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 بهمنظور استفاده هرچه بیشتر منابع انرژی غیرقابل کنترل توزیعشده و نیز افزایش مشارکت سمت تقاضا در بهرهبرداری سیستم قدرت:چکیده
 مدل ابتکاری با، در این مقاله. مفهوم انرژی انتقالی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است،ضمن حفظ تعادل مابین عرضهی محلی و تقاضای بار
هدف مدیریت بهینه انرژی انتقالی برپایه پاسخگویی بار بههمراه استراتژی هوشمند قیمتگذاری استاتیکی منابع تولید و مصرف با استفاده از قابلیت
، در ساختار پیشنهادی.ریزشبکهای خانگی در بازار خردهفروشی برق ارائه شده است-ایزودا در سیستمهای چند-الگوریتم رهاسازی و تابع نیکایدو
 سیستمهای ذخیرهسازی انرژی و بارهای پاسخگو به اشتراک و انتقال انرژی با ریزشبکههای،ریزشبکههای خانگی متشکل از منابع انرژی توزیعشده
 از طریق الگوریتم، عالوهبراین.همسایه و شرکتهای خردهفروشی برق با هدف دستیابی به سود بیشتر و تأمین تقاضای بار داخلی خود میپردازند
پیشنهادی مصرفکنندگان با هدف حداقلسازی قیمت تسویه بازار و تولیدکنندگان با هدف حداکثرسازی سود در رسیدن به نقطه تعادل نش با
 تقاضای بار و، بهطوریکه بر پایه این روش چندهدفه و با احتساب پارامترهای عدمقطعیت مرتبط با منابع غیرقابلکنترل.یکدیگر همکاری مینمایند
 میزان توان و قیمت بهینه مشارکت بازیگران در بازار جهت دستیابی به اهداف مذکور و نیز مقدار سود کسبشده توسط آنها تعیین،قیمت برق
. نتایج شبیه سازی موید قابلیت الگوریتم پیشنهادی در تشویق بازیگران برای مشارکت بیشتر و بهبود سود حاصله توسط آنها میباشد.میشود
 تابع، مدیریت سمت تقاضا، تئوری بازی غیرهمکارانه، بازار خردهفروشی برق، مدیریت بهینهی انرژی انتقالی، ریزشبکهی خانگی:واژههای کلیدی
. استراتژی قیمتگذاری استاتیکی، عدمقطعیت، تعادل نش،ایزودا و الگوریتم رهاسازی-نیکایدو
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Abstract: With the intense exploitation and expansion of distributed uncontrollable energy resources along with increasing demand
side participation in modern distribution power systems and networks, the Transactive energy (TE) management framework has
emerged as a topic of keen interest, in particular, addressing the concept of maintaining equilibrium state of system between the local
power supply and load demand. In this paper, an innovative model is devised within an optimal framework of Transactive energy
management based on load responsiveness in multi-functional home Microgrids in an electricity retail market, along with the smart
static bidding strategy for the production and consumption resources by using the ability of relaxation algorithm based Nikaido-Isoda
functional theory. In the proposed implementation, home Microgrids which consists of variable nature distributed energy resources,
energy storage systems and responsive load devices, the transfer of energy with adjacent neighbouring Microgrids and electricity retail
companies, with the aim of maximizing profits and sustaining internal load demand, is studied. Furthermore, the consumers would be
able to cooperate with each other using the proposed algorithm in order to minimize market clearing price while maximizing their
profit by reaching to the Nash equilibrium. Based on this multi-functional method that takes into account the functional objectives of
uncertainty parameters related to uncontrollable energy resources, the load demand and electricity price, the amount of delivered power
and optimum price of participating players in the market, the overall profit is determined. The simulation results highlights the
effectiveness of the proposed algorithm as a global system of practice which can be used to progressively engage players for active
participation and simultaneously improving the profits for home-type Microgrids.
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توضیحات

نام کمیت
)Dispatchable generation unit (DGU
)Distributed energy resource (DER
)Energy storage (ES
)Energy management system (EMS
)Generator (GEN
)Market clearing price (MCP
)Home microgrid (H-MG
)Market operator based on transactive energy (MO-TE
)Non-dispatchable unit (NDU
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)Responsive load demand (RLD
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 -1مقدمه
افزایش نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر و رشد prosumerها ( )PR1باعث
نگرانی اپراتورهای سیستم قدرت در به خطر افتان قابلیت اطمینان و
عدم توزیع مناسب هزینهها شده که نیازمند ارائه مکانیزیمهای کنترل
اقتصادی و فنی جدید در تضمین بهینهسازی بازار و قابلیت اطمینان
شبکه است .انرژی انتقالی ( )TE2به عنوان راهحلی بالقوه در پاسخگویی
به این نگرانیها مطرح میشود؛ چراکه به تکنیکهای اقتصادی و کنترلی
در بهبود قابلیت اطمینان شبکه و بهرهوری اشاره دارد .این تکنیکها
ممکن است برای بهینهسازی بهرهبرداری در حد توانمندی یک مشتری
هم بهکار گرفته شوند .از سوی دیگر سیستمهای  TEبرای مدیریت
پیشبینی ،بهینهسازی توزیع ،تجزیه و تحلیل بهرهبرداریهای ریزشبکه
و نیز سایر خدمات به تکنیکهای کنترلی نیازمندند .مسئله کنترل
انتقالی از حیث زمان و حداقل هزینه یک مسئله محاسباتی بسیار دقیق
محسوب شده و مستلزم مدیریت میباشد ،یعنی ممکن است نیاز باشد
تا کنترلکننده سیستم  TEبسیار سریع با توجه به تصمیمگیری خودکار
به یک راهحل توزیع بهینه برای ورود به بازار پاسخ دهد .برهمین اساس،
هزینهها و مزایای تولیدات تجدیدپذیر برای تمامی شرکتکنندگان در
بازار با استفاده از چهارچوب انرژی انتقالی طبقهبندی شده است [ .]7از
طرفی با خصوصیسازی سیستم قدرت و به منظور بهبود بهرهوری،
کاهش قیمت برق ،افزایش قابلیت اطمینان و ایجاد تنوع در بازار رقابتی،
ساختار بازار خردهفروشی آزاد با الگوی چند خریدار و چند فروشنده از
اهمیت خاصی برخوردار بوده بطوریکه نیازمند اصالح استراتژیهای
رقابتی و مکانیزیمهای بهرهبرداری علیالخصوص در سمت تقاضا میباشد
و مستلزم توسعه یک سیستم تجارت کارآمد است .از این رو ،مقاالت
بسیاری برای مطالعه رفتار و استراتژی عوامل شرکتکننده در بازار
خردهفروشی الکتریسیته ارائه شده است ] .[2-1در [ ]9از طریق
تکنولوژی شبکههای پتری رنگی و در ] [8-1نیز از طریق روشهای
تئوری بازی با استفاده از روش الگوریتم رهاسازی و تابع نیکایدو-ایزودا
( ،)NIRA3ارزش شپلی و مدل کارنو به مدلسازی ارتباطات و هماهنگی
عوامل بازار پرداخته شده؛ بطوریکه از لحاظ متدولوژی پیادهسازیشده،
شبکه تحت مطالعه ،کاربرد و نوع مدل بازار ،متفاوت با ساختار ارائه شده
در این مقاله است .با توجه به اهمیت بهینهسازی همزمان منافع تمامی
شرکتکنندگان ،طراحی سیستم چند-ریزشبکهای از حیث طراحی بازار
برق و توزیع توان بهعنوان یک مسئله بهینهسازی چندهدفه در [ ]4با
استفاده از راهحل بهینهسازی پارتو و در [ ]3از طریق طرح تصمیمگیری
سلسله مراتبی با استفاده از مدل بازی استکلبرگ ارائه شده است .در
مقایسه با ساختار پیشنهادی در این مقاله ،ساختار ارائه شده در [ ]3تنها
شامل دو دسته بازیگر متشکل از ریزشبکههای فروشنده بهعنوان رهبر و
ریزشبکههای خریدار بهعنوان پیرو میباشد .انرژی به خریداران به نسبت
پیشنهادهایشان و درآمد به فروشندگان به نسبت فروش آنها اختصاص
داده شده است .در چنین ساختارهایی تضمین بهرهبرداری ایمن،
بهینهسازی توزیع و مدیریت سمت تقاضا مستلزم استفاده از تکنیکهای
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کنترل انرژی انتقالی است [ [77-79] .]70بهترتیب نمونههایی از کاربرد
کنترل انرژی انتقالی در توزیع اقتصادی بهینهی ریزشبکهها ،بهینهسازی
شارژ و مشارکت وسایل نقلیه الکتریکی میباشند .ساختارهای ][72 ،79
تنها شامل دو دسته بازیگر وسایل نقلیه الکتریکی و شبکه باالدست بوده
که در [ ]72هزینه شارژ وسایل نقلیه الکتریکی و تلفات توان درشبکه
توزیع بهینهسازی شده و در [ ]79شارژ وسایل نقلیه الکتریکی مبتنی بر
پاسخگویی قیمت مرتبط با سیگنالهای قیمت زمان حقیقی سیستم
قدرت مدلسازی شده و با استفاده از بهینهسازی پارتو ،بهدنبال تخصیص
کارآمد ظرفیت عرضه و پاسخ تقاضا برای زمانهای بعدی و کاهش هزینه
بهرهبرداری میباشد .با این حال تحقیقات صورتگرفته فوق در مقایسه
با مقاله ارائهشده دارای نواقصی بهشرح زیر میباشند:
 )7عدم استفاده از مدل بازی تابع عرضه در مدلسازی بازار برق به
منظور افزایش دقت تصمیمگیری و بهینهسازی در مسائل
چندهدفه ][8-1؛
 )2عدم مشارکت خردهفروشهای برق ( )ER4در بازار و نیز قابلیت
افزایش تعداد آنها ][8-1؛
 )9عدم مدلسازی کارآمد ترکیب سیستمهای ذخیرهسازی انرژی و
مدیریت بار پاسخگو ضمن لحاظنمودن پارامترهای عدمقطعیت
بهمنظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه قدرت ][8-1؛
 )8عدم تعیین قیمت تسویه بازار ( )MCP5برپایه نقطه تعادل نش
یعنی همان ظرفیت بهینهی مشارکت تمامی بازیگران (هم تولید
و هم مصرف) در بازار و قیمتهای پیشنهادی آنها و براساس
ساختار مناقصه دوسویه ][8-1؛
 )1عدم درنظرگرفتن سهمی برای مشارکت مشتریان مسکونی در
بازار بهعنوان  PRو کسب درآمد توسط آنها ][2 ،9 ،1؛
 )1عدم امکان تبادل انرژی ریزشبکههای خانگی ( )H-MG6با یکدیگر
و یا ERها ][4 ،3؛
 )1عدم ارائه راهحلی برمبنای الگوریتمهای بهینهسازی برای
پیادهسازی و تسویه بهینه فرآیند بازار ][1 ،70 ،77؛
 )4عدم ارائه راهحلی برای رسیدن به منفعت جمعی و تخصیص
عادالنه سود با وجود بازیگران با مالکیتهای متفاوت و اهداف
متضاد در بازار ][9 ،72 ،79؛
7
 )3عدم کسب درآمد برای بازیگران تولیدکننده (  )GENهر H-MG
از طریق فروش مازاد توان تولیدشده توسط منابع توزیعشده انرژی
(.[72 ،79] )DER8
بنابراین ،با توجه به توضیحات فوق در این مقاله ساختار بازار
خردهفروشی برای سیستمهای چند-ریزشبکهای برپایه یک مدل ابتکاری
با هدف مدیریت بهینه  TEمبتنی بر پاسخگویی بار و بههمراه استراتژی
هوشمند قیمتگذاری استاتیکی منابع تولید و مصرف با استفاده از روش
خاص تئوری بازی غیرهمکارانه (یعنی  )NIRAارائه شده است .چراکه
سیستم مدیریت  TEیک روش امیدبخش در توسعه پایدار و تشویق
مشتریان مسکونی در مشارکت هرچهبیشتر به منظور دستیابی به
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مزایای اقتصادی ،زیستمحیطی و مشتری مداری است .همچنین با توجه
به اشتراک حداقل اطالعات در رویکردهای مبتنی بر  ،TEاین روش از
امنیت باالیی برخوردار میباشد .در ساختار پیشنهادی H-MGها
دربرگیرنده  ،DERسیستم ذخیرهکننده انرژی ( )ES9و بار پاسخگو
( )RLD10میباشند؛ آنها قادر خواهند بود که به عنوان  PRدر تولید،
خرید و فروش برق مشارکت داشته باشند .آنها میتوانند با مدیریت
سمت تقاضا هزینههای انرژی خود را کاهش داده و یا حتی با اشتراک و
انتقال انرژی با H-MGهای همسایه به مزایای مادی دست یابند .در
ساختار پیشنهادی H-MGها حتی قادر هستند بعد از تبادل با یکدیگر،
مازاد انرژی باقیمانده خود را به ERها بفروشند [ ]78و یا در صورت
لزوم ،کمبود انرژی خود را با خرید از آنها جبران نمایند که در نتیجه از
سیستم الکتریسیته قابل اطمینان ،پایدار و کارآمد بهرهمند خواهند شد.
با آنالیز تحقیقات صورتگرفته در مقاالت و بیان نقاط ضعف هریک از
آنها ،نوآوریهای این مقاله میتواند بهصورت زیر خالصه بشود:
 )7پذیرش گسترده شرکتکنندگان با مالکیتهای متفاوت و
اهداف متضاد؛
 )2حداقلسازی هزینه بهرهبرداری در کنار حداکثرسازی سود
بازیگران شرکتکننده؛
 )9محاسبه  MCPبرپایه نقطه تعادل نش (ظرفیت بهینه
مشارکت بازیگران در بازار)؛
 )8قابلیت عملکرد مستقل و اشتراکی هر یک از H-MGها؛
 )1بهبود و افزایش بهرهوری اقتصادی H-MGها؛
 )1ارائه مکانیزمی برای استراتژی قیمتگذاری استاتیکی هر
بازیگر با هدف اخذ ماکزیمم سود و مینیمم ( .MCPدر
ساختار پیشنهادی بهمنظور ارائه طرح عادالنهای که در آن
هیچ بازیگری بر دیگری ارجعیت نداشته و تنها بر اساس
استراتژیها و توابع هدف خود عمل مینماید و همچنین با
توجه به عدم همکاری بازیگرها با یکدیگر از استراتژی
قیمتگذاری استاتیکی استفاده شده است؛ زیرا در بازی
استاتیکی تمامی بازیگران بهصورت مستقل در یک زمان
تصمیم خود را اتخاذ نموده و در اخذ تصمیم خود از یکدیگر
فیدبکی دریافت نمینمایند).

 -2ساختار پیشنهادی برای پیوستن بازیگران به بازار
ساختار بازار خردهفروشی پیشنهادی بهمنظور تشویق H-MGها
جهت حضور هرچه بیشتر در بازار خردهفروشی و برآوردن نیازهایشان و
حتی دستیابی به درآمد از طریق تبادل انرژی با یکدیگر ارائه شده است.
نمای کلی این ساختار مطابق شکل  7میباشد .در ساختار پیشنهادی،
H-MGها به عنوان مصرفکنندگان نهایی در بخش مشتریان مسکونی
بهصورت محلی دارای منابع  DERشامل منابع تولید قابلکنترل
( ،)DGU11منابع غیرقابل کنترل ( RLD ،ES ،)NDU12و بارهای
غیرپاسخگو ( )NRL13میباشندH-MG .ها میتوانند از طریق مشارکت با
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استراتژی قیمتگذاری استاتیکی . . .

یکدیگر و یا از طریق ERها بارهای محلی خود را تغذیه نموده و با فروش
مازاد تولید خود به درآمد دست یابند .بازیگران در این ساختار به سه
دسته  PR ،GENو  ERتقسیمبندی میشوند؛ بهطوریکه مجموعهی
منابع تولید و مصرف هر  H-MGبا مالکیتهای متفاوت بهترتیب در زمره
بازیگران  GENو  PRبا یکدیگر در بازار خردهفروشی پیشنهادی به رقابت
میپردازند .در راستای مدیریت بهینه سمت تقاضا و کنترل بارهای قابل
توزیع ،مجموعه  RLDو  NRLهر  H-MGدر این ساختار تحت عنوان
بازیگر  ،PRقادر میباشند تا از طریق انتقال تقاضا و کاهش مصرف به
درآمد دست یابند .در ساختار پیشنهادی ،اپراتور بازار مبتنی بر انرژی
انتقالی ( ) MO-TE14نیز در باالترین سطح کنترل از سیستم چند H-
MGی قرار گرفته ،بهطوریکه نقش قابل توجهی را در بهرهبرداری منابع
ایفا مینماید .همانطوری که در شکل  7مشاهده میشود ،ساختار
پیشنهادی به ظرفیت توان پیشنهادی عواملشرکتکننده در بازار
حساس میباشد .از این رو ،ابتدا یک برنامهریزی اولیه در مورد ظرفیت
مشارکت منابع تولید و مصرف هر  H-MGاز طریق سیستم مدیریت
انرژی ( )EMS15داخلی آن صورت گرفته و سپس این اطالعات برای
 MO-TEفرستاده میشود .همچنین ERها هم اطالعات مربوط به
ظرفیتهای پیشنهادی مشارکت خود در خرید و فروش توان را برای
 MO-TEارسال مینمایند ،MO-TE .ابتدا با توجه به اطالعات دریافتی
و با هدف ترغیب H-MGها در خصوص استفاده حداکثری از DERها در
تغذیه محلی و پوششدادن کمبودهای همسایگان خود به محدود نمودن
ظرفیت مشارکت ERها اقدام نموده و در ادامه از طریق اجرای استراتژی
قیمتگذاری استاتیکی ،پیشنهادهای قیمت بهینه بازیگران را جهت
حضور در بازار تعیین مینماید .در نهایت در این ساختار ،فرآیند
بهینهسازی تسویه بازار توسط  MO-TEبا استفاده از این پیشنهادهای
قیمت بهینه و سیگنالهای ظرفیت توان پیشنهادی بازیگران بهمنظور
دستیابی به برنامهریزی بهینهی نقطه تنظیم توان و  MCPاجرا میشود.
در این ساختار بازیگران اطالعات خود را در اختیار  MO-TEقرارداده و
مستقیم مصرفکننده یا فراهمکننده موردنظر خود را انتخاب نمینمایند.
بلکه با توجه به اینکه ،شرکتکنندگان با مالکیتهای متفاوت در ساختار
بازار (خریداران و فروشندگان) تا حدی یا کامالً از منافع متضاد با یکدیگر
برخوردار میباشند؛ دستیابی به منفعت جمعی از طریق ساختار
پیشنهادی میسر شده است .فرآیند پیادهسازی ساختار بازار پیشنهادی
در شکل  2نشان داده شده که شامل چهار مرحله به شرح زیر میباشد:
مرحله  :7ورود دادههای پیشبینی  NDUو  NRLدر هر  H-MGبه
انضمام دریافت قیمت پیشبینیشده  ،MCPقیمت پیشبینیشده خرید
الکتریسیته توسط سیستم ( )SBP16از H-MGها و قیمت پیشبینیشده
فروش الکتریسیته توسط سیستم ( )SSP17به H-MGها؛
مرحله  :2تولید سناریوهای عدم قطعیت با توجه به دادههای
پیشبینی مرحله  7بههمراه احتمال وقوع مربوطه؛
مرحله  :9انتخاب میانگین وزنی توانها و قیمتهای الکتریسیتهی
مرحله قبل ،برنامهریزی مشارکت واحدها ،یافتن نقطه تعادل نش
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قیمتها و توان بازیگران از طریق اجرای طرح تسویه بازار با رویکرد
بهینهسازی تصادفی مبتنی بر NIRA؛

استراتژی قیمتگذاری استاتیکی . . .

مرحله  :8تعیین ظرفیت بهینهی بازیگران جهت شرکت در بازار،
تعیین  MCPنهایی و محاسبه تابع منفعت بازیگران.
ER1

ERn

NDU

NDU

RLD

EMSn

MO-TE

ES

NDU

DGU

NDU

RLD

H-MGn

ES

DGU

EMS1

H- MG1
Energy Data
MCP & Optimal set point powers

شکل  :1ارتباط بین شرکتکنندگان در ساختار MO-TE

SSP

MCP

SBP

NDU

NDU

NRL

H-MG

ER

NRL

NDU

NRL

H-MG

:1

SBP MCP

SSP

MCP

SSB

H-MG

:2

SSP

:3
H-MG

NIRA

NIRA

:4

شکل  :2فرآیند پیادهسازی ساختار بازار MO-TE

 -3پیادهسازی ریاضی مسئله

 -1-1-3تابع هدف

در این بخش ،فرمولبندی ریاضی مسئله با استفاده از مولفههای کلیدی

GENها :این دسته از بازیگران در H-MGهای تحت مطالعه متشکل
از منابع  DGU ،NDUو  ESمیباشند.

در بازار خردهفروشی پیشنهادی (یعنی  )MO-TEارائه شده است.
چهارچوب کلی به راحتی با دیگر سیستمهای توزیع برق با سطوح باالی

()7

مشارکت مشتریها قابل بسط و تنظیم میباشد.
 -1-3توابع هدف و قیود مسئله

()2

عناصر اصلی بازار ارائهشده دربرگیرنده ERها و H-MGها بوده که هر H-

 MGمتشکل از دو بازیگر  GENو  PRمیباشد .توابع هدف برای هر یک
از بازیگران بهصورت زیر تعریف شده است.
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()9

,j
,j
,j
J GEN
 R GEN
 CGEN
t
t
t

,24, j  1,2,..., n

t  1,2,

 n DGU ,i , j 
  Pt
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n


  tGEN , j     Pt NDU ,k , j   t
k 1


  Pt ES  , j






max

,j
R GEN
t

0   tGEN ,i  tMCP
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بهدلیل وجود سناریوهای عدمقطعیت قیمت الکتریسیته در بازار از
مقدار میانگین وزنی سناریوها بهعنوان حداکثر قیمت پیشبینیشده
مجاز در قیود استفاده شده که طبق رابطه زیر محاسبه میشود:
Ns

()8

,   SBP,SSP,MCP

 t,s  t,s

t 

s 1
Ns

 t,s
s 1

n

,j  f
CGEN
     PtDGU ,i , j  t 
t


i 1





j




()18



()1

 DGUبرحسب

خ

انتقال تقاضای آنها (  ) X t RLD , j  1است.
 RtPR , j  CtPR , j , j  1, 2,..., n 

max JtPR , j

()8
()3

0   tRLD , j  tMCP

()10

  RLD , j  P RLD , j  X RLD , j 
t
t
t
  t
CtPR, j  
   MCP  P NRL, j

t
 t


()77

0   tRLD , j  tMCP
Ns

,j
,j
PtNRL
 tNRL
,s
,s

PtNRL, j  tNRL, j  s 1 N
s

,j
 tNRL
,s

s 1

()12

ERها :این دسته از بازیگران دربرگیرنده میزان مشارکت ERها در

DGU

()19

صورت رویاروییشان با کمبود (  ) X t ER   0میباشد.

,k , j
,k , j
PtNDU
,s
,s
 tNDU

ER , j

max J t

j  1, 2,..., n

()14

R tER, j   tSSP, j  PtER , j  (1  X t ER )  t

()71

0   tSSP, j  tSSP
 t

ER 

 Xt

s 1

()20
,k , j
tNDU
,s

Ns



tNDU ,k , j 

s 1

NDU , k , j
NDU , k , j
0  Pt
 t
, t

()21

شارژ ) ، (X t ES , j  1یا دشارژ ) (X t ES , j  0با رعایت قیود زیر مورد
بهرهبرداری قرار میدهد [:]71
()22
()29

ER , j

 Pt

  tSBP, j

CtER, j

0   tSBP, j  tSBP

ES , j

t

,

ES  , j

 Xt



ES , j

 1 Xt

P

ES , j

P

ES , j

0  Pt

ES , j

0  Pt

برای جلوگیری از شارژ و تخلیه بیش از حد ،وقتی که وضعیت شارژ
 )SOC18( ESبه باالترین و پایینترین حد برسد ES ،به حالت آمادهباش،
تغییر وضعیت میدهد .بنابراین ،قیود زیر برای بهبود عمر  ESدر هر بازه
زمانی توسط الگوریتم بررسی میشود ]:[71-73
()24
()21

()26

 R tER , j  CtER , j

()79
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t

DGU , i, j
DGU , i, j
P DGU , i, j  Pt
P
,
Ns

خرید توان مازاد از H-MGها (  ) X t ER   1و نیز فروش توان به آنها در

()71



j 


NRL, j
ES , j
 Pt
n
n  Pt
ER , j
  Pt
  

j 1
j  1   P RLD , j  P RLD ,
t
 t
n
ER , j
  Pt
j 1

 :ESالگوریتم پیشنهادی ES ،را در زمان دادهشده  tبا توجه به حالت

R tPR, j   tRLD , j  PtRLD , j  X tRLD , j  t

()16

n  n
n
DGU , i, j
NDU , k , j
ES ,
  Pt
 Pt
   Pt

j  1 i  1
k 1

NDU

PRها :این دسته از بازیگران شامل بار بحرانی ( RLD+ ،)NRLو
 RLDدر هر  H-MGبوده که تحت عنوان بازیگر  PRنامگذاری شدهاند؛چراکه از طریق انتقال تقاضا مانند یک تولیدکننده میتوانند درآمد کسب
نمایند .از این رو هدف این بازیگران ،حداقلنمودن هزینه بهرهبرداری از
طریق مدیریت بارهای قابل توزیع ) (X t RLD , j  1و افزایش درآمد از طریق
()7

 -2-1-3قیود محلی و کلی

  tES , j  PtES , j  t

0   tES , j  tMCP

در رابطه فوق f ،
 £ / kWhمیباشد ].[71

هر یک از بازیگران فوقالذکر تصمیمات خود را بسته به قیود فنی
مربوط به منابع تولید موجود در هر  H-MGو بارهای محلی متصل به
آنها و نیز قیود کلی شبکههای توزیع اتخاذ مینمایند .این قیود در ادامه
تشریح شده است.

قید تعادل

با توجه به ناچیز بودن هزینه تولیدات  NDUدر مقایسه با سایر
منابع ،از هزینه  NDUصرفنظر شده است.
()1

استراتژی قیمتگذاری استاتیکی . . .

ES , j

SOC ES , j  SOCt ES , j  SOC

ES , j
ES , j Et
SOCt

ES , j
E
Tot

( P ES , j  PtES , j )  t
ES , j
SOCt  1  SOCtES , j  t
ES , j
 ES , j  ESTot

 :RLDبا توجه به اینکه در هر بازه زمانی ،تنها تغذیه  RLDو یا
انتقال آن امکانپذیر بوده و یا امکان دارد که هیچکدام میسر نباشد ،لذا
قیود زیر برای کنترل  RLDتوسط الگوریتم پیشنهادی مورد استفاده قرار
گرفته شده است:
RLD, j
NRL, j
RLD, j
()27
P
 k P
X
 t
t
RLD , j
RLD , j
k  P
P
k

t
t 1

t

()24
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X
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P
k
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t
t 1
t

()29
()90

 :ERالگوریتم پیشنهادی با هدف ترغیب H-MGها در خصوص
استفاده حداکثری از DERهای خود در تغذیه محلی و نیز پوششدادن
کمبود همسایگانشان ،با رعایت قیود زیر به محدود نمودن ظرفیت
مشارکت ERها اقدام نموده است P .در روابط زیر بیانگر مازاد تولید
باقیمانده از مجموعه GENها پس از تبادل و تغذیه مجموعه PRها در
سیستم چند H-MGی همسایهای بوده که توسط  MO-TEبرای فروش
به ERها عرضه میشود.
ER , j
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j 1

()31
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ER , j
ER , j
0  Pt
 Pt
 X t ER   1

()91

ER , j
0  Pt
 P  X t ER   1



n ER , j
P   X t ER   1
 Pt
j 1

()91

 PtER , jو  PtER, jبهترتیب ظرفیتهای پیشنهادی j ERام جهت
مشارکت در خرید و فروش در ساختار بازار پیشنهادی است که برای
ورود به بازار در اختیار  MO-TEقرار میدهد.

استراتژی قیمتگذاری استاتیکی . . .
 )3پیادهسازی واحد [22-23] TOAT

-

 MGو نیز تولید سناریوهای عدمقطعیت قیمتهای  SBP ،MCPو
 SSPبا احتمال وقوع مربوطه از طریق روش تست آرایه متعامد
تاگوچی ( )TOAT19با استفاده از توابع توزیع.
 )4پیادهسازی واحد میانگین وزنی []23

-

 SSPطبق رابطه (.)4
 )5پیادهسازی واحد ]23[ UCDR22

-

شروع

 )2مقداردهی اولیه پارمترها

-

قیمتهای پیشبینی ساعتی  SBP ،MCPو SSP؛
دادههای پیشبینی ساعتی  NDUو  NRLمربوط به هر H-MG؛
قیمت سوخت

f

، P ES  , j ، P ES , j

t 1

DGU ,i , j

سناریوهای عدمقطعیت واحد  NRL ،NDU( TOATو )MCP؛
-

تعیین

X tES  , j ، PtES , j

، P DGU , i, j ، X t RLD , j
t
برای j H-MGام.

j،

، X tRLD , j ، PtR L D,

ES , j

RLD  , j

، Pt

 Ptو مقدار کمبود یا مازاد تولید

 )6اختصاص بردار صفر به عنوان بردار شروع ( )xبرای بهینهسازی
قیمت از طربق NIRA

 )7پیادهسازی واحد  NIRAبهمنظور اجرای استراتژی قیمتگذاری
استاتیکی و تعیین قیمتهای بهینه بازیگران

-

تعریف پارامترهای مورد نیاز الگوریتم  MO-TEشامل بردار ابعاد
بازیگران قیمت ،کران باال و پایین فعالیت بازیگران قیمت ،تلرانس
دقت پاسخ ،حداکثر تعداد تکرارهای مجاز الگوریتم ،انتخاب روش
تعیین گام بهینهسازی  ، تلرانس اتمام برنامه مربوط به نقص قیود
قیمتها ،مقدار تابع و ]20[ X؛

-

ES , j

-

تعریف توابع هدف (  )  iبرای بازیگران قیمت طبق روابط ()1( ،)1
است)؛
تعریف توابع قیود برای بازیگران قیمت؛
تشکیل تابع نیکایدو ایزودا ( )  ) (x , yطبق رابطه زیر [:]20
n

()83

 (x , y )   i ( y i x )  i (x ) 
i 1

 محاسبه نقطه نش با رعایت قیود طبق رابطه زیر [:]20()83
)( x* )  max  ( x x

، SOC ES , j ، SOC

i

( xi x )X

i

 بیشینهسازی )  (x , yو تشکیل تابع پاسخ بهینه ( )  ) Z (xطبقرابطه زیر [:]20
()40
) Z ( x)  arg max  ( x, y
y X

-

اعمال الگوریتم رهاسازی و بهبود

) Z (x

تا برقراری شرط

 max  (x , y )  0طبقروابط زیر [:]20
()41
*

 Pو  P DGU ,i , j؛
while t ≤ 24

Serial no. 84

اجرای برنامهریزی مشارکت واحدها مبتنی بر مقادیر میانگین وزنی

i

الگوریتم  :1شبهکد مربوط به الگوریتم MO-TE

، SOC ES , j ، 

محاسبه میانگین وزنی قیمتهای پیش بینی شده  SBP ،MCPو

و (( )13قیمت متغیری مجهول و توان پارامتری ثابت در بازی

فلوچارت پیشنهادی برای پیادهسازی الگوریتم  MO-TEدر شکل  9ارائه
شده است .همانطوریکه در شکل مشاهده میشود ،این فلوچارت از
پنج واحد اصلی بنامهای واحد  ،TOATواحد میانگین وزنی ،واحد
 ،UCDRواحد  NIRAو واحد  MCPتشکیل شده است .نحوه پیادهسازی
هر یک از این واحدها به همراه وظیفه و هدف پیادهسازی آنها در ادامه
تشریح شده است .شبه کد مربوطه در الگوریتم  7ارائه شده است.

-

محاسبه میانگین وزنی متغیرهای توان  NRLو NDUهر

H-MG

طبق روابط ( )72و ()20؛

 -4پیادهسازی الگوریتم MO-TE

)1

تولید سناریوهای عدمقطعیت توانهای

 NDUو  NRLبرای هر H-

x k  1  (1  k ) x k  k Z ( x k ) , k  0,1, 2,
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-





()42

استراتژی قیمتگذاری استاتیکی . . .

k*  arg min  max  ( x k  1(k ), y k ) 

0  k  1  y k  X


تعیین نقطه تعادل نش ( * ) xمربوط به قیمتهای بهینه خرید/
فروش /تأمین الکتریسیته.

t=1
خ

)While (t <=24

 )8تعریف بردار  xبرای بهینهسازی توان با توجه به نتایج گام .5

NIRA

TOAT



-



max  x , y  0

 )9پیادهسازی واحد  NIRAبهمنظور بهینهسازی فرایند توزیع توان

-



و تعیین توان بهینه بازیگران

UCDR

تعریف پارامترهای مورد نیاز الگوریتم  MO-TEشامل بردار ابعاد
بازیگران توان ،کران باال و پایین فعالیت بازیگران توان ،تلرانس دقت
پاسخ ،حداکثر تعداد تکرارهای مجاز الگوریتم ،انتخاب روش تعیین
گام بهینهسازی  ، تلرانس اتمام برنامه مربوط به نقص قیود توانها،
مقدار تابع و ]20[ X؛
تعریف   iبرای بازیگران توان طبق روابط ( )1( ،)1و (( )13توان

NIRA





خ



max  x , y  0

j
SOCES,
t +1

t

PtRLD-,j

t=1

MCP

-

متغیر مجهول و قیمت پارامتر ثابت در بازی است)؛
تعریف توابع قیود برای بازیگران توان طبق روابط ( )18الی ( )91؛
تشکیل )  (x , yطبق رابطه (]20[ )94؛
محاسبه نقطه نش با رعایت قیود طبق رابطه (]20[ )39؛
بیشینهسازی )  (x , yو تشکیل )  Z (xطبق رابطه (]20[ )80؛
اعمال الگوریتم رهاسازی و بهبود )  Z (xتا برقراری شرط
 max  (x * , y )  0طبقروابط ( )41و (]20[ )42؛

از طریق این واحد مقدار میانگین وزنی سناریوهای عدمقطعیت توان و

-

تعیین * xمربوط به ظرفیت بهینهی منابع تولید و مصرف هر H-

قیمت محاسبه میشود .در واقع با توجه به تولید سناریوهای عدمقطعیت

 MGو  ERدر بازار؛

تولیدشده توسط  ،TOATبرای هر مؤلفه توان و قیمت چندین مقدار

تعیین , j
 SOCtES؛
1

وجود دارد .بهمنظور انجام فرآیند بهینهسازی در مراحل بعدی ،به انتخاب

-

محاسبه

t
RLD , j
 P
t
t 1

؛

 )12پیادهسازی واحد ]23[ MCP

-

تعیین  MCPبر پایه نتایج بهدستآمدهی قیمتهای بهینه در گام
 7و توانهای بهینه در گام .9

 )11تعیین دادههای خروجی

-

محاسبه مقادیر سود بازیگران برپایه مقادیر توانهای بهینه از گام
 9و  MCPبهدستآمده از گام .70

پایان حلقه While

 )12پایان.
 -1-4واحد TOAT

این واحد با تضمین حداقل تعداد سناریوی بهینه برای لحاظنمودن عدم
قطعیت در بازار با استفاده از روش  TOATپیشنهاد شده است .توضیحات
بیشتر در این خصوص در ] [20-29ارائه شده است .در این مطالعه
تولید سناریوهای عدمقطعیت از طریق  TOATبهترتیب با استفاده از
توابع توزیع ویبول برای تولیدات بادی ،تابع تابش برای تولیدات انرژی
خورشیدی و همچنین توزیع نرمال برای  NRLو قیمتهای الکتریسیته
همراه با احتمال وقوع مربوطه صورت گرفته است.

Serial no. 84

t=t+1

شکل  :3الگوریتم پیشنهادشده برای پیادهسازی MO-TE

 -2-4واحد میانگین وزنی

یک مقدار بهعنوان مقدار بهینه و مؤثر نیاز است.
 -3-4واحد UCDR
از این واحد برای برنامهریزی اولیه مشارکت منابع تولید و مصرف هر H-

 MGاستفاده شده است .در حقیقت این واحد با توجه به بررسی

tMCP

در هر بازه زمانی و همچنین برپایه پاسخگویی  RLDهر  ،H-MGمقادیر
اولیه را برای تمامی متغیرهای تعریفشده هر  H-MGبراساس قیود فنی
و اقتصادی مربوط به هر المان برای واحد  NIRAتعیین مینماید.
عالوهبراین ،بر اساس اطالعات بهدستآمده از واحد  ،UCDRوضعیت
متغیرهای باینری مسئله مشخص شده و در طول فرآیند بهینهسازی
توسط واحد  NIRAدر هر بازهزمانی ،این مقادیر باینری ثابت باقی
میمانند .توضیحات بیشتر در این خصوص در [ ]29ارائه شده است.
 -4-4واحد NIRA

این واحد در ساختار پیشنهادی در دو مرحله  )7اجرای استراتژی
قیمتگذاری استاتیکی و  )2فرایند بهینهسازی توزیع توان بازیگران مورد
استفاده واقع شده است .بطوریکه در هر مرحله ،این واحد دو وظیفهی
مهم دربرگیرنده دو زیر مسئله شامل  -7بیشینهکردن تابع ) ، (x , y
 -2اعمال الگوریتم رهاسازی و بهبود )  Z (xرا برعهده دارد .هر دوی
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این وظایف مکررًا توسط واحد  NIRAدنبال میشود تا زمانی که اختالف
)  Z (xبین دو تکرار مجاور به اندازه کافی کوچک شود [ .]20اگر مقادیر
)  (x , yبه صفر برسد ،هیچ بازیگری نمیتواند بهطور یک جانبه تابع
منفعت خود را بهبود ببخشد .بنابراین ،یک پاسخ متعادل (تقریبی) برای
تسویه بازار برق با رعایت قیود کلی و محلی یافت میشود .توضیحات
بیشتر در این خصوص در ] [20-29ارائه شده است.

استراتژی قیمتگذاری استاتیکی . . .


سناریوی  :#3کاهش ناگهانی (به میزان  )%70در مقدار توان
تولیدی توسط NDUها در سیستم سه H-MGی با حضور یک ER؛



سناریوی  :#4عملکرد نرمال سیستم سه H-MGی با حضور دو
ER؛



سناریوی  :#5عملکرد نرمال سیستم تک H-MGی با حضور یک
.ER

 -5-4واحد MCP

این واحد با استفاده از نقطه تعادل نش قیمتها و توانهای بازیگران که
از طریق واحد  NIRAحاصل شده و براساس ساختار مناقصه دوسویه،
تعیین مقدار  MCPرا ممکن میسازد .فرایند این واحد مطابق با فلوچارت
شکل  8پیادهسازی شده است .در این فلوچارت

Ng

t=1

و  N cبه ترتیب برابر

)while(t <24

با تعداد عوامل تولیدکننده و مصرفکننده در بازار الکتریسیته میباشند.

 -5شبکه قدرت تحت مطالعه

A

شکل  1پیکربندی سیستم تحت مطالعهی استفادهشده در این مقاله را
نشان میدهد که از چندین  H-MGو  ERتشکیل شده و هر

A

H-MG
B

متشکل از دو بازیگر  GENو  PRمیباشد .هر  H-MGتحت مطالعه
دربرگیرنده مجموعهای از منابع تولید ( NDUتوربین بادی و پنل

B

فتوولتاییک در این مطالعه) ( DGU ،میکروتوربین در این مطالعه) و ES

X

و نیز مصرفکنندگان شامل  NRLو  RLDمیباشد .تعداد H-MGها و

N g

A

) x G (i)=  A (i,1

نیز ERهای متصلشده ،قابل گسترش تا  nمقدار میباشند .بهمنظور

i= 1

Y
A

تست قابلیت روش پیشنهادی ،سیستم مطالعهی موردی این مقاله شامل
سه بازیگر  ،GENسه بازیگر  PRو یک بازیگر  ERدر محیط شبیهسازی

)y G (i)=A(i,2

نرمافزار  MATLABتوسعه داده شده است .مشخصات کل سیستم و
اصول طرح کنترلی هر یک از DERها بهطور مفصل در ]،28 ،21

X
N c

B

[71

) x C (i)=  B (i,1
i= 1

تشریح شده و اطالعات پیشبینی مربوط به توان تولیدشده توسط

Y
B

NDUها و نیز مقدار  NRLدر هر  H-MGاز [ ]21اخذ شده است.

)y G (i)=B(i,2

بهمنظور بررسی عملکرد الگوریتم  ،MO-TEتحلیل حساسیت با
اعمال سناریوهای زیر بر روی شبکه تحت مطالعه انجام شده است (مقدار
اولیهی  SOCدر تمامی سناریوها برابر  %10تنظیم شده است):
 سناریوی  :#1عملکرد نرمال سیستم سه H-MGی با حضور یک
ER؛


سناریوی  :#2افزایش ناگهانی (به میزان  )%70در مقدار توان
تولیدی NDUها در سیستم سه H-MGی با حضور یک ER؛

Serial no. 84

X

Y
)MCP(t

t=t+1

شکل  :4واحد MCP
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ER #1
MO-TE

NDU

NDU
NRL

NRL

NDU

...

RLD

NDU

NDU
RLD

...

ES

RLD

...
ES

ES

...

NRL

NDU

...

...

DGU

DGU

DGU

H-MG #3

H-MG #2

H-MG #1

EMS #3

EMS #2

EMS #1

شکل  :5سیستم تحت مطالعه

 -6بحث و بررسی نتایج
پروفایل تقاضای بار هر  H-MGدر طول عملکرد  28ساعته سیستم تحت
حالتهای مورد مطالعه در شکلهای ( 1الف)( -ج) نشان داده شده است.
 RLD+و  RLD-در طول روز مطابق شکل ( 1الف)(-ج) ،برای سناریوهای
 #2 ،#1و  #3هر  ،H-MGتقریبًا در ساعات یکسانی رخ داده و تنها مقدار
و اندازه آنها تحت سناریویهای مختلف تغییر کرده است.
همانطوریکه از شکل ( 1الف)(-ج) مشاهده میشود ،در ساعات
اولیه شروع فعالیت روزانه در تمام سناریوهای تحت مطالعه که مقدار
 MCPپایین بوده (مطابق شکل  )4و نیز میزان توان تولیدی توسط
NDUها رو به افزایش است ،برای بازیگران  RLD+ ،PRاتفاق افتاده که
نتیجه این عمل کاهش قابلمالحظهای را در قیمت الکتریسیته
پرداختشده توسط PRها بهدنبال داشته است .همچنین در تمام
سناریوهای تحت مطالعه ،عمدتًا در ساعتی از روز که مقدار  MCPباال

الف)

بوده (در طول غروب تا نیمهشب مطابق شکل  ،)4الگوریتم برای هر سه
 H-MGمقداری از بار مصرفی را به بازههای دیگر انتقال داده و

RLD-

رخ داده است .این عمل مطابق شکل ( 1ج) ،برای بازیگر  PR#3که نسبت
به دو بازیگر  PRدیگر از میزان  NRLبیشتری برخوردار بوده ،مشهودتر
میباشد.
از سوی دیگر مطابق شکل ( 1الف)(-ج) ،مقدار بار مصرفی برای هر
سه بازیگر  PRدر مجموع عملکرد  28ساعته سیستم در سناریوی

#5

نسبت به سناریوی  ،#1بهترتیب با  78/71% ،1/9%و  %2افزایش روبرو
بوده و این در حالی است که در مقایسه پروفایل تقاضای بار سناریوی
 #1و  #4همین سه  ،H-MGمیزان بار مصرفیشان در راستای مدیریت
مصرف ،با وقوع  RLD-بیشتر و  RLD+کمتر؛ بهترتیب با  %8 ،%29و
 %2کاهش مواجه شده است؛ این امر بیانگر تأثیر افزایش تعداد بازیگران
در افزایش رقابت و در نتیجه بهبود مدیریت مصرف است.

Serial no. 84

ب)
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ج)
شکل  :6پروفایل تقاضای بار بازیگر  PRدر؛ الف)  ،H-MG#1ب) H-

 MG#2و  ،H-MG#3تحت سناریوهای اعمالشده در طول عملکرد 24
ساعته سیستم

نمودارهای تغییرات منحنی بار و هزینه بازیگر  PRبرای هر
در طی  1سناریوی تحت مطالعه قبل و بعد از فرآیند بهینهسازی به
روش  ،NIRAدر شکلهای  1-3نشان داده شده است .همانطوریکه از
شکلها مشاهده میشود ،در اکثر بازهای زمانی تغذیه مقدار تقاضای بار
بیشتری با هزینه کمتر توسط الگوریتم ارائهشده ،پیشنهاد شده است.
در نتیجه ،با توجه به اینکه مصرفکنندگان هزینه کمتری برای تغذیه
بارهای خود پرداخت مینمایند ،این منجر به تشویق آنها برای مشارکت
بیشتر در ساختار بازار  MO-TEبهعنوان یک بازیگر فعال و نیز ترغیب
آنها برای شرکت در برنامه  RLDخواهد شد .مقادیر تابع منفعت
بازیگران  GENو  PRهر  H-MGو همچنین بازیگران  ERدر مجموع
یک شبانهروز تحت حالتهای مورد مطالعه در شکلهای ( 70الف)( -ج)
نشان داده شده است .همانطوریکه در شکل ( 70الف) مشاهده
میشودGEN ،ها در سناریوی  #2بهواسطه افزایش  %70در تولیدات
 ،NDUنسبت به سایر حالتهای عملکرد چند H-MGی از افزایش سود
برخوردار بودهاند .بهطوریکه تنها در مقایسه با سناریوی  ،#1سود
بازیگران  GENدر H-MGهای اول تا سوم بهترتیب  %79 ،70/01%و
 1/4%رشد یافته است .از طرفی این رشد تولید در سناریوی  #2منجر به
افزایش توان مصرفی PRها شده ،بطوریکه مطابق شکل ( 70ب) باعث
شده  PR#2و  PR#3هزینه بیشتری را در تأمین برق متحمل شوند .در
عین حال  ER#1در سناریوی  #2به واسطه همین افزایش مصرف PRها
و تغذیه آنها از طریق تولیدات محلی H-MGها ،با کاهش هزینه
 79/22%نسبت به سناریوی  #1روبرو بوده و سهم توان کمتری از
تولیدات GENها را از بازار خریداری نموده است .اما در مقابل ،کاهش
 %70در مقدار توان تولیدی NDUها در سناریوی  #3به نفع  ER#1نبوده
و در مقایسه با سایر حالتهای عملکرد مطابق با شکل ( 70ج) هزینه
بیشتر ی را برای خرید از بازار متحمل شده است .زیرا این مقدار کاهش
تولیدات  NDUتأثیر چندانی در نقطه تنظیم توان بهینه GENها توسط
الگوریتم پیشنهادی نداشته و این منابع تقریبًا نزدیک به عملکرد نرمال
H-MG
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مورد بهرهبرداری واقع شدهاند؛ بهطوریکه مطابق با شکل ( 70الف)
مجموع منفعت حاصله توسط هر سه  GENدر سناریوی  #3نسبت به
سناریوی  #1با افزایش  7/08%روبرو بوده و همینطور PRها هم مطابق
با شکل ( 70ب) در سناریوی  #3نسبت به سناریوی  #1بهخاطر کاهش
مصرف خود در مجموع با  9/44%کاهش هزینه روبرو بودهاند که در
نتیجه تمامی این عوامل مطابق با شکل ( 70ج) ،منجر به افزایش هزینه
ER 89/71%ها در سناریوی  #3نسبت به سناریوی  #1شده است.
در واقع الگوریتم پیشنهادی تنها بهدنبال دستیابی به منافع یک
بازیگر خاص نیست ،بلکه به دنبال رسیدن به حداکثر منفعت جمعی از
طریق فرایند تصمیمگیری پراکنده میباشد و این میزان هزینه برای
 ،ER#1حداقل میزان ضرردهی ممکنه در ساختار مشارکت بهینه چند
H-MGی است .همچنین الزم به ذکر است که در راستای افزایش
مشارکت H-MGها در بازار و نیز با توجه به برنامهریزی بهینه
صورتگرفته توسط الگوریتم پیشنهادی ،بازیگران  ERدر وضعیت خرید
از H-MGها در شبکه تحت مطالعه مورد بهرهبرداری واقع شدهاند.
از سوی دیگر مطابق با شکل ( 70الف) ،مقادیر سود حاصله توسط
GENها در سناریوی  #4کمتر از سایر سناریوها بوده ،بهطوریکه در
مقایسه با عملکرد نرمال در سناریوی  #1بهترتیب در H-MGهای اول تا
سوم ،بازیگران  GENبا  1/44% ،4/19%و  77/09%کاهش سود مواجه
بودهاند .این حالت ناشی از افزایش رقابت بین بازیگران با توجه به افزایش
تعداد بازیگرها در بازار میباشد .همچنین مقدارسود حاصله توسط بازیگر
 GENدر هر سه  H-MGدر سناریوی ( #5در عملکرد انفرادی) بهترتیب
نسبت به سناریوی  #1از افزایش  23/11% ،74/17%و  78/22%برخوردار
بوده است .عالوهبراین با توجه به مقایسه نتایج سناریوی  #4و ،#5
بازیگران  GENدر عملکرد انفرادی H-MGها بهترتیب با رشد سود
 80/11% ،23/31%و  24/94%روبرو شدهاند که این حالت مصداق تأثیر
تعداد بازیگران در افزایش رقابت میباشد .در واقع در عملکرد انفرادی
H-MGها ،بازیگران  PRاز انتخابهای کمتری در تأمین انرژی خود
برخوردار بودهاند و این مسئله باعث شده ،هر بازیگر  GENدر عملکرد
انفرادی از سهم بیشتری در فروش توان به بازار بهرهمند شود و در نتیجه
سود بیشتری را کسب نماید .از طرفی موضوع افزایش رقابت باعث شده
که PRها در سناریوی  #4از طریق مدیریت مصرف و انتقال تقاضا در
کاهش هزینه خود موفقتر عمل نمایند؛ بطوریکه مطابق با شکل 70
(ب)PR ،های  #1الی  #3در سناریوی  #4نسبت به سناریوی  #1بهترتیب
از کاهش هزینه  0/719% ،90/9%و  9/78%برخوردار بودهاند و PR#1
نیز در این بین نسبت به سایر PRها و در مقایسه با سناریوهای دیگر
بهتر عمل نموده است .عالوهبراین مقدار تابع منفعت ( ER#1حداقل
هزینه ممکنه) در سناریوی  #4به واسطه وجود دو  ERدر بازار و در
نتیجه افزایش رقابت نسبت به سایر سناریوها از بهبود قابل توجهی
برخوردار میباشد .بهطوریکه  ER#1در سناریوی  #5و با حضور H-
 MG#1در مقایسه با سناریوی  #1با کاهش هزینه  28/91%روبرو بوده
اما در سناریوی  #4نسبت به سناریوی  #1از کاهش هزینه 80/01%
بهرهمند شده است.
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ج)
شکل  :12تابع منفعت مربوط به؛ الف)GENها ،ب) PRها و ج) ERها
تحت سناریوهای اعمالشده در کل یک شبانهروز

ب)
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در شکل  77مقدار  MCPدر هر بازه زمانی در طول عملکرد 28
ساعته سیستم ،تحت سناریوهای مختلف نشان داده شده است .مقدار
 MCPمطابق با شکل  77در سناریوی  #2و  #3تقریبًا با سناریوی #1
یکسان میباشد اما مقدار  MCPدر سناریوی  #4تقریبًا در بیشتر ساعات
برابر یا کمتر از سناریوی  #1بوده بهطوریکه فقط  23/2%از بازههای
زمانی مقدار  MCPسناریوی  #4بیشتر از سناریوی  #1شده است .این
موضوع بیانگر تأثیر افزایش رقابت به واسطه افزایش تعداد بازیگران بر
روی  MCPبوده و نیز حاکی از عملکرد مناسب استراتژی قیمتگذاری
استاتیکی و توزیع توان الگوریتم پیشنهادی است .در واقع با افزیش یک
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 با مدیریت و انتقال تقاضاH-MG  هرPR  بازیگران،#4  در سناریویER
 پایین و تنها ازMCP  باال به بازههایی باMCP از بازههای زمانی با مقدار
 برق موردنیاز خود را تأمین کردهاند و این حالت،هاGEN طریق تولیدات
ها در وضعیت خرید از بازار منطبق با تصمیم الگوریتمER منجر شده
 از طرفی.پیشنهادی نسبت به سایر سناریوها با بهبود منفعت روبرو شوند
 بازههای زمانی مقدار%11  هم در#5  در سناریوی،77 مطابق با شکل
 زیرا با توجه به کاهش تعداد. شده است#1  کمتر از سناریویMCP
 مجبور بوده تاPR#1  رقابت فشرده شده و بازیگر#5 بازیگران در سناریو
MCP  باال به بازههایی باMCP تقاضای خود را از بازههای زمانی با مقدار
پایین انتقال داده و بدینترتیب تا حدودی هزینه برق خود را نسبت به
. (ب) بهبود ببخشد70  مطابق شکل#1 سناریوی

 ساعته سیستم در24  در طول عملکردMCP  مقدار:11 شکل
سناریوهای مختلف

 نتیجهگیری-7
 ساختار جدیدی برای پیادهسازی بازار خردهفروشی برق،در این مقاله
 و با استفاده از روش خاص تئوری بازی غیرهمکارانهTE برپایه مدیریت
ی با حضور بازیگرانی باH-MG ) برای سیستمهای چندNIRA (یعنی
 در ساختار.مالکیتهای متفاوت و اهداف متضاد معرفی شده است
پیشنهادی مدیریت تقاضا برپایه پاسخگویی بار و انتقال تقاضا با توجه به
 به انضمام استراتژی قیمتگذاری استاتیکی لحاظ شده و همچنینMCP
تأثیر تعداد بازیگران در افزایش رقابت و بهبود منفعت بین سیستمهای
 مورد،ها در ارتباط میباشندER  باMO-TE ی که از طریقH-MG چند
 میتوان، بر طبق سناریوهای اعمالشده.ارزیابی قرار گرفته شده است
نتیجه گرفت که از طریق ساختار پیشنهادی توسعه پایدار از یک سو و
ها از سوی دیگر جهت حضور روزافزونH-MG انگیزههای تشویقی برای
در بازار خردهفروشی و برآوردن نیازهایشان و حتی دستیابی به درآمد از
.طریق تبادل انرژی با یکدیگر و کاهش هزینه برق فراهم شده است
همچنین میتوان نتیجه گرفت که الگوریتم ارائهشده در مدلسازی
بازیگران و شبیهسازی بهرهبرداری آنها در بازار کارآمد بوده زیرا با وجود
اینکه هر یک از این بازیگران در بازار بهطور یکجانبه بهدنبال
حداکثرسازی سود خود از طریق فرآیند تصمیمگیری پراکنده میباشند؛
 دستیابی، راهحلی برای توزیع بهینه توان،اما بر پایه این روش چندهدفه
.به منفعت جمعی و تخصیص عادالنه سود میسر شده است
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زیرنویسها
11

1

12

2

Dispatchable generation unit
Non-dispatchable unit
18
Non-responsive load
14
Market operator based on Transactive energy
15
Energy management system
16
System buy price
17
System sell price
13
State-of-charge
13
Taguchi’s orthogonal array testing
20
Unit commitment based on demand response
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Procumer
Transactive energy
8
Nikaido-Isoda/Relaxation algorithm
4
Electricity retailer
5
Market clearing price
6
Home Microgrid
7
Generator
3
Distributed energy resource
3
Energy storage
10
Responsive load demand
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