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چکیده :در این مقاله ،مدلی ابتکاری برای مدیریت تقاضای بار با توجه به مقدار توان تولیدشده و پیشبینی قیمت تسویه بازار
ارائه شده است که در آن پارامترهای عدم قطعیت مرتبط با منابع کنترلناپذیر و نیز تقاضاای باار در نرار گرهتاه شاده اسات
عالوهبراین ،یک استراتژی قیمتگذاری براساس نرریۀ بازی همکارانه با احتساب عدم قطعیتهای قیمت ارائه شده است که در
آن ،تعیین پیشنهاد قیمت بهنیه بازیگران ،متناسب با تابع هدفِ تعریفشده است متدولوژی ارائهشده برای استراتژی قیمتگذاری
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ،متأثر از قیمتهای پیشنهادی دیگر بازیگران بوده است و بر مبنای ماکزیممکردن سود آنهاست
در این مقاله ،یک ساختار کلی برای بازار خردههروشی الکتریسیته با حضور ریزشبکهها و بر پایه نرریاۀ باازی ،باا اساتفاده از
الگوریتم رهاسازی و تابع نیکایدو  -ایزودا (نامگذاریشده به صورت الگوریتم  )REM-NIRAپیشانهاد شاده اسات در باازار
پیشنهادی ،مصرفکنندگان با هدف مینیممسازی قیمت تسویه بازار و تولیدکنندگان با هدف حداکثرسازی سود در رسیدن به نقطه
تعادل نش با یکدیگر همکاری میکنند این کار ازطریق مدیریت در بهرهبرداری محلی از منابع تولید پراکنده ،ذخیارهساازهای
انرژی و بارهای پاسخگو و در ارتباط با شبکه باالدست صورت میگیرد نتایج به دست آمده ،بیاانگر آن اسات کاه باهطاورکلی
میتوان چهارچوب پیشنهادی را بر روی شرایط بازی مختلف در بازار الکتریسیته و بر مبنای بازی همکاراناه ماابین باازیگران
مشارکتکننده در بازار با استراتژیهای قیمتگذاری گسسته پیادهسازی کرد
واژههای كلیدی :بازار انرژی الکتریکی ،نرریۀ بازی ،ریزشبکه ،مدیریت انرژی ،مدیریت سمت تقاضا
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عالیم اختصاری
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توضیحات

Bidding strategy based on cooperative game
)(BSCG
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Deterministic optimization method
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Dispatchable/non-dispatchable resources
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تاریخ ارسال مقاله 1394/10/24 :
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)Distributed energy resource (DER
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 -1مقدمه
تجدید ساختار صنعت برق و معرهی شبکه های هوشمند،
باعث توسعه و استفاده بیشتر هنآوریهایی درخصوص منابع
توزیعشده انرژی ( )DERشده است شبکههای هوشمند بای د
بهنحوی طراحی شوند که پویایی بیشتری در ساختار و شرایط
عملیااتی داشاته باشاند تاا تولیاد متنااوب انارژی باا مناابع
کنترلناپذیر و نوسانات ناشی از تقاضاای باار را باه بهتارین
شکل ممکن مدیریت کنند ارائه تکنیکهای مدیریت سامت
تقاضا و مدیریت منابع ذخیرهسازی انرژی پراکنده ،از عناصر
کلی ادی در اسااتقرار زیرساااختهااای هوشاامند و پویااا در
شبکه های هوشمند سیستم قدرت هستند [ ]1ازطرهیدیگار،
شرکتهای توزیع برای تأمین تقاضای مصرفکنندگان ،انرژی
را از شبکه انتقال خریداری کنند عالوهبراین ،این شرکتهای
توزیع ممکن است بخواهند انرژی را از ریزشبکههای ()MG
خانگی (که به شبکه متصل اسات) خریاداری کنناد ممکان
است MGهای مستقل مالکیتی مجزا داشته باشاند ازایانرو،
هر یک از آنها در راستای کسب سود بیشتر ،خواهان هروش
برق با قیمت باالتری باشند بنابراین ،یکای از موضاوعهاای
کلیدی در این رابطه ،چگونگی اتخاذ قیمتدهی مناسب برای
انرژی تولیدشده از MGها و نحوه مشاارکت آنهاا در باازار
خرده هروشی الکتریسیته است ارائه سیستم مادیریت انارژی
الکتریکی بر پایه منابع تولید کنترلناپذیر مایتواناد راهحلای
امیدبخش را برای تطبیق نفوذپذیری باالی این منابع با ویژگ ی
تولید نامتناوب و هن آوریهای شبکه هوشمند درحالتوسعه،
هراهم کند در این ساختار ،مصرفکنندگان نیز قادرند تاا در
بااازار خااردههروش ای الکتریس ایته مشااارکت کننااد و باارای
حداکثرسازی سود خود با یکادیگر و دیگار باازیگران ایان
ساختار رقابت کنند درواقع ،مصرفکنندگان تنها پذیرنادگان
قیمت نبوده اند بلکه به همراه تاأمینکننادگان بارق ازطریاق
بهره برداریهای محلای و مادیریت تولیدکننادگان پراکناده،
دستگا های ذخیرهسازی انرژی و بارهای توزیعپذیر ،خود نیز
جزء پذیرندگان قیمات محساوب مایشاوند [ ]2در چناین
ساختاریMG ،ها میتوانند به عنوان بازیگران تولیدکننده و یا
مصرف کننده در بازه های زمانی مختلف ایفاای نقاش کنناد
MGها در رویارویی با تأمین تقاضای توان مربوط باه خاود
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باید از امکان استفاده از شبکه باالدست ،منابع کنترل ناپاذیر و
سیستم های ذخیره سازی انرژی محلی خود بهرهمند شوند تاا
با برآورده کردن توابع هدف تعریفشده برای بازیگران خود،
مصرف کننده و تولیدکننده در بهترین شرایط عملکارد خاود
قرار گیرند این وظیفه برعهاده سیساتم مادیریت انارژی ای
گذاشته میشود که ضمن برآوردهکردن قیود هنی و اقتصاادی
مربوط به هر منبع تولید و مصارف ،بهتارین گزیناه را بارای
برقراری تعادل توان در شبکه قدرت برقارار کناد []11[– ]3
برای دستیابی به این هدف ،این مقاله با استفاده از نرریۀ بازی
در جستوجوی راهی برای درک رهتار همکارانه خریداران و
هروشندگان الکتریسیته و کشف استراتژیهایی است که منجر
به ماکزیممکردن منفعت تمامی این بازیگران با اهداف متضاد
در بازار رقابتی میشود بهتازگی ،مقاالت بسیاری برای مطالعه
و مدلسازی رهتار شرکتکنندگان بازار الکتریسیته با استفاده
از روش های نرریۀ بازی در زمینه هاایی مانناد برناماهریازی
انرژی و توان ،بهرهبرداری اقتصادی و اجرای هرآیناد تساویه
بازار ارائه شاده اسات [ ]17[– ]12تفااوت عماده کارهاای
صورت پذیرهته عمدتاً بر روی متادولوژی پیاادهساازیشاده،
شبکه تحت مطالعه ،کاربرد آن و نوع مدل بازار است عاالوه
براین ،کار پژوهشی ارائه شده در ایان مقالاه ،اداماه مقااالت
ارائهشدة نویسندگان بوده است [ ]11[– ]3بهنحویکه منجر به
ارائه چهارچوبی جامع برای بررسای تأثیرگاذاری باازیگران
مختلف با اهداف متضاد بر روی ساختار بازار شود بازیگران
در این ساختار ،اهداف مشخص خاود را دنباال مایکنناد و
گاهی این اهداف با اهداف سایر بازیگران در تضاد است باه
عبارتدیگر ،درحالیکه بازیگران تولیدکننده به دنبال اهزایش
سود شخصی خود (با اهازایش قیمات الکتریسایته) هساتند،
بازیگران مصرف کننده بهدنبال کاهش قیمت بازار هستند باه
اختصار ،در جدول ( )1تفاوت مقاالت ارائهشده از نویسندگان
و سایر مراجع از دیدگاه مدلساازی ریاضای ،مادل باازار و
الگوریتم پیشنهادی ارائه شده است درخور ذکر است ،مادل
قبلی بار پاسخگوی ارائهشده از نویسندگان در این مقاله بهبود
چشمگیری یاهته است در مدل بار پاساخگوی پیشنهادشاده،
عالوه بر تأثیرپذیری مدل از میزان توان تولیدشاده از مناابع،
تأثیر قیمت تسویه بازار و میزان اهزایش ساود باازیگران نیاز
مدَنرر قرار گرهته است
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 -2فلوچارت مربوط به سااختار پیشنهادشاده
برای پیوستن بازیگران به بازار
ساختار پیشنهادی بازار خردههروشی الکتریسایته در ایان
مقالاه ،راهحل ای بارای هااراهمکاردن سااهم بااالی مشااارکت
تولیدکنندگان پراکنده در کاهش قیمت تمامشده الکتریسیته و
اهزایش سود آنها در کناار همکااری ماثثر و مداومشاان باا

به صورت محلای دربرگیرناده مناابع  ،DERشاامل مناابع
کنترلناپذیر ،منابع کنترلپذیر ،سیستمهای ذخیرهسازی انرژی
( ،)ESبارهااای پاسااخگو ) (RLDو بارهااای غیرپاسااخگو
( )NRLهستند که میتوانند بهطور مساتقل و یاا متصال باه
شبکه باالدست ،بارهای محلی خود را تغذیه کنناد سااختار
کلی پیشنهادی در شکل ( )1نشان داده شده است

مصرف کنندگان ارائه میدهد در ساختار MGهاای خاانگی،
جدول ( :)1تفاوت مقاله ارائهشده و مراجع دیگر
عنوان

مقاله ارائهشده

[]13[ ,]12

[]11[– ]3

ساختار خانه سبز
پخش بار
مدل کارنو
مدل تابع عرضه
متغیر تصمیمگیری کمیت
متغیر تصمیمگیری قیمت پیشنهادی
عدم قطعیت پارامترهای عدم قطعیت
روش بهینهسازی قطع ی
روش بهینهسازی تصاده ی
مدیریت توان
مدیریت انرژ ی
برنامهریزی مشارکت منابع
قیود شارژ و دشارژ باطر ی
هزینه شارژ باطر ی
مدلسازی بار پاسخگو
استراتژی قیمتگذاری
چندهدهه
نرریۀ باز ی همکارانه
نرریۀ باز ی غیرهمکارانه
SSP
پی بینیشده

SBP
پی بینیشده

MCP
پی بینیشده

بار مصرفی
پی بینیشده

توان خورشیدی
پی بینیشده

توان بادی
پی بینیشده

تولید سناریوهای عدمق یت برای بار مصرفی توان خورشیدی توان بادی  SSB MCPو SSP
انت ا

مر له :1
ورود داده های
پی بینی
مر له :2
تولید سناریو

میانگین وزنی توانهای تصادفی بادی خورشیدی و بارمصرفی به ان مام قیمت های  SSB MCPو SSP
برای شركت در ت وری بازی براسا مقادیر سناریوهای م تل و ا تمال وقو در هر سناریو

قیمتگذاری بهینه منابع تولید مصر ریزشبکه و
شبکه از ری ت وری بازی

برنامهریزی ق ی مشاركت وا دها برای ریزشبکه
متص به شبکه

مر له :3
فرمول بندی
پیشنهادی م له

اجرای بهینهسازی ر ت ویه بازار بر پیشنهادی با
استفاده از مفهوم ت وری بازی جهت یافتن نق ه ت ادل
ن از ری الگوریتم NIRA
ت یین قیمت ت ویه بازار

ت یین رفیت بهینهی مشاركت بازیگران در بازار و
محاسبه سود بهینهی هری از نها

شک ( :)1فر یند پیادهسازی ساختار بازار پیشنهادشده

مر له :4
دریافت
نتای
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بار WT ،و  PVنیز از [ ]11[ ,]7[– ]5گرهته شدهاند مجموعه

 -3شبکه قدرت تحت م ال ه
به منرور تست قابلیت ساختار پیشانهادی ،یاک  MGدر
تعاماال بااا شاابکه توزی اع در مح ایط شاابیهسااازی ناارماهاازار
 MATLABتوسعه داده شده است مشخصات کل سیستم و
اصول طرح کنترلی هر یک از DERها بهطور مفصل در [– ]5
[ ]11[ ,]7تشریح شده است در شکل ( )2پیکربندی سیستم
تحت مطالعه نشان داده شده است
 MGتحت مطالعه ،دربرگیرنده مجموعهای از منابع تولید
شامل توربین بادی ( ،)WTهتوولتائیک ( ،)PVمیکروتاوربین
( )MTو ذخیرهکننده انرژی ) (ESو نیز مصرفکنندگان شامل
 NRLو  RLDاست دادههای پیش بینیشده بارای تقاضاای

منابع تولید به عنوان باازیگر  RLD ،1باه عناوان باازیگر  2و
شبکه باالدست به عنوان بازیگر  3درنرر گرهتاه شاده اسات
سناریوهای اعمال شده بر روی شبکه تحت مطالعه باه شارح
زیر انجام شده است( :حالت شارژ اولیاه بااطری ( )SOCدر
تمامی سناریوها معادل )%50
سناریوی : #1عملکارد نرماال ساناریوی  :#2اهازایش
ناگهانی (به میزان  )%10در مقادار تاوان تولیدشاده از مناابع
کنترلناپذیر سناریوی  :#3کاهش ناگهانی (به میزان  )%10در
مقدار توان تولیدشده از منابع کنتارلناپاذیر و ساناریوی :#4
تغییر مد عملکرد از مد اتصال به شبکه به مد ایزولهشده

GRID

#3

#1
GRID

)(6kW



WT

NRL

PV



RLD
ES

MT

#2

)(8kW
. . .

RLD


)(2kWh
. . .

)(12kW

الف) مد اتصال به شبکه باالدست
#1
)(6kW

NRL

WT

#2

PV

ES RLD EWH

MT



RLD

)(8kW
...

#3
EWH


)(2kWh
...

)(12kW

ب) مد ایزولهشده
شک ( :)2شماتی
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()6

 -4پیادهسازی ریاضی م له
در این بخش ،هرمولبندی ریاضای مسائله ارائاه شاده
اسات چهاارچوب کلای ارائاهشاده باه راحتای باا دیگاار
سیستم های توزیع برق با سطوح باالی مشاارکت مشاتریان
درخور بسط و تنریم است

 - 1- 4توابع هد

𝑡∆ × 𝐶𝑡𝑀𝐺+ = 𝜋𝑡𝑆𝑆𝑃 × 𝑃𝑡𝑀𝐺+
𝑃𝑡𝑀𝐺+

مقدار توان الزم  MGبرای تأمین کمبود تولیاد

الکتریسیته خود ازطریق شبکه باالدسات در باازه زماانی t

است
هزینه خرید بار انتقال پذیر (  )𝐶𝑡𝑅𝐿𝐷−از  MGبا رابطاه
زیر محاسبه میشود:

و قیود م له در مد اتصال به

شبکه

𝑡∆ × 𝐶𝑡𝑅𝐿𝐷− = 𝜋𝑡𝑅𝐿𝐷− × 𝑃𝑡𝑅𝐿𝐷 −

()7

در این مقاله  𝜋𝑡𝑅𝐿𝐷−با توجه به رابطه زیر درنرر گرهته
شده است:

مثلفههای کلیدی ساختار بازار پیشنهادی دربرگیرنده سه

()8

بازیگر شامل مجموعه های تولیاد (باازیگر  )#1و مصارف
(بازیگر  )#2در  MGو شبکه توزیع (بازیگر  )#3هستند که
توابع هدف و قیود مسئله برای هر یک از آنهاا مایتواناد

𝑃𝑆𝑆𝑡𝜋 × 𝜀 = 𝜋𝑡𝑅𝐿𝐷−

در روابط ذکرشده ،حد باال و پایین قیمتهای پیشنهاد ی
منابع شرکتکننده در بازار باید در قیود زیر صدق کند:
𝑃𝐶𝑀𝑡𝜇 ≤ 𝑀𝐶𝑡𝑙 ≤ 𝜋𝑡𝑙 ≤ 𝜇𝑡𝑀𝐶𝑃 , 0 ≤ 𝜋𝑡𝑘/𝐸𝑆+

()9

در رابطه باال 𝑀𝐶𝑡𝑙 ،هزینه حاشیه ای مرباوط باه مناابع

بهصورت زیر تعریف شود

کنترل پذیر در لحره  tاسات کاه مایتواناد از رابطاه زیار

 -1-1-4تابع هد

محاسبه شود:

بازیگر  :#1منابع تولید در شبکه تحت مطالعه ،متشکل
از منابع کنترل پاذیر ( MTدر ایان مطالعاه) ،کنتارلناپاذیر
( PV ،WTدر این مطالعه) و  ESهستند ساود حاصال از
مجموعه های تولید در ساعت tام (یعنی  )𝐽𝑡𝑖 |𝑖=1میتواناد
بهصورت رابطه زیر محاسبه شود:
max 𝐽𝑡𝑖 = 𝑅𝑡𝑖 − 𝐶𝑡𝑖 , 𝑡 = {1,2, … ,24}, 𝑖 = 1

()1

𝑛′

()2

𝑛

𝑡∆ × ] 𝑛𝑡𝑃 𝑅𝑡𝑖 = 𝜋𝑡𝑆𝐵𝑃 × [∑ 𝑃𝑡𝑙 + ∑ 𝑃𝑡𝑘 + 𝑃𝑡𝐸𝑆− −
𝑘=1

کنترلپذیر و کنترلناپذیر هستند
𝑠𝑁𝑅𝐿 ,
𝑠
𝑁∑
𝑠× 𝑃𝑡𝑁𝑅𝐿,
𝑡𝜌 𝑠=1

()3
()4

𝑠𝑁𝑅𝐿,
𝑠
𝑁∑
𝑡𝜌 𝑠=1

()10

𝑃𝐵𝑆𝑡𝜋 و 𝑃𝑆𝑆𝑡𝜋 نیز باید قیود زیر را برآورده کند:
()11

𝑃𝑆𝑆𝑡𝜇 ≤ 𝑃𝑆𝑆𝑡𝜋 ≤ 0 ≤ 𝜋𝑡𝑆𝐵𝑃 ≤ 𝜇𝑡𝑆𝐵𝑃, 0

با توجه به وجاود ساناریوهای عادم قطعیات ،قیمات
الکتریسیته در بازار از مقدار میانگین وزنی سناریوها بهعنوان
حداکثر قیمت پیشبینیشده مجاز در قیود استفاده شده است
که طبق رابطه زیر محاسبه میشود:

𝑙=1

در اینجا n ،و ' nبهترتیاب بیاانگر تعاداد مناابع تولیاد

𝑙𝑡𝑃
𝜉

× 𝑓𝑡𝜋 = 𝑙𝑡𝐶𝑀

()12

𝑃𝐶𝑀𝜇𝑡𝑆𝐵𝑃/𝑆𝑆𝑃/
𝑠∑𝑁𝑠 𝜌 𝑆𝐵𝑃/𝑆𝑆𝑃/𝑀𝐶𝑃,𝑠 × 𝜋𝑡𝑆𝐵𝑃/𝑆𝑆𝑃/𝑀𝐶𝑃,
𝑠= 𝑠=1 𝑡 𝑁 𝑆𝐵𝑃/𝑆𝑆𝑃/𝑀𝐶𝑃,
𝑠
∑𝑠=1
𝑡𝜌

بازیگر  :#2این بازیگر دربردارندة تقاضای بار پاسخگو
= 𝐿𝑅𝑁𝑡𝜇 = 𝑛𝑡𝑃

𝑛′

+ ∑ 𝐶𝑡𝑘 + 𝐶𝑡𝐸𝑆+ + 𝐶𝑡𝑀𝐺+ + 𝐶𝑡𝑅𝐿𝐷−
𝑘=1

𝑛

𝑙𝑡𝐶 ∑
𝑙=1

=

𝑖𝑡𝐶

و تقاضای بار درخور انتقال است هدف حداقلکردن هزینه
بهره بارداری ازطریاق مادیریت بارهاای درخاور توزیاع و
اهاازایش درآمااد ازطری اق انتقااال تقاضااا اساات کااه سااود

𝐶𝑡𝑙 = 𝜋𝑡𝑙 × 𝑃𝑡𝑙 × ∆𝑡, 𝐶𝑡𝑘 = 𝜋𝑡𝑘 × 𝑃𝑡𝑘 × ∆𝑡,
()5
𝑡∆ × 𝐶𝑡𝐸𝑆+ = 𝜋𝑡𝐸𝑆+ × 𝑃𝑡𝐸𝑆+
هزینه خرید الکتریسیته از  MGبا رابطه زیار محاسابه

 )𝐽𝑡𝑖 |𝑖=2محاسبه میشود و در این رابطه 𝑖𝑡𝑅 و 𝑖𝑡𝐶 به ترتیب

میشود:

بهصورت زیر محاسبه میشوند:

به دست آمده طبق رابطه ( )1برای  i=2در ساعت tام (یعنی
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()13

𝑡∆ × 𝑅𝑡𝑖 = 𝜋𝑡𝑅𝐿𝐷− × 𝑃𝑡𝑅𝐿𝐷 −

قیود  ESدربردارندة )1 :حدود انرژی ذخیاره شاده )2

()14

𝑡∆ × 𝐶𝑡𝑖 = 𝜋𝑡𝑆𝐵𝑃 × 𝑃𝑡𝑅𝐿𝐷 +

ماکزیمم مقدار انرژی ذخیرهشده شارژ  /دشارژ و  )3تعادل

 𝑃𝑡𝑅𝐿𝐷 +مقدار تقاضای بار  RLDدر لحره  tاسات کاه

انرژی است []5

تأمین آن بر عهده تولیدات  MGبوده است و اگار  MGدر

بازیگر  :#2مقدار توان تقاضای انتقالپذیر )(𝑋𝑡𝑅𝐿𝐷− = 1

این امر با کمبود مواجه شود ،باید نیاز خود را با خریاد از

و مقدار توان پاسخ تقاضا ) ،(𝑋𝑡𝑅𝐿𝐷− = 0بهترتیب در هر بازه

شبکه پوشش دهد

زمانی در روابط زیر صدق میکنند:

بازیگر  :#3این مجموعه در برگیرنده میزان مشاارکت

𝑃𝑡𝑅𝐿𝐷 − ≤ 𝑘𝜀 × 𝑃𝑡𝑛 × 𝑋𝑡𝑅𝐿𝐷− ,
()20
𝑅𝐿𝐷 −
−𝑘𝛿 ≤ 𝑃𝑡𝑅𝐿𝐷 − − 𝑃𝑡−1
𝛿𝑘 ≤
𝑃𝑡𝑅𝐿𝐷 + ≤ 𝑘𝑒 × 𝑃𝑡𝑛 × (1 − 𝑋𝑡𝑅𝐿𝐷− ),
()21
𝑅𝐿𝐷+
−𝑘𝑡 ≤ 𝑃𝑡𝑅𝐿𝐷+ − 𝑃𝑡−1
𝑡𝑘 ≤
بازیگر  :#3به منرور تشویق  MGدر تولید و بارآوردن

( i=3یعنی  )𝐽𝑡𝑖 |𝑖=3محاسبه میشود و در ایان رابطاه 𝑖𝑡𝑅 و

توان الزم خود و مشارکت در بازار خارده هروشای ،میازان

شبکۀ توزیع در خرید توان مازاد از  MGو نیز هروش توان
به  ،MGدرصورت رویارویی با کمبود است سود حاصل از
تبادل توان شبکه توزیع در ساعت tام طبق رابطه ( )1بارای
𝑖𝑡𝐶 بهترتیب بهصورت زیر محاسبه میشوند:
()15

𝑡∆ × 𝑅𝑡𝑖 = 𝜋𝑡𝑆𝑆𝑃 × 𝑃𝑡𝑀𝐺+

()16

𝑡∆ × 𝐶𝑡𝑖 = 𝜋𝑡𝑆𝐵𝑃 × 𝑃𝑡𝑀𝐺−

در این رابطه 𝑃𝑡𝑀𝐺− ،مقدار توان مازادی است که شبکه
توزیع در ساعت tام و برحساب  kWبارای برقاراری قیاد
تعادل توان و تشویق  MGبرای تولید بیشتر و نیز مشارکت
در بازار خردههروشی و تبادل با یکدیگر ،بار پایاه پیشانهاد
قیمت 𝑃𝐵𝑆𝑡𝜋 از  MGخریداری میکند
در ادامه توضایح داده

≤0

در روابط باال 𝑃̃𝑡𝑀𝐺+ ،و  𝑃̃𝑡𝑀𝐺−بهترتیب مقادیر حاصل
از واحد برنامهریزی مشارکت منابع در مواجه باا کمباود و
مازاد تولید الکتریسیته در ساعت tام ( )kWهستند

 - 2- 4توابع هد

و قیود م له در مد جزیرهای

مثلفههای کلیدی بازار پیشنهادی ،دربرگیرنده سه بازیگر
 #2و  )#3در  MGهستند که توابع هادف و قیاود مسائله
برای هر یک از آنها میتواند بهصورت زیر تعریف شود

از منابع کنترل پذیر ،کنترل ناپذیر و  ESهستند  𝐽𝑡𝑖 |𝑖=1طبق

قید ت ادل:
𝑛′

= + ∑ 𝑃𝑡𝑘 + 𝑃𝑡𝐸𝑆− + 𝑃𝑡𝑀𝐺+

𝑛

𝑙𝑡𝑃 ∑

𝑘=1
𝑃𝑡𝐸𝑆+ +

𝑙=1
𝑃𝑡𝑛 +

𝑃𝑡𝑅𝐿𝐷 + − 𝑃𝑡𝑅𝐿𝐷 − + 𝑃𝑡𝑀𝐺−
بااازیگر  :#1منااابع تولی اد  MGتحاات شاارایط زیاار

رابطه ( )1محاسبه میشود و در این رابطه در این رابطه 𝑖𝑡𝑅

و 𝑖𝑡𝐶 بهترتیب به صورت زیر محاسبه میشوند:
()23

𝑡∆ × ))𝐻𝑊𝐸𝑡𝑃 × 𝐻𝑊𝐸𝑡𝜋( 𝑅𝑡𝑖 = ((𝜋𝑡𝑆𝐵𝑃 × 𝑃𝑡𝑅𝐿𝐷+) +
𝑛′

()24

بهرهبرداری میشود:

()19

()22

بازیگر  :#1منابع تولید در شبکه تحت مطالعه ،متشکل

 -2-1-4قیود محلی و كلی

()18

𝑀𝐺+/𝑀𝐺−
𝑡̃𝑃 ≤

𝑀𝐺+/𝑀𝐺−
𝑡𝑃

 -1-2-4تابع هد

شده است

()17

منوط به برآوردهشدن قیود زیر انتخاب میشود:

شامل مجموعه های تولید (بازیگر  )#1و مصرف (بازیگران

هر یک از بازیگران ذکرشده تصمیمات خود را بسته به
قیود هنی و کلی اتخاذ می

ظرهیت مشارکت شبکه باالدست در خرید و هروش تاوان،

𝐶𝑡𝑖 = ∑ 𝐶𝑡𝑙 + ∑ 𝐶𝑡𝑘 + 𝐶𝑡𝐸𝑆+ + 𝐶𝑡𝑅𝐿𝐷 −
𝑘=1

𝑙

𝑛

𝑙=1

𝑡∀ 𝑃𝑡𝑙 ≤ 𝑃𝑡𝑙 ≤ 𝑃𝑡 , 0 ≤ 𝑃𝑡𝑘 ≤ 𝜇𝑡𝑘 ,

تأمین تقاضای بار  EWHبر عهدة تولیدات  MGاست.

= 𝑘𝑡𝜇

در این مقاله 𝐻𝑊𝐸𝑡𝜋 (قیمت بهینۀ هروش الکتریسته توساط

𝑘∀ ,

𝑠𝑘,
𝑠𝑘,
𝑠
𝑁∑
𝑡𝑃 × 𝑡𝜌 𝑠=1
𝑠𝑘,
𝑠
𝑁∑
𝑡𝜌 𝑠=1

 MGبه بازیگر  )EWHبا توجه به رابطه زیر در نرر گرهته

 76مدیریت بهینه ریزشبکههای خانگی به همراه استراتژی هوشمند قیمت گذاری منابع تولید توزیعشده انرژی بر پایه روش نرریۀ بازی

بهنامهای واحد  ،TOATواحد  ،RLDواحد  ،BSCGواحد

شده است:
𝑃𝐵𝑆𝑡𝜋 × 𝜎 = 𝐻𝑊𝐸𝑡𝜋

()25

𝜎 در این رابطه بیانگر مقدار ثابتی کوچکتر از  1است

 NIRAو واحد  MCPتشکیل شده است شبه کد مربوطاه
در الگوریتم  1ارائه شده است
شرو

بازیگر  :#2این بازیگر دربردارندة تقاضای پاساخگو و

مقدار دهی اولیه پارامترها
t=1
خیر
)While (t <=24

تقاضای درخور انتقال است  𝐽𝑡𝑖 |𝑖=2مانند مد متصل به شبکه

بله

محاسبه میشود

وا د TOAT
محاسبه میانگین وزنی سناریوهای عدم
ق یت توان و قیمت

بازیگر  :#3این بازیگر دربردارندة بار مصارهی EWH

وا د RLD

بوده است و هدف ،حداقلکردن هزینه بهرهبرداری آن است

وا د NIRA

خیر

که در ساعت tام میتواند بهصورت رابطه زیر محاسبه شود:
min𝐽𝑡𝑖 = 𝜋𝑡𝐸𝑊𝐻 × 𝑃𝑡𝐸𝑊𝐻 × ∆𝑡, 𝑖 = 3

()26

هر یک از بازیگران ذکرشده تصمیمات خود را بسته به

0





max  x , y

بله

ت یین نق ه ت ادل ن
و محاسبه تابع  Payoffهر بازیگر و SOCبازه ب دی و
م مو بارهای قاب انتقال از بازه های قب تا این لحظه
وا د MCP

قیود هنی و کلی سیستم میگیرند

t=t+1
پایان

 -2-2-4قیود محلی و كلی

شک ( :)3الگوریتم پیشنهادشده برای پیادهسازی REM-

قید ت ادل:

NIRA
𝑛′

()27

وا د BSCG

𝑛

= + ∑ 𝑃𝑡𝑘 + 𝑃𝑡𝐸𝑆−
𝐻𝑊𝐸𝑡𝑃 + 𝑃𝑡𝑅𝐿𝐷+ − 𝑃𝑡𝑅𝐿𝐷− +

𝑘=1
𝑃𝑡𝐸𝑆+

𝑙𝑡𝑃 ∑
𝑙=1

𝑃𝑡𝑛 +

بازیگر  MG :#1منابع تولید خود را در مد جزیارهای
نیز مانند مد متصل به شبکه بهرهبرداری میکند
بازیگر  :#2مقادیر مجاز این بازیگر در مد جزیرهای نیز
مانند مد متصل به شبکه است
بازیگر  :#3مقدار تقاضای تغذیهشده  EWHدر هر بازه
زمانی ) (𝑋𝑡𝑅𝐿𝐷− = 1منوط به برآورده شدن قیود زیر انتخاب
میشود:

الگوریتم  :1شبه كد مرباوط باه الگاوریتم REM-
NIRA

 )1شرو
 )2مقداردهی اولیه پارمترها
While t ≤ 24
 )3وا د TOAT

 تولید سناریوهای تصادهی توان و قیمت با احتماالوقوع مربوطه ازطریق الگوریتم تاگوچی
 )4وا د میانگین وزنی
 محاسبه میانگین وزنی متغیرهای عدم قطعیت توانو قیمت (( )12( ،)3و ())19

0 ≤ 𝑃𝑡𝐸𝑊𝐻 ≤ 𝑃̃𝑡𝐸𝑊𝐻 × (1 − 𝑋𝑡𝑅𝐿𝐷− ),
()28
𝑃𝑡𝐸𝑊𝐻 ≤ 𝑃𝑡𝑅𝐿𝐷 +
در روابط باال 𝑃̃𝑡𝐸𝑊𝐻 ،مقادار حاصال از واحاد برناماه

 -اجرای برنامهریزی مشارکت مناابع ،تعیاین مقادار

ریزی مشارکت منابع در تأمین  EWHدر ساعت tام ()kW

ظرهیت مشارکت منابع تولید  /مصرف  /شبکه ،تعیین متغیر

است

 - 5پیادهسازی الگوریتم REM-NIRA

 )5وا د RLD

−
𝐷𝐿𝑅𝑋
 𝑋𝐸𝑆+و
باینری
𝑡
𝑡

 )6وا د BSCG

هلوچااارت پیشنهادشااده باارای پی اادهسااازی الگااوریتم

 -اجرای نرریۀ بازی همکارانه برای تعیین قیمت های

 REM-NIRAدر شکل ( )3ارائه شده است همانطور کاه

بهینه تأمین  /خرید  /هروش انرژی از منابع تولید  /مصرف

در شکل مشاهده میشود ،این هلوچارت از پنج واحد اصلی

 MGو شبکه

الگوی تهیه مقاالت برای مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق
 )7ت ری

بردار شرو با توجه به نتای گام 5

77

تاگوچی به دلیل برآورد تأثیر عوامل بار پاساخ میاانگین و

 )8وا د NIRA

تغییرات از آرایه های متعامد استفاده مایکنناد یاک آرایاه

 -تعریف پارامترهای الزم الگوریتم REM-NIRA

متعامد به معنی متعادل بودن طرح است به طوریکه سطوح

 -تعریف توابع هدف بازیگران

هاکتور از وزندهی یکسانی برخوردارناد باه هماین دلیال،

 -بررسی قیود بازیگران

میتوان هر عامل را مستقل از سایر عوامل ارزیابی کرد زیرا

 -تشکیل تابع نیکایدو  -ایزودا [ ]12و []13

اثر یک عامل بر تخمین یک عامل متفااوت دیگار تاأثیری

 -محاسبه نقطه نش با رعایت قیود [ ]12و []13

نادارد چگاونگی انتخااب ماااتریس آرایاههاای متعامااد و

 -بیشینه سازی تابع نیکایدو  -ایزودا و تشاکیل تاابع

توضیحات مفصل تر درخصوص روش تاگوچی به تفضایل

پاسخ بهینه [ ]12و []13
 اعمال الگوریتم رهاسازی و بهبود تابع پاسخ بهینه تابرقراری شرط توقف [ ]12و []13
 تعیین داده های خروجی ،نقطۀ تعاادل ناش ،ساودبازیگران و  SOCبازه بعدی

در [ ]25[ ,]8شاارح داده شااده اساات ای ان واحااد باارای
لحاظکردن عدم قطعیت مربوط به تقاضای بار و تأثیر تغییر
شرایط محیطی بر روی توان تولیدشده از منابع تجدیدپذیر و
نیز قیمتهای تأمین و تبادل الکتریسته در بازار با استفاده از
روش  TOATپیشاانهاد شااده اساات در مرجااع [ ]20از

 )9ت یین قیمت ت ویه بازار

روش TOATبرای باهدساتآوردن راه حالهاای قاوی در

پایان حلقه While

مسائل آزمایشای طراحای تولیاد اساتفاده شاده اسات در

 )10پایان

بهره برداری با عدم قطعیت TOAT ،با حداقل تعداد سناریو

واحدهای  NIRAو  MCPدر [ ]12به تفصیل توضیح

تضمین میکند که سناریوهای آزمایشی در نرر گرهته شده،

داده شدهاند به دلیل خارجبودن این واحدها از اسکوپ ای ن

اطالعات آماری خوبی را ارائه میدهند و بهطور چشمگیری

مقاله ،در اداماه تنهاا واحادهای  RLD ،TOATو BSCG

تعداد تست را کاهش میدهد [ ]26[ ,]20برای مادل هاای

شرح داده شده است

مختلفی ثابت شده است که از بین تمامی سناریوهای ممکن،

وا د TOAT
باارای پی اادهسااازی عاادم قطعی ات م ایتااوان از روش
شبیه سازی مونت کاارلو اساتفاده کارد ولای حجام زیااد
محاسبات و نیاز به اعمال سناریوهای زیاد از معایاب ایان
روش محسوب میشاود [ ]19[ ,]18درصاورتیکاه روش
تاگوچی ،تعداد سناریوهای کمتری را بررسی کرده اسات و
به کاهش حجم محاسبات و درنتیجه کاهش چشمگیری در
زمان در مقایسه با روش مونت کارلو منجر میشاود []20
عالوه براین ،روش نرریۀ تصمیم گیاری مبتنای بار شاکاف
اطالعاتی در [ ]21برای اعمال عدم قطعیات بررسای شاده
است ساختارهایی برمبنای مدلساازی هاازی و مبتنای بار
سناریو نیز در مراجع [ ]24[– ]22ارائه شده است طرحهای

 TOATتوانایی انتخاب ساناریوی بهیناه را دارد [ ]25در
مقایسه با روش مونات کاارلو TOAT،ساناریوهای تسات
بسیار کمتری ارائه میدهد و منجر به کاهش زمان محاسبات
میشود [ ]26این روش قابلیت خود بهعنوان یک الگوریتم
بهینه سازی برای حال مسائله پخاش باار و مساائل توزیاع
اقتصادی توان در سیستمهای قادرت را باه اثباات رساانده
است [ ]20عدم قطعیتهای موجود در مسئله مطرحشده با
سااناریوهای ایجادشااده مطااابق بااا هلوچااارت شااکل ()4
پیادهسازی شده است ساختار پیشنهادشده شامل سه مرحله
اصلی به شرح زیر است:
مرحله  :1انتخاب ماتریس متعامد با توجه به تعداد عدم
قطعیتهای موجود در سیستم
مرحله  :2ایجاد  nمقادار بارای تقاضاای باار،MCP ،

 78مدیریت بهینه ریزشبکههای خانگی به همراه استراتژی هوشمند قیمت گذاری منابع تولید توزیعشده انرژی بر پایه روش نرریۀ بازی

 SBPو  SSPبا استفاده از تابع توزیاع نرماال [،]28[ ,]27

منابع وابسته بوده است با این وجود ،مدل  RLDپیشنهادی

برای  WTبا استفاده از تابع توزیع ویبول [ ]30[ ,]29و برای

هام بااه مقاادیر  ،MCPتااوان تولی ادی و باه می ازان سااود

 PVبا استفاده از تابع تابش []31

کسبشدة بازیگران نیز حساس است در هر بازه زمانی ابتدا

مرحله  :3محاسبه احتمال وقوع ساناریو ایجادشاده باا

مقدار  MCPکه عدم قطعیت نیز بار روی آن اعماال شاده

استفاده از توابع توزیع مربوط به قیمت الکتریسیته ،بارWT ،

است ،بررسی میشود اگر چنانچه مقدار  MCPنسبت باه

و تابع تابش مربوط به PV

نقطه تنریم بزرگ باشد ،الگوریتم ،متناسب با وضعیت تولید

شرو

منابع کنترلناپذیر و نیز  NRLمبادرت به انتقال بخشی از بار

مقداردهی اولیه پارامترها
انت ا ماتری

مر له  :1انت ا ماتری

مت امد
MCP PV WT

 n

مت امد

مر له  :2تولید سناریو

SSP SBP
انت ا داق و داك ر مقدار ای اد شده برای هر ی از عدم
ق یت ها و تق یم بازه ها به ت داد س و ماتری مت امد
انت ا میانگین هر زیر بازه ای اد شده برای هر ی
ق یت ها

از عدم

تولیدشده از منابع کنترلناپذیر ،سه حالت ممکن اسات رخ
 - 1مقدار کل توان تولیدی برابار باا مقادار کال تاوان

تنظیم B=1

مصرهی باشد

تنظیم  F=1برای اولین عدم ق یت

 - 2مقدار کل توان تولیدی بیشاتر از مقادار کال تاوان

خیر درایه  Fاز س ر Hدر ماتری
مت امد برابر  Bاست
بله
انت ا میانگین زیر بازه Bام برای عدم ق یت Fام

مصرهی باشد
مر له  :3محاسبه ا تمال سناریو

محاسبه ا تمال وقو سناریو

 - 3مقدار کل توان تولیادی کمتار از مقادار کال تاوان
مصرهی باشد

F=F+1
 Fبرابر ت داد عدم ق یت ها خیر
است
بله
B=B+1

خیر

کوچک باشد ،در ایان صاورت ،متناساب باا مقادار تاوان
دهد حالتهای رخداده میتواند به شرح زیر باشد:

تنظیم  H=1برای اولین سناریو

 Bبرابر ت داد س و ماتری
مت امد است
بله
H=H+1

طبق قیود تعریفشده میکند اگار چنانچاه مقادار MCP

خیر

 Hبرابر ت داد سناریوها است
بله
پایان

شک ( :)4وا د عدم ق یت بر پایه روش TOAT

 -2-5وا د RLD
برای تعیین نقطه تنریم توان مربوط باه مناابع تولیاد و
مصرف از الگوریتم  RLDمطابق شاکل ( )5اساتفاده شاده
است درحقیقت این واحد برای هر حوزة انرژی مبتنی بار

الگوریتم ،متناسب با هار یاک از حالات هاای رخداده،
استراتژیهایی مطابق با هلوچارت ارائهشاده در شاکل ()5
اتخاذ میکند

 - 3- 5وا د BSCG
بااهمنرااور تعیااین پیشاانهاد قیمااتهااای ارائااهشااده از
شرکتکنندگان در بازار پیشنهادی ،درخصوص تأمین ،خرید
و هروش الکتریسیته از واحد استراتژی قیمتگذاری بر پایه
بازی همکارانه ) (BSCGاستفاده شده است تعادل نش در
این واحد ،بیانگر استراتژیهاای مااکزیمم  /مینایمم بارای
مشارکت کنندگان در بازار است یعنی منفعت واقعی بارای
هر بازیگر تولیدکننده باید در یک بازی همکارانه ،ماکزیمم

مقادیر میانگین وزنی سناریوهای عدم قطعیت واحد TOAT

شود درحالیکه هزینه عملکرد شبکه تحت مطالعه در یک

(منابع کنترلناپذیر NRL ،و  ،)MCPمقادیر اولیه را بارای

بازی غیرهمکارانه باید مینیمم شود []32

تمامی متغیرهای تعریفشده براساس قیود هنی و اقتصادی
مربوط به هر المان برای واحد  NIRAتعیین میکند
هرچند در [ ]11[– ]5مدل  RLDتنها به مقدار تاوان تولیاد

قیمت گذاری برای  nبازیگر مشارکتکننده در باازار باا
 mاستراتژی در شکل ( )6نشان داده شده است همانطاور
که از شکل ( )6مشاهده میشود،

Gn
Sm

mام برای بازیگر مشارکتکننده nام است

بیاانگر اساتراتژی
SoGn

نیز بیانگر
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الگوی تهیه مقاالت برای مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق
استراتژی بهینه بازیگر nام است در مرحلاه  #1اساتراتژی

ساختارهایی باا تعاداد بسایار زیاادی باازیگر مایتاوان از

بهینه هر مشارکت کننده بازار با ثابت نگه داشاتن اساتراتژی

روشهای پردازش موازی برای کاهش زمان محاسبه استفاده

سایر بازیگران تعیین میشود نقطه تعادل نش برای بازیگران

کرد عملکرد این واحاد بار پایاه نرریاۀ باازی مطاابق باا

بهوسیله استراتژیهای بهینه شان برای ماکزیممکاردن تواباع

هلوچااارت شااکل ( )7باارای  nبااازیگر سیسااتم قاادرت

منفعت متناظر این استراتژی تعریف مایشاود در مراحال

پیادهسازی شده است با اجرای این واحد بار پایاه مقاادیر
( tSBP ، tMCP

بعدی ،استراتژی بهینه به دستآماده بارای یاک باازیگر در

میانگین وزنای ساناریوهای عادم قطعیات

مرحله قبلی برای سایر بازیگران استفاده میشود پیچیدگی

 ،) tSSPمیتوان قیمتهای بهینه را تعیین کارد چهاارچوب

محاسااباتی بااه تعااداد مشااارکتکنناادگان در بااازار و

پیشاانهادی درخااور اسااتفاده باارای ی ااهتن تعااادل نااش در

استراتژیهای آن ها وابسته است مقیاس مسئله باهصاورت

بازیهای اطالعاتِ ناکامل با درنررگارهتن قیاود باازیگران

نمایی میتواند با اهزایش تعداد بازیگران ،اهزایش پیدا کند

است به محض اینکه توابع منفعت بازیگران بارای تماامی

ازآنجاییکاه تواباع منفعات باازیگران در هار مجموعاه از

استراتژیها اجرا شود ،بهترین استراتژی هار باازیگر بارای

استراتژیهای انتخابشده ،مستقل از مجموعه استراتژیها ی

تعیین بهترین استراتژی دیگار باازیگران در مرحلاه بعادی

دیگر بازیگران است ،بنابراین ،توابع منفعات مایتواناد باا

استفاده میشود بهترین مجموعه استراتژی بازیگران بیانگر

استفاده از پردازش موازی محاسابه شاود درنتیجاه ،بارای

تعادل نش است

MCP NRL WT PV



MCP > 0.05

TCP=TGP

TCP=TGP

TCP > TGP

TCP < TGP
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95  پاییز، شماره سوم، سال هفتم،هوش محاسباتی در مهندسی برق
Initial strategy of players
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 فلوچارت پیادهسازیشده برای مدلساز ی:)6( شک
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هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال هفتم ،شماره سوم ،پاییز 95
منرور از

tn

در شکل ( )7هزینه نهایی بازیگر nام است

مقدار توان  RLDمعادل است

ازطریق اجرای مکرر نرریۀ بازی با گاام  kدر محادوده

مقدار تابع منفعت برای تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان و

مجاز قیمتهای الکتریسایته تعیاین مایشاود کاه در بخاش

شبکه باالدست در شکل ( )9نشان داده شده است همانطور

هرمول بندی ریاضی مسئله مشخص شده اند در این هرایند با

که از شکل مشاهده میشاود ،در تماامی ساناریوها (باهجاز

محاسبه سود بازیگر  nدر هر تکارار و مقایساه آن باا تکارار

سناریوی  )#4مقدار توابع منفعت برای تمامی بازیگران منفی

قبلی ،قیمت بهیناه مناابع بارای تاأمین و تباادل الکتریسایته

شده است در سناریوی  #2ضمن اهزایش مقدار توان تولیدی

حد باالی محادودة مجااز قیمات

منابع کنترل ناپذیر ،بازیگران تولیدکننده ضرر کمتری را متقبل

بازیگر nام است به طور خالصه ،مراحل اجرای الگوریتم باه

میشوند درعوض مصرف کننادگان باهدلیال اهازایش تاوان

شرح زیر است:

مصرهی  RLDباید بهای بیشتری را بارای تاأمین تاوان الزم

tn

مشخص میشود

tMCP

 - 1ثابت نگه داشتن استراتژی تمامی باازیگران در مقادار

خود پرداخت کنند در سناریوی  #3با کااهش میازان تاوان

مینیمم قیمت پیشنهادی و یاهتن ماکزیمم مقدار تابع منفعات

تولیدی کنترلناپذیر ،بازیگران تولیدکنناده بایاد میازان تاوان

یک بازیگر با توجه به استراتژی انتخابشده

درخواستی منابع مصرف را ازطریق مناابع کنتارلپاذیر و یاا

 - 2تغیی ار اسااتراتژی بااازیگر مربوطااه بااههمااراه ثاباات

شبکه سراسری تأمین کنند که قیمت پیشنهادی آنها به مراتب

نگه داشتن استراتژی دیگر باازیگران و محاسابه مقادار تاابع

باالتر از قیمت پیشنهادی منابع کنترلناپذیر اسات بناابراین،

منفعت بازیگر مربوطه در هر مرحله

مقدار هزینه بیشتری را منابع تولید باید برای تأمین توان الزم

 - 3تعیین استراتژی با ماکزیمم مقدار منفعات باه عناوان
استراتژی بهینه برای بازیگر مربوطه
 - 4تکرار آیتمهای  3- 1برای تمامی بازیگران

 -6بحث و بررسی نتای
در شکل ( )8مقدار توان انتقال دادهشده و  RLDدر هار
بازه زمانی تحت سناریوهای مختلف نشان داده شاده اسات
همانطور که از شکل ( )8الف تا د مشاهده میشود ،عمدتاً در
ساعات پایانی روز که مقدار  MCPبزرگتر از بقیه بازههاای
زمانی است (مطاابق شاکل  ،)10الگاوریتم ،مقاداری از باار
مصرهی را به بازه های دیگر انتقاال داده اسات همچناین در
بازه هایی که مقدار  MCPکمتر از مقدار پیش بینیاش تحات
عدم قطعیت باشد ،الگوریتم سعی کرده است مقداری RLD

در این بازهها تغذیه شود همانطاور کاه از شاکل ( )8الاف
مشاهده میشود ،به میزان چشمگیری مقادار  RLDاهازایش
یاهته است در سناریوی  #3با توجه به کااهش مقادار تاوان
تولیدشده از مناابع کنتارلناپاذیر ،مقادار  RLDنیاز کااهش
درخور توجهی کرده است در سناریوی  ،#4با توجه به عدم
حضور شبکه باالدست ،مقدار توان انتقال دادهشده تقریبااً باا

صرف کنند در این سناریو ،ازآنجاییکه منابع مصرف ،کاهش
یاهته است (با کااهش تاوان  ،)RLDدرنتیجاه مقادار هزیناه
مصرفکنندگان نیز کاهش محسوسی کرده است در سناریوی
 #4شبکه در شرایط عملکرد ایزوله است بنابراین تابع منفعت
بازیگران تولیدکننده مثبت شده است و بازیگران مصرفکننده
نیز باید بهای بیشتری را برای تأمین توان الزم خود ،با توجه
به حضورنداشتن شبکه باالدسات پرداخات کنناد در شاکل
( )10مقادار  MCPدر هاار بااازه زمااانی تحاات سااناریوهای
مختلف ارائه شده است

 tو  tبهترتیب مقدار  MCPپیش بینی و مقادار آن

با اعمال عدم قطعیت هستند درخور ذکر است ،مقدار  tبه
واحد  BSCGارسال شده است و به منرور تعیین پارامترهای
دیگر استفاده میشود تحت سناریوهای  #1تا  #4بهترتیب به
میازان  %71 ،%75 ،%12,5و  %42از بااازههاای زمااانی مقاادار
 MCPبهدستآمده از مقدار  tکمتر شده است این موضوع
نشان دهنده عملکرد مناسب واحد  BSCGدر تعیین پیشانهاد
قیمت بهینه منابع تولید است
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الف) سناریوی #1

ب) سناریوی #2

ج) سناریوی #3

د) سناریوی #4

شک ( :)8مقدار بار  RLD+و  RLD-تحت سناریوهای اعمالشده

82
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شک ( :)9مقدار تابع منف ت برای تولیدكنندگان مصر كنندگان و شبکه باالدست تحت سناریوهای م تل

شک ( :)10مقدار  MCPدر هر بازه زمانی برای سناریوهای م تل

 -7نتی هگیری
در این مقاله ،یک ساختار جدید برای پیادهسازی باازار
خردههروشی الکتریسیته با ضاریب نفاوذ بااالی مشاارکت
MGهای متشکل از تولیدات منابع کنترلپذیر ،کنترلناپذیر
و  ESپیشانهاد شااده اسات ساااختار ارائاهشااده براساااس
الگوریتم رهاسازی و با کمک تابع نیکایادو  -ایازودا و بار
مبانی نرریۀ بازی غیرهمکارانه اساتوار اسات مشاتریان در
اینجا هقط مصرفکنندگان بارق نیساتند ،بلکاه مایتوانناد
ازطریق بهرهبرداری محلای ،مادیریت DERهااES ،هاا و
بارهای  RLDخود ،جزء تأمینکنندگان برق نیز باشاند در
ساختار ارائه شده ازیکسو ،انگیزه های تشویقی برای مناابع
 DERدر جهت تأمین بار و همکاری با یکدیگر برای اخذ
سود بیشتر و ازسویدیگار ،بارای مصارفکننادگان بارای
همکاری با یکدیگر بهمنرور کاهش هزینه الکتریسیته ،هراهم
شده است همچنین در این مقاله مکانیزمی بر مبناای تاابع
عرضه برای پیادهسازی استراتژی قیمات گاذاری باهمنراور

مشارکت بازیگران با قابلیت ارائه استراتژیهاای متعادد در
ساختار بازار پیشنهادی ،در راستای ارائه پیشنهاد قیمتهای
بهینه هر بازیگر در بازار خرده هروشای الکتریسایته ،برپایاه
ماکزیمم سود اخذشده توسط آنها ارائه شده است
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