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 Conjecturalدر اين مقاله از مفهوم تغييرات فرضي( —چكيده 

Variation CV( ها استفاده ي نيروگاهي بهينهبراي تعيين مقدار عرضه
العمل ع، در روش تغييرات فرضي هر نيروگاه عكسشده است. در واق

هاي رقيب به ايجاد تغييرات فرضي در مقدار توليدش را بر اساس نيروگاه
هاي پيشين استخراج اطالعات موجود از بازارهاي برگزار شده در دوره

 CVي تعيين شده توسط روش ي بهينهكند. لذا صحت مقدار عرضهمي
گاه از تغييرات فرضي رقبايش است. در در گرو دقت تخمين هر نيرو

از شاخص لرنر  CVي حاضر، براي بهبود دقت تخمين مقدار مقاله
اصالح شده استفاده شده است؛  شاخص لرنر اصالح شده تابعي از چهار 

ها، حساسيت بار، و اي نيروگاهي حاشيهي بازار، هزينهعامل قيمت تسويه
ايستي توجه داشت كه بدليل انجام ها است. همچنين بسهم بازار نيروگاه

ي خود را اصالح ها به مرور زمان رفتار عرضهمكرر بازار برق، نيروگاه
براي بهبود پاسخ تخمين زده شده از روش آموزش  كنند. در اين مقالهمي

سازي ديناميكي استفاده شده است. در مطالعات موردي انجام شده با شبيه
ثرات آموزش ديناميكي بر رفتار اقتصادي ها به بررسي ارقابت نيروگاه

  شان پرداخته شده است.ها و سود دريافتينيروگاه

بازار برق،تغييرات فرضي،شاخص لرنر اصالح  —هاي كليدي هواژ
 عدم قطعيت ،شده،استراتژي قيمت دهي

 مقدمه   .1

هـا  ميالدي دولت 80ي از نخستين ساليان ظهور صنعت برق تا اوايل دهه    
ي اند. ليكن طي ساليان اخير رويـه مين تقاضاي انرژي الكتريكي بودهمتولي تأ

-محور تأمين انرژي مورد بازبيني قرار گرفته، تا بلكه با تمركز-سنتي و هزينه

ي دولت و رقابتي شدن صـنعت توليـد، انتقـال و    جانبهزدايي از انحصار يك
ديـد  هـاي مغفـول مانـده در محـيط سـنتي در محـيط تج      توزيع برق ظرفيت

ي محور شدن بخش عرضه-ساختار يافته مورد استحصال قرار گيرند. با بازار
ها با هـدف  شود كه نيروگاهانرژي الكتريكي، انرژي به مثابه يك كاال تلقي مي

پردازند. از طرف ديگـر، محـدود بـودن تعـداد     ستد آن ميوكسب سود به داد
-اعمال قدرت بازار را مي ها امكانكنندگان انرژي الكتريكي به نيروگاهعرضه

ي انـرژي از طـرف   دهد؛ به اين ترتيب كه كاهش يـا افـزايش مقـدار عرضـه    
ي بـازار و  نيروگاه برخوردار از قدرت بازار منجـر بـه تغييـر قيمـت تسـويه     

ي گردد. در اين شـرايط، تعيـين مقـدار بهينـه    ها ميريزي توليد نيروگاهبرنامه
ي انـرژي  ي عرضهزار انحصار چندجانبههاي حاضر در باعرضه براي نيروگاه

  الكتريكي حائز اهميتي ويژه است. 
هـا از مـدل   دهـي نيروگـاه  در گروهي از مطالعات پيشين، براي بررسي قيمت

هـا در  شـود كـه نيروگـاه   آل فرض ميآل استفاده شده است. در مدل ايدهايده
اي رقبـا  هي حاشـي دهي و هزينهدهي از اطالعات مربوط به قيمتحين قيمت

-بطور كامال مطلع هستند. اين در حالي است كه اطالعات مربوط بـه قيمـت  

باشند. لذا در مطالعات اخير، دهي رقبا محرمانه بوده و در دسترس عموم نمي
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هـاي موجـود در بـازار    هـا در حضـور نـايقيني   دهي نيروگـاه به توسعه قيمت
-دهي بهينـه را مـي  هاي تعيين استراتژي قيمتروش ]1[ پرداخته شده است

هاي مبتني بر پيش بينـي  روش : ]2[توان در سه گروه عمده دسته بندي كرد
هـاي مبتنـي   )، روشMarket Clearing Price MCP ( قيمت تسويه بازار

هـاي مبتنـي بـر تئـوري     دهـي رقيبـان ، و روش  سازي منحنـي قيمـت  بر مدل
  . ]3،4[بازي

ي ي از دو رهيافـت شـبكه  بيني بر اساس يك، پيشMCPدر روش پيش بيني 
بـه   MCPبينـي  شـود. بـراي پـيش   انجام مي ]5-7 [عصبي و يا سري زماني

ي دوم، از ها نياز داريم. در مطالعات دستهدهي همه نيروگاههاي قيمتمنحني
هـا در حضـور نـايقيني اسـتفاده     دهي بهينه نيروگاهتئوري احتمال براي قيمت

ها بر اسـاس  ي نيروگاهدهي بهينهيمتي سوم، قشده است. در مطالعات دسته
هـا از  اند. در بازار برق تجديد ساختار يافته نيروگـاه تئوري بازي توسعه يافته

. تئـوري  ]8[ي انرژي الكتريكـي برخوردارنـد  جانبه براي عرضهانحصار چند
ها بدنبال تعيين تعادل بازار و لذا تعيين بازي با تحليل رفتار اقتصادي نيروگاه

. در بســياري از ]9[ي نيروگــاه دلخــواه اســتدهــي بهينــهژي قيمــتاســترات
هـا از  سازي تعـامالت اسـتراتژيك نيروگـاه   محور، براي مدل-مطالعات تعادل

در روش تغييـرات فرضـي،   .]10[روش تغييرات فرضي استفاده شـده اسـت  
شود كـه ايجـاد تغييـر    ها به اين ترتيب مطرح ميتعامالت استراتژيك نيروگاه

ي دلخواه با چه پاسخي از طرف رقبـا  كنندهمقدار توليد يك عرضه فرضي در
و  ]11[معرفـي شـده    Frischشود. روش تغييرات فرضي توسـط  مواجه مي

دهي سازي رفتار قيمتو همكاران از اين مفهوم براي مدل Songنخستين بار 
ي انـرژي الكتريكـي اسـتفاده    ي عرضـه ها در بازار انحصار چندجانبهنيروگاه

نمودند. در ادامه، مطالعات بسياري ملهم از روش تغييرات فرضي انجام شـد  
هـا در شـرايط اسـتاتيك و بـر اسـاس      ي نيروگاهدهي بهينهها قيمتكه در آن

مقدار از پيش تعيين شده براي تغييرات فرضي محاسبه شده است. بـا توجـه   
ضي به سـادگي  بيني مقدار تغييرات فربه پيچيدگي و ديناميك بازار برق، پيش

هاي حاضر در بازار روز آينده و يا بـازار  ميسر نيست. از طرف ديگر نيروگاه
تـري  توانند با يادگيري از اطالعات تاريخي بازار به تخمين دقيقتكراري، مي

بـراي تعيـين اسـتراتژي     ]12[از مقدار تغييرات فرضي دسـت يابنـد. لـذا در   
تغييـرات فرضـي اسـتفاده شـده     دهي بهينه از روش يادگيري مبتني بـر  قيمت
  است. 

هـاي  دهـي نيروگـاه  در اين مقاله با استفاده از مفهوم تغييرات فرضـي، قيمـت  
هـاي  تحليل واقع شـده اسـت. نـايقيني   وحاضر در بازار تكراري مورد تجزيه

شوند كه تعادل نـش پيشـنهادي توسـط روش    موجود در بازار برق سبب مي
زار واقعي نباشد. حتي در صـورت وجـود   تغييرات فرضي منطبق بر تعادل با

اطالعات تاريخي مشـترك، هـر نيروگـاه تفسـير خـاص خـود را از شـرايط        

ي قطعي تعادل بازار ميسر نيست. در ايـن  ي بازار داشته و لذا محاسبهگذشته
دهي منطبق بر واقعيت، مقدار تغييرات فرضي بر مقاله براي دستيابي به قيمت

بيني شده است. همچنين براي آموزش ه پيشاساس شاخص لرنر اصالح شد
هاي حاضر در بازار تكـراري، از روش يـادگيري دينـاميكي اسـتفاده     نيروگاه

  شده است.   
ي اين مقاله به صورت زير تنظيم شده است كه در بخش دوم مسئله

شود، سپس در بخش سوم آموزش سازي ميها مدلدهي نيروگاهقيمت
سازي شده ها شبيهبخش چهارم رقابت نيروگاه ها و درديناميكي نيروگاه

  گيري آورده شده است.است و در بخش پنجم نتيجه

 ها در بازاري نيروگاهي عرضهمقدار بهينه  .2

ي كنيم در يك بازار انحصار چندجانبه با ظرفيت انتقال به اندازهفرض مي    
بـه   Dه مقدار ي سيستم بنيروگاه براي تأمين بار ساعت آينده Nكافي بزرگ، 

كنندگان عبـارت   پردازند. تابع معكوس تقاضاي مصرفرقابت با يكديگر مي
  است از:

)1(  . .( )i iP A K D A K q q      
(ضرايب مثبت) به ترتيب عرض از مبدأ و شـيب منحنـي تقاضـا     Kو  Aكه 

هـا  وگـاه ي بازار مفروض به اين ترتيب اسـت كـه نير  كار تسويهوهستند. ساز
ي بازار منحنـي  ي مورد نظرشان را پيشنهاد داده، سپس گردانندهمقدار عرضه

ها را تشكيل داده و از تقاطع آن با منحني تقاضـا تعـادل   ي كل نيروگاهعرضه
ي ي بازار و مقدار عرضـه كند. از آنجائي كه قيمت تسويهبازار را محاسبه مي

-بازار است، لذا هر نيروگاه منفعـت ها در ماحصل رقابت نيروگاه هر نيروگاه

ي خود را به نحوي تنظيم خواهد كرد كه سـود بيشـينه را   طلب مقدار عرضه
 iي نيروگاه دلخـواه  ي بهينهي تعيين مقدار عرضهبه همراه داشته باشد. مسئله

  ام عبارت است از:

)2(  
min max

max . ( )
iq i i i i

i i i

p q C q

q q q

  

   
ـ قيمـت تسـويه    pام، i سـود نيروگـاه   iπ كه  تـابع هزينـه و    Ci(qi) ،ازاري ب

qimax  وqimin  ي و كمينه توليد نيروگاه به ترتيب مقدار بيشينهi  هسـتند. 
  ام عبارت است از: iي توليد نيروگاه تابع هزينه

)3(  ( )i i i i i i iC q c q b q a  21
2  

ي برقـرار اسـت. در ايـن صـورت هزينـه      ai≥0، و ci>0 ،bi>0كه شـرايط  
  ادل است با:ام مع iاي نيروگاه حاشيه

)4(  ( )i i i i i iMC q c q b q   
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  ام داريم: iي نيروگاه ي عرضهي مقدار بهينهبه هر حال، براي محاسبه

)5(  . ( )i
i i i

i i

p
q p MC q

q q

 
   

 
0
 

  با توجه به اينكه:  

)6(  
&

N N

i i j i i
i j j i

D q q q q q
  

     
1 1  

براي محاسبه 
i

p

q




  داريم: 

)7(  . .( ) .( )i
i

i i i

p p D p q p
CV

q D q D q D
     

    
     

1 1
 
iكه تغييرات فرضي 

i

q

q



العمـل رقبـا بـه تغييـر فرضـي در      گر عكسنشان ، 

ي ام است. با توجه به روابط مـذكور، مقـدار بهينـه    iي نيروگاه مقدار عرضه
  ام معادل است با: iعرضه براي نيروگاه 

)8(  .

.( )
i i

i
i i

A K q b
q

K CV c
 


 2

ام هر يك از  i، عالوه بر نيروگاه الزم به ذكر است كه در بازار مفروض
هاي ديگر نيز بدنبال كسب سود بيشـينه اسـت. بنـابر تئـوري بـازي،      نيروگاه

هـاي حاضـر در بـازي غيرمشـاركتي تحـت شـرايط انحصـار        رقابت نيروگاه
ي انجامد. تعادل نش پايدار اسـت چـرا كـه همـه    چندجانبه به تعادل نش مي

ابنـد؛ بـه بيـان ديگـر، اگـر نيروگـاهي       يها به سود بيشـينه دسـت مـي   نيروگاه
ي خود را  بر اساس تعادل نش اتخاذ نكند آنگاه بطور قطـع  استراتژي عرضه

هـا در  ي نيروگـاه ي بهينهي مقدار عرضهمتضرر خواهد شد. لذا براي محاسبه
  تعادل نش داريم:

)9(  

*
*

*

*

*
*

*

min max

*

.

.( )

.

.

.

.( )

. .

.

N N
N

N N

i i i

N

i
i

A K q b
q

K CV c

q

A K q b
q

K CV c

s t

q q q

q D

p A K D







  
  

 

  


 

 



 



1 1
1

1 1

1

2
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عادل نش است. بايستي ها در تي نيروگاهي بهينهبردار عرضه *qكه 

است؛ به عبارت ديگر، سود  *CVمتناظر با  *qتوجه داشت كه تعادل نش 
بدست آمده به ميزان صحت تصور نيروگاه از رفتار رقبايش وابسته است. از 

هاي حاضر در بازار تكراري نسبت به رفتار رقبا طرف ديگر، تصور نيروگاه

كسب سود بيشينه در گرو يادگيري  كند. از اينرو در بازار تكراري،تغيير مي
 از اطالعات تاريخي بازار و اصالح ديناميكي تصور از رفتار رقباست.

  دهيقيمت ديناميكي آموزش  .3
-هاي فروش نيروگـاه ي انرژي الكتريكي، استراتژيدر بازار تكراري عرضه   

 شوند. از آنجائيكه دسـتيابي بـه  ها بر اساس اطالعات تاريخي بازار اتخاذ مي
اسـت، روش يـادگيري    CVاستراتژي بهينـه مسـتلزم تخمـين دقيـق مقـدار      

هاي پيشـين برگـزاري بـازار    ي اطالعات دورهمحور با مطالعه-CVديناميكي 
كند؛ تا سرانجام ي حاضر اصالح ميتصور نيروگاه از رفتار رقبا را براي دوره

  ردد. با رفتار رقبا در واقعيت منطبق گ CVبيني شده براي مقدار پيش
ام  iي نيروگـاه   ي عرضـه پس در روش يادگيري ديناميكي، مقدار بهينه

 CVام بر اساس رفتار رقبـا و مقـدار    tي زماني در بازار برگزار شده در بازه
  :شود، بطوريكهام تعيين مي t-1ي زماني در بازه

)10(  

min max

.

.( )

. .

t
t i i

i t
i i

i i i

A K q b
q

K CV c

s t

q q q





 


 

 

1

12

 
تــوان از ت تــاريخي بــازار، مــياز اطالعــا CVبــراي اســتخراج مقــدار 

معـادل اسـت بـا     βiشاخص قدرت بازار لرنر اصـالح شـده اسـتفاده كـرد؛     
(1+CVi) شاخص لرنر اصالح شده .βi [13]،[14]معادل است با :  

)11(  . i
i

i

p MC

P

 


S  
قيمـت   pام از قدرت بـازار سيسـتم اسـت،     iسهم بازار نيروگاه  Siكه 
  دهند.سيت نسبي بار به تغيير قيمت را نشان ميحسا αي بازار، و تسويه

)12(  .

D
P DD

p D P
P






   
 

 
ام  tتوان حساسيت نسبي بار در زمان لذا براي انجام فرآيند آموزش مي 

  ي زير نوشت:را بر اساس اطالعات تاريخي موجود طبق رابطه

)13(  .t
t

t

p

D K
 



 1

1

1
 

ام بر اساس شاخص لرنـر   iيروگاه ي سهم بازار نهمچنين براي محاسبه
  اصالح شده داريم:

)14(  ( ) ( ).i t i t
it

t

q

D

  



 1 1

1
S

 
  ام داريم: tي زماني )، براي تعيين قيمت بازار در بازه1ي (بنابر رابطه

)15(  .t tp A K D   
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ام معادل  tي زماني ام در بازه iاي نيروگاه ي حاشيهطبق تعريف، هزينه 
  است با: 

)16(  .it i it iMC c q b 

ي مقدار شاخص لرنر اصالح شده بـر اسـاس اطالعـات    پس از محاسبه
توان طي تكرارهاي مختلف تاريخي بازار، با انجام فرآيند آموزش مناسب مي

ام دسـت   iي نيروگـاه  ي بهينـه بيني قابل قبولي در مورد مقدار عرضهبه پيش
ـ  ، ]14،12 [يافت. با توجه به ي حاضـر فرآينـد آمـوزش بـر اسـاس      هدر مقال

  ي زير انجام شده است:رابطه
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مقداري كوچك و مثبت اسـت و بيـان كننـده مقـدار      ɛ)، 17در معادله (

انعطاف پذيري بار است. لذا طي انجام فرآيند آموزش و همگرا شدن مقـدار  
  آيد:دست ميشاخص لرنر اصالح شده به واقعيت، تعادل نش ب
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سازي متفاوتي براي آناليز اطالعات هاي مدلهاي مختلف روشنيروگاه

كننـد.  تاريخي موجود بازار و تخمـين تـابع عكـس تقاضـا خـود اتخـاذ مـي       
هـا در  اطالعات ناقص و افشاء متفاوت اطالعات كار را بـراي همـه نيروگـاه   

ع تقاضا مورد توافق همه خيلي سخت كـرده اسـت.   بازار براي مدل كردن تاب
هاي مختلف تقاضا، نيروگاه-در عمل حتي با اطالعات تاريخي يكسان قيمت

  .]13 [كنندتوابع عكس تقاضا با كمي انحراف از يك ديگر اتخاذ مي
كنيم كه يك تابع تقاضا بازار به عنوان تابع تقاضا مرجع وجود فرض مي

دهـيم. بـراي هـر    نشان مـي  fr(D,t)است و آن را با  كه وابسته به زمان  دارد
توانـد بـا مـدل مرجـع     مـي   fi(D,t)نيروگاه منحني تقاضا وابسـته بـه زمـان    

fr(D,t)   به اضافه يك تابع انحرافei(D,t)    كه وابسته به زمان است. نشـان
داده شود. همچنين براي آنكه مدل تقاضا بازار اتخاذ شده توسط هر نيروگـاه  

ياس با مدل تقاضا مرجع باشد فرض مـي كنـيم كـه ميـزان قـدرمطلق      قابل ق
از يك مقدار از قبـل تعريـف    tو  Dانحراف مدل تقاضا هر نيروگاه براي هر 

  بيشتر نباشد بنابراين داريم: δشده 
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)رابطه بين  , )rf D t  و( , )if D t نشان داده شـده اسـت   1شكل(در (

  .تر از اين شكل خطي باشدتواند كمي پيچيدهمدل تقاضا بازار مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي مختلفنيروگاه زده شدههاي تقاضا تخمين). رنج تغييرات  منحني1شكل(
  

) باشـد  19به صورت ( iاگر تابع عكس تقاضا تخمين زده شده نيروگاه 
  qitنسبت بـه   iزار تخمين زده شده نيروگاه مشتق قيمت با )19(آنگاه مطابق 
  :]13 [ برابر است با
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و  eiشود كه هم مشاهده مي در مقايسه با مدل بازار يكنواخت دقيق    

هم مشتق آن  
t

i
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e
q



  ددهندهي نيروگاه را تحت تاثير قرار ميمقدار قيمت  
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 مقدار   
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 tدر دو فاصله زماني متوالي  qiو  eiبا هر دو انحراف  

بـه تـدريج    qiشود براي مثال اگر در پروسه آموزشي مكرر، تعيين مي t-1و 
ه واقعا همگرا) و اطـراف يـك مقـدار نوسـان كنـد سـپس       همگرا شود (اما ن

)1t t

i iq q ،به عنوان يك مقدار كوچك ( 
t

i
t

i

e

q




سازد، را خيلي بزرگ مي 

شود بنـابراين   در اين صورت  به عنوان خطا غيرقابل چشم پوشي معرفي مي
qit  طريق پروسـه كامـل آموزشـي     ) اين خطا را از21(رابطه محاسبه شده با

شوند. كند. و اين خطاها در طول پروسه آموزشي انباشته و بزرگ ميزياد مي
-دهي ، بـازار براسـاس روش  با مشتق خطاهاي تصادفي اضافه شده به قيمت

تواند همگرا شود زيرا اين خطاهاي تصادفي هيچ پايه نمي CVهاي آموزشي 
توانـد ايـن   الگـوريتم آموزشـي نمـي    الگو رفتاري مشخصي ندارند از اين رو

توانـد  آموزش ديده نمي CVاثرات عدم قطعيت را تسخير كند متعاقباً مقدار 
توانـد  انحرافات رفتاري واقعي رقيبـانش را مـنعكس كنـد. و در نتيجـه نمـي     

دهي فـراهم كنـد. و بـازار    اطالعات تخميني موثر و دقيق براي تصميم قيمت
ها شدن از انحرافات مدل ايجاد شده با اطالعـات  شود به منظور رناپايدار مي

با قابليت فيلتـر كـردن    CVدهي براساس غير دقيق، الگوريتم آموزشي قيمت
  كنيم.ها را پيشنهاد مياغتشاش

به منظور كاهش نتايج خطا عـدم اطمينـان ايجـاد شـده بـا انحـراف مـدل           
هـا  اغتشـاش  با فيلتر كـردن  CVدهي براساس تخمين زده شده تقاضا، قيمت

  شود.معرفي مي
هاي قـديمي اسـتفاده شـده    ابتدا مدل پنجره لغزان  به منظور تنزيل داده

(انـدازه   wاست. كاربرد يك پنجره لغزان بدين صورت است كه جديـدترين  
، مناسب تـرين مقـادير بـراي بـه      CVهاي در حوزه داده CVپنجره) مقادير 
هـاي  ر هر گام زمـاني، حـوزه داده  هستند. بنابراين د CVهاي روزرساني داده

ها بازسـازي شـده   بكار برده شده با يك واحد حركت رو به جلو پنجره داده
هـاي فعـال در پنجـره    است (يعني يك گام زماني). در هر گـام زمـاني، داده  

  استفاده مي شود. CV ) براي ارزيابي مقدارداده w(يعني جديدترين 
در يـك روش تجمعـي محاسـبه     CV ثانياً، با گام هاي تكراري، مقادير

قديمي وزن بيشتري نسـبت بـه مقـادير     CVشوند. با ادامه تكرار، مقادير مي
CV آورند. جزئيـات الگـوريتم پيشـنهادي بـه صـورت زيـر       اخير بدست مي

  است:
گـام زمـاني را    tاندازه پنجـره را نشـان مـي دهـد. و      wفرض كنيد كه 

  ي شود:به صورت زير اصالح م CVitكند، مشخص مي
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هـاي موجـود   كه بدان معني است كه حوزه داده z=wپس   اگر 

  كافي است. wبراي تشكل پنجره لغزان با اندازه 
هـاي موجـود   ، كه در اينجـا حـوزه داده  z=t، در اين صورت  t<wاگر 

-هاي موجود پردازش مـي شيكل پنجره لغزان كافي نيست و همه دادهبراي ت

  شوند.
h    هـاي قـديمي و   فاكتور تنظيم است. كه قادر بـه تنظـيم وزن بـين داده
بزرگتـر باشـد سـرعت همگرايـي      hهاي جديد است. بطور كلي، هرچه داده

كوچكتر شود سـرعت همگرايـي    hشود و برعكس هرچه الگوريتم بيشتر مي
شود خطاهاي معرفي شده با انحراف مدل سازي تقاضا در الگوريتم كمتر مي
  يابد.هاي قديمي و جديد كاهش ميداده دهيطول پروسه وزن

تواند از جنبه هاي مختلف تفسير شـود، از  منطق الگوريتم پيشنهادي مي
ا ممكن است اعتقاد كمتري هآنجايي كه اطالعات بازار ناكامل هستند نيروگاه

-فرضي جديدشان داشته باشند و بيشتر اعتقادشان را روي حالـت به تغييرات

شود كه هر نيروگاه با توجه به هاي قديمي قرار دهند كه اين منجر به اين مي
-ها دارد كمتر استراتژي قيمـت عدم اطميناني كه نسبت به رفتار ديگر نيروگاه

دهي تا حد زيادي ادامه آموزش، نوسانات قيمت دهي خود را تغيير دهد و با
محاسبه شده به تدريج با مـدل واقعـي    CVشود و متقابال مقادير تر ميماليم

  .]13[بازار منطبق خواهد شد

 هاي عدديسازيشبيه  .4

ي حاضر مقدار در اين قسمت با استفاده از روش ارائه شده در مقاله
نحصار دو جانبه و بازار انحصار ها در بازار اي نيروگاهي بهينهعرضه

چندجانبه محاسبه شده است. همچنين براي بررسي صحت نتايج بدست 
محاسبه  ]12،13،14[آمده، مقدار تعادل نش بر اساس روش ارائه شده در

  .شده است

  بازار انحصار دوجانبه .4,1
براي بررسي جوانب مختلف روش ارائه شده در مقاله و توضيح فرآيند  

- ي موردي مقدار عرضهبخش با در نظر گرفتن چهار مطالعه آموزش، در اين

ي انحصار دوجانبه محاسبه شده است. ها براي بازار سادهي نيروگاهي بهينه
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P/منحني تقاضاي بازار بصورت D 35 0 فرض شده و   018
) آورده شده است. 1ها در جدول(ي نيروگاهاطالعات مربوط به تابع هزينه

ي مرتبه انجام شده است. مقدار اوليه 300ين فرآيند آموزش طي همچن
و   -8/0تغييرات فرضي و شاخص لرنر اصالح شده در سه تكرار نخست 

      و  MW (99/446به ترتيب ( 2و  1هاي ي نيروگاهي اوليهمقدار عرضه
)MW( 98/709    12،13[است شدهفرض[.   

  هاي نيروگاهضرائب تابع هزينه :1 جدول

  حداكثر توليد
حداقل 
  نيروگاه  c  b  a  توليد

800 0  025/0  3  0  1  
800 0  0175/0  75/1  0  2  

    

  مورد مطالعاتي اول:. 4,1,1 
حالتي است كه در بازار هيچ قدرت بازاري وجود نـدارد، در واقـع مـدل        

رقابت كامل تئوري بازي كالسيك است. همانطور كه قبال گفته شد و نتـايج  
ي نشان مي دهند ، مدل هاي مختلـف تئـوري بـازي حالـت هـاي      شبيه ساز

و همچنين روش پيشنهادي هستند بطوري كـه ايـن   ]CV ]2خاصي از روش 
هـاي  βو معـادل بـا    CVدر روش   -1هـاي برابـر بـا     CVحالت، معادل با 

(شاخص قدرت بازار) برابر بـا صـفر، در روش پيشـنهادي اسـت. نتـايج در      
  ست.) آمده ا3(و)2جداول (
  مورد مطالعاتي دوم:. 4,1,2

مورد مطالعاتي دوم معادل با مدل استكلبرگ در تئـوري بـازي كالسـيك        
خـود را از   cv) فرض مي شود مقـدار  leaderاست كه نيروگاه اول پيشرو (

) فـرض  followerرو (فرآيند آموزش بدست مي آورد و نيروگاه دوم دنبالـه 
ژيك رقيبش را در تصميم گيري هاي مي شود يعني عكس العمل هاي استرات

اين نيروگاه  CVتوليد بعدي خود  ناديده مي گيرد، كه در اين صورت مقدار 
صفر بدست مي آيد. همچنين فـرض مـي شـود كـه  نيروگـاه اول بتوانـد از       
اطالعات تاريخي موجود در بازار (استراتژي هاي قيمت دهي تاريخي خـود  

تراتژي قيمت دهي خـود اسـتفاده كنـد.    و اطالعات تاريخي كل بار) براي اس
پويـا و روش   CVنتايج حاصل از شبيه سازي اين حالـت بـا هـر دو روش    

) آمده است. با مقايسـه نتـايج بدسـت    3) و (2پيشنهادي بترتيب در جداول (
، دقت نتايج بدست آمده از تعـادل بـازار   ]12،14[، با نتايجCVآمده از روش 

و  CVيج حاصـل از شـبيه سـازي بـا روش     ي نتـا شود. با مقايسهآشكار مي
پايـه   CVدر روش MW/$( 72/18روش پيشنهادي، قيمت تسويه بـازار از ( 

در روش پيشنهادي افزايش يافته و در نتيجه سود آنهـا   MW$ ( 97/18/به (

ها با روش پيشـنهادي در مقايسـه بـا    افزايش مي يابد، بطوريكه سود نيروگاه
و بـراي   4420 )$(بـه   2497 )$(، از 1گـاه  مورد مطالعـاتي اول بـراي  نيرو  

  افزايش مي يابد. 6296 )$(به  4410 )$(از  2نيروگاه 
  مورد مطالعاتي سوم: . 4,1,3

پيشـرو  فـرض    2رو و نيروگـاه  دنبالـه  1در مورد مطالعاتي سوم نيروگاه      
شده و از اطالعات تاريخي بازار براي استراتژي قيمت دهي استفاده مي كند. 

(قيمـت   MCP) مشـاهده مـي شـود كـه      3( و ) 2ا مقايسه نتايج جـداول ( ب
در  MW$( 28/19/پايـه بـه (   CVدر روش 5/18 )$MW/تسويه بازار) از (

 روش پيشنهادي افزايش يافته است.

  . مورد مطالعاتي چهارم:4,1,4
دو نيروگـاه بتواننـد از    در مورد مطالعـاتي چهـارم فـرض شـده كـه هـر          

ي آموزشي استراتژي قيمت دهي براي قيمت دهي استفاده كننـد.  الگوريتم ها
پويـا پايـه در     CVنتايج حاصل از شبيه سازي اين مورد با اسـتفاده از روش  

ي نتايج بدست آمده با نتايج حاصـله از مرجـع   ) آمده است؛ مقايسه2جدول(
 ]12[كند. همچنين يكي از دغدغـه هـاي   ، دقت اين نتايج را آشكار مي]12[
همگرا مي شـد.   25در تكرار  MCP  ]12[رعت همگرايي بازار بود كه درس

پايـه   CVدر روش  ]17[ي حاضـر بـا اسـتفاده از آنـاليز حساسـيت     در مقاله
در تكـرار   MCP)، 2سرعت همگرايي بهبود يافته است و با توجه به شـكل( 

همگرا مي شود. با شبيه سازي اين حالت با روش پيشنهادي كه نتايج آن  10
ي اين نتايج با نتايج بدست آمده از روش ) آمده است و مقايسه 3ر جدول(د

CV ها است. همچنين مقـدار  ي افزايش سود دريافتي نيروگاهدهندهپايه،نشان
MCP ) از/MW$( 82/17  در روشCV ) ــه در روش  MW$( 92/19/بــ

  3975 )$(از  1ي آن، سود نيروگـاه پيشنهادي افزايش يافته است كه در نتيجه
 )$(از  2در روش پيشنهادي و سـود نيروگـاه    5/4185)$(به  CVدر روش 

در روش پيشنهادي افـزايش مـي يابـد و      7010 )$(به  CVدر روش  6156
  همگرا مي شود. 19روش پيشنهادي در تكرار 

   پايه CVنتايج بازار انحصار دوجانبه با روش : 2 جدول
      1مورد  2مورد  3مورد  4مورد

  MW/$)قيمت     17/14  72/18  51/18  82/17
  (MW)كل توليد     1157  904  916  4/954

38/0 -  0  33/0 -  1 -  CV  1نيروگاه  
    (MW)توليد  9/446  7/425  7/360  410
    ($)سود  2497  4430  3969  3975

33/0 -  29/0 -  0  1 -  CV  2نيروگاه  
    (MW)توليد  9/709  3/478  3/555  4/544

    ($)سود   4410  6118  6609  6156
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   نتايج بازار انحصار دوجانبه با روش پيشنهادي: 3 جدول
      1مورد  2مورد  3مورد  4مورد

  (MW/$)قيمت     17/14  97/18  28/19  92/19
  (MW)كل توليد     1157  890  873  6/837

49/1  1  8/0  0  β 1نيروگاه  

توليد  9/446  405  397  6/325
(MW) 

  

    ($)سود  2497  4420  4377  4186
1  1  1 0  β 2نيروگاه  

توليد  9/709  485  494  512
(MW) 

  

    ($)سود   4410  6296  6529  7010

 بازار انحصار چندجانبه با شش بازيگر .4,2

و الگـوريتم آموزشـي پيشـنهادي     CVدر اين قسمت از الگوريتم آموزشـي   
نيروگـاه حاضـر در بـازار انحصـار      ي شـش ي بهينهبراي تعيين مقدار عرضه

وگـاه در حـالي از اطالعـات    چندجانبه استفاده شده است. همچنـين هـر نير  
كند كه رقبـاي خـود را در   دهي استفاده ميتاريخي بازار براي آموزش قيمت

هـا در  ي نيروگاهكند. ضرائب تابع هزينهقالب يك رقيب مجازي كل مدل مي
  ) آمده است.4جدول(

ي ها بر اساس رابطهسازي حاضر، فرآيند آموزش نيروگاهدر شبيه   
  01/0ها ، ي نيروگاهبراي همه  βي . مقدار اوليه) انجام شده است17(

ها برابر با مقدار توليد آنها در بازار ي نيروگاهي اوليهو مقدار عرضه
 CVسازي با  هر دو روش رقابتي كامل فرض  شده است. نتايج شبيه
با توجه به  .)  آمده است5پويا پايه و روش پيشنهادي در جدول(

ي افزايش سود دهندهايج بدست آمده نشاني نت) ، مقايسه5جدول(
) MW/$(ها است بطوريكه قيمت تسويه بازار از دريافتي نيروگاه

در روش پيشنهادي افزايش  MW (88/17/$(به  CVدر روش   47/17
 CVها در روش پيشنهادي در مقايسه با روش مي يابد و همه نيروگاه

  اندردهپويا پايه، با توليد كمتر سود بيشتري بدست آو
   هاي نيروگاهضرائب تابع هزينه: 4 جدول

  نيروگاه  c  b  a  حداقل توليد  حداكثر توليد
800 0  02/0  2  0  1  
800 0  0175/0  75/1  0  2  
800 0  025/0  3  0  3  
800 0  025/0  3  0  4  
800 0  0625/0  1  0  5  
800 0  00834/0  25/3  0  6  

دهي با مدل بازار با انحرافات استراتژي قيمت .4,3
  دفي متغير با زمانتصا

هاي تاريخي بازار هاي مختلف، دادهشود كه نيروگاهدر اين مورد فرض مي  
هاي تصادفي كنند و از اين رو اغتشاشهاي مختلفي تفسير ميرا به روش

توابع تقاضا جديد ها نيروگاه  اند و كوچك به تابع تقاضا مرجع اضافه شده
  كنند:را به صورت زير دريافت مي

)22(  ( , ) / / / ( , )i D tf D p   35 0 018 0 25 0 5 01  
يك توزيع احتمال يكنواخت استاندارد است نتايج شبيه سازي  p) 0،1كه (

  داده شده است. )3(بازار در شكل
تواند به يك مقدار معين همگرا شود. دهي هر نيروگاه نميمقدار قيمت

ار اين تغييرات قابل توجه بين دو فاصله زماني مجاور، سيستم را كامالً ناپايد
فرضي پايه، سازد. اين بدان معني است كه الگوريتم براساس تغييراتمي
تواند در محيط عدم اطمينان ناشي از انحرافات مدل، بطور موثر عمل نمي

تغييرات قيمت تسويه بازار را در پروسه آموزش در اين مورد  )3(كند، شكل
  دهد.مطالعاتي نشان مي

را تحت تاثير  CVنحرافات مدل، محاسبه هاي  ايجاد شده در اثر ااين نوسان
شود و اين ها همگرا نميدهي نيروگاهدهد كه متعاقباً مقادير قيمتقرار مي
در اين مورد، آموزش شوند. ها در طول پروسه آموزش، تقويت مينوسان
با قابليت فيلتر كردن نويزهاي ايجاد شده در اثر  CVدهي براساس قيمت

رقابت  موجود در مورد مطالعاتي بكار برده شده  عدم قطعيت بار و شرايط
 h ،16تنظيم شده است و فاكتور تنظيم  50، در Wاست. طول پنجره لغزان 

  اند.نشان داده شده )4(قرار داده شده است نتايج شبيه سازي در شكل
دهي در مقايسه شود، رفتار منحني قيمتديده مي )4(همچنان كه از شكل

هاي تكرار الگوريتم 45ارتر شده است. بعد از حدود كمي پايد )3با شكل(
شوند. مقادير هاي جزئي همگرا ميآموزشي به حالت پايدار با نوسان

اي از اطالعات مفيد توسط فيلتر همگرايي در اين مورد، به دليل حذف پاره
بدون در نظر گرفتن  به كار برده شده، متفاوت با مقادير مورد مطالعاتي

برابر  1پايدار براي نيروگاه CVشود كه مقدار ت مشاهده مياس اغتشاش ها
 1است سود پايدار براي نيروگاه - 24/0برابر با  2و براي نيروگاه - 21/0

 است قيمت بازار همگرا شده  5/6333)$( 2براي نيروگاه 9/4074)$حدود (

($/MW) 3/18  است هر دو مقدارCV  و قيمت تسويه بازار بيشتر از حالت
است زيرا فيلتر بكار  بدون در نظر گرفتن اغتشاش  مورد مطالعاتي پايهتعادل 

كند بلكه برخي از برده شده نه تنها نويز را از انحرافات مدل رفع مي
ها در پروسه آموزش را نيز حذف العمل ديگر نيروگاهاطالعات مفيد عكس
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ر تغيير شود تا اعتقاد نيروگاه نسبت به سطح رقابت بازاكند و باعث ميمي
- باالتر منعكس مي CVها  با مقدار تخمين كند، و اين تغيير انتظار نيروگاه

دهي را بعد از آموزش، تحت تاثير شود و در نتيجه اتخاذ تصميم بهينه قيمت
  دهد.قرار مي

  
  

   
  مختلف حالت چهار يبرا ايپو CV روش در  MCP ييهمگرا سرعت ):2(شكل

  

  
  ر با مدل بازار با انحرافات تصادفيدر بازا MCP. مقدار )3(شكل

  

  
  هادر بازار با مدل بازار با انحرافات تصادفي با فيلتر كردن اغتشاش MCP. مقدار )4(شكل
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   نتيجه گيري .5

هـاي حاضـر در   نيروگاه ي بهينهي حاضر براي تعيين مقدار عرضهدر مقاله    
- شده اسـت. نـايقيني  بازار انحصار چندجانبه از روش تغييرات فرضي استفاده 

شـود كـه مقـدار قطعـي تغييـرات      هاي موجود در مورد رفتار رقبا موجب مي
ي حاضر از شـاخص لرنـر اصـالح شـده     فرضي نامشخص باشد، لذا در مقاله

تحليـل نتـايج   وها استفاده شـده اسـت. تجزيـه   براي آموزش ديناميكي نيروگاه
وش ارائه شده اسـت.  ي آن با مطالعات پيشين مويد صحت رحاصله و مقايسه

همچنين روش پيشنهادي سرعت همگرا شدن به پاسخ بهينه را بهبود بخشـيده  
ي انتقـال در  است. از آنجائي كه در نظر گـرفتن قيـود امنيـت خطـوط شـبكه     

هـا در  ي بهينه منجر بـه افـزايش نـايقيني نيروگـاه    ي تعيين مقدار عرضهمسئله
ده و انجام آمـوزش دينـاميكي   شود، با گسترش روش ارائه شگيري ميتصميم

  مقيد مبادرت نمود.دهي امنيتي قيمتتوان به تعيين تعادل نش در مسئلهمي
   بازيگري 6سازي بازار نتايج شبيه: 5 جدول

  روش
  پيشنهادي

    پايه CVروش 

17/88  
3490  

17/47  
3595  

قيمت 
($/MW) 
كل توليد
(MW) 

1/154 β  -0/29 CV 1نيروگاه  
    (MW)توليد 680/6  (MW)توليد 649

  ($)سود 5896  ($)سود 6093
0/01 β  -0/8  CV 2نيروگاه  
    (MW)توليد  800  (MW)توليد 800

    ($)سود  6975  ($)سود  7301
1/268 β -0/52 CV 3نيروگاه 
    (MW)توليد 538/7 (MW)توليد 497/6
    ($)سود 4167 ($)سود 4307
1/268 β  -0/52 CV 4نيروگاه  
  (MW)توليد 538/7  (MW)توليد 497/6
    ($)سود 4167  ($)سود 4307
1/646 β  0/81 CV 5نيروگاه  
    (MW)توليد 237  (MW)توليد 245/1
  ($)سود 2148  ($)سود 2259
0/01 β  -0/8 CV 6نيروگاه  

    (MW)توليد 800  (MW)توليد 800
    ($)سود 8706  ($)سود 9032
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