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( و خردهفروشتتتان در اجرايISO)  هدف این مقاله ارائه راهحلی جهت مدیریت تراکم از طریق تقویت همکاري بین اپراتور مستتتتقا بازار:چکيده
ISO که

 تقویت این همکاري از طریق سیگنالهاي اقت صادي انجام می شود.پا سخگویی بار ا ست که در مقاالت کمتر مورد برر سی قرارگرفته ا ست
.( اقدام کنندDRA1s) براي خردهفروشان ارسال میکند تا آنها براساس این سیگنالها جهت کاهش بارشان از طریق تجمیعکنندگان پاسخگویی بار
 از تئوري بازي ا ستکلبرگ ا ستفاده می شود که در آن خردهفرو شان بهعنوان بازیکنهاي،جهت مدل سازي رفتار شرکتکنندگان در پا سخگویی بار
 بهعنوان بازیکنهايDRAs  مقادیر کاهش تقا ضا و قیمت خرید پا سخگویی بار را م شخص میکنند وISO  بر ا ساس سیگنالهاي اقت صادي،پی شرو
 همچنین جهت م شخص کردن تأثیر پا سخگویی بار هر. باهم رقابت میکنند،پیرو جهت بی شینه کردن سود شان بر ا ساس ا ستراتژي خردهفرو شان
 نهایتًا عملکرد روش. مفهوم "اال ستی سیته تراکم" تعریف شده و در محا سبه منفعت خردهفرو شان ا ستفاده می شود،باس بر کاهش تراکم شبکه
.پیشنهادي براي یک سیستم قدرت و در سناریوهاي مختلف بررسی میشود که نتایج نشان از کار آیی روش پیشنهادي دارد
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Abstract: The purpose of this paper is to address a shortfall in the literature in dealing with the congestion management problem
through reinforcing a collaboration between ISO and Recos in implementing the DR program. Such reinforcement is developed based
on defining some important economic signals which ISO submits to Recos for demand reduction when dealing with DRAs. A
Stackelberg game is used to design a DR trade among Recos and DRAs, where Recos act as leaders, determining the values of demand
reduction based on economical signals of ISO. DRAs as the follower of the game will compete based on Recos's strategy for
maximizing their profits. In order to define the DR impact of each bus on congestion alleviation, the congestion elasticity concept is
introduced and used in the Recos profit calculations.The performance of the proposed method is evaluated by using a test power system
in different scenarios.
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 -1مقدمه
خردهفرو شان که پا وا سط بین بازار عمدهفرو شی و م صرفکنندگان
میباشتتند ،نقش برجستتتهاي در تشتتکیا بازار برق رقابتی دارند ،چالش
اصتتتلی آن ها ،خر ید برق در قیمتی متغیر و فروش آن به قی مت ثابت
است .در این فرآیند خردهفروشان با ری سکهاي مربوط به عدم قطعیت
قی مت برق در بازار ع مدهفروشتتتی و عدم قطع یت بار در ستتت مت
م صرفکنندگان روبهرو ه ستند .یکی از گزینههاي خردهفرو شان جهت
مدیریت چنین ریستتتکی ،اجراي برنامه هاي پاستتتخگویی بار از طریق
تجمیعکن ند گان پاستتتخگویی بار ) (DRAsاستتتت که به ن یا بت از
مصرفکنندگان کوچک در بازار خردهفروشی شرکت میکنند [ 1و .]2
پا سخگویی بار در روزهاي اوج تقا ضاي ساالنه که ری سک خردهفرو شان
بهعلت رخ دادن تراکم و افزایش قی مت برق بیشتر میشتتتود ،مؤثرتر
ا ست .پاسخگویی بار همچنین توسط اپراتور مستقا سی ستم ) (ISOو
2
از طریق  ،DRAsجهت مدیر یت تراکم با هدف بهبود رفاه اجتماعی
انجام شود.
9
برنامههاي پا سخگویی بار در دو روش کنترل م ستقیم بار ()DLC
و مکانی سم بازار اجرا می شوند [ 9و  ،]0در روش اول بارهاي قابا قطع
بهطور م ستقیم کنترل می شوند [ 1و  ،]0در این روش م صرفکنندگان
طی قراردادهایی (که شتتاما زمان ،مقدار و هزینه میباشتتند) کاهش
بارشتان را به  DRAsاطالع میدهند و  DRAsبه نیابت از آنها در بازار
شتترکت میکنند .در روش دیگر اجراي پاستتخگویی بار ،کاهش بار بر
ا ساس سیگنالهاي اقت صادي بازار و بهطور غیرم ستقیم انجام می شود
[ ،]7در این روش مصرفکنندگان با لحاظ کردن سیگنالهاي اقتصادي
بازار و با محاستتبه منفعتشتتان از کاهش بار ،در پاستتخگویی بار شتترکت
میکنند.
پا سخگویی بار اقدامی ا ست که از یکطرف خردهفرو شان ،در کنار
خرید برق از حوضتتتچه ،خرید برق از تولیدات پراکنده و غیره ،براي
مدیریت ری سک سبد قرارداد شان از آن بهره میگیرند و از طرف دیگر
 ،ISOبههمراه دیگر اقدامات (برنامهریزي مجدد تولید ،بارزدایی و ،)...
جهت مدیریت تراکم شبکه از آن استفاده میکند .پاسخگویی بار توسط
هر دو نهاد با اهداف مختلف اجرا میشتتتود و هیچ هماهنگی بین آنها
انجام نمیشتتتود .در ادامه به مقاالت مربوط به پاستتتخگویی بار در دو
موضوع :مدیریت ریسک قرارداد خردهفروشان و مدیریت تراکم پرداخته
میشود.


مدیریت ریسک سبد قرارداد خردهفروشان

روشهاي مختلفی براي مدیریت ستتتبد قرارداد خردهفروشتتتان بر
استتاس پاستتخگویی بار ارائه شتتده استتت [ .]2-19در [ ]2یک مدل
بهینهستتتازي چندهدفه جهت حا مستتتئله تصتتتمیمگیري کوتاهمدت
خردهفروشتتتان ارائه شتتتده استتتت که هدف اول آن کاهش ریستتتک
خردهفروشان با استفاده از برنامههاي پاسخگویی بار تشویق محور ا ست
و هدف دوم آن بهینه کردن م شوقهاي مالی ا ست که به م صرفکننده
ن هایی پیشتتتن هاد میشتتتود ،کاهش پ یک ت قاضتتتا و افزایش درآ مد
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خردهفرو شان هدف دیگري ا ست که در این مدل لحاظ شده ا ست .در
[ ]3یک مدل دوستتتطحی براي قیمتگذاري برق و پخش بار از دیدگاه
خردهفروشتان پیشتنهاد شتده استت که در ستط اول ،پاستخگویی بار
مصتترفکنندگان با توجه به قیمتهاي خردهفروشتتی و با استتتفاده از
تئوري بازي انجام می شود و در سط دوم ری سک عدم قطعیت قیمت
برق تو سط بهینه سازي مقاوم خطی 0مدل سازي می شود .در [ ]16یک
الگوریتم برنامهریزي تصادفی 1جهت محدودسازي ریسک خردهفروشان
در تعیین قیمت فروش برق ارائه شده است تا سودشان در سط ریسک
مشخصی ،حداکثر شود .الگوریتم پیشنهادي ،با لحاظ کردن االستیسیته
م شترکین در برابر قیمت فروش برق ،بهبود داده شده ا ست .در []11
یک مدل دو سطحی مبتنی بر نظریه بازي ا ستکلبرگ جهت م شارکت
خردهفرو شان و م صرفکنندگان در پا سخگویی بار بر ا ساس قیمتهاي
تصادفی ارائه شده است .در این مدل منفعت خردهفروشان (بازیکنهاي
پیشتتترو) با تعیین قی مت فروش برق و منف عت مصتتترفکن ند گان
( بازیکن هاي پسرو) با برنامهریزي بارهاي قابا قطع بر استتتاس قیمت
تعیینشده بهدست میآید .در مقاله [ ،]12آقاي محمودي و همکارانش،
الگوریتم جدیدي ارائه دادند که در آن پاسخگویی بار بهعنوان یک منبع
انرژي براي خردهفروشتتان لحاظ شتتده استتت .بدین منظور برنامههاي
پاسخگویی بار تشویق محور ،بهعنوان منابع لحظهاي پیشنهاد شدهاند و
مسئله بر اساس برنامهریزي تصادفی مدل شده است .در این مدل عدم
قطع یت براي متغیر هاي قی مت برق حوضتتت چه و ت ما یا مشتتتار کت
م صرفکنندگان در پا سخگویی بار لحاظ شده ا ست .آقاي محمودي و
هم کارانش در مقاله دیگرشتتتان [ ،]19الگوریتم جدیدي از نقطهنظر
خردهفروشتتتان ارا ئه کردها ند که آن ها را ج هت خر ید بل ند مدت و
کوتاهمدت پاستتخگویی بار از تجمیع کنندگان و مصتترفکنندگان کمک
میکند.


مدیریت تراکم

مدیریت تراکم یک مستتتئله بهینهستتتازي با متغیرهاي فراوان ازجمله
پاسخگویی بار است [ .]10امکان مدیریت تراکم بر اساس پاسخگویی بار
به االستیسیته بار بستگی دارد و مقاالت مختلفی این موضوع را بررسی
کردها ند [ .]11– 26در [ ]11آ قاي بوم پارد و هم کارانش ،تأثیرات
االستتتیستتیته بار بر مدیریت تراکم و قیمت را بررستتی کرده و نشتتان
دادهاند که اثر تراکم بر قیمت با افزایش اال ستی سیته بار کاهش مییابد.
در مقاله [ ]10نشتتان داده شتتده استتت که تراکم منجر به جابهجایی
بارهاي حستتتاس به قیمت ،از بازه زمانی قیمت باال به بازهاي ز مانی
قیمت پایین می شود ،در [ ]17اال ستی سیته پا سخدهی بار بهعنوان یک
متغیر تأثیرگذار بر مدیریت تراکم معرفی شتتتده استتتت ،در [ ،]12اثر
االستیسیته بار بر تراکم خطوط انتقال با یک روش تحلیلی بررسی شده
است و در [ ]13این اثر در پخش بار اقتصادي مدل شده است .در مقاله
[ ]21الگوریتمی جهت مدیریت تراکم با ا ستفاده از ترکیب پا سخگویی
بار و ادوات  FACTsارائه شده است که در آن ،بازار در دو مرحله تسویه
میشود ،در مرحله اول با هدف بیشینه کردن رفاه اجتماعی بازار تسویه
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میشتتود .در مرحله دوم ،اگر قیود شتتبکه نقش ش تده و تراکم رخ دهد،
پس از انجام برنامهریزي مجدد تولید و بهینهستتتازي همزمان اجراي
پاستتتخگویی بار و عملکرد ادوات  FACTsبراي کاهش تراکم خطوط،
تسویه بازار مجددًا انجام میشود.
مشتتارکت خردهفروشتتان در پاستتخگویی بار جهت کاهش ریستتک
تأمین برق استتتت و آنها استتتتراتژي را دنبال میکنند که منجر به
جابهجایی م صرف از پیک تقا ضا (که قیمت برق زیاد ا ست) به ساعات
دیگر شود .بهعبارتدیگر هدف خردهفرو شان جهت اجراي پا سخگویی
بار کاهش قیمت برق نیستتت .رفع تراکم بر استتاس پاستتخگویی بار
بهوستتتیله خردهفروشتتتان ،نیاز به هماهنگی آن ها با دیگر اقدامات
انجامشتتده توستتط  ،ISOهمچون تنظیم ادوات  ،FACTsترکیببندي

مجدد شبکه و برنامهریزي مجدد تولید ،دارد.
بهعنوان یک مثال ISO ،بازار استتتترال یا جهت مدیر یت تراکم از
پا سخگویی بار ا ستفاده میکند ،این امر منجر به بهبود قابلیت اطمینان
شبکه و کاهش قیمت برق خواهد شد؛ اما خردهفرو شان منفعتی از این
کاهش قیمت نخواهند داشتتتت چون قیمت تستتتویه براي آنها ،همان
قیمت برق قبا از اجراي پاستتخگویی بار (قیمت متناستتب با تقاضتتاي
اولیه خردهفروشان) است و درآمد حاصا از اختالف قیمت برق و قیمت
ت سویه خردهفرو شان ،صرف هزینههاي اجراي پا سخگویی بار می شود
[ .]22از طرف دیگر ،خردهفروشان در ارتباط مستقیم با مصرفکنندگان
بوده و اگر اطالعات الزم از طریق  ISOبا آنها به اشتراک گذاشته شود
بهتر میتوان ند مدیر یت ستتتمت مصتتترف و درنتیجه مدیریت تراکم و
کاهش قی مت برق را ان جام ده ند .عدم ه ماهنگی و هم کاري بین
خردهفروشتتتان و  ISOمنجر به عدم کستتتب درآ مد از اجراي بر نامه
پا سخگویی بار براي خردهفرو شان شده و این امر بهنوبه خود منجر به
افزایش هزینه برق مصتتترفکنندگان در بلندمدت خواهد شتتتد ،چون
خردهفروشان جهت مدیریت ری سکشان و به دست آوردن حداقا درآمد
قاباقبول ،در قراردادهاي آتی با مصتترفکنندگان ،تعرفه فروش برق را
افزایش خواهند داد.
م طال عه م قاالت موجود نشتتتان مید هد که چالش ه ماهنگی و
همکاري بین خردهفرو شان و  ISOدر اجراي پا سخگویی بار و همچنین
مشارکت مؤثر خردهفروشان در رفع تراکم کمتر در مقاالت مورد بررسی
قرارگرفته ا ست .بهعنوان تنها تالش در این زمینه میتوان به مقاله []9
اشاره کرد که در آن مدیریت تراکم در شبکه توزیع بر اساس هماهنگی
بین اپراتور ستتیستتتم توزیع و تجمیع کنندگان یا خردهفروشتتان جهت
اجرا پا سخگویی بار انجام شده ا ست؛ اما در را ستاي مدیریت تراکم در
شبکه سرا سري هیچ راهحلی که منجر به م شارکت خردهفرو شان در
مدیریت تراکم شود ارائه نشده است.
در این مقاله روش جدیدي جهت مدیریت تراکم در شبکه سراسري
بر استتاس مکانیستم بازار ارائه شتتده استتت که در آن پاستتخگویی بار بر
اساس هماهنگی و همکاري  ISOو خردهفروشان انجام می شود ISO .از
طریق سیگنالهاي اقت صادي ،خردهفرو شان را جهت کاهش تقا ضا در
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باسهاي مشتتخص تشتتویق و راهنمایی میکند .یکی از ستتیگنالهاي
اقتصتتادي ،ماتریس االستتتیستتیته تراکم استتت که مقدار کاهش تراکم
شتتبکه بهازاي پاستتخگویی بار در باسهاي مختلف را مشتتخص میکند.
خردهفرو شان با ا ستفاده از این ماتریس میتوانند منفعت شان از کاهش
تقاضتتتا در هر باس را محاستتتبه کنند .با توجه به این ستتتیگنالهاي
اقت صادي ،خردهفرو شان از طریق  DRAsاقدام به کاهش تقا ضای شان
میکنند .سپس براي تقاضاهاي جدید خردهفروشان ISO ،تراکم شبکه
را مجددًا برر سی میکند ،این فرآیند چندین بار تکرار می شود تا نقطه
ت عادل نش که نشتتتانده نده م قدار بهی نه کاهش تراکم و منف عت
خردهفروشان است ،بهدست آید.
در ساختار پی شنهادي از نظریه بازي ا ستکلبرگ جهت مدل سازي
اثرات متقابا ت صمیمات خردهفرو شان و  DRAsدر اجراي پا سخگویی
بار ،ا ستفاده شده ا ست .در این بازي ا ستراتژي خردهفرو شان ،بهعنوان
بازیکنهاي پی شرو ،تعیین کمترین مقدار کاهش بار و قیمت خرید DR
ا ست .این قیمت بر ا ساس تابع سود خردهفرو شان که با کاهش تراکم
متنا سب ا ست و همچنین اطالع آنها از رفتار  ،DRAsتعیین می شود.
استتتتراتژي  ،DRAsبهعنوان بازیکن هاي پیرو ،تعیین م قدار کاهش
بارشان است که بر اساس تابع سودشان که متناسب با قیمت پیشنهادي
خردهفروشان است مشخص میگردد.
نوآوريهاي این مقاله بهشرح زیر بیان میشود:
 ارائه مدلی مبتنی بر نظریه بازيها براي کاهش تراکم شبکه بر
اساس سازماندهی خردهفروشان توسط  ،ISOبراي شرکت در
پاسخگویی بار،
 فرمولبندي بازي بین خردهفروشان و  DRAsبهگونهاي که نقطه
تعادل نش بازي ،نقطه بهینه هر یک از آنها باشد،
 معرفی ماتریس االستیسیته تراکم براي مشخص کردن اثر
پاسخگویی بار در هر باس بر کاهش تراکم شبکه

 -2ساختار مسئله
 -1 -2ساختار بازار
ساختار بازار مورد مطالعه در این مقاله بر ا ساس بازار ملی برق استرالیا
7
استتتتت [ ]22که در آن قی مت برق روز پیشتتتین ،از طریق حراج
پی شنهادهاي خرید/فروش شرکتکنندگان در بازار تعیین می شود .در
این بازار ،تقا ضاهاي نهایی شرکتکنندگان (خریداران و فرو شندگان)
براي روز بعد در همان روز م شخص می شود .براي آنکه زمان الزم براي
انجام تحلیا هاي مختلف و اجراي موفق مدیر یت تراکم وجود داشتتتته
باشد ،خردهفروشان باید حداقا یک ساعت قبا از زمان بسته شدن بازار
تقا ضاهاي خود را براي  ISOبفر ستند .بعد از م شخص شدن تقا ضاهاي
اولیه ISO ،جهت تشخیص تراکم ،نخست بدون لحاظ کردن قیود شبکه
و با اجراي برنامه پخش بار ،قیمتهاي برق را م شخص میکند ،بدیهی
است که این نتایج بهینهترین قیمتها میباشند ،در مرحله دوم  ISOبا
لحاظ قیود شبکه قیمتهاي برق را دوباره محاسبه میکند .درصورتیکه
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اختالف بین نتایج این دو حالت کم باشتتتد ،قی مت هاي حالت دوم
بهعنوان نتیجه نهایی به بازار اعالم میشتتود اما اگر اختالف بین نتایج
زیاد باشد ،تراکم رخ داده است؛ لذا مدیریت تراکم با هدف بهینه کردن
رفاه اجتماعی اجرا میگردد .بدین منظور  ISOدر شبکه اقداماتی شاما:
ترکیببندي مجدد شتبکه [ ]29و تنظیم عملکرد ادوات ]20[ FACTs
و در بازار اقداماتی شتتتاما :برنامهریزي مجدد تول ید ]21[ 2و اجراي
برنامههاي پاستخگویی بار [ ]22را پیگیري میکند .شتکا  ،1الگوریتم
مدیریت تراکم در ا سترالیا را ن شان میدهد که در آن  ISOپا سخگویی
بار را بهروش کنترل مستتتتقیم بار ) (DLCاجرا میک ند .با اجراي
برنامههاي پا سخگویی بار به این روش ،اگرچه قابلیت اطمینان و امنیت
شبکه تأمین شده و قیمت برق کاهش مییابد ،اما هیچ منفعتی نصیب
خردهفرو شان نخواهد شد چون قیمت ت سویه برق با آنها ،قیمت برق
قبا از اجراي پاستتتخگویی بار استتتت [ .]22درنتیجه ،در قراردادهاي
بعدي ،خردهفروشتتان ستتعی میکنند براي کاهش ریستتکشتتان ،تعرفه
فروش برق را افزایش دهند.
در این مقاله الگوریتم جدیدي براي مدیریت تراکم بر اساس اجراي
پاستتخگویی بار پیشتتنهاد شتتده که در آن نفع تمام شتترکتکنندگان،
ازجمله خردهفروشتتان ،لحاظ میشتتود .بر طبق الگوریتم پیشتتنهادي،
شتتتکا ، 2اگر تراکم اتفاق بیفتد ،جهت اجراي پاستتتخ گویی بار ،یک
همکاري و هماهنگی بین  ISOو خردهفروشتتان انجام میشتتود .در این
حالت  ISOکاهش تقاضتتتا در باس هاي مختلف که منجر به رفع تراکم
میشتتتود را بههمراه قیمت جدید برق هر باس (قیمت برق بعد از رفع
تراکم) و همچنین ماتریس اال ستی سیته تراکم محا سبه کرده و بهعنوان
سیگنال اقتصادي به خردهفروشان اعالم میکند.
خردهفرو شان با لحاظ کردن این سیگنال ،تقا ضاهای شان از بازار
عمدهفرو شی را مجددًا محا سبه کرده و براي  ISOمیفر ستند .در این
حالت خردهفروشان با خرید پاسخگویی بار از  DRAsکاهش تقاضایشان
را جبران میکنند .آنها براي محاستتبه تقاضتتاهایشتتان ،از قیمت جدید
برق و قیمتهاي خرید پاسخگویی بار آگاه میباشند اما از تصمیم دیگر
خردهفروشتتتان بیاطالع هستتتتند ،بهعبارتدیگر ازآنجاکه ستتتود هر
خردهفروش وابستتته به تصتتمیم دیگر خردهفروشتتان استتت و همچنین
ت صمیمات خردهفرو شان نیز متأثر از رفتار  DRAsا ست لذا؛ م شخص
شدن ت صمیم نهایی خردهفرو شان بر ا ساس انجام یک بازي بین آنها
اتخاذ میگردد.

ساختاري جدید مبتنی بر نظریه بازي . . .

تقاضاي اولیه
خردهفروشان
ISO
پخش بار اقتصادی
خیر
شبکه متراکم
است؟
بله
 ترکیببندی مجدد شبکه
 تنظیم ادوات FACTs
 برنامهریزی مجدد ژنراتورها
خیر

شبکه متراکم
است؟
بله

محاسبه کاهش تقاضا در باسهاي
مختلف جهت رفع تراکم

بازار روز
پیشین

DR
DRAs

مصرفکنندگان نهایی
پایان

شکل  :1الگوریتم استراليا برای اجرای پاسخگویي بار جهت رفع تراکم
تقاضاي اولیه
خردهفروشان
ISO

پخش بار اقتصادی
خیر

شبکه متراکم
است؟
بله

 ترکیببندی مجدد شبکه
 تنظیم ادوات FACTs
 برنامهریزی مجدد ژنراتورها
خیر
شبکه متراکم
است؟
بله
 مقدار کاهش تقاضا در هر باس
 قیمت برق بعد از کاهش تقاضا
 ماتریس االستیسیته تراکم
Game
خردهفروشان

 -2 -2بازی بين خردهفروشان و DRAs

اگرچه منفعت کلی خردهفروشان در اجراي پاسخگویی بار است ،اما هر
خردهفروش ضتتمن توجه به رفع تراکم ،تالش میکند که ستتهم کمتري
از کاهش بار م شخص شده تو سط  ISOرا دا شته با شد چون بابت این
کاهش ،متعهد به پرداخت هزینه استتتت .خردهفروشتتتان جهت اجراي
پاسخگویی بار ،باید تصمیم بگیرند چه مقدار و با چه قیمتی پاسخگویی
بار را بخرند تا بیشترین سود را داشته باشند.

Serial no. 82

کاهش تقاضا

بازار روز
پیشین

.

پایان

تقاضا جدید

DRAs
مصرفکنندگان نهایی

شکل  :2الگوریتم پيشنهادی جهت رفع تراکم بر اساس مکانيسم بازار
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در گام بعد  DRAsکه فراهمکنندگان پاسخگویی بار میباشند ،با توجه
به تصمیم خردهفروشان ،جهت بیشینه کردن سودشان باهم رقابت
میکنند .در نگاهی وسیعتر میتوان یک تقابا بین سود خردهفروشان و
سود  DRAsرا نیز مشاهده کرد ،یعنی سود خردهفروشان و همچنین
سود  DRAsبه قیمت خریدوفروش پاسخگویی بار وابسته است لذا؛
مشخص شدن نقطه تعادل شرکتکنندگان در پاسخگویی بار منجر به
انجام بازي بین دستهاي از خردهفروشان و دستهاي از  DARsمیشود
که شماتیک آن در شکا  9نشان داده شده است.

ساختاري جدید مبتنی بر نظریه بازي . . .

ستتتود ) :(Payoffsمحاستتتبه مقادیر توابع ستتتود خردهفروشتتتان
) 𝑘 𝑆𝐾 (𝑥𝑘 , 𝑥−و  ،𝑆𝑑 (𝑦𝑛 , 𝑦−𝑛 ) DRAsکه در آن 𝑘 𝑥−نشتتتانده نده
برداري شتتاما تمام خردهفروشتتان بهجز خردهفروش  kاستتت ،بههمین
ترتیب 𝑛 𝑦−نیز براي  DRAsتعریف می شود .با توجه به اینکه در بازي
استتتتکلبرگ بازیکنهاي پیشتتترو از استتتتراتژي بازیکنهاي پیرو مطلع
میباشند؛ لذا در ادامه نخست نحوه محاسبه سود  DARsبیان می شود
سپس نحوه محاسبه سود خردهفروشان بر اساس استراتژي  DARsارائه
میشود.
 محاسبه سود DARs

ISO

 DRAsبر ا ساس قیمت خرید پا سخگویی بار تو سط خردهفرو شان و با
لحاظ کردن ارزش قطع بار م صرفکنندگان ) 𝑅𝐷𝐶( سود شان از شرکت
در پاسخگویی بار را بهصورت رابطه ( )1محاسبه میکنند.

سیگنال اقتصادي
بازی بین خردهفروشان و DRAs

بازی DRAs

بازی خردهفروشان

𝜌

تقاضاي
جدید

yn

…..

…..

()1

]) Sd (yn ) = un [ρyn − CDR (yn

()2

𝑛CDR (y𝑛 ) = a𝑦𝑛2 + b(1 − θn )y

()9

1
{ = un
0

) ρ ≥ b(1 − θn
) ρ < b(1 − θn

کاهش تقاضا

مصرفکنندگان نهایی
شکل  :3شماتيک بازی بين خردهفروشان و DRAs

در این مقاله از نظریه بازي استتتتکلبرگ ،براي مدل کردن رفتار
خردهفروشان و  DRAsاستفاده شده است .نظریه بازي استکلبرگ ،یک
الگو ت صمیمگیري سل سلهمراتبی بر ا ساس یک فرآیند متوالی از پیش
تعیینشتتده ،با دو دستتته بازیکن پیشتترو و پیرو ،استتت ،در این فرآیند
نخستتت بازیکنهاي پیشتترو ،خردهفروشتتان ،استتتراتژيشتتان که تعیین
مقدار و قیمت خرید پاستتخگویی بار استتت را انتخاب میکنند .ستتپس
بازیکنها پیرو ،DRAs ،بر ا ساس ت صمیم خردهفرو شان جهت بی شینه
کردن ستتودشتتان باهم رقابت میکنند و استتتراتژيشتتان ،تعیین مقدار
فروش پاستتخگویی بار را انتخاب میکنند .نقش اصتتلی  DRAsبهعنوان
بازیکن پیرو ،مدلستتازي پاستتخگویی بار از دید خردهفروشتتان استتت
چنانکه آنها بر استتاس تصتتمیم خردهفروشتتان و جهت بیشتتینه کردن
سود شان عما میکنند و بر ت صمیم خردهفرو شان اثرگذار خواهند بود.
در ادامه ستتاختار این بازي و چگونگی محاستتبه نقطه تعادل آن شتترح
داده خواهد شد.
بازیکنها :مجموعهاي از خردهفروشتتان ( )kو مجموعهاي از DRAs
( )nکه در بازار پاسخگویی بار ثبتنام کردهاند.
استتتراتژيها :استتتراتژي خردهفروشتتان و DRAsبهترتیب انتخاب
مقدار خرید () 𝑘𝑥 و فروش ) 𝑛𝑦 ( پاستتتخگویی بار در قیمت 𝜌 استتتت
N

K

n=1

k=1

بهگونهاي که اوالً رابطه   x k = ynبرقرار باشتتد ،دومًا ستتودشتتان
بی شینه شود و سومًا شرط  ISOبراي رفع تراکم که کاهش تقا ضا به
مقدار مشخصی است ،تأمین شود.

Serial no. 82

$/𝑀𝑊 2

که در آن  aو  bضرایب ثابت بهترتیب برحسب
مقدار پاسخگویی بار میباشند و 𝑛𝜃 تمایا مشترکnام جهت شرکت در
پاستتخگویی بار استتت که مقداري بین صتتفر تا یک دارد و 𝑛𝑢 ضتتریب
باینري است که نشاندهنده تصمیم  DRAsجهت شرکت در پاسخگویی
بار ا ست ،مقدار یک ،بیانگر سود-ده بودن و مقدار صفر بیانگر ضرر-ده
بودن اجراي پا سخگویی بار ا ست( ،اثبات در بخش پیو ستها) .شکا 0
منحنیهاي ستتود  DRAsرا نشتتان میدهد که اکیدًا محدب میباشتتند
لذا؛ بر اساس [ ]20نقطه تعادل نش  ،DRAsنقطه بهینه تابع سود آنها
ا ست ،پس با م شتقگیري از تابع سود شان( 𝑑𝑆) و برابر صفر قرار دادن
آن ،نق طه ت عادل نش بازي  DRAsکه ب یانگر م قدار بهی نه فروش
پاسخگویی بار n DRAsام است (اثبات در بخش پیوستها) ،با استفاده
از رابطه ( )0محاسبه میشود.
()0

) ρ ≥ b(1 − θn
) ρ < b(1 − θn

و yn ،$/MW

) ρ−b(1−θn
2a

{ = )yn∗ (ρ
0

با جمع مقادیر ∗ ،ynتابع فروش مقدار پاسخگویی بار برحسب قیمت
خرید پاسخگویی بار بهدست میآید.
()5

)f(ρ)= y*n (ρ
n

شکا  1مقادیر نقطه تعادل  DRAsبر ا ساس معادله ( )0را ن شان
میدهد ،این مقادیر تابعی از قیمت خرید پاستتخگویی بار خردهفروشتتان
میباشند .خردهفروشان بر اساس رابطه ( )1قیمت خرید پاسخگویی بار
) ∗𝜌( و مقادیر ∗𝑛𝑦 را مشخص میکنند با جایگذاري این مقادیر در رابطه
( ،)1مقادیر بهینه سود  DRAsمحاسبه میشود.
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کاهش خواهند یافت لذا؛ تقاضتتا و قیمت جدید برق و درآمد حاصتتله از
آن براي خردهفروش برابر خواهند شد با:

𝑑𝑆

∗

ساختاري جدید مبتنی بر نظریه بازي . . .

∗
∗

before
Dafter
ki,h =D ki,h  x ki,h

()3

∗
∗
∗𝑛𝑦
شکل  :4منحنيهای سود  )_ _ _ _( DRAsو منحني سود متناظر با نقطه
تعادل نش )_____( DRA

()16

K
  K before 
K

λ   Dafter
ki,h  =λ   Dki,h  -λ C   x ki,h 
 k=1
  k=1

 k=1


()11


 K after   after
after
Bafter
ki,h (Dki,h )=  π ki,h -λ   Dki,h   Dki,h -ρih x ki,h

 k=1
 

با جایگذاري روابط ( )2و ( )11در رابطه ( )7سود خردهفروش kام،
از اجراي پاسخگویی بار ،در باس  iو ساعت  hبرابر خواهد شد با:

∗𝑛𝑦
𝑛

∗

()68

∗
𝑥𝑎𝑚_𝑛𝑦

∗


 
K

before
Ski,h =Dki,h
λc   x ki,h  -  π ki,h +ρ*ih -λ   Dafter
ki,h   x ki,h
 k=1
 
 k=1
 
K

∗
 -3 -2ماتریس االستيسيته تراکم شبکه

∗
∗
∗𝜌
𝜌
شکل  :5منحنيهای نقطه تعادل  DRAsبرحسب قيمت فروش

 محاسبه سود خردهفروشان:
هر خردهفروش با اطالع از تابع قیمت پا سخگویی بار برح سب مقدار آن
(رابطه ( ))1و با دانستتتن استتتراتژي دیگر خردهفروشتتان ،𝑥−𝑘 ،مقدار
بهینه خرید پاستتخگویی بارش ،𝑥𝑘∗ ،در هر ستتاعت ،h ،و هر باس ،i ،را
چنان انتخاب میکند که سودش ،رابطه ( ،)0بیشینه شود.

 SKi,h
h

() 0

= ) Maximize: Sk (x k ,x -k

i
N

K

n=1

k=1

subject to:  x ki,h =  y*n,h

سود خردهفرو شان در رابطه ( )0برابر با اختالف درآمد شان قبا و
بعد از اجراي پاسخگویی بار است،



()7



after
before
before
SK =  Bafter
(D ki,h
)
Ki (D ki,h )-BKi
h

i

 ، Bbeforeقبا از
درآمد خردهفروش  kام در باس  iو در ستتاعت ،h
Ki,h
اجراي پاسخگویی بار از رابطه ( )2محاسبه میشود.
()2


 K before   before
before
Bbefore
Ki,h (Dki,h )=  π ki,h -λ   Dki,h   Dki,h

 k=1
 

که در آن 𝜋 تعرفه قیمت فروش برق به مشتتترکین Dbefore ،تقاضتتاي
اولیه برق خردهفروش قبا از اجراي پاستتتخگویی بار

K

λ   Dbefore
و ki,h 
 k=1


قیمت نقدي برق (قیمت برق در بازار عمدهفروشی) براي تقاضا در باس
 iو ساعت  hمیباشند .با اجراي پاسخگویی بار ،تقاضاي خردهفروش kا
ا مدر ستتتا عت  hبه م قدار  𝑥𝑘𝑖,ℎو قی مت برق

Serial no. 82

K

بهم قدار λ C   x k,h 
 k=1


هنگامی که تراکم در خط بین دو باس رخ دهد ،قیمت برق نهتنها در
باس در یافتکننده توان بل که در باس هاي دیگر مجاورش نیز افزایش
می یا بد ،در این حا لت پاستتتخگویی بار در هر یک از باس هایی که
قیمت شان افزایش یافته ا ست ،بر کاهش تراکم و درنتیجه کاهش قیمت
دیگر باسها نیز تأثیر خواهد دا شت ،میزان تأثیر پا سخگویی بار هر یک
از باس ها بر تراکم ،با مقدار افزایش قیمت برق ناشتتتی از تراکم در آن
باس متناستتتب استتتت [ .]10 -12در این حالت خردهفروشتتتان براي
مشتتارکت در پاستتخگویی بار ،باید از تأثیر کاهش تقاضتتا در هر باس ،بر
تراکم آگاه با شند .در این مقاله جهت مدل کردن اثر پا سخگویی بار در
هر باس بر تراکم شبکه ،ماتریس اال ستی سیته تراکم معرفی می شود که
نشاندهنده حساسیت کاهش قیمت برق نسبت به پاسخگویی بار در هر
باس است ،این ماتریس بهصورت رابطه ( )19تعریف میشود.
() 19

D j λci
λci D j

= E ij

که در آن 𝑗𝑖𝐸 بیانگر کاهش قیمت باسiام بهازاي پاستتتخگویی بار در
باسjام در یک شبکه با  Nباس است .چنانکه ذکر شد تأثیر پاسخگویی
بار بر قیمت در یک باس محدود نمیشتتود؛ لذا طبق این رابطه ،تأثیر
کاهش بار در باس  jبه مقدار  Xjبر قیمت باس  iبرابر است با کاهش بار
به مقدار  Eij*Xjدر باس  iاستتت .این مدل کردن اثر کاهش تراکم و
درنتیجه کاهش قیمت در یک باس نا شی از کاهش تقا ضا در باسهاي
مختلف است .این ماتریس توسط  ISOمحاسبه می شود و بر اساس آن
خردهفروشتتانی که معموالً در چند باس حضتتور دارند ،میتوانند کاهش
قیمت در یک باس ،ناشی از کاهش تقاضایشان در باسهاي دیگر را نیز
محاسبه کرده و آن را در سود نهایی شان لحاظ کنند .بر این اساس و با
توجه به رابطه ( ،)12ستتود خردهفروش kام در باس  iو در ستتاعت  hاز
اجراي پاسخگویی بار به مقدار 𝑗𝑘 xدر باسjام برابر خواهد شد با:
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LMP of each b

120

ساختاري جدید مبتنی بر نظریه80بازي . . .
8

16

24

1

]Time [hr

()67

nightly
before
Dki,h
λ ci

= Ski,h

20
10


K

-  π ki,h +ρ*ih -λ   Dafter
ki,h   x ki,h

 k=1
 

در این رابطه ،براي محا سبه مقدار 𝑖𝑐 م شارکت تمام خردهفرو شان و
همچنین تأثیر کاهش تقا ضاي آنها در باسهاي دیگر نیز با ا ستفاده از
ماتریس 𝑗𝑖𝐸 لحاظ شده است .نهایتًا سود خردهفروش kام از پاسخگویی
بار در کا شبکه برابر  Sk =  Skiخواهد شد.

24

]Time [hr

شکل  :7منحني تقاضای روز آینده

همچنین پارامترهاي پاستتتخگویی بار ،مربوط به معادله ( ،)9بهصتتتورت
جدول  0میباشند.
جدول  :1امپدانس خطوط

i

الگوریتم  1نحوه محا سبه نقطه تعادل نش را بر ا ساس توابع سود
هر یک از بازیکنهاي پیشرو و پیرو نشان میدهد.
الگوریتم  :1محاسبه نقطه تعادل نش بازی استکلبرگ
مقداردهی اولیه
:1
𝜌=6
6
:2
𝜖 را تنظیم کن.
:9
مقادیر 𝑘 𝑥−و 𝑘𝑥 تصادفی انتخاب شوند.
:0
مراحا زیر را تکرار کن
𝜖 𝑥𝑘 = 𝑥𝑘 +
:1
معادله ( )1و ( )0را جهت محاسبه ∗𝜌 و ∗𝑘𝑥 حا کن.
:0
) ∗
∗
) ∗
𝑥(
𝑥(
𝑘𝑃𝑅 𝑘 , 𝑥−𝑘 ≥ 𝑃𝑅 𝑘 , 𝑥−
اگر:
:7
𝑘𝑥 = ∗𝑘𝑥
انجام بده:
:2
پایان اگر
:3
∗
تکرار را تا زمانی که ) < 0
𝑘 𝑃𝑅 (𝑥𝑘 , 𝑥−انجام دهید.
:16

→ 𝑥𝑘∗ = 6
= )𝜌( ∗𝑛𝑦

 -3شبيهسازی و نتایج
در این بخش جهت ارزیابی روش پی شنهادي ،سی ستم قدرت ارائه شده
در مقاله [ ]27استفاده می شود ،شکا  .0این سی ستم شاما سه بخش
تولید ،انتقال و توزیع است که بهترتیب از دو ژنراتور  G1و  ،G2پنجخط
انتقال و تعداد  96م شترک با بار م ساوي ت شکیا شدهاند .پروفایا بار
شبکه در شکا ( )7ن شان داده شده ا ست ،همچنین اطالعات خطوط
شتتتبکه و تابع هزینه ژنراتور ها ) (𝐶𝑜𝑠𝑡(𝑃) = 𝐶2𝑃2 + 𝐶1𝑃 + 𝐶0در
جداول  1و  2داده شده ا ست .در این شبکه ،سه خردهفروش ح ضور
دارد که مصرفکنندگان طبق جدول  ،9در قرارداد با آنها میباشند.
تعرفه فروش برق توستتتط خردهفروشتتتان در دوره شتتتبانه براي 26
مصتتترف کننتتده اول  126$/MWhو براي  16مصتتترف کننتتده آخر
 121$/MWhلحاظ شده است.

شکل  :6شبکه موردمطالعه

Serial no. 82

1

8

16

]Demand [MW



N
K
K

  x ki,h + Eij  x kj,h 
j=1
k=1
 k=1

j i



daily

30

)Cmax (MW

)X (p.u

)R (p.u

To bus

From bus

16
16
16
16
16

6/22
6/17
6/2
6/22
6/2

6/622
6/617
6/62
6/622
6/62

2
0
9
0
0

1
1
1
2
9

جدول  :2ضرایب تابع هزینه ژنراتورها
Pmax

C0

C1

C2

96MW
16MW

266
966

10
72

6/3
1/00

G1
G2

جدول  :3خردهفروشان و مشترکين در قراردادشان در هر باس
خردهفروش

I

1
2
9

-

شماره باس
III
II
مصرفکنندگان
0-16
11-10
1-9
0و1
-

IV
11-26
21-21
20-96

جدول  :4پارامترهای پاسخگویي بار
متغیر
a
b
𝜃𝑛 in II

مقدار
116
226

واحد  /محدود

(𝑛 − 1)/1

$/𝑀𝑊ℎ
$/(𝑀𝑊ℎ)2
1≤ n ≤ 1

𝜃𝑛 in III

(𝑛 − 1)/10

0 ≤ n ≤ 10

𝜃𝑛 in IV

(𝑛 − 1)/96

11 ≤ n ≤ 96

 -1-3اجرای الگوریتم پيشنهادی
بر استتتاس ستتتاختار بازار بیانشتتتده در بخش  ISO ،1 -2بر استتتاس
تقا ضاهاي خردهفرو شان و با اجراي پخش بار اقت صادي ) (OPFقیمت
برق را محاستتبه میکند ،در این مقاله این قیمت با استتتفاده از نرمافزار
 Matpower.4و تابع پخش بار اقتصادي  ،ACمحاسبه شده است .شکا
 2قی مت برق هر باس را با و بدون در نظر گرفتن ق ید حداکثر ظرف یت
خط انتقال ( )16 MWنشتتتان میدهد .اختالف زیاد قیمت باسها در
پیکبار نشتتتاندهنده تراکم خطوط استتتت .با توجه به اینکه ،باس 0
بیشترین و باس  1کمترین قی مت را دارند ،تراکم در خط انتقال بین
این دو باس رخ داده است.
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I
II
III

100

IV

80
24

1

8

16

]LMP of each bus [$

with constraint
with & without
constraint

120

]Time [hr
30

]Demand [MW

dailyحالت با و بدون قيود خطوط
nightlyنقدی برق هر باس در دو
شکل  :8قيمت

 ISOجهت اجراي پاستتخگویی بار مقدار کاهش تقاضتتا20که منجر به
رفع تراکم می شود و همچنین ماتریس اال ستی سیته تراکم و قیمت برق
10
عنوان سیگنالها1ي اقت صادي به
 16سبه کرده و به
 24رفع تراکم را محا
پس از
8
Timeن م قادیر بهترت یب با ماتریس ،X
] [hrند ،ای
ستتته خردهفروش اعالم میک
ماتریس  Eو شکا  3داده شدهاند .در ماتریس  ،Xهر سطر مربوط به
یک باس و هر ستون مربوط به یک ساعت ا ست ،جهت محا سبه این
ماتریس از تحلیا حستتاستتیت استتتفاده شتتده استتت و براي محاستتبه
ماتریس  Eمقدار  D j  1 MWقرار داده شد سپس مقادیر  ciبراي

0

0
0

0 

23

24

0
0
0
0

0
0
0
0
0 0

0
0
0
0
0
0
X 
0 0
0
0
0
0

0
0.43
1.97
2.14
1.99
0.71


0 -0.015 -0.037 -0.103


0 0.134 200.224210.88222
18

E   19
0 0.135Time
0.248
(hr)0.876 


0 0.217 0.396 1.706 

100
80

17

I

II

60

100
80

24

23

22

20
21
)Time (hr

19

18

17

60

نتایج شتتبیهستتازي آن در جداول  1و  0و شتتکاهاي  16تا  11ارائه
گردیده ا ست ،مقادیر  B0درآمد خردهفرو شان بدون لحاظ قیود خطوط
ا ست ،طبق نتایج ،درآمد خردهفروش دوم بیشتر از بقیه ا ست که علت
آن تأمین تقا ضاي بیشتر ا ست %06( ،کا م صرف شبکه) و همچنین
بخشی از مصرفکنندگان در قرارداد با این خردهفروش در باسهاي 21
تا  21که تعرفه فروش برق بیشتري دارند ،میباشند.
مقادیر  B1درآمد خردهفروشان بر اساس الگوریتم بازار برق استرالیا،
شتتتکا  ،1استتتت که در آن کاهش قیمت برق پس از رفع تراکم براي
خردهفروشان لحاظ نمیشود ،در این حالت هنگام تراکم ،ضرر بیشتري
متوجه خردهفروشتتان اول و ستتوم میشتتود (بهترتیب  %90و  %99از
درآ مدشتتتان کم شتتتده استتتت) ،دل یا آن این استتتت که بیشتر
مصتتترفکنندگان در قرارداد با این دو خردهفروش ،در باس چهارم قرار
دارند که هنگام تراکم جهش قیمت بیشتري را تجربه میکند.
مقادیر  B2درآمد خردهفروشان بر اساس الگوریتم پیشنهادي ،شکا
 ،2استتت .در این حالت خردهفروشتتان بخش تی از تقاضتتایشتتان از بازار
عمدهفروشتتتی را با خرید پاستتتخگویی بار از  ،DRAsکاهش میدهند.
شکاهاي  16و  11بهترتیب مقادیر پاسخگویی بار خریداري شده در هر
باس و قیمتهاي آن را براي ساعتهاي مختلف ن شان میدهد .اگرچه
قیمت خرید پاستتتخگویی بار کمتر از قیمت خرید برق استتتت ،اما باید
توجه شتتود که در اجراي پاستتخگویی بار ،خردهفروشتتان مصتترفکننده
نهایی میباشتتند ،این یعنی کا هزینه خرید پاستتخگویی بار بهصتتورت
عبارت منفی در تابع درآمد خردهفروشان لحاظ میشود.
جدول  :5درآمد و سود خردهفروشان در حالتهای مختلف

)Electricity spot price ($

III

IV

120

)Electricity spot price ($

باسهاي مختلف ( )i=1 ،2 ،9 ،0محاسبه شدن و با جایگذاري در رابطه
( )19ماتریس  Eمحاسبه شده است.

ساختاري جدید مبتنی بر نظریه بازي . . .

2

2062/0

1262/3

21907

9

1012/1

1611/3

1972/9

خردهفروشان

کاهش تقاضا )(KW

سود)($

هزینه )($

1

9933

976/1

233/1

2

2019

991/2

213/1

9

2222

910/0

220/7
1.5

IV
III
II

1
0.5

23

24

22

20
21
]Time [hr

19

18

0
17

Demand reducted in
]each bus [MW

Serial no. 82

1

2623/0

1930/1

1700.2

شکل  :11مقدار خرید پاسخگویي بار در هر باس
1.5

IV
III
II

1

Demand reducted in
]each bus [MW



B0

B1

B2

جدول  :6کاهش تقاضا ،سود و هزینه خردهفروشان

در دوره شبانه که تراکم رخ میدهد ،منفعت خردهفروشان و DARs

سناریو اول

درآمد ()$

درآمد ()$

خردهفروشان

شکل  :9قيمت برق در هر باس پس از کاهش تقاضا

از اجراي پاسخگویی بار بهترتیب از روابط ( )10و ( )2محاسبه میشوند،
در رابطه دوم براي  DRAsقیدهاي حداکثر کاهش بار در هر ستتتاعت
∗
 𝑦𝑛,ℎو حداکثر تعداد شتترکت در پاستتخگویی بار ∑ℎ 𝑢𝑛,ℎ ≤9
≤6/2
لحاظ شده ا ست .در ادامه الگوریتم پی شنهادي در سه سناریو ارزیابی
خواهد شتتد ،در ستتناریو اول االستتتیستتیته بار و االستتتیستتیته تراکم
محاستتبهشتتده داراي مقادیر هستتتند که تراکم کامالً رفع میشتتود ،در
سناریوهاي دوم و سوم با تغییر پارامترهاي شبکه ،الگوریتم پی شنهادي
بهترتیب براي االستیسته بار کمتر و االستیسته تراکم کمتر ارزیابی شده
است.

بدون لحاظ قیود

با لحاظ قیود
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]Price of buy DR [$

II

100

III
IV

80
60
22

23

24

20
21
]Time [hr

قیمت پاسخگویی بار کم است پس شاهد آن هستیم که در نقطه تعادل
نش ،تراکم کامالً رفع شتتده استتت ،اما در منحنی ستتناریو دوم شتتیب
افزایش قیمت پاسخگویی بار زیاد است لذا تراکم بهطور کاما رفع نشده
است.
جدول  :7درآمد و سود خردهفروشان در االستيسيته بار کم

17

18

19

ساختاري جدید مبتنی بر نظریه بازي . . .

سناریو اول



برابر حتتالتتت قبتتا ( ی عنی بتته ترتی تب،

| (∑ C

(=6/6610

)B2 ($

سود ()$

)B2 ($

سود ()$

1

6417/8

976/1

1111/9

121/2

2

8697/4

991/2

1272/9

71/0

1123
18 /1

11950
/017

9

24

0.5

23

24

80

24

23

22

20
21
)Time (hr

19

18

17

60

22

20
21
]Time [hr

19

0
17

18

شکل  :13مقدار خرید پاسخگویي بار در هر باس در االستيسيته بار کم
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III
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)Electricity spot price ($

100

1

23
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21
]Time [hr
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]Price of buy DR [$

IV

1.5
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17
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شکل  :14قيمت خرید پاسخگویي بار در االستيسيته بار کم
1.5

II

III
IV

Congestion

No-Congestion
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 )966$/𝑀𝑊ℎلحاظ شده اند.
نتایج اجراي الگوریتم پی شنهادي شکاهاي  12تا  10و در جدول
 7ارائهشتتده استتت .اختالف قیمت باسها در نقطه تعادل ،شتتکا ،12
بیانگر این ا ست که در این حالت تراکم شبکه کاما رفع ن شده ا ست.
چنانکه مشاهده میشود در این حالت ،درآمد ( )B2و سود خردهفروشان
ن سبت به حالت قبا مقدار کمتري ا ست ،علت آن افزایش هزینه اجراي
پاستتتخگویی بار استتتت ،شتتتکاهاي  19و  10مقادیر پاستتتخگویی بار
خریدشتتده در هر باس و قیمت آن نشتتان میدهند ،چنانکه مشتتاهده
می شود ،قیمت خرید پا سخگویی بار ب سیار زیاد شده ا ست درنتیجه
مقادیر خریداري کمتر شدهاند.

23

Nash

DR

Nash

DR

Demand reducted in
]each bus [MW

در این حالت فرض شده ا ست که اال ستی سیته بار کم ا ست ،لذا تمایا
م صرفکنندگان ن سبت به کاهش یا تغییر زمان م صرف شان کم ا ست،
پس قیمت خرید پاستتتخگویی بار زیاد استتتت ،درنتیجه ،هزینه اجراي
پاسخگویی بار در این سناریو زیادتر است ،بدین منظور ضرایب  aو  bدو

∑ yn

| (∑ C

III
IV

سناریو دوم :االستيسيته بار کم

االستیسیته بار بیشتر
(= 6/6137

االستیسیته بار کمتر

∑150
yn

]Price of buy DR [$

شکل  :11قيمت خرید پاسخگویي بار

خردهفروشان
II

سناریو دوم

بار کم

30
25

]Demand [MW

شکل  :12قيمت برق پس از اجرای الگوریتم پيشنهادی در35االستيسيته
) ∗
 ،𝑆1 = 𝑃1(𝑥1 , 𝑥−1در
شتتکا  11منحنی ستتود خردهفروش اول،
20
ساعت  26را برح سب مقدار خرید پا سخگویی بار  ،𝑥1 ،ن شان میدهد،
15
 16اول و دوم رسم8شده است ،با 1توجه به محدب
منحنی براي سناریو
این 24
]Time [hr
بودن این منحنیها و با استتتفاده از [ ]20ثابت میشتتود که نقاط بهینه
این منحنیها ،تنها نقطه تعادل نش بازي میباشند.
در این منحنیها با افزایش  ،𝑥1قیمت خرید پاستتخگویی بار افزایش
و قیمت برق کاهش مییابد ،اما باید توجه شود که شیب کاهش قیمت
برق پس از رفع تراکم کم میشتتتود چنانکه افزایش  𝑥1تأثیر کمی بر
کاهش قیمت برق خواهد دا شت .در منحنی سناریو اول ،شیب افزایش

Serial no. 82

شکل  :15منحني سود خردهفروش اول برحسب 𝟏𝒙 در 𝟏 𝒙∗−و ساعت
21


سناریو سوم :االستيسيته تراکم کم

جهت کاهش مقادیر ماتریس االستتتیستیته تراکم ،در این حالت فرض
می شود که در باس سوم یک نیروگاهی وجود دارد که قیمت تولید برق
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آن از نیروگاه باس دوم نیز گرانتر است و ضرایب تابع تولید آن برابر با:
 .C2=1/02 ،C1=162 ،C0=966این نیروگاه فقط هنگام تراکم که قیمت
برق بسیار زیاد میشود ،بهرهبرداري میشود و فقط بخشی از تقاضا برق
باس سوم را تأمین میکند .در این حالت ماتریس اال ستی سیته تراکم
شبکه برابر خواهد شد با:
0.017 

0.672 
0.876 

1.520 

0.000
0.124
0.248
0.258

0.000
0.051
0.058
0.135

0

0
E 
0

0

نتایج اجراي الگوریتم پیشنهادي در جدول  2نشان داده شده است،
چنانکه مشاهده می شود کاهش االستی سیته تراکم تأثیر منفی بر درآمد
خردهفروشتتان ،B2،داشتتته استتت و مقادیر  B2در این ستتناریو کمتر از
سناریو اول شده ا ست ،در این حالت بیشترین کاهش تقا ضا در باس
چهار انجام شده ا ست ،شکا  ،10چراکه اال ستی سیته تراکم شبکه کم
است و پاسخگویی بار در باسهاي دیگر تأثیر کمی بر رفع تراکم دارد و
این سبب شده قیمت خرید پاسخگویی بار در این باس زیاد شود ،شکا
 .17از مقایستته نتایج این ستتناریو با ستتناریو اول ،شتتکا  ،12مشتتخص
میشود که با کاهش االستیسیته تراکم ،اگرچه مقادیر کا کاهش تقاضا
جهت رفع تراکم کمی کمتر شتتتده اما هزی نه اجراي پاستتتخگویی بار
افزایش بیشتري یافته استتت که نتیجه نهایی آن افزایش هزینه اجراي
پاسخگویی بار و کاهش سود خردهفروشان خواهد شد.
جدول  :8درآمد و سود خردهفروشان در االستيسيته تراکم کم
االستیسیته تراکم کم
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شکل :17IIقيمت خرید پاسخگویي بار در االستيسيته 2تراکم کم
III

 DRAsدر اجراي پاسخگویی بار ،نقش خردهفروش در بازار عمدهفروشی
را بازي میکنند ،یعنی آنها با واسطهگري پاسخگویی بار سود میبرند،
در جدول  3مقادیر ستتود  DRAsبر استتاس الگوریتم پیشتتنهادي ،براي
سناریوهاي مختلف ،ارائه شده ا ست ،از مقای سه دو سناریو اول و دوم
م شخص می شود که تمایا م شترکین در اجراي پا سخگویی بار بر سود
 DRAsتأثیرگذار ا ست و بهعبارتدیگر کاهش اال ستی سیته بار عالوه بر
ستتود خردهفروشتتان ،ستتود  DRAsرا نیز کاهش میدهد .بررستی نتایج
همچنین ن شان میدهد که کاهش اال ستی سیته تراکم بر سود ،DARs
سناریو سوم ،هم تأثیر مثبت و هم تأثیر منفی دا شته ا ست ،چنانکه در
باس چهارم سود آنها بیشتر شده است اما در باس دوم و سوم کاهش
داشتتته استتت که علت آن تأثیر کمتر پاستتخگویی بار در این باسها بر
تراکم ،نسبت به دیگر سناریوهاي است.

باس

شکل  :16مقدار خرید پاسخگویي بار هر باس در االستيسيته تراکم کم

100

سود  DRAsدر سناریوهای مختلف

جدول  :9سود  DRAsو مقدار کاهش بار انجامشده در هر سناریو

Demand reducted in
]each bus [MW
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سناریو سوم
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2
9
0
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)yn(kw) PD($
006
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سناریو دوم
)yn(kw) PD($
6
6
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3/3
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2327
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سناریو سوم
)yn(kw) PD($
202
7/2
1326
03/0
0079
291/2
2091
222/0

 -2-3بحث


االستيسيته تراکم

در این مقاله مفهوم االستیسیته تراکم ،تأثیر پاسخگویی بار در باسهاي
مختلف بر رفع تراکم شبکه ،معرفی شد ،مقدار اال ستی سیته تراکم به
آرایش شبکه وابسته است ،اگر مقدار االستی سیته تراکم شبکهاي بزرگ
باشتتد ،یعنی حالتی که بخشتتی از بار باسهاي دیگري توستتط خط در
تراکم تأمین میشتتتود و یا خطوط دیگري از ژنراتور هاي با تول ید برق
ارزانتر به باسهاي مجاور خط در تراکم وجود نداشتتته باشتتد ،در این
حالت ،م شارکت خردهفرو شان جهت پا سخگویی بار بر سود آنها تأثیر
بیشتري می گذارد بهعبارتدیگر در این حالت تراکم ستتتبب افزایش
قی مت برق در باس هاي بیشتري میشتتتود پس کاهش تقاضتتتا بین
باسهاي بیشتري تقسیم خواهد شد لذا؛ در این حالت رقابت بیشتري

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 4, winter 2017

 /6124مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،7زمستان 6931

بین  DRAsوجود خواهد داشتتت؛ اما اگر مقدار االستتتیستیته تراکم کم
استتتت ،یعنی حالتی که تراکم در یکی از خطوط ،فقط بر قی مت باس
متصتتتا به آن خط تأثیر گذار باشتتتد لذا؛ کاهش ت قاضتتتا بر ع هده
خردهفروشان حاضر در همان باس است در این حالت سود خردهفروشان
از مشارکت در پاسخگویی بار جهت رفع تراکم کمتر از حالت قبا است
ولی  DRAsستتتود بیشتري خواهند داشتتتت چراکه خردهفروشتتتان
گزینههاي مختلفی براي خرید پاسخگویی بار ندارند و لذا رقابت کمتري
بین آنها خواهد بود.


توسعه الگوریتم

با توجه به اینکه رفع تراکم عالوه بر خردهفروشتتان نفع ستتایر نهادهاي
بازار را نیز در بردارد و همچنین اجراي پاستتخگویی بار بر دیگر خدمات
جانبی ،مانند انرژيهاي نو ،تأثیر متقابا دارد لذا؛ الگوریتم پیشتتتنهادي
را میتوان به سطوح بیشتري گ سترش داد .در بازار عمدهفرو شی رفع
تراکم عالوه بر کاهش هزی نه تأمین برق ،منجر به افزایش قابل یت
اطمی نان شتتتبکه نیز میشتتتود ،پس میتوان الگوریتم پیشتتتنهادي را
گستتترش داد و قابلیت اطمینان را نیز در آن لحاظ کرد و شتترکتهاي
دیگر ذينفع از رفع تراکم را همراه با خردهفروشتتتان در دستتت ته اول
بازیکنها لحاظ کرد ،شتتترکتهاي بهرهبرداري از شتتتبکه ازجمله این
شتتترکت ها می باشتتتند که منفعت آن ها از رفع تراکم افزایش قابل یت
اطمینان شبکه است.
در سط بازیکنهاي پیرو هم میتوان سطوح بازي را افزایش داد و
عالوهبر پاسخگویی بار تولیدات پراکنده ،انرژيهاي نو و خودروهاي برقی
را نیز لحاظ کرد که این امر منجر به انجام بازيهاي دیگر جهت مشخص
شدن نقطه تعادل این بازیکنها خواهد شد.

ساختاري جدید مبتنی بر نظریه بازي . . .

ستتتپس  DRAsبهعنوان بازیکن هاي پیرو ،با تو جه به قی مت خر ید
پا سخگویی بار ،جهت حداکثر کردن سود شان باهم رقابت میکنند .در
این م قا له همچنین ج هت تعیین تأثیر پاستتتخگویی بار در باس هاي
مختلف بر تراکم ،ماتریس االستتتیستتیته تراکم معرفی شتتد که امکان
محاستتتبه منفعت خردهفروشتتتانی که در چند باس حضتتتور دارند و در
پاستتخگویی بار باسهاي مختلف شتترکت میکنند ،فراهم گردید .نتایج
شبیه سازيها نشان داد که مشارکت خردهفروشان در مدیریت تراکم بر
ا ساس سیگنالهاي اقت صادي  ISOسبب بهبود درآمد شان خواهد شد
همچنین با برر سی این نتایج در سناریوهاي مختلف م شاهده شد که
االستتتتیستتتیته بار و االستتتتیستتتیته تراکم تأثیر مستتتتقیمی بر ستتتود
خردهفروشان دارند.

پيوستها


Sd (yn ) = [ρyn − CDR (yn )] > 0
ρyn − a𝑦𝑛2 − b(1 − θn )y𝑛 > 0
yn (−ayn + ρ − 𝑏(1 − θn ) ) > 0

در این راب طه با تو جه به مث بت بود م قدار  ،ynپس ع بارت داخا
پرانتز نیز باید مثبت باشد لذا خواهیم داشت:
) ρ − b(1 − θn
𝑎

Serial no. 82

< yn

با توجه به مثبت بودن مقدار  ،aبنابراین مقدار صورت کسر نیز باید
مثبت باشد پس:

 -4نتيجهگيری
منفعت اجراي پاستخگویی بار هنگام تراکم براي خردهفروشتان ،کاهش
قی مت برق استتتت؛ ا ما ازآن جا که ام کان منحصتتتر کردن این نفع به
خردهفرو شان شرکتکننده در پا سخگویی بار نی ست لذا سازماندهی
(م شارکت) تمام خردهفرو شان ذينفع از اجراي پا سخگویی بار ضروري
ا ست ،بدین منظور در این مقاله پی شنهاد شد که اجراي پا سخگویی بار
با نظارت و هدایت  ISOو بر ا ساس مکانی سم بازار صورت گیرد .بدین
منظور از دیدگاه خردهفروشان ساختاري پیشنهاد شد که در آن نخست
 ISOجهت رفع تراکم ،مقدار کاهش تقاضتتتا و قیمت جدید برق در هر
باس را بهعنوان ستتیگنال اقتصتتادي به خردهفروشتتان اطالع میدهد،
سپس خردهفروشان با توجه به سیگنال اقتصادي دریافتی در پاسخگویی
بار از طریق  DRAsاقدام میکنند و مقدار کاهش تقاضتتتایشتتتان را بر
ا ساس منفعت شان م شخص کرده و تقا ضاي جدیدش را به  ISOاعالم
میکنند .در این مقاله جهت مدلستتازي رفتار متقابا خردهفروشتتان و
 DRAsدر اجراي پاسخگویی بار از تئوري بازي استکلبرگ استفاده شده
استت که در آن استتتراتژي خردهفروشتتان بهعنوان بازیکنهاي پیشتترو،
تعیین کاهش تقاضتتایشتتان در هر باس استتت .با مشتتخص استتتراتژي
خردهفروشان ،قیمت خرید پاسخگویی بار در هر باس مشخص می شود،

زمانی که مقدار رابطه ( )9مثبت با شد یعنی اجراي پا سخگویی بار
از دیدگاه  ،DARsستتتود ده استتتت ،این شتتترط بهصتتتورت زیر
محاسبهشده است:

) ρ − b(1 − θn ) > 0 → ρ > b(1 − θn

این حا لت مربوط به  un = 1استتتت .بدیهی استتتت چ نان که
)  ρ < b(1 − θnبا شد سود  DRAsمنفی می شود و لذا پا سخگویی بار
اجرا نخواهد شتتتد ،در این حالت  un = 6استتتت ،بنابراین بهطور کا
خواهیم داشت:
) ρ ≥ b(1 − θn
) ρ < b(1 − θn


1
{ = un
0

قیمت خرید پاستتخگویی بار از یک طرف تابعی از مقدار تقاضتتا آن
است و از طرف دیگر وابسته به تابع سود ( ،DRAsیعنی  ،)Sdاست
پس باید مقدار پاسخگویی باري که سود  DRAsرا بیشینه میکند
م شخص شود تا قیمت نیز م شخص شود ،بدین منظور با گرفتن
م شتق از تابع  Sdن سبت به مقدار پا سخگویی بار و برابر صفر قرار
دادن آن ،مقدار بهینه فروش پا سخگویی بار برح سب قیمت خرید
پاسخگویی بار مشخص میشود بنابراین خواهیم داشت:
]) Sd (yn ) = un [ρyn − CDR (yn
∶ un = 1
𝑛Sd (yn ) = −a𝑦𝑛2 + (ρ − b(1 − θn ))y
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𝑑Sd (yn )
= −2a𝑦𝑛 + ρ − b(1 − θn )
𝑑yn
𝑑Sd (yn )
ρ − b(1 − θn )
= 0 → yn∗ =
𝑑yn
2a
un = 0 ∶
Sd (yn ) = 0
𝑑Sd (yn )
=0
𝑑yn
𝑑Sd (yn )
= 0 → yn∗ = 0
𝑑yn

: و نتایج مشتقگیري بهطور کا خواهیم داشتun با توجه به قیود تابع
ρ − b(1 − θn )
yn∗ = {
2a
0

ρ ≥ b(1 − θn )
ρ < b(1 − θn )

پس از مشخص شدن مقدار خرید پاسخگویی بار خردهفروشان و با
،توجه به اینکه مقدار خرید پاسخگویی بار با مقدار فروش
K

N

k=1

n=1

 خواهیمρ ≥ b(1 − θn )  بنابراین براي، برابر است،  x k = yn
:داشت
𝑓(ρ) =

yn∗

𝑥𝑘 =
𝑘=1

𝑛

=

ρ − b(1 − θ1 ) ρ − b(1 − θ2 )
+
+⋯
2a
2a

=

𝜌 − 𝑏(1 − 𝜃1 ) + 𝜌 − 𝑏(1 − 𝜃2 ) + ⋯
2𝑎

:بنابراین قیمت بهینه از رابطه زیر قابامحاسبه است
ρ = 𝑓 −1 (

yn∗ ) = 𝑓 −1 (
𝑛

𝑥𝑘 )
𝑘=1
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