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چکيده :منابع انرژی پراکنده ( )DERبا محوريت مولدهای تجديدپذير نقش مهمي را در شبکههای توزيع فعال که مباحث
زيستمحيطي يکي از دغدغههای آن محسوب ميشود ،ايفا ميکنند .کوچک بودن مقياس اين نوع منابع و توليد نايقين واحدهای
تجديدپذير از مهمترين چالشهای عدم حضور اين واحدها در بازارهای عمدهفروشي برق ميباشند .بر اساس مفهوم نيروگاه مجازی
( ،)VPPامکان يکپارچهسازی و تجميع منابع ناهمگون  DERمحقق ميشود ضمن اينکه پوشش ريسکهای مرتبط با عدمقطعيت
توليد اعضای ائتالف  VPPممکن ميگردد .همچنين ،هماهنگي يکپارچه منابع  DERتحت نيروگاه مجازی نسبت به حالتي که اين
منابع به طور مجزا در تعامالت تجاری حضور پيدا ميکنند ،باعث ايجاد سود مازاد ميگردد .در اين مقاله ،در ابتدا نحوه مدلسازی
رياضي هر يک از اعضای تشکيلدهنده ائتالف  VPPو مشارکت مجموعهی آنها در بازار روزفروش برق ارائه ميگردد .در ادامه،
چگونگي تشکيل ائتالفي بزرگتر ميان  VPPو تجميعکننده بار و مشارکت يکپارچه اين دو نهاد تجاری در بازار روزفروش و بازار
شبکههای توزيع فعال نشان داده خواهد شد.
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زمان-حقيقي مورد تحليل قرار ميگيرد .در نهايت با ارائه يک مورد مطالعاتي ،ميزان سودبخشي حاصل از تشکيل چنين ائتالفي در
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در ساختار فعلی سیستم قدرت که همچنان بر اساس کنتررل متمرکرز
واحدهای نیروگاهی و بهرهبرداری منفعل شبکه توزيع مديريت میشود،
انتظار میرود که در آيندهای نزديک منابع تولید پراکنده ( )DGبتوانند
جايگزين بخش قابل توجهی از انرژی تولیدی نیروگاههای بزرگ مرسوم
شوند .با اين حال ،برای تضمین عملکرد ايمن سیستم قدرت همچنران
به واحدهای نیروگاهی بزرگ نیاز اسرت ترا بتواننرد خردماتی همچرون
تعقیب بار ،تنظیم فرکانس ،کنترل ولتاژ و ذخیره بهررهبررداری را ارائره
نمايند .در مقابل ،بايد به اين نکته نیز توجه داشت که ارائه اين خدمات
توسط واحدهای بزرگ به سرمايهگذاری قابل توجهی در بخش انتقال و
توزيع نیازمند است .بنابراين ،برای بهرهگیری حداکثر از منرابع انررژی
پراکنده ( )DERنیاز است ترا يرک الگروی جديرد بررای بهررهبررداری
سیستم قدرت ارائه شود که بر مبنای آن با ايجاد هماهنگی میان منابع
تولید پراکنده ،بارهای منعطف و سیستمهای ذخیرهسراز انررژی بتروان
حداکثر ظرفیت نیروگاههرای سرنتی را برا واحردهای مقیراس کوچرک
جايگزين نمود .اين الگوی جديد بايستی شرايطی را برای DERها مهیا
کند تا از يک طرف ،اين منابع با سیسرتم انتقرال در تعامرل بروده و از
طرف ديگر ،اين قابلیت را پیدا کنند که هم در بازارهای انررژی حضرور
(خدماتجانبی) مشرارکت داشرته

پیدا کنند و هم در مديريت سیستم
باشند [.]3-1
از سوی ديگر ،انتظار میرود که شبکههای توزيع آينده شمار زيرادی از
منابع تولید پراکنرده و بارهرای منعطرف را در خرود جرای دهنرد و در
نتیجه ،دور از ذهرن نیسرت کره ارتبراه هرر واحرد تولیرد پراکنرده برا
بهرهبردار سیستم به دلیل نیاز به تبادل و تحلیل آنالين حجم زيادی از
اطالعات ،عمال غیرممکن خواهد بود .برای فائق آمدن بر اين مشرکل و
کاهش پیچیردگی کنتررل منرابع مقیراس کوچرک توسرط بهررهبرردار
سیستم ،مديريت غیرمتمرکز شرماری از منرابع  DERکره برا يکرديگر
تجمیع شدهاند ،راهحل مناسبی خواهد بود و اين دقیقا زمانی است کره
مفهوم فناوری نیروگاه مجازی ( )VPPرخنمايی میکند.
نیروگاه مجازی يک مرکز کنترل هوشمند مبتنی بر فناوری  ICTاست
که در قالب يک ائتالف تجاری میتوانرد انروا منرابع تولیرد پراکنرده،
بارهای کنترلپذير و سیستمهای ذخیرهساز انرژی را به عنوان اعضرای
يک ائتالف به يکديگر مرتبط و تولید آنها را نسبت به يکديگر به طرور
بهینه هماهنگ نمايد .ايرن همراهنگی و تجمیرع منرابع انررژی سربب
میشود که مجموعهی اعضای اين ائتالف در يک مقیاس بزرگ همانند
يک نیروگاه ديسپچپذير مرسوم عمل نمايند و در نتیجره ،ايرن فرصرت
برای يکايک منابع انرژی مقیاس کوچک مهیا شود تا با تحمل ريسرک
کمتری امکان حضور در بازار عمدهفروشی برق را پیردا کننرد .برديهی
است با پیادهسازی نیروگاههای مجازی در شبکه هوشمند قدرت [ ]4و
به ويژه در سیستمهای توزيع فعال ،خدمات وسیعی برای بهررهبررداران
شبکه توزيع و انتقال قابل حصول خواهد بود.

اگرچه از منظر تجمیع انوا منابع  ،DERبه نظر میرسد که ريزشربکه
نیز مشابه  VPPعمل میکند اما در واقع از لحاظ ساختاری و منطقری
که پشت مفاهیم اين دو نو فناوری نهفتره اسرت ،ريزشربکه برا VPP
کامال متفاوت میباشد .مرجع [ ،]5تعريف دقیقی از نیروگراه مجرازی و
ريزشبکه و همچنین تفاوت ساختار فنی و عملکرد تجاری ايرن دو نرو
فناوری تجمیعکننده ارائه نموده است که به طور کلی عبارتند از:
 ريزشبکه در هر دو حالت اتصرال بره شربکه و جردا از شربکه (در
مناطق دوردست از شبکه اصلی) قابل طراحی و بهرهبرداری اسرت
اما  VPPهمواره در وضعیت متصل به شبکه بهرهبرداری میشود.
 در زمان وقو پیشامد ،ريزشبکه میتواند خود را از شبکه باالدست
ايزوله نموده و خودتامین باشد اما چنین عملکردی برای  VPPبه
دلیل وابستگی آن به بازار عمدهفروشی برق ،مدنظر نمیباشد.
 با توجه به اينکه ريزشبکه موظف است در زمان وقو پیشرامد در
حالت خودتامین عمل کند لذا وجود منابع ذخیره سراز انررژی در
آن ضروری است در حالی که در  VPPوجود اين نو منابع انرژی
کامال اختیاری میباشد.
 ريزشبکه برای عملکرد صحیح خود اصوال بره فنراوریهرای نروين
سختافزاری مانند مبدلها و سوئیچهای هوشمند وابسته است در
حالی که  VPPبه ماژولهای نرمافزاری وابسته بوده و تنها مبتنی
بر اندازهگیری هوشمند و فناوری اطالعات ( )ITعمل میکند.
 ريزشبکه در محدوده جغرافیايی تحرت پوشرش خرود تنهرا دارای
تعداد ثابت و مشخصی از منابع  DERمیباشد (ائتالف استاتیکی)
در حالی که  VPPمیتواند تعرداد متغیرری از منرابع  DERرا در
فضای جغرافیايی وسیعتری تجمیع کند .به عبرارت ديگرر ،تعرداد
اعضای ائتالف  VPPمیتواند در يک بازه زمانی میانمدت ،کرامال
پويا باشد بدين مفهوم که اگر مدير  VPPنتواند انتظارات تجراری
(کسب سود بیشینه و ريسک کمینره) اعضرای ائرتالف خرود را از
تعامالتش در بازار عمده فروشی برق برآورده نمايرد ايرن احتمرال
وجود دارد که برخی از اعضای آن ،از اين ائتالف خارج شده و بره
ائتالف ديگری که موفقتر در بازار برق عمل کرده ،بپیوندند.
 ريزشبکهها به طور معمول در سطح توزيع و برازار خرردهفروشری
حضور پررنگتری دارند در حالی که VPPها اساسا برای مشرارکت
در بازار عمدهفروشی برق طراحی شدهاند.
 پیاده سازی ريزشبکهها همچنان با مشکالت قرانونگرذاری روبررو
هستند در حالی که VPPها تحت همین ساختار فعلی رگوالتوری
و تعیین تعرفه ،به راحتی قابل پیادهسازی میباشند.
در جدول ( )1خالصه ای از انوا مدلهرای تصرمیمگیرری  VPPارائره
شده است .مراجع [ ]9-6سودآوری تجمیع انروا منرابع انررژی تولیرد
پراکنده شامل مولدهای مقیاس کوچرک ديسرپچپرذير (ماننرد موترور-
ژنراتورهای گازسوز و سیستمهای  )CHPو واحدهای اتکاناپذير (ماننرد
توربینهای کوچک بادی و سیستمهای فتوولتائیک) ،بارهرای منعطرف
(منابع پاسخگوی بار) و همچنین سیستمهای ذخیرهساز انرژی (ماننرد
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انوا باتریهای الکتروشریمیايی و خودروهرای برقری) را در يرک برازه
زمانی کوتاهمدت مورد مطالعه قرار دادهاند.
اين مطالعات نشان میدهد که عدمقطعیت تولید واحردهای اتکاناپرذير
در کنار قابلیت انعطاف منابع پاسخگوی بار به طور چشمگیری پوشرش
داده میشود .از طرف ديگر ،انرژی مورد نیراز بارهرای منعطرف نیرز برا
هزينه کمتری تامین میگردد .اين نتايج حراکی از سرودآوری تجمیرع
اين منابع (در هر دو سمت تولید و مصرف) در زير چتر  VPPاست .به
عنوان نمونه ،در [ ،]10يک مساله پیشنهاد قیمت برای حضور همزمان
انروزی پاسخ برار مردلسرازی
 VPPدر بازار روزفروش برق و بازار می 
شده است .در اين مقاله ،نويسندگان نشان دادهاند کره مردير  VPPبرا
مههای
میتواند جري 
ارائهدهنده آن ،
خريد خدمات پاسخ بار از نهادهای 
مالی ناشی از نايقینی DERهای تحت پوشش خود را کاهش داده و به
سود تجاری بیشتری دست پیدا کند.
ستمحیطی ،در [ ،]11يرک سیسرتم مرديريت انررژی بررای
از نگاه زي 
یدهنرد
VPPای که اعضای ائتالف آن را خودروهای برقری تشرکیل مر 
بهرهبردار  VPPمسئول تصرمیمات
مدلسازی شده است .در اين مدل ،

زمانبندی شارژ و دشارژ خودروهای هايبريدی تحت پوشش خود بوده

یبايسررت قیمررتهررای سرروخت (گرراز و بنررزين) و برررق را نی رز در
و مر 
تصمیمات خود لحاظ نمايد.
از منظررر الگرروريتمهررای حررل رياضرری ،در [ ،]12بررا اسررتفاده از روش
زمرانبنردی

زيرگراديان يک روش پخش بار اقتصادی غیرمتمرکز برای
بهینه تولید DERهای تحت پوشش يک  VPPپیشرنهاد شرده اسرت.
عالوه بر آن ،نويسندگان اين مقاله با استفاده از مدلسازی عامل-محور،
کانالهای ارتباطی میان

تاثیر تاخیرهای زمانی خطوه مخابراتی و نويز
نمودهاند .مشابه با اين مقاله ،در [ ،]13به کمک

DERها را نیز بررسی
شدهی الگرانژ يرک روش کرامال غیرمتمرکرز
ت 
الگوريتم آزادسازی تقوي 
برای پخش بار DERهای يک نیروگاه مجازی پیشنهاد شرده اسرت برا
اين فرض که اين منابع خود عاملهای هوشمند بوده و بردون نیراز بره
کنترل مرکزی و تنها با اتکا به پردازش محلی و ارتبراه برا DERهرای
زمانبندی بهینره تولیرد يرا مصررف خرود را تعیرین
یتوانند 
همسايه م 
نمايند.
مراجع [ ]18-14نیز در يک بازه زمرانی میرانمردت ،بره مردلسرازی
عملکرررد تجرراری  VPPپرداختررهانررد .نويسررندگان مقالرره [ ،]14ي رک
چارچوب تصمیمگیری هفتگی بررای مردير/بهرهبرردار  VPPپیشرنهاد
داده اند که بر مبنای آن عالوه بر کنتررل بهینره تولیرد منرابع  DERو
امکان حضور در بازار روزفروش بررق ،امکران بررآورده شردن تعهردات
قراردادهای دوجانبه وی نیز محقرق مریشرود .در ايرن مقالره ،قررارداد
دوجانبهی  VPPبه صورت يک تعهد درونزا مدل شرده اسرت بردين
معنی که مدير  VPPو تجمیعکننده (تجمیرعکننرده) برار از قبرل در
خصوص ظرفیت و مبلغ قرارداد به توافق رسیدهاند و بره همرین دلیرل
اين دو مورد به عنوان متغیر تصمیم در مسأله تصمیمگیری  VPPوارد
نشدهاند .همچنین به منظور در تحلیل تاثیر عدمقطعیرت قیمرت برازار

برق بر تصمیمات میران مردت  ،VPPاز روش تئروری تصرمیم شرکاف
اطالعات ( )IGDTبهره گرفته شده است.
در مرجع [ ،]15از روش بهینهسازی استوار (مقاوم) برای بررسی تاثیر
نايقینی قیمتهای بازار روزفرروش بررق برر تصرمیمات کوتراه مردت و
میان مدت مدير  VPPدر تعامالت تجاری وی استفاده شده است .ايرن
روش نیازی به تعیین تابع چگالی احتمال ( )PDFپارامترهرای نرايقین
مسأله نداشته و همچنین ،بار محاسبات کامپیوتری کمتری بره مسرأله
تحمیل میکند.
در مراجررع [ ،]18-16تعامررل و همکرراری دوجانبرره می ران VPPهررای
همسايه از طريق قراردادهای بینمنطقهای مدلسازی شده است .ايرن
قراردادهای به صورت تعهدات برونزا مدل شدهانرد بردين معنری کره
قیمت و حجم (ظرفیت) قراردادها به عنوان متغیرهرای تصرمیمگیرری
 VPPلحاظ شده و در طی فرآيند حل مسرأله بره طرور بهینره تعیرین
میشوند .همچنین به منظور مديريت ريسک تصمیمات مدير  ،VPPاز
قیود چیرگی تصادفی ( )SDCمرتبه اول و دوم به دلیرل قابلیرتهرای
بارز آن بهره گرفته شده است .بر اساس اين روش ،مدير  VPPدر ابتدا
میزان سود مطلوب و مورد نظر خود را به عنوان معیار اولیره مشرخ
میکند و بر مبنای آن تصمیمی اتخاذ میشود که نتیجهی آن ،سرودی
را در بر خواهد داشت که حتما انتظارات اولیه مردير  VPPرا بررآورده
خواهد کرد.
نويسندگان مقاله [ ،]19مسأله تشکیل ائرتالف بهینره اعضرای  VPPرا
مورد مطالعه و مدلسازی قرار دادهاند .در اين مقالره برا ارائره تحلیلری
جامع ،مشخ میشود که يک  VPPدر مقايسه با رقبای خود بايستی
از چه تعداد و تنوعی از منابع نراهمگون  DERبرخروردار باشرد ترا در
کسب سود حاصل از تعامالت تجاری خود در بازار برق و بورس انررژی
موفقتر از سايرين عمل نمايد.
در [ ]20نیز تعامل تجاری میان VPPها با بهرهبردار شربکه توزيرع در
کساله مورد بررسی قرار گرفته شده است .طبرق فرضریات
افق زمانی ي 
ايرن مقالرره ،مرردير نیروگرراه مجررازی بررر اسرراس قراردادهررای دوجانبرره
شردهی منرابع تولیرد پراکنرده

میتواند میزان تولید تجمیع
انمدت 
می 
بهرهبردار شبکه توزيع عرضه کند که بخشری از
تحت اختیار خود را به 
آن صرف تامین بار شبکه و مابقی در بازار عمدهفروشی برق به فرروش
گنالهای سرماي هگذاری مناسبی را
خواهد رسید .نتايج اين تعامالت ،سی 
یدهد تا ظرفیرت و محرل
در اختیار مالکین منابع تولید پراکنده قرار م 
نصب واحد خود را به درستی انتخاب نمايند.
با توجه به اينکه در شبکههای توزيع فعال عرالوه برر نیروگراه مجرازی
نهادهای تجاری ديگری همچون تجمیعکننده بار ،خردهفرروش بررق و
ريزشبکه نیز معموال حضرور دارنرد لرذا بررسری و مردلسرازی فنری و
اقتصادی تعامالت دو جانبهی میان آنها به طور حتم از جرذابیتهرای
تحقیقاتی برخوردار است.
بر اين اساس ،مطالعه حاضر تالش دارد به تحلیرل سرودآوری تشرکیل
ائررتالف می ران نی ررروگاه مج ررازی و تجمی رعکننررده بررار در ي رک بررازه.

جدول ( :)1دستهبندی مقاالت مرور شده در حوزه مدلسازی نيروگاه مجازی ()VPP

نو مساله

شاخ

روش مواجهه با
عدمقطعیت


ريسک

سوداگری

MILP

ارزش شرطی در معرض خطر

برنامهريزی تصادفی



MPEC

ارزش شرطی در معرض خطر

برنامهريزی تصادفی



MINLP

توابع مطلوبیت

عرصه تجارت

افق زمانی

مدل

DAM

کوتاهمدت

برنامهريزی مبتنی بر قیمت


DAM+BM

کوتاهمدت

EV

FL

ES



CPP

PV

WPP







[]6







[ ]7



[ ]8



[ ]9





[]10





[]11





[]12



[]13





[]14



[]15
[]18-16
[]19





DAM+BM

کوتاهمدت

راهبرد قیمتدهی





برنامهريزی فازی مقید
به شانس

DAM

کوتاهمدت

برنامهريزی مبتنی بر قیمت




برنامهريزی تصادفی


DAM+DRX

کوتاهمدت


راهبرد قیمتدهی



کوتاهمدت


مديريت انرژی

QCP

DAM

کوتاهمدت

پخش بار اقتصادی غیرمتمرکز

LP

DAM

کوتاهمدت

پخش بار اقتصادی غیرمتمرکز



MINLP

توابع فرصت  /استواری

نظريه شکاف اطالعات



DAM+BC

میانمدت


برنامهريزی
خود -





MILP

بازه نايقینی

بهینهسازی مقاوم




DAM+BC

مدت+میانمدت


کوتاه

برنامهريزی
خود -







MILP

ارزش شرطی در معرض خطر+
قیود چیرگی مرتبه اول و دوم

برنامهريزی تصادفی




DAM+BC

میانمدت


منطقهای

همکاری بین









MILP

ارزش شرطی در معرض خطر

برنامهريزی تصادفی




DAM+BC+FM

انمدت
می 

تشکیل ائتالف









DAM

میانمدت


سرمايهگذاری تولید پراکنده


DAM+BM

کوتاهمدت

تشکیل ائتالف

MILP
MILP

MPEC
MILP

ارزش شرطی در معرض خطر

برنامهريزی تصادفی




تخصی

سود


























[]20
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;Flexible Loads
;Electric Vehicles

WPP
PV
CPP
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MINLP

مقدار متوسط  /انحراف معیار

روش تخمین نقطهای

اعضای ائتالف VPP

مراجع

زمانی کوتاهمدت بپردازد .در راسرتای توسرعه مردل پیشرنهادی مقالره
حاضر ،بررسی تعامالت میان تمرامی نهررادهای تجرراری مرذکور از دو
منظر فنی و اقتصادی و در افقهای زمانی کوتاهمدت و میرانمردت بره
عنوان کار پژوهشی آينده پیشنهاد میشود.

()5

2
Citw ( EG)  ai EGitw
 bi EGitw  ci

i, t , w

روابط ( )1تا ( ،)5به ترتیب ،محدوديتهرای تولیرد سراعتی ،میرانگین
ساعتی انرژی تولیدی ،هزينره راهانردازی ،حرداکثر تعرداد Start/Stop
مولد و هزينه تولید ساعتی را در ساعات و سرناريوهای مختلرف نشران
میدهند.

شکل ( :)1همکاری  VPPو تجميعکننده بار
با هدف تشکيل يک شرکت ائتالفي

 -2مدلسازی رياضي اعضای نيروگاه مجازی
 -1-2مولدهای ديسپچپذير مقياس کوچک
واحدهای تولید پراکنده ديسپچ پذير داخرل  VPPاز منظرر اقتصرادی،
عمدتا با تابع هزينه تولید خود و گاها همراه با هزينرههرای بریبراری و
روشن/خاموش شردن مردل مریشروند .در حرالی کره از منظرر فنری،
محرردوديتهررای حداقل/حررداکثر تولیرد و تبررديل انرررژی گرمررايی برره
الکتريکی (در مدل  )CHPمیتوانند رفتار اين نو مولردها را بره طرور
موثری شبیهسازی کنند.
نکته حائز اهمیت در خصوص مولدهای ديسپچپذير اين است که اساسا
اين نو مولدها از زمان روشن شدن ،میتوانند در کمتر از يرک دقیقره
به  30تا  100درصد ظرفیت نامی خرود برسرند ضرمن اينکره حرداقل
زمان روشن يا خاموش بودن اين واحدها در محردوده  5ترا  15دقیقره
اسررت [ .]22 ,21برره هم رین دلیرل ،خوشرربختانه ،قی رود سرراعتی نرررخ
افزايش/کاهش تولید و حداقل زمان روشن/خاموش مانردن کره عمردتا
برای واحدهای حرارتی بزرگ مطرح است برای اين نو مولدها به هیچ
وجه چالشبرانگیرز نیسرت .در ايرن مطالعره ،تنهرا بررای جلروگیری از
تنشهای مکانیکی حاصل از تعدد  on/offاين نو مولدها ،محردوديت
حداکثر تعداد  Start/Stopروزانه در نظر گرفته شده است.
()1
()2

PGimin  vitw  PGitw  PGimax  vitw i, t , w
i, t , w

 dt

PGi (t 1) w  PGitw
2

EGitw 

()3

ST
0  Citw
 CSTi  (vitw  vi (t 1)w ) i, t , w

()4

 (vitw  vi(t 1)w )  NiST,max

i, w

t

()6

 , t, w

()7

 dt

 , t, w

PLmin  PL tw  PLmax
PLi (t 1) w  PLitw
2

EL tw 

(r drop  dt  PL tw  PL (t 1) w  r pickup  dt  , t , w )8

 ,w

()9
()10

 EL tw  E min
t

 , t, w

EG2tw  b EG tw  c

tw ( EL)  a

U

روابط ( )6تا ( ،)10به ترتیب ،محدوديتهای تروان مصررفی ،میرانگین
ساعتی انرژی مصرفی ،نرخ مجاز تغییرات مصرف ،تضمین حداقل انرژی
مصرفی روزانه بار منعطف و تابع مطلوبیت را در سراعات و سرناريوهای
مختلف نشان میدهند.

 -3-2ذخيرهساز انرژی
ذخیره سازهای انرژی اصوال با استفاده از معادله انتقال حالت خود که
محتوای مخزن انرژی را در هر ساعت بر حسرب میرزان تروان شرارژ و
دشارژ بیان میکند ،مدلسازی میشوند [.]28
(dt e, t , w )11

()12

d
PSetw

ed

c
ESetw  ESe(t 1) w  ec PSetw
dt 

e, t , w

c
0  PSetw
 PSec,max
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به طور کلری ،مردل رياضری بارهرای منعطرف مشرابه مردل مولردهای
ديسپچپذير است .هر بار منعطف داخل  VPPبا يرک ترابع مطلوبیرت
که بیانگر منفعت (رفاه و رضايت) مصرفکننده از میزان بررق مصررفی
است ،مشخ میشود [.]23
در ادبیات موضو  ،تاکنون مدلهای غیرخطی مختلفی (نمرايی ،درجره
دو ،لگاريتمی) برای توصیف تابع مطلوبیت ارائه شده است [ ]24اما در
نهايت به منظور تسهیل در حل مساله ،عمدتا از روشهای خطیسازی
برای تبديل مدل رياضی غیرخطی به مدلهای خطی-تکهای 11استفاده
میشود [ .]25در اين مقاله مشابه مرجع [ ،]26از تابع درجه دو (مقعر)
برای توصیف مطلوبیت بار منعطف نیروگاه مجازی استفاده کردهايم؛ برا
اينحررال ،اسررتفاده از سرراير انرروا توابررع مرسرروم در ماهیررت مرردل
تصمیمگیری پیشنهادی مقاله تاثیر ندارد تنها نکته اين است کره ترابع
مطلوبیت مورد نظر در بازه انرژی مصرفی بار بايسرتی دو ويژگری مهرم
ذکر شده در [ ]27يعنی ( )1غیرنزولی (مشتق اول مثبت) و ( )2مقعرر
(مشتق دوم منفی) را دارا باشد.
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 -2-2بارهای منعطف (کنترلپذير)

e, t , w

()13

e, t , w

()14
()15

e, t , w

d
0  PSetw
 PSed ,max

ESemin  ESetw  ESemax

d
c
Cetw ( ESS )  Cem  ( PSetw
 PSetw
). dt

 -4-2منابع انرژی اتکاناپذير (بادی و خورشيدی)
در اين مقاله ،تروان خروجری واحردهای تجديدپرذير داخرل  VPPبره
صورت مجموعه ای از متغیرهای تصادفی مردلسرازی مریشروند .ايرن
متغیرها با استفاده از پیشینه دادههای در دسرترس مربروه بره تولیرد
منابع بادی و خورشیدی و به کمک روشهای سناريوسازی قابل تعیین

 PVktwبره عنروان پارامترهرای
میباشند .در ايرن مقالره PWjtw ،و

ورودی مسأله ،به ترتیب ،توانهای خروجی محتمل واحردهای برادی و
خورشیدی را به مسأله معرفی میکنند.
به منظور درک بهتر روابط رياضی و دسترسری سرريع بره نمادگرذاری
آنها ،فهرست عالئم و اختصارات در پیوست مقاله آمده است.

 -3مدل تصميمگيری تجميعکننده بار و VPP
 -1-3مدل مشارکت تجميعکننده بار در بازار برق
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هدف اصلی تجمیع کننده بار در مدل خود برنامه ريزی بار مشرترکین
برق ،عموما بیشینه نمودن سرود تجراری وی در برازار روزفرروش بررق
میباشد .تجمیعکننده بار با فروش کاالی پاسخ بار ( )DRبه بازار بررق
و پرداخت سود به مشترکین بابت کاهش مصرف ساعتی خرود ،کسرب
درآمد مریکنرد .بنرابراين ،تفراوت برین قیمرتهرای  DRقراردادهرای
مشترکین و قیمتهای ساعتی بازار که مبنای صورتحسراب مشرترکین
است ،انگیزه اصلی تجمیع بار میباشد .قراردادهرای قطرع برار ()LC
شررامل قیمررت و می رزان قطررع بررار اسررت کرره برره طررور ترروافقی ب رین
تجمیعکننده بار و مشترکین واجد شرايط تعیین میشوند [.]29

 w   twDA PtDA  CtwLC  . dt

()16

t

Max

w

Subject to

()17
()18
()19
()20

QntLC untw

LC
: Ptw


t , w

LC
PtDA  Ptw

n

t , w

LC ,ini
LC
 ntLC Qnt
untw 
 Cntw

LC
Ctw


n

LC ,0
 Cntw
. yntw n, t , w

n, t , w

un w  Dnmin . yntw

()21



 t

n, w

()22

NnLC ,max

 yntw 
t

n, t , w

()23

yntw  zntw  untw  un(t 1) w

n, t , w

()24

yntw  zntw  1

تابع هدف ( ،)16سود انتظاری تجمیعکننده بار را در تعامالت بازار برق
نشان میدهد .رابطه ( ،)17بر اين موضو تاکید دارد که میزان قطع بار
در هر ساعت روز بعد بايستی به ازای تمامی سناريوها ،مقدار مشخ و
ثررابتی باشررد .در واقررع ايرن قیرد برره طررور ضررمنی بیرانگر محرردوديت
غیرپیشبینانگی در مسائل برنامهريزی تصادفی مریباشرد کره از نظرر
رياضرر ری برررره صررررورت زيرر رر نیرر رز قابررررل بازنويسرر ری اسررررت:
' . PtwLC  PtwLC' w, w ' | Ow  Ow
روابط ( )18تا ( ،)22به ترتیب ،هزينه نهايی قطع بار ،هزينه اولیه عقرد
قر ارداد ،حداقل و حداکثر تعداد ساعات قطع بار در طول روز و حداکثر
تعداد عملیات قطع بار در طرول روز را در سرناريوهای مختلرف نشران
میدهند .رابطه ( )23زمان شرو و خاتمه عملیات قطع بار هر قررارداد
را نشان میدهد و رابطره ( )24تضرمین مریکنرد کره در يرک سراعت
مشخ  ،اين اقدامات نمیتوانند بطور همزمان شرو و خاتمه يابند.

 -2-3همکاری دوجانبهی  VPPو تجميعکننده بار
از آنجايی که هدف اصلی مالکین منابع  DERاز تشکیل ائتالف ،فراهم
نمودن فرصتی برای حضور در بازار عمدهفروشری بررق و کسرب سرود
بیشتر میباشد لذا مدير  VPPموظف است تا انرژی تولیدی و مصررفی
اعضررای ائررتالف خررود را برره گونررهای هماهنررگ کنررد و ريسررک
عدمقطعیتهای ناشی از تولید منابع تجديدپذير و قیمت برازار بررق را
به نحوی مديريت نمايرد ترا در نتیجره ،بره بیشرترين سرود ممکرن از
تعامالت تجاری خود دست پیدا کند .در اين مطالعره ،برازار روزفرروش
برق و بازار زمان-حقیقی (يا تعادلبخشی) به عنوان عرصره تجرارت
انرژی  VPPمدنظر میباشند .همچنرین ،مسرأله تصرمیمگیرری تحرت
عدمقطعیت  VPPبه صورت برنامه ريزی تصادفی و مرديريت ريسرک
تصمیمات آن با استفاده از شاخ  CVaRمدلسازی شده است [,18
 .]19الزم به ذکر است که در مدل حاضر ،با توجه به فضای کم مقالره،
تابع هدف و قیود مسأله تصمیمگیری تجمیعکننده بار نیرز بره مسرأله
 VPPاضافه شده اند تا در مجمو  ،مردل همکراری دوجانبرهی ايرن دو
نهاد تجاری به دست آيد.
 w VPP
w    CVaR

()25


w

LC ,ini
Cntw

t  Dnmin 1



 t
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Max Profit  (1   ) 
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روابط ( )11تا ( ،)15به ترتیب ،معادله انتقال حالرت ،محردوديتهرای
توان شارژ ،دشارژ ،انرژی ذخیره شده و هزينه بهرهبرداری و نگهداشرت
ذخیرهساز انرژی را در ساعات و سناريوهای مختلف نشان میدهند.
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انرژی ( )28به صورت میزان انرژی قطع بار (  ) PtwLCکه معادل افزايش
توانايی تولید ائتالف است بیان شرده اسرت .همچنرین ،قیرود ( )18ترا
( )24نیز تحقق شرايط فنی عملکرد  LAرا تضمین میکنند.
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 ) Ctwيا به عبارت ديگر کمینهسازی هزينه قطع
قراردادهای قطع بار (
بار از سوی  LAنشان داده شده است و بخشری ديگرر در قیرد تعرادل
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0  PW jtw
 PWjtw
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0  PV jtw
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()32

DA
DA
Ptw
 Ptw
' w, w ' | Ow  Ow
'

()33

  VPP
 w , w  0 w
w

تابع هدف ( ،)25سود انتظاری ائتالف  VPPبا تجمیعکننرده برار را در
تعامالت بازار عمده فروشی برق (بازار روزفروش و بازار زمران-حقیقری)
نشان میدهرد .ايرن سرود طبرق رابطره ( ،)26حاصرل کسرر مجمرو
هزينههای تولید و بهره برداری اعضرای ائرتالف از درآمردهای ناشری از
مشارکت در بازار روزفروش و زمان-حقیقی میباشد.
اين ائتالف در حقیقت به عنوان يک نهاد يا شرکت ترکیبی در برازار
برق شرکت میکند که تابع هدف آن مجهز به شاخ کنتررل ريسرک
 CVaRنیز میباشد [ .]30الزم به ذکر است که بره منظرور مقابلره برا
وقو بدترين سناريوهای تولید منابع اتکاناپذير که به ازای آنها تولیرد
اين واحدها بسیار کمتر از میزان پیشبینی مدير شرکت ائتالفی باشرد،
از يک واحد ديزل ژنراتور نیز در مجموعه ائتالف بهره گرفته شده است
تا در مواقع اضطراری کمبود تولید ،وارد مدار شرود؛ بره همرین دلیرل،
الزم است تا هزينه تولید اين ديزل ژنراتور به ترابع هردف ( )26اضرافه
گردد [ .]26رابطه ( )27شاخ ريسرک  CVaRرا معرفری مریکنرد.
روابط ( )28تا ( )31نیز به ترتیب ،حفظ تعادل انرژی تولیرد و مصررف
شرکت ائتالفی مورد نظر ،حداکثر انرژی قابل تولید ديزل ژنراتور در هر

به منظور تحلیل سودبخشی تشکیل ائتالف  VPPبا تجمیعکننده برار،
فرض شده است که  VPPمورد نظر دارای چهار مولد ديسپچپذير ،سه
بار منعطف ،يک سیستم ذخیرهساز انرژی با مشخصات فنی و اقتصادی
ارائه شده در جداول ( )1تا ( )3میباشد .در اين  ،VPPيک واحد بادی
به ظرفیت  3مگاوات ،يک واحد خورشیدی به ظرفیت  2مگاوات و يک
ديزل ژنراتور بره ظرفیرت  1مگراوات و برا هزينره تولیرد  200دالر برر
مگاوات ساعت ،نیز حضور دارند .همچنین ،قیمت نايقین بازار روزفروش
برق بره همرراه تولیرد واحردهای اتکاناپرذير برادی و خورشریدی برا 5
سناريوی محتمل مطابق با شکلهای ( )4تا ( )6توصیف شدهاند .قیمت
فروش به (و خريد از) بازار زمان-حقیقی نیز برابر با 0/8و ( )1/2قیمرت
بازار روزفروش در نظر گرفته شده است.
جدول ( :)1اطالعات فني و اقتصادی مولدهای ديسپچپذير []31
واحد

PGmin-PGmax
)(MW

aj
)($/MW2h

bi
)($/MWh

ci
)($/h

CSTi
)($

Nimax

EG1
EG2
EG3
EG4

0 - 1.0
0 - 0.5
0 - 4.0
0 - 1.2

0.005
0.003
0.004
0.002

35
50
30
55

15
20
10
45

50
25
30
50

5
5
5
5

جدول ( :)2اطالعات فني و اقتصادی بارهای منعطف []26
بار

PLmin- PLmax
)(MW

al

bl

cl

rlpickup/drop

)($/MW2h

)($/MWh

)($/h

)(MW/h

)(MWh

FL1
FL2
FL3

0.5 - 2.0
0.0 - 1.0
1.0 - 3.0

-30
-35
-5

150
160
55

5
7
10

1
1
1

19.2
9.6
26



min

El

جدول ( :)3اطالعات فني و اقتصادی ذخيرهساز انرژی []32
ذخیرهساز


ESmin - ESmax

PScmax - PSdmax

)(MWh

)(MW

ηc - ηd

ESS1

0.1 - 0.5

0.4 - 0.4

0.85 - 0.85

Cem
)($/MW

0.11
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ساعت و حداکثر کاهش اجباری تولید واحدهای بادی و خورشریدی را
نشان میدهند .رابطه ( )32بیرانگر قیرد غیرپیشربینانگی اسرت بردين
معنی که تضمین میکند برای هر ساعت روز بعد ،تولیرد قابرل عرضره
اين شرکت به بازار روزفروش بايستی به ازای تمامی سناريوها ،يکسران
باشد تا بر مبنای اين خودبرنامهريزی تولید ،شرکت ائتالفری حاصرل از
تجمیع نیروگاه مجازی و تجمیعکننده بار ،بتواند در مرحله بعد ،راهبرد
پیشنهاددهی قیمت به بازار برق را اتخاذ نمايد .در نهايت ،رابطره (،)33
مدل رياضی شاخ ريسک ( )27را تکمیل میکند.
تاثیر حضور  LAدر کنار ساير اعضای  VPPرا میتوان بره سرادگی در
مدل يکپارچه ( )25تا ( )33مشاهده نمرود؛ همران طرور کره مالحظره
میشود بخشی از اين تاثیر در تابع هدف ائتالف به صورت کسر هزينره

جدول ( :)4مشخصات قراردادهای تجميعکننده بار []29
ظرفیت

قرارداد

)(MW

1
2
3

قیمت

هزینه اولیه

)($/MW

)($

40
45
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10
10
10

3
3
3
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قطع بار ) (MW

بار روزانه
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1-3
1-4

1
2
2
140
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40

24
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10
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)Time Period (hour

8

6

4

2

)Day-ahead Market Price ($/MWh

Price Scenarios
The Average Price

120

20

شکل ( :)4سناريوهای احتمالي قيمت بازار روزفروش برق
3.5
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PW Scenarios
3

2
1.5
1

)PW Output (MW

2.5

24

22

20

18

16
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12
14
)Time Period (hour

8

6

4

2

0

نتايج مورد ( :)1با اجرای مدل تصمیمگیری کوتاهمدت ( VPPبه ازای

شکل ( :)5سناريوهای احتمالي توان خروجي واحد بادی ( 3مگاوات)
2.5
PV Scenarios
The Average PV

2
1.5
1

)PV Output (MW
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0.5

0.5

24
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)Time Period (hour

8

6

4

2

0

شکل ( :)6سناريوهای احتمالي توان خروجي واحد  2( PVمگاوات)

و  VPPبرای تحلیل سودآوری ناشری از تشرکیل همکراری دوجانبره
تجمیعکننده بار ،سه مورد مختلف مورد بررسی قرار میگیرد:
 مورد ( VPP :)1به تنهايی در تعامالت بازار روزفروش برق حضرور
پیدا کند.

 ،)   0الگوی خودبرنامه ريزی اين نهاد که بیانگر نحوه مشارکت آن
در بازار روزفرروش مریباشرد ،مطرابق شرکل ( )7بره دسرت مریآيرد.
همچنین ،در شکل ( ،)8میزان انرژی قطعشده واحد بادی و خورشیدی
به همراه توان تولیدی ديزل ژنراتور نشان داده شدهاند .همان طرور کره
مشاهده میشود ،در ساعت  1که قیمت متوسط برق در بازار روزفروش،
مقدار کمی پیشبینی شده است (شکل ( VPP ،))4ترجیح میدهد که
بجای تامین بارهای منعطف خود توسط مولدهای ديسپچپذير ،به خريد
برق از بازار روی آورد .علت اين امرر آن اسرت کره هزينره تولیرد ايرن
مولدها بیش از قیمت متوسط برازار در سراعت ( 1يعنری  36/29دالر)
میباشد .به منظور تحلیل مسأله ،نتايج سراعت  1را دقیرقترر بررسری
میکنیم .در ساعت  ،1مقادير متوسط (انتظاری) انرژی تولیدی مولدها،
واحد بادی ،واحد خورشیدی ،دشارژ ذخیرهسرازها و ديرزل ژنراترور بره
ترتیب برابر با  ،2/1 ،1/811صفر ،صفر و صرفر مگراواتسراعت بروده و
متوسط انرژی مصرفی بارهای منعطف ،شرارژ براتری و مقرادير انررژی
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اطالعات مربوه به قراردادهای قطع بار تجمیعکننده بار در جدول ()4
آمده است .در اين مطالعره ،فررض مریشرود کره تصرمیمات و سرطح
ريسک پذيری تجمیع کننده بار در زمانی کره بره ائرتالف  VPPملحرق
میشود کامال به مدير  VPPمنتقل میشود .به عبارت ديگر ،در اينجرا
ما فرض کردهايم که  VPPدر مقايسه با انبوهسار بار ،مقیاس بزرگترری
(و در نتیجه سهم يا سهام بیشتری) داشته و لرذا تمرامی تصرمیمات و
کنترل تمامی اعضای ائتالف بر عهده مدير يا بهرهبردار  VPPاست

 مورد ( :)2تجمیعکننده برار بره تنهرايی در برازار روزفرروش بررق
حضور پیدا کند.
 مورد ( :)3حالتی که ائتالف حاصل از  VPPو تجمیعکننده بار در
قالب يک نهاد يا شرکت ترکیبری (هايبريردی) در تعرامالت برازار
روزفروش برق حضور پیدا کند.
 مورد ( :)4حالتی که ائتالف حاصل از  VPPو تجمیرعکننرده برار،
هم در تعامالت بازار روزفروش برق و هم در برازار زمران-حقیقری
مشارکت نمايد.
الزم به ذکر است که از نظر رياضی ،مدل اولیه تصمیمگیری بره دلیرل
وجود عبارتهای درجه دو در روابط ( )5و ( ،)10از نرو برنامرهريرزی
مربعی آمیخته با اعداد صحیح ( )MIQCPمیباشد که البتره در ايرن
مطالعه با بکارگیری روش خطیسرازی پیشرنهاد شرده در [ ،]33نرو
مسأله ،به برنامهريزی خطی آمیخته با اعداد صحیح ( )MILPتبرديل
شده است .اين مسأله با اسرتفاده از حرل کننرده  CPLEXموجرود در
نرم افزار بهینهسازی  ، GAMSحل شده اسرت .همچنرین ،بره منظرور
تحلیل مديريت ريسک تصمیمات ،پارامترهای  و  به ترتیب برابر
 0/95و  0/9در نظر گرفته شدهاند (در تصمیمات ريسک-گريرز ) و در
مقابل ،در مواقعی که مدير ائتالف نسبت به تبعات مالی تصمیمات خود
حت ری در شرررايط وقررو برردترين سررناريوها ،چنرردان حسرراس نیسررت
(تصمیمات ريسک-خنثی ) ،در اينصورت مقدار پارامتر  برابر صرفر
لحاظ میشود.
شايان ذکر است ،از آنجايی که مردل رياضری تصرمیمگیرری در قالرب
مساله برنامهريزی تصادفی بیان شده است و ريسک تصرمیمات نیرز برا
شاخ  CVaRاندازهگیری میشود لذا تاثیر وقو هر سناريو عمرال در
نتايج حل مساله ديده خواهد شد چرا که تصمیمگیری نهايی بر مبنای
امید رياضری وقرو تمرامی سرناريوها و ريسرک متنراظر برا آن اتخراذ
میشود.

5
4
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)Power (MW
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24
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شکل ( :)7خودبرنامهريزی  VPPدر مورد مطالعاتي ( )1به ازای   0
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0
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)Time Period (hour

شکل ( :)8انرژی قطعشده واحدهای اتکاناپذير و ديزل به ازای   0

نکته حائز اهمیت در تحلیل نتايج اين مسأله تصمیمگیرری ،توجره بره
مقادير خروجی متغیرهای تصمیمگیری در هر يرک از سرناريوها (و نره
صرفا مقادير متوسط آنها) و همچنین مدنظر داشتن اين واقعیرت کره
تعامالت انرژی با بازار برق و پیشنهاد ظرفیرت قابرل عرضره و يرا قابرل
خريد از اين بازار ،از يک روز قبل بايستی مشخ و به بهره بردار برازار
اعالم گردد لرذا قیرد غیرپیشربینانگی سربب مریشرود کره در برخری
سررناريوها برره دلیرل اجبررار برره ثابررت مانرردن مقرردار  PtwDAدر تمررامی
سناريوهای محتمل هر ساعت ،مدير  VPPدر ʼروز بهررهبررداری ،ʽبره
ناچررار مجبررور شررود کرره در صررورت وقررو برخ ری سررناريوها (عمرردتا
سناريوهای پیشبینی نشده) ،بخشی از انرژی تولیدی واحدهای بادی و
خورشیدی خود را کاهش دهد و يا ديزل ژنراتور را که هزينره تولیردی
بااليی دارد ،وارد مدار نمايد .به عبارت ديگر ،اگرر در روز بهررهبررداری
(يک روز بعد از اجرای بازار) ،در يکی از ساعات روز ،سناريويی رخ دهد
که به ازای آن ،مقرادير تروان تولیردی واحردهای اتکاناپرذير بره طرور
همزمان بیش از مقادير متوسط (انتظاری) پیشبینی شده توسط VPP
باشند در اين صورت به دلیل اينکه توان ابراز شده به بهرهبردار بازار (بر
اساس پلههای کمیت-قیمت) بايستی در سراعت بهرره بررداری ،بردون
تغییر باشد لذا مدير يا بهرهبردار  VPPدر صورتی کره نتوانرد اضرافه

)Hourly Energy (MWh

Pdiesel

PWcurt
0.3

نتايج مورد ( :)2با اجرای مدل تصمیمگیری کوتاهمدت تجمیعکننرده
بار ( ،)LAدر حالت ريسک-خنثی (با  )   0برنامه زمانبندی بهینه
قراردادهای قطع بار ( )LCمطابق شکل ( )9پیشرنهاد مریشرود .سرود
انتظاری  LAاز اتخاذ اين راهبرد برابر  1044/807دالر شرده و مقردار
شررراخ  CVaRآن برابرررر  189/67دالر خواهرررد شرررد .چنانچررره
تجمیع کننده بار ،راهبرد ريسکگريزی را با  ،   0.85انتخاب نمايد
حجم قراردادهای محدوده ساعت ( 14پیک قیمت عصر) را کاهش داده
و در مقابل بر افزايش حجرم قراردادهرای محردوده سراعت ( 21پیرک
قیمت شب) مبادرت میورزد (شکل ( .))10در نهايت ،با انتخاب راهبرد
ريسک-گريز ،مقادير سود و شاخ  CVaRتصمیمات تجمیرعکننرده
بار به ترتیب برابر با  945/129دالر و  285/67دالر خواهند شرد .ايرن
مقادير حاکی از آن است که مدير تجمیرعکننرده برار در ايرن شررايط
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قطع شده واحدهای اتکاناپذير به ترتیب برابر با 0/339 ،0/303 ،4/864
و صفر مگاواتساعت میباشند .بر مبنای مقادير انتظاری انرژی تولیدی
و مصرفی ،مدير  VPPترجیح میدهد که کمبود انرژی مورد نیاز خرود
را که برابر با  1/594مگاواتساعت میباشد در ساعت  1از طريق برازار
روزفروش برق تامین نمايد؛ در شکل ( )7عالمت منفی مربوه به حجم
تبادالت انرژی با برازار (نمرودار  )PDAبیرانگر خريرد از برازار اسرت و
عالمت مثبت بیانگر فروش انرژی به بازار برق میباشد.

تولید منابع اتکاناپذير را به کمرک کراهش تولیرد مولردها يرا افرزايش
مصرف بارهای منعطف و يا شارژ ذخیرهسازهايش ،در داخرل ائرتالفش
استفاده کند (به دلیل انعطافپذيری کرم DERهرايش در جرذب ايرن
اضافه تولید) ،بايستی به ناچار آن را قطع نمايد (سناريوی نرامطلوب).
همچنین اگر در روز بهرهبرداری ،سرناريويی رخ دهرد کره بره ازای آن
مقادير توان تولیدی واحدهای اتکاناپذير به طور همزمان بسیار کمتر از
مقررادير متوسررط پ ریشبین ری شررده توسررط  VPPباشررند و برره دلی رل
انعطافپذيری کم اعضای ائتالف (DERها) در پوشرش و جبرران ايرن
کمبود تولید و توجه به اين نکته که مدير  VPPدر ارائه تروانی کره در
روز قبل به صورت پله (يا بلوک) پیشنهادی در آن ساعت به بازار بررق
ابراز نموده ،متعهد میباشد ،لذا در اين حالت نیرز مردير  VPPمجبرور
میشود از ديزل ژنراتور گرانقیمت برای جبران اين کمبود تولید بهرره
بگیررد (سرناريوی نرامطلوب) .در مرورد مطالعراتی ( ،)1ايرن اتفرراق در
ساعات  14 ،13و  21به ترتیب به ازای سرناريوهای  3 ،2و  4رخ داده
است که در قبال آن ،مدير  VPPمجبور میشود به ترتیرب بره میرزان
متوسط  2 ،157و  69کیلوواتساعت از ديزل ژنراتور در جبران کمبود
تولید ائتالفش کمک بگیرد (شکل (.))8
در ساعاتی که پیشبینی میشود قیمت برق به بیشرترين میرزان خرود
خواهد رسید ،مدير  VPPسعی میکند کره برا توجره بره قابلیرتهرا و
انعطافپذيری منابع  DERتحت اختیارش و آنچه کره از تولیرد منرابع
اتکاناپذيرش پیشبینی نموده ،بیشترين پیشنهاد تولید را در روز اجرای
بازار (روز قبل از بهرهبرداری) به بهرهبردار بازار ابراز نمايد .اين موضرو
با مقايسه شکلهای ( )4و ( ،)7به خوبی قابل استنباه است.
در نهايرت ،سررود انتظرراری  VPPدر حالررت ريسررک-خنثری ،برابررر بررا
 9431/5دالر و مقررردار شررراخ  CVaRآن برابرررر  7830/90دالر
محاسبه شرده اسرت .چنانچره در مرورد ( ،)1مردير  VPPبره صرورت
ريسکگريز (با  )   0.85عمل نمايد در اين صرورت مقردار سرود و
ريسک تصمیمات وی بره ترتیرب برابرر برا  9008/92و  8256/52دالر
خواهد شد که اين مقادير حاکی از آن است که مدير  VPPحاضر است
به ازای تحمل ريسک کمتر ،سود انتظاری کمتری به دست آورد.

حاضر است به ازای تحمل ريسک کمتر ،سود انتظاری کمتری به دست
آورد.
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 10026/034دالر (با مقدار  CVaRبرابر با  8545/11دالر) بره دسرت
آمد که از آن ،مقدار  9088/49دالر سهم  VPPو مقردار  937/54دالر
سهم تجمیعکننده بار میباشد.
در جدول ( )5نتايج حاصل از انجرام مرورد مطالعراتی ( )3برا يکرديگر
مقايسه شده اند .همان طور که مالحظه میشود ،تشکیل ائتالف که بره
معنی افزايش تعداد اعضا و تنو بخشی فناوری میان آنهرا اسرت سربب
میشود که مدير ائتالف کنترل بهتری بر زمانبندی تولید اعضای خود
داشته و از ويژگی مثبت برخی از اعضا برای پوشش ويژگی منفی ساير
اعضا به نفع مجموعه ائتالف خود بهره بگیرد.

)Time Period (hour

شکل ( :)9زمانبندی بهينه قطعبار تجميعکننده بار به ازای   0
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سطح ريسکپذيری

ريسکپذير
)( 0

ريسکگريز
)( 1

سود  VPPبه طور انفرادی

9431/50

9008/92

سود  LAبه طور انفرادی

1044/80

945/129

مجمو سود انفرادی  VPPو LA
پیش از تشکیل ائتالف

10476/30

9954/05

سود کل  VPPو LA
پس از تشکیل ائتالف

10509/18

10026/034

سود مازاد

32/87

71/98

)Time Period (hour

شکل ( :)10زمانبندی بهينه قطعبار تجميعکننده بار به ازای   0.85
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)Hourly Energy (MWh

نتايج مورد ( :)3با اجرای مدل تصمیمگیری ائتالف حاصل از  VPPو
تجمیع کننده بار ،نکات ارزشمندی قابل استنباه است .همان طور کره
در نتايج موارد مطالعاتی ( )1و ( )2مالحظه شد ،سود انتظاری  VPPو
تجمیعکننده بار به طور انفرادی و به ازای    0به ترتیرب برابرر برا
 9431/50و  1044/80دالر تعیین شد .اين در حالی است که در مورد
مطالعاتی ( ،)3سود انتظاری کرل مجموعرهی ائرتالف ( )VPP+LAدر
حالت ريسک-خنثی برابر با  10509/18دالر (با مقدار  CVaRبرابر برا
 7986/25دالر) به دست آمرد کره از آن ،مقردار  9498/05دالر سرهم
 VPPو مقدار  1011/13دالر سهم تجمیعکننده بار مریباشرد .همران
طور که مالحظه میشود ،سود مجموعه ائتالف اين دو نهاد در مقايسره
با مجمو سود انفرادی هر يک از آنها ( 10476/30دالر) ،بیشتر شده
است .اين میزان افزايش سود ( 32/87دالر) را اصرطالحا سرود مرازاد
مینامیم که بیانگر ارزش افزودهی تشکیل ائتالف دو نهاد تجاری VPP
و  LAمیباشد.
حال به اين سوال پاسخ میدهیم که اگر مجموعه ائتالف ()VPP+LA
راهبردی ريسکگريزتر اتخاذ نمايد ،سود مازاد مجموعه چگونره تغییرر
خواهد کرد؟ سود انتظراری  VPPو  LAبره طرور انفررادی و بره ازای
   0.85به ترتیب برابر با  9008/92و  945/129دالر تعیین شرد.
اين در حالی اسرت کره در مرورد مطالعراتی ( ،)3سرود انتظراری کرل
مجموعررهی ائررتالف ( )VPP+LAدر حالررت ريسررک-گري رز برابررر بررا

همان طور که مالحظه میشود ،سود مجموعه ائتالف ايرن دو نهراد در
مقايسه با مجمو سود انفرادی هر يرک از آنهرا ( 9954/05دالر) ،بره
میزان  71/98دالر بیشتر شده است .نکته قابرل توجره در کشرف ايرن
نکته اين است که میزان سود مازاد در حالت ريسرک-گريرزی بریش از
مقداری است که در حالت ريسک-خنثی به دست آمد .دلیل اين امر را
میتوان در شکل ( )11مشاهده نمود .اين شکل حاکی از آن اسرت کره
انرژی قطع شده مازاد تولید واحدهای اتکاناپذير کاهش يافتهاند و ديزل
ژنراتور که هزينه تولید بااليی دارد ( 200دالر بر مگاواتساعت) نیرز در
طور دوره برنامهريزی ،به هیچ وجه روشن نشرده اسرت .ضرمن اينکره،
تعامالت درونی میان اعضای ائتالف يعنی خريد و فروش میان DERها
سبب میشود که در يک سازوکار اقتصادی ،مجموعرهی ائرتالف ،سرود
بیشتری کسب نمايد.
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شکل ( :)12زمانبندی بهينه قطعبار تجميعکننده بار در مورد ()3

نتايج مورد ( :)4با لحاظ کردن بازار زمان-حقیقی ،سود انتظاری کرل
مجموعررهی ائررتالف در حالررت ريسررکگري رزی (  )   0.85برابررر بررا
 10513/62دالر (با مقدار  CVaRبرابر برا  8559/066دالر) مریشرود
که از آن ،مقدار  9434/288دالر سهم  VPPو مقدار  1079/331دالر
سهم تجمیعکننده برار اسرت .الزم بره ذکرر اسرت کره در ايرن حالرت
هیچگونه قطع تولیرد اضرافی واحردهای اتکاناپرذير رخ نرداده و واحرد
گرانقیمت ديزل ژنراتور نیرز اسرتفاده نمریشرود .ضرمن اينکره سرود
انتظاری کل نیز افزايش پیدا نموده است.
در شکل ( ،)13نمودار مرز کرارا کره در مسرائل برنامرهريرزی تصرادفی
مبتنی بر مديريت ريسک ،بیانگر مصالحهی بین میزان سود انتظراری و
ريسک مرتبط با آن میباشد ،نشان داده شرده اسرت .ايرن نمرودار بره
سادگی سطوح مختلف ريسک-گريزی فرد تصمیمگیر (در اينجا ،ائتالف
 )VPP+LAو تبعات مالی آن را در اختیار وی قرار میدهد تا به کمک
آن ،تصررمیمی را اتخرراذ نمايرد کرره سررود انتظرراری و ريسررک ناشری از
دستیابی به چنین سودی در نهايت برای مجموعه ائتالف مرورد قبرول
باشد.
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شکل ( :)13نمودار مرز کارا منتج شده از اجرای مورد مطالعاتي ()4

 -5نتيجهگيری
در اين مقاله ،به بحث مدلسازی رياضی اعضای تشکیلدهنده نیروگراه
مجازی و نحوه مشارکت وی در بازار روزفروش و برازار زمران-حقیقری
برق پرداخته شد .همچنرین چگرونگی تشرکیل ائتالفری بزرگترر میران

)Expected Profit ($

 =0.4

1.07

سپاسگزاری
نويسندگان اين مقاله از همفکری جناب آقای دکتر محسن پارسرامقدم
کمال سپاسگزاری را دارند.
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 VPPو تجمیعکننده بار ( )LAو مشارکت يکپارچه اين دو نهاد تجاری
به طور همزمان در بازار روزفروش و بازار زمان-حقیقری مرورد بررسری
قرار گرفت .در نهايت ،با ارائه يک مدل مطالعراتی ،میرزان سودبخشری
تشکیل چنین ائتالفی ( )VPP+LAدر شربکه هرای توزيرع فعرال کره
امکان رقابت میان نهادهای هوشمند فراهم اسرت ،نشران داده شرد .در
انجام اين کار تحقیقاتی نتايج زير حاصل شده است:
 )1تشکیل ائتالف میان مالکین خصوصی منابع تولید پراکنده و DER
(در قالب  )VPPبه طور حتم سود مازادی را برای مجموعه آنها به
همراه خواهد داشت.
 )2هر چه مدير  VPPريسکگريزتر باشد ،سود مازاد بره دسرت آمرده
بیشتر از زمانی خواهد بود که به طرور ريسرک-خنثری در تعرامالت
تجاری عمل نمايد.
 )3در صورتی که برازار زمران-حقیقری در کنرار برازار روزفرروش بررق
پیادهسرازی شرده باشرد در ايرن صرورت مشرارکت  VPPبره طرور
همزمان در اين دو بازار مزايای جالب توجهی را بره همرراه خواهرد
داشت که عبارتند از:
الف) در شرايطی که فقط بازار روزفروش فعال باشد ،سناريوهايی ممکن
است وجود داشته باشند که بره ازای آنهرا مردير  VPPبره نراگزير
تصمیم بگیرد تا بخشری از مرازاد تولیرد منرابع اتکاناپرذير (برادی و
خورشیدی) خود را قطع نمايد .امرا در صرورت وجرود برازار زمران-
حقیقی ،نه تنها میتواند به راحتی اين میزان انرژی را به بازار عرضه
نمايد بلکه میتواند به سود مازاد نیز دست پیدا کند.
ب) در صورت فعال بودن بازار زمان-حقیقی ،مدير  VPPهرگز به ازای
سناريوهايی که کمبود شديد تولیرد منرابع اتکاناپرذير را بره دنبرال
دارند ،واحد ديزل ژنراتور خود را که راندمان پايینی داشته و هزينره
تولید بااليی به همراه دارد ،روشن نخواهد کرد؛ بلکه میرزان کمبرود
تولید خود را از طريق خريد از بازار زمان-حقیقی به راحتی جبرران
خواهد نمود و اين نیز نسبت بره حالرت قبرل ،سرود مرازادی بررای
مجموعه ائتالف  VPPبه همراه خواهد داشت.
ج) فررارا از مزايررای بررازار زمرران-حقیقرری در پوشررش اقتصررادی
عدمقطعیتهای حاصل از تولید واحدهای اتکاناپرذير ،ايرن برازار در
حقیقت يک منبع رقابتی انررژی اسرت کره بره مردير  VPPاجرازه
میدهد تا مصرف بارهای منعطف خود و در نتیجه مطلوبیت آنها را
افزايش دهد و همچنین تولید مولدهای گازسروز خرود و در نتیجره
هزينه سوخت آن ها را کاهش دهد .در مجمو  ،اتخاذ ايرن راهبررد،
منافع اقتصادی قابل توجهی را برای کرل مجموعره ائرتالف  VPPو
تجمیع کننده بار ( )LAو در نتیجه يکايک اعضای آن در بر خواهرد
داشت.

ضمايم :عالئم و اختصارات

 :شماره بارهای منعطف
 : eشماره سیستمهای ذخیرهساز انرژی

ب) مقادير ثابت
 : ai , bi , ciضرايب تابع هزينه تولید مولد ديسپچپذير
 : a , b , cضرايب تابع مطلوبیت بار منعطف
 : EG Diesel ,maxحداکثر انرژی قابل عرضه ديزل ژنراتور در يک ساعت
(.)MWh
 : C Dieselهزينه تولید ديزل ژنراتور (.)$/MWh
 :   /  ضريب افزايش/کاهش قیمت بازار زمان-حقیقی نسبت به
قیمت بازار روزفروش برق (به ترتیب کوچکتر/بزرگتر از يک).
 : RTيک پارامتر باينری ثابت (مقدار  1يعنی حضور در بازار زمان-
حقیقی و مقدار صفر يعنی عدم حضور در اين بازار)
 : سطح اطمینان در محاسبه شاخ CVaR
 : ضريب وزنی برای ايجاد مصالحه میان تابع سود و شاخ CVaR

پ) پارامترها
 : dtمدت هر دوره زمانی  1( tساعت)

LC ,0
 : Cntwهزينه اولیه عقد قرارداد قطع بار تجمیعکننده بار ()$
 : QntLCظرفیت قطع بار قرارداد  nتجمیعکننده بار ()MW
 : Dnmax / Dnminحداقل/حداکثر مدت قطع بار در طول روز ()h
 : NnLC ,maxحداکثر تعداد اعمال قطع بار قرارداد  nدر يک روز

ت) متغيرهای پيوسته
 : PGitwتوان تولیدی مولد ديسپچپذير ()MW
 : EGitwانرژی تولیدی مولد ديسپچپذير در هر ساعت ()MWh
ST
 : Citwهزينه راهاندازی تحمیل شده به مولد ديسپچپذير ()$
) : Citw ( EGتابع هزينه تولید مولد ديسپچپذير ()$/MWh
 : PL twتوان مصرفی بار منعطف ()MW
 : EL twانرژی مصرفی بار منعطف در هر ساعت ()MWh
) : U tw ( ELتابع مطلوبیت بار منعطف ()$

 : PSed / PSecتوان شارژ/دشارژ ذخیرهساز ()MW
 : ESetwانرژی تبادلی ذخیرهساز ()MWh
)  : Cetw ( ESSهزينه بهرهبرداری تحمیل شده به ذخیرهساز ()$
 : PtDAتوان پیشنهادی در هر ساعت (مجمو پلههای کمیت در راهبرد
پیشنهاددهی قیمت) برای مشارکت در بازار روزفروش ()MW
 : PtwLCتوان پیشنهادی قطع بار توسط تجمیعکننده بار به بازار
روزفروش برق در هر ساعت و به ازای هر سناريو ()MW
LC
 : Ctwهزينه تحمیل شده قطع بار به تجمیعکننده بار ()$
curt
 : PW jtwاضافه توان مستهلک شده واحد بادی در هر ساعت ()MW
curt
PVktw

 :اضافه توان مستهلک شده واحد  PVدر هر ساعت ()MW
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DA
 : twقیمت بازار روزفروش برق در ساعت  tو سناريوی )$/MWh( w



 : EBtwانرژی فروخته/خريداری شده به/از بازار زمان-حقیقی
/ EBtw
()MWh

 : PWjtwتوان پیشبینیشده واحد بادی در سناريوهای مختلف ()MW

Diesel
 : EGtwانرژی تولیدی ديزل ژنراتور در مواقع اضطراری ()MWh

 :  wاحتمال سناريوی w

 : PVjtwتوان پیشبینیشده واحد  PVدر سناريوهای مختلف ()MW
 : Owجايگاه ترتیبی سناريوی w

 : CSTiهزينه راهاندازی مولد ديسپچپذير ()$
 : NiST,maxحداکثر تعداد  Start/Stopروزانه مولد i

 : PGimax / PGiminحداقل/حداکثر توان تولیدی مولد )MW( i
 : PLmax / PLminحداقل/حداکثر توان مصرفی بار منعطف ()MW
 : r drop / r pickupنرخ افزايش/کاهش مصرف بار منعطف ()MW/h
 : E minحداقل انرژی مصرفی روزانه بار منعطف ()MWh
 : PSed ,max / PSec,maxحداکثر ظرفیت شارژ/دشارژ ذخیرهساز ()MW
 : ed / ecراندمان شارژ/دشارژ ذخیرهساز

 : VPPسود  VPPدر هر سناريو ()$
w
 : بیشترين سود در بدترين سناريو  -معادل با شاخ )$( VaR
 :  wمتغیر کمکی برای اندازهگیری فاصله بین سود در سناريوی  wو
بیشترين سود در بدترين سناريو (يعنی  ،)VaRزمانی که مقدار
اين سود کمتر از  VaRباشد.

ث) متغيرهای باينری
 : vitwوضعیت  on/offمولد ديسپچپذير (عدد  1يعنی )on
 : untwوضعیت فعال شدن قرارداد قطع بار (عدد  1به معنی اجرايی
شدن قرارداد مورد نظر است)
 : yntwمشخ کننده ساعت شرو قرارداد ( nعدد  1يعنی شرو )
 : zntwمشخ کننده ساعت خاتمه قرارداد ( nعدد  1يعنی خاتمه)

 : ESemax / ESeminحداقل/حداکثر ظرفیت مخزن ذخیرهساز ()MWh
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الف) مجموعهها
 : tشماره دورههای زمانی بر حسب ساعت (بین  1تا )24
 : wشماره سناريوها
 : nشماره قراردادهای قطع بار توافق شده با تجمیعکننده بار
 : iشماره مولدهای مقیاس کوچک ديسپچپذير

 : Cemهزينه بهرهبرداری ذخیرهساز ()$/MWh
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زيرنويسها
1

Virtual Power Plant
Endogenous
3
Load Aggregator (LA)
4
Information Gap Decision Theory
5
Robust Optimization
6
Cross-regional
7
Exogenous
8
Stochastic Dominance Constraints
9
Heterogeneous
10
Utility Function
11
Piecewise linear
12
State-transition equation
13
Self-scheduling model
14
Load Curtailment
15
Non-anticipativity constraint
16
Real-time Market (or Balancing Market)
17
Trading floor/arena
18
Stochastic Programming
19
Hybrid Company/Entity
20
Mixed Integer Quadratically Constrained Program
21
Mixed-Integer Linear Programming Problem
22
Risk-averse
23
Risk-neutral
 متعهد است، همانند هر تولیدکننده يا خريدار برقVPP مدير
که توان ابراز شده خود به بازار برق را در روز بهرهبرداری (يعنی
. برآورده نمايد،)يک روز بعد از اجرای بازار روزفروش
25

Curtail
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