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چکیده :برنامه های پاسخ گویی بار از جمله اقداماتی هستند که هم خرده فروشان برای مدیریت ریسک سبد قراردادهایشان با هدف افزایش
رفاه اجتماعی انجام میدهند و هم بهرهبردار شبکه برای مدیریت تراکم .در ایـ مااهـه ،سـاختاری بـرای مـدیریت تـراکم شـامج اجـرای
پاسخ گویی بار بر اساس مکانیزم بازار ارائه میشود که منفعت خردهفروشان نیز در آن هحاظ میگردد .در ساختار پیشنهادی ،بهرهبردار شبکه
با استفاده از سیگنال های اقتصادی خرده فروشان را برای کاهش تااضایشان در شینههای مشخص تشویق میکند .خردهفروشان در واکنش به
سیگنالهای اقتصادی و برای بیشینهکردن درآمدشان ،در معاملۀ پاسخگویی بار با تجمیعکنندگان پاسخ گویی بار ) (DRAsشرکت میکنند و
تااضاهای جدیدشان را برای بهرهبردار شبکه ارسال میکنند .برای مدلسازی رفتار شرکتکنندگان در معاملۀ پاسخگویی بار ،از تئوری بازی
استکلبرگ استفاده خواهد شد که در آن ،خردهفروشان به عنوان بازیک های پیشرو و  DRAsبهعنوان بازیک های پیرو هستند .در ای مااهـه،
همچنی برای مشخص کردن تأثیر پاسخگویی بار هر شینه بر کاهش تراکم شبکه ،مفهوم االستیسیتۀ تراکم تعریف شده و در محاسبۀ منفعـت
خرده فروشان استفاده میشود .نتایج مدلسازی ها نشان داد که مدیریت تراکم بر اساس اهگوریتم پیشنهادی ضم کاهش تراکم شبکه سـب
افزایش منفعت خردهفروشان نیز میشود.

واژههای

کلیدی :مدیریت تراکم ،پاسخگویی بار ،خردهفروشان ،مکانیزم بازار ،تئوری بازی.

* نویسندۀ مسئول
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مشارکت خردهفروشان در مدیریت تراکم بر اساس پاسخگویی بار نظارتشده...
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در اجرای پاسخگویی بار ،بهرهبردار شبکه به روش کنترل مستقیم بتار،

 .۳مادمه
نقش برجستهای در تشکیل بازار برق رقابتی دارند .چالش اصلی آنها،
فروش برق به مصرفکنندگان با قیمتت ثابتت و خریتد آن در قیمتتی
متغیر است .در مرحلۀ اول ،آنها طی قراردادهای بلندمدت ،متعهد بته
تأمین برق موردنیاز مصرفکنندگان در قیمتهای ثابت متیشتوند .در
این قراردادها ،آنها باید قیمت فروش برق را چنان تعیین کنند که هم
تعداد مصرفکنندگان بیشتری به دست آورند و هتم در ریستک کتم،
بازار عمدهفروشی با قیمت متغیر خریداری میکنند .البتته آنهتا بترای

استرالیا ،به عنوان مثال از روش کنترل مستقیم بار ،بهرهبردار شبکه برای
اجرای پاسخ گویی بار مستقیماً از طریق  DRAsاقدام میکند [ .]11بتر
استتام ستتاختار ایتتن بتتازار (شتتکل  DRAs ،)1ماننتتد ژنراتورهتتا،
تقاضاهایشان مربوط به کاهش یا قط بار را به بهرهبردار شبکه اعتالم
میکنند .بهرهبردار شبکه با لحاظ کردن این تقاضاها در کنار تقاضاهای
ژنراتورها ،با هدف بهینه کردن رفاه اجتماعی ،موازنۀ تقاضاهای تولید و
مصرف را انجام میدهد و بازار را تسویه میکند.
Wholesale /
Retail Market

DR as Market
Ancillary Services

کاهش وابستگی به بازار عمدهفروشی ،در بتازار ختدمات جتانبی نیت
شرکت میکنند و از برنامههای پاسخگویی بار استفاده کنند [ 1و .]2

ISO

در روزهای اوج تقاضای ساالنه ،بهعلتت تتراکم و افت ایش قیمتت
برق ،اهمیت شرکت خردهفروشان در بازار خدمات جتانبی و اجترای

Retcos

DRAs

برنامههای پاسخگویی بار بیشتر میشود .خردهفروشان بترای متدیریت
ریسکشان ،پاسخگویی بار را که بهطور کل در دو روش کنترل مستقیم

End user

بار و مکانی م بازار اجرا می شوند [ 3و  ،]4پیگیری میکننتد .در روش
شکج ( :)۳ساختار اجرای پاسخگویی بار در استراهیا

کنترل مستقیم بار خردهفروشان بارهای قابل قطت را بتهطتور مستتقیم
کنترل میکنند [ 5و  .]6در ایتن روش ،مصترفکننتدگان از قبتل طتی
قراردادهای پیشنهادهای قط یا کاهش ،بارشتان را بته ختردهفروشتان

با رف تراکم در این حالت ،از یک طترف قابلیتت اطمینتان بهبتود

اطالع دادهاند .اما در روش اجرای پاسخگویی بار بتر استام مکتانی م

می یابد و از طرف دیگر قیمتت بترق در بتازار عمتدهفروشتی کتاهش

بازار ،خردهفروشان بارهای قابل قط را با استفاده از سیگنال اقتصادی،

می یابد .در مدیریت تراکم با این روش اجرای پاسخگویی بار ،اگرچته

بهطور غیرمستقیم کنترل میکنند [ 3و  .]7در این روش ،مصرفکنندگان

اهداف شرکتهای توزی و انتقال که مسئول تتأمین امنیتت و قابلیتت

بتتر استتام منفعتشتتان از س تیگنالهتتای اقتصتتادی ختتردهفروشتتان ،در

اطمینان شبکهاند بدون پرداخت ه ینه تأمین خواهد شد ،خردهفروشان

پاسخ گویی بار شرکت میکنند .اگرچه اجرای پاسخگتویی بتار توست

منفعتی از کاهش قیمت برق در بازار عمدهفروشتی نخواهنتد داشتت؛

خردهفروشان بر تراکم و قیمتهای بازار عمدهفروشی تأثیر می گتاارد

چون قیمت تسویه برق با آنها همان قیمت قبل از اجرای پاسخگویی

اما مدیریت تراکم بر اسام پاسخگویی بار ،ازیکطرف بهعلت ه ینهبر

بار (قیمت متناسب با تقاضای اولیۀ خردهفروشان) ،لحاظ متیشتود و

بودن ،مشارکت تمام نهادهای ذینف از رفت تتراکم را الزم دارد و از

درآمد حاصل از آن صرف ه ینههای اجرای پاسخگویی بتار متیشتود

طرف دیگر بهعلت اینکه پاسخگویی بار در شینههای مختلف تتأثیرات

[ .]11این ساختار در بلندمدت سبب می شود که خردهفروشتان بترای

مثبت و منفی متفاوتی بر تراکم دارد ،هماهنگی و نظتارت بهترهبتردار

مدیریت ریسکشان ،در قراردادهای آینده ،قیمت فروش برق را اف ایش
دهند.

شبکه را الزم دارد.
مدیریت تراکم با هدف بهینه کردن رفاه اجتماعی توس بهرهبردار

روش دیگر اجرای پاستخگتویی بتار کته مقبولیتت بیشتتری بترای

شبکه انجام میشود .بدین منظور اقدامات مختلفی شامل ترکیببنتدی

نهادهتتای بتتازار دارد ،مکتتانی م بتتازار استتت .در ایتتن روش اجتترای

مجدد شبکه [ ،]8تنظیم عملکرد تجهی ات  ]9[ FACT2sو پخش بتار

پاسخ گویی بار ،نهادهای بازار بر اسام منفعتشان در پاستخگتویی بتار

مجدد ژنراتورها [ ،]11اجرای برنامههای پاسخگویی بار انجام میشود.

شرکت میکنند و بارهای قابل قط بتهطتور غیرمستتقیم و بتر استام

1. Social Welfare Maximization
2. Flexible AC Transmission

3. Demand Response Aggregator

1
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بیشترین سود را داشته باشند .در مرحلۀ دوم ،آنها برق موردنیتاز را از

کاهش بار  DRA۱sدر محاسباتش لحاظ میشوند [ .]11در بازار انرژی

] [ DOI: 10.22052/9.1.2

خردهفروشان بهعنوان واسطۀ بین بازار عمدهفروشی و مصرفکنندگان،

بارهای قابل قط را کنترل میکند .بدین منظتور پیشتنهادهای قطت یتا
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برای مدیریت تراکم بر اسام مکانی م بازار ارائه شده است کته در آن

توس بهرهبردار شبکه ،برای شرکت در پاسخگتویی بتار بتا هتدف

اجرای پاسخگویی بار با هماهنگی بین بهرهبردار شبکه و خردهفروشان

کاهش تراکم شبکه ارائه میشود.

انجام می شود .در ساختار پیشنهادی (شکل  ،)2بهرهبردار شبکه هنگام
تراکم با استفاده از سیگنالهای اقتصادی ،خردهفروشان را برای کاهش

 بازی بین خردهفروشان و  DRAsبه گونهای فرمولبندی میشود که
نقطۀ تعادل نش بازی ،نقطۀ بهینۀ هریک از آنها باشد.

این سیگنال های اقتصادی ،ماتریس االستیسیته تراکم 1است کته میت ان

کاهش تراکم شبکه ،متاتریس االستیستیتۀ تتراکم جدیتدی معرفتی

تأثیر کاهش تقاضا در هر شینه بر کاهش تراکم را بیتان متیکنتد .ایتن

می شود که بر اسام اختالف قیمت برق قبل و بعد از رفت تتراکم

ماتریس امکان محاسبۀ منفعت خردهفروش ،از کاهش تقاضایشتان در

ناشی از اجرای پاسخگویی بار محاسبه میشود.

شینه های مختلف را فراهم میکند .خردهفروشان با شرکت در معاملتۀ
پاسخ گویی بار بتا  DRAsو بتا لحتاظ کتردن ستیگنالهتای اقتصتادی
بهرهبردار شبکه ،تقاضاهای جدیدشان را محاسبه و به بهرهبردار اعتالم
میکنند .سپس بهرهبردار شبکه دوباره تراکم شبکه را بررسی متیکنتد.
این فرایند چند بار تکرار میشود تا تراکم رف شود و یا منفعتت رفت
تراکم برای خردهفروشان با ه ینۀ پاسخگویی بار برابر شود .بتهمنظتور
مدلسازی اثرات متقابل تصمیمات هریک از شرکتکنندگان در معاملۀ
پاسخگویی بار ،از نظریۀ بازی استکلبرگ 2استفاده شده است.
Wholesale /
Retail Market

DR as Market
Ancillary Services

 توسعۀ الگوریتم پیشنهادی در سطو دیگر و ملحق شدن نهادهای
دیگر بازار به الگوریتم پیشنهادی بحث و بررسی خواهد شد.

 .۳ .۳مروری بر کارهای انجامشده
پاسخ گویی بار یکی از اقتداماتی استت کته هتم ختردهفروشتان بترای
مدیریت سبد قراردادهایشان با هدف کاهش ریسک و هم بهترهبتردار
شبکه بترای متدیریت تتراکم باهتدف افت ایش رفتاه اجتمتاعی انجتام
میدهند .اگرچه اهداف بهرهبتردار شتبکه از متدیریت تتراکم ،اهتداف
خردهفروشان را نی در بر میگیرد ،هیچ هماهنگی بین عملکرد این دو
نهاد برای اجرای پاسخ گویی بار انجتام نمتیشتود .در ادامته ،مقتاالت
ارائهشده مربوط به این دو موضوع مرور خواهند شد.



ISO

مدیریت سبد قرارداد خردهفروشان

روشهای مختلفی برای مدیریت سبد قترارداد ختردهفروشتان بتر
Retcos

DRAs

End user

.
شکج ( :)۲اهگوریتم پیشنهادی اجرای  DRبرای مدیریت تراکم

در این بازی ،استراتژی خردهفروشان ،بازیکنهای پیشترو ،تعیتین
قیمت بهینهای است که  DRAsرا برای کتاهش مقتدار مشخصتی بتار
تشویق کند .این قیمت بر اسام تاب سود خردهفروشان که با کتاهش
تراکم متناسب است و همچنین اطتالع آنهتا از رفتتار  DRAsتعیتین
میشود DRAs .به عنوان بازیکنهای پیرو ،بر اسام تاب سودشان کته
متناسب با قیمت پیشنهادی خردهفروشان است ،مقدار کاهش بارشان را
تعیین و اعالم میکنند .بهطور کلی ،نوآوریهای این مقاله بدین شتر
بیان میشود:
1. Congestion Elasticity Matrix
2. Stackelberg Game

اسام پاسخ گویی بار ارائه شده است [12ت .]15در مرجت [ ]12یتک
مدل بهینه سازی چندهدفه برای حل مسئلۀ تصمیم گیتری کوتتاهمتدت
خردهفروشتان ارائته شتده استت کته هتدف اول آن ،کتاهش ریستک
خردهفروشان با استفاده از برنامههای پاستخگتویی بتار تشتویقمحتور
است ،و هدف دوم آن بهینته کتردن مشتوقهتای متالی استت کته بته
مصرفکنندۀ نهایی پیشنهاد میشتود .کتاهش پیتک تقاضتا و افت ایش
درآمد خردهفروشان هدف دیگری است که در این متدل لحتاظ شتده
است .در این مقاله ،برای حتل مستئله از الگتوریتم ژنتیتک چندهدفته
 NSGA-II3استتتتفاده شتتتده استتتت .در مرجتتت [ ]13یتتتک متتتدل
دوسطحیدومرحلهای برای قیمتگااری برق و پختش بتار از دیتدگاه
خرده فروشان پیشنهاد شتده استت :در مرحلتۀ اول ،پاستخ گتویی بتار
مصرفکنندگان با توجه به قیمتهای ختردهفروشتی و بتا استتفاده از
تئوری بازیها انجام می شود و در مرحلۀ دوم ،ریستک عتدم قطعیتت

3. Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II
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تقاضایشان در شینههای مشخص ،تشویق و راهنمایی میکند .از جمله

 برای مشخص کردن اثر پاسخگویی بار در شتینههتای مختلتف بتر
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سیگنال های اقتصادی بازار کنترل میشوند .در ایتن مقالته ،ستاختاری

 الگوریتمی مبتنی بر نظریۀ بازی ها برای سازمان دهی خرده فروشتان

مشارکت خردهفروشان در مدیریت تراکم بر اساس پاسخگویی بار نظارتشده...
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مرج [ ]14یک الگوریتم برنامهریت ی تصتادفی 2بترای محدودستازی

تسویه میشتود :در مرحلتۀ اول ،بتازار بتا هتدف بیشتینه کتردن رفتاه

ریسک خردهفروشان در تعیین قیمت فتروش بترق ارائته شتده استت

اجتماعی تسویه میشود .اگر قیود شبکه نقض شوند و تراکم رخ دهد،

چنانکه سودشان در سطح ریسک مشخصی ،حداکثر شتود .الگتوریتم

در مرحلۀ دوم پس از بهینهسازی در هماهنگی اجرای پاسخگویی بار و

پیشنهادی با لحاظ کردن االستیسیتۀ مشترکین در برابتر قیمتت فتروش

عملکرد ادوات  FACTsبترای کتاهش تتراکم خطتوط ،تستویۀ بتازار

برق ،بهبود داده شده است .در مرج [ ،]15چن و همکاران روشی بر

دوباره انجام میشود.

با تقاضا ارائه کردهاند .در این مرج  ،رفتار مصترفکننتدگان در قبتال

منفعت خردهفروشان از مشارکت در پاسخگویی بار ،کاهش قیمت برق

تصمیم شرکتهای بهرهبرداری (به نیابت از سایر نهادهتا) متدل شتده

ناشی از رف تراکم و منفعتت مصترفکننتدگان یتا  DRAsدرفتروش

است .شرکت های بهره برداری مشوق های اقتصادی را در قبال قط یتا

پاسخ گویی بار به خردهفروشان است .این هدف با نظارت بهترهبتردار

کاهش بار به مصرفکنندگان پیشنهاد میدهنتد .مصترفکننتدگان نیت

پیگیری میشود .2 .در این مقاله ،ساختار شبکه ،تعداد مصرفکنندگان

بهدنبال حداکثر کردن سودشان از قط بار میباشند ،سود آنها از یتک

در قتترارداد بتتا هتتر ختتردهفتتروش و رقابتتت  DRAsدر مشتتارکت

طرف به قیمت نقدی برق که با کاهش یا قط بار آنها رابطۀ مستتقیم

خردهفروشان بهمنظور اجرای پاسخگویی بار لحاظ شدهانتد .همچنتین

دارد و از طرف دیگر ،به مقدار مشوقهای اقتصادی وابستته متیشتده

این مقاله در دو هدف با مرج [ ]27تفاوت دارد .اول ،در مرج []27

است.

نقش بهرهبردار شبکه و تأثیر پاسخگویی بار در شینههتای مختلتف بتر



منفعت خردهفروشان در نظر گرفته نشده است ،اما در این مقاله تتأثیر

مدیریت تراکم

مدیریت تراکم ،مسئلۀ بهینه سازی با متغیرهتای فتراوان استت کته

این موارد بر اسام سیگنالهای اقتصادی بهرهبردار شتبکه و متاتریس

به تازگی ،حل آن بر اسام پاسخگویی بتار ،بیشتتر متورد توجته قترار

االستیسیته تراکم در شرای تراکم شبکه لحاظ میشوند .دوم ،در مرج

گرفته است [16ت]18؛ چنان که در مرج [ ]19یک الگوریتم چندهدفه

[ ]27رقابت بین نهادهای بازار با اهداف مختلف از اجرای پاسخگویی

با اهداف مختلف ارائه شده است که یکتی از هتدفهتای آن کتاهش

بار مدل سازی شده است اما در این مقالته رقابتت ختردهفروشتان بتر

ه ینۀ اجرای پاسخگویی بار میباشد .ه ینۀ مدیریت تراکم بتر استام

اسام سیگنال اقتصادی بهرهبردار شبکه برای مدیریت تراکم شتبکه و

پاسخ گویی بار به االستیسیتۀ بتار بستتگی دارد .مقتاالت مختلفتی ایتن

رقابت  DRAsبر اسام استراتژی خردهفروشان با استتفاده از تئتوری

موضوع رو بررسی کردهاند [21ت .]24در مرج [ ]21آقتای بومپتارد و

بازی استکلبرگ مدل شده است.

همکارانش ،تأثیرات االستیستیتۀ بتار بتر متدیریت تتراکم و قیمتت را

 .۲ساختار مسئله

بررسی کردهاند .آنها نشان دادند که اثر تتراکم بتر قیمتت بتا افت ایش

 .۳.۲ساختار بازار

االستیسیتۀ بار کاهش می یابد .در مرج [ ]21نشان داده شده است کته
تراکم منجر به جابهجایی بارهتای حستام بته قیمتت از بتازۀ زمتانی
قیمتهای باال بته بتازۀ قیمتتهتای پتایین متیشتود .در مرجت []22
االستیسیتۀ پاسخدهی بار به عنوان یک متغیر تأثیرگتاار بترای متدیریت
تراکم معرفی شده استت .در مرجت [ ]23تتأثیر االستیستیتۀ بتارهتای
حسام به قیمت بر تراکم خطوط انتقال با یک روش تحلیلی ارزیابی
شده است .همچنین در مرج [ ]24تتأثیر االستیستیتۀ بتار 3بتر تتراکم
خطوط در پخش بار اقتصادی مدل سازی شده استت .در مرجت []25
الگوریتمی برای مدیریت تراکم با استفاده از ترکیب پاسخگویی بتار و

در شبکههای تجدید ساختارشده ،یکی از بازارهای برق عمدهفروشی،
بازار روز پیشین است .در این بازار ،قیمتهای ساعتی برق بر استام
م ایده/مناقصه 4تقاضاهای خریداران و فروشتندگان بترای  24ستاعت
آینده تعیین میشود و در زمانی مشخص مثالً ساعت یک ظهر ،توس
بهرهبردار شبکه اعالم عمومی میشود .شترکتکننتدگان در بتازار روز
پیشین باید تقاضاهای اولیۀ خود را چند ستاعت قبتل از زمتان اعتالم
عمومی به بهرهبردار شبکه اعالم کنند تا امکتان اعمتال مکانیستمهتای
بازار در صورت نیاز ،برای مدیریت تراکم فراهم باشد.
در بازار برق استرالیا ،بهره بردار شبکه نخستت بتدون لحتاظ قیتود
شبکه با اجرای برنامۀ پخش بار ،قیمتتهتای بهینتۀ بترق را مشتخص

1. Linear Robust Optimization
2. Stochastic Programming
3. Load Elasticity

4. Auction
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اسام نظریۀ بازی برای لحاظ کردن پاسخگویی بار هنگام تطبیق تولید

این مقاله در دو هدف با مرج [ ]26تفاوت دارد .1 :در این مقالته

] [ DOI: 10.22052/9.1.2

قیمت برق توس بهینه سازی مقاوم خطی 1متدل ستازی متی شتود .در

تجهی ات  FACTsارائه شتده استت کته در آن ،بتازار در دو مرحلته

 6نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
میکند .در مرحلۀ دوم با لحاظ قیود شبکه ،قیمتهای برق را محاستبه

Initial demands
of Retco.s

قیمتهای حالت دوم بهعنوان نتیجۀ نهایی به بازار اعالم میشتود ،امتا

ACOPF

اگر اختالف بین نتای این دو حالت زیاد باشد ،تراکم رخ داده استت.
No

لاا چنانکه بیان شد ،بهرهبردار شبکه برای مدیریت تتراکم ،مطتابق بتا
الگوریتم شکل ( )3اقدام میکند .همچنتین بترای اجترای برنامتههتای

Yes
 Network reconfiguration
 FACTS devices tuning
 Generation re-dispatch

پاسخ گویی بار از طریق  DRAsعمل میکند و بارهتای قابتل قطت را
بهطور مستقیم کنترل میکند .اگرچه این کار سبب کاهش پیک تقاضا و

No

روند 1تقاضایشان محاسبه میشوند و اختالف ه ینه بین این دو حالت،

Yes

صَرف تأمین ه ینههای پاسخگویی بار متیشتود [ .]12در ایتن مقالته،

Calculation of the demand
reduction in each bus.

ساختار جدیدی بر اسام مکانی م بازار ،برای مدیریت بهینۀ تتراکم از
دیدگاه خردهفروشان که در هر دو بازار عمدهفروشی و خدمات جانبی
تأمین میشود .مطابق با الگوریتم پیشنهادی ،شکل ( ،)4بهرهبردار شبکه
هنگام تراکم کاهش تقاضاها در شینههای مختلف را که منجر بته رفت
تراکم میشود ،بههمراه قیمت جدید برق هر شینه و همچنین متاتریس
االستیستتیتۀ تتتراکم محاستتبه کتترده بتتهعنتتوان ستتیگنال اقتصتتادی بتته

DR

جهت رف تراکم و ]

= [ , , …,

قیمت جدید برق بعد

از رف تراکم برای یک شبکه  nشینه هستند).
خردهفروشان با لحاظ کردن اطالعات دریافتی از بهرهبردار شتبکه
بر مقدار درآمدشان ،تقاضتاهای جدیدشتان از بتازار عمتدهفروشتی را
محاسبه کرده و به بهرهبردار شبکه اعالم میکننتد .در حقیقتت ،آنهتا
بخشی از تقاضایشان را از بازار عمدهفروشی کاهش می دهنتد و آن را
از بازار خدمات جانبی و در معاملۀ پاسخگتویی بتار تتأمین متیکننتد.
اگرچه آنها برای محاسبۀ تقاضاهای جدیدِ متناسب بتا درآمدشتان ،از
قیمت برق جدید و قیمت های خرید پاسخگویی بار در بازار ختدمات
جانبی آگاه میباشند ،از تصتمیم دیگتر ختردهفروشتان بتیاطتالعانتد.
بهعبارت دیگر ،از آنجا که سود هر خردهفروش وابسته به تصمیم دیگر
خرده فروشان است و تصتمیمات ختردهفروشتان نیت متتأثر از رفتتار
 DRAsحاضر در بازار خدمات جانبی ،مشخص شدن تصمیم نهتایی
خردهفروشان منجر به انجام بازی بین آنها خواهد شد.

DRA.s
در

Day-ahead
market

Demand
reduced

End user
End

شکج ( :)۱اهگوریتم استراهیا برای اجرای پاسخگویی بار بهمنظور رفع
تراکم

خردهفروشان اعالم میکند( .بترای مثتال بردارهتای X1 = [x11, x21,

] …xn1و ] X2 = [x12, x22, …xn2دو عضو از مجموعۀ کاهش تقاضا

?Congestion

 .۲.۲بازی بی خردهفروشان و DRAs
اگرچه منفعت کلی خردهفروشان در اجترای پاستخگتویی بتار و رفت
تراکم است ،هر خردهفروش ضمن توجه به رف تراکم شتبکه ،تتالش
میکند سهم کمتری از کاهش بار مشخصشتده توست بهترهبتردار را
داشته باشد؛ زیرا بابت این کاهش متعهد به پرداخت ه ینه است .آنها
که یکطرف معاملۀ پاسخگویی بار هستند ،بایتد تصتمیم بگیرنتد چته
مقدار و با چه قیمتی ،پاسخگویی بار را از بازار خدمات جانبی بخرنتد
تا پس از اجرای پاسخ گویی بتار ،سودشتان مقتدار بهینتهای باشتد .در
طرف دیگر ،معاملۀ پاسخگویی بار  DRAsمتیباشتند کته در راستتای
حداکثر کردن سودشان باهم و بر اسام تصمیم خردهفروشان رقابتت
میکنند .در نگاهی وسی تر ،می توان یک تقابل بین سود خردهفروشان
و سود تجمی کنندگان بار را نی مشاهده کرد؛ یعنی سود خردهفروشان
و همچنین سود تجمی کنندگان به قیمت انجام معاملۀ پاسخ گویی بتار
مربوط میشود؛ لاا مشخص شتدن نقطتۀ تعتادل شترکتکننتدگان در
معاملۀ پاسخ گویی بار منجر به انجام بازی میشود که طتر وارۀ آن در
شکل ( )5نشان داده شده است.

1. Baseline
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قیمت نقدی شبکه میشود ،برای خردهفروشتان قیمتت بترق در خت

حضور دارند ،پیشنهاد شده است که در آن منفعت خردهفروشتان نیت

?Congestion
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میکند .در صورتی که اختالف بین نتتای ایتن دو حالتت کتم باشتد،
ISO

مشارکت خردهفروشان در مدیریت تراکم بر اساس پاسخگویی بار نظارتشده...

7

بازیکن های پیرو ،DRAs ،بر اسام تصمیم خردهفروشان برای بیشینه

Initial demands
of Retco.s
ISO

مقدار فروش پاسخ گویی بار را انتخا

ACOPF

میکننتد .در ادامته ،چگتونگی

محاسبۀ نقطۀ تعادل این بازی که ساختار آن به شر زیر است ،شتر
No

داده خواهد شد.

?Congestion

بازیکنها :زیرمجموعهای از خردهفروشان ( )Kو زیرمجموعهای از

Yes

Yes
 Demands reduction
 New LMP
 Qongestion elasticity
Game

Retco.s

و همچنتین هتر تجمیت کننتدۀ

پاسخ گویی بار ( )nعضو از مجموعه  Nمقدار فروش پاسخ گویی بتار
) را بهگونهای انتخا

میکنند که سودشان بیشتینه شتود و شترط

بهرهبردار شبکه برای رف تراکم که به فرم زیر است ،تأمین شود.

New
demands

N

K

n 1

k 1

X  x k   y n

( )1

سود ( :)payoffsمحاسبۀ مقادیر سود خرده فروشان
و تجمیتتتتتتتتت کننتتتتتتتتتدگان

 ،کتتتتتتتتته در آن
نشان دهندۀ برداری

شامل تمام خردهفروشان بهج خردهفروش  kمتیباشتد؛ و بته همتین
End User

End

ترتیب

شکج ( :)4اهگوریتم پیشنهادی برای رفع تراکم بر اساس مکانیزم بازار

( است و با لحاظ ارزش قط بتار

( سودشتان از شترکت در پاستخگتویی بتار را

()2

Retco.s game

yn

()3
{

()4

که در آن  aو  bضرایب ثابتت بتهترتیتب برحستب

…..

 y ،مقدار پاسخ گویی بار و

$

و

تمایل مشترک nام برای شترکت

در پاسخگویی بار است که مقداری بین صفر تا یک دارد و

ضریب

باینری استت کته تصتمیم تجمیت کننتدگان بترای شترکت در معاملتۀ

End user
شکج ( :)5طرحوارۀ بازی بی خردهفروشان و DRAs

در این مقاله ،از نظریۀ بازی استتکلبرگ ،بترای متدل کتردن رفتتار
خردهفروشان و  DRAsاستفاده شده است .نظریۀ بازی استکلبرگ یک
الگوی تصمیمگیری سلسلهمراتبی بر اسام یک فرایند متوالی از پتیش
تعیین شده ،با دو دسته بازیکن پیشترو و پیترو استت .در ایتن فراینتد
نخست بازیکنهای پیشرو ،خردهفروشان ،استراتژیشان را کته تعیتین
مقدار و قیمت خرید پاسخ گویی بار استت انتختا

مقدار و

بهصورت زیر محاسبه میکنند.
New
demands

$

تجمی کنندگان بر اسام استراتژی خردهفروشان که انتخا
مصرفکننتدگان )

 Demands reduction
 New LMP
 Qongestion elasticity

p

نی برای تجمی کنندگان تعریف میشود.

قیمت خرید پاسخگویی بار )

ISO

Reduce
demands

پاسخ گتویی بتار (

) را در قیمتت

DRA.s

Day-ahead
market

…..

استراتژیها :هر خردهفروش ( )kعضو از مجموعۀ  Kمقدار خرید

(

در

DRA game

تجمی کنندگان ( )Nکه در بازار پاسخگویی بار ثبتنام کردهاند.

متیکننتد ،ستپس

پاسخ گویی بار را نشان میدهد .مقدار یتک ،بیتانگر ستود ده بتودن و
مقدار صفر بیانگر ضرر ده بودن معاملۀ پاسخگویی بار است .شکل ()6
منحنیهای سود تجمی کنندگان را نشتان متیدهتد کته اکیتداً محتد
میباشند؛ ازاین رو بر اسام [ ]28نقطۀ تعادل نش  ،DRAsنقطۀ بهینه
تاب سود آنهاست پس با مشتتقگیتری از تتاب سودشتان،

 ،نقطته

تعادل نش بازی  DRAsکه بیانگر مقدار بهینۀ فروش پاسخگویی بتار
تجمی کنندۀ nام است ،بهصورت رابطۀ ( )5محاسبه میشود:
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No
?Congestion
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کردن سودشان ،با هم رقابت می کنند و استتراتژی شتان ،یعنتی تعیتین

 8نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
∑ در ساعت  hمیباشند .با اجرای پاسخگویی بار ،تقاضتای

{

() 5

∑(

)

کاهش خواهند یافت؛ لاا تقاضا و قیمت جدید برق و

درآمد حاصل از آن برای خردهفروش برابر خواهند شد با:
() 8
 K

  x k ,h 
 k 1


()9

ناطۀ تعادل نش )_____( DRA

 K 1
  D k ,h
 k 1


K

B R2 (D k2, h )   k , h    D k2, h   D k2, h  h x k , h
()11
 k 1


با توجه به رابطۀ ( )11مشاهده میشود که سود خردهفروش تابعی

از قیمت نقدی برق است که این قیمت خود از شرای تراکم خطتوط
شبکه تأثیر میپایرد .تفاوت درآمد حاصل از اجترای و عتدم اجترای

شکل ( )7مقادیر نقطۀ تعادل تجم کنندگان پاسخگویی بار بر اسام
معادلتۀ ( )5را نشتتان متیدهتتد .ایتتن مقتتادیر تتتابعی از قیمتتت خریتتد
پاسخ گتویی بتار ختردهفروشتان استت .پتس از آنکته ختردهفروشتان
استراتژیشان را انتخا

کردند و با مشخص شدن مقدار قیمت نقطتۀ

تعادل ) ( مقادیر

محاسبه میشود .با جایگااری این مقادیر در

تاب سود  DRAsمقادیر بهینه محاسبه میشود (شکل .)7

برنامههای پاسخگویی بار ،سود خردهفروشkام ،برابر خواهد شد با:

) S R   S R , h   B R2 (D k2, h )  B R1 (D k2,h

()11

h

h

K
 
 K 2 
*
&   x k , h    k , h  h    D k , h   x k , h
 k 1
 
 k 1


()12

1
k ,h C

N

S R ,h  D

K

  y n* , h
k 1 n 1

K

k ,h

x
k 1

الگوریتم ( )1نحوۀ محاسبۀ نقطۀ تعادل نش را بر اسام تواب سود
هریک از بازیکنهای پیشرو و پیرو نشان میدهد.
اهگوریتم ( :)۳محاسبۀ ناطۀ تعادل نش بازی استکلبرگ
مقداردهی اولیه
:1
:2
:3

را تنظیم کن.

 :4مقادیر
مراحل زیر را تکرار کن

و

تصادفی انتخاب شوند.

:5

شکج ( :)7منحنیهای ناطۀ تعادل  DRAها برحس

هر خردهفروش با اطالع از مقادیر
خردهفروشان،

 ،مقدار

قیمت فروش

و با دانستن استراتژی دیگتر

را از رابطۀ ( )6محاسبه میکنند:

:6

معادلۀ ( )6را برای تعیین مقدار بهینه

:7

اگر:

:8
:9

انجام بده:
پایان اگر

:11

تکرار را تا زمانی که

و محاسبه

حل کن.

انجام دهید.

) Maximize PR (x k ,x -k


for: ρ* =f -1   x*k =  y*n 
 k
n


() 6

منفعت خردهفروشان در رابطۀ ( )6برابر با اختالف درآمدشان قبل و
بعد از اجرای پاسخگویی بار است ،درآمد خردهفروش kام در ساعت h

بدون اجرای برنامه پاسخگویی بار،
( )7
که در آن،

 ،از رابطۀ ( )7محاسبه میشود.


K

B R1 , h (D k1 ,h )   k ,h    D k1 ,h   D k1 ,h
 k 1


تقاضای اولیته
تعرفۀ قیمت فروش برق به مشترکین،

بترق ختردهفتروش و

∑

قیمتت نقتدی بترق در تقاضتتا

 .۱ .۲ماتریس االستیسیتۀ تراکم شبکه
هنگامی که تراکم در خ بین دو شینه رخ دهد ،قیمت برق نهتنهتا در
شینۀ دریافتکنندۀ توان بلکه در شینههای دیگر مجاورش نی افت ایش
مییابد .در این حالت ،پاسخگویی بار در هریک از شینههایی که قیمتشان
اف ایش یافته است ،بر کاهش تراکم و در نتیجه کتاهش قیمتت دیگتر
شینهها نی تأثیر خواهد داشت .می ان تأثیر پاسخگتویی بتار هریتک از
شینهها بر تراکم ،با مقدار اف ایش قیمت برق ناشی از تراکم در آن شینه
متناسب است .در این حالت ،خردهفروشان بهمنظور مشارکت برای رف
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شکج ( :)6منحنیهای سود  )_ _ _ _( DRAو منحنی سود متناظر با

C





 K
2 
  D k ,h  
 k 1


] [ DOI: 10.22052/9.1.2

خردهفروش kام در ساعت  hبه مقدار

و قیمت بترق بته مقتدار

مشارکت خردهفروشان در مدیریت تراکم بر اساس پاسخگویی بار نظارتشده...
جدول ( :)۳ضرای

تراکم بر اسام پاسخگویی بار ،باید به تأثیر کاهش تقاضا در هر شینه بر
بر تراکم شبکه ،ماتریس االستیسیتۀ تراکم ،که نشتاندهنتدۀ حساستیت
کاهش قیمت برق نسبت به پاسخگتویی بتار در هتر شتینه متیباشتد،
بهصورت رابطۀ ( )13تعریف شده است.

]Pmax[MW
211
111
111
111
111

C2
1/25
1/63
1/61
1/31
1/21

C1
31
41
51
51
51

Generator
G1
G2
G3
G4
G5

جدول ( :)۲پروفایج بار شبکه برای ساعات پیک تااضا

()13
که در آن،

توابع هزینۀ ژنراتورها

بیانگر کاهش قیمتت شتینۀiام بتهازای پاستخگتویی بتار در

شینۀjام در یک شبکه با  Nشینه است .طبق این رابطه ،اثر کاهش تتراکم در

256/5
251/3
238/3
233/2

21
22
23
24

233/2
243/5
253/9
259/1

17
18
19
21

توس بهرهبردار شبکه محاسبه میشود و بر اسام آن ،ختردهفروشتان کته

در این شبکه ،سه خردهفروش حضور دارد که تقاضتای شتینههتای

معموالً در چند شینه حضور دارند ،میتوانند تأثیر کاهش تقاضا بر کتاهش

مختلف شبکه را طبق جدول ( )3تأمین میکنند .تعرفتۀ فتروش بترق

قیمت در یک شینه را عالوه بر همان شینه در شینههای دیگر نیت محاستبه

توس خردهفروشان در دورۀ شتبانه  131$/MWhلحتاظ شتده استت

کنند و آن را در سود نهاییشان لحاظ کنند .بر این استام و بتا توجته بته

[ .]27همچنین پارامترهای پاسخگویی بار ،مربتوط بته معادلتۀ ( ،)3در

رابطۀ ( ،)12سود ختردهفتروش kام در ستاعت  hاز پاستخگتویی بتار بته

جدول ( )4نشان داده شده است [.]27

مقدار

در شینهiام برابر خواهد شد با:


 


*
2
  E ij  x ki , h    ki , h  i ,h    D ki ,h   x ki ,h
 k 1

 j 1 k 1
 
K

K

جدول ( :)۱خردهفروشان و مشترکی در قراردادشان در هر شینه

N

N

C

K

  y ni* , h

()14

S Ri , h  D ki1 , h

k 1 n 1

K

ki , h

x

&

k 1

که در آن  Nتعداد شینههای شتبکه K ،و تعتداد ختردهفروشتان،
مقدار فروش پاسخگویی بار هر تجمی کننده و
اولیه،

مقدار خرید پاستخگتویی بتار و

سود،

قیمت نقدی برق شبکه،

K
N

  E ij  x ki ,h 
 j 1 k 1


 K

2
  D ki , h 
 k 1


کاهش قیمت برق بتهازای

پاسخ گویی بار و

قیمت خرید پاسخگویی بار در شینۀ iام است .در

محاسبۀ مقتدار

 ،مشتارکت تمتام ختردهفروشتان و تتأثیر کتاهش

تقاضای آنها در شینههای دیگر نی با استفاده از متاتریس
شبکه برابر

شینه

خواهد شد.

3

2

1

)(MW

1
1

1
111

111
1

9
3/5

11
11

21
21

21 61
51 31

22
94

2
3

111

1

1

6/1

12

41

31 31

47/8

4

111
51

1
51

1
1

13/5
14/9

13
14

111
1

1 1
75 25

7 /6
11/2

5
6

21

21

29/5

9

61

جدول ( :)4پارامترهای پاسخگویی بار
مقدار

متغیر

حداکثر  % 21از تقاضای اولیه باس شماره n
3

M
a
b

لحتاظ

میشود .در نهایت سود خردهفتروش kام از پاستخگتویی بتار در کتل
∑

3

2

1

)(MW

تعرفتۀ فتروش بترق

مربوط به خردهفروش kام در شینۀ iام هستند .همچنتین
C

تقاضای

خرده فروش

بار

خرده فروش

بار

شینه

 .۳.۱اجرای اهگوریتم پیشنهادی
بر اسام ستاختار بتازار بیتانشتده در بختش  ISO ،2در آغتاز بترای

 .۱شبیهسازی و بحث

تقاضاهای اولیۀ خردهفروشان برنامۀ پخش بار اقتصادی ( )OPFرا اجرا

در این بخش برای ارزیابی روش پیشنهادی ،از شتبکۀ IEEE 14-bus

میکند .در این حالت ،اگر نقض قیود خطوط انتقال اتفاق افتاده باشد،

استفاده میشود [ .]26این شبکه شامل  5ژنراتور است که ضرایب تواب

برای رف تراکم  ISOاقدام میکند .در این شتبکه قیتد خطتوط  1و 2

ه ینهشان در جدول ( )1آمده و  18خت انتقتال بتا حتداکثر ظرفیتت

نقض شده است ،بنابراین  ISOهمراه با ترکیببنتدی مجتدد شتبکه و

 100MWاست .پروفای ل بار شبکه برای ساعات پیک تقاضا در جدول

تنظیم ادوارت  ،FACTsبرنامتهریت ی مجتدد تولیتد را بتا همتاهنگی

( )2ارائه شده است.

 GENCOsانجام میدهد .اگر این اقدام سبب افت ایش قابتلمالحظتۀ
قیمت برخی از شینهها شود ،تراکم در شبکه وجود دارد .جداول ( )5و
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هر شینه ،با کاهش قیمت برق در آن شینه مدل شده استت .ایتن متاتریس

بار کل

ساعت

بار کل

ساعت

] [ DOI: 10.22052/9.1.2

تراکم توجه داشته باشند .برای مدل کردن اثر پاسخگویی بار در هر شینه

C0
311
351
351
351
351

9

 01نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
( )6نتای اجرای  OPFو برنامهری ی مجدد ژنراتورها در ساعت  21را
جدول ( :)5اجرای  OPFدر ساعت ۲2
131/4

121/5

8

112/6

112/1

1

131/4

121/6

9

133/1

116/4

2

131/6

121/1

11

136/8

122/8

3

131/4

121/1

11

131/5

121/3

4

131/5

121/5

12

128/1

118/8

5

131/3

121/1

13

128/3

118/5

6

131/1

123/4

14

131/4

121/5

7

جدول ( :)6برنامهریزی مجدد ژنراتورها در ساعت ۲2
برنامهری ی مجدد تولید

برنامهری ی تولید

)(MW
145/19

)(MW
164/14

1

5/19

28/52

23/44

2

4/36

27/11

22/75

3

3/76

31/11

26/35

4

4/55

33/91

29/35

5

p
)(MW
-18/85

شینه

برنامهری ی مجدد تولید در بازار انرژی برق با لحاظ کردن SCUC

[ ،]27بر اسام یک هماهنگی ایجادشده بین  ISOو  GENCOsانجام
میشود .در هنگام تراکم ISO ،سیگنال برنامتهریت ی مجتدد تولیتد را
برای  GENCOsمیفرستد ،سپس  GENCOsپیشنهاد قیمت جدید را
برای  ISOمیفرستند .در این حالت  ISOتالش خواهتد کترد کته بتا
لحاظ کردن پیشنهادهای جدید  ،GENCOsبههمراه دیگر اقتدامهتای
مدیریت تراکم ،تراکم شبکه را با ه ینۀ کمتر کتاهش دهتد .چنتانکته
نتای جدول ( )5نشان میدهد ،برنامهری ی مجدد تولید سبب اف ایش
قیمت برخی از شینهها خواهد شد ،بنابراین  ISOبرای کتاهش ه ینتۀ
تأمین برق ،برنامههای پاسخگویی بار را اجرا میکند.

][i×h

108 111 112 111 110 106 105 

112 115 116 116 114 110 108 
117 121 123 122 120 115 114 

115 119 120 119 118 113 112 

114 117 119 118 116 112 110 

113 117 119 118 116 112 110 
115 119 120 120 118 113 112 

115 119 120 120 118 113 112 

115 119 121 120 118 114 112 

116 119 121 120 118 114 112 
115 118 120 119 118 113 111 

115 119 120 120 118 113 112 

116 119 121 120 118 114 112 

118 122 123 122 121 116 114 

105

108
114

112

110

110
112

112

112

112
111

112

112

114

after
][i×h

مقادیر مختلف درآمد خردهفروشان برای الگوریتم استرالیا و الگوریتم
پیشنهادی و همچنین مقادیر کاهش تقاضا ،ه ینۀ اجترای  DRو ستود
خرده فروشان در جداول ( )7و ( )8است .چنانکه مشتاهده متیشتود
خردهفروش اول بیشترین زیان از تراکم و بیشترین منفعتت از اجترای
پاسخ گویی بار را دارد .با توجه به ماتریس االستیسیتۀ تتراکم مشتاهده
میشود که پاسخگویی در شینههای مختلف ،بر کاهش قیمت شینههای 3
و  4بیشترین تأثیر را دارد .با بررسی ستون  3و  4این ماتریس مشخص
میشود که کاهش تقاضا در شینههای انتهایی ( 12 ،11 ،11و )...نسبت

 .۲ .۱سناریو اول :حاهت پایه

به کاهش تقاضا در شینههای  3و  4بر رف تتراکم مؤثرترنتد .در ایتن

در الگوریتم استرالیا قیمتت نهتایی بترق بترای ختردهفروشتان قیمتت

حالت ،تراکم با اجرای پاسخگویی بار کامل رف میشود و الگوریتم در

محاسبهشده در جدول ( )5پس از انجام برنامهری ی مجدد تولید است و
خردهفروشان درآمدشان را بر اسام همین قیمتت محاستبه متیکننتد،
 . Ibeforeدر مقایسه بر طبق الگوریتم پیشنهادی ،خردهفروشان با همکاری
 ISOپاسخگویی بار را اجرا میکنند و با لحاظ کردن سیگنال اقتصادی

تکرار سوم همگرا میگردد .برنامهری ی تولید مجدد ژنراتورها در ساعت
 21در جدول ( )9آمده است.
جدول ( :)7درآمد خردهفروشان
بدون قیود

شامل بردار کاهش تقاضا در شینۀ مرج تراکم ،ماتریس االستیسیتۀ تراکم

درآمد (دالر)

و ماتریس قیمت جدید برق ،تقاضاهایشتان را اصتال و درآمدشتان،
 ، Iafterرا بر اسام قیمتهای جدید محاسبه میکنند.

با قیود
درآمد (دالر)

خرده فروش

Iafter

Ibefore

8786/6

2631/8

3712/5

1

8643/7
8721/2

6189/4
6764/3

3825/5
4298/9

2
3
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با قیود

بدون قیود

شینه

با قیود

بدون قیود

شینه

0.18 0.06 0.07 0 0 0.15 0.05 0.02 0.04 0.09 0.09 

2.15 0.31 0.46 0 0 1.30 0.39 0.15 0.26 0.57 0.66 
2.39 0.34 0.51 0 0 1.45 0.44 0.17 0.28 0.64 0.73 

2.76 0.39 0.59 0 0 1.68 0.51 0.19 0.33 0.73 0.85 

2.97 0.44 0.66 0 0 1.81 0.55 0.21 0.37 0.82 0.93 

2.88 0.43 0.68 0 0 1.68 0.52 0.21 0.37 0.82 0.89 
2.80 0.40 0.58 0 0 1.74 0.52 0.19 0.32 0.73 0.87 

2.80 0.40 0.58 0 0 1.74 0.52 0.19 0.32 0.73 0.87 

2.81 0.40 0.58 0 0 1.78 0.53 0.20 0.32 0.73 0.88 

2.83 0.41 0.59 0 0 1.77 0.59 0.21 0.33 0.74 0.88 
2.85 0.42 0.63 0 0 1.73 0.56 0.24 0.35 0.78 0.89 

2.87 0.43 0.67 0 0 1.68 0.52 0.21 0.50 0.87 0.91 

2.87 0.42 0.66 0 0 1.70 0.52 0.20 0.39 0.96 0.96 

2.84 0.41 0.61 0 0 1.75 0.53 0.20 0.35 0.83 1.18 

0 -0.20 -0.22

0 1.29 4.89
0 1.36 5.81

0 1.47 5.86

0 1.58 6.32

0 1.54 6.14
0 1.48 5.94
E
0 1.48 5.94

0 1.49 5.98

0 1.50 6.01
0 1.52 6.07

0 1.54 6.12

0 1.53 6.11

0 1.51 6.04

] [ DOI: 10.22052/9.1.2

نشان میدهند.

]X[i=3, h] = [0 9.2 12.9 15.7 14.6 7.5 0 0

مشارکت خردهفروشان در مدیریت تراکم بر اساس پاسخگویی بار نظارتشده...
جدول ( :)۱کاهش تااضا ،هزینۀ پاسخگویی بار و سود خردهفروشان
Payoff
)($

()$

2528/3

3178

24/3

2363/9

2816

21/7

2

2465/4

2861

22/1

3

برنامهریزی مجدد تولید

برنامهریزی تولید

)(MW

)(MW

164/14

1

23/44

2
3
4
5

کاهش تقاضا )(MW

خردهفروش

)p (MW

1

-18/85

145/19

3/35

26/79

2/74
1/97

25/49
28/32

22/75
26/35

2/51

31/86

29/35

جدول ( :)۳برنامهریزی مجدد ژنراتورها در ساعت ۲2
-19/15

144/89

164/14

1

1/98

24/42

23/44

2

1/43

23/18

22/75

3

- 1/29

26/16

26/35

4

- 1/13

29/22

29/35

5

 .۱ .۱سناریو دوم :االستیسیتۀ بار زیاد

G No.

 .4.۱بحث
 االستیسیتۀ تراکم
در این مقاله ،مفهوم االستیسیتۀ تتراکم ،تتأثیر پاستخگتویی بتار در
شینه های مختلف بر رف تراکم شبکه ،معرفی شتد .مقتدار االستیستیتۀ
تراکم به آرایش شبکه وابسته است .اگر مقدار االستیسیتۀ تراکم شبکهای

شتده کته االستیستیتۀ بتار کتم استت؛ از ایتنرو

ب رگ باشد ،یعنی حالتی که بخشی از بار شینههای دیگری توس خ

مصرفکنندگان به کاهش یا تغییر زمان مصرفشان ،تمایل کمی دارنتد،

در تراکم تأمین شود و یا خطوط دیگری از ژنراتورهای با تولیتد بترق

پس قیمت خرید پاسخگویی بار زیاد است؛ در نتیجته ،ه ینتۀ اجترای

ارزانتر به شینههای مجاور خ در تراکم وجود نداشته باشند ،مشارکت

پاسخگویی بار در این سناریو زیادتر است .بدین منظور ضرایب  aو b

خردهفروشان برای پاسخگویی بار بر سود آنها تأثیر بیشتری میگاارد.

،

دو برابر حالت قبتل (یعنتی بتهترتیتب،

به عبارت دیگر در این حالت تراکم خطوط انتقال سبب اف ایش قیمت
برق در تعداد بیشتری از شینههای می شتود پتس کتاهش تقاضتا بتین

) لحاظ شدهاند.
نتای اجرای الگوریتم پیشتنهادی در جتدول ( )11ارائته شتده استت.

شینه های بیشتری تقسیم خواهد شد؛ لاا در این حالت رقابت بیشتتری

چنانکه مشاهده میشود در این حالت ،درآمد و سود خردهفروشان نستبت

بین  DRAsوجود خواهد داشت .اما اگر مقدار االستیستیتۀ تتراکم کتم

به حالت قبل کمتر است .علت آن اف ایش ه ینۀ اجترای پاستخگتویی بتار

است ،یعنی حالتی که تراکم در یکی از خطوط ،فق بتر قیمتت شتینۀ

است ،در این حالت تراکم شبکه بتا اجترای پاستخگتویی بتار کامتل رفت

متصل به آن خ تأثیرگاار باشد ،کاهش تقاضا بر عهدۀ خردهفروشتان

نمیشود و در نقطۀ تعادل بین شتینه1هتا اختتالف قیمتت وجتود خواهتد

حاضر در همان شینه استت .در ایتن حالتت ،ستود ختردهفروشتان از

داشت .الگوریتم پیشنهادی در تکترار پتنجم همگترا متیگتردد ،همچنتین

مشارکت در پاسخگویی بار برای رف تراکم کمتر از حالت قبل استت،

برنامهری ی تولید مجدد ژنراتورها در ساعت  ،21بهصتورت جتدول ()11

ولی  DRAsسود بیشتری خواهند داشت؛ زیرا خردهفروشان گ ینههای

است .در این حالت ،بخشی از تراکم بر استام پاستخگتویی بتار کتاهش

مختلفی برای خرید پاسخگویی بار ندارند و در نتیجه رقابت کمتری بین

یافتته و بترای رعایتت قیتود خطتوط و بتا در نظتر گترفتن امنیتت-مقیتد

آنها خواهد بود.

مشارکت واحدهای تولیدی برنامهری ی مجدد تولید انجام شده است.
جدول ( :)۳2ماایسۀ درآمد و سود خردهفروشان در دو سناریو یک و دو
سناریو اول

سناریور دوم
االستیسیته بار کم
)

∑

|

∑(

)($

Iafter

االستیسیته بار زیاد
|

)

با توجه به اینکه رف تراکم عالوه بر خرده فروشان منفعتت ستایر
نهادهای بازار را نی در بر دارد و همچنین اجرای پاسخگویی بار بر دیگر

∑

∑(

Recos

خدمات جانبی ،ماننتد انترژی هتای نتو ،تتأثیر متقابتل دارد ،الگتوریتم
پیشتتنهادی را متتی تتتوان بتته ستتطو بیشتتتری گستتترش داد .در بتتازار

)Payoff ($

)Iafter ($

1658/3

5361/8

2528/3

6213/8

1

1577/5

5413

2363/9

6987/4

2

1614/9

5913/8

2465/4

6764/3

3

)Payoff ($

 توسعۀ اهگوریتم

عمدهفروشی رف تراکم عالوه بر کاهش ه ینۀ تأمین بترق ،منجتر بته
اف ایش قابلیت اطمینان شبکه نی متی شتود ،پتس متی تتوان الگتوریتم
پیشنهادی را گسترش داد و قابلیت اطمینان را نیت در آن لحتاظ کترد.
همچنین میتوان شرکت های دیگر ذی نف از رف تتراکم را همتراه بتا
1. Bus

خردهفروشان در دستۀ اول بازیکنها لحاظ کرد .شرکتهای بهرهبرداری
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)Re-dispatch (MW
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G No.

در این حالت فتر

جدول ( :)۳۳برنامهریزی مجدد ژنراتورها در ساعت ۲2
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هزینۀ پاسخگویی بار
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 نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی01
برق در هر شینه را به عنوان سیگنال اقتصادی به خردهفروشتان اطتالع

از شبکه از جمله این شرکتها هستند که منفعت آنها از رفت تتراکم

 سپس خرده فروشان با توجه به سیگنال اقتصادی دریتافتی در.می دهد

 بدین منظور بازی مطتر شتده در.اف ایش قابلیت اطمینان شبکه است

 مقدار کاهش تقاضایشان را بر استامDRAs معاملۀ پاسخ گویی بار با

] را می توان با تعریف تاب سود این شترکتهتا بتر استام23[ مرج

منفعتشان مشخص کرده و تقاضای جدیدش را بته بهترهبتردار اعتالم

 در سطح بازیکنهای.قابلیت اطمینان به الگوریتم پیشنهادی اضافه کرد

 برای مدل سازی رفتار متقابتل ختردهفروشتان و، در این مقاله.میکنند

پیرو هم می توان سطو بازی را اف ایش داد و عالوه بر پاسخگویی بار

 در معاملۀ پاسخگویی بار از تئوری بازی استکلبرگ استفاده شدDRAs

 انرژی های نو و مشابه آن را نی لحاظ کرد؛ ایتن امتر،تولیدات پراکنده

 تعیتین،که در آن استراتژی خردهفروشان بهعنوان بازیکنهتای پیشترو

منجر به انجام بازی های دیگر برای مشخص شتدن نقطتۀ تعتادل ایتن

 بتا مشتخص شتدن استتراتژی.کاهش تقاضایشان در هر شتینه استت

 انجتام بتازی، مثالً با اضافه شدن انرژیهای نتو.بازیکن ها خواهد شد

، قیمت خرید پاسخگویی بار در هر شینه تعیین میشتود،خرده فروشان

 بترای، بین تجمی کنندگان و انرژیهای نو،]28[ تعریف شده در مرج

 بتا توجته بته قیمتت خریتد، به عنوان بازیکنهای پیتروDRAs سپس

.تعیین نقطۀ تعادل بین آنها الزم است

 در. برای حداکثر کردن سودشان با هم رقابت میکننتد،پاسخ گویی بار

 نتیجهگیری.4

این مقاله همچنین برای تعیین تأثیر پاسخگویی بار در شینههای مختلف
 ماتریس االستیسیتۀ تراکم معرفی و امکتان محاستبۀ منفعتت،بر تراکم
خرده فروشانی که در چند شینه حضتور دارنتد و در پاستخگتویی بتار
 نتای مدل سازیها نشان. فراهم شد،شینه های مختلف شرکت میکنند
داد که مشارکت خردهفروشان در مدیریت تراکم بر اسام سیگنالهای
 همچنتین بتا.اقتصادی بهره بردار شبکه سبب بهبود درآمدشان میشود
بررسی این نتای در سناریوهای مختلف مشاهده شد که االستیسیتۀ بار و
.االستیسیتۀ تراکم تأثیر مستقیمی بر منفعت خردهفروشان دارند

 کتاهش،منفعت اجرای پاسخگویی بار هنگام تراکم برای خردهفروشان
 اما از آنجا که امکان منحصترکردن ایتن منفعتت بته.قیمت برق است
 ستازماندهتی،خرده فروشان شرکت کننده در پاسخ گتویی بتار نیستت
(مشارکت) تمام خردهفروشان ذینف از اجرای پاسخگویی بار ضروری
 بدین منظور در این مقاله پیشنهاد شد که اجرای پاسخگویی بار با.است
.نظارت و هدایت بهرهبردار شبکه و بر اسام مکانی م بازار صورت گیرد
بدین منظور از دیدگاه خردهفر وشان ساختاری پیشنهاد شتد کته در آن
 مقدار کاهش تقاضا و قیمت جدید،نخست بهره بردار برای رف تراکم
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