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bazris Semdgomi ganviTarebis etapebi 

1. erTi dRiT adre prognozi 

2. erTi dRiT adre dagegmva (DAP) 

3. sabalanso bazari (SezRuduli fasebiT) da 

sakliringo meqanizmi 

4. safaso zona Turqul erTi dRiT adre bazarze 

(EPIAS DAM) 

5. sabalanso bazari (SeuzRudavi fasebiT) 

6. erTi dRiT adre bazari (Georgia DAM) 

7. sxva damatebiTi servisebi (forvardebi, fiuCersebi, 

opciebi, meoradi bazari,sxva 

 

 



ZiriTadi sakiTxebi 

1. bazris ganviTarebis yvela etapi (dagegmva-angariSsworeba) 

iTvaliswinebs saaTobriv midgomas 

2. reJimuli dagegmva dafuZnebulia momxmareblis moTxovnaze. 

3. saaTobrivi dagegmisTvis ganixileba kombinirebuli midgoma – 

istoriuli monacemebi sawarmoebis umravlesobisTvis da programuli 

uzrunvelyofa regulirebadi generatorebisTvis. 

4. saaTobrivi ormxirivi kontraqtebi, principiT – “take or pay”  

5. sabalanso bazris pirveli etapi warmoadgens “gadaxrebis bazars” 

(fasebis SeTavazebis gareSe) – sxvaoba faqtiuri reJimsa da 

dakontrqtebuli moculobas Soris 

6. pirveli etapisTvis SemuSavebulia programuli uzrunvelyofa da 

MAP/DAP modeli 

 

 

 



შემდგომი ნაბიჯები 

1 

• erTi TviT adre dagegmvis gacnoba bazris yvela 
monawilesTivs (MAP) 

• erTi dRiT adre dagegmvis gacnoba bazris yvela 
monawilesTivs (DAP) 

2  

• MAP/DAPis danergva, saaTobrivi xelSekrulebebi 

• “Take or Pay" tipis kontraqtebis danergva 

3  

• saaTobrivi sabalanso bazris da angariSsworebis 
sistemis danergva 



MAP/DAP მეთოდოლოგია 

1    Analysis of historical metering    

      data 

2    Typical days    

       selection  

3  Market participants selection   

    for MAP-methodology using     
    based on hourly shapes by      
    seasons 

Initial studies before 
planning 

 4  MAP calculations for selected market    

     participants 

 Forms of load shapes by 

     types of days 

 
 Daily coefficients for typical 

    days  

 
  Weekly coefficients 

 
  Hourly planning coefficients 

     for a planning month, where  
      Kh is the appropriate above  
      coefficients product 
 
  Hourly capacities  for  the                         Ch = Ah * Emonth 
     planning  month  
 
 
 
 

 

Month Ahead Planning 

4’’’     Off-takers 

4’’    Generators are required to be      

          included in the balance 

4’   Generators are not necessarily    

          included in the balance 

5  GTMax calculations   

    for month by weeks  
    (regulated generators  

     are modeled in 

     GTMax environment) 

6   Bi-lateral contracts    

     for a planning month 

  7      Day Ahead Planning 

 (MAP adjustments for planning day) 

Day Ahead Planning 

   8                 GTMax calculations for week 
(DAP including planning day + MAP for remain days) 

  9        Daily agreements (bi-lateral contracts  for a planning day) 

List of participants (off-takers, part of generators) 

Domestic consumption – sum of net 
generation of these generators 

Fixed  hourly shapes 

          Hourly shapes 

          Hourly shapes 

Fixed  hourly shapes 

Hourly shapes 
 of consumers 

Calculated  hourly 
shapes of generators 

  7’ as 4’ , 7’’  as 4’’ , 7’’’ as 4’’’  



MAP/DAP მოდელი 

(ისტორიული მონაცემები)  

 

 

ისტორიული საათობრივი ინფორმაციისთვის  

მრიცხველით აღრიცხული მონაცემები 

შეიძლება იქნეს გამოყენებული, მიუხედვად 

იმისა, რომ არსებული მონაცემები ხშირად 

არ არის ზუსტი 



MAP/DAP მოდელი. ისტორიული მონაცემების განცალკევება ტიპიური 

დღეების მიხედვით. 



MAP/DAP მოდელი (ისტორიული მონაცემების  

გაფილტვრა) 



 

 MAP/DAP მოდელი  (საათობრივი დატვირთვის მრუდი) 
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საათობრივი კოეფიციენტები                                დღიური კოეფიციენტები 

     ∑Kw h = ∑Ksat h = ∑Ksun h = 1                          Kw = 1   Ksat = 0.9724    Ksun = 0.8743 
 

                                            კვირის კკოეფიციენტები 

                                                  K1 ≠ K2 ≠ K3 ≠ K4 ≠ K5 

 

 
 



ერთი თვით ადრე დაგეგმვის შედეგები 



ერთი დღით ადრე დაგეგმვის შედეგები 
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DAP პრაქტიკულად MAP-ის კორექტირებაა მოცემული დღისთვის. 

 
არსებობს ორი სახის კორექტირება: 
საათობრივი (მრუდის ცვლილება)         დღიური მოცულობა (მრუდის ფორმა უცვლელია) 

 
 

MAP 

DAP 

MAP 



სხვა ქვეყნის 

ბაზრის ოპერატორი 

ელექტროენერგიის 

ბაზრის საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების 

პლატფორმა (IT) 

სერვერი მონაცემთა 

ბაზა 
სერვერი მონაცემთა 

ბაზა 

სერვერი მონაცემთა 

ბაზა 

ამინდის 

პროგნოზის 

სამსახური 



ორმხრივი კონტრქტების ტიპები 

შემოთავაზებულია 3 ტიპის საათობრივი კონტრაქტები ‘‘take or pay” პრინციპით 

 პული თვით ადრე   თავისუფლი მოლაპარაკებები 

დღიური კონტრქტები 

შესაძლო დატვითვის გრაფიკები 



      ორმხრივი კონტრაქტების პროგრამის სტრუქტურა 



ორმხრივი კონტრაქტების პროგრამა 
ნაწილობრივი პულის მიზანია 
ადგილობრივი მომხარებლის დაცვა 
ფასების მკვეთრი ზრდისაგან 



ორმხრივი კონტრაქტების პროგრამა 

   ფასები თითეული 

მომხარებლისთვის თანაბარია 

თითეულ საათში 

   
   ფასებში ცვლილება გამოწვეულია 

მხოლოდ საათობრივი მოხმარების 

სტრუქტურის გამო 

ელ. ენერგიის შესყიდვა ხდება 

გენერატორის სალტეზე 

 
დანაკარები თითოეული 

ბაზრის მონაწილესათვის - 

სისტემის საშუალო თვიური 

პროცენტი 

 



ორმხრივი კონტრაქტების პროგრამა 

 

            

 
 მოცემული მომხარებლის 

 დღიური  მოცულობები 

 გენერატორების მიხედვით 

 

              

 
           თვიური საათობრივი 

მონაცემები მომხმარელსა და 

გენერატორს შორის 



საბალანსო ბაზარი 

 

საათობრივი საბალანსო მოცულებები = ფაქტობრივი რეჟიმი - ჯამური 

ორმხივი კონტრაქტების მოცულობა ყოველ საათში 

 

იმის მიხედვით თუ დადებითი ან უარყოფითია გადახრა მყიდველი 

შეიძლება იყოს გამყიდველი და პირიქით 

 

ამ ეტაპზე განაცხადები მოცემულია ფიქსირებული ტარიფებით, ფასების 

მკვეთრი ზრდის თავიდან ასაცილებლად 

 

შეთავაზებების საფასო სისტემის დასანერგად საჭიროა დამატებითი 

სამუშაოების ჩატარება, სიმულაციები, შედეგების ანალიზი და ა.შ. 

 



sabalanso bazari erTi saaTis WrilSi 

მომხარებლი ყიდულობს საბალანსო ბაზრიდან 

მომხარებელი 
ყიდის 
საბალანსო 
ბაზარზე 

გენერატორი 
ყიდულობს 
საბალანსო ბაზრიდან 

გენერატორი ყიდის  
საბალანსო ბაზარზე 

MAP – თვით ადრე 

 
DAP – დღით ადრე 

 
AR – ფაქტიური რეჟიმი 

 
PP – ნაწილობრივი პული 

 
MC – თვიური კონტრაქტები 

 
 DA – დღიური კონტრაქტები 

 
 

“take or pay “ კონტრაქტების ჯამი 



შემდეგი  ნაბიჯები 

1. MAP/DAP მოდელზე ტრეინინგების ჩატარება კვალიფიცური 
საწარმოებისთვის; 

 

2. დახმარების გაწევა MAP/DAP-ის და ორმხრივი კონტრაქტების პროგრამის 
დანერგვისას; 

 

 

3. ორმხრივი კონტრაქტების პროგრამის გაფართოება 

 

4.  საბალანსო ბაზრის კონცეფციის შემუშავება 

 

5. ენერგეტიკის სამინისტროსთან, სსე-სთან და ესკო-სთან ერთად სამოქმედო 
გეგმის შემუშავება 

 

6. საათობრივი ბაზრის ფუნქციონირებისთვის პროცედურების შემუშავება 

 

7.სიმულაციების ჩატარება 

 

 



გმადლობთ 

ყურადღებისთვის!!! 


