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همانطور که در شماره پیشین مطرح شد، آمار و اطالعات دقیق و 

یزی رگیری، مدیریت و برنامهبه روز اقتصادی، از ملزومات تصمیم

اره قبل مهمین راستا و در ادامه شباشد. در در سطح کالن می

حساب مصرف به تفصیل فصلنامه، در این شماره در ابتدا صورت

 اقدامات صورت گرفتهمعرفی گذرد. پس از آن و در ادامه از نظر می

 های این دفتر تکمیلاقدام مجموعه، دفتر سنجش و پایش انرژیدر 

 یزهائت مکانسیستم یکپارچه قرتوان از گردد که از آن جمله میمی

 سامانه سنجش و پایش انرژیبه عنوان قلب  و پردازش اطالعات

اندازی در ادامه معرفی پروژه نصب و راه ،در انتها یاد کرد و

کنتورهای بازار برق، در این شماره فرآیند کانفیگ و ستینگ گذاری 

 های بازار برق، جزء به جزء تشریح خواهد شد.مودم

 

 

 

 

 

 
 

 کتشرخدمات انتقال  صورتحسابدر فصلنامه پیشین راجع به 

کی ی و اجزای آن به تفصیل از نظر گذشت. شد بحثای برق منطقه

ی اطالعاتی بازار برق در های مهم سامانهزیرمجموعهدیگر از 

 .باشدصورتحساب مصرف )خرید( می ،ایهای برق منطقهشرکت

ت یای، برق را برای توزیع بین مشترکین از مدیرشرکت برق منطقه

. شودکند و خریدار نامیده میخریداری میشبکه برق ایران 

به عنوان صورتحساب ، صورتحساب صادره از مدیریت شبکه

-ارسال می ایهای برق منطقهشرکت خرید یا مصرف، ماهیانه برای

نشان داده شده است، از منظر فنی  1طور که در شکل همان گردد.

انرژی برق تولیدی در نیروگاه، پس از عبور از خطوط انتقال، و در 

دست های توزیع بهتوسط شرکتادامه با کاهش سطح ولتاژ، 

از منظر مالی، بازارهای  این در حالی است که رسد.کننده میمصرف

های مختلف، صورتحساب برق را اگر تولیدکننده برق برق شرکت

 دهنده برق باشد،باشد به عنوان صورتحساب فروش، اگر انتقال

-کننده باشد، صورتصورتحساب خدمات انتقال و اگر مصرف

شایان ذکر است که  کنند.رف )خرید( دریافت میحساب مص

است که حسابها بر این منطق استوار محاسبات مالی صورت

ا هسرجمع مقادیر صورتحساب مربوط به فروشندگان )تولید کننده

خدمات انتقال برق، بین خریداران دهندگان ارائهها( و یا نیروگاه

 .سرشکن شودای( ساعت به ساعت )شرکت توزیع و برق منطقه

 مقدمه

(، خانم الهام 2215آقاي محمدرضا گلساز شيرازي )همكاران اين شماره: 
هادي  ، آقاي(2408(، آقاي  محمد خوش نيت )2259ضرغاميان  )

 .(2292) پورياوند

 منتظر نظرات سازنده شما هستيم.

ای فارسشرکت برق منطقه  

 

 بازار برق فارس

 بازار برق
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 مسیرهای فیزیکی و مالی عبور جریان برق. 1شکل 

صورتحساب خریداران بازار  هایزیرمجموعهدر ادامه و در ابتدا، 

گردد، و پس از آن، برای برق برای شناخت و درک بهتر بیان می

 ود.شداده می از صورتحساب مصرف کلی نشانای درک بهتر، نمونه

در سراسر کشور، عالوه  ایمنطقههای برق در حال حاضر شرکت

ا نیز ر کننده برق مشترکین صنعتیتأمین ، نقشبرق انرژی انتقال بر

انتقال و مصرف  های خدماتبنابراین صورتحساب کنند؛ایفا می

در  کند.ها مصداق پیدا میهای مالی آن)خرید( در مورد حساب

  گذرد.از نظر می صورتحساب مصرف هایزیرمجموعه ادامه،

  بهای دریافتی از خریداران بابت انرژی مصرفی در

نرخ انرژی  ،عبارت است از :(Rial)1شبکهنقطه مرجع 

کل مصرف ضربدر  )Rial/MWh(مصرفی خریداران 

نقطه مرجع که از مدیر بازار در  ،)MWh( خریدار خالص

 خریداری کرده است. شبکه

 ی مرجع شبکهمصرف خالص خریدار در نقطه(MWh) : 

ده شباتی بر روی کل انرژی خالص تولیدپس از انجام محاس

و کل مصرف و درصد تلفات انتقال انرژی درب نیروگاه 

واقعی خریدار و کسر مقدار کل انرژی خریداری شده از 

در نقطه مرجع  ،طریق قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی

 آید.دست میشبکه به

 نرخ انرژی مصرفی خریداران (Rial/MWh) : از جمع

جبری کل پرداخت بابت تولید انرژی به واحد نیروگاه 

و پرداخت بابت سلب فرصت  ،در نقطه مرجع شبکه

ناشی از کاهش مقدار انرژی خالص تخصیص داده شده 

تولید شده واحد نیروگاه در دوره با محدودیت سوخت 

 و کسر ،یا غیر محدودیت سوخت در نقطه مرجع شبکه

ریزی تولید واحد در برنامه درآمد ناشی از اختالل

                                                           
شود. به این معنا که کلیه معامالت تجاری برق در آن نقطه فارغ از بحث ترانزیت و تلفات شبکه، تنها انرژی مبادله می ،ای انتزاعی در شبکه برق است که در آن(: نقطهHUBی مرجع شبکه )نقطه1 

 باشد.شود و در آن هزینه ترانزیت و تلفات انتقال انرژی برابر صفر میانجام می

در دوره با محدودیت سوخت یا غیر محدودیت نیروگاه 

کسر مقدار جریمه عدم و  ،سوخت در نقطه مرجع

همکاری با مرکز برای واحد نیروگاه در نقطه مرجع 

برداری برای و کسر مقدار جریمه پروانه بهره ،شبکه

به اضافه جبران  ،واحد نیروگاه در نقطه مرجع شبکه

خاموش کردن واحد نیروگاه در نقطه -هزینه روشن

و کسر هزینه پشتیبانی از معامالت خارج  ،مرجع شبکه

و هزینه دریافتی  از بازار نیروگاه در نقطه مرجع شبکه

از نیروگاه بابت انرژی دریافتی از شبکه در نقطه مرجع 

تقسیم بر کل مصرف خالص خریداری شده از  ،شبکه

 آید. ست میبه د رجع شبکهمدیر بازار در نقطه م

 از: )درصد( بینی نیاز مصرف خریدارانانحراف پیش 

بینی نیاز مصرف اختالف میزان مصرف واقعی و پیش

بینی نیاز مصرف از مصرف گردد. اگر پیشمحاسبه می

نیاز  بینیواقعی کمتر باشد، انحراف مثبت و اگر پیش

-یممصرف از مصرف واقعی بیشتر باشد، انحراف منفی 

 %5و حداکثر آن  %2حداقل آستانه انحراف مجاز  باشد.

 باشد.می

 بینی نیاز مصرف خریدارانهزینه انحراف پیش (Rial): 

 بینی نیاز مصرفاضافه پرداخت و پاداش انحراف پیش

 نسبت به مصرف واقعی )اعم از انحراف مثبت یا منفی(

بینی مصرف خریداران و با توجه به اطالعات پیشکه 

 شود.انرژی مصرف شده در محل مصرف انجام می

  هزینه استفاده از تأسیسات شبکه انتقال برای

این هزینه از طریق محاسباتی بر روی  :(Rial) خریداران

نرخ ترانزیت )هزینه دسترسی به تأسیسات شبکه انتقال( 

 انتقال انرژی از نقطه مرجع شبکه ، جهتبرای خریدار

گردد. این محاسبات، با در نظر تعیین می تا محل مصرف

توسط  ،برای هر خریدار گرفتن یک ضریب مشخص

و با نرخ متوسط ترانزیت )انتقال مدیر بازار محاسبه 

 شود.انرژی( جمع می
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 خریداراناستفاده از خدمات جانبی برای  هزینه (Rial): 

، شبکه در نقطه مرجعمکانیزم اجرای بازار با اجرایی شدن 

 از بهایو نحوه دریافت آن از خریداران، بهای توان راکتیو 

صورت مستقل از و به خدمات جانبی دیگر خارج شده

شود که با در نظر گرفتن کل کنندگان دریافت میمصرف

پرداخت )شامل آمادگی و انرژی( بابت انرژی راکتیو به 

برای  خدمات جانبی گردد.محاسبه می ،واحد نیروگاه

-بهای کنترل فرکانس، بهای خود راه"داران نیز شامل خری

بهای "و  "انداز و سایر خدمات جانبی منهای توان راکتیو

در این شود. تعریف می "آمادگی ظرفیت ذخیره تولید

صورت هزینه خدمات جانبی )غیر راکتیو( برای خریداران 

و عبارت است از کل پرداخت خالص به واحد نیروگاه 

هزینه استفاده از تأسیسات شبکه انتقال منهای کل پرداختی 

به اضافه جمع جبری پرداخت بابت بابت توان راکتیو 

جمع جبری پرداخت بابت معوقات برای واحد نیروگاه و 

-خریداران برای کل مصرف اندازه معوقات برای خریدار.

گیری شده در نقطه مرجع شبکه، باید هزینه سهم استفاده 

این آیتم هزینه مات جانبی شبکه را پرداخت نمایند. از خد

مستقل از نوع خرید )خرید در بورس انرژی، قراردادهای 

  دو جانبه و یا خرید در بازار برق( باید پرداخت شود. 

 های مصرفجبران اختالف گروه (Rial:) ( از ابتدای سال

بدلیل اختالف در تعرفه  (1931طی صدور اطالعیه  1931

در گروههای مختلف  نهایی برق به مشترکینفروش 

مصرف )اعم از کشاورزی، خانگی، صنعتی، عمومی و 

آنها در هریک از اختالف درصد سهم  غیره( و همچنین

شرکتهای خریدار، مبلغ جبران اختالف گروههای مصرف 

مبلغ پرداختی به هر خریدار بابت جبران  گردد.محاسبه می

تواند مثبت یا مورد میاختالف گروههای مصرف حسب 

منفی باشد و سرجمع مبالغ پرداختی به شرکتهای خریدار 

 بابت جبران اختالف گروههای مصرف در هر ماه برابر صفر

 .است

 هایزیرمجموعهشامل  ،مصرف صورتحسابتوان گفت در انتها می

 :است به صورت کلی زیر مختلفی

 ( انرژی مصرفی در نقطه مرجع شبکهa) 

ز که ا} دریافتی بابت انرژی مصرفی خالص هزینهشامل: 

ضرب )انرژی مصرفی معامله شده در هاب منهای انرژی 

براساس معامله شده در خارج از بازار( در نرخ انرژی مصرف 

هزینه ، {آیددست میبههای سمت تولید خالص زیرمجموعه

 (، هزینه-)جریمه+و تشویقبینی نیاز مصرفانحراف پیش

و بابت مابه التفاوت   جانبی برای خریداراناستفاده از خدمات 

 سوخت

 ( سهم استفاده از تجهیزات شبکه انتقالb) 

 بابت حساب( های معوقهc) 

 +c( معوقات دریافتRial :)است که از خریداران بابت  مبلغی

 شود.معوقات قبلی دریافت می

 -cمعوقات پرداخت (Rial :) مبلغی است که به خریداران بابت

 شود.قبلی پرداخت میمعوقات 

 جبران اختالف گروه( های مصرفd) 

 ((d -c+a+bمبلغ خالص=

 

 (1011ماه بهمنیک نمونه از صورتحساب مصرف ).1جدول 

 شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران

 بهاي قدرت درخواستي و فروش انرژي به : برق منطقه اي فارس

 01/00/0011تا:  10/00/0011از: 

 01/01/0011تاريخ صدور:   

 مبلغ عنوان رديف

a 849,303,694,084 اترژی مصرفی در نقطه مرجع شبکه 

b 096,900,804,604 سهم استفاده از تجهییزات شبکه انتقال 

c 9 ریال-بابت حساب های معوقه 

 9 ریال-بابت حسابهای معوقه سوخت  

 846,006,470,903 (0اضافه می شود : جمع )  

d 090,838,388,844 جبران اختالف گروه های مصرف 

c  9 ریال -بابت حساب های معوقه 

 9 ریال -بابت حسابهای معوقه سوخت   

 090,838,388,844 (7کسر می شود : جمع )  

 808,694,047,844 (0)-(7مبلغ کل : )  
ازار هیأت تنظیم ب ،ی مرجع شبکه)برگرفته از دستورالعمل اجرایی بازار روزفروش در نقطه

 (1931، وزارت نیرو، برق

 

 

 

ه ب در دو شماره قبل، ساختار سازمانی دفتر سنجش و پایش انرژی،

 ،های معاونت مخابرات و پشتیبانی فنیعنوان یکی از زیرمجموعه

شش حوزه اقدامات این دفتر سه مورد از  تا آنجا که ارائه گردید

از سه حوزه  یکنیز مطرح شد. در ادامه این مسیر و در این شماره، 

 ايران  بازار برق
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ت مکانیزه قرائمدیریت د شد. سیستم باقیمانده معرفی خواهمورد 

های سنجش و گزارشات انرژی، به عنوان یک بخش بسیار داده

رح مط به صورت خالصهریزی حیاتی و موثر در مدیریت و برنامه

 هد شد.خوا

های سنجش و مکانیزه قرائت دادهسیستم مدیریت -0

 گزارشات انرژی

 قلب سامانه سنجش و پایش انرژی، سیستم یکپارچه قرائت مکانیزه

و پردازش اطالعات با پشتیبانی از انواع بسترهای مخابراتی است . 

های در این سیستم، اطالعات انرژی به صورت روزانه از سامانه

آوری و پس از پردازش انتقال جمعدر سطح شبکه انرژی  سنجش

گردد. همچنین این سیستم می و اعتبارسنجی در پایگاه داده ذخیره

قابلیت ارائه انواع گزارشات انرژی با حفظ محرمانگی با توجه به 

تلف فراهم مینماید. در طرح توسعه، سطوح دسترسی ذینفعان مخ

بکه ای شو اطالعات لحظهطالعات رفتار بار این سیستم قادر است ا

 دقیقه ای تجمیع و گزارش نماید.  5تا  2را در دوره های 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:این سیستم می هایقابلیتجمله از 

  ها ازیکپارچه قرائت، انتقال و پردازش دادهسیستم 

با حداکثر استفاده  AMMسازی طرح جامع طریق پیاده

 یداخل لیو پتانس یبوم یهاتیاز ظرف

 کیکبه تف عیتلفات خطوط انتقال و فوق توز محاسبه 

 یابرق منطقه یهاشرکت

 یتیریمد یواحدها ازیمورد ن یهااز داده یبخش نیتأم 

کز مریا  در حوزه شبکه هوشمند برق کشور یاتیو عمل

 IEMC کشور یکیالکتر یانرژ شیسنجش و پا

(Iran Electrical Energy Measurement & 

 Monitoring Center)  
 

 

 

 در اندازی کنتورهای بازار برقنصب و راه معرفی مرحله ازبعد 

 ذاریکانفیگ و ستینگ گدر این شماره به  ،شماره پیشین فصلنامه
 شود.های بازار برق پرداخته میمودم

 رای دهای تحت مالکیت برق منطقهی ایستگاهکلیه 1931در سال 

 911تقریباً ) ،پروژه از طرف مدیریت شبکه برق ایران قالب یک

بعد  مجهز گردیدند. APN( به سیستم ایستگاه در فارس و بوشهر

های گازی و خورشیدی باید مجهز شدن ایستگاهها، کلیه نیروگاهاز 

که با توجه به خصوصی بودن آنها،  شدندبه این سیستم مجهز می

ای در راست ها بر عهده خود مالکین بود؛هزینه تهیه و نصب این مودم

 ر بازاردفتعمده کار  ها، کهفرآیند کانفیگ و ستینگ گذاری این مودم

 شود.برق است، مراحل زیر به ترتیب اجرا می

 از طریق شرکت مدیریت شبکه Lan IPاختصاص  -1

از طریق مودم  :IP 13291119191ورود به سامانه از طریق -2
apn 

 x.(1n+1).11.211با استفاده از فرمول  Lan IPورود  -9

 IP0netmaskانتخاب  -0

و  Startو تنظیمات  DHP Serverورود به قسمت  -5
Limit 

 Lan IPو ساختن تونل و وارد کردن  IP Secورود به  -1

 Wan IPو 

 ورود اعداد و تنظیمات طبق دستورالعمل و چک لیست -3

 ذخیره -1

گ های مختلف جهت پینو قرار دادن در حالتتنظیمات  -3

 قوی

 ذخیره پایانی و تأییدیه از مدیریت شبکه -11

 انتقال مودم به محل نصب -11

-جهت تنظیمات زمان و نیم ساعت یک تقریباً هر مودم -12

  بردار است

 فارس بازار برق

 


