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 یککی از موتکوعات کلیکدی در سیسکت های چنکدعاملی، تشکیل ائتالف واحدهایی با مقیاس کوچک بکرای حداکثرسکازی رفکاه اجتمکاعی:چکیده
 بکا اسکتداده از قابلیکت الگکوریت رهاسکازی و تکابع، مدلسازی ائتالف مابین منابع تولید و مصرف در بازار برق مبتنی بر عامکل، در این مقاله.میباشد
 منابع تولید داخلی ریزشبکه بر اسکاس ویژگیهکا و اسکتراتژیهای خکود بکا یککدیگر، در ساختار ائتالف پیشنهادی.ایزودا صورت گرفته است-نیکایدو
 ازایکنرو بکرای. منافع فکردی خکود را حکداکثر نماینکد،مذاکره مینمایند تا تمن به اشتراکگذاری انرژی در داخل ریزشبکه و عرته آن در بازار محلی
 بهطوریکه تکمن بررسکی، تسهیالت و مکانیس های ویژهای تعیین شده است،مدیریت تعامل میان اعضای هر ائتالف و چگونگی پیوستن به ائتالف
 عاملهکای واحکد نظکارت در حکین توجکه بکه. بهتکرین توپولکوژی ائتالفکی انتخکاد شکود،امکان تشکیل ائتالفهای مختلف بین اعضای شرکتکننده
 به تشکیل ائتالفهایی،جنبههای مختلف توپولوژی هر منبع تولید و همچنین با توجه به مکانیس خودسازمانده و شکلگیری ائتالف پویا مابین اعضا
 مطالعه صورتگرفته بر روی سیست موردمطالعه و نتایج، عالوهبراین.برای واحدهای عرته و تقاتای سیست قدرت در بازارهای برق اقدام مینمایند
 به تعریف استراتژیهای سازگار، مؤید آن است که روش پیشنهادی تمن مقایسه و تجزیهوتحلیل ائتالفهای مختلف،حاصل از آن در بازار برق محلی
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Abstract: Coalition formation for small scale units is a key topic for social welfare maximization in multi-agent systems. This paper
presents an agent-based electricity market environment using Nikaido-Isoda/relaxation algorithm, taking advantage of its ability to
provide a platform to seek a coalition partner among generation and consumption units. In the proposed coalitional topology,
generation units in the microgrid are capable of negotiating both in the market, and internally, with their neighbours, in order to
combine and manage their individual specific characteristics and goals considering the strategy and objectives of the microgrid itself.
Another new feature is the development of particular individual facilitators to manage the communications amongst the members of
each coalition. On the other hand, the possibility of different coalitions among members is investigated to select the best coalitional
topology. This paper provides a formal model for a self-organization mechanism allowing unit supervising agents to dynamically
form coalitions for the supply and demand of power products on electricity markets while taking topology-related aspects into
account. In addition, a global study on the results of the local electricity market is performed, to compare and analyze different
coalitions might occur for defining consistent and adequate strategies to integrate into the agents.
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 -1مقدمه
تجدیدساختارهای اخیکر بازارهکای انکرژی ککه توسکا افکزایف روزافکزون
رقابت بین بازیگران در این بخف مشخص شکده ،بکه تیییکرات مکرتبا بکا
بهرهبرداری نهادهای شکرکتکننده منجکر شکده اسکته ککه بکا برخکی از
مشکالت و مسائل جدیدی که باید به آنها رسیدگی شود ،همکراه اسکت
[ .]2 ،1برخی از مه ترین مشکالت ناشکی از ایکن واقعیکت ،همکاهنگی
مابین موتوعات اقتصادی و فنی است که این مسائل را بسیار پیچیدهتر
نمککوده اسککت[ .]3در بهرهبککرداری بککازار بککرق بایسککتی قیککود فیزیکککی
سیسککت های قککدرت ،قککوانین و مسککائل مککالی بهرهبککرداری بککازار توامککان
مکککدنظر قکککرار گیکککرد .الزامکککات فنکککی سیسکککت های قکککدرت همیشکککه
به اندازه کافی با قوانین بازار برق مور توجه قرار نگرفتهاند .که این مسئله
عمدتا به دو عامل اصلی شامل  )1تجربکه بهرهبکرداری بازارهکای رقکابتی
بککرق و  )2پیچیکککدگی روابککا مدلسکککازی بککین سیسکککت های قکککدرت و
بهرهبرداری بازار ،مرتبا میباشد .این موتوع نهتنها مستلزم زمینههای
اقتصککادی و مککالی قککوی اسککت ،بلکککه همچنککین بککه پیفزمینککه فیزیکککی
سیسکت قکدرت و درک روشکنی از تکأثیر فیزیککی سیسکت های قکدرت در
پویایی بازار و بالعکس نیازمند است .بازارهای برق تجدیدساختارشده در
دنیای واقعی دربرگیرندهی بازیهای بیانتهای متوالی شکرکتکنندگان
متعدد در تجارت توان الکتریکی با یکدیگر بکهصکورت روزانکه میباشکند.
بازیگران و تنظی کنندگان بازار به پیفبینی رفتار بکازار و دیگکر بکازیگران
بسیار عالقهمند میباشند .در این جهت ،تنظی کنندگان ،قوانین را قبل
از اجککرای آنهککا تسککت میکننککد و ناکارآمککدیهای بککازار را تشککخیص
میدهنده بازیگران بازار نیز با درک رفتار بازار در جهت حکداکثر رسکاندن
سود خود در آن مشارکت مینمایند.
نقف هر بازیگر در ی بازار برق دربرگیرنده اهداف شخصی خودش
اسککت و بایسککتی بککهمنظککور دسککتیابی بککه ایککن اهککداف از اسککتراتژیهای
مناسب استداده نماید ،بهنحکویککه رفتکار اسکتراتژی آن ،تعیینکننکده
موفقیتف در بازار موردنظر خواهد بود [ .]6ی بازیگر مشارکتکننده در
بازار سعی دارد تا به کم دانف خود و تصحیح آن بکه پکیفبینکی رفتکار
پیچیدهی دینامیکی سایر بازیگران بپردازد.
بهطورکلی ،محیاهای رقابتی موجود نیازمند ابزارهایی قدرتمنکد و
هوشمند بهمنظور اتخاذ تصمیمات مناسب توسا بازیگران برای مواجهه
با استراتژی سایر بازیگران میباشند .پژوهفهای مکرتبا در ایکن زمینکه
در رابطه با مدلسازی و شبیهسکازی اسکتراتژی بکازیگران ،قیمتگکذاری
استراتژی و پشتیبانی از تصمی گیری آنها صورت گرفته است [.]9-8
مسئله حائز اهمیت این است که در بازارهکایی بکا سکاختارهای پیچیکده،
بایستی مطالعه عوامکل دینکامیکی داخلکی بکه علکت رفتکار اسکتراتژی و
تعامل بازیگران با یکدیگر توأمان در نظکر گرفتکه شکود .بکه همکین دلیکل،
ارائه راهکارهای هوشمند بهمنظور کم به بازیگران برای بررسی امکان
تشکککیل ائککتالف و یککا تعیککین بهتککرین سککاختار ائککتالف ممکنککه بککا دیگککر
بازیگران میتواند گرهگشا باشد .بنابراین با در نظر گرفتن بازارهکای بکرق
شدیدا رقابتی موجود ،روزانه هری از بکازیگران نیکاز دارنکد تکا بکه کمک
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روشهای متداوت و ارزیابی عوامل پویایی بازار ،برای دستیابی به اهداف
خود اقدام نمایند .در ی سناریو ،مثال بازیگران بازارهای برق باید آنچکه
را که منجر به رسیدن به آمکادگی بهتکر در برخکورد بکا تیییکرات میشکود،
پیفبینی نمایند .ازاینرو بایستی در برخورد با بازارهای بکرق ،بکهمنظور
رسیدن به درک بهتری از چگونگی دستیابی به بهترین نتکایج در هنگکام
مککذاکره در بککازار و همچنککین در راسککتای توانمنککدی در تعیککین رفتککار
اسکتراتکژیکک مککناسب ،روشهککای مختلدککی مکورد سککنجف قکرار گیککرد
[ .]9-11تجزیهوتحلیل و مطالعات شبیهسازی در درک اینکه چگونه ی
بازیگر و یا رفتار دیگکر بکازیگران ،میتوانکد بکر مکذاکرات و اسکتراتژیهای
سکایر بکازیگران تأثیرگککذار باشکد ،از اهمیکت بکه سکزایی برخکوردار اسککت.
بدینترتیب میتوان بر استراتژیهای مذاکره تمرکز نمود و اینکه چگونکه
راههای مختلف بازی در بازار ،دستیابی به نتایج بهتر را برای بازیگران در
موقعیتهای مختلکف امکانپکذیر مکی سکازد ،قابکل درک اسکت [ ]2-6و
[.]12،11
اخیکککرا مقککککاالت بسککککیاری بککککرای مطالعککککه و مدلسککککازی رفتککککار
شرکتکنندگان بازار برق با استداده از روشهای تئوری بازی ارائه شکده،
امککا تدککاوت عمککده کارهککای صککورتپذیرفته عمککدتا بککرروی متککدولوژی
پیادهسازیشککده ،شککبکه تحککتمطالعککه ،کککاربرد آن و نککوع مککدل بککازار
میباشککد .عککالوهبککراین ،کککار تحقیقککاتی ارائهشککده در ایککن مقالککه ،ادامککه
مقاالت ارائهشده توسا نویسندگان بوده [ ،]13-21بهنحویکه منجر به
ارائه چهارچوبی جامع بهمنظور بررسی تأثیرگذاری بکازیگران مختلکف بکا
اهداف متضاد بر روی سکاختار بکازار بکا انضکمام بررسکی امککان تشککیل
ائتالف شود .بکازیگران در ایکن سکاختار اهکداف مشکخص خکود را دنبکال
نمکوده و گکاهکا این اهکداف بکا اهکداف سککایر بکازیگران در تضکاد اسکت.
بهعبارتدیگر ،درحالیکه بازیگران تولیدکننکده بکه دنبکال افکزایف سکود
شخصککی خککود تحککت سککاختارهای متدککاوت ائککتالف ابککا افککزایف قیمککت
الکتریسیته) میباشند ،بازیگران مصرفکننده به دنبکال ککاهف قیمکت
بازار هستند .به اختصار تدکاوت مقکاالت ارائهشکده توسکا نویسکندگان و
سککایر مراجککع از دیککدگاه مدلسککازی ریاتککی ،مککدل بککازار و الگککوریت
پیشنهادی در جدول  1ارائه شده است.
در ایککن مقالککه ،بککازیگران تولیدکننککده تککوان میتواننککد از تجمیککع
مجموعککهای از تولیدکننککدگان برپایککه منککابع انککرژی توزیعشککده )(DER
تجدیدپذیر و غیرقابل تجدیدپذیر تشککیل شکوند ککه امککان پیشکتیبانی
کککافی از طریککز افککزایف اسککتداده از DERهککا و مشارکتشککان در زمینککه
بازارهککای بککرق رقککابتی بککا تشکککیل ائککتالف بینشککان را فککراه مینمایککد.
سیست مدیریت انرژی پیادهسازیشده مسئول مدیریت تشکیل ائتالف
مابین تولیدکنندگان بوده و از وظکایدی شکامل مکذاکره در بکازار انکرژی از
طریککز تشکککیل ائککتالف و مککذاکره داخلککی بککا اعضککای آنهککا برخککوردار
میباشد تا تضمین نمایند که شرایا قکرارداد هکر یک از اعضکار در برابکر
ویژگیهککا و اهککداف منککابع  DERعادالنککه و شایسککته اسککت .الگککوریت
پیشنهادی همچنین این اجازه را به سیسکت کنترلکر مرککزی میدهکد تکا
تصمی بگیرند که در هر بازه زمانی کدام  DERبه مجموعه اتافه شود و
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یا از ی ائتالف خارج شود .عالوهبراین ،توزیع عادالنه سود بین اعضای
شرکتکننده در ائتالف نیز مدنظر قرار گرفته شده است و به هکر عضکوی
متناسب با میزان مشارکتف در تشکیل ائتالف سود تعلز میگیرد.
جدول  :1تداوت مقاله ارائهشده و مراجع دیگر
عنوان

مقاله
ارائهشده

[]12

[]13-22

[]21

ساختار خانه سبز
پخف بار
مدل کارنو
مدل تابع عرته
متییر تصمی گیری کمیت
متییر تصمی گیری قیمت پیشنهادی
بررسی عدمقطعیت
روش بهینهسازی قطعی
روش بهینهسازی تصادفی
مدیریت توان
مدیریت انرژی
برنامهریزی مشارکت منابع
قیود شارژ و دشارژ باطری
هزینه شارژ باطری
مدلسازی بار پاسخگو
استراتژی قیمتگذاری
چندهدفه
تئوری بازی همکارانه
تئوری بازی غیرهمکارانه
ساختارهای متداوت ائتالف منابع تولید

 -2فلوچارت ساختار پیشنهادی برای پیوستن بازیگران به بازار
ساختار بازار پیشنهادی راهحلی را برای ندوذ باالی تولیدکنندگان
پراکنده در کاهف قیمت تمامشده الکتریسیته و افزایف سود آنها
ناشی از تشکیل ائتالف در کنار همکاری مؤثر و مداوم آنها با
مصرفکنندگان ارائه میدهد .در ساختار پیشنهادی ریزشبکهها ()MG
بهصورت محلی دارای منابع  DERشامل منابع انرژی تجدیدپذیر
غیرقابلکنترل ،منابع قابلکنترل ،سیست های ذخیرهسازی انرژی
( ،)ESبارهای پاسخگو ) (RLDو بارهای غیرپاسخگو ( )NRLمیباشند
که میتوانند بهطور مستقل و یا متصل به شبکه باالدست بارهای محلی
خود را تیذیه نمایند .مجموعه منابع تولید در دسته بازیگران تولیدکننده
تحت ساختار ائتالف و مجموعه منابع مصرف در  MGدر زمره بازیگران
مصرفکننده قرار میگیرند و هر ی از آنها به دنبال برآورده نمودن
تابع هدف مربوط به خود میباشند .بهطوریکه بازیگران تولیدکننده به
دنبال حداکثرسازی سود خود بوده و بازیگران مصرفکننده نیز به دنبال
حداقلنمودن هزینه خود میباشند.
ساختار پیشنهادی در شککل  1نشکان داده شکده ککه شکامل چهکار
مرحله به شرح زیر میباشد:
مرحلککه  :1ورود دادههککای پیفبینککی تککوان بککادی ( ،)WTخورشککیدی
( ،)PVبککار مصککرفی ،قیمککت پیفبینککیشککده تسککویه بککازار بککرق (،)MCP

Serial no. 78

قیمت پیفبینیشده خرید الکتریسیته توسا شکبکه ( )SBPاز  MGو
قیمت پیفبینیشده فروش الکتریسیته توسا شبکه ( )SSPبه MG؛
مرحله  :2تولید سناریوهای عدمقطعیت با توجه به دادههای پیفبینکی
مرحله  1به همراه احتمال وقوع مربوطهه
مرحله  :3انتخاد میانگین وزنی توانها و قیمتهای الکتریسیته مرحله
قبل ،برنامهریزی قطعی مشارکت واحدها و قیمتگذاری بهینکه تکأمین و
تبادل الکتریسیته برای شرکت در تئوری بکازی بکه انضکمام تعیکین نقطکه
تعادل نف اظرفیکت بهینکه مشکارکت) در تسکویه قیمکت بکازار بکا رویککرد
بهینهسازی تصکادفی مبتنکی بکر محاسکبه مقکدار تکابع نیکایکدو-ایکزودا و
الگوریت رهاسازیه
مرحله  :4تعیین ظرفیت بهینه بکازیگران جهکت شکرکت در بکازار ،تعیکین
قیمت تسویه بازار و محاسبه تابع مندعت بازیگران.

 -3شبکه قدرت تحتمطالعه
بهمنظور تست قابلیت روش پیشنهادی ،ی  MGدر تعامل با
شبکه توزیع با در نظر گرفتن ائتالف بین منابع تولید در محیا
شبیهسازی نرمافزار  MATLABتوسعه داده شده است .مشخصات
مربوط به DERها در بخف تمیمه در جدول  A.1ارائه شده است .شکل
 2پیکربندی سیست تحتمطالعه استدادهشده در این مطالعه را نشان
میدهد MG .تحتمطالعه دربرگیرنده مجموعهای از منابع تولید شامل
 ،PV ،WTمیکروتوربین ( )MTو  ESو نیز مصرفکنندگان شامل  NRLو
 RLDمیباشد .دادههای پیفبینیشده برای تقاتای بار WT ،و PV
نیز از [ ]11-11اخذ شدهاند.
بهمنظور بررسی عملکرد الگوریت  ،REM-NIRAتحلیل حساسیت
با اعمال سناریوهای اعمالشده بر روی شبکه تحتمطالعه به شرح زیر
انجام شده است امقدار اولیه حالت شارژ باطری ( )SOCدر تمامی
سناریوها برابر  %05تنظی شده است):
 -1سناریوی  #1اائتالف مابین  ESو )MT
}Player #1: {WT
}Player #2: {PV
}Player #3: {MT @ ES
}Player #4 :{ RLD+, RLD-
}Player #5: {Grid+, Grid-
 -2سناریوی  #2اائتالف مابین  MT ،ESو )PV
}Player #1: {WT
} Player #2: {PV @ MT @ ES
}Player #3: { RLD+, RLD-
}Player #4: {Grid+, Grid-
 -3سناریوی  #3اائتالف منابع  ESبا  MTو ائتالف منابع  PVو )WT
} Player #1: {WT @ PV
} Player #2: { MT @ ES
}Player #3: { RLD+, RLD-
}Player #4: {Grid+, Grid-
 -6سناریوی  #6اائتالف منابع  MT ،ESو )WT
} Player #1: { PV
} Player #2: { WT @ MT @ ES
}Player #3: { RLD+, RLD-
}Player #4: {Grid+, Grid-
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 -9سناریوی  #9اائتالف بزرگ)
} Player #1: { WT @ PV @ MT @ ES
}Player #2: { RLD+, RLD-
}Player #3: {Grid+, Grid-

SSP

SBP

@ در این روابا بیانگر تشکیل ائتالف مابین منابع انرژی توزیعشکده در
بازیگر مربوطه میباشد .در سکناریوی  ،#0ائکتالف بکزرگ یعنکی ائکتالف
مابین تمامی منابع تولیدکننده در شبکه تحت مطالعه رخ داده است.

MCP

:1

-1
-2
-3
-4
-5
-6

:2

SSP SSB MCP
SSP SSB MCP

:3

NIRA

-1

:4

-2

/

/
/

شکل  :1ساختار بازار پیشنهادشده
GRID

 -1-4توابع هدف و قیود مسئله
)(6kW

NRL

RLD

)(8kW

. . .
)(2kWh

. . .
)(12kW

شکل  :2شماتی

سیست تحتمطالعه

 -4پیادهسازی ریاتی مسئله
در این بخکف ،فرمکولبنکدی ریاتکی مسکئله بکا اسکتداده از مؤلدکههکای
کلیککدی در بککازار خککردهفروشککی پیشککنهادی بککا در نظککر گککرفتن چنککدین
سناریوی ائتالف در بین منابع تولید ارائه شده است .چهارچود کلی به
راحتککی بککا دیگککر سیسککت های توزیککع بککرق بککا سککطوح بککاالی مشککارکت
مشتریها قابل بسا و تنظی میباشد.

Serial no. 78

سکناریوهای درنظرگرفتککهشکده ،دربرگیرنککده حکاالت متدککاوتی از ائککتالف
مجموعههای تولید با یکدیگر بوده که توابع هدف و قیود مسئله برای هر
یک از آنهککا و همچنککین بککازیگران مجموعککه مصککرف و شککبکه میتوانککد
بهصورت زیر تعریف شود.

 -1-1-4تابع هدف
سناریوی #1

-1-1-1-4 -2-1-1-4
بازیگر  /#1بازیگر  :#2سود حاصل از فروش توان تولیکدی منکابع
غیرقابلکنترل ادر این مطالعکه  WTو  )PVدر سکاعت tام بهصکورت زیکر
تعریف میشود:
max J i
)(1
 R ti  C ti , t  1, 2, , 24
t
i 1,2

)(2

/ PV
/ PV
Rti   WT
 PtWT / PV  t , 0   WT
 tMCP
t
t

با توجه به وجود سناریوهای عدمقطعیت قیمت الکتریسیته در بازار
از مقدار میانگین وزنی سناریوها بهعنوان حداکثر قیمت پیفبینیشده
مجاز در قیود استداده شده که طبز رابطه زیر محاسبه میشود:
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 -3-1-1-4سناریوی #2

Ns

 t ,s   t ,s
s 1

)(3

Ns

 t ,s

t 

s 1

  SBP,SSP,MCP

ازآنجاییکه ،هزینه تولید منابع انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با
منابع دیگر قابل چش پوشی استه درنتیجه تابع هزینه  WTو  PVبرابر
با صدر در نظر گرفته شده است.
بازیگر  :#3سود حاصل از فروش توان تولیدی ائتالف منابع  MTو
 ESدر ساعت tام بهصورت زیر تعریف میشود:

 Rti  C ti

)(6
)(9

J ti

i 3

 t  (Pt MT  Pt ES  )  t

max

i 3

Rti

  tنیز قیمت بهینه فروش الکتریسیته ناشی از ائتالف مابین
منابع  MTو  ESمیباشد  t .بایستی قید زیر را برآورده نماید:
)(4

Pt MT
 t


MC tMT   t  tMCP , MC tMT   tf

تابع هزینه بازیگر سوم بهصورت زیر بیان میشود:
) MC tMT  (tES   Pt ES   t ), 0  tES   tMCP (8

i 3

Cti

بخف اول رابطه فوق مربوط به هزینه تولید  MTبوده و بخف دوم
هزینه شارژ  ESمیباشد.
بازیگر  :#4هدف بازیگر  ،RLDحداقلنمودن هزینه بهرهبرداری از
طریز مدیریت بارهای قابکل توزیکع ( )RLD+و افکزایف درآمکد از طریکز
انتقال تقاتا ( )RLD-است ،تأمین تقاتا برعهده تولیکدات  MGبکوده و
اگر  MGدر این امر با کمبکود مواجکه شکود بایکد نیکاز خکود را بکا خریکد از
شبکه پوشکف دهکد .ازایکنرو سکود حاصکله در سکاعت tام بهصکورت زیکر
تعریف میشود:
max J i
)(7
 Rti  C ti
t
i 4

)(5

 tRLD   Pt RLD   t , 0  tRLD   tMCP

)(11

 tRLD   Pt RLD   t , 0  tRLD   tMCP

i 4
i 4

Rti
C ti

بازیگر  :#0این مجموعه در برگیرنده میزان مشارکت شبکهی توزیع
در خرید توان مازاد از  MGو نیز فروش توان به  MGدر صورت
رویاروییاش با کمبود است .این بازیگر با هدف برقراری قید تعادل توان
و تشویز  MGبه تولید بیفتر و نیز مشارکت در بازار خردهفروشی به
تبادل توان اقدام مینماید ..سود حاصل از تبادل توان شبکه توزیع در
ساعت tام میتواند بهصورت رابطه زیر محاسبه شود:
max J i
)(11
 Rti  Cti
t
i 5

) tSSP  PtGrid   t , 0  tSSP  tSSP (12

) tSBP  PtGrid   t , 0  tSBP  tSBP (13
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i 5

i 5

Rti

C ti

ب کازیگر  :#1سککود حاصککل از فککروش تککوان ( WTیعنککی

i
t i 1

 ) Jدر

ساعت tام در این سناریو نیز مطابز با رابطه ا )1محاسبه میشود.
بازیگر  :#2سود حاصل از فروش توان تولیکدی ائکتالف منکابع ،PV
 MTو  ESدر ساعت tام بهصورت زیر تعریف میشود:

 Rti  C ti

)(16

J ti

i 2

) t  (Pt PV  Pt MT  Pt ES  )  t , MC tMT  t  tMCP (19

max

i
t i 2

R

در این رابطه   tنیز قیمت بهینهی فروش الکتریسیته ناشی از
ائتالف منابع  MT ،PVو  ESبه سایر بازیگران است .تابع هزینه بازیگر
دوم نیز با توجه به ناچیز بودن هزینه تولید  PVدر مقایسه با سایر منابع
طبز رابطه ا )7تعیین میشود.
بازیگر  :#3سود بازیگر سوم در این سناریو ایعنی

i
t i 3

 ) Jطبز

رابطه ا )8محاسبه میشود.
بازیگر :#1

i 4

 J tiسود حاصل از تبادل توان شبکه توزیع در

ساعت  tاز طریز رابطه ا )11قابل دستیابی است.
 -4-1-1-4سناریوی #3

بازیگر  :#1سود حاصل از فروش توان تولیدی ائتالف منابع  WTو
 PVدر ساعت tام بهصورت زیر تعریف میشود:
i
t

)(14

 R C
i
t

i
t i 1

) t  (PtWT  Pt PV )  t , 0  t  tMCP (18

J

max

i 1

Rti

در این رابطه   tنیز قیمت بهینه فروش الکتریسیته ،حاصل از
ائتالف  WTو  PVبه سایر بازیگران است .تابع هزینه بازیگر دوم نیز با
توجه به ناچیز بودن هزینه تولید منابع تجدیدپذیر برابر با صدر در نظر

گرفته شده است ا  0

i 1

.) C ti

بازیگر  :#2سود حاصل از فروش توان تولیدی ائتالف منابع  MTو
( ESیعنی

i 2

 ) J tiدر این سناریو نیز مانند سکناریوی  #1از رابطکه ا)1

تعیین میشود.
بازیگر  :#3سود بازیگر سوم در این سناریو ایعنی

i 3

 ) J tiطبز

رابطه ا )8حاسبه میشود.
بازیگر :#1

i 4

 J tiسود حاصل از تبادل توان شبکه توزیع در

ساعت  tاز طریز رابا ا )11قابل دستیابی است.
-5-1-1-4

سناریوی #4

بککازیگر  :#1سککود حاصککل از فککروش تککوان ( PVیعنککی

i 1

 ) J tiدر

ساعت tام در این سناریو نیز مطابز با رابطه ا )1محاسبه میشود.
بازیگر  :#2سود حاصل از فروش توان تولیدی ائکتالف منکابع ،WT
 MTو ( ESیعنی
)(17

i 2

 ) J tiدر ساعت tام بهصورت زیر تعریف میشود:
i
t

 R C
i
t

i
t i 2

J

max
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) t  (PtWT  Pt MT  Pt ES  )  t , MC tMT  t  tMCP (15

مدیریت بهینه ریزشبکهها به همراه ...

i 2

Rti

منبع MT
t

)(24

MT

P MT  PtMT  P

در ایککن رابطککه   tنیککز قیمککت بهینککهی فککروش الکتریسککته ،حاصککل از
ائتالف  MT ،WTو  ESبه سایر بازیگران اسکت .تکابع هزینکه بکازیگر دوم
نیز با توجه به ناچیز بودن هزینکه تولیکد  WTدر مقایسکه بکا سکایر منکابع
طبز رابطه ا )7تعیین میشود.

به حالت شارژ ) ، ( X t ES   1یا دشارژ ا ) ) ( X t ES   0با رعایت قیود
زیر مورد بهرهبرداری قرار میدهد [:]11

 ) J tiطبکز

0  Pt ES   P

بازیگر  :#3سود بازیگر سکوم در ایکن سکناریو ایعنکی

i 3

رابطه ا )8محاسبه میشود.
بککازیگر :#4

i 4

 J tiسککود حاصککل از تبککادل تککوان شککبکه توزیککع در

ساعت  tاز طریز رابطه ا )11قابل دستیابی است.
 -6-1-1-4سناریوی #5

 Rti  C ti

)(21

i 1

J ti

  t  (PtWT  Pt PV  Pt MT  Pt ES  )  t

i 1

max

R ti

M C tMT   t  tMCP

در این رابطه   tنیز قیمت بهینه فروش الکتریسیته ،حاصل از ائتالف
 MT ،PV ،WTو  ESبه سایر بازیگران است.
تابع هزینه بازیگر اول نیز با توجه به ناچیز بودن هزینه تولید منکابع
تجدیدپذیر در مقایسه با سایر منابع طبز رابطه ا )7تعیین میشود.
بازیگر  :#2سود بازیگر دوم در این سکناریو ایعنکی

i 2

 ) J tiطبکز

رابطه ا )8محاسبه میشود.
بککازیگر :#3

i 3

 J tiسککود حاصککل از تبککادل تککوان شککبکه توزیککع در

ساعت  tاز طریز رابطه ا )11قابل دستیابی است.
هر ی از بازیگران فوقالذکر تصمیمات خود را بسته به قیود فنی و
کلی سیست اتخاذ مینمایند.

MT

 PtWT  Pt PV  Pt ES   PtGrid  
 Pt
 n
ES 
 Pt RLD   Pt RLD   PtGrid 

 Pt  Pt

Ns

)(23

 tNRL ,s Pt NRL ,s

Pt n  tNRL  s 1 N
s

 tNRL ,s

s 1

منابع غیرقابلکنترل ا WTو )PV
)(26

t

,

/ PV
WT
t



PtWT / PV

0

Ns

)(29

)(28

(1  X t ES  ), t

ES 

 X ES  , 0  Pt ES   P

ES 

برای جلوگیری از شارژ و تخلیه بیف از حد ،وقتی که  SOCبه
باالترین و پایینترین حد برسد ES ،به حالت آمادهباش ،تیییر وتعیت
میدهد [.]17-11
Et
)(27
SOC 

/ PV ,s
PtWT / PV ,s
 WT
t

s 1

Ns

/ PV ,s
 WT
t



/ PV
WT
t

t

 SOCtبرابر با حاصل تقسی مقدار انرژی ذخیرهشده در باطری در
لحظه  ) Et ( tبر روی مقدار ظرفیت کل باطری (  ) ETotبرحسب
 kWhمیباشد [.]22
)(25
SOC  SOCt  SOC
ES 
ES 
)(31
SOCt 1  SOCt  ( Pt
 Pt
)  t / ESTot
مؤلده  :RLDمقدار توان تقاتای قابلانتقال (  ) X t RLD   1در هر
بازه زمانی در روابا زیر صدق مینماید.

Pt RLD   k   Pt n  X t RLD  ,  k   Pt RLD   Pt RLD
) k  (31
1
مقدار توان پاسخ تقاتا ) ، ( X t RLD   0در هر بازه زمانی در روابا
زیر صدق مینماید.

Pt
 k e  Pt  (1  X t
),  k t  Pt
 Pt RLD
) k t (32
1
شبکه باالدست :میزان ظکرفیت مشارککت شبکه باالدست در خرید
ا ) ) ( X t Grid   1و فروش توان ا ) ) ( X t Grid   0منوط به برآورده شدن
RLD 

RLD 

n

RLD 

قیود زیر انتخاد میشود.
)(33
)(36
در روابا

 -2-1-4قیود محلی و کلی
قید تعادل
)(22

منبع  :ESالگوریت پیشنهادی ES ،را در زمان دادهشده  tبا توجه

ETot

بازیگر  :#1سود حاصل از فروش توان تولیدی ائکتالف منکابع ،WT
 MT ،PVو  ESدر ساعت tام بهصورت زیر تعریف میشود:

)(21

,

0  PtGrid   PtGrid   X t Grid 
) 0  PtGrid   PtGrid   (1  X t Grid 
فوق PtGrid  ،و  PtGrid بهترتیب مقادیر حاصل از

واحد برنامهریزی مشارکت واحدها برای مشارکت شبکه در صورت مواجه
 MGبا کمبود و یا مازاد تولید در ساعت tام ( )kWمیباشد.

-5پیادهسازی الگوریت

REM-NIRA

فلوچارت پیشنهادی برای پیادهسازی الگکوریت  REM-NIRAدر شککل
 3ارائه شکده اسکت .همکانطکوری ککه از شککل مشکاهده میشکود ،ایکن
فلوچارت از شف واحد اصلی بنکامهکای واحکد  ،TOATواحکد میکانگین
وزنی ،واحد  ،UCDRواحد  ،BSCGواحد  NIRAو واحد  MCPتشکیل
شده است .نحوه پیادهسازی هر ی از این واحکدها بکه همکراه وظیدکه و
هدف پیادهسکازی آنهکا در ادامکه تشکریح شکده اسکت .بکهعنوان نمونکه
اطالعات ورودی برای ساختار بازی پیشنهادی در سناریوی  #1در بخف
تمیمه در جدول  B.1لیست شده است.

s 1
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t=1

:1

)While (t <=24

MCP PV WT

n

:2

SSP SBP

TOAT

UCDR

H=1

BSCG

B=1

NIRA
F=1

max

H
B

F

SOC
B

MCP

:3

Payoff
t=t+1

F

F=F+1

F

B=B+1

شکل  :3الگوریت

-1-5

پیشنهادشده برای پیادهسازی REM-NIRA

B

H=H+1

واحد TOAT

این واحد برای لحاظ نمودن عدمقطعیت مربوط بکه تقاتکای بکار و تکأثیر
تیییر شرایا محیطی بر روی توان تولیدی توسا منابع تجدیدپذیر و نیکز
قیمتهای تأمین و تبادل الکتریسکته در بکازار بکا اسکتداده از روش تسکت
آرایکککه متعامکککد تکککاگوچی ) (TOATپیشکککنهاد شکککده اسکککت [ .]13در
بهرهبرداری با عکدمقطعیت TOAT ،بکا حکداقل تعکداد سکناریو تضکمین
میکند که سکناریوهای آزمایشکی در نظکر گرفتکهشکده اطالعکات آمکاری
خکوبی را ارائککه میدهنککد و بکهطور قابککلتککوجهی تعککداد تسککت را کککاهف
میدهد [ .]24 ،23برای مدلهای مختلدی ثابت شده است ککه از بکین
تمامی سناریوهای ممکن  TOATتوانایی انتخاد سناریوی بهینه را دارا
میباشد [.]22
عدمقطعیتهای موجود در مسئله مطرحشده با سناریوهای
ایجادشده مطابز با فلوچارت شکل  1پیادهسازی شده است.
ساختار پیشنهادشده شامل سه مرحله اصلی به شرح زیر
میباشد:
مرحله  :1انتخاد ماتریس متعامد با توجه به تعداد عدمقطعیتهای
موجود در سیست ه
مرحله  :2ایجاد  nمقدار برای تقاتای بار SBP ،MCP ،و  SSPبا
استداده از تابع توزیع نرمال [ ]27 ،21برای  WTبا استداده از
تابع توزیع ویبول [ ]21 ،28و برای  PVبا استداده از تابع تابف
[]35ه
مرحله  :3محاسبه احتمال وقوع سناریو ایجادشده با استداده از توابع
توزیع مربوط به قیمت الکتریسیته ،بار WT ،و تابع تابف مربوط به
.PV

Serial no. 78

H

شکل  :1واحد عدمقطعیت بر پایه روش TOAT

-2-2واحد میانگین وزنی
از طریز این واحد ،مقدار میانگین وزنی سناریوهای عدمقطعیت تکوان و
قیمککت محاسککبه میشککود .درواقککع بککا توجککه بککه تولیککد سککناریوهای
عدمقطعیت تولیدشده توسا الگوریت تاگوچی ،برای هر المکان تکوان و
قیمت چندین مقدار وجود دارد .بکهمنظور انجکام فرآینکد بهینهسکازی در
مراحل بعدی ،به انتخاد یک مقکدار بکهعنوان مقکدار بهینکه و مکؤثر نیکاز
است.
 -3-5واحد UCDR

برای تعیین نقطه تنظی توان مربوط به منابع تولید و مصرف از الگکوریت
 UCDRمطابز شکل  0استداده شده است .در حقیقت این واحد مبتنی
بر مقادیر میکانگین وزنکی سکناریوهای عکدمقطعیت واحکد ،WT( TOAT
 NRL ،PVو  ،)MCPمقادیر اولیه را برای تمامی متییرهکای تعریفشکده
بر اساس قیود فنی و اقتصادی مربوط بکه هکر المکان بکرای واحکد NIRA
تعیین مینماید .هرچنکد در [ ]13-21مکدل  RLDتنهکا بکه مقکدار تکوان
منابع تولیدی وابسته بوده استه با این وجود مدل  RLDپیشنهادی ه
به مقدار  ،MCPتکوان تولیکدی و هک بکه میکزان سکود کسبشکده توسکا
بککازیگران حسککاس میباشککد .در هککر بککازه زمککانی ابتککدا مقککدار  MCPکککه
عککدمقطعیککت نیککز بککر روی آن اعمککال شککده اسککت بررسککی میشککود .اگککر
چنانچککه ،مقککدار  MCPنسککبت بککه نقطککه تنظککی بککزرگ باشککد ،الگککوریت
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 -1مقدار کل توان تولیدی برابر با مقدار کل توان مصرفی باشده
 -2مقدار کل توان تولیدی بیفتر از مقدار کل توان مصرفی باشده
 -3مقدار کل توان تولیدی ک تر از مقدار کل توان مصرفی باشده
متناسب با هر ی از حالتهای رخداده الگوریت  ،استراتژیهایی
مطابز با فلوچارت ارائهشده در شکل  0اتخاذ میشود.

متناسب با وتعیت تولید منکابع غیرقابکلکنترل و نیکز  NRLمبکادرت بکه
انتقال بخشی از بار طبز قیود تعریفشده مینماید .اگر چنانچه ،مقکدار
 MCPکوچ باشد دراینصورت متناسب با مقدار توان تولیدشده توسا
منکابع غیرقابکلکنترل سکه حالککت ممککن رخ دهکد .حالکتهککای رخداده
میتواند به شرح زیر باشد:
MCP NRL WT PV
MCP > 0.05

TCP=TGP

TCP=TGP

TCP > TGP

=
=
ES

SOC
=

=
MT

TCP < TGP

MT

ES

MT

SOC

MT
=
t

=

=0

=

=
MT

=

ES
SOC

=

EWH

NIRA

شکل  :0فلوچارت پیادهسازیشده برای مدلسازی RLD

 -4-5واحد BSCG

بهمنظور تعیین پیشنهادهای قیمت شرکتکنندگان در بکازار پیشکنهادی
در خصککوت تککأمین ،خریککد و فککروش الکتریسککیته از واحککد اسککتراتژی
قیمتگذاری بر پایه بازی همکارانه ( )BSCGاستداده شده است .تعادل
نکککف در ایکککن واحکککد بیکککانگر اسکککتراتژیهای مکککاکزیم /مینیم بکککرای
مشارکتکنندگان در بکازار اسکت یعنکی مندعکت واقعکی بکرای هکر بکازیگر
تولیدکننده ماکزیم بشود درحکالیککه هزینکه عملککرد سیسکت در یک
بازی غیرهمکارانه مینیم شود [ .]31شککل  ،1درخکت تصکمی طریقکه
تعیین استراتژی بهینکه قیمتگکذاری بکرای  nبکازیگر مشکارکتکننده در
بککازار بککا  mاسککتراتژی را نشککان میدهککد .در ایککن شکککل Gn
 S mبیککانگر
اسککتراتژی mام بککرای بککازیگر مشککارکتکننده nام میباشککد.

S oGn

نیککز

بیانگر استراتژی بهینه بازیگر nام میباشد .در مرحله  #1استراتژی بهینه
هر مشارکتکننده بکازار بکا ثابکت نگکه داشکتن اسکتراتژی سکایر بکازیگران
تعیین میشود .نقطه تعادل نف برای بکازیگران بهوسکیله اسکتراتژیهای
بهینهشکان بکرای مکاکزیم نمودن توابکع مندعکت متنکاظر ایکن اسکتراتژی
تعریف میشود .در مراحل بعدی ،استراتژی بهینه بهدستآمده برای ی
بازیگر در مرحله قبلی برای سایر بکازیگران مورداسکتداده قکرار میگیکرد.
پیچیدگی محاسباتی به تعداد مشارکتکنندگان در بازار و استراتژیهای
آنها وابسته میباشد .مقیاس مسئله بهصورت نمایی میتواند با افزایف

Serial no. 78

تعداد بازیگران ،افزایش پیدا نماید .ازآنجاییکه توابع منفعتت بتازیگران
در هتتر مجمو تته از استتترات یهای انتخابشتتده مستتتق از مجمو تته
استرات یهای دیگر بازیگران میباشد ،بنابراین توابع منفعت میتواند با
استفاده از پردازش موازی محاسبه شود .درنتیجه ،برای ساختارهایی با
تعداد بسیار زیادی بازیگر میتوان از روشهای پردازش موازی بهمنظور
کاهش زمان محاسبه استفاده نمود.
ازاینرو عملکرد این واحد بر پایکه تئکوری بکازی مطکابز بکا فلوچکارت
شکل  7برای  nبازیگر سیست قدرت پیادهسازی شده اسکت .بکا اجکرای
این واحد بر پایه مقادیر میانگین وزنکی سکناریوهای عکدمقطعیت قیمکت
میتوان قیمتهای بهینه را تعیکین نمکود .چهکارچود پیشکنهادی بکرای
یافتن تعادل نف در بازیهای اطالعات ناکامل با قیکود بکازیگران ،قابکل
استداده میباشد .به محض اینکه توابکع مندعکت بکازیگران بکرای تمکامی
استراتژیها اجرا شود ،بهترین استراتژی هر بازیگر برای تعیکین بهتکرین
استراتژی دیگر بکازیگران در مرحلکه بعکدی مورداسکتداده قکرار میگیکرد.
بهترین مجموعه استراتژی بازیگران بیانگر تعادل نف میباشد.
منظور از   tnدر شکل  7هزینه نهایی بازیگر nام است که از طریکز
اجککرای مکککرر تئککوری بککازی بککا گککام  kدر محککدوده مجککاز قیمتهککای
الکتریسیته که در بخف فرمولبندی ریاتی مسکئله مشکخص شکدهاند،
تعیین میشود .در این فرایند بکا محاسکبه سکود بکازیگر  nدر هکر تککرار و
مقایسککه آن بککا تکککرار قبلککی ،قیمککت بهینککه منککابع بککرای ت کأمین و تبککادل
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الکتریسیته مشخص میشود tMCP .حد باالی محکدوده مجکاز قیمکت
بازیگر nام میباشد .مراحل اجرای الگوریت به شرح زیر است:
 -1ثابت نگه داشتن اسکتراتژی تمکامی بکازیگران در مقکدار مینکیم
قیمت پیشنهادی و یافتن ماکزیم مقدار تابع مندعت ی بازیگر با توجه
به استراتژی انتخادشدهه
 -2تیییککر اسککتراتژی بککازیگر مربوطککه بککه همککراه ثابککت نگککه داشککتن
استراتژی دیگر بازیگران و محاسبه مقدار تابع مندعت بکازیگر مربوطکه در
هر مرحلهه
 -3تعیین استراتژی با مکاکزیم مقکدار مندعکت بکهعنوان اسکتراتژی
بهینه برای بازیگر مربوطهه
 -1تکرار آیت های  3-1برای تمامی بازیگران.


#2
#i+1

 

=I
=
n

m
n

=t
=t
k =n

A
)

< while(I

n

.
n

S

n

G1
Gn
G1
Gn
1 , ,Sm , , S1 , ,Sm

#1
#i

SGo i 1

n

SGo i
G

Smi11 SGmi 1

G

S 2 i 1

G

S1 i1

G
Smi1 SGmi

G

S2 i

G

G

S1 i

S1 1

S1 1

G

S2 1

S2 1

G

Sm11

Sm11

G

SGm1

SGm1

SGo i

G

G

n= n+1
Iter= Iter+1
A

G

.

.
I= I+1

S1 n
G

S2 n

G

شکل  :7واحد BSCG
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شکل  :6تعیین نقطه تعادل نف برای  nبازیگر مشارکتکننده

-1-4

این واحد با استداده از نقطکه تعکادل نکف یعنکی همکان توانهکای بهینکه
مشارکت در بازار که از طریکز واحکد  NIRAحاصکل شکده و همچنکین بکا
استداده از قیمتهای بهینه بهدستآمده از واحد  ،BSCGتعیین مقکدار
 MCPرا ممکن میسازد .توتیحات بیفتکر در ایکن خصکوت در مرجکع
] [32ارائه شده است.

واحد NIRA

این واحد دو وظیده مه دربرگیرنده دو زیر مسئله شامل )1
بیشینهکردن تابع  )2 Nikaido-Isodaاعمال الگوریت رهاسازی و بهبود
تابع پاسخ بهینه را برعهده دارد .هر دوی این وظایف مکررا توسا واحد
 NIRAدنبال میشود تا زمانی که اختالف تابع پاسخ بهینه در رابطه بین
دو تکرار مجاور به اندازه کافی کوچ شود [ .]12توتیحات بیفتر در
این خصوت در مرجع ] [32ارائه شده است.

Serial no. 78

-2-4

واحد MCP

 -2بحث و بررسی نتایج
مقکدار تککوان تولیککدی توسککا منکابع  DERدر شکککل  8نشککان داده شککده
است .همانطوریکه از شکل مشکاهده میشکود ،در طکول عملککرد 21
ساعته سیست  ،با اعمال عدمقطعیت بر روی توان تولیدی منکابع  WTو
 PVبا توجه به اینککه در سکناریوی  #1سیسکت بکا مینکیم مقکدار تکوان
تولیدی توسا این منابع مواجه شده است ،بنکابراین از منکابع جکایگزین
 MTو  ESبرای تأمین مابقی کمبود توان موردنیاز استداده شکده اسکت.
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در سناریوی  #2با توجکه بکه افکزایف  %73در میکزان تکوان تولیکدی
مقدار کل توان تولیدی توسا  MTدر حدود  %13ککاهف یافتکه اسکت.
ازآنجاییکه مقدار قیمت پیشنهادی  PVبکهمراتکب پکایینتر از مقکدارش
برای  MTمیباشد ،ایکن قضکیه در مجمکوع تکأثیر مثبتکی بکر روی مقکدار
 MCPدر طول عملکرد  21ساعته سیست خواهد گذاشت .تأثیر افزایف
میزان توان تولیدی توسا  PVبر روی میزان کل دشارژ  ESنیز مشکهود
است و مقدارش در حدود  %11ککاهف نشکان داده اسکت ککه ایکن خکود
میتوانکد در بهبککود وتکعیت  SOCدر طککول عملککرد سیسککت تأثیرگککذار
باشد .مقدار کل توان تولیدشده ) (TGPدر سناریوی  #1ماکزیم مقدار
خککود را دارا بککوده و بککه ترتیککب بککه میککزان  %0/2 ،%0/1 ،%12و %8/3
نسبت به سناریوهای  #3 ،#2 ،#1و  #0افزایف نشان داده است .تحت
این شرایا الگوریت پیشنهادی سعی در افزایف انتقکال بکار از یک بکازه
زمانی به بکازه زمکانی دیگکر نمکوده و مکازاد تکوان تولیدشکده را بکه شکبکه
باالدست فروخته است .عالوهبکراین ،در سکناریوی  #1مقکدار  RLD+از
سایر سناریوها ک تر شده است.
در شکل  1میزان درصد مشارکت منابع تولید و نیز میزان انتقال بکار
از ی بازه زمانی به بازه زمانی دیگر نشان داده شده است .همانطوری
کککه از شکککل مشککاهده میشککود ،مقککدار تککوان تولیدشککده توسککا منککابع
تجدیدپذیر ( WTو یا  )PVدر سناریوهای تحت ائتالف بکا  MTافکزایف
یافته و بههمینترتیب میزان توان تولیدشده توسا  MTبا کاهف روبهرو
بوده که این حالت ،به ککاهف هزینکه تولیدکننکدگان مجموعکه ائکتالف و
افزایف درآمد آنها منجر شکده اسکت .عکالوهبکراین ،همکانطوری ککه از
شکل مشاهده میشود ،در تمکامی ائتالفهکای تشکیلشکده نیکازی بکه
خرید توان از شبکه باالدست نمیباشد.
شککککل  15مقکککدار  RLD+و  RLD-در طکککول عملککککرد  21سکککاعته
سیست را نشکان میدهکد .همانطوریککه از شککل مشکاهده میشکود،
برای سناریوهای مختلف  RLD+و  RLD-عمدتا در طول روز در ساعات
PV

یکسانی رخ داده است و تنها مقدار و انکدازه آنهکا تحکت سکناریویهای
مختلف تیییر کرده است .عمدتا در سکاعتی از روز ککه مقکدار  MCPبکاال
بوده ادر طول غرود تا نیمهشب) RLD- ،رخ داده است و ساعات اولیکه
روز که مقدار  MCPپایینتر است و نیز میزان توان تولیدی توسا منکابع
تجدیدپذیر روبهافزایف اسکت RLD+ ،اتدکاق افتکاده اسکت .نتیجکه ایکن
عمککل کککاهف چشککمگیر در قیمککت الکتریسککیته پرداختشککده توسککا
مصرفکنندگان را بهدنبال خواهد داشت.
در شکل  11مقدار  MCPدر طول عملکرد  21ساعته سیست نشان
داده شککده اسککت .همککانطوری کککه از شکککل مشککاهده میشککود ،مقککدار
 MCPعمککدتا در ائککتالف بککزرگ در بیفتککر بازههککای زمککانی نسککبت بککه
سناریوهای دیگر کاهف بیفتکری از خکود نشکان داده اسکت .دلیکل آن
میتواند افزایف مقدار انتقال بار از بازههای زمانی با مقکدار  MCPبکاال
به بازههایی با  MCPپکایین باشکد و درنتیجکه افکزایف مقکدار  RLD+در
بازههایی است که عالوهبر پایینبودن  ،MCPامکان تیذیه آن با مدیریت
مناسب دیگر منابع نیز وجود داشته است.

شکل  :8توان تولیدشده توسا منابع DER

شکل  :9درصد مشارکت هر منبع تولید در مقدار TGP

Serial no. 78
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شکل  :12مقدار  RLD+و  RLD-در هر بازه زمانی در طول عملکرد  21ساعته سیست

تولیدی توسا منابع تجدیدپذیر با در نظر گرفتن عدمقطعیت تحت ایکن
شرایا ،سه سود  MTدر تأمین تقاتکای ککل ککاهف یافتکه و درنتیجکه
مقدار درآمد مندی شده است .با توجه به افزایف تولید منابع تجدیدپذیر
در سناریوهای  #1و  #0مقدار درآمد آنها نیکز درنتیجکه بیفتکر از سکایر
سناریوها شده است.
 -6نتیجهگیری
شکل  :11مقدار  MCPدر طول عملکرد  21ساعته سیست

شکل  :12مقدار درآمد منابع تولید و مصرف در سناریوهای مختلف

مقکدار درآمکد منکابع تولیککد و مصکرف تحکت سکناریوهای مختلککف در
شکل  12نشکان داده شکده اسکت .در تمکامی سکناریوها  RLDو GRID
درآمد مندی داشته و تحت سناریوهای  #1و  #6مقدار درآمد مندی برای
 RLDاز سناریوهای دیگر ک تر بوده است .دلیل آن این است ککه تحکت
ایککن سککناریوها الگککوریت تصککمی گرفتککه اسککت کککه مقککدار بککار مصککرفی
بیفتری را به بازههای زمکانی دیگکر انتقکال دهکد .در سکناریوی  #2نیکز
بهدنبال افزایف زیاد در مقدار  TGPسه بیفتکری از تکوان تولیدشکده
بککرای تیذیککه  RLDاختصککات داده شککده اسککت .ائککتالف  MT@ESدر
سناریوی  #0ترر کرده است ،بدینمعنیکه بکا توجکه بکه افکزایف تکوان

Serial no. 78

در این مقاله ،الگکوریتمی بکرای شککلگیری سکاختار ائکتالف بکر مبنکای
روش بازیهککای همکارانککه و غیرهمکارانککه پیادهسککازی شککده کککه ممکککن
است ،ارزش ی ائتالف تحت تأثیر تنظیمکات همکارانکه سکایر بکازیگران
قرار بگیرد و تیییر نماید .عالوهبراین ،رابطه ساختارهای مختلف تشککیل
ائتالف مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته و بر روی ی شکبکه نمونکه اعمکال
شده است .بر طبز سناریوهای لحاظشده ،میتکوان نتیجکه گرفکت ککه
الگوریت ارائهشده در مدلسازی بازیگران بازار و شبیهسازی بهرهبرداری
آنها در بازار توانمند است .چون بازیگران بازار ،نهادهای پیچیکدهای بکا
ویژگیهکککا و نیازهکککای خکککات خودشکککان هسکککتند و هکککر یککک اهکککداف
منحصربهفرد خود را دنبال مینمایند ،هر ی بایستی تصمیمات خود را
در حین تعامل با دیگر بازیگران اتخاذ نماینکد .ازایکنرو ،از یک معمکاری
چند عاملی کارآمد استداده شده که شکامل آمکوزش قابلیتهکا میباشکد
بهطوریکه بازیگران قادر هستند مجددا استراتژیهای خود را با توجه به
تجربه گذشته خود و با توجه به رفتار و استراتژی دیگر بازیگران مشکخص
نمایند.
تمرکز اصلی این مقالکه بکر شککلگیری یک بکازار محلکی بکا تجمیکع
تولیدکننککدگان الکتریسککیته موجککود در  MGبککا احتسککاد بهرهگیککری از
مزیتهککای مکانیس ک پیشککنهادی و نیککز مطالعککه و پیادهسککازی برخککی از
استراتژیهای اتخاذشده در بازار توسا بازیگران بوده است .بدینترتیب
شبیهسککازی ایککن مکانیس ک  ،بهرهبککردار را در پیفبینککی میککزان تولیککد و
مصرف در هنگام تشکیل ائتالف به ویژه در بهرهبکرداری زمکان حقیقکی،
پیف و پس از تسویه بازار توانا میسازد .این در حالی اسکت ککه بایسکتی
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منابع دخیل در تشکیل ائتالف برای مجموعهای از وظایف خود ازجملکه
 قیمتگکذاری اسکتراتژی و پرداخکت،مدیریت ذخیکره تکوان الکتریککی
 یعنککی، در بککاد مکانیس ک پیشککنهادی.تولیدکننککدگان پاسککخگو باشککند
 ثابکت شکده ککه روش پیشکنهادی،طبقهبندی و مدیریت تشکیل ائکتالف
 بکککازیگران از،ویژگکککیای ارائکککه میدهکککد ککککه در محکککیا عکککدمقطعیت
انتخادهای بیفتری در جهت بهبود مقدار تابع مندعت خود برخکوردار
.میباشند
از مطالعات صورتگرفته نسبت به استراتژیهای اتخاذشکده توسکا
 میتوان نتیجه گرفت ککه اسکتراتژیهایی،بازیگران برای مذاکره در بازار
بککرای بککازیگران وجککود دارد کککه درنهایککت منجککر بککه دسککتیابی بککه نتککایج
مطلودتر برای این بازیگران خواهد شد و آنها را قادر به تأثیرگکذاری بکر
.روی پیشنهاد قیمت دیگر بازیگران و درنهایت قیمت بازار خواهکد نمکود
 بهبود مذاکرات در داخل ائتالف نیکز مکدنظر قکرار گرفتکه و،در این راستا
 ایکن،این موتوع اجازه میدهد که بکا امککان تیییکر در اعضکای ائکتالف
قبیککل مککذاکرات بککرای تمککامی اجککزار عادالنککهتر باشککد و اسککتراتژیهای
.مختلف در نظر گرفته شوند
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هاDER  مشخصات نامی: A-1 ادامه جدول
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عالئ اختصاری
توتیحات

نام کمیت
)Bidding strategy based on cooperative game (BSCG
Dispatchable/non-dispatchable resources
)Distributed energy resource (DER
)Energy storage (ES
Grand coalition
)Market clearing price (MCP
Marginal cost
)Microgrid (MG
)Microturbine (MT
)Non-responsive load (NRL

منابع قاب کنترل /غیرقاب کنترل
منابع توزیعشده انرژی
ذخیرهکننده انرژی
ائتالف بزرگ
قیمت تسویه بازار
هزینه حاشیهای
ریزشبکه
میکروتوربین
بار غیرپاسخگو

)Photovoltaic (PV

فتوولتائیک

)Responsive load demand (RLD

بار پاسخگو

)Retail electricity market/Nikaido-Isoda/Relaxation algorithm (REM-NIRA
)State-of-charge (SOC
)System buy/sell price (SBP/SSP
)Taguchi’s orthogonal array testing (TOAT
)Total generated power (TGP
)Unit commitment based on demand response (UCDR
)Wind turbine (WT

MCtMT
Grid+, GridRLD+, RLDES+,ES-

R ti / C ti / J ti , i  1, 2, 3, 4, 5
Pt A ,  tA
Pt A ,s ,  tA ,s

t
tA ,s
Ns

 tSBP ,  tSSP
P A, P A


 tf

tA

SOCt
SOC , SOC

k , kt

Serial no. 78

استرات ی قیمتگذاری برمبنای بازی همکارانه

بازار خردهفروشی برمبنای تابع نیکایدو-ایزودا و الگوریتم رهاسازی
وضعیت شارژ
قیمت خرید /فروش سیستم
تست آرایه متعامد تاگوچی
مقدار ک توان تولیدشده
برنامهریزی مشارکت واحدها برپایه پاسخگویی بار
توربین بادی
هزینه حاشیهای مربوط به  MTدر لحظه

(£) t

خرید و فروش توان توسط شبکه از /به

MG

اضافهشدن /انتقال توان به /از بار پاسخگو
شارژ /دشارژ سیستم ذخیره انرژی (باطری)
تابع درآمد /هزینه /هدف بازیگر  iدر زمان

(£) t

توان خروجی /پیشنهاد قیمت منبع  /Aشبکه در زمان

(kW,£/kWh) t

توان خروجی /پیشنهاد قیمت منبع  /Aشبکه در زمان  tتحت سناریوی

(kW,£/kWh) s

بازه زمانی
احتمال وقوع سناریوی  sبرای توان /قیمت منبع  /Aشبکه در زمان

t

تعداد سناریوهای دمقطعیت
قیمت بهینهی خرید /فروش الکتریسیته توسط شبکه توزیع از /به
حداق /حداکثر توان

(£/kWh) MG

خروجی (kW) A

راندمان الکتریکی منابع غیرقاب کنترل
قیمت پیشنهادی سوخت در لحظه
مقدار میانگین وزنی سناریوهای
وضعیت شارژ باطری در لحظه

(%) A

(£/kWh) t

دمقطعیت A

t

حداق و حداکثر وضعیت باطری در حالت شارژ و دشارژ
ماکزیمم  RLD+ / RLD-بین دو دوره متوالی برای تمامی دورههای زمانی
ثابت NRL

k , ke

نرخ بین حداکثر  RLD+ / RLD-و تقاضای

X tES 

متغیر باینری شارژ باطری در هر بازه زمانی

X tDR 

متغیر باینری توان تقاضای قاب انتقال در هر بازه زمانی

X t Grid 

متغیر باینری شبکه در خرید توان از  MGدر هر بازه زمانی

)(kW

برای تمامی دورههای زمانی
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