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( موجود در آنها در شبکههای هوشمند جهت اخذ سود باالتر یکیی ازDER2) ( و یا منابع توزیعشده انرژیED6)  رقابت بین نواحی انرژی:چکی ده
)ED های موجیود در هیرDER های موجود در یک شبکه (و یاED ، برای نیل به این هدف.مباحث مورد توجه محققان در سالهای اخیر بوده است
های شبکه همسایهای) جهت کسب سیود بیاالتر همکیاری داشیته و بیرایED های موجود درDER های دیگر (و یاED میتوانند با یکدیگر و نیز با
ها میتوانید میییار مهمیی جهیت نشیان دادن بهبیودED  تخصیص سود ناشی از تشکیل ائتالف بین. تشکیل دهند9دستیابی به این منظور ائتالف
 نوسانات تقاضا و، عالوه بر این.های موجود برای همکاری با یکدیگر به حساب آورده شودED کارایی شبکههای هوشمند در افزایش میزان مشارکت
 شیفت، در این راستا. تحت نظارت قرار گیرد7نیز تولید منابع تجدیدپذیر در سیستمهای هوشمند میتواند توسط استراتژیهای کنترل سمت تقاضا
تقاضا میتواند از طریق شیفت مقدار مشخصی از تقاضای بار از برخی دورههای زمانی به دورههای زمانی دیگر بیر مبنیای مییارهیایی شیامل پیایین
 تأثیر شیفت تقاضیای بیار بیر روی.ها صورت پذیردED  پایین بودن قیمت تسویه بازار و نیز افزایش سود حاصل از مشارکت،بودن مقدار تقاضای بار
های موجود در طول عملکرد مستقل و یا ائتالفی آنها با در نظر گرفتن عدم قطییتهای مربوطه همچنین میورد بررسییDER ها وED برنامهریزی
 متدولوژیای بر پایه روش کلونی زنبور عسل جهت حداکثر نمودن سود در یک بازار رقابتی و نیز تخصیص سود، در این مقاله.قرار گرفته شده است
 نشان داده شده است که به دلیل عیدم.های مجزا میباشند؛ ارائه شده استDER ها که هر یک از آنها نیز دارایED ناشی از تشکیل ائتالف مابین
 با افزایش تجمیع تسهیالتشان میتوانند برای کسب سود باالتر و جلوگیری از پرداخت هزینه ناشی،ها جهت اخذ تصمیمات قیمتگذاریED ارتباط
 تکتک آنها نیز متیاقباً افزایش یافتیه1 منفیت، در نتیجه این همکاری. داشته باشند5 با یکدیگر همکاری،از تولید مازاد و یا کمتر از حد تییینشده
. عملکرد الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمی بر مبنای برنامهریزی غیرخطی مقایسه شده است، در نهایت.است
. استراتژی قیمتگذاری، بار پاسخگو، تشکیل ائتالف و رقابت، بازار انرژی الکتریکی، شبکههای هوشمند:واژههای کلیدی
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Abstract: For enhancing competitiveness of energy district (ED) or distributed energy resources (DER) inside them in market, optimal
operation of these has arisen as a relevant topic. With this objective, EDs (or DERs inside them) can collaborate with other EDs in the
neighborhood system installed closer or far, forming coalitions for gaining competitiveness in the market. Profit allocation due to
coalition between EDs is as an important issue for ensuring DER resources installation in smart grids. In addition, demand fluctuations
and energy production based on renewable resources in the neighborhood systems for each ED independently can be accomplished by
demand-side management strategies that try to establish mechanisms to allow for a flatter demand curve. In this regard, demand shifting
potential can be tapped through the shifting of certain amounts of energy demand from some time periods to other time periods with
lower expected demand, typically in response to price values, to help ensure that existing generation will remain available as well as to
obtain the maximum profit with the coalition formation. The impact of the consumption shifting in the EDs and existing DERs schedule
is also considered during the conduct of both independent and coalition operations. In this paper, a methodology based on artificial bee
colony (ABC) is proposed to maximize the profit in a competitive market and allocate profit resulting from a coalition formation
between multiple EDs encompassing DERs. The results obtained shown that the disconnection of DERs resulting from pricing decisions
allows them to collaborate together with aggregated facilities to achieve higher profits due to excess production and avoid penalties due
to shortages in production and demonstrated that significant increase in the profit may persuade the producers for forming a coalition.
Eventually, performance of the proposed algorithm is compared with the developed algorithm based on non-linear programming.
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 -1مقدمه

برای نیاز به کاهش مصرف میباشد در حالی که نگرانی [ ]11برای

توسیه شبکههای هوشمند راه را برای افزایش کارایی ،بهبود قابلیت
اطمینان و مقاوم نمودن شبکههای قدرت بیش از پیش هموار نمودهاند
[ .]3-1پیادهسازی شبکههای هوشمند ،انقالبی در روش تولید و
مصرف انرژی و تبادل انرژی بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
بهوجود آورده است [ .]4یکی از مؤلفههای کلیدی شبکه هوشمند،
نواحی انرژی ) (EDنامیده میشود که دربرگیرنده منابع مختلف انرژی
توزیعشده ) (DERتجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر و بارهای پاسخگو و
غیرپاسخگو میباشند .بهعبارت دیگرED ،ها شبکههایی شامل
DERهای توزیعشدهای هستند که قابلیت تأمین توان برای
مصرفکنندگان در حین امکان تبادل توان با شبکه باالدست و یا
بهطور مستقل را دارا میباشند [ .]7-5در EDها ،بار پاسخگو )(DR4
میموالً به صورت تغییرات الگوی مصرف توسط مصرفکنندگان نسبت
به الگوی مصرف نرمالشان در پاسخ به تغییرات قیمت برق در طول
زمان میباشد .تحت این شرایط ،ممکن است پرداختهای تشویقی نیز
در نظر گرفته شود تا مصرفکنندگان را ترغیب نماید تا مصرف خود را
از بازههایی با قیمت تسویه بازار ) (MCP0باال به بازههایی با قیمت
 MCPپایینتر منتقل نمایند [ .]11-8مجموعهای از EDها میتوانند به
منظور مشارکت در تأمین تقاضای بار مصرفی با یکدیگر و به شبکه
باالدست در یک بازار محلی متصل شوند .در نتیجه ،آنها میتوانند
برای کاهش هزینههای تولید توان الکتریکی و یا حرارتی با دیگر EDها
تشکیل ائتالف دهند [ED .]13-11ها ممکن است سود بیشتری از
تشکیل ائتالف به دست آورند و یا تصمیم به خارج شدن از ائتالف
نمایند؛ اگر چنانچه برآورد نمایند که سود ناشی از تشکیل ائتالف کمتر
از سود عملکرد انفرادی آنها میباشد.
عالوه بر این ،به منظور ترغیب مصرفکنندگان موجود در این

توزیع توان  DRو  DERبرای تدارکات انرژی و رزرو بهطور همزمان

EDها بایستی راهکارهایی برای مدیریت بهینه DRها اتخاذ شود؛ تا
اینکه آنها انگیزه الزم برای مشارکت بیشتر را داشته باشند .در این
راستا ]14[ ،مروری بر استفاده از برنامه  DRدر شبکههای قدرت ضمن
نشان دادن حالتهای موفق و موانع موجود بر سر راه استفاده از آن
ارائه داده است .تمرکز اصلی [ ]15بر روی دیدگاه اپراتور شبکه توزیع
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میباشد .از نقطه نظر شبکه ،کار ارائهشده در [ ]17اثر شیفت بار بر
روی شاخصه قابلیت اطمینان نشان داده شده است .عالوه بر این،
متدولوژی پیشنهادشده در [ ]11اشاره به مشارکت  DRدر بهبود
شاخصه قابلیت اطمینان با هدف منظور نمودن عدم قطییت مربوط به
مصرفکنندگان میباشد.
کارهای ارائهشده قبلی عمدتاً اشاره به میرفی پتانسیل  DRو
نفوذپذیری  DERدر سیستمهای مجزا و در شبکههای هوشمند و یا
تأثیر آنها بر روی شرایط زیستمحیطی دارد .متدولوژی پیشنهادشده
در مقاله حاضر بیشتر بر روی امکانسنجی مشارکت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان به منظور شرکت در برنامه  DRبرای کاهش همزمان
قیمت برق و افزایش سود تولیدکنندگان تمرکز دارد .مدل ارائهشده
همچنین به منابع  DERموجود در هر  EDاین امکان را میدهد که
بهطور شایستهای مقدار توان بهینه خود را در برنامه  DRمدیریت
نمایند .مشخصههای منابع  DERو  DRبهعنوان پارامترهای ورودی و
قیود مدل بهینهسازی در نظر گرفته شدهاند .عالوه بر این ،راهکاری به
منظور برنامهریزی همزمان DERهای موجود در EDها و
مصرفکنندگان برای مشارکت در برنامه  DRتوسیه داده شده است .در
این راستا ،منابع  DERالکتریکی و حرارتی و  DRمطابق با قیود
عملکردشان و پیشنهاد قیمتشان مدیریت میشوند .مسئله بهینهسازی
پیشنهادی به حداکثر نمودن سود اخذشده توسط هر  EDبهطور
انفرادی و یا عملکرد ائتالفی با سایر EDها و یا کمینه نمودن هزینه
آنها کمک مینماید .برای نیل به این هدف ،دادن این امکان به EDها
برای افزایش توان تولیدیشان و تأمین کمبود توان مورد نیازشان با اخذ
تصمیمگیریهای همکارانه با دیگر EDها به موجب داد و ستد توان
مابین آنها ،مدنظر قرار گرفته است .بهعنوان مثالED ،ها میتوانند با
همکاری ،توان مصرفی مصرفکنندگان خود را با قیمتی به مراتب
پایینتر از زمانی که بهطور مستقل عمل مینمایند ،تغذیه نمایند .عالوه
بر اینED ،ها میتوانند پیشنهاد قیمت خود را با در نظر گرفتن
استراتژی اتخاذشده توسط دیگر EDها جهت اخذ سود بیشتر تغییر
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نمایند .برای به دست آوردن حداکثر سود در همکاری ،توجه شده است
که هر  EDمیتواند با مشارکت بخشی از DERهای خود و یا کل آنها
در ائتالف شرکت نماید .آنها میتوانند تأثیر افزایش تیداد DERهای
شرکتکننده در ائتالف بر روی عدم تیادل ،کارایی و سود اخذشده
بهطور توأمان نیز مورد بررسی قرار دهند .در این روش ،مادامیکه یک
رویداد  DRشناسایی شد (برای یک و یا چندین بازه زمانی ناشی از
ظرفیت توان تولیدشده و یا پیشنهاد قیمت) ،منابع قابل دسترس DER
و  DRبهطور بهینه با لحاظ نمودن قیود پیادهسازیشدهای که بیانگر
عملکرد کلی بازیگران تولیدکننده و مصرفکننده میباشند ،برنامهریزی
میشوند .برنامه  DRپیادهسازیشده بر مبنای مدل  DRتشویقی ،در
حالتی که مصرفکنندگان بر مبنای کاهش مصرف واقیی خودشان
تشویق شدهاند ،ارائه شده است .کارهای قبلی انجامشده تنها استفاده از
 DRبرای بازه زمانی مشخص را بدون در نظر گرفتن شیفت
مصرفکنندگان مابین بازهها و در نتیجه صرفنظر از بررسی تأثیر
شیفت مصرف در بازههایی پیشبینیشده را مورد ارزیابی قرار دادهاند.
عالوه بر این ،اثرات در ارتباط با اتصال DERها و مشاهده اثرات تشکیل
ائتالف مابین EDها آدرسدهی نشدهاند .در ساختار ارائهشده ،عدم
قطییتهای مربوط به DERهای تجدیدپذیر ،تقاضای بارهای
الکتریکی/حرارتی و قیمت تسویه بازار نیز توأمان مدنظر قرار گرفته
شده است.
از آنجایی که برخی از EDها ممکن است مشارکت بیشتری در
تشکیل ائتالف نسبت به سایر EDها داشته باشند ،سئواالت کلیدی زیر
مطرح میشوند:
 -1توزیع نهایی توان مازاد تولیدشده توسط EDهای
شرکتکننده در هر ائتالف به چه صورتی میباشد؟
 -2اهمیت میزان مشارکت هر  EDدر هر ائتالف مشخص به چه
صورتی میباشد؟
 -3چگونه میتوان سود را مابین مشارکتکنندگان در تشکیل
ائتالف بهطور عادالنه تقسیم نمود؟
نوآوری اصلی ارائهشده در این مقاله در طراحی استراتژیهای
همکارانه بین EDها در شبکه توزیع بوده که اجازه مبادله توان با
قیمتی پایینتر ،کاهش عدم تیادل و افزایش کارایی برای دستیابی به
حد باالی تولید انرژی را به سیستم میدهد .هر ائتالف تشکیلشده
شامل EDهایی است که دارای مازاد توانی هستند که میتوانند آن را
به EDهایی که برای پاسخگویی به مصرفکنندگان خود نیاز به توان
دارند ،انتقال دهند و یا بفروشند .در داخل هر ائتالفED ،ها هماهنگی
انتقال توان بین یکدیگر را از طریق یک سیستم مدیریت انرژی
) (EMS3با استفاده از روش بهینهسازی بر پایه الگوریتم بهینهسازی
کلونی زنبور عسل )( (ABC68پیادهسازیشده در محیط نرمافزار
 )MATLABاز نقطه نظر تییین سود حداکثر برای هر یک از EDها
انجام میدهند .الگوریتم پیشنهادی (نامگذاریشده به صورت EMS-
 )ABCمیتواند ائتالف بهینه را به همراه دستیابی به حالت تیادل در
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حد مطلوب تشکیل داده و نیز با افزایش تیداد EDها به راحتی میتواند
خود را با شرایط جدید تطبیق دهد .عالوه بر این ،برای بررسی عملکرد
الگوریتم پیشنهادی ،نتایج حاصله آن با نتایج بهدستآمده از الگوریتم
پیادهسازیشده برای  EMSبه روش برنامهریزی غیرخطی )(NLP66
(نامگذاریشده به صورت  )EMS-NLPمقایسه شده است .نوآوریهای
این مقاله در راستای پاسخ به سئواالت مطرحشده قبل ،میتوانند به
صورت زیر خالصه شوند:
 -6پیشنهاد ساختاری برای شبکههای همسایهای برای بازیگران
شرکتکننده در بازار استخری با پیشنهادهای قیمت تابع عرضه .62این
مدل یک مدل غیرخطی بوده که قادر است زمانی که بازیگران تمایل به
تشکیل ائتالف از خود نشان میدهند ،مقدار توان و پیشنهاد قیمت
بهینه منابع تولید و مصرف را تییین نماید .برای این منظور ،مدل
ریاضی جامیی ارائه شده و نشان داده شده است که به راحتی قابل
تیمیم به ساختارهای دیگر و انیطافپذیر میباشد؛
 -2فرموله نمودن یک استراتژی مدیریت سمت تقاضای ویژه بر
مبنای حل مسئله بهینهسازی برای حداکثر نمودن سود کل شبکه
تحت مطالیه و متأثر از مقدار تقاضای بار و قیمت تسویه بازار.

 -2نمای کلی از ایده ارائهشده
مسئله مطرحشده بر روی یک شبکه همسایهای پیادهسازی شده است.
شبکه همسایهای شبکهای است که در آن چندین  EDو نیز
ساختمانهای متداول ) (CB69به یکدیگر و به شبکه سراسری متصل
میباشند .تحت این شرایط ،هر  EDدارای یک جمعکننده 67بوده و
خردهفروش 65این قابلیت را دارد که در بازههای زمانی مختلف در
صورت مازاد توان به جمعکنندههای دیگر ،توان بفروشد و در صورت
کمبود ،نیاز خود را تأمین کنند .بارهای  CBتنها خریداران توان
هستند و بارهای مصرفیشان غیر قابل کنترل میباشد .این EDها به
ارائه ساختار بازار محلی نیاز دارد که در آن حتیالمقدور توانایی و
پشتیبانی مقدار تقاضای بار داخلی خود با کمترین مقدار هزینه برق
برای مصرفکنندگان داخلی و نیز افزایش سود کسبشده برای صاحب
ساختار تحت مطالیه را به دنبال داشته باشد .زمانی که یک  EDمازاد
تولید دارد ،این  EDقابلیت فروش توان به سایر EDها ،شبکه باالدست
و CBها را دارد .این توان مازاد میتواند برای تغذیه هر یک از این
منابع بسته به پیشنهاد قیمت آنها اختصاص داده شود .عالوه بر این،
اگر چنان که  EDبا کمبود توانی مواجه شود ،میتواند کمبود توان خود
را با خرید از EDهای دیگر و یا شبکه باالدست بسته به پیشنهادها
قیمتی که ارائه نمودهاند ،جبران نماید .عملکرد و مدیریت EDها
میتواند توسط یک کنترلر مرکزی 61کنترل بشود .هدف مهم این
ساختارها ،استفاده حداکثری از منابع تجدیدپذیر و موجود در  EDو
نیز مدیریت بهینه بارهای موجود در آن در حین برآورده شدن تابع
منفیت برای هر دو طرف تولیدکننده و مصرفکننده میباشد .در
ساختار پیشنهادی ،متغیرهای تصمیمگیری هم از جنس کمیت 64و هم
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از جنس قیمت( 60پیشنهادهای قیمت منابع تولید و مصرف) میباشند؛
در نتیجه از مدل تابع عرضه استفاده شده است .عملکرد EDها برای
یک روز مشخص بر مبنای داده ساعتی و با این فرض است که برای هر
روز عملکرد مشابهی میتواند در شبکه رخ دهد ،صورت پذیرفته شده
است .مسئله مطرحشده یک مسئله چندپریودی بوده و برای اهداف
زمانبندی و برنامهریزی منابع تولید روزانه-ساعتی و نه زمان-حقیقی
تحلیل شده است .اگرچه روش ارائهشده به راحتی میتواند برای اهداف
زمان-حقیقی نیز تیمیم داده شود .شماتیک سیستم با شبکههای
همسایهای در شکل  6نشان داده شده است.
Thermal line
Electrical line
ES
RLD
Non-dispatchable DER
Dispatchable DER

STP
ABC

ED #N

CB #K

CB #2

MCP
MCP-1

MCP-2

ABC-1

ABC-2

شکل  :2ساختار پيشنهادشده برای پيادهسازی EMS-ABC

شبهکد مربوط به این ساختار نیز در الگوریتم  1ارائه شده است.

ED #1

CB #1

شکل  :1ساختار کلی از شبکه همسايهای

 -3پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی
در این مقاله ،یک سیستم مدیریت انرژی بر پایه روش کلونی زنبور
عسل (به اختصار  EMS-ABCنامیده شده است) ،پیادهسازی شده
است .نحوه پیادهسازی الگوریتم اصالحشده  ABCو وجه مشخصه آن با
الگوریتمهای متداول  ABCدر ] [4بهطور کامل تشریح شده است.
ساختار پیشنهادشده برای پیادهسازی  EMS-ABCدر شکل  2نشان
داده شده است .همان طوری که از شکل مشاهده میشود ،این ساختار
از واحدهایی شامل واحد عدم قطییت ،واحدهای  ABC-1/2و واحد
 MCPتشکیل شده است .در ابتدا ،پس از مقداردهی اولیه ورودیها،
اخذ مشخصات ادوات نصبشده در سیستم و نیز پارامترهای کنترلی
الگوریتم  ،ABCدادههای پیشبینی شامل تشیشع خورشید ،سرعت باد،
توان تقاضای بار الکتریکی/حرارتی و قیمت پیشبینی الکتریکی به واحد
عدم قطییت ارسال میشود .سپس ،واحد بهینهسازی  ABC-1به منظور
 )  MCPاجرا میشود .با توجه
  MCPو
تییین مقدار ( MCP-1یینی
t
t
به مقدار  MCP-1بهدستآمده ،مدیریت سمت تقاضا به منظور بهبود
منحنی تقاضای بار و بهبود آن با توجه به تابع هدف تیریفشده در
 ABC-2مجدداً اجرا میشود .پس از تسطیح منحنی تقاضای بار و
اطمینان از کاهش  MCPپس از اعمال برنامه ( MCP-2 ،DRیینی
 tMCPو  ) tMCPمحاسبهشده و به اپراتور بازار اعالم میشود .در
شکل  2خطوط سیاه و ممتد نشاندهنده روند اجرای  ABC-1بوده و
خطوط خاکستری منقطع بیانگر اجرای  ABC-2برای تییین MCP-2
میباشد .مقادیر پروفایل بارهای الکتریکی و حرارتی هر  ،EDقیمتهای
برق ،توان پیشبینی تولیدشده توسط منابع  WTو  STPدر هر بازه
زمانی در ضمیمه ارائه شده است.
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DR
MCP-1

ABC-1

-

الگوريتم  :1الگوريتم EMS-ABC

-

دريافت اطالعات مربوط به شبکه تحت مطالعه
While(t<=24) do
واحد عدم قطعيت

Control Centre
ED #2

WT

-

 -1تولید سناریوها به همراه احتمال وقوع مربوط به پارامترهای عدم
قطییت بارهای الکتریکی و حرارتی ،منابع تجدیدپذیر
( )WT,STPو قیمتها ( )MCP, SBP, SSPدر طول عملکرد
روزانه؛
-

واحد ABC-1

 -2مقداردهی اولیه تمامی متغیر تصمیم با توجه به قیود فنی و
اقتصادی مربوط به منابع و EDها؛
 -3محاسبه مقادیر بهینه منابع و آفرهای پیشنهادی بهینه با ABC
با هدف حداکثر نمودن سود (بسته به نوع ائتالف شکلگرفته)
برای  27ساعت یک روز؛
 -4محاسبه قیمت تمامشده برق و حرارت برای  27ساعت؛
-

واحد ABC-2

-5

مقداردهی اولیه تمامی متغیر تصمیم و نیز تقاضای بار جدید
(بین  %58بیشتر مقدار پیشبینیشده و  %78کمتر از مقدار
پیشبینیشده)؛
محاسبه مقادیر بهینه  DRبا هدف کمینه نمودن قیمت MCP
در طول عملکرد روزانه سیستم؛
تشکیل جمییت اولیهای از توان خروجی منابع و آفرهای
پیشنهادی (با در نظر گرفتن شکل بار جدید بهطوری که قیود
نیز برآورده شوند)؛
محاسبه مقادیر بهینه منابع و آفرهای پیشنهادی بهینه با ABC
با هدف حداکثر کردن سود (در عملکرد انفرادی و نیز ائتالفی
EDها) برای  27ساعت یک روز؛
محاسبه قیمت تمامشده برق و حرارت برای  27ساعت؛

-6
-7

-8

-9

10- End while

در ادامه ،وظیفه و عملکرد هر یک واحدهای موجود در ساختار
پیشنهادی به اختصار تشریح شده است.
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 -1-3واحد عدم قطعیت
با توجه به تیداد باالی عدم قطییتهای موجود در محیط تجدید
ساختاریافته ،در چنین ساختاری نمیتوان صرفاً از تجزیه و تحلیل
حساسیت به متغیرهای بیرونی پیشبینیشده استفاده نمود [ .]9تجزیه
و تحلیل سناریو روش مناسبی جهت در نظر گرفتن عدم قطییتهای
موجود در شبکه تحت مطالیه میباشد [ .]2سناریوها به صورت اتفاقات
محتمل مجموعهای از متغیرهای بیرونی در بازههای زمانی
مشخصشده میباشد .این سناریوها باید به گونهای باشد که
محتملترین اتفاقات را در نظر بگیرد؛ اما تیداد این سناریوها جهت
سادگی نباید زیاد باشد .سناریوهای ایجادشده جهت تجزیه و تحلیل
استراتژیهای مختلف استفاده میشود .بحث در خصوص چگونگی
ایجاد سناریو و اعمال عدم قطییت خارج از محدوده کاری این مقاله
بوده و به دلیل محدودیت تیداد صفحات از ارائه آن خودداری شده
است .برای اخذ اطالعات بیشتر در رابطه با ایجاد سناریو و نحوه به
دست آوردن احتمال هر سناریو به [ ]2مراجیه شود.
 -2-3واحدهای ABC-1/2
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مدیریت سمت تقاضای پیشنهادشده توسط الگوریتم  ABC-2در شکل
 9نشان داده شده است .همانطوری که از شکل مشاهده میشود،
مواقیی که مقدار  MCPاز حد میینی بیشتر شده باشد ،تقاضای بار در
محدوده مورد نظر از آن بازه زمانی به بازه زمانی دیگر با  MCPپایینتر
شیفت داده میشود .تییین مقدار و زمان تغذیه میزان مقدار تقاضای
بار توسط الگوریتم  ABC-2تییین میشود.
 -3-3واحد MCP

در این واحد ساختار بازار استخری بر مبنای مناقصه دوسویه پیادهسازی
شده است .اطالعات مربوط به تمامی توانهای الکتریکی/حرارتی و
پیشنهادات قیمت منابع تولید /مصرف به این واحد ارسال شده و بر
مبنای ساختار بازار استخری محل تقاطع منحنی کمیت بر حسب
پیشنهاد قیمت منابع تولید و مصرف ،مقدار  MCPرا در اختیار اپراتور
بازار میگذارد .نحوه محاسبه مقدار  MCPو پیادهسازی بازار استخری بر
پایه مناقصه دوسویه خارج از محدوده کاری این مقاله میباشد .به دلیل
محدودیت صفحه از ذکر مطالبی در این خصوص اجتناب شده است.
برای اخذ اطالعات بیشتر در این خصوص به [ ]11مراجیه شود.

سیستم مدیریت انرژی ارائهشده در این مقاله در دو مرحله اجرا شده
است که اهداف منظورشده برای هر یک از آنها به شرح زیر میباشد:
ABC-1 -1
MCP
MCP
D,i
STP,i
D,i
WT,i ،
.  t ،  t ، P ، Pt,e ، Pt,e
اطالعات ورودی:
P
t,h

t,h

متغیر تصمیم :توان الکتریکی/حرارتی تولیدشده توسط منابع
تولید ،توان شارژ/دشارژ  ESو  ،TESتوان الکتریکی/حرارتی مبادلهشده
بین EDها و شبکه باالدست ،تمامی پیشنهادهای قیمت خرید/فروش
مربوط به DERهاED ،ها و مصرفکنندگان.MCP-1 ،
اهداف :تییین مقادیر بهینه توان تولیدشده منابع الکتریکی/حرارتی
به نحوی که سود حاصله این منابع حداکثر شود .تابع هدف تیریفشده
در این واحد از سه بخش مجزا شامل حداکثر نمودن سود (ناشی از
عملکرد مستقل EDها و یا عملکرد ائتالفی آنها) ،برقراری تیادل
حرارتی و بهبود وضییت  SOCدر  ESو  TESتشکیل شده است.
ABC-2 -2
اطالعات ورودیWT,i ، STP,i ، D,i ، D,i :
.  MCP
,  MCP
، Pt,e
Pt,e
t
P
P
t
t,h

t,h

متغیر تصمیمi ,M ، i  , M ، Pi ,M ، P j, i ، P j,i :
،  tj,, ei ، Pi , M ، Pt,e
P
t,e
t,e

t,h

t,h

t,h

DR ,i ، P DR  ,i ، FU j,i ، XCHP,i ، j,i
.  MCP
,  MCP
، Pt,e
t
t
 t,h
t
t
t,e

اهداف :تییین میزان مشارکت مصرفکنندگان در برنامه  DRو
تییین مقدار توان تولیدشده توسط منابع تولید به نحوی که سودشان
حداکثر شود .برای دستیابی به این اهداف ،بهبود پروفایل تقاضای بار
با استفاده از  MCP-1مدنظر قرار گرفته شده است .تحت این شرایط،
تقاضای بار شیفتدادهشده از یک بازه زمانی با  MCPباال به بازه زمانی
دیگر ) (DR-با  MCPپایینتر در طول عملکرد 24ساعته سیستم
میادل با بار اضافهشده ) (DR+در بازههای زمانی با  MCPپایینتر
تییینشده توسط الگوریتم  ABC-2در نظر گرفته شده است .عملکرد

Serial no. 80

شکل  :3نحوه مديريت سمت تقاضا بر پايه  MCPدر الگوريتم ABC-2

 -4پیادهسازی ریاضی مسئله
شبکه تحت مطالیه در شکل  4نشان داده شده است .همانطوری که از
شکل مشاهده میشود ،منابع ذخیرهکننده توان الکتریکی و حرارتی در
EDهای  #Aو  #Cبه منظور ذخیره توان الکتریکی و حرارتی تولیدشده
مازاد در این EDها تیبیه شده است .ظرفیت و تیداد تجهیزات
نصبشده در هر  EDدر جدول ضمیمه  1ذکر شده است .در ابتدای
بازه برنامهریزی ،عملگر هر  EDبرای عملکرد انفرادی (یینی }،{A
} {C} ،{Bو } ،){GRIDتشکیل ائتالف دودویی با دیگر EDها (یینی
} {AC} ،{ABو } ،){BCتشکیل ائتالف سهتایی (یینی } ){ABCو نیز
پیشنهاد قیمت برای خرید/فروش تصمیم میگیرد .عالوه بر این،
پروفایلهای بارهای الکتریکی و حرارتی EDها و قیمتهای برق برای
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خرید و فروش و شکل موج توان خروجی تولیدشده توسط  WTو
در شکلهای ضمیمه  6و  2نشان داده شده است.

STP

Community system boundary

Direct thermal
connection
Community’s
electricity grid

TES

Elec.

CHP GB

CHP GB

Gas

Gas

Elec.

ES WT

منهای هزینه ناشی از خرید توانهای الکتریکی/حرارتی از سایر
ساختمانها به منظور برآورده نمودن کامل توان مورد نیاز ساختمان iام
میباشد .بخش آخر میادله نیز مقدار توان الکتریکی خریداریشده از
شبکه باالدست برای تأمین تقاضای بار ساختمان iام را نشان میدهد.
 -2سود ناشی از عملکرد ائتالفی  ED #iو

Control
Exported Centre
electricity

ED #A
Heat

STP EHP

EB

Elec.

Heat

ED #C

ED #B
Heat

مدیریت شیفت تقاضای مقید . . .

, M  i

EDS
Delivered
electricity

M

( M  i ) ED #M

 Pr ofit   Pr ofit @  Pr ofit

() 2
 -3سود شبکه باالدست

i

t

t

,i
GR ,i
,i
 Pt,e
 GR

t,e
t,e
 Pt,eGR ,i  GR

Delivered gas
FDS

t

Profit GRID 

t,i

() 3

شکل  :4شماتيک سيستم تحت مطالعه

در ادامه ،مدل ریاضی هر یک از واحدهای شکلگرفته در ساختار
پیشنهادی ارائه شده است.
 -1-4توابع هدف
توابع هدف تیریفشده در هر دو  ABC-1و  ABC-2بر مبنای مسئله
تصمیمگیری مربوط به حداکثر نمودن سود انفرادی هر  EDدر شرایط
کار مستقل و یا سود ناشی از مشارکت آنها در همکاری ائتالفی مابین
یکدیگر ،میباشد .با این تفاوت که مقدار سود ناشی از مشارکت
مصرفکنندگان در برنامه  DRدر تابع هدف مسئله  ABC-2لحاظ شده
است .در ادامه ،مدل ریاضی مسئله مطرحشده در این مقاله ارائه شده
است.

 -2-1-4تابع هدف ABC-2

توابع هدف تیریفشده در این قسمت مسئله شبیهسازی دقیقاً مشابه با
توابع هدف تیریفشده برای  ABC-1بوده با این تفاوت که مقدار سود
ناشی از مشارکت مصرفکنندگان در برنامه  DRنیز بایستی مدنظر قرار
گیرد .از اینرو ،عبارت زیر به تمامی میادالت ( )9(-)6بایستی اضافه
شود:
() 4

PtDR ,i  tDR ,i  PtDR ,i  tDR ,i

 -2-4قیود فنی و اقتصادی مسئله
 -1-2-4قیود پیشنهاد قیمت الکتریکی و حرارتی
j,i

 -1-1-4تابع هدف ABC-1

() 5

سناریوهای مختلفی که برای تیریف توابع هدف در نظر گرفته شده
است ،عبارتاند از:
 -1سود ناشی از عملکرد مستقل ساختمان ED #i





j,i
j,i
j,i
j,i


Pt,e
  t,e
 Pt,h
  t,h


 ji


i ,M
i ,M
i ,M
i ,M  
 Pt,e
24



P


t,e

t,h
t,h

   t
Pr ofit i  max

  Pi ,M  i ,M  Pi ,M  i ,M  
i
t 1  M i 
t,e
t,e
t,h
t,h  


GR ,i
GR ,i
GR ,i
GR ,i
  t,e
 Pt,e
  t,e
  Pt,e






 

 FU tj,i  ng



j,i
j,i
e/h
 t,e/h
 e/h

 ej,iبرای منابع تجدیدپذیر میتواند صفر در نظر گرفته شده و
برای منابیی که سوخت مصرف مینمایند ،میتواند با محاسبه مقدار
هزینه حاشیهای الکتریکی ) (MCe63منبع مورد نظر تخمین زده شود.
 MCeبرای منبع مصرفکننده سوخت از رابطه زیر محاسبه میشود:
 ng

()1

j,i
Pt,e

ej,i

j,i
MCt,e


همچنین hj,i ،میتواند میادل مقدار هزینه حاشیهای حرارتی
) (MCh28در نظر گرفته شده و از رابطه زیر محاسبه شود:

ji

 ng

j,i
Pt,h
hj,i

j,i
MCt,h


() 1
بخش اول سمت راست میادله ( )6بیانگر مقدار درآمد ناشی از
تولید توانهای الکتریکی/حرارتی تولیدشده توسط  DER #jموجود در
 ED #iمیباشند .بخش دوم سمت راست این میادله میادل مقدار
هزینه پرداختشده برای تأمین سوخت مورد نیاز منابع حرارتی
میباشد .بخش سوم در سمت راست میادله ( )6بیانگر درآمد ناشی از
فروش توانهای الکتریکی/حرارتی فروختهشده به سایر ساختمانها

() 8
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() 7

 -2-2-4قیود توان الکتریکی/حرارتی تولیدشده/مصرفی توسط
منابع
 قيدهای  ESو ]11[ TES
ES

ES,i
 PeES  Pt,e
 Pe

. . . مدیریت شیفت تقاضای مقید
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ED #i قيد تعادل توان الکتريکی و حرارتی
D,i
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EHP,i
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Pt,e
 Pt,e
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GR ,i
 Pt,e
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Pt,h

CHP,i
 Pt,h



M i


i



i ,M
Pt,e
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t
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TES,i
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SOCTES,i
t 1  SOCINI

)15(

]11[ ED #i  درCHP  قيدهای
CHP,i

CHP,i
PCHP,i
 Pt,e
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e

CHP,i
Pt,e

  Pt,hCHP,i  Pt,hGB,i  Pt,hEHP,i  Pt,hEB,i  Pt,hTES ,i 
i
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SOCES,i
t 1  SOCINI
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t
t 1  h

  Pt,eGR ,i  Pt,eCHP,i  Pt,eWT,i 
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Pt,h
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Pt,e

TES

  Pt,eD,i  Pt,eES ,i  Pt,eEHP,i  Pt,eEB,i  Pt,eGR ,i 


) 9(

TES,i
 PTES
 Pt,h
 Ph
h

 قيد تعادل کل توان الکتريکی و حرارتی شبکه
i

ES

)11(

 FUCHP,i
1t,e  XCHP,i
2t,e
t
t

)17(

CHP,i
Pt,h
 FUCHP,i
 1t,h  XCHP,i
 2t,h
t
t

)18(



D,i  0
Pt,e

)31(

DR ,i
D,i
  Pt,e    Pt,e
if  MCP
  tMCP

t
   DR ,i
,i
t  t
  Pt,e
  PtDR
,e


)32(
) نشان میدهد که اگر چنان که مقدار قیمت تسویه92( رابطه
t   کوچکتر از مقدار تسویه بازار در بازه زمانیt بازار در بازه زمانی

 به بازهt   میتواند بخشی از بار پیشبینیشده در بازه زمانی،باشد
. شیفت داده شودt زمانی

]11[ ED #i  درEHP  قيدهای
EHP,i
EHP,i
Pt,h
 Pt,e
 COPt

)19(

EHP
EHP,i
0  Pt,h
 Ph

)21(

]11[ ED #i  درGB  قيدهای
GB,i
0  Pt,h


GB,i
Pt,h

GB
Ph

)21(

 GB,i
 FUGB,i
h
t,h

)22(

D,i
D,i  Pt,e
if t  t  Pt,e

)33(
) نشان میدهد که در یک بازه زمانی میین نمیتواند33( رابطه
.شیفت بار و یا انتقال بار به همان بازه زمانی وجود داشته باشد

]11[ ED #i  درSTP  قيدهای
a (t  t ) a (t  t )2
PhSTP,i  A  G (0  1 m  a  2 m  a )
G
G

 بحث و بررسی نتایج-5
 بهED ساختار پیشنهادی بر روی شبکه تحت مطالیه که شامل سه
 که هرکدام از آنها نیز دربرگیرنده انواع مختلفی ازC  وB ،A نامهای
 تست و ارزیابی،منابع تولید و مصرف الکتریکی و حرارتی میباشند
.شده است
هاED  سهم توان الکتریکی تولیدشده توسط هر یک از5 در شکل
و شبکه باالدست نسبت به توان کل الکتریکی تولیدشده نشان داده
 مقدار بار مصرفی ساختمان،هاED  در شرایط کار مستقل.شده است
 نسبت به زمانی که با دیگر ساختمانها ائتالف تشکیل میدهد#A
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حداکثر شده است .علیرغم اینکه مقدار بار مصرفی در این ساختمان
تحت تمامی شرایط در طول عملکرد روزانه سیستم تقریباً مشابه بوده و
مقدار  ES SOCتنها در حدود  %17مواقع بیشتر از  %51میباشد ،از
اینرو مقدار افزایش توان بار مصرفی ساختمان  #Aناشی از خرید توان
از ساختمانهای دیگر بوده است .پس از تشکیل ائتالف ساختمان #A
با دیگر ساختمانها ،مقدار توان فروختهشده از جانب  ED #Aکاهش
محسوسی پیدا نموده و سهم توان تولیدی شریک این  EDدر تأمین
توان مورد نیاز افزایش پیدا نموده است .میزان افزایش بار مصرفی
ساختمانها پس از مشارکت در مدیریت سمت تقاضا برای تمامی
سناریوها در حدود  %8 ،%9و  %15به ترتیب برای ساختمانهای ،#A
 #Bو  #Cبوده است و تشکیل ائتالف عمدتاً بر روی میزان فروش
ساختمانهای شرکتکننده در ائتالف تأثیر میگذارد.

مدیریت شیفت تقاضای مقید . . .

مقدار سهم توان حرارتی تولیدی ساختمانها در شکل  7نشان
داده شده است .همانطوری که از شکل مشاهده میشود ،حداکثر توان
حرارتی تولیدشده توسط  ED #Aزمانی است که این ساختمان بهطور
مستقل به دنبال حداکثر نمودن سود خود باشد .به تدریج با تشکیل
ائتالف با دیگر ساختمانها سهم تولید توان حرارتی در این ساختمان
کاهش قابل مالحظهای نموده و در ائتالف بزرگ به حداقل مقدار خود
رسیده است .این شرایط برای ساختمان  #Bنیز صدق مینماید .این در
حالی است که این رویه برای ساختمان  #Cکامالً عکس شده است.
زمانی که ساختمان  #Cمشارکت بیشتری در تأمین توان حرارتی مورد
نیاز داشته است ،تنها در حدود  %8بازههای زمانی مقدار

TES SOC

بیشتر از  %51بوده و در نهایت ساختمان  #Cبا به سرویس آوردن
 TESسیی در تأمین توان حرارتی کل شبکه نموده است .این در حالی
است که در سایر موارد در بیشتر از  %17مواقع مقدار

TES SOC

بیشتر از  %51بوده است.

شکل  :5درصد سهم هر ناحيه انرژی نسبت به ميزان کل توان
توليدشده در شبکه

در شکل  1سهم هر ساختمان در تأمین مقدار تقاضای بار مورد
نیاز شبکه تحت مطالیه نشان داده شده است .همانطوری که از شکل
مشاهده میشود ،مقدار توان تولیدشده توسط  ED #Aدر شرایط کار
مستقل و در هنگام تشکیل ائتالف با ساختمان  #Bحداکثر مشارکت را
داشته ولی پس از تشکیل ائتالف با  ED #Cمقدار آن کاهش محسوسی
نموده است .در سناریوی } {ACعلیرغم کاهش سهم تولید الکتریکی
ساختمان  #Aبا این وجود دیگر ساختمانها و شبکه باالدست مقدار
توان تولیدی آنها نسبت به شرایط کار مستقل افزایش نشان داده
است .همانطوری که از شکل مشاهده میشود ،کمینه سهم تولید ED
 #Aدر شرایطی رخ میدهد که هدف حداکثر نمودن سود شبکه
باالدست میباشد .این در حالی است که سهم توان تولیدی  #Bدر
حالی که هدف حداکثر نمودن سود  #Cمیباشد ،کمینه مقدار را دارا
بوده و برای ساختمان  Cاین مورد تحت شرایط } {ABCرخ داده است.
به عالوه ،این شکل نشان میدهد که تشکیل ائتالف بزرگ مابین
ساختمانها منجر به تقسیم سهم تولید آنها شده و مابهالتفاوت توان
مورد نیاز را از شبکه باالدست میتواند خریداری نمایند.

شکل  :6درصد توان مصرفی هر ناحيه انرژی نسبت به کل توان
مصرفشده در شبکه

Serial no. 80

شکل  :7درصد سهم توان حرارتی توليدشده توسط نواحی انرژی

در شکل  8مقدار  SOCدر  ESو  TESنشان داده شده است.
مقدار  ES SOCدر تمامی سناریوهای کار مستقل ساختمانها در
حدود  %17بیشتر از  %51شده است .در سناریوی } {ABمقدار
 SOCدر بیشتر از  %37/5مواقع بیشتر از  %51بوده که بهترین
شرایط را در بین سناریوهای اعمال شده دارا میباشد .این در حالی
است که پس از تشکیل ائتالف ساختمان  #Aبا ساختمان  #Cمقدار
 ES SOCتنها در  %21مواقع به بیشتر از  %51رسیده است و این
مورد باعث کاهش قابلیت اطمینان سیستم در مواجهه با تأمین توان
مورد نیاز ساختمان  #Aزمانی که از سایر ساختمانها و یا شبکه
باالدست قطع شده است ،میشود .نکته قابل مالحظه این است که در
سناریوی تشکیل ائتالف بزرگ تنها در  %12/5بازه های زمانی مقدار
 ES SOCبیشتر از  %51بوده و در سایر موارد  ESدر حالت دشارژ
شدن عمل نموده است .در سناریوی } {GRIDدر تمامی بازهها ES
در حالت دشارژ شدن عمل نموده و همواره از مقدار  SOCکاسته
شده است .در خصوص  TES SOCنیز همانطوری که از شکل
مشاهده می شود ،مقدارش در شرایط درگیر بودن ساختمان  #Cبه
شدت کاهش پیدا می نماید .در شرایطی که هدف حداکثر نمودن
سود سایر ساختمانها به جز  #Cمی باشد ،مقدار  TES SOCدر اکثر
مواقع بیشتر از  %51بوده و  TESسهم کمتری در تأمین توان
حرارتی مورد نیاز شبکه دارا میباشد.
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الف) ES SOC

ب) TES SOC

شکل  :1وضعيت  ES SOCو  TES SOCدر هر بازه زمانی در عملکرد
 24ساعته سيستم

در شکل  3مقدار بار مصرفی الکتریکی ساختمانها تحت
سناریوهای مختلف نشان داده شده است .همانطوری که در شکل 9
(الف) مشاهده میشود ،پروفایل بار مصرفی ساختمان  #Aدر تمامی
سناریوها متفاوت بوده است .در شرایطی که ممکن است در یک سناریو
 DR+وجود داشته باشد؛ ممکن است در همان بازه زمانی  DR-تحت
سناریوی دیگر رخ بدهد DR+ .در ساعت  13:11به حداکثر مقدار خود
رسیده است و آن ناشی از خرید توان قابل مالحظهای از شبکه
باالدست بوده است .علیرغم اینکه در این بازه زمانی مقدار MCP
خیلی پایین نبوده با این وجود الگوریتم تصمیم به تغذیه بار DR+
برای ساختمان  #Aنموده است .تحت این شرایط ،عالوه بر کسب سود
باالتر توسط منابع تولید موجود در این ساختمان ،مصرفکنندگان در
این ساختمان نیز در طول عملکرد روزانه سیستم منفیت بردهاند .مقدار
کل  DR+در طول عملکرد  24ساعته سیستم در تمامی سناریوها
بیشتر از  %43مقدار کل  DR-بوده و در سناریوی } {ACبه حداکثر
مقدار خود (یینی  )%53رسیده است .در ائتالف } {ACمنابع تولید
موجود در  #Aسهم بیشتری از توان نسبت به } {Aبه منظور تأمین
توان مورد نیاز  #Cتولید مینمایند .در این صورت ،با توجه به تولید
تصادفی توان توسط این منابع ،مازاد تولید در  #Aنیز میتواند برای
تغذیه  DR+مورد استفاده قرار گیرد .افزایش مقدار  DR+در  #Bنسبت
به  DR-در طول عملکرد روزانه تقریباً مشابه بوده (در حدود  )%41با
این تفاوت که حداکثر مقدار تفاوت مابین این دو کمیت در سناریوی
} {Cرخ داده است (یینی در حدود  .)%51دلیل آن این است که در
این سناریو مقدار خرید توان از شبکه باالدست توسط EDهای  #Bو
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 #Cبه طرز چشمگیری افزایش یافته است به نحوی که مقادیر  GBو
 GCدر تمامی سناریوها (به جز } ){GRIDنسبت به } {Cکاهش قابل
مالحظهای بیشتر از  %21را نشان داده است .برخالف EDهای  #Aو
 #Bکه تشکیل ائتالف منجر به کاهش مقدار  DR+نسبت به  DR-شده
است ،در  ED #Cاین رویه میکوس شده است .بدین مینی که با
تشکیل ائتالف به میزان  %37تغذیه  DR+کاسته شده است .این
شرایط عمدتاً نشأتگرفته از کاهش خرید توان از شبکه باالدست بوده
است .مقادیر MCPهای  6و  2بهدستآمده از واحدهای  ABC-1و
 ABC-2در شکل  11نشان داده شده است .همانطوری که از شکل
مشاهده میشود ،اعمال مدیریت سمت تقاضا با استفاده از الگوریتم
 ABC-2تأثیر بهسزایی بر روی کاهش مقدار  MCPدر تمامی بازههای
زمانی داشته است .نکته قابل توجه ،بررسی تأثیر تشکیل ائتالف مابین
EDها بر روی مقدار  MCPمیباشد .مواقیی که EDها بهطور مستقل
کار مینمایند ،در بیشتر از  %91بازههای زمانی مقدار  MCP-1از
 MCP-2بیشتر میباشد .این در حالی است که پس از تشکیل ائتالف
مابین EDها بهویژه در } {ABو } {ABCاین مقدار به ترتیب به  %79و
 %92بازههای زمانی رسیده است .در } {GRIDحتی کاهش بیشتری
داشته و تنها به  %33بازههای زمانی رسیده است .در سایر موارد همان
 %91صادق میباشد .نکته قابل ذکر این است که مقادیر بیشینه و
کمینه MCPها در تمامی سناریوها کاهش چشمگیری داشته است .به
نحوی که مقدار حداکثر  MCP-2از  %4تا  %28نسبت به  MCP-1تحت
سناریوهای مختلف کاهش یافته است .عالوه بر این ،کمینه مقدار
 MCP-2نیز بین  %17تا  %91نسبت به  MCP-1در تمامی سناریوها
کاهش نشان داده است .تشکیل ائتالفهای دودویی مابین EDها تأثیر
شگرفی بر روی مقادیر حداکثر  MCPداشته و کاهش قابل مالحظهای
نسبت به عملکرد مستقل EDها مشاهده شده است .با این وجود،
ائتالف بزرگ باعث شده حداکثر مقدار  MCPبه میزان ناچیزی افزایش
یابد ولی مقدار کمینه آن را به طرز محسوسی کاهش داده است .با
مقایسه شکلهای  9و  11مشاهده میشود که در تمامی سناریوها زمانی
که  MCPحداکثر مقدار خود را دارا میباشد ،الگوریتم پیشنهادی سیی
در شیفت بار به بازههای زمانی با مقادیر  MCPپایینتر نموده است .در
خصوص مقدار کمینه  MCP-1ذکر این نکته حائز اهمیت میباشد که در
تمامی سناریوها مقدار کمینه در ساعات ابتدایی روز اتفاق افتاده است؛ به
جز } {ABکه در ساعات پایانی روز کاهش قابل مالحظهای در مقدار
 MCP-1مشاهده شده است .این در حالی است که هیچ روند مشخصی
برای کمینه مقدار  MCP-2وجود نداشته و الگوریتم با توجه به عملکرد
شیفتدهی بار و بسته به مقدار مصرف و تولید ،بهترین شرایط ممکنه
برای تغذیه مصرفکنندگان را برگزیده است.
مقدار سود حاصله توسط هر  EDو شبکه باالدست تحت
سناریوهای مختلف در جدول  1نشان داده شده است .همانطوری که
مشاهده میشود ED #A ،در شرایط کار مستقل باالترین سود را کسب
نموده است .پس از آن با تشکیل ائتالف با  #Bمقدار سود باالتری
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نسبت به سناریوهای دیگر کسب نموده است ولی با تشکیل ائتالفهای

 %41کاهش یافته است .پس از تشکیل ائتالف بزرگ نیز سود

} {ABو } {ACمقدار سود  ED #Aبه ترتیب به میزان حدود  %31و

در حدود  %55کاهش نشان داده است.

ED #A

الف) ED #A

ب) ED #B
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ج) ED #C
شکل  :9پروفايل بار مصرفی ناحيه انرژیهای  #B ،#Aو  #Cتحت شرايط کار مستقل يا ائتالفی EDها و شبکه باالدست

نکته مهم این است که مجموع سود ساختمانهای  #Aو  #Bپس
از تشکیل ائتالف } {ABنیز  %21کاهش یافته است .از اینرو ،تشکیل
ائتالف } {ABنه تنها سود تکتک ساختمانهای  #Aو  #Bرا افزایش
نداده است ،بلکه همچنین سود کلی حاصله را نیز کاهش داده است .با
این حال ،پس از تشکیل ائتالف مقدار  MCPدر بیشتر از %58
بازه های زمانی نسبت به حالتی که بهطور مستقل EDهای  #Aو #B
کار میکنند ،کمتر شده است .این نشان میدهد که تشکیل ائتالف
} {ABتأثیری منفی بر روی سود حاصله از ساختمانهای  #Aو #B
داشته ولی با این حال بر روی مقدار  MCPتأثیر مثبت گذاشته است.
بازیگران مصرفکننده در این شرایط منفیت بیشتری را کسب
می نمایند .در ائتالف بزرگ نیز شرایطی مشابه رخ داده است و شاهد
کاهش  57درصدی در مقدار سود کل حاصله از تشکیل ائتالف خواهد
شد .تحت این شرایط نیز در  %51بازههای زمانی مقدار  MCPدر
} {ABCکمتر از مقدارش در حالتی که ساختمانها مستقل عمل
مینمایند ،میباشد .در خصوص ائتالفهای } {BCو } {ACوضییت
میکوس شده است .بدین مینی که سود کل حاصله از تشکیل ائتالف
در } {ACو } {BCبه ترتیب در حدود  %41و  %11نسبت به عملکرد
مستقل EDها افزایش یافته است .این در حالی است که مقدار MCP
نیز پس از تشکیل ائتالفهای } {ACو } {BCبه ترتیب در حدود
 %41و  %58بازه های زمانی نسبت به عملکرد مستقل EDها کاهش
پیدا نموده است .در نتیجه ،تشکیل ائتالف نهتنها برای بازیگران
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تولیدکننده دخیل در آن منجر به بهبود در سود حاصله شده است،
عالوه بر این برای بازیگران مصرفکننده نیز در نهایت پرداخت مبلغ
پایینتری برای برق به دنبال داشته است .در خصوص شبکه باالدست
ذکر این نکته حائز اهمیت است که مقدار سود حاصله از تشکیل
ائتالف برای شبکه باالدست کمتر از شرایط کاری انفرادی EDها شده
است .این موضوع بیانگر این است که در هنگام تشکیل ائتالف EDها
از شبکه باالدست توان کمتری خریداری نموده و حتیالمقدور توان
مورد نیاز خود را از شریک خود تأمین مینمایند .برای بررسی
جواب های حاصله از الگوریتم پیشنهادی ،یک  EMSمبتنی بر روش
( NLPنامگذاریشده به صورت  )EMS-NLPدر نرمافزار ( GAMSبا
استفاده از سولور  )IDIOPTپیادهسازی شده است .همانطوری که از
جدول  1مشاهده میشود ،سود حاصله توسط EDها در شرایط
عملکرد انفرادی و ائتالفی در برخی مواقع در الگوریتم EMS-ABC
بهبود قابل مالحظه ای نسبت به الگوریتم  EMS-NLPنشان داده است.
علیرغم افزایش سود توسط EDهای  #Aو ( #Bبه ترتیب  %11و )%7
در الگوریتم  EMS-ABCدر طول عملکرد انفرادی نسبت به الگوریتم
 ،EMS-NLPبا این حال  %8کاهش سود برای  ED #Cمواجه شده
است .علیرغم افزایشی در حدود  %5توسط الگوریتم  EMS-ABCدر
میزان سود  ED #Aدر } ،{ABبا این وجود کاهش قابل مالحظهای در
اشکال دیگر ائتالف (یینی } {BC} ،{ACو } ){ABCبرای این  EDدر
این الگوریتم حاصل شده است .بدین مینی است که الگوریتمهای

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

 /914مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

بهینه سازی رفتارهای متفاوتی در خصوص EDها و با توجه به مییارها
و قیودی که تیریف شده است ،از خود نشان میدهند .چنین
عملکردی در رابطه با دیگر EDها در هر دو الگوریتم مشاهده شده

مدیریت شیفت تقاضای مقید . . .

است .در مجموع ،با توجه به نتایج حاصله بسیار نزدیک به یکدیگر
می توان هر دو الگوریتم پیشنهادی را برای پیادهسازی  EMSدر
کنترلر مرکزی پیشنهاد نمود.

الف)  MCP-1و  MCP-2الکتريکی

ب)  MCP-1و  MCP-2حرارتی
شکل  :11مقادير  MCP-1و MCP-2های الکتريکی حرارتی تحت شرايط کار مستقل يا ائتالفی EDها و شبکه باالدست

Serial no. 80

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

مدیریت شیفت تقاضای مقید . . .

 /910مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

جدول  :1مقايسه مقدار سود حاصله توسط هر ناحيه انرژی و شبکه باالدست تحت شرايط کار انفرادی و يا ائتالفی EDها
در الگوريتمهای  EMS-ABCو EMS-NLP

درآمد
ED #B

ED #C
EMS-ABC

EMS-NLP

-21/71
-25/57
5/12
-31/41
3/12
4/11
-1/17

-21/87
-23/45
1/14
-28/1
4/3
1/12
-1/19

EMS-ABC

ED #A
EMS-NLP

EMS-ABC

EMS-NLP

2/98
31/2
-3/71
27/3
-8/7
23/1
18/2

34/91
3/15
1/11
24/41
21/53
-1/84
15/11

96/62
3/91
1/98
23/2
24/3
-1/15
17/3

4/13
33/53
-4/17
21/13
-9/13
19/12
11/52

 -6نتیجهگیری
در این مقاله ،الگوریتمی برای شکلگیری ساختار ائتالفی بر مبنای
الگوریتم  ABCپیادهسازی شده که ممکن است ارزش یک ائتالف ،تحت
تأثیر تنظیمات همکارانه سایر بازیگران قرار بگیرد و تغییر نماید .عالوه بر
این ،رابطه ساختارهای مختلف تشکیل ائتالف مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته و بر روی یک شبکه نمونه اعمال شده است .بر طبق سناریوهای
لحاظشده ،میتوان نتیجه گرفت که الگوریتم ارائهشده در مدلسازی
بازیگران بازار و شبیهسازی بهرهبرداری آنها در بازار توانمند عمل نموده
است .چون بازیگران بازار ،نهادهای پیچیدهای با ویژگیها و نیازهای
خاص خودشان هستند و هر یک اهداف منحصربهفرد خود را دنبال
مینمایند ،هر یک بایستی تصمیمات خود را در حین تیامل با دیگر
بازیگران اتخاذ نمایند .از اینرو ،از یک میماری چندعاملی کارآمد
استفاده شده است که شامل آموزش قابلیتها بوده بهطوری که بازیگران
قادرند مجدداً استراتژیهای خود را با توجه به تجربه گذشته خود و با
توجه به رفتار و استراتژی دیگر بازیگران مشخص نمایند.
تمرکز اصلی این مقاله بر شکلگیری یک بازار محلی با تجمیع
تولیدکنندگان برق موجود در نواحی انرژی با احتساب بهرهگیری از
مزیتهای ساختار پیشنهادی و نیز مطالیه و پیادهسازی برخی از
استراتژیهای اتخاذشده در بازار توسط بازیگران بوده است .بدینترتیب
شبیهسازی این ساختار ،بهرهبردار را در پیشبینی میزان تولید و مصرف
در هنگام تشکیل ائتالف بهویژه در بهرهبرداری زمان-حقیقی ،پیش از
تسویه بازار و پس از آن توانا میسازد .این در حالی است که بایستی منابع
دخیل در تشکیل ائتالف برای مجموعهای از وظایفشان از جمله مدیریت
ذخیره توان الکتریکی ،قیمتگذاری استراتژیک و پرداخت تولیدکنندگان
پاسخگو باشند .در باب ساختار پیشنهادی ،یینی طبقهبندی و مدیریت
تشکیل ائتالف ،ثابت شده است که روش پیشنهادی ویژگیای ارائه
میدهد که در محیط عدم قطییت ،بازیگران انتخابهای بیشتری را در
جهت بهبود مقدار تابع منفیت خود دارا باشند.
از مطالیات صورتگرفته نسبت به استراتژیهای اتخاذشده توسط
بازیگران برای مذاکره در بازار ،میتوان نتیجه گرفت که استراتژیهایی
برای بازیگران وجود دارد که در نهایت منجر به دستیابی به نتایج
مطلوبتر برای این بازیگران خواهد شد و آنها را قادر به تأثیرگذاری بر
روی پیشنهاد قیمت دیگر بازیگران و در نهایت قیمت بازار خواهد نمود.
در این راستا ،بهبود مذاکرات در داخل ائتالف نیز مدنظر قرار گرفته و
این موضوع اجازه میدهد که با امکان تغییر در اعضای ائتالف ،این
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سناریو
}{A
}{B
}{C
}{AB
}{AC
}{BC
}{ABC

قبیل مذاکرات برای تمامی اجزاء عادالنهتر باشد و استراتژیهای
مختلف در نظر گرفته شوند.
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ضمایم
ED  ظرفيت و تعداد تجهيزات نصبشده در هر:1 جدول ضميمه

ED #A

ED #B

ED #C

Electrical output (kWele)

142

207

-

Thermal output (kWth)

CHP

104

140

-

EHP (kWth)

-

700

-

WT (kWele)

50

-

-

STP (kWele)

-

600

-

ES (kWele) (2kWh)

-

500

-

TES (m3)

-

-

4

GB (kWth)

2*150

2*150

-

EB (kWth)

-

-

2*100
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STP  وWT  شکل موج توان خروجی توليدشده توسط:2 شکل ضميمه

زیرنویسها
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1

Energy district

2

Distributed energy resources

3

Coalition

4

Demand side management

5

Cooperate

6

Pay-off

7

Demand response

8

Market clearing price

9

Energy management system

10

Artificial bee colony

11

Non-linear programming

12

Supply function

13

Conventional building

14

Aggregator

15

Retailer

16

Control centre

17

Quantity

18

Offer

19

Electrical marginal cost

20

Thermal marginal cost
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