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چکیده :در این مقاله ،با استفاده از مفهوم زیانگریزی ،مدل رفتاری مشترکان در برنامههای پاسخگویی بار پیشنهاد شده است .طبق تعریف ،مفهوم
زیانگریزی بیانگر این مسئله است که افراد بهطور کلی ترجیح میدهند که مقدار کمتری ضرر کنند یا از دست بدهند تا اینکه بخواهند مقداری سود
کنند یا چیزی به دست آورند .از طرفی برنامههای پاسخگویی بار نیز به دو دسته تشویقمحور (برنامههایی که مشترکان در ازای کاهش بار مصرفی
خودشان در زمان اوج بار ،تشویقی دریافت میکنند) و برنامههای تعرفهمحور (برنامههایی که مشترکان در زمان اوج بار ،در معرض قیمتهای باال قرار
میگیرند و مجبور به کاهش بار مصرفی خود میشوند .به عبارتی در این بازه زمانی جریمه میشوند یا زیان میکنند) تقسیم میشوند .لذا استفاده از
مفهوم زیانگریزی در مدلسازی برنامههای پاسخگویی بار میتواند بسیار راهگشا باشد .مدل پیشنهادی با استفاده از نرمافزار  MATLABشبیهسازی
شده و با استفاده از دادههای واقعی یک روز تابستانی در بازار نیوانگلند نتایج مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است .بهمنظور نشان دادن میزان تأثیر
مدل ،نتایج در دو حالت با و بدون استفاده از مفهوم زیانگریزی به دست آمده و مقایسهای بین آنها صورت پذیرفته است .با استفاده از نتایج به
دست آمده نشان داده شده است که در نظر گفتن مفهوم زیانگریزی میتواند اولویتبندی اجرای برنامههای پاسخگویی بار را از دیدگاه نهاد مجری
تغییر دهد.
واژههای کلیدی :اقتصاد رفتاری ،پاسخگویی بار ،زیانگریزی ،کشش قیمت-تقاضا.
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Abstract: In this paper, a demand response (DR) model has been proposed based on the loss aversion concept. Loss aversion refers to
people's tendency to strongly prefer avoiding losses to acquiring gains. Meanwhile, DR programs are classified into two main clusters:
incentive-based programs (participated customers receive incentives) and price-based programs (participated customers in some
periods are faced by high electricity price which is interpreted as loss for them). Regarding this matter, loss aversion concept is
completely fitted for including in the DR model. MATLAB software is used to implement the proposed DR model. The data is extracted
from New England ISO. Two different DR programs are considered for the numerical study, with and without consideration of the loss
aversion. It is shown that the behavioral characteristics of the customers, loss-aversion in this case, is indispensable in the selection of
the proper program.
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مدلسازی برنامههای پاسخگویی بار . . .

 -1مقدمه
اگرچه قیمتگذاری زمان واقعی با پویا کردن سمت مصرف منجر به
افزایش رفاه اجتماعی میشود []6؛ اما مشترکان با مقیاس کوچک
اطالعات فنی و اقتصادی الزم جهت شرکت در بازار آزاد برق را ندارند.
به همین دلیل سعی بر آن میشود که این مشترکان در معرض
قیمتهای بیثبات بازار عمدهفروشی برق قرار نگیرند [ .]2در چنین
فضایی معموالً خردهفروشان ،برق را از بازار عمدهفروشی خریداری نموده
و تحت قراردادهایی با تعرفه ثابت به مشترکان با مقیاس کوچک
میفروشند .بنابراین ،مشترکان کوچک هیچ بازخوردی از قیمتهای
باالدست نداشته و الگوی مصرف انرژی الکتریکی آنها صرفاً متأثر از
تمایالت لحظهای آنها در استفاده از تجهیزات برقی است [ .]9از سویی
دیگر مطالعات برنامهریزی سیستم قدرت عموماً بر اساس اوج تقاضا بوده
و اگر مقدار بار در بازههایی غیر از زمان اوج بار ،تفاوت فاحشی با مقدار
آن در زمان اوج داشته باشد باعث میشود تا ضریب بهرهبرداری از
تجهیزات شبکه پایین آمده و بهرهوری سرمایهگذاری کم شود .یکی از
راهکارهایی که میتواند باعث جابهجایی بار از زمان اوج به زمانهای
دیگر شده و در درازمدت منحنی بار را هموار نماید ایجاد تمایز قیمت
برق بین ساعات اوج بار و غیر اوج بار است .یکی از متداولترین
سیاستهای قیمتی اجرای قیمتگذاری زمان واقعی است.
اجرای برنامه قیمتگذاری زمان واقعی احتیاج به زیرساختهای
مخابراتی و اطالعاتی پیشرفته داشته و نیاز به سرمایهگذاری باالیی دارد
[ .]7به همین دلیل شرکتهای برق در قبال این سرمایهگذاریهای
هنگفت مقاومت میکنند .در کشور امریکا به علت پاسخ به مشکالت
فنی ،اقتصادی و زیستمحیطی بهسمت اجرای گسترده برنامههای
پاسخگویی بار رفتهاند و سعی در محیا کردن مقدمات الزم برای اجرای
آن برنامهها میکنند .بر اساس گزارش هیئت تنظیم انرژی فدرال 1امریکا
در سال  2868میزان نفوذ زیرساخت اندازهگیری پیشرفته در حدود 0/4
درصد در میان مشترکان کوچک-اندازه بوده است [ .]7به واسطه توسعه
فناوریهای شبکه هوشمند نهتنها مقدمات الزم برای اجرای برنامههای
پاسخگویی بار فراهم میشود؛ بلکه ملزومات اجرای بسیاری از پروژههای
دیگر نیز محقق میشود .به عنوان مثال ،در پروژه  MOD2با تجمیع و
مدیریت یکپارچه خودروهای برقی ،نقش فعال آنها در طراحی و
بهرهبرداری شهرهای آینده تشریح شده است [ .]1شرکت اکسل

انرژی3

نیز بهطور آزمایشی شهرکی را با زیرساختهای الزم شبکه هوشمند در
شهر بولدر 4راهاندازی کرده است و در آن از برنامه قیمتگذاری زمان
واقعی استفاده کرده است [ .]1همچنین شرکتهای برق زیادی
برنامههای اینچنینی (از قبیل مطالعات امکانسنجی و بررسی فرصتها
و تهدیدهای گسترش زیرساختهای شبکه هوشمند) را با هدف اجرای
برنامههای پاسخگویی بار اجرا کردهاند [.]4-67
همانطور که در شکل  6نشان داده شده است ،برنامههای پاسخگویی
بار به دو دسته اصلی برنامههای تشویقیمحور و برنامههای تعرفهمحور
تقسیم میشوند .هر دسته نیز به زیر بخشهایی تقسیم شده که بهطور
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شکل  :1دستهبندی برنامههای پاسخگويی بار

کامل در مرجع [ ]61توضیح داده شدهاند .برنامههای تشویقیمحور در
گذشته عموماً بر روی مشترکان بزرگ صنعتی یا تجاری اجرا شده اما
امروزه با توسعه فناوریهای شبکه هوشمند بر روی مشترکان کوچک
نیز اجرا میشوند [.]61
عکسالعمل مشترکان در قبال اجرای برنامههای مختلف پاسخگویی
بار متفاوت است .بنابراین ،مدلهای ریاضی بسیاری بهمنظور تخمین
عکسالعمل مشترکان پیشنهاد شده است .در [ ]64مدل پاسخگویی بار
با استفاده از مفهوم کشش قیمت-تقاضا 5ارائه شده است .کشش قیمت-
تقاضا حساسیت تغییر تقاضای مشترکان در ازای تغییرات قیمت برق
تعریف میشود [ .]60در [ ]64تغییرات تقاضا نسبت به قیمت خطی در
نظر گرفته شده و صرفاً برای یکی از برنامههای پاسخگویی بار انجام شده
است ،به همین دلیل نویسندگان در [ ]63نهتنها مدل ریاضی دیگر
برنامههای پاسخگویی بار را با استفاده از مفهوم کشش به دست آوردند،
بلکه تغییرات غیرخطی تقاضا را نیز در نظر گرفتند .نویسندگان در []28
عالوه بر موارد پیشین تمایالت و رفتار مشترکان و در نتیجه آن متفاوت
بودن اجرای برنامه پاسخگویی بار در زمانهای مختلف را در نظر گرفته
و با پیشنهاد یک مدل منعطف نقش زمان را نیز وارد مدل کردند .گروه
دیگری از مدلسازیهای برنامههای پاسخگویی بار مبتنی بر روشهای
بهینهسازی است .نمونه بسیار خوبی که از این دسته از مدلسازیها
میتوان اشاره کرد مرجع [ ]26است .نویسندگان در [ ]26عکسالعمل
مشترکان در قبال تغییرات قیمت را خطی فرض کرده و تغییرات بار را
پس از اعمال قیمتهای زمان واقعی تخمین میزنند .فرض اصلی در این
نوع مدلسازی رفتار منطقی مشترکان بوده و تابع هدف مسئله،
بیشینهسازی مطلوبیت و یا کمینهسازی هزینه تولید در نظر گرفته
میشود.
نویسندگان در [ ]22مطالعاتی را در حوزه روانشناسی و اقتصاد
رفتاری انجام داده و نشان دادهاند که مداخالت غیرمالی نیز میتواند به
اندازه مشوقهای مالی در تغییر الگوی مصرف مشترکان مؤثر باشد .در
همین راستا ،نکات بسیار مفیدی را در مبحث سیاستگذاری انرژی
توصیه کردهاند .استفاده از پاداش و جریمه دو راهکاری است که میتواند
در الگوی مصرف مشترکان تغییر ایجاد کند [ .]29گرچه هر دوی این
راهکارها میتواند منجر به تغییر رفتار در کوتاهمدت شود اما تحقیقات
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نشان داده است که پاداش میتواند منجر به شکلگیری عادت در
مشترکان نیز گردد [ .]27بر اساس همین قضیه نویسندگان در مرجع
[ ]21اشاره کردند که حتی اگر برنامههای پاسخگویی بار تشویقیمحوری
که به صورت بلندمدت اجرا میشوند ،دیگر اجرا نگردند پیشبینی
میشود که بخش اعظمی از آثار مثبت اجرای آن برنامهها در اثر
شکلگیری عادت در مشترکان باقی خواهد ماند .در مرجع [ ]21الگوی
رفتاری در مصرف انرژی الکتریکی  188خانه در کشور سوئد مورد ارزیابی
قرار گرفت .بر اساس یافتههای این تحقیق موارد بسیاری از تشویقیهای
غیرمالی که بر روی مصرف انرژی آنها اثر دارد استخراج شده است.
همچنین ،مقاالت بسیاری تأثیر قیمت برق را بر رفتار مشترکان بهمنظور
کاهش مصرف انرژی مطالعه کردهاند و نتیجه حاصله بیانگر ارتباط
تنگاتنگ میان مشوقهای مالی و شاخصههای رفتاری مشترکان است
[ .]20،24مطالعات ارزیابی تأثیر شاخصههای رفتاری مشترکان در
طراحی برنامههای پاسخگویی بار هنوز در مراحل ابتدایی بوده و مطالعات
در حوزه پاسخگویی بار بیشتر معطوف به مسائل اقتصادی و فنی در
بهرهبرداری از شبکه مانند کاهش قیمت و بهبود پایایی است .گرچه
مطالعات بسیار ارزشمندی در زمینه مدلسازی ریاضی برنامههای
پاسخگویی بار علیالخصوص در نظر گرفتن رفتار انسانی مشترکان انجام
شده است ،اما هنوز این قسمت به بلوغ نسبی نرسیده و توجه بیشتر
محققان را میطلبد.
بر اساس مطالعات انجامشده در حوزه رفتارشناسی انسانی به این
نتیجه رسیدهاند که فرض یکسان بودن پاسخ مشترکان در قبال جریمه
و پاداش صحیح نیست [ .]23درواقع این برخالف فرض خطی بودن رفتار
مشترکان در اقتصاد کالسیک است .در این مقاله ،تأثیر متفاوت
عکسالعمل مشترکان در قبال اجرای دو نوع متفاوت از برنامههای
پاسخگویی بار مدل میشود .در این مدل از مفهوم زیانگریزی 6که یکی
از مدلهای رفتار انسانی شناختهشده در حوزه علم روانشناسی است
استفاده میشود .طبق تعریف ،مفهوم زیانگریزی بیانگر این مسئله است
که افراد بهطور کلی ترجیح میدهند که مقدار کمتری ضرر کنند یا از
دست بدهند تا اینکه بخواهند مقداری سود کنند یا چیزی به دست آورند
[ .]98بهعبارتیدیگر ،در مباحث مالی-رفتاری ترس از ضرر محرک بسیار
قویتری نسبت به وسوسه سود است .در عموم مطالعاتی که انجام شده
است ترس از ضرر از نظر روانشناختی تقریباً دو برابر قویتر از وسوسه
سود است [.]96
با توجه به موارد مطرح شده در این بخش نوآوریهای کلیدی این
مقاله را میتوان مطابق با ذیل برشمرد:
 -6با استفاده از مفهوم زیانگریزی و وارد کردن آن در مدلسازی
برنامههای پاسخگویی بار یک مدل مبتنی بر رفتار انسانی پیشنهاد
شده است که آثار متفاوت برنامههای تشویقیمحور و تعرفهمحور را
در نظر میگیرد.
 -2با در نظر گرفتن مدل پیشنهادی در این مقاله میتوان انتظار داشت
که نتایج حاصل از شبیهسازی مطابقت بیشتری با اجرای واقعی
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آنها بر روی مشترکان داشته باشد .همچنین در این مقاله نشان داده
میشود که تأثیر در نظر گرفتن مفهوم زیانگریزی در مدلسازی
برنامههای پاسخگویی بار به قدری چشمگیر است که حتی میتواند
بر روی اولویتبندی اجرای این برنامههای از دیدگاه نهاد مجری
اثرگذار باشد.
در این مقاله ،ابتدا مدل ریاضی برنامههای پاسخگویی بار با در نظر
گرفتن مفهوم زیانگریزی توضیح داده شده و تأثیر دو برنامه مختلف
پاسخگویی بار که یکی در دسته تشویقیمحور بوده و دیگری در دسته
تعرفهمحور است بر منحنی بار مدل گشته و آثار متفاوت آنها در کاهش
اوج مصرف با یکدیگر مقایسه شدهاند .بهمنظور بررسی تأثیر در نظر
گرفتن مفهوم زیانگریزی در مدلسازی پاسخگویی بار دو بار مدل اجرا
شد .ابتدا مدل بدون در نظر گرفتن مفهوم زیانگریزی و سپس با در نظر
گرفتن آن مفهوم تغییرات منحنی بار محاسبه شده و نتایج مورد بحث و
ارزیابی قرار گرفتند .نتایج به دست آمده در این مقاله اهمیت در نظر
گرفتن مفهوم زیانگریزی را در طراحی برنامههای پاسخگویی بار به
وضوح نشان میدهد .ادامه مقاله به شرح زیر است:
در بخش دوم مفهوم زیانگریزی بیان شده و در بخش سوم مدل
پاسخگویی بار با در نظر گرفتن مفهوم زیانگریزی پیشنهاد میگردد.
بخش چهارم اطالعات مربوط به مطالعات عددی را ذکر کرده و بحث بر
روی نتایج نیز در همین بخش عنوان میشود .نهایتاً در بخش پنجم مقاله
جمعبندی میگردد.

 -2مفهوم زیانگریزی
بر اساس تحقیقات انجامشده در حوزه اقتصاد رفتاری به آن نتیجه
رسیدهاند که تأثیر زیان یا از دست دادن بر روی حس درونی فرد بسیار
قویتر از سود یا به دست آوردن است [ .]92به همین دلیل هنگامیکه
تابع مطلوبیت بهطور کلی رسم میشود ،شیب منحنی در قسمت زیان
بیشتر از شیب در قسمت سود است .در نظریههای اقتصاد کالسیک و
همانطور که از برخورد عقالنی افراد نیز بر میآید همواره فرض میشود
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که مقدار برابری از سود یا زیان ،مقدار یکسانی از انگیزه را ایجاد میکند.
اما با در نظر گرفتن شاخصههای رفتار انسانی به این نتیجه رسیدهاند که
چنین فرضی در عمل واقع نمیشود .این یافته بهقدری بنیادین بوده که
روانشناسی به نام دنیل کانمن 7با مطرح کردن و تحلیل چنین مفهومی
موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال  2882شد.
شکل  2شمای کلی تابع مطلوبیت را نشان میدهد [ .]99در []99
مدلی برای ریسکگریزی پیشنهاد شده و پارامترهای مدل از مشاهدات
و انجام آزمایش بر روی جامعه نمونه استخراج شده است .مقدار
زیانگریزی در شرایط با ریسک باال و با ریسک پایین متفاوت بوده و الزم
به ذکر است که شیب منحنی تابع مطلوبیت که مفهوم زیانگریزی نیز
از آن به دست میآید ،در شرایط با ریسک باال بیشتر است.
در این مقاله ،از هر دو دسته اصلی برنامههای پاسخگویی بار که در
شکل  6نشان داده شده ،یک برنامه به عنوان نماینده دسته انتخاب شده
است .از دسته برنامههای تعرفهمحور ،برنامه قیمتگذاری زمان واقعی8
) (RTPو از دسته برنامههای تشویقیمحور ،برنامه پاسخگویی بار
اضطراری یا تخفیف زمان اوج بار (PTR) 9انتخاب شدهاند .دلیل انتخاب
این برنامهها متداول بودن آنها در کل بازارهای برق دنیا است .مطابق با
مطالعه انجامشده در [ ]63اولویت اجرای این برنامهها از دیدگاه کارایی
بیش از دیگر برنامهها در دسته خودشان است .در برنامه  RTPقیمت
برق در زمانهای اوج مصرف بیشتر است و از دیدگاه مشترکان به صورت
زیان دیده میشود .در این برنامه فرض شده است که قیمتهای اعمال
شده به مشترکان بهطور ساعتبهساعت مطابق با متوسط ساعتی تغییرات
قیمت برق باالدست تغییر میکند .درحالیکه در برنامه  PTRبه
مشترکانی که در زمان اوج مصرف ،بارشان را کاهش دهند تشویقی
پرداخت میشود که از دیدگاه مشترکان به صورت سود دیده میشود
[ .]97لذا کاربرد مفهوم زیانگریزی برای این دو برنامه متفاوت بوده و
هر دو قسمت سود و زیان منحنی استفاده میشود .در مرجع [ ]91مدلی
از تبعیض قیمت 10با در نظر گرفتن مفهوم زیانگریزی ارائه شده است.
این مدل با هدف بیشینهسازی سود و همچنین طراحی قیمتگذاری
پویا برای شرکتهای برق میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

 -3مدل ریاضی
 -1-3مدل ریاضی پاسخگویی بار
تقاضا برای یک کاال با کاهش قیمت آن افزایش مییابد و این تغییر
عموماً خطی نیست .به این مفهوم کشش قیمت-تقاضا گفته میشود .به
بیانی دیگر ،کشش قیمت-تقاضا برابر است با تغییرات نسبی بار در ازای
تغییرات نسبی قیمت [ .]91بهمنظور اندازهگیری این پدیده ،منحنی
تقاضای غیرخطی میتواند حول یک نقطه کار خطی فرض شده و حول
آن نقطه کار مطابق با رابطه زیر نوشته شود [:]91
() 6
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0 d
.
d 0 
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که  Eمقدار کشش قیمت-تقاضا ρ0 ،قیمت اولیه برق پیش از اجرای
برنامه پاسخگویی بار ρ ،قیمت برق پس از اجرای برنامه پاسخگویی بار،
 d0تقاضای اولیه مشترکان پیش از اجرای برنامه پاسخگویی بار و d
تقاضای مشترکان پس از اجرای برنامه پاسخگویی بار است .هنگامیکه
قیمت برق در زمانهای مختلف متفاوت باشد ،بار ممکن است دو نوع
واکنش نشان دهد .نخست آنکه بارهایی که نمیتوانند در زمان جابهجا
شوند و فقط میتوانند روشن یا خاموش شوند (مانند بارهای روشنایی).
این نوع واکنش بار در مقابل قیمت را حساسیت تک پریودی مینامند و
به کشش آن ،کشش خودی میگویند .مقدار این ضریب همواره نامثبت
است ،زیرا هنگامیکه قیمت افزایش مییابد مقدار تقاضا در همان بازه
زمانی نیز کم میشود .دوم آنکه ،بارهایی که میتوانند در زمان جابهجا
شوند .یعنی مصرف میتواند از زمان اوج به زمان میانباری یا کمباری
منتقل شود (مانند بارهای سرمایشی و گرمایشی و یا فرآیندی  .)...این
نوع واکنش بار در مقابل قیمت ،حساسیت چندپریودی نامیده میشود و
به کشش آن ،کشش متقابل میگویند .این ضریب همواره نامنفی است،
زیرا هنگامیکه در یک بازه زمانی خاص قیمت افزایش مییابد در پی آن
مقدار تقاضا در دیگر زمانها افزایش پیدا میکند .در این مقاله ،تغییرات
بار در  27ساعت شبانهروز مد نظر بوده و بازههای زمانی تغییرات بار و
قیمت برق ،یک ساعت فرض شده است.
فرض میشود مشترکان به دلیل تغییر قیمت برق و یا دریافت
تشویقی مصرف خود را از یک مقدار اولیه به مقدار جدید تغییر میدهند
[.]21
() 2
)d (i)  do (i)  d (i
که ) d0(iمقدار بار سیستم پیش از اجرای برنامه پاسخگویی بار d(i) ،بار
سیستم پس از اجرای برنامه پاسخگویی بار و  iاندیس شمارنده زمان
است ( .)i=6،2،9، ... ،27میزان تشویقی پرداختی نیز عبارت است از:
P (d (i ))  .A (i ).d (i ),
0   1
() 9
که ) A(iمیزان تشویقی پرداختی به ازای کاهش  6کیلووات در ساعت -i
ام است A(i) .در ساعات اوج مصرف مقداری مثبت داشته و در بقیه
بازههای زمانی برابر با صفر است .از آنجا که در مفهوم زیانگریزی
میدانیم که مشترکان به زیان بیشتر از مقدار مشابهی سود عکسالعمل
نشان میدهند .لذا درک مشترکان از تشویقی متفاوت بوده و انگیزه
مثبتی که در آنها ایجاد میشود مقداری کمتر از زیان متناظر با آن
سود است .بهعبارتیدیگر ،اگر بخواهیم مفهوم زیانگریزی را مدل کنیم
باید مقدار سود درک شده را کمتر از مقدار سود واقعی در نظر بگیریم.
این مفهوم به صورت ضریب  λدر مدل وارد شده که مقداری بزرگتر از
صفر و کمتر از یک دارد .گرچه مفهوم زیانگریزی به صورت اضافهکردن
یک ضریب به مدل پاسخگویی بار مدل شده است اما محاسبه و تعیین
این ضریب برای مجموعهای از مشترکان کار بسیار پیچیدهای است .از
آنجا که این ضریب وابسته به تمایالت شخصی هر یک از مشترکان است
لذا محاسبه این ضریب برای بخشی از مشترکان و تعمیم آن برای کل
جامعه باید با دقت و حساسیت باالیی صورت پذیرد .همانطور که در
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شکل  2نشان داده شده است ،ابتدا باید تابع مطلوبیت برق برای هر یک
از مشترکان به دست آید .همانطور که در این شکل نشان داده شده،
این تابع یک تابع غیرخطی است که باید خطی گردد و شیب آن در
قسمت سود و زیان محاسبه گردد .مفهوم زیانگریزی بیان میکند که
شیب تابع مطلوبیت در قسمت زیان معموالً بیش از شیب این تابع در
قسمت سود است ،لذا ضریب  λبه صورت تقسیم مقدار عددی شیب تابع
مطلوبیت خطی شده در قسمت سود بر شیب آن تابع در قسمت زیان
تعریف میشود.
در محاسبه مدل ریاضی پاسخگویی بار بایستی سود مشترک که از
رابطه زیر محاسبه میشود ،حداکثر شود [.]21
))S (d (i))  B(d (i))  d (i). (i)  P(d (i

() 7

که در آن  Sسود مشترک B(d(i)) ،درآمد مشترک ناشی از استفاده از
برق در تولید کاال در ساعت -iام و ]) [d(i).(iهزینه مشتری (توان
مصرفی  قیمت لحظهای برق) است .برای بیشینهسازی سود مشترک،
بایستی مشتق تابع سود را برابر با صفر قرار داد.
S
))B(d (i
P

  (i) 
0
)d (i
) d (i
) d (i

() 1
بنابراین:
()1

))B(d (i
  (i)  . A(i)  0
) d (i

() 4

)) B(d (i
)  (i)  . A(i
)d (i

بسط تیلور تابع درآمد مشترک تا مرتبه دوم به صورت زیر حاصل
میشود [:]21
)) B(d (i ))  B(d 0 (i

)) B(d 0 (i
)) 1  2 B(d 0 (i
d (i ) 
(d (i)) 2
)d (i
) 2 d 2 (i

() 0



در شرایط اولیه تابع سود مشترک به صورت زیر است:
)S0 (d (i))  B(d0 (i))  d0 (i).0 (i

() 3
()68

S0
))B(d0 (i

 0 (i)  0
)d (i
)d (i

()66

)) B (d 0 (i

d

لذا داریم:
 B  1 0


d 2 d E D0
2

()62

با جایگذاری روابط ( )66و ( )62در ( )0تابع درجه دوم درآمد
مشترک به واسطه مصرف برق به دست میآید.
))B(d (i))  B(d 0 (i

()69

)1 0 (i
(d (i)) 2
)2 d (i

 0 (i)d (i) 

که به صورت رابطه ( )67میتواند خالصه شود.
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)B(d (i))  B0 (i

()67

 d (i)  d 0 (i) 
 0 (i)  d (i)  d0 (i)  1 

 2 E (i ).d 0 (i ) 

با در نظر گرفتن روابط ( )67و (:)4
()61
()61

d (i)  d0 (i) 

E (i).d0 (i) 

)d (i)  d0 (i
)E (i).d0 (i



 (i)  . A(i)  0 (i) 1 


 (i)  0 (i)  . A(i)  0 (i).

که در این روابط ) d0(iتقاضای مشترک قبل از اجرای برنامه پاسخگویی
بار B0(i) ،مقدار درآمد ناشی از مصرف برق به اندازه  d0و ) 0(iقیمت
برق قبل از قطع یا کاهش بار است .با سادهسازی رابطه ( ،)61تابع مصرف
مشترک به دست میآید.
()64


 E (i)   (i)  0 (i)  . A(i)  

d (i)  d0 (i) 1 

)0 (i





اگر کشش متقابل پریود -jام نسبت به پریودهای -iام که مطابق با
روابط زیر تعریف میشوند را نیز در نظر بگیریم ،داریم:
()60

)0 ( j ) d (i
.
) d0 (i)  ( j

()63

 E (i, j )  0 if i  j

 E (i, j )  0 if i  j

E (i, j ) 

درنهایت مدل جامع پاسخگویی بار طبق رابطه زیر تعریف میگردد:
) d (i )  d 0 (i

()28

) d 0 (i
]) [  (i )  0 ( j )  .A ( j
) 0 ( j

24

)   E (i , j
j 1

همانطور که در رابطه ( )28دیده میشود دو عامل اصلی میتواند
دلیل تغییر بار در ساعات مختلف باشد .اولین عامل ،تغییر در مقدار
عددی ) A(jاست که بیانگر پرداخت تشویقی در ساعات اوج مصرف
بهمنظور کاهش اوج بار است .مسلماً پارامتر ) A(jفقط در برنامه PTR
مقدار پیدا میکند و یافتن مقادیر بهینه ) A(jدر ساعات مختلف از
مهمترین عوامل در طراحی برنامههای  PTRاست .عامل دوم تأثیرگذار
در مدل ،تغییر در قیمت برق نسبت به حالت پایه آن است ،بهعبارتیدیگر
در برخی از ساعات مانند ساعات اوج مصرف قیمت برق که با ) ρ(iنشان
داده میشود از قیمت متوسط برق (پیش از اجرای برنامه پاسخگویی بار)
که با ) ρ0(iنشان داده میشود ،بیشتر میشود تا محرکی برای کاهش
مصرف برق گردد .از طرفی دیگر ،در زمانهای کمباری قیمت برق باالتر
از قیمت متوسط برق در نظر گرفته میشود تا مشترکان در آن ساعات
مقدار بار مصرفی خودشان را افزایش دهند .بهعبارتیدیگر ،تغییرات
قیمت برق از مجموعه برنامههای تعرفهمحور بوده و فقط در برنامه RTP
معنی پیدا میکند و در واقع مهمترین عامل در طراحی برنامه RTP
یافتن مقادیر بهینه قیمت برق در هر ساعت یا ) ρ(iاست.
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 -2-3محاسبه بار پایه مشترکان

ق(

۴۰

۳۰
۲۰
RTP

ق

خث

۰
۲۴

۱۲
( ع )

۱۸

۶

ع )

ق

۱۰
۰

شکل  :3قيمت برق پيش و پس از اجرای برنامههای پاسخگويی بار
۴۵۰۰

لک ک (

۴۰۰۰
۳۵۰۰
۳۰۰۰
ل

۲۵۰۰

)

در برنامه  ،PTRمقدار تشویقی پرداختی در زمان اوج مصرف بر اساس
مقدار بار کاهشیافته که همان تفاوت بار پایه 11با مقدار بار قابل
اندازهگیری است ،محاسبه میشود .بنابراین تخمین بار پایه مشترکان یا
بار پیش از اجرای برنامه پاسخگویی بار ،بسیار حائز اهمیت بوده و در
همین راستا روشهای متعددی برای محاسبه این مفهوم پیشنهاد شده
است .به عنوان مثال در [ ،]94برخی از مدلهای مرسوم در مبحث
تخمین بار پایه توضیح داده شد و همچنین مزایا و معایب هرکدام نسبت
به مدلهای دیگر بیان شده است .یکی از معروفترین مدلهای تخمین
بار پایه موسوم به روش  1-9است .برای محاسبه بار پایه در این روش
منحنی بار  1روزی که بیشترین شباهت را به روز مورد نظر داشتند (از
نظر تغییرات دما ،رطوبت ،وزش باد ،بارش و  )...انتخاب میشود .بهمنظور
اینکه تخمین بدبینانهای یا دستباالیی از بار پایه به دست آید از میان
آن  1منحنی 9 ،منحنی که بیشترین مقدار بار را دارند انتخاب شده و
از آن  9منحنی میانگین گرفته میشود .این منحنی میانگین گرفتهشده
به عنوان بار پایه در روز مورد نظر ،در نظر گرفته میشود [ .]94در این
مقاله ،از این روش برای تخمین بار پایه مشترکان استفاده شده است.

۵۰

PTR

س

۲۰۰۰

 -4مطالعات عددی

۲۴

در این مقاله از اطالعات بار ساعتی بازار نیوانگلند استفاده شده است
[ .]90از مزایای استفاده از اطالعات این بازار این است که اپراتور مستقل
بازار (ISO) 12نیوانگلند نهتنها مقدار بار ساعتی را گزارش کرده بلکه مقدار
قیمت برق ساعتی متناظر با آن بار را نیز در دسترس قرار میدهد .در
این مطالعه از اطالعات یک روز کاری در تابستان مورخ  24مرداد 6939
و قیمتهای بازار لحظهای متناظر آن روز به عنوان قیمتهای فرض شده
در برنامه  RTPاستفاده شده است.
شکل  9منحنی قیمت برق را برای برنامه  RTPنشان میدهد .نرخ

شکل  :4منحنی بار سيستم پيش و پس از اجرای برنامه PTR

است .این مقدار برابر با  21/09سنت به دست آمد .همچنین فرض
میکنیم که به ازای هر کیلووات ساعت کاهش بار در زمان اوج مصرف
مبلغ  67/41سنت در برنامه  PTRپرداخت میشود .اما در برنامه

RTP

قیمتهای بازار لحظهای نشاندادهشده در شکل  9بهطور مستقیم اعمال
میشوند .منحنی بار به سه بخش کمباری ،میانباری و پرباری تقسیم
شده است .دوره کمباری از ساعات  6الی  ،3دوره میانباری از ساعات
 68الی  61و  29الی  27و دوره پرباری از ساعات  61الی  22در نظر
گرفته شده است .الزم به ذکر است ،بر اساس سیاستهای بازار نیوانگلند
بازههای زمانی کمباری ،میانباری و پرباری با توجه به منحنی قیمت برق
انتخاب میشوند .برای مقادیر کشش قیمت نسبت به تقاضا از اطالعات
بیانشده در [ ]91استفاده شده است.
شکلهای  7و  1به ترتیب نشاندهنده تغییر منحنی بار با اجرای
برنامههای  PTRو  RTPهستند .از آنجا که در اثر اجرای برنامه RTP
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شکل  :5منحنی بار سيستم پيش و پس از اجرای برنامه RTP

قیمتهای لحظهای نشاندادهشده در شکل  9به مشترکان اعمال
میگردد ،لذا انتظار داریم که بار فقط در زمانهایی که قیمت برق در
برنامه  RTPاز قیمت برق با نرخ ثابت بیشتر است ،کاهش پیدا کند .این
مسئله در شکل  1کامالً مشهود است .در برنامه  PTRدورهای که در آن
تشویقی پرداخت میشود نیز از ساعات  61تا  22تعیین شده است.
درواقع بازه زمانی که برنامه  PTRفعال میشود بر اساس قیمت برق
تعیین شده است نه بر اساس مقدار منحنی بار .دلیل ارزانتر بودن قیمت
برق در ساعات قبل از ( 61درحالیکه منحنی بار تقریباً در دوره اوج
مصرف است) به دلیل نفوذ باالی سلولهای خورشیدی در بازار نیوانگلند
است .با دقت به منحنیهای قیمت و بار مشهود است که با کاهش تولید
سلولهای خورشیدی از ساعات  61الی  28با اینکه بار تغییر عمدهای
نمیکند ولی قیمت برق به شدت رو به افزایش است.
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مشترکان بسته به نوع مصرف خود دو نوع عکسالعمل در قبال
اجرای برنامههای پاسخگویی بار از خود نشان میدهند .بارهای
تکپریودی (مانند روشنایی) بارهایی هستند که اگر در یک زمان به هر
دلیلی قطع شوند یا کاهش یابند فایدهای ندارد که در بازه زمانی دیگری
به مدار آیند .به عنوان مثال ،اگر به دلیل گران بودن قیمت برق مشترکی
بخشی از منابع روشنایی موجود در منزل خود را در زمان سر شب روشن
نکند ،قطعاً آن چراغها را در نیمه شب که قیمت برق ارزان است نیز
روشن نمیکند .طبق تعریف ،بارهای تکپریودی بارهایی هستند که
قابلیت جابجایی ندارند و بر روی مقدار درایههای قطری ماتریس کشش
تأثیرگذار هستند .اما بارهایی چندپریودی (مانند بارهای فرآیندی از
قبیل استفاده از ماشین لباسشویی یا ظرفشویی) میتوانند زمان مصرف
خود را با در نظر گرفتن قیمت برق تعیین گردد .بهعبارتیدیگر از بازهای
که قیمت برق باالست به بازههایی که قیمت برق پایینتر است منتقل
شود .بارهای چندپریودی بر روی مقادیر درایههای غیرقطری ماتریس
کشش تأثیر میگذارند .اگر بارهای موجود در یک شبکه فقط شامل
بارهای چندپریودی باشد ،همواره انرژی کاهشیافته برابر با انرژی
افزایشیافته است .اما در حالت کلی نمیتوان چنین نتیجهای را گرفت.
لذا بارهای تک پریودی باعث این عدم بازیابی انرژی کاهش یافته یا این
عدم تعادل در شکلهای  7و  1هستند.
در این مقاله ،بهمنظور هرچه بیشتر مشخص شدن تأثیر مفهوم
زیانگریزی ،شبیهسازیها دو سناریو در نظر گرفته شده است .در
سناریوی اول ،هدف از اجرای برنامههای پاسخگویی بار کاهش اوج
مصرف تا حد مشخصی است .در این سناریو هدف رساندن اوج مصرف
به مقدار  6192کیلووات (برابر با  1/46درصد کاهش نسبت به حالت
پایه) است .از آنجا که قیمت ثابت پیش از اجرای برنامه پاسخگویی بار
برابر با میانگین قیمت در برنامه  RTPدر نظر گرفته شده است و با توجه
به اینکه در اثر اجرای این برنامه مقداری از بار از زمان پرباری به زمان
کمباری منتقل میشود ،میتوان انتظار داشت که با این سیاست قیمتی
درآمد نهاد مجری کاهش خواهد یافت .مسلماً اگر نهاد مجری برنامه
 PTRرا اجرا کرده و در زمان اوج مصرف به ازای کاهش بار مجبور به
پرداخت تشویقی به مشترکان باشد ،نیز متحمل هزینه خواهد شد .لذا
در اثر اجرای هر دو برنامه  RTPو  PTRنهاد مجری باید هزینه پرداخت
کند .بنابراین ،از دیدگاه نهاد مجری برنامه پاسخگویی باری از نظر
اقتصادی کارآمدتر خواهد بود که همان مقدار کاهش اوج مصرف را با
پرداخت هزینه کمتری در بر داشته باشد.
در سناریوی دوم فرض شده است که نهاد مجری مقدار بودجه
مشخصی را برای اجرای برنامههای پاسخگویی بار اختصاص میدهد
(همانطور که با واقعیتهای اجرای برنامههای پاسخگویی بار در ایران
مطابق است) .هدف نهاد مجری انتخاب کارآمدترین برنامه است .اینک
سؤال اینجاست که کدامیک از برنامههای  RTPو  PTRمیتواند توجیه
اقتصادی بیشتری داشته باشد.
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بهمنظور ارزیابی تأثیر در نظر گرفتن مفهوم زیانگریزی در نتایج
اجرای برنامه  PTRدو حالت در نظر گرفته شده است .در حالت اول
( ،)PTR0مفهوم زیانگریزی در مدل وارد نشده و نتایج بدون در نظر
گرفتن مفهوم زیانگریزی به دست آمد .اما در حالت دوم (،)PTRLA
مفهوم زیانگریزی نیز در نظر گرفته شد .بر اساس نتایج نشاندادهشده
در جدول  6در اثر اجرای هر دو برنامه  RTPو  PTRدرآمد نهاد مجری
کاهش مییابد.
همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،هنگامیکه هدف شرکت
برق کاهش مقدار مشخصی از اوج بار است در اثر اجرای برنامه  RTPباید
زیانی را به اندازه  72288دالر تحمل کند .این مقدار برابر با کاهش
درآمد شرکت برق حاصل از فروش برق به مشترکان در یک روز به اندازه
 6/31درصد است .درحالیکه در اثر اجرای برنامه ( PTR0بدون مفهوم
زیانگریزی) ضرر نهاد مجری تا اندازه  94488دالر (معادل با 6/41
درصد از کل درآمد) کاهش مییابد و این نشاندهنده برتری برنامه PTR0
نسبت به  RTPاست .اما هنگامیکه مفهوم زیانگریزی نیز مدل میشود،
نتایج برعکس شده و مشاهده میشود که در اثر اجرای برنامه PTRLA
شرکت برق ضرری به اندازه  16088دالر (معادل با  2/01درصد از کل
درآمد) میکند .در این حالت بهطور مشخصی میتوان نتیجه گرفت که
برنامه  RTPبه  PTRLAبرتری دارد .همانطور که مشخص است در نظر
گرفتن مفهوم زیانگریزی دید واقعیتری از مشترکان به ما میدهد و
میتوانیم تخمین صحیحتری از رفتار آنها و نتایج حاصل از اجرای برنامه
پاسخگویی بار داشته باشیم .با استناد بر نتایج این مطالعه میتوان نتیجه
گرفت که اثر در نظر گرفتن مفهوم زیانگریزی تا حدی میتواند باال باشد
که بر روی اولویتبندی اجرای برنامههای پاسخگویی بار نهاد مجری نیز
تأثیرگذار باشد.
در سناریوی دوم ،مقدار تشویقی پرداختی در برنامه  PTRتا 61/0
سنت باید افزایش پیدا کند تا هزینه اجرای هر دو برنامه  PTRو RTP
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یکسان باشد و شرایطی به وجود آید تا بتوان تحلیل بهتری بر روی
کارآمدی برنامههای پاسخگویی بار و چگونگی تأثیر آنها بر منحنی بار
 نتایج اجرای برنامههای پاسخگویی بار را در2  جدول.داشته باشیم
1/46  منجر به کاهشRTP  اجرای برنامه.سناریوی دوم نشان میدهد
 (بدون در نظر گرفتن مفهومPTR0 درصدی از اوج بار شده و برنامه
 این امر. درصد میشود1/66 زیانگریزی) منجر به کاهش اوج مصرف تا
 اجراPTRLA  اما اگر برنامه. استPTR نشاندهنده کارآمدتر بودن برنامه
7/1  مقدار کاهش اوج بار به،شده و مفهوم زیانگریزی نیز لحاظ گردد
. استPTR  نسبت بهRTP درصد میرسد که بیانگر کارآمدتر بودن برنامه

 نتیجهگیری-5
 نفوذ برنامههای پاسخگویی بار،با گسترش فناوریهای شبکه هوشمند
بیشتر شده و پیشبینی میشود با استفاده از این امکانات مقدمات ورود
مشترکان بیشتری که اغلب آنها کوچکاندازه هستند به این حوزه
 در چنین محیطی که اندازه مشترکان کوچک ولی تعدادشان.فراهم آید
ً قطعاً میتوان گفت که شاخصههای رفتار انسانی آنها کامال،زیاد است
 تدوین یک، همانطور که در این مقاله مطرح شد.مشهود میشود
سیاست قیمتگذاری بهینه و یا طراحی برنامه پاسخگویی بار نیازمند
 علیالخصوص اگر در محیطی مانند.تخمین دقیق رفتار مشترکان است
شبکههای هوشمند اجرا شوند که مشترکان کوچکاندازه اما زیادی در
 در این. اهمیت این مسئله دو چندان خواهد شد،برنامه شرکت میکنند
 مفهوم زیانگریزی که مفهومی شناختهشده در حوزه اقتصاد،مقاله
 معرفی شد و مدل پاسخگویی بار مبتنی بر زیانگریزی،رفتاری است
 بهمنظور ارزیابی مدل پیشنهادی این مدل.مشترکان پیشنهاد شده است
بر روی هر دو دسته اصلی برنامههای پاسخگویی بار (تشویقیمحور و
 با استناد.تعرفهمحور) پیادهسازی شد و نتایج مرتبط با آنها استخراج شد
بر نتایج دریافتی مشاهده شد که نهتنها در نظر گرفتن شاخصههای رفتار
 بلکه،انسانی مشترکان بر نتایج اجرای برنامههای پاسخگویی بار مهم بوده
این اثر تا حدی است که بر روی کارآمدی یک برنامه و برتری آن برنامه
 درواقع در نظر گرفتن رفتار انسانی.نسبت به برنامه دیگر تأثیر میگذارد
مشترکان در مدل پاسخگویی بار تخمین واقعیتری از پیادهسازی این
برنامهها داده و میبایست در اولویتبندی اجرای برنامههای پاسخگویی
بار کلیه نهادهای مجری اعم از شرکتهای توزیع یا برقهای منطقهای
 کاربرد اصلی این چنین مدلهایی که چگونگی رفتار.مد نظر قرار بگیرد
مشترکان را نیز تخمین میزنند بیشتر به منظور طراحی برنامههای
.پاسخگویی بار و تعیین پارامترهای مرتبط با آن است
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