رویکرد تحلیلی در تعیین میزان بهینهی قراردادهای پیشفروش

 -1کارشناسی ارشد -گروه برق – دانشکدهی مهندسی  -دانشگاه فردوسی مشهد  -مشهد -ايران
h_mashhadi@um.ac.ir

 -2استاد -شرکت برق منطقهای خراسان  -مشهد -ايران
m.golmakani@Krec.ir

چکیده:

با توجه به ساختارهای متفاوت بازار برق در نقاط مختلف دنیا و امکان عقد قراردادهای دوطرفه ،ميیتيوان بيه بررسيی و

تنظیم قراردادهای پیشفروش پرداخت .در این ساختار شركت تولیدی میتواند عالوه بر شركت در بازار پیشفروش در بازار روزانيه
نیز مشاركت داشته باشد .این شركت با هدف بیشینهسازی سود و با فرض مشخص بودن قیمت در بازار پیشفروش بایستی میيزان
فروش به این بازار را تعیین نماید .این شركت عالوه بر این میتواند در بازار روزانه نیز مشاركت نماید .بنابراین در تعیین حجم فروش
به بازار پیشفروش بایستی مصالحهای بین فروش به دو بازار بر روی افق زمانی مورد مطالعه صورت گیرد .در این مقاله مسالهی مورد
مطالعه (بیشینهسازی سود) با رویکردی تحلیلی به صورت یک مسالهی بهینهسازی تصادفی 1برای مناقصهی تمایزی 2فرميو بنيدی
میگردد .در این رویکرد مسالهی بهینهسازی مطرح شده به كمک شرایط كاهن -تاكر 3مورد بررسی قرار گرفته و به تحلیل حاليت-
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همراه با تجديد ساختار اقتصادی صنعت برق مسائل جديددی در
حوزههای مختلف بهرهبرداری و برنامهريزی صدنعت بدرق مطدر
شدهاند .اغلب اين مسائل به دلیدل دددد دسترسدی بده ات ددا
کامل دربارهی قیمت بازار و رفتار دوامل در بازار ،مسائل پیچیده-
ای هستند که بايستی با فرضیا معقولی مدلسازی شوند .يکی از
مسائلی که شرکتهای تولیدی ( )GenCosدر محیط بدازار بدا ن
مواجه میشوند ،مسالهی قیمتدهی در بدازار روزانده و همچندین
دقد قراردادهای دوترفه جهت پیشفروش انرژی الکتريکی مدی-
باشد .در هنگاد دقد قراردادهای پدیشفدروش بدرای مدد زمدان
معینی در يندهی نزديك نیاز به دانستن ات دا و رفتار قیمدت
بازار روزانه میباشد .به دالئل مختلفی رفتار قیمت بدازار رفتداری
غیر قطعی و همراه با دددقطعیت مدیباشدد و از ايدنرو مسدالهی
تصمیمگیری برای بستن قراردادهای پیشفروش با دشواریهدايی
روبرو است .در ] [1به منظور مدلسازی دددقطعیتهدا از درخدت
سناريو استفاده گرديده و فرمولبندی مسالهی بیشینهسازی سود
در دو نوع مناقصهی يکنواخت و تمايزی صور پذيرفته است .در
] [2مساله از ديدگاه شرکت توزيع مورد بررسی قرار گرفته است.
در ] [2تابع هدف کمینهسازی هزينهی شرکت توزيع با توجه بده
دقد قراردادهای پیشخريد میباشدد کده در ن همانندد ] [1بده
منظور مدلسازی دددقطعیتها از درخت سناريو استفاده گرديدد.
در ] [3نیز با استفاده از سناريوی درخت بده تنظدیم قراردادهدای
پیشفروش پرداخته شده است بدا ايدن تفداو کده در مدد يدك
نیروگاه بی به دنوان تابع هدف در نظر گرفته شدهاسدت .در ]4
[مسالهی پیشدنهاد قیمدت و حدداک ر کدردن سدود بدا فدر در
دسترس بودن توزيع تصادفی منحنی پیشنهادی رقبا بده صدور
يك مسئلهی بهینهسازی تصادفی مدل شده است .بدا اسدتفاده از
اين ات دا منحنی پیشنهاد قیمت شرکت مورد نظر به گونهای
تعیین میشود تا امید رياضی سود ن با توجه به مددل تصدادفی
رقبا بیشینه شود .در ] [5فر شده است که تابع توزيع چگدالی
احتمال قیمت تسدويه بدازار )  m ( 4بدرای سدادت مدورد نظدر در
دسترس است .تدابع هددف در نظدر گرفتده شدده در ] ، [5سدود
شرکت تولیدی میباشد .در اين مرجع هیچ قیدی در نظر گرفتده
نشددده اسددت و مسدداله بددرای مناقصددهی تمددايزی و يکنواخددت
فرمولبندی و با رويکرد تحلیلی مورد بررسدی قدرار گرفتده اسدت.
همچنین در اين مقاله به تحلیل مدديريت ريسدك نیدز پرداختده
شده است .در ] ، [6تمرکز اصلی بر روی استراتژی تولید کنندهها
در بازار برق میباشد .در اين مقاله بر مبنای رفتار تصادفی قیمت

بددازار ،ات دددا گذشددتهی بددازار را بددر روی يددك توزيددع نرمددال
لگاريتمی منطبق کرده است و پارامترهای تدابع چگدالی احتمدال
قیمت بازار را تعیین کرده اسدت .در ] ، [6از زمدون کلمدوگرف-
اسمیرنوف 5جهت تعیین صحت اين انطباق استفاده کدرده اسدت.
در ] [7به تخصیص توان بین بازارهای پیشفروش ماهانده (نظیدر
قراردادهای دوترفه ،6قراردادهای فدروش در يندده ،7قراردادهدای
پشن )8و بازار روزانه مدیپدردازد .هددف ايدن مقالده پیدداکدردن
استراتژی بهینه با فر ات ع از قیمت بازارهدای پدیشفدروش و
قیمت پیشبینی بازار روزانه است .در اين مقالده از روش برنامده-
ريزی پويای دوگانه 9جهت حل مسالهی بهینهسازی فوق استفاده
شده است .در ] [8به ارائهی يك مدل تصادفی بده منظدور بهدره-
برداری سیستم برق -بی در بازار رقابتی مدیپدردازد .ايدن مددل
شامل تولید خود نیروگاه برق بی و تنظیم قرارداد پیشفروش به
منظور تحويل انرژی در ينده در مقابله با ريسك میباشد .هددف
استفاده از اين مدل بیشینهسازی سود تولیدکنندده و کدمکدردن
ريسك اقتصادی در تقابل با واقعیدت قیمدت بدازار روزانده و بدازار
پیشفروش است .در ] [9قیمدت بدازار بدرق را در کشدور کلمبیدا
وابسته به منابع تولید برق بی میداند .شدرکتکننددگان در بدازار
بدده منظددور کدداهش ريسددك نوسددانا قیمددت ،تمايددل بدده بسددتن
قراردادهای پیشفروش و روزانه دارند .در اين مقالده تدابع هددف،
بیشینهسازی توامان سود شرکتکننده در بازار و مصرفکنندگان،
با درنظر گرفتن قراردادهای فصلی پیشفروش میباشدد .در ]10
[هدف از تنظیم و تراحی بهینهی برنامدهی توسدعهی تولیدد بدر
روی افق زمانی مورد مطالعه ،ايجاد تعادل دينامیکی بین درضه و
تقاضای انرژی و همچنین تضمین دستیابی به سود مدورد انتظدار
توسط واحدهای تولیدی است .در اين راستا دددقطعیتهای بار و
ظرفیت سیستم در قالب دو فرايندد تصدادفی ،مددلسدازی شدده
است .همچنین دينامیدك قیمدت بدازار و تدا یر متقابدل ن روی
برنامهريزی توسعهی تولید مورد توجه قرار گرفته اسدت .در ][11
از شبکههای دصبی پیشرو با بهینهسازی مدوزش ژنتیکدی بدرای
پیشبینی قیمت کوتاهمد تراکم گرهی برق در ندواحی مختلدف
يك بازار برق در مقیاس وسیع استفاده شده است.
در اين مقاله با رويکردی تحلیلی به بیشدینهسدازی سدود بدا
وجود قراردادهای پیشفروش در فضای رقابتی صنعت بدرق مدی-
پددردازيم .متریرهددای مسددالهی بیشددینهسددازی سددود بددا وجددود
قراردادهای پیشفروش شامل تعیین میزان بهیندهی قراردادهدای
پیشفروش ،شرکت در بازار روزانه و قیمدتدهدی بهینده در ايدن
بازار میباشد .در هنگاد دقد قرارداد توسط شرکت کننده در بازار،
پارامتر مهم با در نظر گرفتن يندهی بازار روزانه ،تعیین بهیندهی

قبل از فرمولبندی مسدالهی مدورد مطالعده بده معرفدی نمادهدای
مربوته میپردازيم.
 : قیمت پیشنهادی شرکت تولیددی (واحدد پدول بدر مگداوا
سادت)
 :  mقیمت تسويهی بازار (واحد پول بر مگاوا سادت)
 :  forwardقیمت پدیشفدروش اندرژی (واحدد پدول بدر مگداوا
sell

سادت)
 : Qbilateralمیدددزان پدددیشفدددروش تدددوان در قدددرارداد پدددیش-
sell

فروش(مگاوا )
 : Gsellمیزان فروش توان به بازار روزانه (مگاوا )
)  : C( pتابع هزينهی واحد شرکت تولید اندرژی (واحدد پدول بدر
سادت)
)  : f m ( xتابع چگالی احتمال قیمت تسويهی بازار
)  : Fm ( xتابع توزيع تجمعی قیمت تسويهی بازار
 : Timeدورهی زمانی مورد مطالعه

BGenco

در معادله ( )1ترد  G میزان در مد ناشی از فدروش اندرژی
به بازار روزانه میباشدد .تدرد   forwardQbilateralمعدینکننددهی
sell

sell

میزان در مد ناشی از فروش انرژی در بازار پیشفروش است و در
انتها نیز ترد )  C( G   Qbilateralمبین میدزان هزيندهی تولیدد
sell

توان جهت مشارکت در هر دو بازار روزانده و پدیشفدروش اسدت.
معموال در بازارهای انرژی الکتريکدی ،قراردادهدای دوترفده روی
بازه های زمانی مشخصدی در روز مانندد پیدك ،غیدر پیدك يدا بده
صور قرارداد بار پايه تعريف میشوند] .[12بنابراين در رابطدهی
باال محاسبا بر اساس بازهی زمانی مورد نظر (بده دندوان م دال
بازهی زمانی پیك) انجاد میشود و سود شدرکت تولیدد کنندده از
ضرب دوره زمانی مورد مطالعه (  ) Timeدر سود بدست مدده در
يك سادت محاسبه میشود.
 G نیز به صور زير قابل محاسبه است.
m  

()2

m  

G
sell


G  
0



متریر  G مشخصکنندهی پذيرش يا دددپدذيرش پیشدنهاد
شرکت تولیدی در بازار روزانه میباشد که با توجه به رابطهی ()2
تابع  و   mمیباشد .بر اساس رابطهی ( )2بده سدادگی ديدده
مددیشددود کدده  G يددك متریددر تصددادفی اسددت کدده بددا احتمددال
)  ( 1  Fm (  tبیشددتر بددودن قیمددت تسددويهی بددازار از قیمددت
پیشددنهادی شددرکت تولیدددی) Gsell ،و بددا احتمددال ) ( Fm (  t
کمتر بودن قیمت تسدويهی بدازار از قیمدت پیشدنهادی شدرکت
تولیدی) ،صفر میشود .بدا توجده بده تبیعدت تصدادفی BGenco
مطابق رابطهی زير مساله بدر اسداس بیشدینهسدازی ايدن متریدر
فرمولبندی میشود.
()3

) ( x )dx



m

  BGenco f 

(Max E( BGenco )  Max
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 -2فرمو بندی مسالهی مورد مطالعه
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میزان توان پیشفروش میباشد .به دبار ديگر میزان مشدارکت
در بددازار روزاندده و قیمددتدهددی بهیندده در ايددن بددازار بدده دنددوان
متریرهای فردی مساله میباشند که تنها نشداندهنددهی مقدادير
متوسط مشارکت در بازار روزانه میباشند.
همچنین در اين مقاله با معلود فدر کدردن تدابع چگدالی
احتمال قیمت تسدويهی بدازار (  )  mبدرای بدازهی زمدانی مدورد
مطالعه (م بدازهی پیدك) فرمولبنددی مسداله بدر مبندای تدابع
چگالی احتمال و تابع توزيع تجمعی قیمت تسدويهی بدازار انجداد
میشود .تابع توزيع تجمعی نشداندهنددهی احتمدال پدذيرش يدا
دددپذيرش قیمت پیشنهادی شرکت تولیدی در بازار روزانه می-
باشد.
در ادامهی اين مقاله يك شرکت تولیدی که قابلیت شدرکت
در بازار پیشفدروش و فدروش بده بدازار روزانده را دارد ،بدا فدر
معلودبودن توزيع قیمت تسويهی بازار (  )  mدر نظر مدیگیدريم.
فرمولبندی تابع سود برای مناقصهی تمايزی به صدور تحلیلدی
ارائه میشود .پس از فرمولبندی ،جهت حل مسالهی بهینهسدازی
مورد نظر با استفاده از شرايط کاهن -تداکر بده تحلیدل و بررسدی
شرايط مختلف میپردازيم .چنین رويکردی به مسالهی مورد نظر
قادر به ارائهی تصويری روشن از شدرايط مختلفدی اسدت کده در
دمل ممکن است رخ دهد و در ايدن مقالده بده دندوان رويکدردی
جديد مطر میگردد.

 : BGencoسود شرکت تولیدی مورد مطالعه (واحد پول)
از نجا که قیمدت اندرژی خريدداری شدده در بدازار تمدايزی
متفاو با قیمت فروش اندرژی مدیباشدد ،اگدر چنانچده شدرکت
تولیدی قصد مشارکت در مناقصهی تمايزی را داشته باشد مقددار
سود برای يك دورهی زمانی مشدخص بده صدور زيدر محاسدبه
میشود:

بددا جايگددذاری معادلددهی ( )1در رابطددهی ( )3و اسددتفاده از
رابطهی ( )2خواهیم داشت:


Max , E( BGenco )  (   f ( m )dm )Gsell
G ,Q
sell

bilateral
sell

()4

) f (  m )d m





بسته به شرايط فعال يا غیر فعال بودن قیود مسداله (روابدط
 8 ،)8 -6حالت مختلدف مدیتواندد رخ دهدد کده در ادامده فقدط
خ صهی نتايج ارائه میگردد.
حالت او 1   2   3  0 :

  forwardQbilateral  C( Gsell  Qbilateral )( 
sell

sell

sell



0

sell

* Qbilateral* , Gsellهر دو مقادير م بتی اختیار میکنند .در دین
با توجه به توزيع قیمت تسويهی بازار میتوان ( )4را با کمی
سادهسازی و با استفاده از تعريف تابع توزيع تجمعی قیمدت بدازار
روزانه به صور زير نوشت:
)) E( BGenco )  G sell ( 1  Fm ( 

Max
sell

(5
)

حال تمامی ظرفیت واحد تولیدی در دو بازار به فروش نمیرسدد.
مقادير بهینهی متریرهای تصمیمگیری از روابط زير بدست مدی-
يند:
 *   forward

Gsell ,Qbilateral ,

))   forwardQbilateral  C( G sell  Qbilateral )( 1  Fm ( 
sell

sell

()10

sell

) 2Fm ( 
*

sell

sell

))  C( Qbilateral )( Fm ( 

 *   forward

sell

 
sell

2
) * 2Fm ( 

()11
قیود مسالهی بهینه سازی فوق به صور زير میباشد.
()6
()7

Qbilateral  Gsell  Gmax
sell

()12

Qbilateral  0
sell

()8
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قید ( )6مبین اين مطلب است کده بايسدتی مجمدوع میدزان
مشارکت توان در بدازار روزانده و پدیشفدروش کمتدر يدا مسداوی
حداک ر توان تولیدی واحد نیروگاهی باشدد .قیدود ( )7و ( )8نیدز
مبین اين نکته است کده بايسدتی میدزان پدیشفدروش تدوان در
قرارداد پیشفروش و فروش توان در بدازار روزانده همدواره مقددار
م بتی داشته باشد.

 -3بررسی شرایط بهینگی كاهن -تاكر
به منظور حل مسالهی بهینهسازی مقید فوق که تدابع هددف ن
معادلهی ( )5و قیود ن معدادال ( )7(،)6و ( )8مدیباشدد ،ابتددا
تابع الگرانژ را نوشته و سپس اقداد به حل مسالهی بهیندهسدازی
مینمايیم.

()9

Gsell ( 1  Fm (  ))   forwardQbilateral

sell
sell


 C( G  Q

)) )( 1  Fm ( 
sell
bilateral


sell


L  


C
(
Q
()
F
(

))


(
Q

G

G
)
bilateral

m
1
bilateral
sell
max


sell
sell


)   2 ( Qbilateral )  3 ( Gsell



sell
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sell

) * f m ( 

Qbilateral* 
sell

) *  *  2 Fm ( 

در اين حالت فقط کافی است *  را بدسدت ورده و سدپس
*

Gsell  0

  forward

)) * ( 1  Fm ( 

*

G sell* 

, G sell

*Qbilateral
sell

بدسددت مددی ينددد .اگددر تددابع هزينددهی واحددد

تولیدددددددی را بدددددده صددددددور تددددددابع درجدددددده دود
( C( G )  G 2  G  ريال بر سادت) در نظر بگیريم نگداه
بیشینه هزينهی افزايشی واحد را بدا پدارامتر  Ic maxو بده صدور
 Ic max  2Gmax  نمايش میدهیم .به منظور برقراری قیدد
( )6با استفاده از جمع روابط ( )10و ( )11نامساوی زيدر بايسدتی
برقرار باشد.
 *  Ic max

()13

همانطور که مشاهده میگردد بده منظدور برقدراری قیدد ()7
بايستی قیمت پیشنهادی کمتر از بیشینه هزينهی افزايشی واحد
باشد.
به تور مشابه به منظور برقراری قید ( )8نیدز نامسداوی زيدر
بدست می يد.
 *   forward

()14

sell

از نجدا کدده *   forward  و   *  Ic maxنگداه خددواهیم
sell

داشت:
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)  C( Qbilateral )(  f (  m )d m

در اين حالت هیچ قیدی فعال نمیباشدد .ايدن بددان معندی
اسددت کدده شددرکت در هددر دو بددازار شددرکت مددیکنددد ،زيددرا

()15

sell

به شرط برقراری نامعادلهی ( )15متریرهدای تصدمیمگیدری
مسالهی بهینهسازی از معادال ( )11( ،)10و ( )12بدست مدی-
يند.
حالت دوم1  0 ,  2   3  0 :

بازار بفروشد Qbilateral* ,Gsell* , * .در اين حالت به صدور زيدر
sell

بدست می يند:
()16

()17

) ** ( 1  Fm ( * ))   forward  IcmaxFm ( 
sell

) *2Fm ( 

 *   forward
*  
sell


2
) * 2Fm ( 
)) * ( 1  Fm ( 

()18



) * f m ( 

*Gsell

*Qbilateral
sell

1

حالت چهارم1  0 ,  2  0 ,  3  0 :

در اين حالت قیود ( )6و ( )8فعال است بدين معنی که،
حاصلجمع توان پیشفروش و فروخته شده به بدازار روزانده
برابر بیشینه توان تولیدی واحد مدیباشدد .همچندین فعدال
بودن قید ( )8بیانکنندهی ددد حضور شدرکت تولیددی در
بازار روزانه است ،در نتیجه میزان پدیشفدروش واحدد برابدر
بیشینه توان تولیدی واحد میباشد.

()27

با بررسی جملهی  1*  0خواهیم داشت:

با بررسی جمله
 *  Ic max

()19

در بررسی شرايط قیود ( )7و ( )8به ترتیب خواهیم داشت:
) *  * ( 1  Fm (  * ))   forward  Fm ( 
sell

()21

 forward  Ic max
sell

با توجه به معادال ( )19و ( )21میتوان نتیجه گرفت:
()22

*  forward  
sell

به شرط برقراری نامعادال ( )19و ( )21متریرهای تصمیم-
گیری مساله بهینهسازی از معدادال ( )17( ،)16و ( )18بدسدت
می يند.
حالت سوم1  0 ,  2  0 ,  3  0 :

در اين حالت قیود ( )6و ( )7فعدال اسدت .بددين معندی کده
واحد در بازار پیشفروش شرکت نکرده و به دلت فعال بودن قیدد
( )6فروشی برابر بیشدینهی تدوان تولیددی خدود در بدازار روزانده
خواهد داشت.
()23

در اي ن حالت يکی از شروتی که به شرط برقراری ن واحدد
بیشینه توان خود را در بدازار روزانده مدیفروشدد نامسداوی ()25
(قیمت پیشنهادی بزرگتر از بیشینه هزينهی افزايشی واحد) می-
باشد.

}) *   forward  Ic max Fm ( 

) * 1  Fm ( 

Gsell*  Gmax

 *  Ic max

()25

( * 

sell

()20

با بررسی جملهی  1*  0نیز خواهیم داشت:

()26

) * ){ 2 Fm ( 

sell

Gsell*  0
Qbilateral*  Gmax
sell

0

* 1خواهیم داشت:

()28

 forward  Ic max
sell

در اين حالت يکی از شروتی که به شدرط برقدراری ن
واحد بیشینه توان خود را پدیشفدروش مدیکندد و در بدازار
روزانه شرکت نمیکند ،نامساوی (( )28قیمت پدیشفدروش
بزرگتر از بیشینه هزينهی افزايشی واحد) میباشد.
حالت پنجم1  0 ,  2  0 ,  3  0 :

در اين شرايط قید ( )7فعال است .در اين حالت میدزان
پیشفروش توان صفر خواهد بود و به دلت غیر فعدال بدودن
قید ( )6میزان فروش به بازار روزانه نیز کمتر از بیشینه توان
تولیدی واحد میباشد .در بررسی شرايط برقراری قیود ( )6و
( )8به ترتیب خواهیم داشت:
()29

 *  Ic max

()30

*  

از نجا که  Ic max  2Gmax  در نتیجده نامعادلدهی
( )30يکی از شروتی است کده بده ازای بدر ورده شددن ن
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در اين حالت قید ( )6فعال است .اين بدين معنی اسدت کده
شرکت تمامی ظرفیت يا انرژی قابل تولید خود را میتواند بده دو

()24
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 forward   *  Ic max

Qbilateral*  0

میزان پیشفروش توان صفر خواهد بود و میدزان فدروش بده
بازار روزانه نیز کمتر از بیشینه توان تولیدی واحد میباشد.

و میزان متوسط فروش بده بدازار روزانده کمتدر از بیشدینه تدوان
تولیدی واحد میباشد ،در اين شرايط حالت پنجم برقرار است.
در ناحیه  2با افزايش  ،  forwardمیدزان بهیندهی فدروش از

در اين حالت تنها قید ( )8فعدال اسدت .میدزان فدروش
توان به بازار روزانه صفر خواهد بود و به دلت غیر فعال بودن
قید ( )6میزان پیشفروش توان نیدز کمتدر از بیشدینه تدوان
تولیدی واحد میباشدد .در ايدن حالدت بدا بررسدی جملدهی

تريق دقد قرارداد پیشفروش به صور غیر خطی افزايش و بده
تور همزمان میزان متوسط فروش به بازار روزانه کاهش میيابدد.
اين ناحیه به دو قسمت تقسیم میشود ،ناحیهی قبل از نقطه M
و ناحیددهی بعددد از نقطددهی  . Mدر ناحیددهی قبددل از نقطددهی M
شرايط حالت اول برقرار است زيرا ،فروش به هدر دو بدازار وجدود
دارد اما حاصلجمع فروش به هر دو بازار از بیشینه توان تولیددی
واحد کمتر است .در ناحیهی بعدد از نقطدهی  Mحالدت دود رخ
میدهد زيرا فروش به هر دو بازار وجود دارد و حاصلجمع فروش
به هر دو بازار برابر بیشینه توان تولیدی واحد میباشد.
در ناحیهی  3با توجه به اينکه میدزان پدیشفدروش اندرژی
برابر بیشینه توان تولیدی واحد و متوسط فروش بده بدازار روزانده
صفر میباشد ،شرايط حالت چهارد برقرار میباشد.

حالت ششم1  0 ,  2  0 ,  3  0 :

*  3خواهیم داشت:
*  forward  

()31

sell

در دو حالدددددت باقیماندددددده  1  0,  2  0, 3  0و
 1  0,  2  0, 3  0نیز قیود مسداله سدازگار نیسدتند و
نیازی به بررسی نمیباشد.

 -4بررسی عددی رویکرد تحلیلی در تعیین میزان
بهینهی پیشفروش
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در اين بخش به بررسی دددی مسداله مدورد مطالعده بدرای يدك
شرکت تولید کنندهی انرژی با ظرفیت تولیدد 150مگداوا مدی-
پردازيم .بدينترتیب به کمك روش تحلیلی ارائه شدده مدیتدوان
تا یر کمیتهای مختلف مانند تابع هزينه و قیمت پیشفروش را بر
میزان بهینهی قراردادهای پیشفروش شده و متوسدط مشدارکت
در بازار روزانده مشداهده کدرد .از نجدايی کده اسدتراتژی فدروش
شرکت به مشخصا تابع هزينهی ن وابسته است ،مساله در سه
حالت با توابع هزينهای متفاو مورد مطالعه قرار میگیرد .فدر
بر اين است که قیمت تسويهی بازار در بازهی زمانی مورد مطالعه
دارای توزيدددددع نرمدددددال لگددددداريتمی 10بدددددا پارامترهدددددای
  =10/6352و  =0/0721میباشد]. [1

شکل ( :)1منحنی پیشفروش و فروش به بازار روزانه برای قیمتهای
مختلف پیشفروش واحد تولیدی با تابع هزینهی )C1 ( p

 -4-1مطالعهی موردی یک

 -4-2مطالعهی موردی دو

فر کنید شرکت مدورد مطالعده دارای واحدد تولیددی بدا تدابع
هزينهی زير باشد.

در اين قسمت با فر افدزايش هزيندهی تولیدد ،واحدد تولیددی
دارای تابع هزينهی زير میباشد.

()32

C1 ( p )  150 p 2  1020 p  1680

شکل ( )1میزان بهینهی پیشفروش توان و فروش تدوان بده
بازار روزانه را بر حسب قیمت پیشفدروش (  )  forwardدر بدازهی
sell

 20000تا  65000ريال بر مگاوا سادت نشان میدهد .همانطور
که مشاهده میگردد ،در ناحیهی  1پیشفروشی نخواهیم داشدت
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()33

C2 ( p )  200 p 2  2720 p  44800

شکل ( )2نتايج حل مسالهی مورد نظر را بدا توجده بده تدابع
هزينهی جديد نشان میدهد .تنها ترییر اساسی نسبت به حالدت
قبل در ناحیهی دود و بعد از نقطهی  Mاتفاق میافتد که شرايط
حالت ششم برقرار است زيرا فروش به بازار روزانه صدفر و میدزان
پیشفروش کمتر از بیشینه توان تولیدی واحد میباشد .د وه بدر
اين ،شیب افزايش میزان فروش به بازار پیشفروش در مقايسه بدا
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0

sell

شکل( )1کمتر است بطوریکده ددر
هزينهی گرانتر افزايش میيابد.

ناحیدهی دود بدرای تدابع

شکل ( :)2منحنی پیشفروش و فروش به بازار روزانه برای قیمتهای

مختلف پیشفروش واحد تولیدی با تابع هزینهی )C3 ( p

مختلف پیشفروش واحد تولیدی با تابع هزینهی ) C2 ( p

همانتور که میدانیم ،امیدد رياضدی و واريدانس متریرهدای
تصادفی که دارای توزيع نرماللگاريتمی مدیباشدند (در بخدش 4
فددر کددرديم کدده قیمددت تسددويهی بددازار دارای توزيددع نرمددال
لگاريتمی میباشد) از روابط زير به دست می يد:

فر کنیم شدرکت مدورد مطالعده در ايدن قسدمت دارای واحدد
تولیدی با تابع هزينهی زير باشد.
()34

C3 ( p )  400 p 2  2720 p  44800

اين واحد در مقايسه با دو واحد معرفی شده در زيدر بخدش-
های قبل واحد گرانتری است .تماد موارد مورد بحث بدرای ايدن
واحد همانند قسمت ( )4-2میباشد با اين تفداو کده ديگدر بده
دلت گرانی اين واحد (  )65000 Ic max ناحیهی سدومی وجدود
ندارد .به شکل ( )3توجه کنید.

 -5تاثیر افزایش عدمقطعیتها بر منحنی پیش-
فروش انرژی

()35
()36

/2
2   2

 1 )e

2

E( X )  e  

2

var( X )  ( e

بددا توجدده بدده روابددط فددوق ،اگددر بخددواهیم متوسددط قیمددت
بدازار ))  ( E( Xابددت بمانددد بايسددتی )  2  2(ln( E( X ))  

باشد .در اين صور با ترییر  واريانس ترییر کدرده در حالیکده
متوسط قیمت ابت اسدت .بدا در نظدر گدرفتن مشخصدا واحدد
تولیدی با تابع هزينهی ( )32دوباره به حل مساله مورد نظر می-
پردازيم .شکل ( )4با واريانس  9.0547  10 6را به دنوان مبندا در
نظر میگیريم .به شکلهای ( )5و ( )6توجه نمايید:

افزايش واريانس يك توزيع يا يك جامعه ماری را میتوان هدمارز
با افزايش دددقطعیت دانست ،زيرا دامنهی متریر تصادفی بزرگتر
می شود و احتمال رخداد حالتهای متفاوتی بدرای ن وجدود دارد.
در اين قسمت میخدواهیم بدا ابدت نگهداشدتن متوسدط توزيدع
قیمت بازار روزانه و افزايش واريدانس ايدن توزيدع تدا یر افدزايش
دددقطعیت را بر منحنی پیشفروش اندرژی مدورد ارزيدابی قدرار
دهیم.

شکل ( :)4منحنی پیشفروش برای واریانس 9/0547e6
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 -4-3مطالعه موردی سه
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شکل ( :)3منحنی پیشفروش و فروش به بازار روزانه برای قیمتهای

شکل ( :)6منحنی پیشفروش برای  %12افزایش واریانس
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همانتور که در شکلهای ( )5و ( )6مشداهده مدیگدردد ،بدا
افزايش دددقطعیت (واريانس توزيع قیمت بدازار) نقطدهی شدروع
پیشفروش انرژی از قیمت پايینتدری شدروع مدیشدود و شدیب
منحنی پیشفروش نیز کمتر میشود .اين بدان معندی اسدت کده
افزايش ددددقطعیدت سدبب شدده اسدت پدیشفدروش اندرژی از
قیمتهای پیشفروش کمتری شدروع شدود .بده دبدار ديگدر بدا
افزايش دددقطعیت ،شرکت تولیدی تدرجی مدیدهدد بده دلیدل
ترییرا وسیع در قیمت بازار روزانده ،حجدم بیشدتری از فدروش
خود را به بازار پیشفروش اختصاص دهد.
به تور کلی ابزار تحلیلی ارائه شده در ايدن مقالده مدیتواندد
جهدت بررسددی و تحلیدل پارامترهددای مختلدف تددا یرگدذار مددورد
استفاده قرار گیرد و برای شرايط ديگر حاکم بر بازار تعمیم يابد.

 -6نتیجهگیری
در راستای فروش بهینهی انرژی در بازارهای روزانه و پیشفروش
مبتنی بر قراردادهای دوجانبه ،در اين مقاله:
 مدلسازی دددقطعیتها به روش تحلیلی صور گرفتده و در
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