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MECHANIZMY BILANSOWANIA OFERT 
NA LOKALNYM RYNKU ENERGII 

PRZY WYPUKŁYCH FUNKCJACH KOSZTówt 
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Streszczenie: Deregulacja sektora elektroenergetycznego po
woduje, że obrót energią elektryczną jest prowadzony na rynko
wych zasadach. Wytwórcy biorący udział w typowych segmen
tach rynku są zmuszeni składać oferty sprzedaży nie uwzględ
niające ograniczeń pracy cieplnych jednostek wytwórczych. W 
pracy omawiamy projekt procesu aukcyjnego, oparty na jedno
etapowym mechanizmie bilansowania ofert wypukłych o ogra
niczonym zakresie elastyczności. Optymalizacja obrotu przy 
ograniczeniach odbywa się przy zastosowaniu modelu bilanso
wania ilościowego, który w sposób jawny i niedyskryminują
cy określa zasady wyboru ofert. Następnie, przy wykorzystaniu 
modelu bilansowania wartościowego są wyznaczane ceny ryn
kowe kupna i sprzedaży, zachowujące warunki sprawiedliwej 
konkurencji. 

Słowa kluczowe: programowanie mieszane, wypukłe funkcje 
kosztów, projektowanie mechanizmów rynkowych, lokalny ry
nek energii, konkurencyjność 

1. WSTĘP 

W wielu krajach świata, w tym także w Polsce, elektro
energetyka wprowadza zmiany w organizacji i zasadach 
funkcjonowania na rzecz rynkowych rozwiązań opartych 
na konkurencji i deregulacji . Nowe warunki działalno
ści powodują zwiększenie ryzyka oraz odpowiedzialno
ści uczestników rynku, a szczególnie wytwórców ener
gii. Stąd potrzeba powstawania nowych modeli wspiera
jących decyzje wytwórców, odpowiadających rynkowym 
wymaganiom. Zasadnicze znaczenie mają formy usług 
wspomagających obrót energią, umożliwiających bilan
sowanie strony popytu i podaży.W pracy prezentujemy 

oryginalne podejście do modelowania mechanizmu bi
lansowania, na bazie procesu ofertowego na lokalnym 
rynku energii. Pokazujemy, że w oparciu o parametrycz
ny model obrotu rynkowego [4] jest możliwe stworze
nie warunków sprawiedliwej konkurencji i poprawa efek-

łPraca finansowana w ramach projektu 3TJ !C00527 
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tywności ekonomicznej dla rynku, skupiającego cieplne 
jednostki wytwórcze o wypukłych funkcjach kosztów. W 
proponowanym podejściu analizujemy niedyskryminują

ce zasady określania ceny zakupu i sprzedaży energii w 
pojedynczej sesji procesu ofertowego, koordynowanego 
przez operatora danego rynku. 

W literaturze omówiono wiele rodzajów zasad i mode
li organizacji rynków energii. Wśród funkcjonujących z 
powodzeniem rynków (angielski, hiszpański, kalifornij
ski, skandynawski), do najpopularniejszych należą roz
wiązania, gdzie niezależny operator ustala raz w ciągu 
doby ceny równowagi w poszczególnych etapach kolej
nej doby, na podstawie zgłaszanych przez jego aktyw
nych uczestników ofert zakupu i sprzedaży. Cena rów
nowagi jest wyznaczana przez najwyższą, zaakceptowa
ną do realizacji ofertę sprzedaży [3]. Oferty uczestników 
mają postać funkcji monotonicznych, łatwo przekształ
calnych do funkcji schodkowych. 

Najprostszy mechanizm aukcyjny nie uwzględnia zło

żonych ograniczeń występujących po stronie wytwarza
nia, związanych np. z charakterystykami rozruchowymi 
i niemonotonicznymi kosztami generacji jednostek ciepl
nych. Wytwórcy muszą podejmować proces indywidual
nego planowania swoich jednostek, tak aby odzwiercie
dlić te ograniczenia w ofertach schodkowych [2]. Jed
nakże nawet przy najlepszych chęciach składania szcze
rych ofert, wytwórcy energii nie są w stanie skonstruować 
takich ofert schodkowych, które dokładnie odpowiadały 
rzeczywistym kosztom. Dlatego np. na rynku hiszpań
skim wzbogacono prosty mechanizm obrotu giełdowego 
o dodatkowe możliwości składania tzw. ofert niepodziel
nych (ang. non-divisible quantity bids) oraz wprowadzo
no warunek na minimalny akceptowalny poziom dzien
nych przychodów [1]. Badane są też iteracyjne mechani
zmy aukcyjne np. na rynku kalifornijskim [5], czy hisz
pańskim [1], które mają bardzo dobre właściwości, cho
ciaż są ciągle zbyt złożone do rzeczywistej implementa
cji . 



2. OBRÓT ENERGIĄ W UJĘCIU ILOŚCIOWYM 

Podstawową funkcją operatora w zakresie bilansowania 
na danym rynku jest zagwarantowanie jak najlepszych 
warunków obrotu towarowego dla wszystkich uczestni
ków rynku, prowadzących do bilansowania strony po
pytowej i podażowej w ujęciu ilościowym i wartościo
wym.Bilansowanie ilościowe polega na ustaleniu, któ-

re z ofert kupna i sprzedaży będą zrealizowane w for
mie zawartych transakcji, a które z nich będą odrzuca
ne oraz ustaleniu wolumenów sprzedaży i kupna. Pod
stawowym kryterium bilansowania ilościowego jest osią
gnięcie w każdym etapie bilansu, przy maksymalizacji 
korzyści ekonomicznych wynikających z wymiany to
warów i usług. Współcześnie podejmowanie właściwych 
decyzji przez operatora rynku wymaga zatem kompu
terowego wspomagania i stosowania złożonych algoryt
mów optymalizacyjnych.W rozważanych modelach bi-

lansowania uwzględniamy elastyczność popytu. Zakłada
my, że w ramach pojedynczej sesji giełdowej kupujący 
zgłaszają oferty kupna m E B, które zawierają cenę ofer
tową em oraz maksymalny wolumen energii do kupienia 
d~ax_ 
Po stronie wytwarzania aktywnymi uczestnikami roz
ważanego obszaru rynku energii są jednostki grafiko
we elektrowni cieplnych, grupujące jednostki wytwórcze 
w postaci bloków cieplnych. Wszystkie jednostki (lub 
ich agregaty) zgłaszają oferty sprzedaży l E S, które 
m.in. zawierają minimalny P?'in i maksymalny P?'ax wo
lumen energii do sprzedaży. Taka postać oferty wyma
ga wprowadzenia zmiennej binarnej v1, która przyjmuje 
wartość 1 wtedy, gdy oferta zostanie przyjęta do realiza
cji, a O w przeciwnym przypadku. 
Powszechnie stosowane oferty sprzedaży w postaci mo
notonicznie narastających pasm cenowych nie pozwalają 
na dobre odzwierciedlenie rzeczywistych charakterystyk 
zmiennych kosztów wytwarzania, gdyż koszty mogą ro
snąć przy redukcji mocy, jak na rys. I. Odpowiednim mo
delem dla konstrukcji ofert sprzedaży jednostek wytwór
czych jest przedziałami liniowy, wypukły model funkcji 
kosztów K1(P1). 

K(P) [zł] 

~-----------cr----J A : 

' 1 mln 

:P 
' 

,p""" 
PtMWh] 

Rys. I. Przedziałami liniowa, wypukła funkcja K1(P) 
kosztów produkcji jednostki l: Ai jest nachyleniem a Bi 
jest kosztem stałej opłaty dla i-tej części liniowej krzywej 
kosztów 

Bilansowanie ilościowe jest procesem optymalizacji ob
rotu towarowego i sprowadza się do maksymalizacji do-

brobytu Q, czyli sumarycznej nadwyżki wartości energii 
kupowanej ponad wartość ofertową sprzedaży energii [ 4]. 
Problem ten jest formułowany w sposób formalny w po
staci zadania programowania matematycznego o prostej 
strukturze: 

przy ograniczeniach 
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L dm < LPl (2) 
mEB łES 

O::; dm < dmax 
m , mEB (3) 

pminv < P l l - l < P?'axvl, Vl E {0,1},l ES (4) 

AIP1 + Bfv1 < K1 , i E 11, l E S (5) 

Oznaczenia: p1in - minimalny wolumen produkcji 
oferowany przez l-tego sprzedawcę; p1ax - maksymalny 
wolumen produkcji oferowany przez l-tego sprzedawcę; 
d~ax - maksymalny wolumen kupna oferowany przez 
m-tego kupującego; em - cena ofertowa oferowana przez 
m-tego kupującego; 11 - zbiór indeksów liniowych ka
wałków krzywej kosztów K1 (p) kosztów jednostki l; Bf 
- współczynnik przesunięcia i-tej liniowej części krzy
wej kosztów jednostki l. 
W wyniku rozwiązania zadania optymalizacji określane 
są wartości zmiennych decyzyjnych, określających wiel
kości zawartych transakcji: dm - wielkość zakupionego 
towaru według m-tej oferty kupna; Pl - wielkość sprze
danego towaru według l-tej oferty sprzedaży; K1 - całko

wity koszt produkcji energii według l-tej oferty. Ponadto 
określany jest zbiór ofert sprzedaży przyjętych do reali
zacji (zmienna v1). 
Przyjęcie danej oferty do realizacji przez operatora ozna
cza zawarcie transakcji a zarazem zmianę aktualnej po
zycji kontraktowej jednostki. Bieżącym wynikiem reali
zowanego procesu bilansowania jest programowanie jed
nostek wytwórczych, spełniające ograniczenia bilansowe 
dotyczące pokrycia zapotrzebowania na moc i ogranicze
nia techniczne jednostek. Prezentowany model bilanso
wania ilościowego, określający zasady wyboru ofert bi
lansujących, jest jawny i niedyskryminujący poszczegól
nych uczestników rynku. 

3. OBRÓT ENERGIĄ W UJĘCIU WARTOŚCIO
WYM 

W procesie bilansowania ilościowego podjęto decyzje o 
wolumenach zawartych transakcji, w wyniku czego moż
na określić osiągany poziom dobrobytu Q. Obecnie jeste
śmy zainteresowani wyznaczeniem cen rynkowych kup
na i sprzedaży oraz dokonaniem podziału uzyskanego do
brobytu Q pomiędzy oferty. Celem takiego procesu, na
zywanego bilansowaniem wartościowym jest uzyskiwa
nie rozwiązań sprawiedliwych i satysfakcjonujących po
szczególnych uczestników. 
W warunkach doskonałej konkurencji cena rynkowa 
ustala się na takim poziomie, że transakcje zawierają 



wszyscy ci sprzedający, którzy oferują niższe ceny i ku
pujący oferujący wyższe ceny. Jednak efektywne bilan
sowanie stron popytu i podaży na rynku energii może 
wymagać przyjęcia ofert zakupu poniżej ceny rynkowej, 
lub ofert sprz~cl.aży powyżej tej ceny. Co więcej, względy 
efektywnościowe mogą wymusić odrzucenie ofert nie
których konkurencyjnych uczestników. Takie przypadki 
mogą być wymuszone ograniczeniami istniejącymi na 
rynku. 
Uwzględnienie omawianych ograniczeń implikuje po
wstawanie kosztów, tzw. kosztów usług systemowych. 
Zachowanie neutralności finansowej operatora jest moż
liwe tylko wtedy, gdy niezbędne koszty ogólne są pokry
wane z osiąganej nadwyżki Q. Tym samym jest uzasad
nione różnicowanie cen zakupu n-K i sprzedaży n-8 , tak 
że część ogólnego dobrobytu dana jako D(n-K - n-8 ) (D 
oznacza sumaryczny wolumen obrotu) jest przeznaczona 
na pokrycie kosztów systemowych. 

Koszty systemowe po stronie kupna Przyjęte do reali
zacji przez operatora rynku oferty kupna, z cenami ofer
towymi em poniżej rynkowej ceny kupna n-K, impliku
ją powstanie kosztów bilansowania Rx,m, nazywanych 
kosztami kupna wymuszonymi względami systemowymi. 
Z drugiej strony, dla zapewnienia indywidualnej sprawie
dliwości konieczna jest wypłata rekompensaty dla kon
kurencyjnych ofert kupna, z ceną em powyżej rynkowej 
ceny kupna n-K, jeżeli nie zostały zrealizowane w całości. 
Odrzucenie (w całości lub części) konkurencyjnych ofert 
kupna implikuje powstanie kosztów rekompensat R°x,m, 
nazywanych rekompensatami korzy§ci utraconych ofert 
kupna. 
Zależności pomiędzy cenami ofertowymi em i ceną ryn
kową n-K możni! zamodelować przy pomocy zmiennych 
>.;t", i>.;;;,, tak że: 

,+ ,- - K Am-Am-em-'Tf°, mEB (6) 

Zmienna >.;t", przyjmuje wartości większe od zera, gdy 
em > n-K i może być interpretowana jako nadwyżka 
cenowa oferty konkurencyjnej. Natomiast zmienna >.;;;, 
przyjmuje wartości większe od zera, gdy em < n-K i 
jest interpretowana jako rynkowy niedobór cenowy ofer
ty niekonkurencyjnej. 
Wtedy koszt kupna wymuszonego względami systemo
wymi Rx,m = >.;;;,dm, gdyż m-ta oferta kupna wymu
szonego jest rozliczana po cenie em niższej od ceny n-K. 
Natomiast koszt rekompensaty za korzyści utracone jest 
w wysokości R°x,m = >.;t",(d~ax - dm) - Przy uwzględ
nieniu powyższych kosztów zakupu, sumaryczna rynko
wa wartość sprawiedliwego zakupu Z, czyli wartość zo
bowiązań ze strony kupujących, pomniejszona o koszty 
systemowe zakupu jest równa: 

Z= L (n-Kdm - Rx,m - R'k,m) (7) 
mEB 

Koszty systemowe po stronie sprzedaży Analogicz
nie jak w przypadku strony zakupu, przyjęcie do re
alizacji niekonkurencyjnych ofert sprzedaży, z kosztami 

K 1 przewyższającymi wartość sprzedaży po cenie rynko
wej n-8 p1, powoduje powstawanie kosztów sprzedaży wy
muszanych względami systemowymi Rs,1 - Czyli Rs,1 = 
Ki - n-8 Pl gdy Ki ~ n-8 Pl. Koszt ten obliczamy zgodnie 
ze wzorem: 
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Rs,l > Ki - n-8p1, l E S (8) 

Rs,1 > O, l E S (9) 

Dla zapewnienia indywidualnej sprawiedliwości ko
nieczna jest też wypłata rekompensat dla odrzuconych 
ofert konkurencyjnych. Oferty po stronie sprzedaży są 
dane jako kawałkami liniowe krzywe kosztów, stąd w 
ogólnym przypadku oferta jest konkurencyjna, jeżeli ist
nieje taka wielkość sprzedaży, dla której koszty nie prze
kraczają przychodu. 
Oczywiście, w ramach oferty może istnieć wiele punktów 
pracy spełniających ten warunek, przy czym tylko w nie
których nadwyżka przychodu nad koszty, osiągana przy 
danej cenie sprzedaży będzie maksymalna. Proponowa
ny w pracy model rozliczeń nie gwarantuje osiągnięcia 
maksymalnej możliwej wartości zysku jednostek konku
rencyjnych, a jedynie przychód nie mniejszy od poniesio
nych kosztów. 
Odrzucenie ofert konkurencyjnych powoduje powstawa
nie kosztów systemowych, nazywanych rekompensatami 
korzyści utraconych ofert sprzedaży. W pracy analizuje
my następujące możliwości określenia konkurencyjności 
oferty odrzuconej: 
Model WARI zakłada, żel-ta oferta sprzedaży powinna 
zostać przyjęta do rozliczenia, jeśli rynkowa cena sprze
daży n-8 jest wyższa od tzw. minimalnokosztowej ce
ny generacji S: Cena ta jest wyznaczana w ekonomicz
nym punkcie pracy jednostki Pl, jako stosunek wartości 
funkcji kosztu w tym punkcie K(p1) do wartości Pl (por. 
rys. 2): 

K(p1) 
C! =---=- (10) 
- Pl 

Wtedy wartość kosztów rekompensat Ri,1 wyznaczamy 

K(P) [zł] 

K( 

~ P[MWh] 

Rys. 2. Sposób wyznaczania minimalnokosztowej ceny 
generacji - model WARI 

zgodnie ze wzorem: 

Ri,1 > (1 - v1)(n-8 - S)Pl, l ES 

Ri,1 > O, l ES 

(11) 

(12) 



Model WAR2 zakłada, że l-ta oferta sprzedaży powinna 
zostać przyjęta do rozliczenia, jeśli rynkowa cena sprze
daży 1r8 jest wyższa od tzw. ceny średniej ći, wyznaczo
nej jako uśrednienie krzywej kosztu generacji: 

ci= ma} s (1prn'n CdP + 1P;" 0

" K1 (P) dP) 
PL - PL pf p;nm 

(13) 
gdzie C jest dużą liczbą, zaś pf jest początkiem przedzia
łu całkowania stałej C (np. pf = 50%p1ax)- por. rys. 3. 
Parametr pf powinien należeć do przedziału [O, p1in] . 

Obydwa parametry C i p1 powinny być dobierane w ta
ki sposób, aby zniechęcić oferentów do składania nie
szczerych, spekulacyjnych ofert. W szczególności, moż

na przyjąć, że dla ofert które są mniej konkurencyjne od 
innych, np. z powodu zbyt małej elastyczności, parametr 
pf będzie miał mniejszą wartość, co spowoduje obniże
nie szansy na wypłatę rekompensaty dla tej oferty. 
Dla modelu WAR2 wartość kosztów rekompensat Ri,1, 

.K(I?). [zlJ ..... .. ...... . 

__ ... -- -- -- -----·· 
:P,' P[MWh] 

Rys. 3. Sposób wyznaczania ceny średniej - model 
WAR2 

wyznaczamy zgodnie ze wzorem: 

Ri,l > (1- v1)(1r8 -ći)P1ax, l ES (14) 

Ri,l > O, l E S (15) 

Model WAR3 opiera się na założeniu, że wartość rekom
pensaty Ri,1, powinna być obliczana jako uśredniona po
tencjalna nadwyżka dochodu, wyznaczona przez wartość 
dodatniej powierzchni, zawartej pomiędzy prostą ryn
kowej wartości sprzedaży Prr8 oraz krzywej kosztów 
K(P): 

p'nu::r: 

R0 - l 1 ' (Prr8 - K(P))+ dP S,l - pmax _ pmin . 
l l Prnrn 

(16) 
Oczywiście wyznaczenie dokładnej wartości kosztów re
kompensat dla modeli liniowych jest niemożliwe. Dlate
go opieramy się na przybliżeniu, które zakłada że, dzieli
my obszar od p1in do p1ax na It R odcinków, a następ
nie dla każdego takiego odcinka, przyjmujemy pewien 
punkt (w naszym przypadku przyjęliśmy środek odcin
ka), oznaczając go jako pf, j E It R. Obliczamy dla każ
dej oferty l E S wartość dodatniej różnicy rlj pomiędzy 

wartością JJ1 rr8 a wartością krzywej kosztu w tym punk
cie K(JJ7), (rys. 4): 

O S . - PR 
rl,j > (1 - v1)(rr pf - K(pf)), j E l 1 (17) 

rlj > O, j E ItR (18) 
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Wtedy wartość kosztów rekompensat Ri 1, wyznaczamy , 

K(P) [zł] 

.-· 

____ .. ·}.,=o 
rt'.·· ..·· 

_..- P[MWh] 

Rys. 4. Sposób wyznaczania rekompensaty metodą 
WAR3 

zgodnie ze wzorem: 

o 1 °" o Rs,l = [JPR[ L__, r1 ,j, l ES 
l jEJ{R 

(19) 

Trzy powyższe modele WARl, WAR2 i WAR3 wyzna
czania rekompensat utraconych korzyści sprzedaży, okre
ślają różne sposoby oceny konkurencyjności danej od
rzuconej oferty. Zauważmy, że najprostszy model WARl 
praktycznie nie odnosi się do ograniczeń wprowadzanych 
na rynek przez daną ofertę. Co więcej, niejako odcina 
część oferty, w której koszty narastają niemonotonicznie. 
Z drugiej strony może być krzywdzący dla uczestnika w 
przypadku wystąpienia wysokich cen sprzedaży. 
Wydaje się, że model WAR3 powinien sobie lepiej ra
dzić ze sprawiedliwą oceną konkurencyjności, przy czym 
również w niewielkim stopniu uwzględnia ogranicze
nia elastyczności oferty. Co więcej, istnieje ryzyko, że 
uczestnik będzie czerpał większe korzyści z wypłaty re
kompensaty (średnia nadwyżka) dla odrzuconej oferty, 
niż z przyjęcia tej oferty. To może powodować powsta
wanie motywacji do zawyżenia kosztów oferty. 
Z kolei model WAR2 jest najbardziej restrykcyjny, ofer
ty o najniższym zakresie elastyczności nie otrzymują re
kompensaty w przypadku odrzucenia. Taki sposób mo
delowania rekompensat powinien zachęcać wytwórców 
do zwiększania elastyczności ofert poprzez np. agrega
cję swoich jednostek wytwórczych [6]. Powinien również 
zniechęcać do prób osiągania korzyści, poprzez wprowa
dzanie niemożliwych do spełnienia ograniczeń (np. de
klarowanie bardzo wysokiego, przewyższającego wiel
kość popytu poziomu minimalnej generacji). Jednak tak 
restrykcyjne ograniczenie konkurencyjności odrzuconej 
oferty może powodować niekorzystny, z punktu widze
nia nabywców w·zrost cen rynkowych. 
Podsumowując, dla zadanej ceny rynkowej rr8 definiuje
my sumaryczną rynkową wartość sprawiedliwej sprzeda
ży K. Jest to należność jaką otrzymają wszyscy sprzeda
jący, powiększona o koszty systemowe sprzedaży: 

K = L (1r8 p1 + Rs,L + Ri,1) (20) 
!ES 

Model bilansowania wartościowego W modelu bi
lansowania wartościowego szukamy najkorzystniejszych 



cen rynkowych 'Tfs, 'TfK umożliwiających minimalizację 
systemowego kosztu sprawiedliwego bilansowania R da
nego jako D( 'TfK -7r8) (D oznacza sumaryczny wolumen 
obrotu wyznaczony w fazie bilansowania ilościowego). 
Zadanie to sprowadza się do stosunkowo prostego pro
blemu minimalizacji wypukłej funkcji jednej zmiennej: 

przy ograniczeniach 

Z-K 
z 

K 

>.~ - >.;:;, 

RK,m 

R'k,m 

Rs,1 > 

Ri,1 > 

· [ K S] mm 7f - 7f (21) 

Qo (22) 

L ( 'TfK dm - RK,m - R'k,m)(23) 
mEB 

L (7r8 p1 + Rs,1 + Ri,1) (24) 

!ES 

em - 'TfK, mEB (25) 

>.;:;,dm, m EB (26) 

>. + ( ceax - d ) m m, mEB (27) 

Ki - 7f8 Pl, l E S (28) 

(1 - v1)(7r8 - c1)P1, ł ES (29) 

K, Z, 'Tfs, 'TfK > o (30) 

A~,>.;:;,, R'k,m, RK,m > o, mEB (31) 

Ri,1,Rs,1 > o, ł ES (32) 

Oznaczenia parametrów: p1ax - maksymalny wo
lumen produkcji oferowany przez ł-tego sprzedawcę; 

d~ax - maksymalny wolumen kupna oferowany przez 
m-tego kupującego; em - cena ofertowa oferowana przez 
m-tego kupującego; dm - ilość zakupionej energii we
dług m-tej oferty; Pl - ilość sprzedanej energii według 
ł-tej oferty; v1 - parametr binarny oznaczająca przyjęcie 
ł-tej oferty sprzedaży do realizacji; Ki - wartość kosz
tu generacji p1 dla ł-tej oferty; Q0 - zadana wielkość 
nadwyżki dobrobytu operatora; a1 - parametr oznacza
jący jaka część kosztu korzyści utraconych powinna zo
stać wypłacona ł-temu sprzedającemu; ci - w zależności 
od wariantu modelu: l .c1 = 9. cena minimalnokosztowa 
(por. wzór 11); 2.. ci = ci cena średnia (por. wzór 14); 
Pl - w zależności od wariantu modelu: 1. Pl = Pl ekono
miczny punkt pracy (por. wzór 11); 2. Pl = Ptax maksy
malna moc (por. wzór 14); 
pf - j-ty punkt w którym obliczamy wartość nadwyżki 
rynkowego kosztu sprzedaży nad koszt ofertowy dla ofer
ty ł-tej (por. wzór 18); II{RI - ilość punktów w których 
obliczamy nadwyżkę dla oferty ł-tej (por. wzór 19). 

Oznaczenia zmiennych: 'Tfs - rynkowa cena sprze
daży; 'TfK - rynkowa cena kupna; K - koszt sprzedaży 
na rynku; Z - wartość kupna na rynku; Rs,1 - koszt wy
muszonej sprzedaży oferty ł; Ri 1 - koszt rekompensat 
korzyści utraconych sprzedaży of~rty ł; rf,j - wartość do
datniej nadwyżki rynkowego kosztu sprzedaży nad koszt 
ofertowy dla oferty ł-tej, w punkcie pf; \:;:, - niedobór 
cenowy m-tej oferty kupna; >.;;:, - nadwyżka cenowa m
tej oferty kupna; RK,m - koszt wymuszonego zakupu dla 

oferty m; R~ m - koszt rekompensat utraconych korzy
ści zakupu dl~ oferty m. 
W sposobie modelowania rekompensat korzyści utraco
nych WAR3 zmienia się definicja ograniczenia (29), któ
re jest zastępowane przez ograniczenia: 

Ri,1 

> 

> 

IJ;RI L rP,j, l ES (33) 
l jEJ{R 

s . . 
(1 - v1)(7r pf - K(pf)), 'il ,jEI{n (34) 

O, lES,jEI{R (35) 

Sens powyższych ograniczeń został wyjaśniony we 
wcześniejszej części referatu, komentarza może wyma
gać jedynie ograniczenie (22). Jest ono definiowane w ce
lu zapewnienia, że wartość rynkowa kupna powinna być 
nie mniejsza od rynkowych kosztów sprzedaży. Ewentu
alna nadwyżka wartości kupna nad wartością sprzedaży 
jest określana jako dobrobyt Qo. Wielkość Qo może być 
zadawana w zależności od potrzeb operatora, w szcze
gólności może być np. przeznaczana na perspektywiczne 
cele nadrzędne. W szczególnym przypadku przyjmujemy 
Qo = O. 
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4. WYNIKI EKSPERYMENTÓW 

Przeprowadzono eksperymenty obliczeniowe dla mode
li bilansowania ilościowego i wartościowego, dla szere
gu zestawów danych o realistycznych wymiarach, róż
niących się parametrami technicznymi i cenowymi jed
nostek, jak również ilością ofert oraz liczbą liniowych 
kawałków ofert. Opracowane modele optymalizacyjne są 
wystarczająco efektywne przy wykorzystaniu uniwersal
nego pakietu CPLEX, rozwiązania optymalne są znajdo
wane w stosunkowo krótkim czasie. Przykładowo, dla 
zbioru 100 ofert sprzedaży opisanych 16 odcinkami li
niowymi i 35 ofert zakupu, bilansowanych w poszczegól
nych, niezależnych 12 etapach procesu ofertowego, zbiór 
rozwiązań jest wyznaczany w czasie około dwóch minut 
na komputerze PC z procesorem Pentium III. 
Przedstawiamy szczegółowe wyniki eksperymentów 
przeprowadzanych dla 12 niezależnych procesów bilan
sowania ilościowego (tab. 1) i wartościowego (tab. 2). 
W każdym z 12 etapów przyjęto zróżnicowane wielkości 
popytu, testy przeprowadzono dla zróżnicowanych da
nych po stronie podaży (różnice w elastyczności i zdolno
ściach wytwórczych), dla różnych ilości ofert, oraz opisu
jących ich kawałków liniowych. Optymalne rozwiązanie 
zadania bilansowania ilościowego dla 12 etapów proce
su ofertowego rynku lokalnego o dużym rozmiarze (250 
ofert w pojedynczym etapie), nawet dla bardzo dokład
nego opisu oferty (16 kawałków liniowych) jest wyzna
czane w czasie nie przekraczającym pół godziny - por. 
tabela 1. 
Sam proces znajdowania rozwiązania zadania bilanso
wania wartościowego jest bardzo efektywny, jedynie w 
modelu WAR3 parametry zadania zależą w niewielkim 
stopniu od liczby liniowych kawałków ofert. Na efektyw
ność wpływa głównie brak zmiennych binarnych. Czas 



rozwiązywania nawet dla największego zbioru danych w 
modelu WAR3 nie przekracza pół minuty, a w pozosta
łych nawet kilku sekund - por. tabela 2. Pozwala to na 
testowanie różnych zasad modelowania konkurencyjno
ści uczestników w prosty i efektywny sposób. 

Tabela 1. Parametry opisujące rozwiązywanie zadań ilo
ściowego bilansowania ofert, w 12 niezależnych etapach, 
gdzie S oznacza liczbę ofert sprzedaży, a J liczbę linio
wych odcinków oferty sprzedaży I li Parametry li zbiór odcink. lin. I 

S 3 8- 16 

Zmienne 2004 2004 2004 
50 Ogranicz. 3216 6216 11016 

Zm. bin. 50 50 50 
Czas [s] 5 6 48 
Zmienne 4008 4008 4008 

100 Ogranicz. 6420 12420 22020 
Zm. bin. 100 100 100 
Czas [s] 22 50 115 

Zmienne 8004 8004 8004 
200 Ograniczenia 12816 24816 44016 

Zm. bin. 200 200 200 
Czas [s] 122 1834 1943 

Tabela 2. Parametry op1suJące rozwiązywanie zadań 
wartościowego bilansowania ofert, w 12 niezależnych 
etapach, gdzie S oznacza liczbę ofert sprzedaży 

Modele WARI i WAR2 
s Zmienne Ograniczenia Czas [s] 
50 2064 1848 <1 
100 4080 3660 2 
200 8064 7248 6 

ModelWAR3 
s Zmienne Ograniczenia Czas [s] 
50 3604 3388 1 
100 7250 6830 4 
200 15474 14658 24 

5. PODSUMOWANIE 

Przedstawiony w pracy mechanizm bilansowania ofert na 
lokalnym rynku energii ma na celu stworzenie wszyst
kim podmiotom tego rynku skutecznych warunków do 
efektywnego i konkurencyjnego działania. Zapewnie
nie prostoty funkcjonalnej rozwiązań widzianych przez 
uczestników rynku z ograniczeniami niekoniecznie ozna
cza prostotę wewnętrznych mechanizmów rynkowych, 
gdyż uzyskiwanie jasnych, klarownych i sprawiedliwych 
sygnałów ekonomicznych wymaga stosowania bardziej 
wyrafinowanych mechanizmów rynkowych. Możliwość 
dobrego odzwierciedlania rzeczywistych charakterystyk 
kosztowych w konstrukcji ofert wypukłych, proponowa
nych w modelu, pozwala na uproszczenie procesów de-

cyzyjnych uczestników rynku energii i maksymalizację 
rzeczywistego dobrobytu ekonomicznego w warunkach 
rynku lokalnego. 
Wyniki uzyskane w tej pracy będą rozwijane w dalszych 
badaniach, w których rozważamy możliwości uwzględ
niania ograniczeń wieloetapowych, również poprzez me
chanizm bilansowania np. ofert wieloskładnikowych, 

blokowych czy zintegrowanych. 

AUCTION DESIGN IN LOCAL ENERGY MARKET 
WITH NONCONTINUOUS, CONVEX BIDS 

Abstract: Deregulated competitive electric power market in
troduces new, auction-based mechanisms for trading energy. 
Generators are often forced to prepare daily offers, that could 
not consider their operational constraints. This paper proposes 
auction design in !ocal energy market, that allows thermal gene
rators to ~ubmit convex hourly bidding curves corresponding to 
their operating costs, i.e. minimum operating level and nonmo
notonous prices. We introduce market clearing algorithm con
sisting of two steps: first the social welfare is optimized, based 
on the quantity balancing model. In this model all winning bids 
and corresponding quantities are clearly identified. Next, hour
ly market prices for buyers and sellers are set, based on the va
lue balancing model. The results obtained are easily computed, 
and bring competition and fairness into the market consisting of 
thermal producers. 
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