحاسبه مي
تواند داراي مي،تقاضا در اين بازارميزان دليل زياد بودن 

 برندگان  باشد و ميزان كل پرداختي بهيبيشتراهميت 
.ها را كاهش دهدبازار
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