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 ساختار رقابت مابین تأمینکنندگان انرژی در بخش تولید بازارهای برق منجر به آن شده است که شرکتهای تولید با اتخاذ تصمیمات:چکیده
 شرکتهای تولید سعی میکنند که از طریق ارائه قیمتی مناسب در سطحی باالتر، در این راستا.استراتژیک بهدنبال حداکثرسازی سودشان باشند
 هدف این مقاله. در رقابت با سایر تولیدکنندگان سهم بیشتری از تأمین انرژی الکتریکی بازار برق را کسب نمایند،از هزینههای حدی خود
 در این.پیشنهاد یک روش مبتنی بر تعیین بهینه تعامالت استراتژیک عاملهای بازار برق است بهنحویکه منجر بهدستیابی نقطه تعادل نش گردد
 از یک روش ابتکاری بر مبنای الگوریتم یادگیری تقویتی در ساختار بازار اشتراکی برای تعیین استراتژیهای بهینه پیشنهاد قیمت واحدهای،راستا
 فرآیند تسویه بازار بر، در این مقاله با در نظر گرفتن تأثیر ظرفیت شبکه انتقال یک سیستم چندناحیهای، از سوی دیگر.تولید استفاده میشود
 استراتژی پیشنهادشده بر روی بازار چهار.) در شرایط مالکیت تک و چندژنراتوری موردبررسی قرار میگیردLMP( اساس قیمتگذاری حدی محلی
 نتایج شبیهسازی ارائهشده بر روی این شبکه بیانگر توانایی الگوریتم یادگیری تقویتی پیشنهادی در. آزمایش گردیده استNord Pool ناحیهای
.تعیین استراتژی بهینه شرکتهای تولید و دستیابی به نقطه تعادل بازار میباشد
. بازار اشتراکی، فرآیند یادگیری تقویتی، قیمتگذاری حدی محلی، تعادل نش، استراتژی پیشنهاد قیمت:واژههای کلیدی
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Abstract: The structure of competition among energy suppliers in the production sector of electricity markets has made generation
companies search for maximization of their profits by making strategic decisions. In this regard, generation companies try to bid a
suitable price higher than their marginal costs to get a larger share of supply of electricity in the power market in their competitions
with other generators. The research objective was to propose a method based on identification of optimal strategic interactions of
agents in the electricity market to allow for achievement of the Nash equilibrium point. To this end, a heuristic method based on the
reinforcement learning algorithm in the pool market structure was used to determine optimal bidding strategies for generation units.
On the other hand, considering the effect of the transmission network capacity in a multi-area system, the market clearing process
based on local marginal price (LMP) was studied in the single- and multi-generator states. The proposed strategy was tested on the
Nord Pool four-area market. Simulations results of this network reflect the capability of the proposed learning algorithm for
determining the optimal strategy of generation companies and achieving the market equilibrium point.
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 -1مقدمه
قیمتگذاری بهعنوان ابزار اصلی بازار جهت ایجاد مصالحه بین مباحث
اقتصادی و فنی مورداستفاده قرار میگیرد .از زمان پیدایش مبحث بازار
برق در دهه  38موضوع قیمتگذاری چالشی جدی برای متخصصان
بوده است .اما شروع عینی این مقوله را میتوان از زمانی دانست که
قیمتگذاری حدی محلی توسط اکثر بازارهای ایالت متحده آمریکا
پذیرفته شد .بهطورکلی قیمت یک محصول در هر نوع بازار بر اساس
میزان تولید و تقاضا محاسبه میشود .قیمتگذاری در بازارهای برق نیز
از این قاعده کلی مستثنی نمیباشد .مبتنی بر این اصل ،در حال حاضر
دو روش قیمتگذاری یکپارچه و غیریکپارچه در بازارهای برق به کار
گرفته میشوند ] .[6-7روش قیمتگذاری یکپارچه ،اصلیترین مفهوم
قیمتگذاری در بازارهای برق میباشد که در آن بدون در نظر گرفتن
مکان واحدهای تولید و محدودیت ظرفیت خطوط انتقال ،قیمت تسویه
بازار بر اساس دریافت کمیت و قیمتهای پیشنهادی از سوی بخش
تولید و مصرف توسط بهرهبردار مستقل سیستم )ISO( 1تعیین میشود.
در مقابل ،روش قیمتگذاری غیریکپارچه ،بیانگر دو نوع سیستم
قیمتگذاری است که با روشهای قیمتگذاری حدی محلی)LMP( 2
یا گرهای و قیمتگذاری ناحیهای )ZMP( 3شناخته میشوند .این
روشها جزء معروفترین شیوههای قیمتگذاری میباشند که اساس
شکلگیری آنها بر تئوری هزینه حدی استوار میباشد .قیمت حدی،
طبق تعریف برابر با نسبت افزایش هزینه تولید ،در ازای افزایش یک
واحد بار به سیستم میباشد .این شیوههای قیمتگذاری بر لحاظ
نمودن پیشنهاد قیمت ژنراتورها ،توپولوژی سیستم قدرت مورد
بهرهبرداری و قیود انتقال ،استوار میباشند .در صورت وجود محدودیت
در ظرفیت حرارتی خطوط انتقال توان و شکلگیری تراکم در شبکه
انتقال انرژی ،دیگر نمیتوان بازار را بهطور یکپارچه تسویه نمود .در
چنین شرایطی بازار انرژی الکتریکی در سطح شینها یا مابین نواحی
در صورت در نظر گرفتن محدودیت خطوط بینناحیهای تسویه
میشوند.
به واسطه محدودیتهای موجود در ظرفیت شبکه انتقال ،پیشننهاد
قیمنت یکسننان در تمننام شننبکه ،نمنیتواننند رضننایت تولیدکنننندگان و
مشتریان را تأمین نماید .بر این اساس ،اکثر تحقیقات صورت گرفته بنر
روش قیمنتگنذاری  LMPمتمرکنز شنده اسنت .بنا وجنود پیچیندگی
محاسباتی در این روش ،با استفاده از تئوری هزینه حاشیهای و در نظنر
گرفتن محدودیتهای شبکه انتقال میتوان بنه قیمنتگنذاری منطقنی
دست یافت [ ،LMP .]1قیمتی لحظنهای اسنت کنه بنهصنورت هزیننه
اضافی برای تأمین یک مگاوات انرژی بیشتنر در ینک شنین از شنبکه
قدرت ،تعریف میشود ] 1و  .[4این روش قیمت گذاری از حنل مسنئله
پخش بار بهینه تعیین میشود .آشنایی با حساسیتهای قیمنت حندی
محلی در نقاط مختلف سیستم ،تأثیر بسزایی در تخمین و پنیشبیننی
قیمت توسط شنرکتکننندگان بنازار و ارائنه پیشننهادهنای آنهنا بنه
بهره بردار مسنتقل سیسنتم و درنتیجنه دسنتیابی بنه اهنداف از پنیش
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تعیننینشننده شننرکتکنننندگان بننازار دارد ] .[0بننا اسننتفاده از نتننایج
بهدستآمده از تحلیل حساسیتهای قیمت حدی محلی ،اهنداف مهنم
زیر تأمین خواهند شد:
 ارتقاء آگاهی و بینش شرکتکنندگان بازار نسبت به عملکردو رفتار سیستم انرژی الکتریکی
 کمک به اتخاذ راهبردهنای مناسنب پیشننهاد قیمنت بنرایشرکتهای تولید برق و خریداران انرژی الکتریکی
 امکان ارزیابی و تخمین درجه رقابت بازاردر بازار رقابتی متمرکز ،استراتژی پیشنهاد قیمت بهینه برای یک
تولیدکننده ،پیشنهاد قیمتی مساوی هزینه حاشیهای میباشد .وقتی
یک ژنراتور بهدلیل غیررقابتی بودن بازار ،بهمنظور افزایش سود ،قیمتی
باالتر از هزینه حاشیهای پیشنهاد دهد ،به این رفتار پیشنهاد قیمت
استراتژیک میگویند .اگر واحد تولیدی در یک بازار الکتریکی بتواند با
ارائه پیشنهاد قیمت استراتژیک سود خود را ماکزیمم نماید ،در این
حالت قدرت بازار وجود دارد .بازارهای برق جدید کامالً رقابتی نیستند.
یک تولیدکننده میتواند سودش را با استفاده از قدرت بازار و از طریق
پیشنهاد قیمت استراتژیک افزایش دهد .بنابراین مسئله پیشنهاد قیمت
در بازارهای برق به نوع معامالت در بازارهای اشتراکی وابسته است
[ .]1عاملهای عرضهکننده انرژی الکتریکی ،قدرت بازار را از طریق
روشهای مختلف نظیر احتکار فیزیکی ،مالی و استراتژیهای مرتبط با
انتقال اعمال میکنند .در این مقاله فرض میشود قدرت بازار از طریق
تنظیم استراتژی قیمتدهی مرتبط با تراکم انتقال اعمال میشود.
اگرچه قدرت بازار شکلگرفته توسط تأمینکننده انرژی الکتریکی به
برخی عوامل نظیر بار محلی ،محدودیت ظرفیت خطوط انتقال موجود
در هر ناحیه ،رفتار حریفان و غیره بستگی دارد ] .[3در مرجع ] [68بر
اساس قیمتگذاری حاشیهای محلی ،یک شاخص برای ردیابی قدرت
بازار گرهای در بازار توان الکتریکی پیشنهاد شد .با محاسبه این شاخص
ناظر بازار میتواند بر وضعیت اعمال قدرت بازار توسط شرکتهای
تولید نظارت داشته باشد .در مرجع ] [66رابطه بین مقادیر
قیمتگذاری ،هزینه حاشیهای و تدابیر قدرت بازار در بازار برق
عمدهفروشی اسپانیا برای دو دوره متفاوت  2882تا  2881و  2881تا
 2884تنظیم شده است .این نتایج اشاره به اثربخشی قدرت بازار در
بازار برق اسپانیا دارد .در مرجع ] [62قیمت حاشیهای محلی بهمنظور
نظارت بر توانایی شرکتهای تولیدی در اعمال قدرت بازار مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .روش حل پیشنهادی را میتوان مانند یک
استراتژی مؤثر در بهرهبرداری شبکه برای شناسایی ساختار قدرت بازار
به کار گرفت .در مرجع ] [69از مفهوم جدیدی موسوم به تراکم
تعمیمیافته ،برای توصیف عوامل تأثیرگذار در سطح رقابت و بهرهوری
بازارهای توان استفاده شده است .مرجع ] [67از روش تغییرات
حدسی ،برای تحلیل نحوه تأثیرپذیری قیمت شرکتهای تولیدی از
قدرت بازار ،استفاده نموده است .روشی که در مرجع ] [61برای تحلیل
قدرت بازار به کار گرفته شده است ،شبیهسازی رفتار استراتژیک

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

استفاده از روش یادگیری رقابتی . . .

 /193مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

بنگاههای موجود در بازار است .این شبیهسازیها بر اساس
مشخصههای هزینه و تولید ژنراتورهایی که یک بنگاه در اختیار دارد،
انجام شده است .در مرجع ] [61استراتژی قیمتدهی ،بر اساس یک
مسئله بهینهسازی دوسطحی فرمولبندی شده است .در سطح اول از
این روش ،یک شرکتکننده بازار برای بیشینه کردن سود خود در
معرض تخمین رفتار رقبا و پیشبینی بار شینهای شبکه تالش
میکند .در سطح دوم ،بهرهبردار مستقل سیستم ،مسئله پخش بار
بهینه را برای حداقل کردن هزینه کل سیستم حل میکند .ازاینرو
بهرهبردار مستقل بازار قابلاطمینان و ایمن بودن را در سیستم قدرت
تضمین میکند و رفاه اجتماعی را در معامالت بازار ماکزیمم میکند؛
ازاینرو برای هیچ سازمانی سودآور نیست .در مرجع ] [64از یک
فرآیند یادگیری بر اساس حافظه عامل از گذشته بازار استفاده شده
است .بهعبارتدیگر ،رفتارهای عامل و حریفانش در گامهای قبلی بازار
بهعنوان یک حالت محیط فرض میشود .این شکل تعریف حالت ممکن
است مؤثر نباشد ،چون پاداش مرتبط با عملکرد عامل در هر حالت
متغیر است .پاداش عامل تابعی از نوع عملکرد همه عاملها در همان
گام زمانی است .بنابراین ،عاملها باید پیشبینیهای مناسبی از اعمال
حریف بهمنظور تصمیمگیری مناسب برای تکرار بعدی بازار داشته
باشند .چنانکه در مرجع ] [60برای پیشبینی قیمت روزانه برق از
روش ترکیبی تبدیل موجک و از ایده ترکیبی جدید نظریه آشوب با
فن جستجوی گرانشی استفاده کرده است .نتایج نشان از دقت باال و
خطای کمتر در پیشبینی میدهد .در مرجع [ ]63از یک الگوریتم

هدف اصلی این مقاله محاسبه قیمتدهی تأمینکننندگان در ینک
بازار برق ،بر پایه رسیدن به تعادل نش است .در این مقاله یک الگوریتم
ینادگیری تقننویتی پیشنننهادی بننهمنظننور پیندا کننردن اسننتراتژیهننای
قیمت دهی بهینه ارائه شده است .ویژگی کلیدی این روش ،اسنتفاده از
یک الگوریتم یادگیری تقویتی قوی و ساده برای یافتن اسنتراتژیهنای
عاملها به بازار در شرایطی است که هر عامل از تعامالت بازار در جهت
ماکزیمم کردن سود خود استفاده میکند .عالوه بر این ،عاملها قادر به
تغییر رفتار و اتخاذ استراتژیهای جدید با توجه به شرایط بازار هستند.
بر این اساس نوآوریهای این مقاله شامل بخشهای زیر میباشد:
 ارائه یک الگوریتم یادگیری تقویتی پیشنهادی بنهمنظنور ینافتناستراتژی قیمتدهی بهینه و رسیدن به تعادل نش
 امکان تغیینر در تصنمیمهنای اسنتراتژیک عامنلهنا در راسنتایماکزیممسازی سود آنها با توجه به شرایط بازار
 استفاده از راهکارهای هوشمندسازی بهمنظور دستیابی به رفتنارمعقولتر بازیگران
 آزمودن تأثیر قیمتگذاری حاشیهای محلی بر استراتژی پیشنهادقیمت شرکتکنندگان بازار
سازماندهی مقاله پیش رو به این شنکل اسنت کنه در بخنش دوم
صورت مسئله و مدل بازار بیان میشود .در بخش سوم ،بر اسناس روش
یادگیری پیشنهادی ،مدلی بر اساس مدل قیمتدهی پیشنهاد میشود.
بخش  7شامل یک مطالعه موردی ،نتایج شبیهسازی و تجزینهوتحلینل
بازار است .درنهایت در بخش  1نتیجهگیری مقاله ارائه شده است.

یادگیری تکاملی برای تعیین استراتژیهای منفرد و تعاملی مابین

 -2تئوری مسئله

خریداران توان الکتریکی در بازار برق استفاده شده است که در آن

رقابت بین تولیدکنندگان انرژی الکتریکی در محیط بازار برق ،در
شرایط تراکم میتواند سبب افزایش ناخواسته قیمت گردد .بهطورکلی،
دو موضوع تحقیقاتی مهم مرتبط با استراتژی قیمتدهی در بازارهای
برق وجود دارد .اولین مورد مطالعاتی چگونگی ساخت استراتژی
قیمتدهی بهینه برای یک واحد تولید میباشد .معموالً ،مسئله ساخت
استراتژی قیمتدهی بهینه برای یک تولیدکننده جهت دستیابی به
پیشنهاد قیمت بهینه ،بر اساس اطالعات هزینه تولید و توقعات
تولیدکننده در مورد رفتار سایر بازیگران و همچنین اطالعات بازار
صورت میگیرد .با در نظر گرفتن عدم قطعیتهای بار شبکه و عدم
قطعیتهای قیمتهای پیشنهادی حریف ،استراتژی قیمتدهی
میتواند بهعنوان یک مسئله ماکزیممسازی سود مورد انتظار
فرمولبندی شود که از طریق روشهای بهینهسازی احتماالتی/
تصادفی مختلف نظیر فرآیند تصمیمگیری مارکوف ،برنامهنویسی
دینامیکی گسسته ،بهینهسازی ترتیبی ،بهینهسازی تصادفی با الگوریتم
ژنتیک و شبیهسازی مونتکارلو ،آزادسازی الگرانژ و برنامهنویسی
دینامیکی احتماالتی حل شود .از سوی دیگر ،استراتژی قیمتدهی
بهینه میتواند از طریق روشهای غیرمستقیم نظیر روشهای مبتنی بر
پیشبینی قیمت تسویه بازار و روشهای ابتکاری بهدست آید.

قیود فیزیکی شبکه مدنظر قرار گرفته است .این مطالعه شرایط رسیدن
به حداکثر سود خریداران در دو حالت عدم لحاظ کردن عدم
قطعیتهای موجود در بازار و مدلسازی آنها ،مورد تحلیل قرار گرفته
است .نتایج شبیهسازی معرف آن است تعامل مابین خریداران میتواند
در حداکثرسازی سود آنها تأثیرگذار باشد .در این راستا برای تعیین
استراتژیهای تعاملی بهینه از روش تئوری بازی همکارانه استفاده شده
است .در مرجع [ ]28از یک روش حل تحلیلی برای تعیین استراتژی
پیشنهاد قیمت بهینه شرکتهای تولید مقید به قید انتقال در بازارهای
برق استفاده شده است .در این مقاله برای مدلسازی مسئله استراتژی
بهینه ،از یک روش برنامهنویسی دوسطحی استفاده شده است که در
سطح باال ،سود هر یک از شرکتهای تولید ماکزیمم میشود و در
سطح پایین ،تسویه بازار بر اساس توزیع اقتصادی با قید امنیت

4

( )SCEDبهوسیله  ISOتحت استراتژیهای پیشنهاد قیمت شرکتهای
تولید انجام میشود .برای دستیابی به پاسخهای بهینه در سطح پایین و
بهکمک آن در سطح باال ،روشهای بهینهسازی ریاضی در هر سطح
استفاده شده است .یکی از ویژگیهای اینگونه روشها رشد پیچیدگی
حل با ارتقاء ابعاد مسئله میباشد.
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پیشبینی قیمت تسویه بازار بر اساس روشهای ارائه استراتژی
قیمتدهی برای قیمتگیری یک واحد تولید است ].[26
از اواخر دهه 08مقناالت بسنیاری بنهمنظنور درک ،مندلکنردن و
تحلی ل بازارهنای بنرق منتشنر شنده اسنت .محققنان بسنیاری مسنئله
استراتژیهای قیمتدهنی را بنرای تنأمینکننندگان در بازارهنای بنرق
عمدهفروشی با قوانین قیمتگذاری متفناوت توسنعه دادنند .کریشننا و
رامش عاملهایی را طراحی کردند که استراتژیهای قیمتدهی خود را
با استفاده از رفتار بشر ارائه میکنند ] .[22ایده ایجاد ماشینهایی کنه
رفتننار هوشننمندانه انسننان را تقلی ند م نیکنننند ،بنندون الهننامگننرفتن از
هوشمندی انسانها ،هنیچگناه کامنل نخواهند بنود و بنه ثمنر نخواهند
نشست .ازاینرو هوشمندی با توانایی یادگیری از طریق تجربه ،منرتبط
دانسته میشود .مهمترین کاری که غالباً یک سیسنتم هوشنمند انجنام
میدهد ،امکان ینادگیری اسنت و اگنر ینک سیسنتم هوشنمند بتوانند
یادگیری انسان را شبیهسازی کنند ،تنا حندود زینادی در پینادهسنازی
هوش مصنوعی ،موفنق خواهند بنود .هندف اصنلی از ینادگیری ینافتن
شیوهای برای عملکرد در حاالت مختلف است که این شیوه در مقایسنه
با سایرین ،با در نظر گرفتن معیارهایی ،بهتر اسنت .هنگنامی منیتنوان
گفت یادگیری اتفاق افتاده است کنه عناملی بنر اسناس تجربیناتی کنه
کسب میکند به نحوی دیگر و به احتمنال زیناد ،بهتنر عمنل کنند .در
اینصورت میبایست نحوه عملکرد عامل در اثر کسب اطالعات جدیند،
متفاوت از نحوه عملکرد در زمان قبل از کسب این اطالعنات و تجنارب
باشد .یادگیری تقویتی یکنی از روشهنای ینادگیری در سیسنتمهنای
هوشمند است که بر اساس رابطه علت و معلول عمل میکنند .در اینن
روش یادگیری عامل هوشمند با توجه به وضعیتی کنه در محنیط دارد
عملی را بر روی محیط انجام میدهد و منتظر نتیجه عملش منیمانند.
این نتیجه میتواند در قالب یک پاداش یا تنبینه باشند .اگنر نتیجنه در
قالب پاداش باشد ،عملانجامشده مطلوب بوده و عامل به هدفی کنه در
آن محیط دارد نزدیک شده است .ولی اگر نتیجه در قالب تنبیه باشند،
عملانجامشده نامطلوب بوده و عامل از هدفش دور شنده اسنت .عامنل
باید یاد بگیرد که چه اعمالی را انجام دهد تا پاداش بیشتری را کسنب
کند و درنهایت به هدفش برسد .در یادگیری تقویتی ،هیچگاه به عامنل
گفته نمیشود که عمل صنحیح در هنر وضنعیت چیسنت ،بلکنه فقنط
بهوسیله معیاری ،به عامل گفته میشود که ینک عمنل چقندر خنوب و
چقدر بد است .این وظیفه عامل یادگیرنده است که با در دست داشتن
این اطالعات ،یاد بگیرد که بهترین عمل در هر وضعیت کدام است .این
موضوع ،بخشی از نقاط قنوت خنا ینادگیری تقنویتی اسنت .از اینن
طریق ،مسائل پیچیده تصمیمگیری در اغلب اوقات میتوانند بنا فنراهم
کردن کمترین میزان اطالعات موردنیاز برای حل مسنئله ،حنل شنوند.
مطابق با شایستگی انتخاب اقتصادی و محدودیتهای ظرفیت خطنوط
انتقال بین نواحی و سایر قیود ،پیشنهادها و قیمتها پذیرفته میشوند.
با پذیرفته شدن پیشننهادهنای عرضنه ،قیمنت تسنویه ناحینه ارزینابی
میشود .قیمتهای تسویه بازار ناحیهای ،قیمتهنای مشناهدهشنده در
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چندین منطقه یا ناحیه هستند و آنها منیتواننند در سرتاسنر ننواحی
متفاوت باشند اگر یک نسبت از شبکه متراکم شود و به همنین ترتینب
از کل شبکه جدا شود .سناختار کلنی مسنئله ینادگیری تقنویتیQ-( 5
 )learningدر شکل  6نشان داده شده است.

شکل  :1تعامل عامل و محیط در الگوریتم یادگیری تقویتی

در مدل پیشنهادی در این مقاله ،عاملها از طرینق ینک مکانیسنم
یننادگیری بننر اسنناس مفهننوم روش  Q-learningدر جهننت بهبننود
استراتژیهای قیمتدهی خود عمل میکنند .در روش ارائنهشنده ،هنر
عامل تأثیر قیود شبکه انتقال را در سرتاسر استراتژیهای قیمتدهی و
کمیتهای توزیعشنده درک منیکنند .بنازیگران اصنلی مندل در نظنر
گرفته شده شامل شرکت های تولید و ناظر بازار ) (ISOمیباشد .با توجه
به اینکه توانی که توسط هر شرکت تولید به فروش میرسد تنهنا تنابع
تصمیمات اخذشده او نیست بلکنه بنه عملکنرد رقبنای او در بنازار نینز
وابسته است ،سؤال اساسی برای شنروع فرآینند ینادگیری قیمنتدهنی
شرکتهای تولید این است که تولیدکنندگان چگونه با اتخاذ اسنتراتژی
بهینه قیمتدهی و هوشمندسازی نحوه قیمتدهی خود به تعادل ننش
میرسند .ازاینرو هدف اصلی در ادامه این مقاله ارائه راهکاری بهمنظور
استراتژی بهینه قیمتدهی شرکتهای تولید جهت رسنیدن بنه نقطنه
تعادل نش با انتخاب بهترین راهبرد پیشنهاد قیمت است.

 -3بهینهسازی پیشنهاد قیمت
پیشنهاد قیمت واحدهای تولیند موجنود در بنازار بنه عوامنل مختلفنی
همچون تکنولوژی منابع تولید ،تنأثیر مبادلنه تنوان در شنبکه انتقنال،
محدودیت ظرفیت حرارتی خطوط انتقال ،نحوه توزیع انرژی الکتریکنی
منابع تولید و میزان سرمایه مالکان ،میزان تقاضا در هر ناحینه وابسنته
میباشد .با توجه به نوع تکنولوژی ،توابع هزیننه مننابع تولیند متفناوت
میباشند .از آنجایی که هدف در مسئله تسویه بنازار ،مناکزیممسنازی
رفاه اجتماعی با رعاینت قینود برابنری تولیند و بنار و محندودیتهنای
بهرهبرداری است ،نیاز است تا اطالعاتی از نحوه قیمتدهنی واحندهای
تولیدی در اختیار باشد تا پخش بار صورت گرفته بنه لحناظ اقتصنادی
هم توجیهپذیر باشد .ازاینرو در این قسمت از مقاله با در نظنر گنرفتن
رفتار استراتژیک تولیدکنندگان در محیط بنازار و بنر اسناس اطالعنات
گذشته ،ینک بنازه قیمتنی از مینزان پیشننهادهای واحندهای تولیندی
بهدست میآید .بهعبارتدیگر با توجه به تکنولوژیهای متفاوت تولیند،
بازهای از قیمتها متناسب با هر تکنولوژی در نظر گرفته میشنود کنه
در آن  biو  aiبه ترتیب عرض از مبند و شنیب تنابع خطنی قیمنت
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پیشنننهادی برحسننب تولی ند هسننتند .در ای نن مقالننه فننرض شنند کننه
شرکتهای تولیدی برای تغییر در مقدار پیشنهاد قیمت خود ،عنرض از
مبد تابع پیشنهاد قیمت خود را تغییر منیدهنند .مشنخص اسنت کنه
هرچه مقادیر  biکمتر باشد ،شرکت تولید دارای هزینه کمتری است ینا
به عبارت دیگر از تکنولوژی مناسب تری برخوردار است .قیمت های بنازار
توسط بهرهبردار مستقل سیستم با هدف ارضای تعادل عرضنه و تقاضنا
در بازار تسویه میشود .برای ترغیب ژنراتورها به ارائه قیمت پیشنهادی
کمتر ،قیمتگذاری مزایده بهصورت یکنواخت در نظر گرفته شده است.
بهمنظور محدود کردن ژنراتورها به قیمت پیشنهادی باال در مقایسه بنا
هزینه تولید واقعی ،سقف قیمت برای بازار در نظر گرفتنه شنده اسنت.
بنابراین ،مطابق با هزینه حندی و سنقف قیمنت ،ژنراتورهنا بنه دنبنال
جستجوی استراتژی بهینه خود خواهند بود.
 -1-3تعیین استراتژی بهینه قیمتدهی
در دهههای اخیر ،صنعت برق در سراسر جهان با تغییرات بسیاری کنه
از آن بهعنوان تجدید ساختار یاد میشود؛ مواجه بنوده اسنت .صننعت
برق به یک صنعت رقابتی که در آن بازار ،تعیینکننده قیمت برق است
تبندیل شنده اسنت ] .[29در محنیط بنازار بنرق ینکسنویه ،تقاضنای
مصرفکنندگان از بازار برق تأمین میگردد و قیمت تسویه بازار ،پس از
دریافت پیشنهاد قیمت واحدهای تولید توسط  ISOتعیین میشود.
تابع هزینه هر واحد تولید مفروض iام با رابطه زیر تعریف میشود:
() 1

Cost( PGi )  ai PGi  bi PGi  ci

در رابطه فوق bi ، ai ،و  ciضرایب تابع هزینه و

PGi

میزان توان تولیدی

توسط هر واحد تولید میباشد.
هر واحد تولیدی میکوشد سود حاصل از فروش اننرژی الکتریکنی
خود را بیشینه سازد .بیشینهسازی سود هر واحد تولیند مفنروض iام را
میتوان بهصورت اختالف بین درآمد حاصل از فروش انرژی تولیدشنده
و هزینه تولید این انرژی بهصورت زیر بیان کرد:
]) max Pr ofiti  max[   .PG i  Cost( PGi
() 2
سود یک عامل مطنابق معادلنه ( )2از تفاضنل درآمند و هزیننه آن
بهدست میآید که درآمد کسبشده توسط هر عامل برابر حاصلضنرب
قیمت تسویه بازار در میزان توان الکتریکی تولیدشده میباشد .اگر بازار
تحت رقابت کامل باشد ،قیمنت ثابنت ماننده و هنیچ شنرکت تولیندی
توانایی تغییر قیمت بازار را ندارد .ولی به جهت ناکامل بودن رقابنت در
بسیاری از موارد ،بازار غیررقابتی است و تغییر قیمت و یا تغیینر مینزان
تولید هر بازیگر در تغییر قیمت بازار منؤثر اسنت .بننابراین زمنانی کنه
رقابت کامل نیست ،شرکتهای تولید منیتواننند بنا اقندامات خنود بنر
قیمت بازار تأثیر بگذارند .ازاینرو در این مقاله فقط در تکرار اول فنرض
شده که قیمت پیشنهادی در نقطنه شنروع ثابنت اسنت ولنی در سنایر
تکرارها ،دیگر یک متغیر خارج از کنترل بازیگران بازار نیسنت بلکنه بنا
تغییر میزان تولید و سود هر شرکت تولید ،قیمت پیشنهادی بهصنورت
معادله زیر تغییر کرده و درنتیجه منجر به تغییر قیمت بازار خواهد شد:
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'  ai PGi  Bi

() 9

در اینصورت فرمول محاسبه سود بر اساس قیمت پیشننهادی هنر
عامل و با فرض صفر بودن  ، ciبرابر است با:
  ai PGi  ( Bi'  bi ) PGi

() 7

در این روابط ' Biمتغیر استراتژیک مسئله منیباشند .افنراد بازننده در
بازار با کم کردن ' Biو ثابت نگه داشتن  aiو  biتالش میکنند برننده
بازار شوند .کم شدن ' Biباید به حدی باشد که منجر به منفنی شندن
سود نگردد یعنی:
ai PGi  ( Bi'  bi ) PGi 

() 1

همچنین باید توجه داشت که یک رابطه توازن بین کم شدن ' Biو
زیاد شدن میزان توان تولیدی وجود دارد یعنی کم شدن آن نبایند بنه
حدی باشد که از محدوده ماکزیمم توان تولیدی واحدها تجاوز کند .بنا
سادهسازی معادله ( )1به مقدار زیر برای پیشنهاد دادن حنداقل مقندار
ممکن برای ' Biمیتوان رسید:
 bi  ai PGmax
i

()1

'
Bmin
i

بر اساس معادله ( )68همه افراد بازنده در بازار مجاز هستند که
' Biخود را حداکثر تا این مقدار کاهش دهند و در صورت خارج شدن
'
 Bminرا در تکرار بعد پیشنهاد دهند .چنانچه
از محدوده تعیینشده،
i

با وجود چنین شرایطی مقدار سود یک عامل در حین فرآیند یادگیری
منفی شد ،این بار سقف متغیر استراتژیک که از جانب  ISOتعیین شده
است ،برای تکرار بعد مورد پیشنهاد قرار میگیرد تا اگر عاملی نتوانست
برنده بازار شود ،حداقل متحمل ضرر نگردد و در صورت برنده شدن نیز
بتواند بهمنظور کسب سهم تولید و سود بیشتر ،مجدد به صحنه رقابت
بازگردد .از طرفی افراد برنده در بازار نیز تالش میکنند که سود خود را
افزایش دهند .برای این دسته از افراد یک سقف برای پارامتر
استراتژیک واحدهای تولید در نظر گرفته میشود .بر اساس روش
پیشنهادی یک بازیگر تنها از اطالعات خود پسخوراند میگیرد هرچند
که میداند سایرین در تکرارهای مختلف استراتژی خود را تغییر
میدهند .برای یک بازیگر خا توجه تنها معطوف به اطالعات خود
بازیگر است و نه سایر بازیگران که اطالعات آنها در دسترس نیست.
بنابراین شروع فرآیند یادگیری در روش پیشنهادی به اینصورت است
که ابتدا با استفاده از اطالعات ورودی ،پیشنهاد قیمت بازیگران برای
 ISOارسال میشود ISO .پخش بار بهینه را با توجه به قیود شبکه و
رفتار قیمتدهی سایر بازیگران انجام داده و بازار بر اساس ساختار
 LMPمسئله پیش رو تسویه شده و درنتیجه میزان تولید هر
شرکتکننده و قیمت تسویه بازار بر اساس قیمت هر ناحیه مشخص
میشود .در ابتدا همه مالکین خواستار افزایش قیمت پیشنهادی و
درنتیجه رسیدن به سود باالتری میباشند و تنها یک عده قیمت خود
را افزایش نمیدهند و آن هم افرادی هستند که تولیدی نداشته و توان
عبوریشان صفر است .باید توجه داشت که کم کردن متغیر استراتژیک
سبب خارج شدن از محدوده مجاز آن نشود ،چون در اینصورت منجر
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به ضرر کردن حتمی واحد تولید میگردد .با مشخص شدن میزان
تولید میتوان شاخص رقابتپذیری را در هر تکرار محاسبه کرد و
میزان رقابت در بازار را سنجید .با حل مسئله پخش بار بهینه و
مشخص شدن میزان تولید و قیمت هر ناحیه ،میتوان سود هر مالک را
بهدست آورد .در فرمول محاسبه سود هر مالک باید توجه داشت که
درآمد از حاصلضرب قیمت ناحیه در میزان تولید واحدها بهدست
میآید و از تابع هزینه نیروگاه کم میشود تا سود متناظر هر عامل
بهدست آید .الزم به ذکر است که در بازار برق ،هدف شرکتهای تولید
که مالکیت چندین منابع تولید را در اختیار دارند (دیدگاه
چندژنراتوری) ،حداکثرسازی سود کلی خود میباشد .در این راستا،
بهجای بیشینهسازی سود هر یک از منابع تولید ،به دنبال حداکثرسازی
مجموع سودهای حاصله از این منابع میباشند.
بهمنظور بررسی وضعیت رقابت در بازار از شاخص ضریب آنتروپنی
مطابق رابطه ( )4استفاده میشود و بر اساس آن مینزان رقابنت در هنر
تکرار مورد بررسی قرار میگیرد .در واقع آنتروپی معیار معکوس تمرکنز
است .هنگامیکه آنتروپی افزایش یابد ،تمرکز کاسته میشود.

استفاده از روش یادگیری رقابتی . . .
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در رابطه ( S i )4سهم بازار و  Nتعداد مالکها است .مقدار این
شاخص برای بازار تک انحصاری برابر صفر است و با رقابتی شدن بازار
بهطور غیرخطی افزایش مییابد ].[27
برای هوشمند کردن قیمت پیشنهادی ،بازیگران را به  9دسته
محتاط ،نرمال و ریسکپذیر تقسیمشده و بسته به نوع بازیگر دو ضریب
ثابت برای افزایش یا کاهش قیمت پیشنهادی آنها در نظر گرفته شده
است که با توجه به میزان ریسکپذیری بازیگران ،ضریب این افزایش یا
کاهش متفاوت خواهد بود .استفاده از راهکار هوشمندسازی به رفتار
معقولتر بازیگران و رسیدن به تعادل نش کمک میکند .بررسی
وضعیت روند تغییرات میزان سود و تولید بازیگران ،برتری این روش را
در همگرایی به نقطه تعادل نش نشان میدهد .فلوچارت الگوریتم
پیشنهادی در شکل  2نشان داده شده است.

' Bi

' Bi

Bi' = Price Cap

'Bi' = Bmin i
' Bi

=N
?i=N

i = i+1

شکل  :2فلوچارت روش پیشنهادی استراتژی قیمت در هر تکرار

 -2-3مسئله پخش بار بهینه
فرم کلی مسئله پخش بار بهینه بر اساس حداقلسازی هزینه تأمین
انرژی از دید  ISOتعریف میگردد .برای سیستمی با  Nواحد تولید،
هزینه تأمین انرژی بر اساس مجموع حاصلضرب قیمت تسویه انرژی
در میزان توان الکتریکی هر تولیدکننده بهصورت زیر تعریف میشود:

در روابط باال  PGبردار مشخصکننده میزان تولید هر ینک از عامنلهنا
است که نشاندهنده متغیر مسئله بهینهسازی است PD .میزان تقاضا و
ماتریس  ،PTDFماتریس ضرایب توزیع انتقال توان است که بنر اسناس
تحلیل حساسیت در مدل پخش بار  DCتعیین میشود .از سوی دیگنر،

Min  ai PGi  Bi' PGi

 Bو  بهترتیب ماتریس ادمیتنانس خطنوط بنا مقاومنت صنفر و بنردار
زوایای بناس هنای شنبکه منیباشند PG ، Pl max .و  PGبنه ترتینب

محدودیتهای شبکه که توسط  ISOلحاظ میشود شامل قیدهای
تساوی و نامساوی میباشد .قید تساوی مربوط به معادله پخش بار DC
و قیود نامساوی شامل محدودیتهای بهرهبرداری و انتقال توان
میباشند ،که بهصورت زیر بیان میشوند:

بیشینه توان عبوری از خطوط ،بیشینه ظرفیت تولید واحندها و کمیننه
ظرفیت تولید واحدها است .سطح تولید واحدها و قیمنت تسنویه بنازار
متغیرهننای تصننمیمگینری هسننتند کننه در هننر تکننرار بننا حننل مسننئله
بهینهسازی بهدست میآیند.

() 0

Serial no. 80





N

i
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min i
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 -4سیستم موردمطالعه و نتایج شبیهسازی

 -1-4نتایج شبیهسازی رسیدن به تعادل نش شرکتهای تولید

در این بخش ،استراتژی قیمتدهی واحدهای تولید برای تحلیل
سیستم چندناحیهای توان الکتریکی موردمطالعه قرار میگیرد .بهمنظور
رسیدن به این هدف ،بازار برق برای یک سیستم چندناحیهای
شبیهسازی میشود .استراتژی قیمتدهی هر واحد تولید بر اساس
الگوریتم یادگیری تقویتی پیشنهادی تعیین میشود .با الگوریتم
پیشنهادی میتوان استراتژی قیمتدهی هر واحد تولید را بر اساس
دینامیک بازار تعیین نمود که ناشی از تغییر رفتار حریف است.
بهمنظور اثبات تواناییهای الگوریتم پیشنهادی ،مطالعهای بر قیمت
پیشنهادی واحد تولید در دو حالت مالکیت تکژنراتوری و
چندژنراتوری صورت میگیرد.
شبکه موردمطالعه ،یک سیستم  7ناحیهای و متشکل از  62واحد
تولیدی است که برگرفتهشده از بازار  Nord Poolمیباشد و در مطالعه
فقط شبکه انتقال بینناحیهای مدلسازی میشود که در شکل  9نشان
داده شده است .اطالعات مربوط به واحدهای تولید در جدول  6آورده
شده است .میزان تقاضا برای نواحی نشان دادهشده در شکل  9به
ترتیب برابر  9888 ،7888 ،2988و  6088مگاوات است ].[21

 -1-1-4تکژنراتوری

شکل :3ساختار شبکه سیستم موردمطالعه

جدول  :1اطالعات واحدهای تولید
Cost( PGi )  ai PGi
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وضعیت میزان سود ،تولید و قیمت تسویه بازار به ترتیب در شکلهای
 7تا  1نمایش داده شده است .نتایج نشاندهنده این است که عاملها
بعد از یک تکرار معقول از اجرای سیستم توانستهاند طبق روش
یادگیری تقویتی پیشنهادی به تعادل نش برسند .نتایج رسیدن به
تعادل نش واحدهای تولید در جدول  2آورده شده است .میزان تقاضا
در ناحیه  7برابر  6088مگاوات است و بیشینه ظرفیت تولید در این
ناحیه برابر  2488مگاوات است اما طبق جدول  2مشاهده میشود که
این ناحیه در مجموع توانسته  6246/79مگاوات در هنگام رسیدن به
نقطه تعادل تولید کند .درنتیجه این ناحیه نیاز به دریافت توانی معادل
با  120/14مگاوات برای تأمین تقاضای خود دارد .از طرفی واحد 66
چون دارای ضرایب پیشنهاد قیمت کمتر یا بهعبارتی دارای تابع هزینه
کمتر با تکنولوژی مناسبتر است ،توانسته تا سقف ظرفیت مجاز خود،
یعنی  488مگاوات ،تولید کند .ولی از آنجا که واحد  62نسبت به
واحد  ،66واحد گرانتری است از دیدگاه  ISOمقرونبهصرفه نمیباشد
که برای تأمین بار این ناحیه اجازه دهد که واحد  62تا سقف ظرفیت
مجاز خود ،یعنی  2888مگاوات ،تولید کند .بنابراین بهتر این است که
ناحیه  7به واسطه خط انتقال و ظرفیت آن ،از نواحی ارزانتر توان
موردنیاز خود را خریداری کند .با مشاهده مقادیر  LMPدر جدول 2
میتوان دریافت که ناحیه  2از قیمت کمتری نسبت به سایر نواحی
برخوردار است .از طرفی میزان تقاضا در ناحیه  2برابر  7888مگاوات
است و این ناحیه در مجموع توانسته  1020/1مگاوات در هنگام
رسیدن به نقطه تعادل نش تولید کند .بنابراین ناحیه  2میتواند مازاد
توان خود را بسته به نیاز ناحیه  7و در صورت وجود ظرفیت خط
انتقال کافی به این ناحیه بفروشد و بار مورد نیاز ناحیه  7را تأمین کند.
میزان تقاضا در ناحیه  6برابر  2988مگاوات است درصورتیکه این
ناحیه در مجموع توانسته  6888مگاوات در هنگام رسیدن به نقطه
تعادل نش تولید کند .الزم به ذکر است که واحدهای  6و 2به خاطر
تابع هزینه کمتر ،توانستهاند تا سقف ظرفیت مجاز خود که برابر 188
مگاوات است ،تولید کنند ولی از آنجا که واحد  ،9واحد بسیار گرانی
است از دیدگاه  ISOمقرونبهصرفه نمیباشد که برای تأمین بار این
ناحیه ،واحد  9تا سقف ظرفیت مجاز خود که برابر  6888مگاوات
است ،تولید کند .بنابراین بهتر این است که ناحیه  6به واسطه خط
انتقال و ظرفیت آن ،از نواحی ارزانتر میزان توان موردنیاز خود را
تأمین کند .همانطور که قبالً گفته شد چون ناحیه  2نسبت به سایر
نواحی ارزانتر است و همچنین ظرفیت انتقال کافی بین این ناحیه و
ناحیه  6وجود دارد ،بنابراین راهبرد پیشنهادی این است که ناحیه 6
برای تأمین میزان بار ناحیه خود از ناحیه  2انرژی خریداری نماید.
یادآوری میشود که ناحیه  2در مجموع توانسته  1020/1مگاوات تولید
کند که از این مقدار  7888مگاوات متعلق به تأمین بار در ناحیه خود
است .بنابراین میتواند مازاد توان ناحیه خود را که برابر 6020/1

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

 /177مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

مگاوات است ،بسته به نیاز نواحی  6و  ،7به واسطه خطوط انتقال بین
ناحیهای و ظرفیت آن ،به این نواحی بفروشد و بار موردنیاز این نواحی
را تأمین نماید .میزان تقاضا در ناحیه  9برابر  9888مگاوات است و این
ناحیه در مجموع نیز توانسته  9888مگاوات در هنگام رسیدن به نقطه
تعادل نش تولید کند .بنابراین نیاز به خرید توان از نواحی دیگر برای
تأمین بار خود ندارد .همچنین الزم به ذکر است که واحد  3و  68چون
ضرایب پیشنهاد قیمت کمتر بهواسطه تابع هزینه کمتر خود دارا
هستند ،توانستهاند تا سقف ظرفیت مجاز خود یعنی 6188مگاوات
تولید کنند .درنتیجه میزان بار این ناحیه تأمین شده و دیگر نیازی به
تولید کردن واحد گرانتر شماره  0نمیباشد .الزم به ذکر است که خط
انتقال منتهی به نواحی  2و  2 ،7و  6 ،6و  9 ،9و  7تنها مختص توان
عبوری در بین این نواحی نیست و نواحی دیگر نیز بسته به نوع
تکنولوژی و ظرفیتی که در اختیار دارند ،میتوانند مقداری توان از
طریق این خطوط به نواحی دیگر انتقال دهند .شکل  4وضعیت رقابت
در بازار را نشان میدهد؛ مطابق با این شکل واحدهای تولیدی با

استفاده از روش یادگیری تقویتی و تغییر متغیر استراتژیک 'B
توانستهاند آموزش ببینند و سود خود را بیشتر کنند.

استفاده از روش یادگیری رقابتی . . .

انتقال است افزایش مییابد .با توجه به اختالف قیمتی که در جندول 2
بین واحدها مشاهده میشود ،میتوان به این نتیجه رسید کنه خطنوط
ارتباطی دچار تراکم شدهاند و در نتیجه افزایش ظرفیت خط انتقال بنه
هر نحو میزان رقابتپذیری بازار را افنزایش خواهند داد؛ چراکنه امکنان
ورود برخی واحدها بنه بنازار را فنراهم منیکنند .جهنت بررسنی تنأثیر
محدودیت انتقال بر مسئله پیش رو ،ظرفیت خط انتقال بین دو ناحینه
 2و  7را که در نقطه تعادل به بیشینه مقدار ظرفیت مجاز توان عبوری
خود رسیده بود از مقدار  188مگاوات به مقدار  6888مگاوات افنزایش
داده شد.
وضعیت میزان سنود ،تولیند و قیمنت تسنویه بنازار بنه ترتینب در
شکلهای  0تا  68نشان داده شده است .نتایج نشاندهننده اینن اسنت
که بر اثر پر شدن یک خط از شبکه (خط  )7-2عامنلهنا بعند از ینک
تکرار به نسبت طوالنیتری از اجرای سیستم توانستهاند به تعنادل ننش
برسنند .نتننایج رسنیدن بنه تعننادل نننش واحندهای تولیند طبننق روش
ی نادگیری تقننویتی پیشنننهادی در جنندول  9آورده شننده اسننت .نتننایج
شبیهسازی نشان میدهد که میزان توان عبوری بنین دو ناحینه  2و 7
در اثر افزایش ظرفیت انتقال ،بیشتر شنده و بنه مقندار  388مگناوات
رسیده است؛ دلیل این رخنداد اینن اسنت کنه قیمنتهنا در ناحینه ،7
بهدلیل گران بودن واحد  62و ضرایب تابع هزینه باالی آن ،زیاد بوده و
از دیدگاه  ،ISOتولید واحد  62مقرونبهصرفه نمیباشد و بهتر آن است
که این ناحیه از شرکتهای موجود در نواحی دیگر میزان بار موردنیناز
خود را تأمین کند .از طرفی با مشاهده نتایج تولید بازیگران در جندول
 9میتوان پی برد که با افزایش ظرفیت انتقنال بنین دو ناحینه  2و ،7
ناحیه  2در تأمین توان سهم بیشتری داشته است .ازاینرو سنهم بنازار
ناحیه  2افزایش یافته و از قدرت بازار ناحیه  7بهواسطه تولید بنیشتنر
ناحیه  2کاسته شده است .ازاینرو ،مقدار شناخص ضنریب آنتروپنی در
جدول  9نشان میدهد که رقابتپذیری بازار پنس از افنزایش ظرفینت
انتقال نسبت به حالت قبل کاهش پیدا کرده و بازار انحصناریتنر شنده
است .قیمت حاشیهای محلی نیز در اثر افزایش ظرفیت انتقنال مطنابق
با جدول  9برای تمامی بازیگران در نقطه تعادل ثابت شده و بنه مقندار

شکل  :4نمودارهای سود بازیگران در حالت تکژنراتوری

 78/1183رسیده است؛ بنابراین همانطور که انتظار میرفنت اخنتالف
قیمت بین نواحی بر اثر افزایش ظرفیت انتقال از بین رفتنه اسنت .الزم
به ذکر است که خط انتقال منتهی به نواحی  2و  2 ،7و  6 ،6و  9 ،9و

محدودیت های انتقال ازجمله عوامل ساختاری تأثیرگذار بر قندرت

 7تنها مختص توان عبوری در بین این نواحی نیست و نواحی دیگر نیز

بازار است .درصورتیکه خطوط انتقال منتهی به یک ناحیه دچار تنراکم

بسته به نوع تکنولوژی و ظرفیتی که در اختیار دارند ،میتوانند مقداری

شوند ،واحدهای موجنود در آن ناحینه منیتواننند قیمنتهنای بناالیی

توان از طریق این خطنوط بنه ننواحی دیگنر انتقنال دهنند .شنکل 66

پیشنهاد دهند .در چنین شرایطی بنه واسنطه محندودیت هنای انتقنال،

وضعیت رقابت در بازار را نشان میدهد؛ مطابق با این شنکل واحندهای

واحدهای ارزان موجود در نواحی دیگر نمیتوانند توان با قیمت پائینتر

تولید با استفاده از روش یادگیری تقنویتی و تغیینر متغینر اسنتراتژیک

را انتقال دهند .ازاینرو قیمتهای ناحیهای که خطوط آن تحت تنراکم
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 Bتوانستهاند آموزش ببینند و سود خود را بیشتر کنند.
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استفاده از روش یادگیری رقابتی . . .

شکل :7نمودار وضعیت رقابت بازار در حالت تکژنراتوری

شکل  :5نمودارهای تولید بازیگران در حالت تکژنراتوری

شکل  :8نمودارهای سود بازیگران در حالت تکژنراتوری بعد از
افزایش ظرفیت انتقال

شکل :6نمودارهای قیمت حاشیهای محلی در حالت تکژنراتوری
جدول :2تعادل نش در حالت تک ژنراتوری
ضریب
آنتروپی

8/0001

Serial no. 80

سود
()$

تولید
()MW

()$/MWh

69012

188

93/4271

6

68012

188

93/4271

2

8

8

93/4271

9

29884

2188

99/4823

7

62781

2888

99/4823

1

66020

6920/1

99/4823

1

8

8

99/4823

4

8

8

16/4144

0

LMP

واحد تولید

71782

6188

16/4144

3

73612

6188

16/4144

68

90310

488

41/0176

66

22132

146/79

41/0176

62

شکل  :9نمودارهای تولید بازیگران در حالت تکژنراتوری بعد از
افزایش ظرفیت انتقال
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شکل  :01نمودارهای قیمت حاشیهای محلی در حالت تکژنراتوری
بعد از افزایش ظرفیت انتقال

شکل  :11نمودار وضعیت رقابت بازار در حالت تکژنراتوری بعد از
افزایش ظرفیت انتقال

 -2-1-4چندژنراتوری
در این حالت هر مالک با به کار بردن رفتار استراتژیکی قصد
بیشینهکردن سود کلی خود را دارد .با این دیدگاه چهار مالک با
یکدیگر به رقابت میپردازند که شرکت  6مالک ژنراتورهای  6و  2و ،9
شرکت  2مالک ژنراتورهای  7و  1و  1و  ،4شرکت  9مالک ژنراتورهای
 0و  3و  68و شرکت  7مالک ژنراتورهای  66و  62میباشد .وضعیت
میزان سود ،تولید و قیمت تسویه بازار به ترتیب در شکلهای  62تا
 67نمایش داده شده است .نتایج نشاندهنده این است که عاملها بعد
از یک تکرار معقول از اجرای سیستم توانستهاند طبق روش یادگیری
تقویتی پیشنهادی به تعادل نش برسند .نتایج رسیدن به تعادل نش
شرکتهای تولید طبق روش یادگیری تقویتی پیشنهادی در جدول 7
آورده شده است که حاصل از استراتژیهای بهینه یافتشده بعد از
اجرای الگوریتم پیشنهادی بعد از  6888تکرار میباشد .همانطور که
گفته شد میزان تقاضا در ناحیه  7برابر  6088مگاوات است و بیشینه
ظرفیت تولید در این ناحیه برابر  2488مگاوات است اما طبق جدول 7
مشاهده میشود که این مالک در مجموع توانسته  088مگاوات در
هنگام رسیدن به نقطه تعادل تولید کند .درنتیجه این ناحیه نیاز به
دریافت توانی معادل با  6888مگاوات برای تأمین بار ناحیه خود دارد.
بهتر این است که مالک  7به واسطه خط انتقال ،از نواحی ارزانتر
میزان توان موردنیاز خود را تأمین کند .با مشاهده مقادیر  LMPنواحی
مختلف در جدول  7میتوان دریافت که مالک  2از قیمت کمتری

Serial no. 80

استفاده از روش یادگیری رقابتی . . .

نسبت به سایر مالکین برخوردار است از طرفی میزان تقاضا در ناحیه 2
برابر  7888مگاوات است و این ناحیه در مجموع توانسته 1288
مگاوات در هنگام رسیدن به نقطه تعادل تولید کند .بنابراین مالک 2
میتواند بسته به نیاز مالک  ،7مازاد توان تولیدی خود را در صورت
وجود ظرفیت خط انتقال کافی به این مالک بفروشد و بار موردنیاز
ناحیه  7را تأمین نماید .همچنین میزان تقاضا در ناحیه  6برابر 2988
مگاوات است درصورتیکه این ناحیه در مجموع توانسته  6888مگاوات
در هنگام رسیدن به نقطه تعادل تولید کند .بنابراین بهتر این است که
ناحیه  6بهواسطه خط انتقال و ظرفیت آن ،از نواحی ارزانتر میزان
توان موردنیاز خود را خریداری کند .بایستی یادآوری نمود که ناحیه 2
در مجموع توانسته است  1288مگاوات تولید کند که از این مقدار،
 7888مگاوات متعلق به تأمین بار در ناحیه خود میباشد بنابراین
میتواند مازاد توان ناحیه خود را که برابر  6288مگاوات است ،بسته به
نیاز نواحی  6و  7و بهواسطه ظرفیت کافی در خطوط انتقال بین نواحی
به آنها بفروشد و بار مورد نیاز مالکهای این نواحی را تأمین نماید.
میزان تقاضا در ناحیه  9برابر  9888مگاوات است و این ناحیه نیز در
مجموع توانسته  7688مگاوات در هنگام رسیدن به نقطه تعادل نش
تولید کند .بنابراین نیازی به خرید توان از نواحی دیگر برای تأمین بار
خود ندارد ولی میتواند مازاد توان تولیدی خود را که برابر 6688
مگاوات است بسته به نیاز نواحی و بیشینه ظرفیت خطوط انتقال به
نواحی دیگر بفروشد .الزم به ذکر است که خط انتقال منتهی به نواحی
 2و  2 ،7و  6 ،6و  9 ،9و  7تنها مختص توان عبوری در بین این
نواحی نیست و نواحی دیگر نیز بسته به نوع تکنولوژی و ظرفیتی که
در اختیار دارند ،میتوانند مقداری توان از طریق این خط به نواحی
دیگر انتقال دهند .شکل  61وضعیت رقابت در بازار را نشان میدهد؛
مطابق با این شکل شرکتهای تولید با استفاده از روش یادگیری
تقویتی و تغییر متغیر استراتژیک '  Bتوانستهاند آموزش ببینند و سود
خود را بیشتر کنند.
جدول  :3تعادل در حالت تکژنراتوری بعد از افزایش ظرفیت انتقال
ضریب
آنتروپی

8/0798

سود

تولید

LMP

)($

)(MW

)($/MWh

67921

188

78/1183

6

66921

188

78/1183

2

8

8

78/1183

9

78944

2188

78/1183

7

21982

2888

78/1183

1

22164

6388

78/1183

1

8

8

78/1183

4

8

8

78/1183

0

20421

6188

78/1183

3

92741

6188

78/1183

68

67961

488

78/1183

66

8

8

78/1183

62

واحد تولید
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شکل  :12نمودارهای سود مالکان در حالت چندژنراتوری

استفاده از روش یادگیری رقابتی . . .

شکل  :14نمودارهای قیمت حدی محلی در حالت چندژنراتوری

شکل  :15نمودار وضعیت رقابت بازار در حالت چندژنراتوری
جدول  :4تعادل نش در حالت چندژنراتوری
شکل  :13نمودارهای تولید مالکان در حالت چندژنراتوری

جهت بررسی تأثیر محدودیت خطوط انتقال بر مسئله پیش رو،
ظرفیت خط انتقال بین نواحی  2و  9 ،7و  7را که در نقطه تعادل به
بیشینه مقدار ظرفیت مجاز توان عبوری خود رسیده بود ،از مقدار 188
مگاوات به مقدار  6888مگاوات افزایش داده شد .وضعیت میزان سود،
تولید و قیمت تسویه بازار به ترتیب در شکلهای  61تا  60نشان داده
شده است .نتایج نشاندهنده این است که عاملها بعد از یک تکرار
معقول از اجرای سیستم توانستهاند به تعادل نش برسند .نتایج رسیدن
به تعادل نش شرکتهای تولید طبق روش یادگیری تقویتی پیشنهادی
در جدول  1آورده شده است .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که میزان
توان عبوری بین نواحی در اثر افزایش ظرفیت انتقال ،بیشتر شده
است و آن هم به این خاطر است که بهدلیل قیمت پیشنهادی باالی
مالک  ،7بهصرفه است که از نواحی دیگر میزان بار درخواستی این
ناحیه تأمین شود .با مشاهده نتایج میزان تولید بازیگران در جدول 1
میتوان پی برد که با افزایش ظرفیت انتقال ،سهم توان تولیدی مالک
 2افزایش مییابد .ازاینرو سهم مالک  2از بازار افزایش یافته و از قدرت
بازار مالک  7بهواسطه تولید بیشتر مالک  2کاسته شده است .مقدار
شاخص ضریب آنتروپی در جدول  1نشان میدهد که رقابتپذیری
بازار پس از افزایش ظرفیت انتقال ،نسبت به حالت قبل کاهش پیدا
کرده و بازار انحصاریتر شده است .قیمت حاشیهای محلی مطابق با
جدول  1برای تمامی بازیگران در نقطه تعادل ثابت شده است؛ بنابراین
همانطور که انتظار میرفت اختالف قیمت بین نواحی کاهش یافته
است.

Serial no. 80

ضریب
آنتروپی
8/7381

سود
()$

تولید
()MW

()$/MWh

1481/1

6888

20/2470

26922

1288

24/3336

2

99994

7688

20/0218

9

97131

088

10/6217

7

LMP

مالک
6

شکل  63وضعیت رقابت در بازار را نشان میدهد؛ مطابق با این
شکل شرکتهای تولید با تغییر متغیر استراتژیک ' Bو بر اساس
ساختار یادگیری تقویتی ،سود خود را افزایش میدهند .با مقایسه
مقدار شاخص آنتروپی در جدول  2و  ،7میتوان دریافت هنگامیکه
یک مالک بیش از یک واحد در اختیار داشته باشد تأثیرگذاری
بیشتری بر بازار خواهد داشت و بازار هرچه بیشتر بهسمت انحصار
چندقطبی پیش میرود .به همین دلیل میزان شاخص رقابت در حالت
چندژنراتوری کمتر از حالت تکژنراتوری شده و بازار انحصاریتر شده
است.

شکل  :16نمودارهای سود مالکان در حالت چندژنراتوری بعد از
افزایش ظرفیت انتقال
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گردیده است درحالیکه در مرجع [ ]21از اثر سیستم انتقال
چشمپوشی شده است .همچنین شایان ذکر است از آنجا که الگوریتم
طرحشده از پخش بار بهینه در هر تکرار استفاده مینماید صحت نتایج
حاصله به لحاظ بهینگی توسط روش پخش بار بهینه تضمین گردیده
است.
جدول  :6اعتبارسنجی روش پیشنهادی در مقایسه با مرجع []26

شکل  :17نمودارهای تولید مالکان در حالت چندژنراتوری بعد از
افزایش ظرفیت انتقال

ضریب
آنتروپی

قیمت بازار
)($/MWh

کل هزینه پرداختشده
توسط بهرهبردار ()$

روش پیشنهادی

8/0001

72/614

704323/1

ساختار پرداخت
یکنواخت []21

6/8877

90/233

901060/3

ساختار پرداخت مطابق
پیشنهاد قیمت []21

6/8771

78/763

770116

 -5نتیجهگیری

شکل  :18نمودارهای قیمت حدی محلی در حالت چندژنراتوری بعد از
افزایش ظرفیت انتقال
جدول  :5تعادل در حالت چندژنراتوری بعد از افزایش ظرفیت انتقال
ضریب آنتروپی

8/7868

سود
()$

تولید
()MW

()$/MWh

0946/3

6888

98/3766

6

99404

1088

98/1072

2

77032

7988

96/7118

9

8

8

92/7023

7

LMP

مالک

شکل  :19نمودار وضعیت رقابت بازار در حالت چندژنراتوری بعد از
افزایش ظرفیت انتقال

جهت اعتبارسنجی مدل پیشنهادی ،مطابق جدول  1نتایج حاصله
از روش پیشنهادی با نتایج حاصل از تعادل نش در مرجع [ ]21مقایسه
شده است .همانطور که انتظار میرود نتایج با نقطه تعادل نش قدری
فاصله داشته و از آن غیررقابتیتر میباشد زیرا نقطه بهدستآمده از
روش پیشنهادی مطرحشده در حالت مقید به قیود انتقال ارزیابی
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در این مقاله یک ساختار یادگیری تقویتی جهت تعیین استراتژی
پیشنهاد قیمت مالکهای تکژنراتوری و چندژنراتوری ارائه گردید .در
ساختار پیشنهادی ،بازیگران بازار طبق روش یادگیری تقویتی ،به
آموزش مناسبی برای سطح تغییرات پیشنهاد قیمت خود دست یافتند
بهنحویکه هر تغییر رفتار دیگر آنها با توجه به نوع رفتار سایر
بازیگران ،باعث کاهش سودشان میشد که به معنای رسیدن به نقطه
تعادل نش میباشد .از سوی دیگر ،مقایسه نتایج رفتار شرکتهای
تولید در حالت مالکیت تک و چندژنراتوری مؤید آن است که مالکها
در ساختار چندژنراتوری تأثیرگذاری بیشتری بر بازار خواهند داشت و
بازار را هرچه بیشتر بهسمت انحصار چندقطبی پیش میبرند .به
همین دلیل میزان شاخص رقابت در حالت چندژنراتوری کمتر از حالت
تکژنراتوری شده و بازار ساختار انحصاریتری پیدا کرده است .با
افزایش ظرفیت خط انتقال در فرآیند تسویه بازار به شیوه پرداخت بر
اساس قیمت حدی محلی ،انتظار میرفت که مقدار شاخص
رقابتپذیری بازار افزایش یابد؛ اما مالحظه شد که مقدار شاخص
رقابتی ،تنها به افزایش ظرفیت انتقال بین دو ناحیه بستگی ندارد و
متأثر از نوع تکنولوژی مورداستفاده ،هزینه تولید و استراتژیهای
قیمتدهی هر یک از مالکین نیز میباشد .بر اساس نتایج حاصله
مشخص گردید که استراتژی تعدادی از بازیگران وابسته به شرایط
تراکم انتقال بوده است بهنحویکه برای افزایش سود خود ،اقدام به
پیشنهاد قیمت تا نزدیکی سقف بازار نموده و همزمان تولید خود را در
رقابت با دیگر حریفان کاهش دادهاند .در مقابل ،تعدادی از بازیگران
برای افزایش سطح توان تولیدی خود ،سطح قیمت پیشنهادی خود را
با توجه به هزینه حاشیهایشان ،پایین آوردند .بهطور کلی رفتار
پیشنهاد قیمت شرکتهای تولید مؤید آن است که هرچند ممکن است
برخی اقدامات اشتباه را در تکرارهای اولیه از خود نمایش دهند اما در
نهایت بعد از یک دوره زمانی ،استراتژی قیمتدهی بهینه را با کاوش
در فضای تصمیمگیری و یادگیری تجارب گذشته بهدست آوردهاند.
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