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 در مدل. چارچوبی جدید برای حل م سئله برنامهریزی تو سعه تولید با درنظرگرفتن م شوقهای سرمایهگذاری ارائه می شود، در این مقاله:چکیده
 در قالب یک مدل دوسطحی ارائه می شود که سطح، مسئله برنامهریزی توسعه تولید. مشوق سرمایهگذاری قرارداد خرید تضمینی است،پیشنهادی
باال بی شینهسازی سود سرمایهگذار واحد بادی را هدف قرار داده است و سطح پایین شامل مسئله بهینهسازی تسویه بازار با هدف بی شینهسازی رفاه
 به یک م سئله یک سطحی برنامهریزیKKT  این م سئله دوسطحی با ا ستفاده از شرایط.) میباشدISO( اجتماعی توسط بهرهبردار م ستقل سی ستم
 در این مقاله قیمت قر ارداد تضمینی و قیمت بازار در اثنای معادالت تسویه بازار بهدست میآیند و با.) تبدیل می شودMPEC( ریاضی با قیود تعادل
. در مورد سرمایهگذاری تصمیمگیری میشود،استفاده از آنها و پیشنهاد استراتژیک قیمت توسط واحد بادی
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ساایسااتم ( )ISOرا میتوان بهعنوان یکی از بهترین مشااوقهای
ساارمایهگذاری در نظر گرفت [ .]5پرداخت بابت آمادگی ظرفیت
بهعنوان مشوق در [ ]6آمده است.
در [ ]7قی مت گذاری نقطهای جهت کاهش هزینه مسااائ له
پخش اقتصااادی فرمولبندی شاادهاساات .مرجع [ ]8از رویکرد
قیمت حدی محلی برای قی مت گذاری واحدها با درنظرداشاااتن
عدمقطعیت بار ،اسااتفاده کرده اساات .کارهای مشااابهی در این
زمینه توساااط [ ]9انجام شااادهاسااات .در [ ]10تعیین قیمت
قراردادی به صورت بهینه مطالعه شدها ست .مرجع [ ]11از روش
فراابتکاری جهت پیشبینی قیمت بازار اسااتفاده کرده اساات .در
مدل سازی مسئله پیشبینی قیمت برق در بازار رقابتی این مرجع
خ صو صیات عدم قابلیت ذخیره سازی ،کمک ششبودن و ف صلی
بودن تقاضا در نظر گرفته شدهاست.
روش بهی نهساااازی دوساااطحی در [ ]12برای یافتن قیمت
قراردادی بهینه واحد تولید پراکنده ( )DGا ستفاده شدها ست .در
این منبع سااود کل واحد تولیدی توسااط خود واحد بیشااینه می
شاااود ،درحالیکه شااارکت عمدهفروشااای به فکر کمینهساااازی
پرداختیهایش است .در این صورت است که یک برنامه ریاضیاتی
با قیود ت عادل ( )MPECبهوجود میآ ید .در [ ]13یک مسااائ له
دوسااطحی حل شاادهاساات که بهدنبال ساارمایهگذاری واحدهای
ا ستراتژیک ا ست .این منبع در م سئله باالد ست سود واحدهای
اساااتراتژ یک را بیشااای نه میک ند و در پاییندسااات بهدن بال

 -1مقدمه
با توجه به محدودیت منابع انرژی و مساااائل زیساااتمحیطی،
سیا ستهای مختلفی در م سیر کاهش آلودگی محیط زی ست و
همچنین کاهش واب ستگی به انرژیهای ف سیلی اتخاذ شدها ست.
ازجمله این سااایاساااتها میتوان به طرحهای حمایتی از منابع
انرژی تجدیدپذیر اشاااره کرد .اتحادیه اروپا در سااال  2007طرح
 20/20/20را تصویب کرد که در این طرح قرار شد تا سال 2020
به میزان  20درصاااد از انرژی مصااارفی توساااط م نابع انرژی
تجدیدپذیر تأمین شود و  20درصد از انتشار آلودگی کاسته شود
و همچنین  20درصد بر بازدهی انرژی افزوده گردد [ .]1بااینحال
نیاز به برنامهریزی دقیق در حوزه توسااعه تولید منابع تجدیدپذیر
بیشازپیش نمایان میشود.
با تغییر ساااختار صاانعت برق و ورود به بازار رقابتی ،بازیگران
این بازار با ید گزی نه های مختلفی از سااار ما یه گذاری را در
برنامهریزیهای توسااعه داشااته باشااند تا بتوانند بهترین گزینه را
که با شاارایط آنها سااازگار اساات ،انتخاا نمایند .امروزه یکی از
گزینههای ساارمایهگذاری اسااتفاده از منابع تجدیدپذیر اساات که
بیشتر در زمینه منابع بادی و خورشیدی میباشند [ .]2-4بهدلیل
عدمقطع یت موجود در م نابع ت جد ید پذیر ،وجود مشاااوق های
ساارمایهگذاری میتواند در زمینه جذا ساارمایهگذار بساایار مرثر
باشااد .قرارداد خرید تضاامینی توان توسااط بهرهبردار مسااتقل
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بیشینهسازی رفاه اجتماعی توسط  ISOاست و خروجی آن تعیین
بهینه قیمت پیشااانهادی واحدهای اساااتراتژیک و قیمت بازار
لحظهای ا ست .در تحقیق حا ضر قیمت قراردادی خرید ت ضمینی
برق بهعنوان متغیر می باشاااد که در [ ]13بازار قراردادی موجود
نیسات و وجه تمایز این مقاله با مرجع [ ]13وجود بازار قراردادی
خرید تضااامینی میباشاااد .مرجع [ ]14نیز در پیشااانهاد قیمت
به صورت ا ستراتژیک عمل کرده و از روش یادگیری رقابتی جهت
شرکت در بازار بهره برده ا ست .فرآیند ت سویه بازار در این مرجع
برا ساس قیمتگذاری حدی محلی مورد برر سی قرار گرفتها ست.
نتایج [ ]14حاکی از آن اساات که تصاامیمگیری اسااتراتژیک در
قیمتدهی ،میتواند سود بی شتری را بهد ست آورد .مرجع []15
بهدنبال ایجاد تعادل میان شااارکت توزیع ( )DisCoو واحد تولید
پراکنده اساات .این تحقیق نیز یک مساائله دوسااطحی اساات که
هدف باالد ست افزایش سود  DGبوده و پاییند ست کمینه سازی
هزی نه پرداختی  DisCoرا هدف قرار داده اسااات .در این منبع
قراردادهای دوجانبه میان DGها و  DisCoبهصااورت بهینه تعیین
قیمت میشاوند .متفاوتبودن این مقاله با [ ]15در این اسات که
[ ] 15صااارفع تعیین قیمت قراردادی در بازار رقابتی میباشاااد و
مسئله توسعه تولید مطرح نیست.
باتوجه به مقاالت مورد بررساای ،میتوان دریافت که مدلهای
ارائه شده در مراجع مذکور کامل نی ستند و همه جوانب موجود در
بازار را در نظر نگرفتهاند .از نواقص موجود در مراجع باال میتوان
به عدم اساااتفاده از تعیین قیمت قراردادی در کنار قیمت بازار
لحظهای جهت حل م سئله تو سعه تولید و همچنین تعیین قیمت
قراردادی در بازار موجود بدون توجه به م سئله توسعه اشاره کرد.
این مقاله ساااعی بر آن داشاااته تا بتواند یک مدل کامل در بح
برنامهریزی توسعه تولید با رفع نواقص مطروحه را ارائه دهد.
در این مقاله ،چارچوبی جدید برای حل مسااائله برنامهریزی
تو سعه تولید با درنظرگرفتن سرمایهگذاری در ظرفیت واحدهای
بادی در یک مدل دو سطحی ارائه می شود .در م سئله باالد ست،
سود سرمایهگذار بادی بیشینه شده و در مسئله پاییندست رفاه
اجتماعی بیشااینه میشااود .مشااوقهای ساارمایهگذاری شااامل
قراردادهای تضاامینی خرید توان اساات .مساائله دوسااطحی با
ا ستفاده از روش برنامهریزی ریا ضیاتی م شتمل بر قیود تعادل که
با بهکارگیری شرایط کاروش-کان-تاکر ( )KKTمیسر می شود ،به
یک م سئله یک سطحی  MPECتبدیل می شود .باتوجه به منابع
بررسیشده ،نوآوریهای این مقاله بهصورت زیر میباشد:
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ارائه مدل غیرخطی ریا ضیاتی برای برنامهریزی تو سعه تولید
وا حد بادی با درنظرداشاااتن تعیین همز مان قی مت خر ید
تضمینی و بازار لحظهای.
مقاالت مشااابه ،قیمت قراردادی را بهصااورت ورودی در نظر
میگیرند که در این مقاله قیمت قرارداد خرید تضااامینی،
قی مت بازار و قی مت پیشااان هاد فروش تول یدکن نده بادی
بهصااورت همزمان بهعنوان متغیر درونی مساائله بوده که در
خروجیهای مسئله قرار خواهند داشت.
ارائه الگوریتم جدید برای حل مسااائله برنامهریزی توساااعه
تولید.

در ادامه ،بخش دوم مقاله شامل ویژگیهای مدل پی شنهادی
خواهد بود .در بخش ساااوم به فرمولبندی ریاضااایاتی مسااائله
پرداخ ته خوا هد شاااد .در بخش چ هارم م طال عات عددی مدل
ارائهشااده گنجانده خواهد شااد و بخش پنجم شااامل نتیجهگیری
پیرامون مطالعات موجود خواهد بود.
 -2ویژگیهای مدل
در این بخش مقاله به ویژگیهای کلی مدل پیشاانهادی پرداخته
خواهد شد.
 -1-2افق برنامهریزی ،بار مورد تقاضا و مشخصات باد
افق برنامهریزی در این مقاله  30سال در نظر گرفته شدهاست که
این مدت به صورت دورههای  5ساله میبا شد .در این افق زمانی
میتوان برنامهریزی را به صورت یکجا برای  30سال آینده انجام
داد که به روش ا ستاتیک معروف ا ست .اما در اینجا ق صد بر این
اساات که سااال هدف 5 ،س اال آینده باشااد و بهازای هر  5سااال،
مطالعات توساااعه تولید ،تکرار شاااود .هرچه بازه زمانی مطالعات
کمتر با شد ،نتایج دقیقتر و منطقیتر ه ستند؛ زیرا هر پیشبینی
در مورد شبکه با خطا و عدمقطعیتهایی همراه است.
بار مورد تقاضا برای هر سال هدف برنامهریزی که با پیشبینی
بهدست میآید ،با استفاده از منحنی بار تداومی ( )LDCبه صورت
گامبهگام در نظر گرفته می شود .شکل  1نمونهای از منحنی بار را
نمایش میدهد.
مشخصات باد نیز با پیشبینی و با توجه به شرایط آاوهوایی
و دادههای ثبتشااده پیشااین بهدساات میآید .مشااخصااات باد
بهصورت سناریوهای مختلف در مسئله گنجانده شدهاست.
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 -3فرمولبندی ریاضیاتی
شااکل  2شااماتیک چارچوا پیشاانهادی را نشااان میدهد .بلوک
ا صلی چارچوا پی شنهادی شامل مدلی دو سطحی ه ست که در
آن مسائل مربوط به هر یک از سطوح نشان داده شدهاست.

شکل  :1منحنی بار تداومی پیشبینیشده

 -2-2مدل سرمایهگذاری دوسطحی
تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری و پیشنهاد استراتژیک قیمت
تو سط واحد تولیدی به صورت یک مدل دو سطحی تو صیف می
شااود .مساائله باالدساات ،نشاااندهنده تصاامیمگیری در مورد
سرمایهگذاری واحد تولیدی و پی شنهاد ا ستراتژیک آن مربوط به
هر سناریو ا ست .هدف این بخش از م سئله ،بی شینه سازی سود
سرمایهگذار قرار داده شدهاست.
این م سئله باالدست توسط مجموعهای از م سائل پاییند ست
محدود شدها ست که نمایشگر ت سویه بازار برای هر سناریو می
با شد .هدف م سئله پاییند ست افزایش رفاه اجتماعی که تو سط
بهرهبردار م ستقل سی ستم برنامهریزی می شود .قیمت حا شیهای
محلی ( )LMPبرای اینگونه م سائل بهعنوان متغیرهای دوگان ،از
قید تعادل توان بهدست میآید.
ناحیه مطلوا هر یک از مساائل پاییندسات با شارایط KKT
نشااان داده شاادهاساات .باتوجه به مساائله باالدساات و همچنین
جایگزینکردن مسااائل پاییندساات با شاارایط  ،KKTیک مساائله
 MPECبهوجود میآید .قیود تعادل ،مجموعهای از شااارایط KKT
است که تسویه بازار در هر سناریو را نشان میدهند.
 -3-2عدمقطعیت در پیشنهاد قیمت و سرمایهگذاری رقبا
پیشاانهاد قیمت فروش توسااط واحدهای تولیدی رقیب ازطریق
سناریوها ن شان داده شدها ست .این سناریوها را میتوان برا ساس
اطالعات گذشته مربوط به پیشنهادات رقیب ایجاد کرد.
اقدامات سااارما یه گذاری توساااط تولیدکنندگان رقیب نیز
به صورت سناریوها مدل سازی شدهاست .از آنجاییکه گزینههای
سرمایهگذاری خیلی زیاد نیست ،تعداد قابلتوجهی از سناریوهای
جایگزین ،بهدر ستی ن شانگر سرمایهگذاری رقیب در سال هدف
برنامهریزی است.

Serial no. 90

شکل  :2چارچوب پیشنهادی مسئله دوسطحی

مسااائل مرتبط با سااطح باال شااامل مساائله ساارمایهگذاری با
هدف حداکثرسااازی سااود ساارمایهگذار در حضااور مشااوقهای
سااار ما یه گذاری و همچنین م حدود یت های حاکم در دوره
برنامهریزی ا ست .سازوکارهای قرارداد ت ضمینی و آمادگی نیز در
م سئله سطح باال لحاظ شدها ست .م سئله سطح پایین از دیدگاه
بهرهبردار م ستقل شبکه ا ست ،که در آن ارتقای رفاه اجتماعی ،با
مالحظه محدودیتهای حاکم مدنظر است .ظرفیت سرمایهگذاری
شده واحد بادی ،سود مالکان واحد بادی ،انرژی خریداری شده از
واحد بادی ،قیمت بازار و قیمت قرارداد خرید ت ضمینی مواردی از
خروجی چارچوا است.
 -1-3مسئله دوسطحی
تابع هدف مساائله سااطح باال طبق رابطه ( ،)1سااود ساارمایهگذار
بادی ا ست و م شتمل بر چهار عبارت ا ست .عبارت اول مربوط به
درآمد فروش توان واحد بادی در قالب قرارداد ت ضمینی ا ست که
در آن مقداری از توان با قیمتی که بهعنوان خروجی است ،توسط
بهرهبردار شاابکه خریداری میشااود .عبارت دوم مربوط به درآمد
فروش توان تولیدی در بازارهای لحظهای عالوه بر بازار قراردادی
ا ست .عبارت سوم و چهارم بهترتیب ،هزینه سرمایهگذاری اولیه
توسط واحد تولیدی بادی و هزینه جاری نیروگاه بادی است.
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رابطه ( )2حداکثر میزان سارمایهگذاری در هر زمان را نشاان می
د هد  .این قید دارای دو گان نیسااات؛ زیرا مربوط به تابع هدف
باالدست است و در تبدیل  KKTتغییر شکل نخواهد داشت.
تابع هدف مسئله سطح پایین مطابق رابطه ( ،)3بیشینهسازی
رفاه اجتماعی است و م شتمل بر هفت جمله است .جمالت اول و
دوم بهترتیب ،هزینه مربوط به خرید توان از واحد بادی بهصااورت
قرارداد ت ضمینی و شرکت در بازار لحظهای ا ست .عبارات سوم و
چهارم ،هزی نه های قراردادی و بازار لحظهای پرداختی بابت خرید
توان از واحدهای موجود میباشد .عبارات پنجم و ششم مربوط به
هزی نه پرداختی به وا حد های رق یب نیرو گاه بادی بهصاااورت
قراردادی و بازار لحظهای توسط بهرهبردار م ستقل سی ستم است.
جمله هفتم ،دریافتی  ISOاز متقاضاایان توان و مصاارفکنندگان
است.
] 𝑡𝑤𝑃 ∗ 𝑡𝑤𝐶𝐼[𝑚𝑎𝑥: (1 + 𝑟)−𝑡 {−

()1

] 𝑡𝑤𝑐𝑃 ∗ 𝑡𝑐𝑎[{∑ 𝑜𝜌 ∑ +
𝑇∈𝑡

𝑂∈𝑜

] 𝑡𝑤𝑚𝑃 ∗ 𝑡𝑚𝜆[ +
}}]) 𝑡𝑤𝑚𝑃 − [𝑂𝐶𝑤𝑡 ∗ (𝑃𝑐𝑤𝑡 +

()2

𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑤𝑃 ≤ 𝑡𝑤𝑃 ≤ 0

] 𝑡𝑤𝑚𝑃 ∗ 𝑡𝑤𝑥[ 𝑚𝑎𝑥: ∑ {−[𝑎𝑐𝑡 ∗ 𝑃𝑐𝑤𝑡 ] −
𝑇∈𝑡

] 𝑡𝑖𝑒𝑐𝑃 ∗ 𝑡𝑐𝑎[(∑ −
𝐼∈𝑖

()3

)] 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑃 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑥[ +
] 𝑡𝑘𝑜𝑐𝑃 ∗ 𝑡𝑐𝑎[(∑ −
𝐾∈𝑘

)] 𝑡𝑘𝑜𝑚𝑃 ∗ 𝑡𝑘𝑜𝑥[ +
}] 𝑡𝑑𝑃 ∗ 𝑡𝑑𝑦[∑ +
𝐷∈𝑑

] 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑃 ∑ 𝑃𝑑𝑡 − (𝑃𝑐𝑤𝑡 + 𝑃𝑚𝑤𝑡 + ∑[𝑃𝑐𝑒𝑖𝑡 +
𝑖

()4

𝑑

)] 𝑡𝑘𝑜𝑚𝑃 + ∑[𝑃𝑐𝑜𝑘𝑡 +
𝑘

𝑡λ
()5
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;= 0

𝑥𝑎𝑚 𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑤𝑐𝜇 ; 𝑡𝑤𝑃 ∗ 𝐴 ≤ 𝑡𝑤𝑐𝑃 ≤ 0
𝑡𝑤𝑐𝜇 ,
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()6

𝑥𝑎𝑚 𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑤𝜇 ; 𝑡𝑤𝑃 ∗ )𝐴 0 ≤ 𝑃𝑚𝑤𝑡 ≤ (1 −
𝑡𝑤𝜇 ,

()7

𝑥𝑎𝑚 𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑖𝑒𝑐𝜇 ; 𝑡𝑖𝑒𝑃 ∗ 𝐵 ≤ 𝑡𝑖𝑒𝑐𝑃 ≤ 0
𝑡𝑖𝑒𝑐𝜇 ,

()8

𝑥𝑎𝑚 𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑖𝑒𝜇 ; 𝑡𝑖𝑒𝑃 ≤ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑃 0 ≤ 𝑃𝑐𝑒𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑒𝜇 ,

()9

𝑛𝑖𝑚
𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑘𝑜𝑐𝜇 ; 𝑡𝑘𝑜𝑃 ∗ 𝐶 ≤ 𝑡𝑘𝑜𝑐𝑃 ≤ 0
𝑡𝑘𝑜𝑐𝜇 ,

()10

𝑥𝑎𝑚 𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑘𝑜𝜇 ; 𝑡𝑘𝑜𝑃 ≤ 𝑡𝑘𝑜𝑚𝑃 0 ≤ 𝑃𝑐𝑜𝑘𝑡 +
𝑡𝑘𝑜𝜇 ,

()11

𝑥𝑎𝑚 𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑑𝜇 ; 𝑥𝑎𝑚0 ≤ 𝑃𝑑 ≤ 𝑃𝑑𝐷,
𝑡𝑑𝜇 ,

قیود و محدودیتهای مسااائله عالوه بر رابطه ( )2در ساااطح
باال ،طی روابط ( )4الی ( )10بهصورت ذکرشده در باال آمده است.
برای حل م سائل دو سطحی همانطورکه در بخش  2-2ذکر شد،
باید از شرایط  KKTاستفاده شود و استفاده از این شرایط مذکور
دخالت مسئله دوگان را میطلبد .بههمینمنظور ،دوگانهای قیود
م سئله (برای هر قید یک دوگان تعریف می شود) نیز در کنارشان
آورده شااادهاسااات که در ادامه به معرفی تکتک آنها پرداخته
خواهد شد .رابطه ( )4همان قید تعادل توان در بازار است که باید
در هر ساعت با توجه به ت سویه بازار میزان توان ارائه شده به بازار
برابر با میزان توان خریداری شده از بازار با شد .دوگان قید تعادل
بار در بازار با 𝑡 λنشان داده میشود که همان قیمت بازار لحظهای
( )LMPاساات .رابطه ( )5حداکثر میزان مشااارکت نیروگاه بادی
مورد نظر در بازار قرارداد خرید تضاامینی نساابت به کل ظرفیت
𝑥𝑎𝑚 𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑤𝑐𝜇 دوگانهای حد
نیروگاه را نشاااان میدهد .عبارات 𝑡𝑤𝑐𝜇 ,
باال و حد پایین قید ( )5ه ستند .رابطه ( )6ن شانگر حدود میزان
تولید توان در نیروگاه بادی میباشد که نباید از مقدار ظرفیت کل
𝑥𝑎𝑚 𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑤𝜇 دوگانهای حد باال و حد پایین
بی شتر با شد .عبارات 𝑡𝑤𝜇 ,
ق ید ( )6را نشاااان میده ند .قیود ( )7و ( )8بهترت یب ،حداکثر
میزان مشارکت نیروگاههای موجود در بازار قرارداد خرید تضمینی
و حداکثر میزان تولید نیروگاه های موجود (که نباید بیشاااتر از
𝑥𝑎𝑚 𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑖𝑒𝑐𝜇
ظرفیت آن ها باشاااد) را نشاااان میدهد .عبارات 𝑡𝑖𝑒𝑐𝜇 ,
𝑥𝑎𝑚 𝑛𝑖𝑚
دو گان های حدود باال و پایین قید ( )7و عبارات 𝑡𝑖𝑒𝜇 𝜇𝑒𝑖𝑡 ,
دوگانهای حدود باال و پایین قید ( )8میباشند .قیود ( )9و ()10
همانند روابط ( )7و ( )8هستند که در مورد نیروگاهها و واحدهای
تولیدی جدید می باشاااند .رابطه ( )9نشاااانگر حداکثر میزان
مشاااارکت در بازار قرارداد خرید تضااامینی واحد تولیدی جدید
ن سبت به کل ظرفیت آن واحد ا ست که میخواهد سرمایهگذاری
𝑛𝑖𝑚
𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑘𝑜𝑐𝜇 نشااان داده
𝑡𝑘𝑜𝑐𝜇 ,
کند .دوگانهای قید مذکور با عبارات
می شوند که مربوط به حدود باال و پایین رابطه ( )9هستند .رابطه
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( )10حداکثر میزان توان ارائه شده تو سط واحد تولیدی جدید را
نشااان میدهد که نباید بیش از ظرفیت کل واحد باشااد .عبارت
𝑛𝑖𝑚
𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑘𝑜𝜇 دوگان حد پایین قید ()10
𝑡𝑘𝑜𝜇 دوگان حد باال و عبارت
را نمایش میدهد .رابطه ( )11قید بار مورد تقاضااا اساات که در
عملیات تساااویه بازار تأمین میشاااود .مقدار حداکثر موجود در
راب طه مذکور ه مان کل بار مورد ت قاضااااا اساااات .ع بارات
𝑥𝑎𝑚 𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑑𝜇 دوگانهای حدود باال و پایین قید ( )11هستند.
𝑡𝑑𝜇 ,

عالوهبر م شتقات رابطه الگرانژین ،در  MPECتمامی قیود ()3
الی ( )11شاااکل فعلی خود را حف میکنند و تمامی قیودی که
مختص پاییند ست ه ستند ،د ستخوش تغییرات  KKTخواهند
شاااد .در همه قیود مسااائله بهجز قید ( )4شااارایط  KKTاعمال
شدها ست [ .]13با اعمال شرایط  KKTهر قید در م سئله ا صلی،
تبدیل به دو قید در مساائله دوگان میشااود که در روابط ( )20تا
( )33در ادامه نشان داده شدهاست:

 -2-3تبدیل مسئله دوسطحی به MPEC

()20

م سئله دوسطحی موجود که توسط روابط ( )1الی ( )11ارائه شد
را میتوان با اعمال شرایط  KKTبه م سئله پاییند ست ،به صورت
یک مسئله یک سطحی ریاضیاتی با قیود تعادل یا  MPECدرآورد.
در این تبدیل باید در نظر داشاات که تابع هدف مساائله MPEC
همان تابع هدف سطح باال است.
تابع هدف ساااطح پایین مسااائ له اصااالی بهعالوه مجموع
حا صل ضرا قیود در دوگان خود ،ت شکیل رابطه الگرانژین را می
دهند که بهصورت رابطه ( )12در زیر آمده است [.]13
()12

ℒ = (Lower_Level Problem) + ∑ 𝜆 ∗ ℎ
𝑔 ∗ + ∑µ

مشاااتقات رابطه الگرانژین نسااابت به متغیرهای مسااائله
پاییند ست بهعنوان بخ شی از تغییرات شرایط  KKTمیبا شد که
در روابط ( )13الی ( )19نشان داده شدهاست.
()13

𝑛𝑖𝑚
𝑥𝑎𝑚
𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑤𝑐𝜇 = 𝑎𝑐𝑡 − 𝜆𝑡 −
𝑡𝑤𝑐𝜇 +
𝑡𝑤𝜇 −
+

=0
()14
()15

𝜕ℒ
𝑡𝑤𝑐𝑃𝜕
𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑤𝜇

𝑡𝑤𝑚𝑃𝜕

𝑛𝑖𝑚
𝑥𝑎𝑚
𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑖𝑒𝑐𝜇 = 𝑎𝑐𝑡 − 𝜆𝑡 −
𝑡𝑖𝑒𝑐𝜇 +
𝑡𝑖𝑒𝜇 −
+

()17

𝑛𝑖𝑚
𝑥𝑎𝑚
𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑘𝑜𝑐𝜇 = 𝑎𝑐𝑡 − 𝜆𝑡 −
𝑡𝑘𝑜𝑐𝜇 +
𝑡𝑘𝑜𝜇 −
+

𝜕ℒ
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑃𝜕
𝜕ℒ
𝑡𝑘𝑜𝑐𝑃𝜕

𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑘𝑜𝜇
=0
𝜕ℒ

()18

𝑛𝑖𝑚
𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑘𝑜𝜇 = 𝑥𝑜𝑘𝑡 −
𝑡𝑘𝑜𝜇 +
=0

()19

𝑛𝑖𝑚
𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑑𝜇 = −𝑦𝑑𝑡 + 𝜆𝑡 −
𝑡𝑑𝜇 +
=0
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≥0

∗𝐴≤0

()22

𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑤𝜇⏊ 𝑡𝑤𝑚𝑃 0 ≤ 𝑃𝑐𝑤𝑡 +
≥0

()23

𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑤𝜇⏊) 𝑡𝑤𝑚𝑃 0 ≤ 𝑃𝑤𝑡 − (𝑃𝑐𝑤𝑡 +
≥0

()24

𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑖𝑒𝑐𝜇⏊ 𝑡𝑖𝑒𝑐𝑃 ≤ 0
≥0

()25

𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑖𝑒𝑐𝜇⏊ 𝑡𝑖𝑒𝑐𝑃 0 ≤ 𝐵 ∗ 𝑃𝑒𝑖𝑡 −
≥0

()26

𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑖𝑒𝜇⏊ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑃 0 ≤ 𝑃𝑐𝑒𝑖𝑡 +
≥0

()27

𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑖𝑒𝜇⏊) 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑃 0 ≤ 𝑃𝑒𝑖𝑡 − (𝑃𝑐𝑒𝑖𝑡 +
≥0

()28

𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑘𝑜𝑐𝜇⏊ 𝑡𝑘𝑜𝑐𝑃 ≤ 0
≥0

()29

𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑘𝑜𝑐𝜇⏊ 𝑡𝑘𝑜𝑐𝑃 0 ≤ 𝐶 ∗ 𝑃𝑜𝑘𝑡 −
≥0

()30

𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑘𝑜𝜇⏊ 𝑡𝑘𝑜𝑚𝑃 0 ≤ 𝑃𝑐𝑜𝑘𝑡 +
≥0

()31

𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑘𝑜𝜇⏊) 𝑡𝑘𝑜𝑚𝑃 0 ≤ 𝑃𝑜𝑘𝑡 − (𝑃𝑐𝑜𝑘𝑡 +
≥0

()32

≥0

𝜕ℒ
𝑡𝑖𝑒𝑐𝑃𝜕

𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑖𝑒𝜇
=0

()16

()21

𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑤𝑐𝜇⏊ 𝑡𝑤𝑐𝑃 𝑃𝑤𝑡 −

𝜕ℒ

𝑛𝑖𝑚
𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑤𝜇 = 𝑥𝑤𝑡 − 𝜆𝑡 −
𝑡𝑤𝜇 +
=0

𝑛𝑖𝑚
𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑖𝑒𝜇 = 𝑥𝑒𝑖𝑡 − 𝜆 −
𝑡𝑖𝑒𝜇 +
=0

𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑤𝑐𝜇⏊ 𝑡𝑤𝑐𝑃 ≤ 0
≥0

𝑡𝑘𝑜𝑚𝑃𝜕
𝜕ℒ
𝑑𝑃𝜕

()33

≥0

𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑑𝜇⏊ 𝑑𝑃

𝑛𝑖𝑚
𝑡𝑑𝜇⏊ 𝑑𝑃

−

𝑥𝑎𝑚𝑃𝑑𝐷,

≤0
≤0

مساائله  MPECنهایی بهدسااتآمده در این مقاله شااامل 31
رابطه بهصاااورت مجموعه روابط ( )2( ،)1و ( )4الی ( )11و ()13
الی ( )33میباشد.
 -4مطالعات عددی
در این بخش کارایی چارچوا پیشنهادی در یک شبکه تک شینه
بررسی میشود.
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 -1-4مورد مطالعاتی

جدول  :2اطالعات واحدهای تولیدی موجود

در این مقاله از مدل سطح یک برای برنامهریزی استفاده شدهاست
و معادالت پخش بار درنظر گرفته ن شده ا ست .اطالعات بار طبق
جدول  1میباشد که دارای هفت پله است و بهازای هر پله قیمت
پیشاانهادی متفاوتی از ساامت متقاضاایان در سااتون سااوم ارائه
شاادهاساات .مدت زمان اسااتقرار هر مقدار بار (هر پله) در شاابکه
به صورت ن سبت به کل زمان (در صد) در ستون دوم جدول ن شان
داده شدهاست [ .]13جدول  2اطالعات واحدهای تولیدی موجود
در شبکه را در بر دارد که شامل نوع ،ظرفیت و هزینه حدی این
واحدهای تولیدی اساات [ .]13اطالعات واحدهای تولیدی جدید
برای سااارمایه گذاری در برنامهریزی توساااعه تولید در جدول 3
آورده شاادهاساات که این جدول هم مشااابه جدول  2دارای سااه
ساااتون نوع ،ظرفیت و هزینه حدی می باشاااد [ .]13جدول 4
سااناریوهای مختلف برای حل این مساائله را مشااخص میکند.
م شخ صات باد در این مقاله به صورت ت صادفی و همب سته با تقاضا
خو شهبندی شده ا ست .اطالعات مربوط به باد در جدول  5آمده
ا ست و احتمال رخداد هر سطح باد را ن شان داده ا ست [ .]13در
این مقاله از نمودار شاااکل  3برای تبدیل سااارعت باد به توان
خروجی توربین بادی استفاده شدهاست که طبق مشخصات خود
توربین بادی است [ .]16باتوجه به اینکه در مطالعات قبلی اثبات
شددد اسددد توزیع ویبال میتوان رفتار سددد ب باد را دقیقت
م لسددازی نماید [17و .]18بههمینجهت در این مقاله ،ساارعت
باد بهصورت تابع ویبال مدل شدهاست.

نوع

ظرفیت ()MW

هزینه حدی ()€/MW

آبی
ذغال سنگ 1
ذغال سنگ 2
ذغال سنگ 3
سوخت فسیلی 1
سوخت فسیلی 1
سوخت فسیلی 1
سوخت فسیلی 1
هستهای

50
76
155
350
12
20
100
197
400

0
11.71
10.08
19.76
23.60
11.25
19.31
10.37
5.35

جدول  3اطالعات واحدهای جدید سرمایهگذاری
نوع

ظرفیت ()MW

هزینه حدی ()€/MW

پایه

 1000و  750و  500و 0

6.16

پیک

و  300و  250و  200و 0
 1000و  ...و 350

14.96

جدول  :4سناریوهای شبیهسازیشده
شماره
سناریو

شرکت در بازار
تجدید ساختار

قرارداد خرید
تضمینی

پیشنهاد
استراتژیک قیمت

1
2
3
4










جدول  :1اطالعات بار
مقدار بار ()MWh

نسبت استقرار ()%

قیمت پیشنهادی ()€/MWh

1250
1050
887.5
762.5
600
512.5
425

5
8
8
12
18
27
22

38.36
33.35
30.35
27.8
25.43
23.26
22.53

جدول  :5اطالعات باد
سرعت باد ()m/s

احتمال رخداد ()%

0
2
3.7
5.1
7.3
9.8
14.2

23
19
14
8
14
12
10

مدل پیشنهادی با استفاده از نرمافزار  GAMSحل شدهاست.
 -2-4تحلیل نتایج شبیهسازی
شکل  :3رابطه سرعت باد و توان خروجی واحد بادی

Serial no. 90

جهت صحت سنجی نتایج ،مدل پی شنهادی ابتدا برا ساس یکی از
سناریوهای موجود در مرجع [ ]13پیاده سازی شدها ست که به
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نتایج مشااابهی دساات یافته اساات .در ادامه نتایج مربوط به هر
سناریو بررسی شدهاست.
سناریوی شماره  :1در این سناریو ،سی ستم بازار به صورت
انح صاری درنظر گرفته شدها ست .طبق نتایج بهد ستآمده هیچ
ظرفیتی از توربین بادی نمیتواند در شبکه نصب شود؛ زیرا هزینه
سااار ما یه گذاری هر م گاوات توربین بادی  1M€در نظر گرف ته
شدهاست که در مقایسه با هزینه سرمایهگذاری سایر تکنولوژیها،
رقم ب سیار بزرگی ا ست .در بازارهای انح صاری برق صرفع کاهش
هزینه مدنظر میباشد.
سناریوی شماره  :2در این سااناریو ،شاارکت در بازار برق
برای توربین بادی امکانپذیر اساات و واحد تولیدی بادی میتواند
با شااارکت در بازار ساااود خود را بیشاااینه نماید .طبق نتایج
بهدسااتآمده در دورههای سااوم و پنجم بهترتیب در ظرفیتهای
 50و  70مگاوات موفق به سرمایهگذاری شدهاست .مطابق جدول
 6با سرمایهگذاری حدود  83M€سودی بالغ بر  130M€میتواند
در بازه  30ساله بهدست آورد.
سناریوی شماره  :3با افزودن مشااوقهای ساارمایهگذاری
مانند قرارداد خرید ت ضمینی به بازار ،سرمایهگذاریهای زیادی از
جانب واحدهای بادی انجام گیرد .با توجه به نتایج بهدساااتآمده
که در جدول  6ارائه شااادهاسااات ،واحد تولیدی بادی حدود
 450MWسااارمایهگذاری انجام داده که ساااود  507M€را درپی
داشته است .هزینه سرمایه اولیه واحد بادی در این سناریو حدود
 297M€بوده ا ست .افزوده شدن قرارداد خرید ت ضمینی بهعنوان
مشااوق ساارمایهگذاری میتواند ساارمایهگذاران بساایاری را جذا
نماید.
سناریوی شماره  :4در سناریوهای قبلی ،قیمت پی شنهادی
فروش ازسوی واحد تولیدی بادی بهعنوان ورودی مسئله ارائه می
شد .اما در این سناریو عالوهبر قیمت بازار و قیمت قرارداد خرید
تضاامینی ،قیمت پیشاانهادی فروش توان واحد بادی نیز بهعنوان
متغیر در مسئله قرار داده شدهاست .طبق نتایج موجود در جدول
 6پی شنهاد ا ستراتژیک قیمت ،میتواند سود بی شتری را نیز دربر
داشته باشد .قیمت بازار و قیمت قرارداد خرید تضمینی در جدول
 7ارائه شدهاست.
جدول  6با نرخ ر شد بار ساالنه  %2و ضریب شرکت در بازار
قرارداد خرید تضااامینی  %50بهدسااات آمده اسااات .در ادامه به
تأثیرات این دو عامل در نتایج مسئله پرداخته شدهاست.

Serial no. 90

جدول  :6خروجیهای شبیهسازی
سناریو 1

سناریو 2

سناریو 3

سناریو 4

دوره ) MW( 1
دوره ) MW( 2
دوره ) MW( 3
دوره ) MW( 4
دوره ) MW( 5
دوره ) MW( 6
توان کل () MW

-

50
70
120

100
100
150
100
450

100
150
100
100
150
600

سرمایه کل ( ) M€

-

83

297

473

سود کل () M€

-

130

507

685

جدول  :7قیمت بازار و قرارداد تضمینی

دوره )€( 1
دوره )€( 2
دوره )€( 3
دوره )€( 4
دوره )€( 5
دوره )€( 6

قیمت بازار

قیمت قرارداد

33.76
34.62
32.81
32.34
32.70
32.08

36.12
38.06
36.28
35.41
35.68
35.18

 -1-2-4تأثیر تغییرات نرخ رشد بار
میزان تقاضاااا ،عاملی تأثیرگذار بر اساااتراتژی توساااعه واحدهای
تولیدی اساات .در این تحقیق نرخ رشااد بار  %4 ،%2و  %7در نظر
گرفته شاادهاساات تا تأثیرات آن بر نتایج بررساای شااود .جدول 8
نشاندهنده این تأثیرات میباشد.
 -2-2-4تأثیر تغییرات ضریب مشارکت در بازار قراردادی
در هر بازاری خرید و فروش بهصااورت تضاامینی ،منطقی به نظر
میرسد .هرچه میزان قرارداد تضمینی بیشتر باشد ،سرمایهگذاران
بیشاااتری در بازار شااارکت خواهندکرد .ارائه تغییرات در میزان
مشااارکت واحد بادی در بازار قرارداد تضاامینی و مشاااهده نتایج،
مهر تأییدی بر جمله مذکور است .نتایج این تغییرات در جدول 9
قابلمشاهده است.
جدول  :8تأثیر تغییرات نرخ رشد بار
نرخ رشد بار ()%

میزان ظرفیت سرمایهگذاری ()MW

2
4
7

600
670
720
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 م شارکت کامل در بازار برق سود سرمایهگذار را کاهش می
 قیمت، ازطرفی فروش کامل ظرفیت بهصورت قراردادی.دهد
بازار را ت حت تأثیر قرار داده و پرداختی های بهرهبردار و
.متقاضی را افزایش میدهد
 موجب توساااعه ظرفیت واحدهای، افزایش نرخ رشاااد بار
.تولیدی را بههمراه خواهد داشت
افزودن ذخیرهساز عالوهبر واحدهای بادی به مسئله دوسطحی
 ازHL2 ارائه شده در این مقاله و همچنین بررسی مسئله در سطح
.برنامههای آینده تحقیق در این زمینه میباشد
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 تأثیر تغییرات میزان مشارکت در بازار قراردادی:9 جدول
)MW( میزان ظرفیت سرمایهگذاری

)%( میزان مشارکت

600
700
770

50
65
80

 تأثیر تغییرات هزینه حدی واحدهای جدید-3-2-4
افزایش قیمت

افزایش هزی نه های حدی واحدهای تولیدی باع

تمام شده انرژی میبا شد و کاهش آن موجب کاهش قیمت انرژی
 ا ستفاده از این، به همین دلیل با افزایش هزینه حدی.خواهد بود
واحدها برای سرمایهگذاری کم شده و جهت تأمین نیازهای شبکه
واحدهای بادی بیشاااتری وارد شااابکه میشاااوند و با کاهش
 تقا ضا برای ا ستفاده از،هزینههای حدی واحدهای تولیدی جدید
این واحدها برای ساارمایهگذاری در شاابکه افزایش و از واحدهای
. مرید این موضوع است10  جدول.بادی کمتری استفاده میشود
 تأثیر تغییرات هزینه حدی واحدهای جدید:10 جدول
)MW( میزان ظرفیت سرمایهگذاری

3 تغییر هزینه حدی نسبت به جدول

500
530
555
600
620
650
685

%70
%80
%90
%100
%110
%120
%130

 نتیجهگیری-5
در این مقاله چارچوبی جدید برای حل م سئله برنامهریزی تو سعه
 نتایج.تولید در ح ضور م شوقهای سرمایهگذاری ارائه شدها ست
:شبیهسازیها نشان دادهاند که
 قرارداد خرید تضاامینی و میزان مشااارکت در بازار قراردادی
در رفتار سااارما یه گذاران واحدهای بادی اثرگذار شاااناخته
 مشااوق قرارداد تضاامینی منجر به افزایش میل به.شاادهاند
ساارمایهگذاری در واحدهای بادی و همچنین افزایش سااود
.میشوند
 پی شنهاد ا ستراتژیک قیمت فروش تو سط واحد تولیدی (که
 باع،)در اثنای تسویه بازار قیمت پیشنهادی تعیین میشود
افزایش ساارمایهگذاری و همچنین سااود واحد تولیدی بادی
.میشود

Serial no. 90
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pricing of independent dispatchable DG units in
distribution networks,” International transaction on
electrical energy systems, vol. 28, no. 8, pp. 1685-1704,
2016.
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