
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 
No. F-16- EEM - 1906 

 در شبكه هوشمند مبتني بر تعرفهمديريت مصرف انرژي  مسئله يلحلت
  برق با استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات

 

 احمد يعقوبي اول

  سما ياحرفههيات علمي آموزشكده فني و عضو 
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گناباد

  يرانا گناباد،
yaghoobiaval@gonabad_samacollege.ir 

 مهرداد حجت

  دانشگاه آزاد اسالمي برق دانشكده ياراستاد
  واحد شاهروددانشگاه آزاد اسالمي 
  يرانا شاهرود،

mehrdad.hojat@gmail.com 
 
 

يكي از بارزترين خصوصيات شبكه هوشمند برق اين است —چكيده 
يك جريان  كنندهمصرفبه سمت  يدكنندهتولكه جريان الكتريسيته از 

 يريتو مدنيز ابزار مانيتورينگ  كنندهمصرفآن  و دردوطرفه است 
 مبحث مديريت مصرف انرژي تعرفه محور، در مصرف را در اختيار دارد.

كه مستلزم  هايمتقبه تغيير  يدهپاسخدر  بارهادرست از رفتار  اطالع
بر  ات مثبتييرتأث بلندمدتدر  توانديم ،استوجود شبكه هوشمند برق 

استفاده از يك مدل  با مقاله ينا در مصرف انرژي داشته باشد. يوربهره
مديريت مصرف انرژي از  در مسئلهاثرات تعرفه به بررسي  رياضي
 سازييهشباست. نتايج  شدهپرداخته فروشخردهو  كنندهمصرفديدگاه 

 و خودي كشش به توجه با اوج بحراني حاكي از اين امر است كه تعرفه
و  فروشخرده براي شترييب سود هاتعرفهساير  به نسبت ،خاص متقابل
  .نمايديم نيتأم را باريكپهدف جابجايي و  كنندهمصرف

؛ مصرف انرژي يريتمد ؛شبكه هوشمند برق —هاي كليدي هواژ
  ؛ تعرفه انرژي؛اقتصادي بار يسازمدل؛ بار ييگوپاسخ

 مقدمه  .1

  از يامجموعه صورتبه) 1S.Gهوشمند برق (بر اساس تعريف شبكه 

                                                            
1 Smart grid 

كه يك ساختار ارتباطي است  گزارشي و مديريتي يافزارهانرم ،افزارهاسخت 
و  كنندهمصرفبراي  يهدوسووجود بستر ارتباط .دهديمشكل  هوشمند را

) و DSM(2مصرف در مديريت  كنندهمصرفو توانايي  يدكنندهتول
و سرمايه يكي از بارزترين خصوصيات شبكه هوشمند  انرژي سازييرهذخ

  .استدر سمت توزيع امكان مديريت مصرف بهينه 

 تلفات ،بردارانبهره يبرا برق صنعت يهاچالشمشكالت و  ازجمله
 داشتن بار، يمنحن يهموار عدم ع،يتوز شبكه در خصوصاً برق شبكه يباال
 يليفس يهاسوختسوختن  از يناش محيطييستز مشكالت د،يشد باريكپ
 نيمشترك نشده تيريمد و باال مصرف براثره يسرما و هياول منابع هدر رفت و

 از عمدتاً كه يروگاهين يواحدها احداث با باال درگذشته مصرف نيا. است
 اريبس هايينههز صرف بر عالوه كه است شدهدادهپاسخ بودند يحرارت نوع
در  يگريراهكار د؛ شده استز ين محيطييستز هاييآلودگ سبب باال،

 بردهنام يعنوان توان منفكه از آن تحت گرديده ارائه  يافتهتوسعه يكشورها
بار  ينتأم منظوربهن مطلب است كه يا كنندهيانبمفهوم  ينا شده است.
از سال وارد مدار شده و  يآن قسمت از بار كه تنها در زمان اندك خصوصاً

 از يبرداربهره و احداث به ازين ،كنديمل يتحمبه سيستم را  ييباال هايينههز
 سمت تيريمد يهابرنامه با توانيم بلكه ،تسين يمتقگران هاييروگاهن

 خود سبب نوبهبهاين كار  و هش دادكا را بار گرانِ اريبس بخش مصرف
 .شوديمنيز  محيطييستز هاييآلودگكاهش  و هاينههز در ييجوصرفه

                                                            
2 Demand Side Managment 
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افتند و امروزه تحت عنوان يو رشد  توسعه هابرنامه نيا بيترت نيبد
  .اندشدهمعروف  رپاسخ با يهابرنامه

 يهااستيپاسخ به س بار در يمصرف ير داوطلبانه الگوييبه تغ پاسخ بار
ا ي يفروشعمدهمت بازار يش قيمت برق در زمان افزاير قييا تغيو  يقيتشو
 يمطابق گزارش وزارت انرژ.شوديمقدرت گفته م ستيسك سيش ريافزا
م ير تقسمحو-قيشومحور و ت-متيق  دودستهپاسخ بار به  يهاروشا،يكآمر
  .]2-1[است شدهدادهنشان  بندييمتقساين 1در شكل كه شونديم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ]2- 1[پاسخ بار يهاروش يبنددسته: 1شكل 

دو نوع برنامه پاسخ بار در  يريكارگبهاثرات  ي] به بررس3در مرجع [
 جينتا سهيو مقا ليتحل ياست. براشده پرداختهمختلف  يويچند سنار
بار، فاصله  بيضر ن،يمشترك يمصرف يشبكه، انرژ كيپمانند  ييهاشاخص

  است. قرارگرفته موردتوجهتا دره  كيپ

 و تابع تقاضا يمتيق تيحساس بي] با استفاده از ضرا4در مرجع [
مقاله،  ناي در. است شده يسازمدل برنامه زمان استفاده ن،يمشترك يسودمند

 يودهايساعات پر رييغگوناگون، ت هايگذارييمتقمختلف مانند  يوهايسنار
 رييبه تغ سبتن نيمشترك تيحساس زانيم رييدره، تغ و كيپ انيم ك،يپ
است. مدل مزبور  شدهسازييهشبهوشمند  يتعداد كنتورها شيو افزا هايمتق

 يمنحن راتيياعمال و تغ 86كشور در سال  يسراسربار شبكه  يمنحن يبر رو
  .است دهيگرد يبار بررس

مشاركت بار در بازار برق  ريتأث يساز يكم يبرا ي] روش5مرجع [
مصرف خود، در  ييدر جابجا يروش، رفتار مشتر نيداده است. در ا شنهاديپ

 بارشيفت  سطح شيافزا ج،نتاي طبق. است شده يسازمدلبازار  هيتسو نديفرا
  بازار را كاهش دهد. هيتسو متيق توانديم

 موردمطالعهمان استفاده، ز گذارييمتقبرنامه  سازيينهبه] 6در مرجع [
كه برنامه زمان  دهديممرجع نشان  نيا هايسازييهشباست.  قرارگرفته

  .كنديمبار را هموارتر  يرا كاهش داده و منحن كيپ يخوببهاستفاده 

روش  ك،ياثر برنامه زمان استفاده بر كاهش بار پ ي] با بررس7مرجع [
 يزمان بندييمتقس و هاتعرفه ريدمقا نييروش تع نيكه در ا ارائه كرده يديجد
، حداقل كردن شدهگرفتهاست. اهداف در نظر  شدهانجام زمانهم صورتبه

بوده و  ستميس تيبهبود امن ينچنهم و كنندهمصرف هايينههزو  كيبار پ
  است. شدهاستفاده كيژنت تمياز الگور ،سازيينهبه مسئله نيحل ا يبرا

و با لحاظ  يزمان واقع گذارييمتقو  يمدل توان كي]، از 8[ در مرجع
 مختلف يوهايو سناراست  شدهاستفادهمه يق و جرياست تشويردن سك

 اهشك ،يكپ اهشك: از اندعبارت هك مختلف هاييدگاهد از مهيجر و قيتشو
مت يق اهشك و يبرداربهره نهيهز بهبود بار، بيضر بهبود ،يمصرف يانرژ

  است. گرفتهقرارسه يو مقا يابيبرق مورد ارز

 يهاداده براي  تعرفه بر مبتني بار پاسخ يهاروش هدف اين مقاله بررسي
و  فروشخردهعناصر  رفتارتحليل  و New England يفروشعمده بازار

ادامه بحث در  لذا ،باشديم روز مختلف ساعات در بازار اين در كنندهمصرف
 مسئلهفرضيات  به بياندر بخش دوم  است كه ترتيبينابهاين پژوهش 

 كنندهمصرفبه سود  نظر ،مسئله يبندفرمولبخش سوم  در خواهيم پرداخت،
بر روي شبكه  موردنظرمدل  سازييهشب يجنتا .گردديمارائه  فروشخردهو 

 گيرييجهنتبه  پايانياست و در بخش  شدهدادهنمونه در بخش چهارم نشان 
 .است شدهپرداخته سازييهشباز نتايج حاصل از 

 مسئلهفرضيات  .2

 هايشنهادپكه  مندندعالقه يفروشانخرده با قرارداد عقد به كنندگانمصرف
 كه باشند ياگونهبه بايد هايشنهادپ اين. كنند ارائه يترمتنوع يهاتعرفه و

 نيز هاآن مصرف در توجهقابل موجب كاهش ،كنندهمصرف رفاه حفظ ضمن
  .باشند

 يهانرخو  تشويقي يهاپرداخت با توانديم فروشخرده راستا، همين در
 زماني يهابازه در هاآن مصرف كاهش به را كنندگانمصرف زمان، در متغير

 زماني يهابازه مصرف به جابجايي و است باال يفروشعمده بازار كه قيمت
صورت  اين در.دعوت كند است، پايين يفروشعمده بازار قيمت كه

  .انرژي خواهد پرداخت خريد براي كمتري بهاي فروشخرده

 بازار قيمت در نوسان ريسك كاهش براي قرارداد عقد يهاروش ازجمله
 را يازشموردن برق توانديم فروش خردهيك .است دوطرفه قراردادهاي برق،
 برخي. كند تهيه انرژي الكتريكي يدكنندگانتول از مستقيم طوربه

 پاسخ باريهاروش

قيمت  يهاروش  تشويق محور يهاروش
  كنترل مستقيم بار  محور

  قطع يا كاهش بار

  بازخريد تقاضا

واكنش بار 

  بازار ظرفيت
 

  پيك بحراني

گذارييمتق
 بهنگام

 

  زمان استفاده

  خدمات جانبيبازار 
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در اين . دهنديم ترجيح را دوطرفهقراردادهاي  نيز بزرگ كنندگانمصرف
 توان بعد، روز بازار در صرفاً فروش، خردهيك كه شوديممقاله فرض 

  :]9باشند [يم ذيل صورتبه مسئله فرضيات ساير. كنديمتأمين  را مشتريانش

يدوفروشخر پيشنهادهاي بر اساس ساعت، هر دربرق  بازار قيمت 
 كوتاه يزيربرنامه زمانمدت كهييازآنجا. شوديم تعيين تقاضا و عرضه سمت
 بازار هاييمتق بتواند دقت خوبي با فروشخرده كه شوديم فرض است،
 يفروشعمده هاييمتق بنابراين.كند بينييشپ را يفروشعمده

Pwholesale(i) است شده فرض ساعت، ثابت هر در.  

بار اوليه) (منحني ساعته 24 مصرف الگوي يك،كنندهمصرف براي 
 هر در مصرفي توان ،P0(i) ساعت هر در پايه يهانرخ ازاي به كه ددار وجود
 .كنديم مشخص d0(i)را  ساعت

قيمت  تعيين فروشخرده هدفP(i) هر ساعت براي بايد كه است 
 .كند ارسال كنندهمصرف براي بعد، روز

از شدهيينتع قيمت از تابعي ساعت، هر در كنندهمصرف توان ميزان 
 .است فروشخرده سوي

كننديمجريمه  را كنندهمصرف كه پاسخ بار يهابرنامه از فروشخرده، 
 بار يريتمددنبال  به قيمت، تغيير طريق از تنها و كندينم استفاده
 سود كردن راستاي حداكثر در بار، مديريت اين. است كنندهمصرف
 .است كنندهمصرف رضايت كسب و فروشخرده

او  براي مختلفي هايينههز يرندهدربرگ ،فروشخرده اقتصادي فعاليت
 عمده ينههز عنوانبهبازار،  از انرژي خريد ينههز مقاله اين در.باشديم

 .اندشده فرض ناچيز هاينههز و ساير شدهگرفته نظر در فروشخرده

 آرامش ذهني كه دارد سروكار يكنندگانمصرف با فروشخرده اساساً
 بنابراين؛ پسندندينم را هايمتق ازاندازهيشب شدن پايين و باال و خواهنديم

 ساعت هر در بازار قيمت برابر  كنندگانمصرف به پيشنهادي قيمت حداكثر
 در بازار قيمت برابر 3 تا بار اوج در برابر و 5 باري ميان حالت و در بارييب

 .است شده فرض ساعت آن

 يهاكشش قيمت، تغييرات به نسبت بار حساسيت كنندهيينتع معيار
 بين متقابل تقاضاي يهاكشش و E(i,i)ساعت  هر در خودي تقاضاي
 .است E(i,j)مختلف  يهاساعت

متغيرهاي  واحد و ساعت بر مگاوات، d(i)و  d0(i) يرهايمتغ واحد
pw(i) ،p0(i) وp(i) است. ساعت مگاوات بر دالر  

جهت كاهش  يروش عنوانبه توانديم درواقعمديريت سمت تقاضا 
 شدهدادهنشان  1كه در شكل  طورهمانپيك تلقي گردد كه اين امر  مصرف

مصرف انرژي توسط  در ييرتغ صورتبهاست از طريق پاسخگويي بار يا 
تغييرات قيمت برق در طول زمان و يا پاسخ  به  واسطهبه ينمشترك

 حذفاست. شدهيفتعركاهش مصرف در پيك  باهدفتشويقي  يهاپرداخت
مديريت بار قيمت محور است  درروشتعرفه گذاري  يرتأثي اين  مقاله بررس

   .پردازيميمتعرفه گذاري  يهاروشلذا در ادامه به توضيح 

  يگذارتعرفه  مختلف  يهاروشمعرفي .1,2

  )TOU(:تعرفه زمان استفاده1,1,2
 بازه سه آن در كه است محور زمان تعرفه از نوعي استفاده زمان تعرفه

 براي برق نرخ و شودمي تعريف باري و كم باري ميان پرباري، زماني

 .]13[گرددمي تعيين هابازه اين از هريك

 )CPP(بحراني اوج ساعات تعرفه:2,1,2

 نرخ برابر چندين هايتعرفه با گذاريقيمت اساس بر تعرفه، نوع اين 

 خاص، ساعات اين.شودمي تعريف از سال خاصي ساعات در عادي

 قدرت سيستم برداريبهره يا توليد در بحران وزبر براي محتمل هايزمان

 .آيندمي وجود به ... و خطا وقوع تقاضا، قيمت، تغييرات متعاقب كه هستند

 و شبكه ظرفيت محدوديت يا توليد كمبود از تواندمي قدرت سيستم بحران
در  .بگيرد نشاءت توليد، رقابتي بازار در انرژي قيمت جهشي تغييرات يا

 گرفته نظر در رسانيبراي اطالع مشخصي زمان ارياين تعرفه گذ

 .]13[شودمي

 )RTPبه هنگام( :تعرفه3,1,2

 استفاده زمان و بحراني تعرفه ساعات از تركيبي اين تعرفه گذاري،

بحراني  تعرفه با برق نرخ سال، بحراني ساعات كه در معنا اين به،است
 و باري ميان ي،بار حالت كم سه از ساعات ساير در اما شودمي تعيين

  .]13[دشومي استفاده پرباري

  مسئله يبندفرمول .3
 برداربهره شدهبينييشپمسئله بايستي اطالعات قيمت و بار  يسازمدلدر 

مختلف پاسخگويي بار  يهابرنامهو نحوه عملكرد مشتركين در پاسخ به 
و همچنين  فروشخردهجهت نيل به اهداف كاهش بار پيك و افزايش سود 

 در قبال ورود به برنامه پاسخگويي بار لحاظ گردد،لذا كنندهمصرفسود 
 در يهادوره j و i يرهايمتغ .است 4 تا 1 روابط بر اساس رياضي، يسازمدل
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 تا 1 از ساعتي صورتبه تواننديم كه هستند توان مصرف براي شدهگرفته نظر
 .]9-10[ندشو تعريف پرباري و باري ميان باري، كم ياتعرفه سه يا و 24

)1(                   
( ) [ ( ) ( )] ( )p i wholesale

i

Max F p i p i d i 
  

)2(                    
p(i) - p0(j)

d(i) = d0(i)[1 ( , ) ]
p0(j)i

E i j
  

)3(                
B(d(i)) d(i)p(i)=consumer benefit

i


  

)4(             pwholesale(i)  p(i)  kpwholesale(i)   

)5(                                          d0(i)  d0(i)  a. d0(i)   

 وشودحداكثر كه بايد است فروشخرده سود كه هدف تابع 1 معادله
 به برق فروش مصرفي و قيمت توان مقدار گيرييمتصم يرهايمتغ

  .هستند،گردديماعالم  فروشخرده توسط كه كنندهمصرف

 پاسخ برابر با فروشخرده سود كه نمود استنباط توانيم هدف تابع از
 مصرف و شدهيفتعر سازيينهبه خطي تساوي قيد 2 معادله. است 1 معادله

 نشان ،است سازيينهبه متغيرهاي تابعي از كه را كنندهمصرف شدهينهبه
مازاد  B(d(i))است كه در آن  كنندهمصرفبيانگر سود  3 معادله و دهديم

اسبه سطح زير منحني تقاضاي بوده و از مح كنندهمصرفناخالص 
لحاظ شده  consumer benefitو مقدار ثابت  آيديم به دست كنندهمصرف
 حدود 4 معادله كه دباشيم سازيينهبه مسئله داركران قيد ،5 و 4 معادله .است
 باري كم بازه براي نيز k.است كنندهمصرف به برق و پايين قيمت فروش باال
 توان پايين و باال حدود 5 معادله. است 3 باري پر بازه و 5/1باري  ميان و

ميان باري  و باري كم يهابازه براي كه دهديم نشان را كنندهمصرفمصرفي 
a و هنگام به زمان مصرف، تعرفه تعرفه براي سازيينهبه مسئله. است 3 برابر 

 بار پاسخ يهاروش اجراي كه گردديممشاهده و  شدهحل بحراني اوج تعرفه
 و فروشخرده سود و سيستم اوليه بار منحني بر چه تأثيري تعرفه بر مبتني

 2 در شكل كه طورهمان ما موردنظر بازار اوليه بار يمنحن .دارد كنندهمصرف
 كه سيستم  24تا  17 ساعت زماني يهابازهدر اين شكل  ،است شدهداده نشان

و باري  ميان دوره 17 تا 9 زماني بازه و باريكپ دوره را مصرفي توان يشترينب
  .شوديمگرفته  نظر در سيستم باري كم يا بارييب دوره 9 تا 1 تاساع

 يهاروش اعمال با و ما دهديم را نشان سيستم اوليه بار منحني 2 شكل
 همچنين .دهيم كاهش را باريكپ اهداف مالي، بر عالوه خواهيميم بار پاسخ
 بازار بيانگر قيمت كه بوده 3 شكل صورتبه نيز يفروشعمده بازار قيمت

  است روز طول درهر ساعت  براي يفروشعمده 

  

  

  

  

  

 ]11[شبكه نمونه  شدهبينييشپ بار منحني: 2لكش

  

  

  

  
  

 

  يفروشعمده بازار در برق قيمت :3شكل

بازار  قيمت ،باريكپ زماني يهابازه در يباًتقر كه است واضح
 پاسخ يهاروش از مناسب تعرفه يك ياجرا با بايد و باالست يفروشعمده
 يهادوره به و كاهش  زماني بازه اين در كنندهمصرف مصرفي توان مقدار بار

 ماتريس يك متقابل و خودي كشش .يابد انتقال باري ميان و باري كم زماني
  .است 6 رابطه صورتبه 24*24

)6(

(1,1) (1,2) (1,3) (1, 24)
....

(2,1) (2, 2) (2,3) (2,24)

... .... ... ....
( , )

(23,1) (23,2) (23,3) (23, 24)

(24,1) (24, 2) (24,3) (24,24)

E E E E

E E E E

E i j
E E E E

E E E E

 
 
 
 
 
 
 
  
   

 و باري يانم ،بارييبزماني  دوره هر براي كامل طوربه ماتريس اين يهاداده 
  است. شدهداده نشان 1جدول  در پرباري

 ]10[بلو متقا خودي يهاكشش : 1جدول

  زماني يهادوره  پرباري  باري يانم  بارييب

  پرباري  - 1/0  016/0  012/0

  باري نيام  016/0  - 1/0  01/0

  بارييب  012/0  01/0  - 1/0
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  كنندهمصرف برحسب فروشخردهمقايسه تغييرات ميزان سود :4شكل

كننده مصرف سود برحسب فروشخردهتغييرات ميزان سود :5شكل

  سازييهشب.4

 )psoاجتماع ذرات( سازيينهبهتم الگوري.1,4

در سال  ابر هارتكه اولين بار توسط كندي و  pso سازيينهبهروش 
گروهي از حشرات مانند  رفتار جمعي، سازييهشب يهبر پامعرفي شد،  1995

  ها شكل گرفت.مورچه هاو يا گروهي از حيوانات مثل ماهي زنبورها،

ك جواب ممكن است كه هر ذره بيانگر ي درواقعدر اين الگوريتم 
تصادفي با موقعيت و سرعت اوليه تصادفي در فضاي مسئله  صورتبه

حركت كرده و تغيير مكان هر ذره در فضاي جستجو تحت تأثير تجربه و 
دانش شخصي خود و ديگر ذرات يعني همسايگان بوده و خصوصيت اين 

موقعيت ساير ذرات بر روي نحوه جستجوي ذره مي يرگذاريتأثروش 
 .]12[باشد

 هر ذره، هرلحظهبر اين اصل استوار است كه در  psoلگوريتم اعملكرد 
مكان خود را در فضاي جستجو با توجه بهترين مكان موجود در 

نمايدوموقعيت بعدي ذره و سرعت ذره با رابطه زير يم مي تنظاش همسايگي
  است. شدهيمعرف

Vi(t+1)=αVi(t)+c1*R1*(P(t)i-X(t)i)+c2*R2*(G(t)i-X(t)i)     )7(    

ضريب اينرسي و بيانگر αسرعت ذره در لحظه بعدي، vi(t+1)كه در آن 
ضرايب  R2وR1ضرايب شتاب، c2وc1اثر سرعت قبلي بر سرعت فعلي ،

بهترين  G(t)و  حالتابهذره  شدهكسببهترين موقعيت  P(t)تصادفي ،
موقعيت ذره(پاسخ  يروزرسانبهو  باشديم حالتابهگروه  شدهكسبموقعيت 

  است: يرپذامكانممكن) از رابطه زير 

Xi(t+1)=Xi(t)+β*Vi(t+1)                                  )8(  

  .باشديمموقعيت جديد ذره  Xi(t+1)كه در آن

و با قرار دادن  MATLAB افزارنرماز با استفاده فوق  مسئلهحل  
و كاهش آن به  8/0ي سازهيشبدر ابتداي αمقدار و =2c1=c2مشخصات

 شدهانجامتكرار  100طي  در ي جهت همگرايي بهتر،سازهيشبتا انتهاي  35/0
  است.

 هاي مختلفيگذارسازي براي تعرفه ينهبه مسئله يلحلت.2,4

 استفاده و زمان هنگام، تعرفه به تعرفه يسازادهيپ باابتدا  قسمت نيدر ا
 حاصله سود مقايسه به و سپس يسازنهيبه مسئله به حل بحراني پيك تعرفه
 در تعرفه بر مبتني بار پاسخ يهاروش از اعمال ،كنندهمصرف و فروشخرده
رات اين مسئله غيرخطي توسط الگوريتم اجتماع ذ خواهيم پرداخت. بازار اين

و   شدهانجام MATLAB يافزارنرم محيط در يسازهيشبو  شده يسازنهيبه
  .است شدهارائه 5و4 يهاشكلو  2جدول  در مقايسه اين جينتا

  كنندهمصرفدر قبال ميزان سود  فروشخردهمحاسبه ميزان سود  2جدول 

 كنندهمصرفسود   نوع تعرفه گذاري
  دالر)(

سود متناظر 
  دالر)( فروشخرده

  000/600/2  صفر  تعرفه به هنگام

000/60  000/400/1  

  000/600/1  صفر  تعرفه زمان استفاده

000/10  000/900  

  000/500/6  صفر  تعرفه اوج بحراني

000/200  000/000/5  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 فروشخردهدر قبال سود متناظر  كنندهمصرفبيانگر ميزان سود  2جدول 

 ييگوپاسخمختلف  يهابرنامهدر هريك از  ندهكنمصرفبه ازاي شركت 
 كنندهمصرفمنحني تغييرات سود  يابيدرونبا استفاده از  و همچنينبار است 

در شكل  اين جدولبا استفاده از نتايج  فروشخردهمتناظر با تغييرات سود 
  است. شدهدادهنمايش 5و4
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  فه گذاري مختلفتحليل ميزان تغييرات توان مشتركان با اجراي سه تعر .4,3
 در كنندهمصرف بار ييجاجابه و تغييرات تحليل و بررسي به بعد گام در 
 از ساعاتي در فقط (كه بحراني اوج زماني يهابازه و باري زماني پر يهابازه

 اين كه پردازيميم باري ميان و باري كم زماني يهابازه به )افتديم سال اتفاق
 در برق قيمت كه گونههمان .است شدهارائه 2جدول  در كامل صورتبه نتايج
 فروشخرده اگر،است روز متفاوت مختلف ساعات براي يفروشعمده بازار
است،  بار پاسخ يهاروش نتيجه كه كنندهمصرف به را تغييرات اين بتواند
 دست حداكثري سودي به مشترك رضايتمندي نظر گرفتن با در،نمايد اعمال
 اوج بحراني زماني يهابازه در نيز را قدرت سيستم اريپايد و نمايديم پيدا

  .نمايديم حفظ

  بار  پاسخ يهاروش اجراي با مشتركان مصرفي توان تغييرات يسهمقا :3جدول
 شدهبينييشپمصرفيتوان ساعت

  )مگاوات(   كنندهمصرف
با اعالم مصرفي توان
  )مگاوات( هنگام به تعرفه

تعرفهاجرايبامصرفيتوان
  )مگاوات( استفاده انزم

اجرايابمصرفيتوان
  )مگاوات( بحراني اوج تعرفه

1 13/13136  6/16074  5/13133 33379 

2 56/12645  6/16339  12646 32133 

3 58/12670  8/16464  12671 32196 

4 14/12261  7/15932  12261 31156 

5 95/12206  3/15862  12202 31018 

6 28/12051  98/15659  12051 30623 

7 08/12494  8/14967  12493 31748 

8 7/12821 6/15947  12822 32580 

9 47/13186  6/16831  13183 13186 

10 28/13938  5/18930  13934 13938 

11 45/14539  9/19746  14534 14539 

12 78/14915  1/20258  14915 14915 

13 26/15024  8/19022  15022 15024 

14 84/14971  4/18956  14967 14971 

15 97/14982  7/19131  14978 9210 

16 58/15267  7/19330  15269 9385 

17 47/16620  9/7291  16614 187 

18 81/18075  6/7919  18069 8564 

19 59/18012  9/7902  18005 8529 

20 77/17622  4/7739  17615 8316 

21 14/17006  4/7473  16977 7976 

22 92/15983  6/7048  15984 7466 

23 54/14859  3/6580  14854 6941 

24 32/13779  9/6144  13775 6436 

 مبتني بار پاسخ يهاروش تعرفه سه براي اعمالي هاييمتق  4 جدول در
  .است ارائه گرديده پايه يمتباق مقايسه در بر تعرفه

  تعرفه بر مبتني بار پاسخ يهاروش از حاصل قيمت مقايسه :4جدول
 مهنگابهتعرفه ساعت

  ساعت) مگاوات بر (دالر
 استفاده زمان تعرفه

  ساعت) مگاوات بر (دالر
 بحراني اوج تعرفه

  ساعت) مگاوات بر (دالر
 يفروشعمده بازار قيمت

  )ساعت مگاوات بر (دالر
 ثابت تعرفه

  ساعت) مگاوات بر (دالر

1 34/42  41  58/41  23/14  9913/40  

2  84/39  87/53  

3  58/39  65/84  

4  58/39  48/68  

5  58/39  35/63  

6  58/39  99/50  

7  85/25  37/42  

8  32/39  8/37  

9  49/34  41  64/41  4/37  

10  4/32  02/23  

11  6/33  08/8  

12  7/33  05/8  

13  4/34  75/28  

14  4/34  83/36  

15  05/34  65/37  

16  4/34  38/39  

17  94/88  42  99/91  3/40  

18  6/90  71/38  

19  5/90  67/41  

20  4/94  22/38  

21  2/90  55/39  

22  7/89  13/54  

23  3/89  12/58  

24  3/90  1/38  

  

مقايسه تغييرات ميزان توان مصرفي مشتركين نسبت به توان  6شكل 
اين  7مختلف و شكل  هاييگذاررا در تعرفه  شدهبينييشپمصرفي 

نشان  2جدول  يهادادهبر اساس  ر ساعات اوج مصرفمقايسه را د
  .دهديم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  برق با استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات در شبكه هوشمندمبتني  مديريت مصرف انرژي مسئله تحليل
تهران، ايران 5139 –المللي برق بين كنفرانس مينكو ي سي  

 7  

 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
x 10

4

TIME(hour)

P
O

W
E

R
(M

W
A

T
T

)

Changes in power in the various tariff

 

 

Predicted power

power in RTP
power in TOU

power in CPP

  مختلف يهايگذارتوان مصرفي مشتركين در تعرفه  مقايسه:6شكل
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در ف توان مصرفي مشتركين در تعرفه گذاري هاي مختل مقايسه:7شكل

 اوج مصرف  ساعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گيرييجهنتي و بندجمع.5

 ياتعرفهيافتن  تعرفه، بر مبتني بار پاسخ يهاروش اجراي از ما هدف
 توان مقدار برساند و كنندهمصرف وفروش خرده به بيشتري سود كه

يج و نتا 5كه در شكل  طور. هماندهد، بود كاهش را بار اوج مصرفي
است تعرفه گذاري بحراني بيشترين سود را  شدهدادهنشان  4و  3جداول 

ين كمترين نوسانات و همچنداشته  فروشخردهو  كنندهمصرفبراي 
داردو  فروشخردهبراي  كنندهمصرفتناسبي را در قبال افزايش سود 

  ل داشته است.تعرفه گذاري به هنگام بيشترين كاهش مصرف را به دنبا

ميزان مصرف مشترك در ، شوديممشاهده  6 در شكلطور كه  همان
توسط  شدهبينييشپتعرفه گذاري زمان استفاده بسيار نزديك به بار 

جابجايي مصرف  طرح مسئله يعني اهداف ازيكي بوده است و  برداربهره
از حاكي از جابجايي بار مشترك  كهيدرحال كندينممشترك را برآورده 

بحراني و  در انتخاب تعرفه گذاري ساعات اوج بار به ساعات كم باري
همچنين جابجايي بار مشترك از ساعات اوج بار به ساعات كم باري و 

بيانگر اين نكته  7شكل . باشديمميان باري در تعرفه گذاري به هنگام 

تعرفه گذاري بحراني و به هنگام كمترين توان مصرفي را انتخاب است كه 
 به تعرفه اعمال كه دانيميمدر ساعت اوج مصرف در پي داشته است.

ي هوشمند براي حتي هاشبكهو تعرفه بحراني در بستر  هنگام
 خريد، يك در كهييازآنجاير است و پذامكانكوچك  كنندگانمصرف

 پاسخ يهاروش اعمال بااست  بيشتر از فروشنده خريدار يزنقدرت چانه
 برساند او بيشتري به سود كه را ياكننده تعرفهمصرف تعرفه، بر بار مبتني
 يك بهفروش خرده وكننده تنها مصرفنه انتخاب اين با و كنديم انتخاب
  .يابديم كاهش نيز قدرت سيستم باريكپبلكه  رسنديم مناسب سود

 منابع

[1] M.H.Albadi;E.F.El-saadany; “A summary of demand response 
inelectricity markets”, Electric Power Systems Research, Volume 
78,Issue 11, 2008 

[2] Staff Report; “Assessment of demand response and advanced metering”, 
http://www.FERC.gov, 2006 

[3] H.A. Aalami, M. Parsa Moghaddam, G.R. Yousefi; “Demand response 
modeling considering Interruptible/Curtailable loads and capacity 
market programs”, Applied Energy, Volume 87, Issue 1,pp.741-752, 
2010. 
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