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که در  استاز اهداف این مقاله  )١MG(ای شامل چندین ریزشبکه ار و اپراتور شبکه توزیع در شبکهارائه ساختاری ترکیبی از عملکرد اپراتور باز  ده:کیچ
با  در ارتباط گوو بارهای پاسخ کننده ، منابع ذخیرهی دربرگیرنده منابع تولیدپراکندههاMG. شبکه لحاظ شده است آن اهداف مختلفی برای بازیگران

سـازی سـود بـا بیشـینهسازی قیمت تسویه بازار و یا تولیدکننـده در راسـتای کمینهکننده در جهت عنوان بازیگران مصرفهتوانند بشبکه باالدست می
ر ساختار بازی برای رسیدن به نقطه تعادل نش شرکت نمایند. از طریق الگوریتم پیشـنهادی میـزان تـوان ها در بازار پیشنهادی مشارکت و دMG دیگر
شده یـک هشود. کنترلر ارائها تعیین میشده توسط آنیابی به اهداف مذکور برای هر بازیگر و نیز مقدار سود کسبمشارکت در بازار جهت دست بهینه

شده انرژی مورد ارزیابی قرار گرفتـه اسـت. ها متشکل از منابع توزیعMG ای ازه و قابلیت آن در کنترل بهینه شبکهبود مراتبیکنترلر دوسطحی سلسه
روش چندهدفه و بـا اسـتفاده  بر پایه وشیفر سازی یک بازار انرژی خردهای برای پیادهشدهبراین، سعی شده که استراتژی توزیع اقتصادی توزیععالوه

مبتنـی بـر تئـوری بـازی غیرهمکارانـه بـرای ) 3NIRA-REM صـورتبهشـده (نامیـده ٢شـده بـا الگـوریتم رهاسـازیایـزودا ترکیب-یدواز الگوریتم نیکا
ای که در آن هـیچ بـازیگری نسـبت بـه دیگـری پیشنهاد شود. با استفاده از ساختار پیشنهادشده، طرح عادالنه MG های دربرگیرنده چندینسیستم

سـازی حـاکی از قابلیـت الگـوریتم شـود. نتـایج شبیهه مینمایند؛ ارائـها عمل میها و توابع هدف خود آناساس استراتژی بر نداشته و تنها ارجحیت
  .استو بهبود سود حاصله  بیشترکننده در بازار برای مشارکت پیشنهادی در تشویق بازیگران شرکت

ایزودا و الگوریتم رهاسازی، - ی الکتریکی، تئوری بازی، مدیریت سمت تقاضا، تابع نیکایدوانرژی، بازار انرژ هبهین ، مدیریتزشبکهری :یدیلک هایواژه
  تعادل نش، عدم قطعیت. 
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Abstract: Designing market operator (MO) combined with distributed network operator (DNO) for systems constituting a network 
of Microgrids (MG) is the main goal of this paper. Energy storage (ES) devices and demand response resources from one MG can 
also participate as consumer and/or generator (known as Prosumer) with other MGs within the proposed structure. When the 
Prosumers are functioning as generators, they try to maximize their profit. However, the Prosumers try to minimize market clearing 
price (MCP) and to participate in the game structure for reaching Nash equilibrium when they are participating as consumer. The 
outcome of the proposed algorithm is the optimal power share for different players in the market which satisfies the aforementioned 
goals for each player. Additionally, the amount of obtained profit by each player is determined. The proposed controller is a 
hierarchical bi-level controller and its ability has been evaluated in the optimum control of a network of MGs consisting of 
distributed energy resources. The simulation results show the effectiveness of the proposed algorithm to encourage the market 
participation and to improve the profit for participants.  
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  مقدمه - ١
MG4( شـده انـرژیصورت محلی دارای منـابع توزیعها به(DER  شـامل

، 7کنترلقابـلمنابع ها)، 6RES( 5کنترلغیرقابلمنابع انرژی تجدیدپذیر 

 RLD)9(گــو و بارهــای پاســخ ES)8(ســاز انــرژی های ذخیرهسیســتم

مستقل و یـا متصـل بـه شـبکه باالدسـت،  طوربهتوانند باشند که مییم
ــه نماینــد ــه از . ]١-٤[ بارهــای محلــی خــود را تغذی ــرای اســتفاده بهین ب

DERهای موجود در هر MG ، کاهش عدم تطابق بین تولیـد و مصـرف و
تواننـد بـا یکـدیگر بـرای هـا میها، آنMGافزایش سود اخذشده در این 

مشـارکت داشـته  بیشـترشان و کسب سـود تغذیه تقاضای بارهای محلی
اند منجر توها میها در شبکه، عملکرد بهینه آنMGباشند. با رشد نفوذ 

بـرداری . بهره ]٦ ،٥[بـار شـود به بهبود قابلیت اعتماد و مـدیریت پخش
های هـای فنـی و جنبـهبررسی شده، و چهارچوب ]٧[ها در MG موازی

فته شـده مورد بررسی قرار گر  ]٩[و  ]٨[تصادی این ساختار در مراجع اق
دهنده این است که عـالوه بـر آمده نشانعملههای باست. نتایج بررسی

ــابتی، اتصــاالت ــازاری رق ــین پشــت ســرهم ایجــاد ب ــد هــا میMG ب توان
مراتـب بهتـری را نسـبت بـه سـاختار تـک هبار بجداسازی و کنترل پخش

MG  فراهم نماید. اسـتفاده همزمـان و بهینـهDER هـای موجـود در هـر
MG سـازی انـرژی در یـک هایی در جهت ذخیرهاستراتژی و اتخاذMG 

 MGیـک  موردنیازمین تقاضای أهای دیگر و یا تMGطی تولید مازاد در 

خود قادر بـه تغذیـه ایـن تقاضـا نباشـد یکـی از  زمانی کهتوسط دیگران 
. بـدین معنـی اسـت MGهای شامل چنـد در شبکه بااهمیتهای جنبه
کننده از یـک مصـرف مثابـهبهد بایسـتی کمبود تـوان دارنـ زمانی کهکه، 

ــه ــرای تگزین ــود ب ــأـهای موج ـــم ـــین تقاض ـــای خ ــوند. هرهـود ب مند ش
(بـازیگر تولیدکننـده)  MG دیگر، در هنگام داشتن مازاد تولیـدعبارتبه

دارای کمبــود تــوان (بــازیگران  هــایMGبایســتی تــوان خــود را بــه 
یـابی بـه . بـرای دسـتکننده) و یا به شبکه باالدست عرضه نمایدمصرف

کنندگان در رفـال مصـــایــن اهــداف، ابزارهــایی از قبیــل مشــارکت فعــ
سازی سیستم مدیریت انرژی قدرتمنـد ، پیاده]١٠[گویی به تقاضا پاسخ

اسـت.  موردنیازهای هوشمند ، و توزیع توان مناسب در شبکه]١٢، ١١[
ــا یکــی از چالش هــا در ایــن زمینــه، همــاهنگی توابــع مــدیریت انــرژی ب

هـا بـوده MGهای کنترل غیرمتمرکز یا سلسله مراتبی در داخل سیستم
های مهم، انتخاب فرمولی مناسب برای یکی دیگر از چالش .]١٣[است 

سـازی یک فرمول بهینه ]١٤-١٦[سازی بوده است. مراجع مسئله بهینه
ســازی های ذخیرهیســتمدلیــل عــدم در نظـر گــرفتن س هاسـتاتیکی را بــ

ــــ ــــد. سیســــتمه نمودهپراکنــــده ارائ ــــرژی از های ذخیرهان ســــازی ان
های توان و انرژی دینامیکی برخوردارند که بر مدیریت کلـی بندیفرمول

ثیر أمعرفـی شــده، تــ ]١٣[در  طوری کــههمــان هـاMG انـرژی و کنتــرل
اپراتـور بـازار های توزیـع، شـبکه ،MGگذارد. در سیستمی با چندین می

)10(MO  ــع و ــرای بهینهDNO  ،MG)11(اپراتــور شــبکه توزی ســازی هــا ب
باشند خواستار استفاده بهینه از منابع تولید و مصرف مربوط به خود می

مدیریت انـرژی  مسیستبرداری با قابلیت اطمینان باالتر، منظور بهرهو به
های موجود ES بایستی دارای این قابلیت باشد تا حد امکان انرژی را در

سیستم با چندین  ذخیره نماید. از این دیدگاه، طراحی بهینه MGدر هر 
MG سـازی همزمـان منـافع منجـر بـه بهینهMGهای توزیـع هـا و شـبکه
ــه شــود.می ــدوین و ب ــور ت ــودنمنظ ــه نم ــ فرمول ــئله برنام ریزی هایــن مس

ــف بهینهدینــامیکی، اســتراتژی ــه شــده اســت. های مختل ســازی ارائ
ــی عــدد صــحیح مخــتلط در برنامه ــوریتم جســتجوی  ]١٧[نویس و الگ

  .هستندها این تکنیک ازجمله ]١٨[گرانشی 
هایی بـا چنـدین فروشی برای سیسـتمدر این مقاله، یک بازار خرده

MG  سازی چندمنظوره پیشنهاد شده بهینه مسئلهیک  لحاظ نمودنو با
ــای توزیعMGاســت. فــرض شــده کــه  تواننــد شــده، هــر یــک میه

 نبالبه دهای مستقلی اتخاذ نموده و بسته به نوع عملکردشان استراتژی
هـای سـاختار ن باشـند. از مزیتشـاتوابـع هزینـه مربوطه برآورده نمودن

  توان به موارد زیر اشاره نمود:شده میهارائ
هــایی مختلـف بـا ظرفیت DERهـای دربرگیرنـده منــابع MGاتصـال  -١

  متفاوت؛
 شده؛های متصلMGقابلیت عملکرد مستقل و اشتراکی هر یک از  -٢
  شده؛های متصلMG وری اقتصادیبهبود و افزایش بهره -٣

ــا قـــاختاری جـــســ ارائــه -٤ ــا  DERمنــابع  افه شــدنـاضــابلیت ـامع ب ب
  .١٢های توزیعجدید و نیز شرکت هایفناوری

  ساختار بازار پیشنهادینمای کلی از  - ٢
ای بـا ، متشـکل از شـبکه١در شکل  شدهنشان دادهساختار پیشنهادی 

هـا MGاسـت کـه  DNOک و ی MOهای توزیع، یک ، شرکتMGچندین 
های توزیـع بـرای بـا یکـدیگر و بـا شـرکت ١٣های انرژیتحت عنوان حوزه

. در ایــن هســتندتبــادل تــوان و اســتفاده بهینــه منــابع تولیــد در تعامــل 
با استفاده از تطبیـق و  MOساختار، پیشنهاد قیمت بهینه توسط اپراتور 

گان تعیـین بررسی پیشنهادهای قیمت دریـافتی از خریـداران و فروشـند 
 MGهـر  شـود.برقـرار می DNOشده و اجرای توزیع توان توسط اپراتـور 

، منـابع RLDها شـامل DERو  )١٤NRL(گو دربرگیرنده بارهای غیرپاسخ
ES مجموعه منابع تولید است کنترلغیرقابلو  کنترلقابل، منابع تولید .

)DER ــرف ــابع مص ــه من ــده و مجموع ــازیگران تولیدکنن ــته ب ــا) در دس ه
)RLD در هر (MG گیرنـد و هـر کننده قـرار میدر زمره بازیگران مصرف

. هسـتندنمودن تابع هدف مربـوط بـه خـود  برآورده به دنبالها یک از آن
ها، MGپیشنهادهای قیمت منابع تولید و  بر پایه لحاظ شدهطبق الویت 

هر حوزه انرژی موظف است در ابتدا از طریق منابع تولید خود به تغذیـه 
 هـا ممکـن اسـت بـاMGهای محلی خود بپردازد. در هر بازه زمـانی، بار 

توان تولیدی منابع هر حوزه انـرژی  به میزانکمبود و یا مازاد تولید بسته 
و یا مقدار توان تقاضای بار محلی آن حوزه، مواجه شوند. از طرف دیگر، 

را شود، تمایل دارد توان خـود با مازاد تولید مواجه می MGهر  زمانی که
ــ ــه شرک ــاالتر ب ــی ب ــا قیمت ــتـب ـــهای ت ـــوزیع ی ــد. MGایر ـا س ــا بفروش ه

منـد اسـت ای با کمبود توان مواجـه شـود عالقهMG دیگر، اگرعبارتبه
های دیگـر جبـران نمایـد. تر از گزینـهکمبود توان خود را با قیمت پـایین

بنابراین، هر بازیگر برای انتخـاب پیشـنهاد قیمـت بهینـه در ایـن رقابـت 
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هـا و MGهـای پیشـنهادی توسـط دیگـر ای بـین قیمـتیستی مقایسهبا
با کمبود توان روبرو  MGهای توزیع انجام دهد. از سوی دیگر، اگر شرکت

تـوان  بـه میـزانبـا توجـه  های خـودسـازی هزینـهکمینهشود در راستای 
های پیشنهادی توسـط سـایر بندی قیمتلویتوو نیز مقایسه و ا موردنیاز

MGــد تــوان اقــدام می های توزیــعتــی شــرکتهــا و یــا ح ــد بــه خری نمای
ترین هزینه ناشی از خرید توان را متقبل شود. همچنـین، که کمنحویبه

اند در این تبادل توان شرکت های انرژی که با مازاد تولید روبرو بودهحوزه

نمایند. هـر حـوزه انـرژی بـا کرده و به فروش توان مازاد خود مبادرت می
نمایـد کـه هادی خود در ایـن بـازار پیشـنهادی مشـارکت میقیمت پیشن

منظـور تشـویق امکان دارد در معامالت توان مازاد خـود ناکـام باشـد. بـه
MG های توزیـع در ایـن فرآینـد، شـرکت بیشـترها برای مشـارکت هرچـه

هـا نبـوده بـا MGرا که موفق به فروش به سایر  MGمقدار مازاد تولید هر 
، تعادل توان براینعالوهنماید. خریداری می MG قیمت پیشنهادی خود

  شود.و در مجموع در ساختار شبکه قدرت برقرار می MGنیز در هر 

MG,j ,i"
t t

GRIDλ , λ

MG+,j MG-,j
t tP ,P

 iMG+,j MG-,ji
t tP ,P

  
  MG و شبکه چندین DNO ،MO : ارتباط بین۱شکل 

  شدهساختار بازار پیشنهاد - ٣
قیمـت  پـایین آوردنگان پراکنده در منظور افزایش مشارکت تولیدکنند به

کنندگان، نهایی الکتریسیته و باال بردن سود ناشی از همکاری با مصـرف
چهارچوب پیشنهادی در این مقاله ارائه شده است. ساختار پیشنهادی، 

طور همزمـان ها با یکدیگر و با شبکه باالدست را بـهMG مشارکتامکان 
عـدم تعـادل تـوان، مـدیریت ، کـاهش شـدهمنظور افزایش سود کسببه

  .سازدمیفراهم  سمت تقاضا و نیز کاهش قیمت تسویه الکتریسیته
نشان داده شده است و دارای  ٢شکل در  شدهچهارچوب پیشنهاد

  :استمراحل زیر 
تـوربین  شـدهبینـیپیشتـوان  مربـوط بـه اخذ اطالعـات: ١مرحله 

 شده در بینیپیش NRL و PV)16( سیستم فتوولتائیک  ،WT)15( بادی
  )؛MG هر حوزه انرژی (یا

ــه  ــی از اعمــال ســناریوهای ایجــاد : ٢مرحل ــه ناش عــدم قطعیــت ب
مـدیریت ، تعیین احتمال وقوع هر سـناریو  به انضمام ١مرحله  اطالعات

ــرف ــدگان و مص ــرژی تولیدکنن ــق ان ــهکنندگان از طری ــی ریزی برنام قطع
متناسب با سناریوهای تولیدشده در هر حـوزه انـرژی و  هاِ مشارکت واحد

 PBUC)17( مشـارکت واحـدها قیمـت بـر بهینـه مبتنـي ریزينیـز برنامـه

  در تبادل توان الکتریکی؛ منظور تعیین ظرفیت و میزان مشارکت شبکهبه
در  جهت حضـور ازیگرانب های: محاسبه امید ریاضی توان٣مرحله 

مشارکت) در تسویه  تعادل نش (ظرفیت بهینه تئوری بازی و تعیین نقطه
محاسـبه مقـدار تـابع  بـر پایـهسـازی تصـادفی بهینه از طریققیمت بازار 

  نیکایدو ایزودا و الگوریتم رهاسازی؛
بـازیگران در بـازار و مشـارکت  ظرفیت بهینـه معین کردن: ٤مرحله 

  ها.یک از آن محاسبه تابع منفعت هر
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شده بینی بار غیرپاسخگوي پیش

ایجاد سناریوهاي ناشی از اعمال عدم قطعیت به بار غیرپاسخگو، توان فتوولتاییک و توان  توربین بادي

شده توربین بادي بینی توان پیششده سیستم فتوولتاییک بینی توان پیش
:1مرحله 

بینی هاي پیش ورود داده

هاي انرژي ریزي قطعی مشارکت واحدها براي سناریوهاي عدم قطعیت حوزه برنامه
:2مرحله 

تولید سناریو

هاي تصادفی  بازیگران براي شرکت در تئوري بازي برپایه مقادیر سناریوها و  محاسبه امید ریاضی توان
ها احتمال وقوع آن

منظور  سازي تسویه بازار الکتریسیته پیشنهادشده با استفاده از مفهوم تئوري بازي به اجراي طرح بهینه

NIRAالگوریتم  تعیین نقطه تعادل نش از طریق

:3مرحله 
بندي پیشنهادي مسئله فرمول 

ها ي هریک از آن ي مشارکت بازیگران در بازار و محاسبه سود بهینه تعیین ظرفیت بهینه
:4مرحله 

دریافت نتایج

برنامه ریزي مبتنی بر قیمت مشارکت واحدها براي سناریوهاي عدم قطعیت شبکه

  
  سازی ساختار بازار پیشنهادشده: فرآیند پیاده۲شکل 

 ه ئلسازی ریاضی مسپیاده - ٤
ــول ــئلفرم ــی مس ــدی ریاض ــا بهرهه بن ــدی از ب ــر من ــدیعناص ــازار  کلی ب

کلـی  سـاختاره شده است. ارائ ین قسمتدر افروشی پیشنهادی، خرده
ــر روبســط و گســترش  از قابلیــت شــدهپیشنهاد های توزیــع سیســتم یب

  برخوردار است. ان در بازار برقمشتری پررنگ حضوربا  الکتریسیته

 له توابع هدف و قیود مسئ - ١- ٤
های های توزیع و حوزهدربرگیرنده شرکت شدهارائهبازار  اصلی عناصر

ی تولید و مصرف در هر هاانرژی متشکل از دو بازیگر شامل مجموعه
MG صورتبهتواند ها میهر یک از آن باشند که توابع هدف برایمی 

  زیر تعریف شود.

  تابع هدف  - ١- ١- ٤
بازیگران تولیدکننده: منابع تولید در حوزه انرژی تحت مطالعه متشکل 

i. باشندمی ES و MT( ،WT ،PV 18( توربینمیکرو از واحدهای
tJسود 

از رابطه زیر تواند میام t در ساعت امi حاصل از بازیگر تولیدکننده
  محاسبه شود:

)1(  i i i
t t tJ R C max  

   1,2, ,24 , 1,2,..., t i q  

i، در این رابطه
tR  وi

tC توابع درآمد و هزینه بازیگر به ترتیب 

تعداد بازیگران  q و بوده t هر حوزه انرژی در زمانام i تولیدکننده
 فروشی برق است. تابع درآمدتولیدکننده در بازار پیشنهادی خرده

i
tRرابطه زیر بیان شود: صورتبهتواند می  

)2(  , , , , , ,MG j MT j WT j PV j ES j n ji
t t t t t t tR P P P P P         

 1, 2,...,j n  

MT,،در ایـــن رابطــــه j
tP تــــوان خروجــــیMT،,WT j

tP تــــوان خروجــــی
WT،,PV j

tPــتم ــی سیس ــوان خروج ES,و  PV ت j
tP ــارژ ــوان دش در  ES ت

هـا MGتعـداد کـل  n باشـند.می امMG jدر  kW و برحسـبام tساعت 

فروشی برای تمام بازیگران ، قیمت برق خردهتربیشبرای سادگی  .است
نــابراین، رابطــه زیــر در یـک حــوزه انــرژی، یکسـان فــرض شــده اسـت. ب

 .]١٩[ه شود ئتواند ارامی
)3(  , ,( ) , 0       MG j n j

t tP  

MG,ضرایب منحنی تقاضای بار،  β و θ در رابطه فوق j
t  قیمت برق

n,و  kWh/$یکسان برحسب  j
tP کل تقاضای بار MG jحسببر ام kW 

iاست. تابع هزینه ام t در ساعت
tC زیر قابل  صورتبه $ برحسب

 :استمحاسبه 
)4(  , , , , , ,MT j WT j PV j ES j ES j MG ji

t t t t t t tC C C C C C C         

قابل توزیع بوده و توان عنوان واحدهای غیر به PV و WTمنابع 
، هزینه کهازآنجاییبه شرایط آب و هوایی وابسته است. ها خروجی آن

پوشی است؛ تولید منابع تجدیدپذیر در مقایسه با منابع دیگر قابل چشم
,درنتیجه  0WT j

tC   و, 0PV j
tC   در نظر گرفته شده است. هزینه تولید

MT  موله شده استرابطه زیر فر صورتبه دودرجهبا یک تابع: 
)٥(  , , ,2( )

a 0

MT j MT j MT jj j j
t t t
j

C a P b P c    


  

م هستند. اMG jدر  MTضرایب تابع هزینه  jc و ja، jb،در این رابطه
م نیز از طریق روابط زیر قابل محاسبه اMG jدر  ESهزینه شارژ و دشارژ 

 .]١٧[باشند می
)6(  , ,ES j ES jES

t tC P    

)7(  , ,ES j ES jES
t tC P   

در این روابط، ES  و ES قیمت پیشنهادی تغذیه  به ترتیبES  در
ES,باشند. های شارژ و دشارژ میحالت j

tP  و,ES j
tPهای واننیز تES 

در  MGاگر هر ام هستند. MG jهای عملکرد شارژ و دشارژ در در حالت
حوزه انرژی خود با کمبود مواجه شود  NRLو بار  RLDبرآوردن نیاز بار 

ها و یا شبکه با انتخاب MGباید کسری از توان خود را با خرید از سایر 
 ترین هزینهکم این صورتترین قیمت پیشنهادی جبران نماید که در کم
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MG,را برای خرید توان متقبل خواهد شد. j
tC

  هزینه خرید توانMG 

jاستبازار است که از رابطه زیر قابل محاسبه  هایمؤلفهم از سایر ا:  

)8(  , , ,MG j M G jm MG ji
t t t

m j
C C C   


   

)9(   

 

, ,

, ,m ,m ,

1

1

1

MG ji MG j
t t

n
MG j MG MG GRID i

t t tt
m

C X

P X P 



 



  

  
     
  
  


 

MG,در این رابطه،  j
tC

 هزینه خرید توان توسط MG jم از دیگرا MG ها
ها و ظرفیت تا کمبودش را با مقایسه قیمت استهای توزیع و شبکه

توان  برآورده شدنها جبران نماید. در صورت عدم MG تبادل توان سایر
ها، متغیر MGسایر ام از طریق تبادل توان با MG j موردنیاز

MG,باینری j
tX صفر خواهد شد و برابر MG jالتفاوت نیاز خود را م مابها

رو در رابطه نماید. ازاینهای توزیع جبران میاز طریق خرید از شبکه
)٩ ،(,MG ji

tC  هزینه خرید توان توسط MG jم از شبکه توزیعا "i 
MG,.است j

tPمیزان کمبود توان MG jام و, mM G
tP )برحسب kW (

فروخته  امt در ساعت امMG j تواند بهم که میاMG m میزان مازاد توان
m,باشند.شود، می 0MG

tX اگر MG m باشد.  مازاد تولید داشتهام
هزینه  حداقل کردنی بارشان، تقاضا برآورده نمودنها ضمن MG هدف
ها MG تواند از طریق مقایسه قیمت پیشنهادی سایرکه می استخرید 

,و قیمت پیشنهادی شبکه توزیع ( GR ID i
t میسر شود. مقدار (

MG,کمینه jm
tC   از طریق روابط زیر قابل محاسبه است. در هر بازه

  شود:زیر تعریف می صورتبه MG و یا مازاد هرزمانی، وضعیت کمبود 

)10(  , ,1 ,2 ,n, , ,   
MG j MG MG MG
t t t tX X X X  

,اگر  1MG j
tX باشد به این معنی است که MG jم مازاد تولید ا

تواند در یک متغیر نیز می MG دارد. مقدار توان مازاد و کمبود هر
 شود:زیر ذخیره  صورتبه
)11(  , ,1 ,2 ,n, , ,   

MG j MG MG MG
t t t tP P P P  

تواند در متغیر زیر ذخیره نیز می MG قیمت پیشنهادی توسط هر
  شود:

, ,1 ,2 ,n, , ,      
MG j MG MG MG
t t t t  (12) 

تایی در هر بازه زمانی در یک بلوک سه صورتبهاطالعات مربوطه 
  شود:زیر ذخیره می رتصوبهیک ماتریس 

,1 ,2 ,n

, ,1 ,n ,n

,1 ,2 ,n

   
 
  
 
  







MG MG MG
t t t

MG j MG MG MG
t t t t

MG MG MG
t t t

P P P

X X X

 (13) 

MG,متغیر j
t ،متناسب با متغیر قیمت پیشنهادی هر MG 

 صورتبه متغیراین  مرتب کردنشود. بعد از صعودی مرتب می صورتبه
  شود:زیر تعریف می

,1 ,2 ,n

, ,1 ,n ,n

,1 ,2 ,n

     
 
     
 

    







MG MG MG
t t t

MG j MG MG MG
t t t t

MG MG MG
t t t

P P P

X X X

 (14) 

1,که در این رابطه، ,2 ,n      
MG MG MG

t t tمیزان است .
متناسب با ترتیب ها MGتواند توسط سایر م میاMG j کمبود توان

شان جبران شود. بنابراین، بایستی این کمبود توان با قیمت پیشنهادی
د. اختالف توسط منابع دیگر مقایسه و جبران شو تولیدشدهمازاد توان 

باعث ها MG توسط دیگر تولیدشدهم و توان مازاد اMG jکمبود توان 
MGتغییر وضعیت ماتریس متغیر باینری بنام

tX شود. اگر چنانچه می
 هاMGام و مازاد توان تولیدشده توسط سایر MG j اختالف کمبود توان

  خواهد شد.  ١، ن ماتریسمتناسب با ای درایه این صورتمثبت باشد، در 

 , ,M G j M G mP t t j m
P P 


  (15) 

, ,1 ,2 ,n, , ,


    
 


MG j MG MG MG

t t tt n j
X X X X  (16) 

 ماMG mام و MG jاختالف توان تولیدشده توسط  Pدر این رابطه، 
م در صورت مواجه با کمبود اMG j ی خریدی را کهترین هزینه. کماست

  :استشود از رابطه زیر قابل محاسبه توان، متحمل می

, , ,MG jm MG j MG j PtC X      (17) 

 RLD کننده: این دسته از بازیگران شامل بارهایبازیگران مصرف

برداری از هزینه بهره حداقل نمودنباشند. هدف در هر حوزه انرژی می
ها است که سود حاصله در ساعت ریق مدیریت بارهای قابل توزیع آنط
t شود:زیر تعریف می صورتبهام  

min , ,  i MG j RLD j
t t tJ P  (18) 

 ' 1, 2, ,  i q  

qدر این رابطه،  ه در بازار کنندکننده شرکتتعداد کل بازیگران مصرف
  .استانرژی 
برگیرنده میزان مشارکت ازیگر شبکه توزیع: این مجموعه درب
ها و نیز فروش توان به MGهای توزیع در خرید توان مازاد از شبکه
MGاستدر صورت رویارویی با کمبود  ها., G R ID i

tJ  سود حاصل از
رابطه زیر  صورتبهتواند م میاtدر ساعت  i"تبادل توان شبکه توزیع

  محاسبه شود:
max , , ,GRID i GR ID i GR ID i

t t tJ R C      (19) 

 1,2, ,  i q  

که تمایل شرکت در  استهای توزیع تعداد کل شرکت qدر این رابطه،
GRID,ارند.بازار انرژی پیشنهادشده را د i

tR
 و,GRID i

tC
 توابع  به ترتیب

GRID,باشند. تابع درآمدمی tدرآمد و هزینه شبکه در زمان  i
tR

 تواند می
  زیر بیان شود: صورتبه

, j, ,

1

n
MG iGRID i GRID i

t t t
j

R P   



   (20) 

,در رابطه فوق، GRIDi
tتوزیع قیمت پیشنهادی شبکه i" برحسب 

$/kWh فروشی است که در این مطالعه،برای فروش توان در بازار خرده 
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های زمانی در نظر گرفته شده یک مقدار یکسان برای تمام بازه
,است. j MG i

tP توزیع مقدار توانی است که شبکه i" در ساعت tام و 

، استکه با کمبود توان مواجه  ماMG j برای برآوردن نیاز kW برحسب
,قیمت پیشنهادینماید. بعد از مقایسه صرف می GR ID i

t با قیمت 

هایی که مازاد تولید دارند، موفق به فروش الکتریسیته MG پیشنهادی
GRID,شود. تابع هزینه می i

tC
زیر قابل محاسبه  صورتبه $ برحسب

  :است

, , j,

1

n
MG j MG iGRID i

t t t
j

C P  



    (21) 

,در این رابطه، j MG i
tPمقدار توان مازادی است که شبکه توزیع در 

 برای برقراری قید تعادل توان و تشویقkWو برحسبام t ساعت

MGفروشی و تبادل با و نیز مشارکت در بازار خرده تربیش ها برای تولید
  نماید.ها بر پایه قیمت خودشان خریداری مییکدیگر، از آن

الذکر تصمیمات خود را بسته به قیود فنی هر یک از بازیگران فوق
ها و بارهای محلی متصل به آن MG مربوط به منابع تولید موجود در هر

نمایند. این قیود در ادامه تشریح شده می و نیز قیود کلی شبکه اتخاذ
  است.

  قیود محلی و کلی - ٢- ١- ٤
قید تعادل: بایستی تعادل توان تولیدشده توسط بازیگران تولیدکننده با 

معادل  tکننده در هر بازه زمانی کل توان مصرفی توسط بازیگران مصرف
  باشد. بنابراین:

, , , , ,

1

, , , , j

1

 



 



   

   





n
MT j WT j PV j ES j MG ji
t t t t t

j
n

n j ES j RLD j MG i
t t t t

j

P P P P P

P P P P

 (22) 

n,در این رابطه، j
tP مقدار توان مصرفی بارهای NRL مربوط به MG jم ا

  . است
عنوان هب MT یا رزرو چرخان: در این مطالعه، از کنترلقابلمنابع 
تحت شرایط  t در زمان MT استفاده شده است. کنترلقابلیک منبع 

  :گیردبرداری قرار میزیر مورد بهره
, j, , j ,  

MTMT j MT
tP P P t  (23) 

،در این رابطه
, jMTP و

,jMT
P )kW (حداقل و حداکثر  به ترتیب
 م در حال فعالیت باشد.اMG j در MT توان خروجی در زمانی است که

MG j،ام WT و PV  را با توجه به مقدار امید ریاضی حاصل از خود
برداری قرار قطعیت منوط به قیود زیر مورد بهرهسناریوهای عدم

  دهد.می
, ,0  WT j WT j

t tP EV  (24) 

, ,0  PV j PV j
t tP EV  (25) 

،در روابط فوق
WT,EV j
t و,P V j

tE V امید ریاضی به ترتیب WT  وPV ،

MG jم در ساعتا t) امkW (باشند که از مجموع می
قطعیت در مقدار احتمال وقوع هر یک از سناریوهای عدم	ضربحاصل

  :شوندزیر محاسبه می روابطآن سناریو مطابق 

, WT, j,s WT, j,s

1




 
N

WT j
t t t

s

s
EV P   (26) 

, j,s , j,s , j,s

1




 
N

PV PV PV
t t t

s

s
EV P  (27) 

به م و اMG j تعداد سناریوهای عدم قطعیتNs، در روابط فوق

Wترتیب T, j,s t  و,j,sPVt احتمال وقوع سناریوی s به مربوط WT و 

PV به مربوط MG jم در ساعتا tباشند. همچنین، می امWT,j,s
tP 

,و j,sPV
tP نیز مقدار توان WT و PV در سناریوی s مربوط به MG jم ا

با توجه به  t م را در زماناMG j در ES باشند. الگوریتم پیشنهادی،می
برداری قرار و با رعایت قیود زیر مورد بهره حالت عملکرد شارژ یا دشارژ

  :]٢٠[ و ]١٨، ١٧[دهد می
,,0 ,

  
ES jES j

tP P t  (28) 

,,0 ,
  

ES jES j
tP P t  (29) 

،در این رابطه
,ES j

P و 
,ES j

P )kW (حداکثر توان  به ترتیب
باشند. م در مدهای عملکرد دشارژ و شارژ میاMG jدر  ESخروجی 

 ES وضعیت شارژ کهوقتی، ازحدبیشبرای جلوگیری از شارژ و تخلیه 

)19SOC (ترین حد برسدبه باالترین و پایین ،ES باش، به حالت آماده
در هر بازه  ESدهد. بنابراین، قیود زیر برای بهبود عمر تغییر وضعیت می

  :شودمی بررسیوریتم زمانی توسط الگ
,, , 

ES jES j ES j
tSOC SOC SOC  (30) 

, ,, , ,
1 ( ) / 

     ES j ES jES j ES j ES j
t t t TottSOC SOC P P t ES  (31) 

ES,در این رابطه، j
tSOC وضعیت شارژ ES در MG jاست. ام,ES j

SOC 
ES,و jSOC حداقل و حداکثر وضعیت به ترتیب ES در حالت شارژ و 

E,باشند.می امMG j دشارژ S j
T o tE Sظرفیت ES MG jم برحسبا 

kWh وt باشند.بازه زمانی می   

 NRL و RLD هر حوزه انرژی متشکل از بارهای: RLDبارهای 

م در هر بازه زمانی در رابطه اMG jدر  NRL و RLD. ارتباط مابین است
  :نمایدزیر صدق می

, ,0   RLD j n j
t tP P  (32) 

 دهنده این است که مقدارنشان RLD بخشی از بار عنوانبه 

NRL شود.در نظر گرفته می  

برآوردن توان مورد در امر تولید و ها MG شبکه توزیع: برای تشویق
فروشی، تبادل توان با یکدیگر، و نیازشان، مشارکت در بازار خرده

 های پیشنهادی بازیگران، شبکه میزان ظرفیتهمچنین مقایسه قیمت
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توان در بازار را با توجه به مقدار امید  خریدوفروشمشارکت خود در 
یود ق برآورده شدنقطعیت منوط به ریاضی حاصل از سناریوهای عدم

  :نمایدزیر انتخاب می

, ,

1

0   



 
n

MG ji MG ji
t t

j

P EV  (33) 

, j , j

1

0   



 
n

MG i MG i
t t

j

P EV  (34) 

,در این روابط،  MG ji
tEV و, j MG i

tEV)kW (ریاضی  امید به ترتیب
به مربوط م اt در ساعت i"فروش و خرید توان توسط شرکت توزیع

MG jضربباشند که از مجموع حاصلم میا	احتمال وقوع هر یک از 
زیر محاسبه  روابطقطعیت در مقدار آن سناریو مطابق سناریوهای عدم

  :شوندمی

, , ,s , ,

1

    



 
N

MG ji MG ji MG ji s
t t t

s

s
EV P  (35) 

, , ,s , ,

1

    



 
N

MG ji MG ji MG ji s
t t t

s

s
EV P  (36) 

  REM-NIRA سازی الگوریتمپیاده -5

در  REM-NIRA سازی الگوریتمفلوچارت پیشنهادشده برای پیاده
شود، این از شکل مشاهده می طوری کههمانه شده است. ارائ ۳شکل 
های سطح اولیه و ثانویه تشکیل شده است. ت از دو سطح بنامفلوچار

وظیفه و هدف  به همراهها سازی هر یک از این سطحادهپی ینحوه
اطالعات ورودی برای ها در ادامه تشریح شده است. سازی آنپیاده

کد شبهلیست شده است.  (A.1) ساختار بازی پیشنهادی در جدول
  شده است. هارائ ۱مربوطه در الگوریتم 

 REM-NIRA کد مربوط به الگوریتم: شبه۱الگوریتم 
بینی پیش اطالعات، )n( هاMG مقداردهی اولیه پارامترها (تعداد

 حد باال و پایین مربوط به، MG برای هر NRL و WT ،PV ساعتی

SOC ، قیمت پیشنهادی شبکه کنترلقابلتوان شارژ و دشارژ و منابع ،
 ها).MG توان به در فروش

WHILE (t ≤ 24)  
 امMG j برای 20TOAT واحد )1
با احتمال  NRL و WT ،PV تولید سناریوهای تصادفی توان برای -

 وقوع مربوطه با استفاده از توابع توزیع ویبول باد، تابع تابش

 .NRL فتوولتاییک و تابع توزیع نرمال برای
 s در سناریویام MG j برای 21MCEMS واحد )2
 ؛MT تعیین مقدار ظرفیت مشارکت -
 ؛ES تعیین توان شارژ و دشارژ -
 ؛RLD شدهتغذیهتعیین مقدار بار  -
 تعیین مقدار کمبود و یا مازاد توان تولیدی؛ -
 تعیین وضعیت متغیر باینری شارژ. -

  PBUC واحد )3
توان از طریق  خریدوفروشدر  های توزیعشرکتتعیین مقدار توان  -

یکدیگر با  های توزیعو شبکه MG پیشنهادی هر هایقیمتمقایسه 
 در هر سناریو. MG کمبود یا مازاد توان هر  به میزانو نیز با توجه 

 هاMGهای توزیع از توان شبکه متغیر خریدمحاسبه امید ریاضی  )4

 هاMGهای توزیع به )، متغیر فروش توان شبکه٣٦طبق رابطه (

به ها MG) و متغیرهای توان تولیدی و مصرفی ٣٥طبق رابطه (
 ا.هMGیر باینری شارژ تعیین متغ انضمام

 .4با توجه به نتایج گام  x⁰تعریف بردار شروع  )5

,(  MGهای پیشنهادی هر محاسبه قیمت )6 MG j
t ( طبق رابطه

 بر پایه درصد مشارکت هرها MG) و تعیین قیمت خرید شبکه از ٣(

MG مانده در فروش به شبکه و مازاد توان باقیMG .ها 
 NIRA واحد )7
(بردار ابعاد  REM-NIRAالگوریتم  موردنیازتعریف پارامترهای  -

دقت پاسخ،  تلورانسبازیگران، کران باال و پایین فعالیت بازیگران، 
حداکثر تعداد تکرارهای مجاز الگوریتم، انتخاب روش تعیین گام 

اتمام برنامه مربوط به نقص قیود، مقدار تابع  تلورانس، α سازیبهینه
 )؛Xو 

وابع هدف بازیگرانتعریف ت - i  ؛٢١- ١(روابط( 
 )؛٣٦-٢٢تعریف توابع قیود بازیگران (روابط  -
 :]١٩[ صورتبهتشکیل تابع نیکایدو ایزودا  -

1

( , ) ( ) ( )


     
n

i i i
i

x y y x x  (37) 

)در این رابطه،  , ) x y و i xتابع تابع نیکایدو ایزودا و به ترتیب 
 تعداد بازیگران و n استراتژی اتخاذی بازیگر، xام، i رمنفعت بازیگ

) رتعبا )iy x دهنده عنصرنشان  1 1 1, , , , , ,  i i i nx x y x x باشند.می 

استراتژیام i کنند که بازیگربیان می
iy  اتخاذ کرده که در حالیرا 

سایر بازیگران 1 1 1, , , , ,  i i nx x x x .در بازی حضور دارند  

 :و طبق رابطه ]١٩[با رعایت قیود ) x*( محاسبه نقطه نش -
*

( )
( ) max ( )


  i i i

x x Xi
x x x

 

(38)

 .استهای جمعی مجموعه استراتژی X در رابطه فوق 
 سازی تابع نیکایدو ایزودا و تشکیل تابع پاسخ بهینهبیشینه -

( )Zx ١٩[طبق رابطه[: 

( ) arg max ( , )


 
y X

Z x x y  (39) 

ل الگوریتم رهاسازی و بهبود تابع پاسخ بهینه تا برقراری شرط اعما -
 :]١٩[زیر 

max *( , ) 0x y   (40) 

1 (1 ) ( )
0,1,2,

    

 

k k k
k kx x Z x

k
 (41) 
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* 1

0 1
argmin max ( ( ), )


  

  

 
 
  

k k
k k

y Xkk
x y  (42) 

گام تکرار و k در این رابطه، k به شدهدادهوزن تخصیص kx ،( )kZ x 

* و  k جدید در گام بعدی 1kxبه دست آوردنبرای  k بهینه مقدار k 

 باشند.از طریق حل تابع پاسخ بهینه می
  های خروجیتعیین داده )٨
 ؛x* تعیین نقطه تعادل نش -
 )؛٢١- ١(روابط  x* ایهبر پمحاسبه مقادیر سود بازیگران  -
 بازه بعدی. SOC تعیین -

  WHILE پایان حلقه

  سطح اولیه - ۱- ۵
، MCEMSواحد ، TOATهای واحد این سطح از سه واحد اصلی بنام

سازی سطح اولیه تشکیل شده است. اهداف پیاده PBUCواحد 
  :استتعیین اطالعات زیر  REM-NIRA الگوریتم

احتماالت  به همراه ذیههای تولیدی توسط تمامی منابع تغتوان - 1
  مربوطه در هر سناریو؛

 به همراه NRL و RLDهای مصرفی توسط تمامی توان - 2
  احتماالت مربوطه در هر سناریو؛

 ؛MG میزان کمبود و مازاد هر -٣
  توان. خریدوفروشمیزان ظرفیت شبکه در  - 4

دهنده سطح اولیه در سازی هر یک از واحدهای تشکیلپیاده نحوه
  مفصل تشریح شده است.ادامه 

  TOATواحد  - 1- 5-1

با توجه به  یری روش تست آرایه متعامد تاگوچیکارگهاین واحد با ب
روی توان تولیدی توسط  تغییر شرایط محیطی بر تأثیرتقاضای بار و 

به تولید سناریوهای عدم قطعیت همراه با  MGمنابع تجدیدپذیر در هر 
های موجود در مسئله قطعیتپردازد. عدماحتمال وقوع مربوطه می

 ٤شکل شده با سناریوهای ایجادشده مطابق با فلوچارت مطرح
به شامل سه مرحله اصلی  پیشنهادشدهسازی شده است. ساختار پیاده

  :است شرح زیر
های قطعیت: انتخاب ماتریس متعامد با توجه به تعداد عدم١مرحله 

  ؛]٢٢، ٢١[ستم موجود در سی
ضای بار با استفاده از توزیع مقدار برای تقا  n: ایجاد٢مرحله 

با استفاده از  PVبا استفاده از توزیع ویبول و برای  WTنرمال، برای 
  معادله تابش؛
: محاسبه احتمال وقوع سناریو ایجادشده با استفاده از ٣مرحله 

  .PV و تابع تابش مربوط به WT، توابع توزیع مربوط به بار

  

سطح اولیه

مقداردهی اولیه پارامترها

Time Interval=1

j= 1

شروع

While (t <=24)

While (j<=n)

  TOATواحد 

While (s<=Ns )

s= 1

MCEMSواحد 

s= s+1
j= j+1
s= 1

)Ns=<s( While

PBUCواحد 

s= s+1

پایان

سطح ثانویه

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

محاسبه امید ریاضی توان تمامی متغیرها و متغیر 

ها و شبکهMGبراي تمام   باینري مربوط به شارژ

  NIRAواحد 

max

 ˟xتعیین نقطه تعادل نش

بازه  SOCو هر بازیگر Payoff و محاسبه تابع 

بعدي

t= t+1

خیر

بله

  
  REM-NIRA سازی: الگوریتم پیشنهادشده برای پیاده۳شکل 

  MCEMS واحد -2- 5-1

تنظیم توان مربوط به منابع تولید و مصرف را تعیین  نقطهMCEMS  واحد
تمامی متغیرهای  نماید. در حقیقت از طریق این واحد مقادیر اولیهمی

بوطه برای مر بر اساس قیود فنی و اقتصادی MG شده در هرتعریف
 ینحوه شود. توضیحات مفصلی در موردتعیین می NIRA واحد
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سازی این واحد و چگونگی تنظیم پارامترهای ورودی در مراجع پیاده
  ارائه شده است. ]١٨، ١٧[

مقداردهی اولیه پارامترها

در ماتریس  Hاز سطر  Fدرایه 

است؟ Bمتعامد برابر 

شروع

پایان

خیر

انتخاب ماتریس متعامد

PVو  WTمقدار براي تقاضاي بار،   nتولید

انتخاب حداقل و حداکثر مقدار ایجادشده براي هر یک از عدم 
ها به تعداد سطوح ماتریس متعامد ها و تقسیم بازه قطعیت

انتخاب ماتریس متعامد:  1مرحله 

تولید سناریو:  2مرحله 

ها انتخاب میانگین هر زیر بازه ایجادشده براي هر یک از عدم قطعیت

براي اولین سناریو H=1تنظیم 

B=1تنظیم 

براي اولین عدم قطعیت F=1تنظیم 

امFام براي عدم قطعیت Bانتخاب میانگین زیر بازه 

محاسبه احتمال وقوع سناریو

F=F+1

F  برابر تعداد عدم قطعیت ها

است؟

B=B+1

B  برابر تعداد سطوح ماتریس

متعامد است؟

H=H+1

H برابر تعداد سناریوها است؟

محاسبه احتمال سناریو:  3مرحله 

بله

بله

خیر

خیر

خیر

بله

بله

  
  TOAT سازی واحد: بلوک دیاگرام مربوط به پیاده۴شکل 

  PBUC واحد - 3- 5-1

برای تعیین نقطه تنظیم توان شبکه با منابع تولید و  PBUCاز واحد 
ها MG استفاده شده است. این واحد در راستای تشویقها MGمصرف 

ها و با توجه به فروشی و برآوردن نیازهای آنت حضور در بازار خردهجه
توزیع  شبکه و شبکه، میزان ظرفیت مشارکت MGقیمت پیشنهادی هر 
نماید. توان را تعیین می خریدوفروشقطعیت در برای سناریوهای عدم

سازی شده است. در حقیقت ادهپی ٥شکل ساختار این واحد مطابق با 
قیود  بر اساساز طریق این واحد مقادیر اولیه مشارکت متغیرهای شبکه 

  شود.تعیین می NIRAفنی و اقتصادی برای واحد 
  سطح ثانویه - ٢- ٥

تشکیل شده است.  NIRAاین سطح از یک واحد اصلی بنام واحد 
اطالعات حاصل از سناریوهای  برای این واحد بر پایه 0xحدس اولیه

ماهیت بازار برق  کهاینسطح اول انتخاب شده است. با توجه به 
کننده در یک بازی شرکت nشده، متناسب با تئوری بازی با مطرح

حداکثرسازی سود خود از  به دنبالغیرتعاونی بوده که در آن هر بازیگر 
ن سطح تعیین ای ، وظیفهاستگیری پراکنده طریق یک فرآیند تصمیم

نقطه تعادل نش بازیگران با استفاده از روش خاص تئوری بازی (تابع 
. با توجه به پاسخ متعادل استایزودا و الگوریتم رهاسازی) -نیکایدو

توان قیمت پیوسته، میهمبه یتکرارشوندههای پیداشده از طریق حلقه
  نمود.با چندین مشتری تسویه  MG بازار برق را برای چندین سیستم

  NIRA واحد -1- 5-2

اعمال الگوریتم رهاسازی و بهبود  وایزودا - تابع نیکایدو بیشینه کردن
تفاوت  کوچک شدنتا  که استاز وظایف این واحد تابع پاسخ بهینه 

قبول تکرار قابل به میزان متوالیتابع پاسخ بهینه بین دو تکرار  ادیرمق
 بازیگران بر. پس از مقداردهی اولیه و تشکیل تابع منفعت شودمی

ایزودا در این سطح، ابتدا -اساس این مقادیر و نیز تشکیل تابع نیکایدو
از  نتایج حاصل کممک آنگاهایزودا بیشینه شود. -بایستی تابع نیکایدو

 تابعسازی روند بیشینهدر  مقادیر بهینه بیانگرکه شده این تابع همگرا 
تا فضای  شدهاجرا الگوریتم رهاسازی  در ادامه. است ایزودا-نیکایدو

، شودایزودا صفر -مقادیر نیکایدو زمانی که. روز شودبهینه و به kxحل 
خود را بهینه  تابع منفعتجانبه یکطور به بازیگران قادر نخواهند بود تا

با رعایت قیود کلی و محلی (روابط  نقطه تعادل نش درنتیجه. نمایند
مقادیر تابع منفعت همه  تدریجهب درواقع. شودیحاصل م) ٣٦- ٢٢

تعادل  تابع پاسخ بهینه، به یک نقطه سازیبا تکرار فرایند بهینهبازیگران 
  شود. همگرا میبرای تسویه بازار الکتریسیته تقریبی 

 سازی سطحهدف از پیاده، NIRA با توجه به عملکرد واحد روازاین

  :استثانویه دستیابی به موارد زیر 

  ؛مبتنی بر امید ریاضی بازیگران  x⁰ بردار - 1

مشارکت بازیگران در بازار) بر پایه نقطه  (ظرفیت بهینه x* بردار - 2
  تعادل نش بازیگران؛

 .بازیگران همیزان سود بهین - 3
  مطالعهشبکه قدرت تحت - ۶

ده در این مطالعه را شاستفاده مطالعهبندی سیستم تحتپیکر ٦شکل 
 MG و شبکه تشکیل شده است. هر MG دهد که از تعدادینشان می

ای از منابع عنوان یک حوزه انرژی دربرگیرنده مجموعهمطالعه بهتحت
و  NRL کنندگان شاملو نیز مصرف ES و WT ،PV ،MT تولید شامل

RLD به  شدههای توزیع متصلهای انرژی و نیز شبکه. تعداد حوزهاست
 مطالعهباشند. برای سیستم ر میمقدا q" و n تا گسترشقابل ترتیب

و یک شبکه توزیع در نظر گرفته شده است.  MG این مقاله، سه موردی
حساسیت با  تحلیل، REM-NIRA منظور بررسی عملکرد الگوریتمبه

زیر  شرح مطالعه بهروی شبکه تحت شده براعمال سناریوهای اعمال
  است:انجام شده 

  عملکرد نرمال؛: 1# سناریوی - ۱
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) در مقدار توان %١٠ به میزانافزایش ناگهانی (: 2#سناریوی  -٢
  ؛تجدیدپذیرتولیدی توسط منابع 

) در مقدار توان %١٠ به میزانکاهش ناگهانی (: 3#سناریوی  -٣
  تولیدی توسط منابع تجدیدپذیر.

    

آیا تمام میکروگریدها با کمبود تولید 
روبرو هستند؟

بله

دریافت اطالعات مربوط به کمبود، اضافه تولید و قیمت پیشنهادي  تبادل توان هر میکروگرید  به انضمام  قیمت پیشنهادي شبکه 

آیا تمام میکروگریدها با  مازاد تولید 
روبرو هستند؟

آیا برخی از میکروگریدها با  مازاد تولید 
و برخی با کمبود تولید روبرو هستند؟

آیا کمترین قیمت پیشنهادي، قیمت 

شبکه است؟

مقایسه قیمت پیشنهادي شبکه و میکروگریدهاي داراي مازاد تولید و دسته 
ها بندي صعودي قیمت

بندي ظرفیت تبادل میکروگریدهاي داراي اضافه تولید بر اساس   دسته
هاي پیشنهادي بندي قیمت دسته

تعیین ظرفیت خرید و فروش شبکه پس از برآوردن نیاز میکروگریدهاي داراي 
بندي ظرفیت تبادل میکروگریدهاي داراي اضافه تولید کمبود با توجه به دسته

تعیین ظرفیت خرید شبکه با توجه به توان  
مازاد میکروگریدهاي داراي اضافه تولید  

تعیین ظرفیت فروش شبکه با توجه به 
برآوردن نیاز میکروگریدهاي داراي کمبود

تعیین ظرفیت خرید شبکه با توجه به  توان 
مازاد تمامی میکروگریدها

تعیین ظرفیت فروش شبکه با توجه به 
برآوردن نیاز تمامی میکروگریدها 

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

NIRAارسال اطالعات به واحد 
  

  PBUC : ساختار واحد۵شکل 

GRID
tP  GRID

tP 

  
: شبکه تحت مطالعه۶شکل 
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  سازی و بحثنتایج شبیه - ٧

  
  الف)

  
  ب)

  ج)

ب) بازیگران  ،: تابع منفعت مربوط به الف) بازیگران تولیدکننده۷شکل 
  شدهج) شبکه باالدست تحت سناریوهای اعمال ،کنندهمصرف

  
 MG چندین و MG در سیستم تک MG #1 : تابع منفعت مربوط به۸شکل 

  1# تحت سناریوی

و نیز  WT و PV بینی مربوط به توان تولیدشده توسطپیشاطالعات 
 اخذ شده است. ]٢٠[از  MG مقدار تقاضای بار مصرفی در هر

ه ارائ B.1 در بخش ضمیمه نیز در جدولها DER مشخصات مربوط به
  شده است.

برای  به ترتیبج مقادیر تابع منفعت همگراشده - الف ۷های شکل
های توزیع تحت کننده و شرکتبازیگران تولیدکننده، بازیگران مصرف

 ۷ که از شکل طوریدهند. همانشده را نشان میسناریوهای اعمال
با ها MG تمامی ۰۷:۰۰- ۰۸:۰۰شود، در بازه زمانی الف مشاهده می

ای جهت جبران مقدار توان مورد کمبود توان مواجه شده و هزینه
، درآمدی از درنتیجهشوند. تقاضای خود به شبکه باالدست متقبل می

کسب ها MG کنندگان خود و یا سایرراه فروش توان به مصرف
شود. در عوض، ب مشاهده می ۷در شکل  کهطوری هماننمایند، نمی

چشمگیری  به طرزمقدار درآمد شبکه باالدست در این بازه زمانی 
نشان داده شده است.   ج که در شکل طوریافرایش یافته است همان

ها MG های زمانی نیز مشاهده شده است که برخی ازدر برخی از بازه

ها MG ی زمانی سایرهااند ولی در همین بازهدرآمدی کسب نموده

اند. در این تقاضای بار خود پرداخت نموده تأمینای جهت هزینه
دارای مازاد توان درآمدی را از طریق فروش هاي MG های زمانی،بازه

براین، نمایند. عالوهدارای کمبود توان کسب میهاي MG موردنیازتوان 
ود توان را دارای کمبهاي MG موردنیازشبکه باالدست نیز مابقی توان 

 درآمد ناشی از فروش الکتریسیته را کسب درنتیجهنمایند؛ جبران می

های زمانی از بازه %5/87 در MG #1، 2# نمایند. در سناریویمی
هاي MG این مواقع درآمد آن از %25 فروش توان سود نموده است که

 MG #2 دیگر اخذ شده است. این در حالی است که، در همین سناریو

 MG #3 مواقع درآمد کسب نموده است. این مقدار برای %5/62 اتنه در

رسیده است. با کاهش توان تولیدشده توسط منابع  %54 حدود به
 %10  در حدود MG #1 مدآ)، میزان در 3# تجدیدپذیر (در سناریوی

 در حدود 3# و 2#هاي MG کاهش یافته است. این میزان کاهش در

 کهازآنجاییشود، ب مشاهده می ۷از شکل  طوری کههمان. است 7%
کننده برمبنای کاهش هزینه تابع منفعت مربوط به بازیگران مصرف

 RLD الگوریتم مقدار تقاضای زمانی کههای ، در بازهاستالکتریسیته 

کنندگان افزایش داده است؛ تابع منفعت مصرفها MG را برای تمامی
  نیز افزایش یافته است.

و قابلیت الگوریتم پیشنهادشده در بهبود  منظور ارزیابی کاراییبه
مقدار ساعتی آن در ، MG هایی با چندیندر شبکهها MG منفعت

 شده به شبکه باالدست و در یک شبکه چندمتصل MG سیستم تک

MG نشان داده شده است، مورد ارزیابی  ٨که در شکل  طوریهماني
در دو  MG #1 قرار گرفته است. برای این منظور، مقدار تابع منفعت

مورد بررسی قرار گرفته ) MG و شبکه چندین MG مطالعه موردی (تک
که  براینشود، عالوهمشاهده می ٨که از شکل  طوریشده است. همان

در شبکه  MG #1 های زمانی مقدار سود حاصله برایدر تمامی بازه

همچنین در ، است MG تر از مقدارش در شبکه تکبیش MGچند 
منفی شده است،  MG در شبکه تک MG #1 که مقدار سودهایی بازه

مثبت شده است. سود  MG مقدارش در همان بازه زمانی در شبکه چند



 اي ...ریزشبکه - هاي چندیریت بهینه انرژي در سیستممد  95، پائیز 3، شماره 46/مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد  118

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 46, no. 3, autumn 2016 Serial no. 77 

تر از مقدار هزینه شده کممنفی بدین معنی است که مقدار درآمد کسب
  .استتولید 

  جهینت - ٨
ای بـــرای شـــدهدر ایــن مقالـــه یـــک ســـاختار توزیــع اقتصـــادی توزیع

معرفی شده است. سـاختار پیشنهادشـده بـرای  MG های چندسیستم
متصل به شـبکه باالدسـت بـا در نظـر گـرفتن  MG های چندینسیستم

ــازیگران  عنوانبــههــا توابــع هــدف مختلفــی بــرای عملکــرد مجــزای آن ب
 کننده مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. برای هـرتولیدکننده و مصرف

MG بنـدی ر پیشـنهادی، زمانمجـزا و در کـل مجموعـه، سـاختا طوربه
توابـع  بـرآورده نمـودنهـا ضـمن MG ای را برای تبـادل تـوان بـینبهینه

ه ارائـ کـهاین نماید. با اعتقاد بـرشده، فراهم میهدف و قیود فنی تعریف
در  تـربیشتواند بـازیگران را بـرای مشـارکت هـر چـه ساختار عادالنه می

تواند مبنایی بـرای ایجـاد ساختار همکاری با یکدیگر ترغیب نموده و می
های قـدرت آینـده باشـد، ایـن ساختارهای تعاملی و قدرتمنـد در شـبکه

ک یـ عنوانبـهشـده ه مطرحصورت پذیرفته است. در انتها، مسئلمطالعه 
ــئ ــدهســازی چندهدله بهینهمس ــل تعمــیم فرمولــه ش ــی و قاب ــه کل و  ف

ه شـده شده ارائمطرح مسئلهبرای حل  NIRA برمبنای روشالگوریتمی 
بهینه در سیستمی ، این الگوریتم قابلیت تبادل توان بر ایناست. عالوه 

مـدیریت تـوان و اشـتراک بـار  جایی کـه استرا دارا  MG دینشامل چن
 هـا اعمـالMG راحتی بـرایهتواند باضافی بدون صرف هزینه مازاد، می

هـا بـا یکـدیگر و بـا شـبکه MG ادشـده مشـارکتشـود. الگـوریتم پیشنه
شـده، کـاهش منظـور افـزایش سـود کسبهمزمان به طوربهباالدست را 

عـدم تعــادل تـوان، مــدیریت سـمت تقاضــا و نیـز کــاهش قیمـت تســویه 
 شـدهارائهدهد. استدالل شده است که سـاختار الکتریسیته، افزایش می

هــداف و قیــود متفــاوت بــا های دیگــر بــا ابــه ســناریو آســانیبهتوانـد می
ســاختار  زیـرا کـهمـواردی کـه در ایـن مقالـه بحـث شــده، اعمـال شـود. 

هــای MGکلی تنهــا بـرای جسـتجوی عملکــرد بهینـه طور بـهپیشـنهادی 
ای با توابع شده و برمبنای ساختار ویژهمطرح مسئلهدر مواجهه با  موازی

هنده د. نتایج عددی حاصـله نشـاننیستهدف و قیود مشخص استوار 
تواند مینیمم هزینه و ماکزیمم سـود را می شدهارائهاین است که ساختار 

کننده و بـازیگر مصــرف عنوانبـههـا بـرای بـازیگران در طـی عملکــرد آن
هـای فنـی تواند مزیتبراین، میداشته باشد. عالوه به همراهتولیدکننده 

ــل ــی  قاب ــوان آن ــدیریت ت ــرای م ــی را ب ــMGبررس ــراهم نمای ــز ف ــا نی د. ه
یــک ابــزار  عنوانبــهتوانــد ، اســتراتژی پیشنهادشــده میبــراینعالوه

بـرای مـدیریت ریسـک و مطالعـات  مـؤثرریزی عملکـرد مطمـئن و برنامـه
هـای لتواند پروفایمی چراکهگذاری نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ سرمایه

 گسیل توان منابع تولیدی را که وابسته و مستقل از تـوان اتفـاقی بارهـا و
  باشند تخمین بزند.منابع تجدیدپذیر می

  ضمایم
  شدهسازیاطالعات در خصوص ساختار بازی پیاده -Aضمیمه 

  
  

 پیشنهادشدهاطالعات ورودی برای ساختار بازی   :A.1جدول
  مقدار  داده ورودی

  ۳  های انرژیتعداد حوزه
  ۷  تعداد بازیگران

  استاتیکی  نوع بازی
 ]۴،۱،۴،۱،۴،۱،۲[  بردار ابعاد بازیگران

  ∞  کران باالی فعالیت بازیگران
  ٠  کران پایین فعالیت بازیگران

 1e-5  دقت  تلورانس
 ١٠٠  حداکثر تعداد تکرارهای مجاز الگوریتم

  هاآن صات منابع تولید و قیمت پیشنهادیاطالعات در خصوص مشخ -Bضمیمه 
  هاDERمشخصات نامی  :B.1 جدول

  مقدار  نماد  پارامتر 

 ESسیستم 

ES (V) ولتاژ
t

V
  

24  

  ESC  84 (Ah) گراددرجه سانتی ۲۵ظرفیت در 

  FloatV  26 (V) ولتاژ شارژ کامل

C (V) ولتاژ دشارژ u to ffV  
21  

ES (A) ماکزیمم جریان پیوسته شارژ
tI  34  

ES (A) ماکزیمم جریان پیوسته دشارژ
tI 160  

  ESP  816/0 (kW) شارژدر طول مد  ES ماکزیمم توان

  ESP  84/3 (kW) دشارژدر طول مد  ES ماکزیمم توان

  SOC (%) ISOC 50 مقدار اولیه

  SOC (%) SOC 80 ماکزیمم مقدار

  SOC (%) SOC  20 مینیمم مقدار

ES (kW) ES شده درمقدار اولیه انرژی ذخیره
IE 1  

ES (kW) ES ماکزیمم ظرفیت
TotE 2  

مد در طول  ES قیمت پیشنهادی
 ($) عملکردهای شارژ و دشارژ

ES
t 145/0  

ES
t 125/0  

 PV سیستم
  PVP 6 (kW) ایماکزیمم توان لحظه

  PVP 0 (kW) ایمینیمم توان لحظه

 WT سیستم
  WTP 8 (kW) ایماکزیمم توان لحظه

  WTP 45/0 (kW) ایمینیمم توان لحظه

  MT سیستم

  MTP 12 (kW) ایماکزیمم توان لحظه

  MTP 2/0 (kW) ایمینیمم توان لحظه

  ضرایب تابع هزینه

2($/ )kW ha  [6e-6, 
7e-6,8e-6] 

)($/b kWh [ 010/0 , 
015/0 , 
013/0 ] 

)($/c h 0  

 kWh 001/0/$)(  ضرایب منحنی تقاضای بار
)($/h  4/3  

  NRL  15 بخشی از بار

  شبکه سراسری
GRID (kWh/$) شبکه سراسریقیمت 

t 98/3  
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1 Microgrid 
2 Relaxation 
3 REM based on Nikaido–Isoda/relaxation algorithm 
4 Distributed energy resources 
5 Non-dispatchable 
6 Renewable energy resource 
7 Dispatchable resources 
8 Energy storage 
9 Responsive load demand 
10 Market operator 
11 Distributed network operator 
12 Retailers 
13 Energy district 
14 Non-responsive load 
15 Wind turbine 
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16 Photovoltaic 
17 Price-based unit commitment 
18 Microturbine 
19 State-of-charge 
20 Taguchi’s orthogonal array testing 
21 Modified conventional Energy management system 


