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بردار مستقل سيستم با بهرهيط تجديد ساختار يافته بازار برق، در مح — چكيده
برداري ايمن از شبكه قدرت، بازار برق هدف بيشينه كردن رفاه اجتماعي و بهره

در اين مقاله مقدار تقاضا در بازار ثابت در نظر گرفته شده . كندرا تسويه مي
اي در يك حراج يكطرفه به و توليدكنندگان در يك بازار برق حوضچهاست 

خود از مدل  پيشنهادهايتوليدكنندگان براي ارائه . پردازندرقابت با يكديگر مي
كنند و از سازوكار پرداخت بر مبناي پيشنهاد تعادل تابع عرضه استفاده مي

. اده شده استفروش براي پرداخت بهاي انرژي برق به توليدكنندگان استف
باعث شده است  ي انرژي الكتريكيبخش عرضهبر حاكم  يچندجانبه انحصار

توليدكنندگان در بازار . تا توليدكنندگان از مزيت قدرت بازار برخوردار شوند
توانند با تشكيل ائتالف و همكاري كردن با يكديگر قدرت بازار بيشتري برق مي

هاي از مفاهيم بازي. ي كسب كنندن سود بيشترآبدست آورند و در نتيجه 
ها و تعادل نش براي مدل سازي رقابت همكارانه مشاركتي در نظريه بازي

مطالعات عددي بر روي يك سيستم سه شينه . توليدكنندگان استفاده شده است
انجام شده است و تاثيرات چگونگي تقسيم سود يك ائتالف در بين اعضاي آن 

بردار مستقل سيستم مورد تعيين شده توسط بهرهائتالف و محدوده قيمت مجاز 
  .بررسي قرار گرفته شده است

هاي ي بازينظريه ؛قدرت بازار؛ بازار برق —هاي كليدي  هواژ
 دهيقيمت مسئله ؛رقابت چندجانبه ؛مشاركتي و غيرمشاركتي

  توليدكنندگان

 مقدمه   .1

ين نهادهاي در محيط تجديد ساختاريافته بازار برق رفته رفته رقابت در ب
كننده وارد شد و محيط انحصاري تبديل به يك محيط كننده و مصرفتوليد

-ترين بازارهاي برق امروزي، بازار برق حوضچهيكي از رايج. چندجانبه شد

خود را  پيشنهادهايكنندگان در اين بازار توليدكنندگان و مصرف. اي است
- اي انجام ميبصورت لحظهدهند و مبادله انرژي برق ارائه ميبه بازار برق 

خود را به  پيشنهادهايكنندگان هر دو اگر توليدكنندگان و مصرف. شود
- بردار بازار برق ارائه دهند، يك حراج دوطرفه در بازار برق شكل ميبهره

به قيمت انرژي برق كنندگان در بعضي مواقع حساسيت مصرف.  ]1[گيرد
ق يك حراج يكطرفه در سمت در اين مواقع در بازار بر. برابر صفر است

تواند طبق مدل توليدكنندگان مي پيشنهادهاي. ]2[گيردتوليدكنندگان شكل مي
تواند مثل مدل كارنو فقط شامل مقدار برتراند فقط شامل قيمت باشد و مي

توليدكنندگان كه تركيبي از دومدل نامبرده  پيشنهادهايمدلي رايج براي . باشد
خود  پيشنهادهايه است كه در آن توليدكنندگان است، مدل تعادل تابع عرض

- 3[دهندبازار برق ارائه مي هرا در قالب يك منحني قيمت بر حسب مقدار ب
كنندگان به بازار برق، توليدكنندگان و مصرف پيشنهادهايپس از ارائه . ]4

بردار مستقل سيستم با هدف بيشينه كردن رفاه يك نهاد مستقل به نام بهره
كند و بازار برق را تسويه مي ،برداري ايمن از شبكه قدرتبهره اجتماعي و

در صورتي كه  .سازدكننده در بازار را مشخص ميوظيفه هر نهاد شركت
مقدار تقاضا در بازار ثابت باشد، هدف بيشينه كردن رفاه اجتماعي تبديل به 

ي دو روش براي پرداخت بها. ]5[شودكمينه كردن درآمد توليدكنندگان مي
انرژي برق به توليدكنندگان وجود دارد، روش اول سازوكار پرداخت بر 
مبناي قيمت يكسان است كه در اين سازوكار پس از تسويه بازار برق، انرژي 
برق از هر توليدكننده  به قيمت يكساني برابر با قيمت تسويه بازار خريده 

ش است كه روش دوم سازوكار پرداخت بر مبناي پيشنهاد فرو. ]6[شودمي
قيمتي خودش  پيشنهادهايدر اين سازوكار از هر توليدكننده با توجه به 

در محيط چندجانبه بازار برق به دليل كم . ]7[شودانرژي برق خريده مي
بودن تعداد توليدكنندگان، هر توليدكننده از مزيت قدرت بازار برخوردار 

هر . ]8[يير دهدتواند نتايج تسويه بازار را به نفع خودش تغاست و مي
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توليدكننده در بازار برق بدنبال بدست آوردن بيشينه سود ممكن است و سود 
از اين حيث بايد يك نقطه تعادل . توليدكنندگان با يكديگر در تعارض است

براي بدست آوردن نقطه تعادل . يدآتوليدكنندگان بدست  پيشنهادهايبراي 
- 9[شودتعادل نش استفاده ميدهي توليدكنندگان از مفهوم در مسئله قيمت

ن سود توليدكنندگان در بازار برق براي باال بردن قيمت بازار و زياد كرد. ]10
شان به بازار برق با يكديگر همكاري پيشنهادهايتوانند در ارائه ، ميخود
توان با استفاده تشكيل ائتالف در بين توليدكنندگان در بازار برق را مي. كنند

تشكيل ائتالف . ]11[ها مدل كردهاي مشاركتي در نظريه بازياز مفاهيم بازي
تواند در مواقعي براي برخي از رقبا، تاثيرات منفي به در علم اقتصاد مي

همراه داشته باشد اما در بازار برق تشكيل ائتالف در بين چند توليدكننده، 
ف در بين براي ديگر توليدكنندگان نيز تاثيرات مثبت دارد زيرا با تشكيل ائتال

رود كه اين موضوع براي تمامي توليدكنندگان، قيمت بازار برق باال مي
موضوعي كه در تشكيل هر ائتالف براي . ]12[توليدكنندگان خوب است

 هرسود  تقسيم توليدكنندگان در بازار برق  حائز اهميت است، چگونگي
  .]13[باشدميائتالف  آن ائتالف در بين اعضاي

 ليدكنندگانپيشنهاد فروش تو .2

. گيردهاي توليد خود را در نظر ميش هزينهپيشنهادهايهر توليدكننده در 
  :زير در نظر گرفته شده استتابع هزينه براي همه توليدكنندگان بصورت 

)1                        (2

i i i i i iC a p b p c    

تابع  ضرايب ثابت cو  a ،bمگاوات توان،  pهزينه توليد  Cكه در آن 
اي هر با توجه به تابع هزينه هر توليدكننده، قيمت حاشيه. هزينه هستند

  :آيدتوليدكننده طبق رابطه زير بدست مي

)2                            (2
i i i iMC a p b    

در بازار برق با رقابت چندجانبه كه توليدكنندگان از مزيت قدرت بازار 
خود را به نحوي ارائه  پيشنهادهايخواهد دكننده ميبرخوردارند، هر تولي

در واقع توليدكنندگان . دهد تا بيشترين سود ممكن را در بازار بدست آورد
توانند با استفاده از قدرت بازار خود، قيمت توان را در بازار برق باال مي

 پيشنهادهايدر اين مقاله . ببرند و سود بيشتري از فروش توان بدست آورند
وليدكنندگان بر اساس مدل تعادل تابع عرضه در نظر گرفته شده است و ت

خود را بصورت توابع قيمت بر حسب مقدار ارائه  پيشنهادهايتوليدكنندگان 
در ) دهيضريب قيمت(پس هر توليدكننده با ضرب يك ضريب. دهندمي

خود را طبق  پيشنهادهاياي خود ، تابع قيمت بر حسب تابع هزينه حاشيه
  :]10[دهدبطه زير به بازار برق ارائه ميرا

)3                         (
2

i i i

i i i i i i

k MC

a k p k b

  

  
   

همانطور كه  .دهي استضريب قيمت kتابع قيمت و  �كه در آن 
فروش توليدكنندگان بصورت يك تابع خطي و  پيشنهادهايشود مشاهده مي

گيري د دو متغير تصميمخو پيشنهادهايهر توليدكننده در  .پيوسته است
و  وابسته به يكديگر دارد كه قيمت توليد و مقدار توليد آن توليدكننده است

گيري توان تنها متغير تصميمبه دليل وابستگي اين دو متغير به يكديگر، مي
  .دهي آن توليدكننده در نظر گرفتهر توليدكننده را همان ضريب قيمت

انرژي برق از هر توليدكننده  فروش،پرداخت بر مبناي پيشنهاد  در روش
برنده شده در بازار برق كه مجاز به توليد توان در بازار است، به قيمتي كه 

درآمد هر توليدكننده در بازار برق  .شودخودش پيشنهاد داده است خريده مي
ضرب مقدار توان توليدي آن توليدكننده در قيمت آن مقدار برابر با حاصل

مشاهده شد، هر مقدار توان يك قيمت ) 3(ر كه در همانطو. توان است
متفاوت دارد و قيمت پيشنهادي هر توليدكننده وابسته به مقدار توليدش 

پس درآمد هر توليدكننده در سازوكار پرداخت بر مبناي پيشنهاد . است
  :]7[آيدفروش از رابطه زير بدست مي

)4    (2

0
(2 ) ( )i i i i i i i i i i i i

ip
R a k p k b dp k a p b p      

سود هر توليدكننده در بازار  .ام استiتوليدكننده رآمد د Riكه در آن 
هاي آن توليدكننده است و هر توليدكننده برق برابر با اختالف درآمد و هزينه

تابع سود و تابع هدف . در بازار برق بدنبال بيشينه كردن سود خودش است
  :هر توليدكننده در رابطه زير نشان داده شده است

)5          (
 

2

2

( 1) ( )

max ( 1) ( )

i i i i i i i i i

i i i i i i

R C k a p b p c

k a p b p c

       

   
   

   .ام استiمقدار سود توليدكننده  iπكه در آن 

  تسويه بازار. 3
خود را به  پيشنهادهايكنندگان پس از اينكه توليدكنندگان و مصرف

بازار برق را  ،بردار مستقل سيستمدهند، بهره بردار مستقل سيستم ارائهبهره
ل سيستم در بازار برق در بردار مستقيكي از اهداف بهره. كندتسويه مي

صورتي كه يك حراج دوطرفه برپا شود، بيشينه كردن رفاه اجتماعي است كه 
كننده با قيمت براي رسيدن به اين هدف، توليدكننده با قيمت كمتر و مصرف

بيشتر در اولويت دادوستد انرژي برق هستند و در صورتي كه يك حراج 
بردار مستقل سيستم كمينه كردن رهيكطرفه در بازار برق شكل گيرد، هدف به
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بردار مستقل سيستم با بدست در واقع بهره. شوددرآمد توليدكنندگان مي
توليدكنندگان و برخورد اين منحني  پيشنهادهايكل عرضه از  آوردن منحني

با منحني كل تقاضا، مقدار توليد هر توليدكننده در بازار برق و قيمت آن 
  .ازدسمقدار توليد را مشخص مي
اي توليد بردار مستقل سيستم، ايجاد تعادل لحظهاز ديگر اهداف بهره

برداري ايمن و پايدار از شبكه قدرت است زيرا در غير اين مصرف و بهره
-صورت ممكن است كه شبكه قدرت كارايي خود را از دست دهد و هزينه

در اين برداري ايمن، گيري يك بهرهبه منظور شكل. هاي زيادي بوجود آورد
بردار مستقل بطور كلي اهداف بهره. استفاده شده است DCبار مقاله از پخش

  :]5[آمده است) 6(سيستم در 

)6                   (
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min max
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بردار توليد  PGها، بردار زاويه شين �ماتريس سوسپتانس،  Bكه در آن 
piبردار بار شين،  PD، شين

max  وpi
min حدوده باال و پايين توليد توليدكننده م

i ،امFl
max  وFl

min  محدوده باال و پايين توان مجاز عبوري از خطl،ام ng 

بردار مستقل در واقع بهره. تعداد خطوط انتقال است Lتعداد توليدكنندگان و 
توليدكنندگان براي  پيشنهادهايبر پايه  DCبار اقتصادي سيستم از يك پخش

دهي بطور كلي در مسئله قيمت. كندبرق استفاده ميتسويه بازار 
اي روبرو هستيم كه در اليه توليدكنندگان در اين مقاله با يك مسئله دواليه

دهي خود خواهد با اتخاذ بهترين ضريب قيمتاول آن هر توليدكننده مي
بردار مستقل سيستم با هدف بهره ،سود خود را بيشينه كند و در اليه دوم

بازار برق را  DCبار توليدكنندگان با استفاده از يك پخش درآمدردن كمينه ك
  .كندتسويه مي

  بازي مشاركتي و تعادل نش. 4
. ها استرقابت توليدكنندگان در بازار برق مثل يك بازي در نظريه بازي

دهي توليدكنندگان را با هاي مسئله قيمتتوان بسياري از حالتدر واقع مي
  .ها مدل كرديمفاهيم نظريه باز

  تعادل نش. 1,4

استراتژي اتخاذ شده توسط توليدكنندگان نياز به يك نقطه تعادل دارد 
و تصميم  زيرا سود توليدكنندگان در بازار برق با يكديگر در تعارض است

براي دست يافتن  .گذار استبر سود ديگر توليدكنندگان تاثير ههر توليدكنند
در واقع با . مفهوم تعادل نش استفاده كرد توان ازبه اين نقطه تعادل مي

دهي به يك نمايه استراتژي براي ضريب قيمتاستفاده از تعادل نش 
يابيم كه در آن در صورت ثابت بودن تصميم ديگر توليدكنندگان دست مي
تواند با تغيير در تصميم خود، سود خود را اي نميرقبا، هيچ توليدكننده

k*=(k1. بيشتر كند
*,…, kn

يك نمايه تعادل نش است اگر رابطه زير براي هر  (*
  :]9[توليدكننده برقرار باشد

)7(   , , ,     i i i i i i i i ik k k k k k k    
      

تصميم همه توليدكنندگان به غير   k-iام و iسود توليدكننده  πiكه در آن 
  .ام استiاز توليدكننده 

  بازي مشاركتي. 2,4
از آنجا كه تصميم ديگر در محيط چندجانبه بازار برق هر توليدكننده 

توليدكنندگان بر سودش تاثيرگذار است، نياز به دانستن استراتژي اتخاذ شده 
در . توسط ديگر توليدكنندگان دارد تا بتواند استراتژي بهينه خود را بيابد

هاي با دهي توليدكنندگان در شاخه بازيواقع در اين حالت مسئله قيمت
هر توليدكننده براي يافتن استراتژي بهينه  پس. گيرداطالعات كامل قرار مي
اطالعاتي كه از ديگر توليدكنندگان دارد نمايه  به خودش، بايد با توجه

استراتژي تعادل نش را براي تمامي توليدكنندگان بدست آورد زيرا فقط در 
اي قصد تغيير تصميم نمايه استراتژي تعادل نش است كه هيچ توليدكننده

بازار برق هرچه تعداد رقيبان موجود در بازار كمتر شود، در  .خود را ندارد
توانند قيمت شود و توليدكنندگان ميقدرت بازار توليدكنندگان بيشتر مي

توليدكنندگان . ببرند و در نتيجه آن سود بيشتري بدست آورند البازار را با
يل با تشك. توانند در قالب بازي مشاركتي با يكديگر ائتالف تشكيل دهندمي

شود و در نتيجه ائتالف در بين توليدكنندگان، تعداد رقبا در بازار كمتر مي
- در تشكيل هر ائتالف هر توليدكننده مي .شودسود توليدكنندگان بيشتر مي

در واقع چند توليدكننده در يك ائتالف . كوشد تا سود ائتالف را بيشينه كند
- كه چند متغير تصميم شوندبه عنوان يك توليد كننده بزرگرتر معرفي مي

پس . ]11[كنندگيري خود را در جهت بيشينه كردن سود آن ائتالف بهينه مي
ها خود مختلف توسط توليدكنندگان، اين ائتالفهاي از شكل گيري ائتالف

هر ائتالف . پردازنددر قالب بازي غيرمشاركتي با يكديگر به رقابت مي
يد كنندگان است كه آن را حداقل شامل يك عضو و حداكثر شامل كل تول

سود هر ائتالف برابر با مجموع سود اعضاي آن . ناميمائتالف بزرگ مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  در بازار برق دكنندگانيتول دهيمتيمسئله ق يبرا يمشاركت يباز
تهران، ايران 1394 –المللي برق  كنفرانس بين سي امين  

 4  

 

عضو باشد،  mيك ائتالف با  Sدر واقع اگر . ائتالف است
KS=(k1S,k2S,…,kmS)  استراتژي ائتالفS  است و سود ائتالفS  طبق

  :آيدرابطه زير بدست مي
)8                        ( ,

S i S S

i S

KK 




   

استراتژي  K-Sو  Sاستراتژي ائتالف  S ،KSسود ائتالف  πSكه در آن 
- تواند ائتالفحال هر توليدكننده مي. است Sها به غير از ائتالف همه ائتالف

كند كه در آن سود هاي مختلفي را انتخاب كند و قطعا ائتالفي را انتخاب مي
مل مهم در انتخاب هر ائتالف براي هر پس يكي از عوا. بيشتري بدست آورد

- توليدكننده ميزان سودي است كه از آن ائتالف به آن توليدكننده مي

در واقع چگونگي تقسيم سود هر ائتالف در بين اعضاي آن . ]13[رسد
براي  PSOسازي بهينهدر اين مقاله از الگوريتم  .ائتالف حائز اهميت است

فلوچارت  1شكل  .]5[يافتن استراتژي بهينه توليدكنندگان استفاده شده است
دهي توليدكنندگان در بازار برق را براي يك بازي مشاركتي مسئله قيمت

اي براي تمامي در اين فلوچارت، در ابتدا قيمت هزينه حاشيه .دهدنشان مي
گيري مختلف شكلهاي سپس حالت. توليدكنندگان در نظر گرفته شده است

هاي آن حالت در هر حالت تمامي ائتالف. شوندها از يكديگر جدا ميائتالف
نمايه استراتژي اعضاي خود را با  ،PSOبا استفاده از الگوريتم بهينه سازي 

كنند و اين مكانيزم تا زماني كه يك هدف بيشينه سازي سود ائتالف بهينه مي
هاي هر حالت بدست آيد ادامه مي ائتالفنمايه استراتژي تعادل نش براي تما

بعد از اينكه براي هر توليدكننده مشخص شد كه در هر حالت چه . دارد
اي در صورت آورد، حالتي كه در آن هيچ توليدكنندهمقدار سود بدست مي

ثابت بودن بازي ديگر توليدكنندگان مايل به تغيير بازي خود نباشد به عنوان 
  .دهدشود و رخ ميه ميحالت تعادل نش پذيرفت

  مطالعات عددي. 5
دهي توليدكنندگان طبق سازي بازي مشاركتي براي مسئله قيمتدر شبيه

، از يك سيستم سه شينه استفاده شده است كه چهار 1فلوچارت شكل 
. ژنراتور موجود در آن به عنوان چهار توليدكننده در نظر گرفته شده است

و ضرايب تابع هزينه و جايگاه هر  1دول مقدار تقاضا در اين سيستم در ج
ظرفيت تمامي خطوط انتقال . نشان داده شده است 2توليدكننده در جدول 

  .مگاوات در نظر گرفته شده است 200

 ميزان تقاضادر شبكه: 1جدول 

  3  2  1  شين

  25  30  150 (MW) تقاضا

 
  دهي توليدكنندگان در قالب بازي مشاركتيفلوچارت قيمت: 1شكل

 ضرايب تابع هزينه و جايگاه توليدكنندگان: 2ل جدو

  a b c  شين  شماره توليدكننده
1  1  015/0  5/7  0  

2  1  018/0  5  0  

3  2  02/0  7  0  

4  3  025/0  5/6  0  

تمامي  ،هر توليدكننده بايد براي بدست آوردن بيشترين سود ممكن خود
محاسبه ها هاي مختلف را در نظر گيرد و سود خود را در اين حالتحالت

براي چهار توليدكننده، پانزده . كند تا بتواند بهترين تصميم خود را اتخاذ كند
 ،3ها در جدول اين حالت. تلف براي تشكيل ائتالف وجود داردخحالت م

. ه استنشان داده شد شماره هر توليدكنندهاند و در آن شماره گذاري شده
دهند با ف را تشكيل مي، توليدكنندگاني كه با يكديگر يك ائتال3در جدول 
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و براي جداسازي هر ائتالف از ديگر  اندفاصله مشخص شدهخطعالمت 
  .استفاده شده است كاماها از عالمت ائتالف

 هاي مختلف تشكيل ائتالف حالت: 3 جدول

 چگونگي تشكيل ائتالف در هر حالت شماره حالت
1 1 ،2 ،3 ،4  

2 1 ،2 ،3 -4  
3 1 ،3 ،2 -4  
4 1 ،4 ،2 -3  
5 1-2  ،3 ،4  
6 1-3 ،2 ،4  

7 1-4 ،2 ،3  

8 1-2 ،3 -4  

9 1-3 ،2 -4  
10 1-4 ،2 -3  
11 1-2 -3 ،4  
12 1-2 -4 ،3  
13 1-3 -4 ،2  
14 1 ،2 -3 -4  
15 1-2 -3 -4  

  مورد مطالعاتي اول. 1,5
اي در گونهدر اين مورد مطالعاتي تقسيم سود بين اعضاي هر ائتالف به

ز تسويه بازار سود هر توليدكننده مختص نظر گرفته شده است كه پس ا
بردار مستقل سيستم خودش است و محدوده قيمت تعين شده توسط بهره

ان در اين مورد دهي توليدكنندگنتايج مسئله قيمت. است 140(h/$)برابر 
ها برابر است قيمت در تمامي شين. آمده است 5و  4 مطالعاتي در جدول

كدام از قيود شبكه به مرز و هيچ زيرا تلفات در شبكه وجود ندارد
شود كه با كمتر شدن با توجه به نتايج، مشاهده مي. محدوديتش نرسيده است

طور شود و بها، تعداد بازيگران براي رقابت در بازار كمتر ميتعداد ائتالف
- شود و در نتيجه آن سود توليدكنندگان بيشتر ميتر ميكلي بازار انحصاري

شود كه هاي مختلف ديده ميتوليدكنندگان در حالت با بررسي سود. شود
، حالت تعادل نش است، زيرا هيچ هادر بين همه حالت 15حالت 

اي در صورت ثابت بودن تصميم ديگر توليدكنندگان قصد ترك توليدكننده
براي مثال اگر توليدكننده اول قصد ترك اين ائتالف را . اين حالت را ندارد
-افتد كه سود توليدكننده اول را كاهش مياتفاق مي 14داشته باشد، حالت 

پس در . كنداين موضوع در مورد سه توليدكننده ديگر نيز صدق مي. دهد
را ) ائتالف بزرگ(اين مورد مطالعاتي تمامي توليدكنندگان يك ائتالف 

  .دهندتشكيل مي

 نتايج مورد مطالعاتي اول: 4 جدول

 8 7 6 5 4 3 2 1 حالت

857/12 (MWh/$)قيمت   567/26  572/33  213/36  6/34  13/31 693/30 63/52 

استراتژي 
در تعادل 

 نش

k1 

k2 
k3 

k4 

514/1  
711/1  
417/1  
427/1  

813/2  
168/3  
371/3  
448/3  

781/3  
357/4  
394/3  
153/4  

942/3  
812/4  
32/4  
161/4  

014/4  
72/4  
841/3  
787/3  

647/3 

794/3  
867/3  
362/3  

761/3  
647/3 

284/3 

851/3 

943/5 

872/6 

004/6 

127/6 

 توليد
(MW) 

p1 
p2 

p3 

p4 

11/33  
85/69  
86/51  
16/53  

08/64  
05/94  
02/22  
1/24  

97/45  
14/75  
2/52  
67/31  

21/56  
15/70  
56/34  
06/44  

3/37  
7/64  
2/50  
7/52  

5/34 

89  
2/26  
1/55  

22  
8/94  
6/58  
4/29  

1/45  
8/73  
1/44  
7/41  

سود 
($/h) 

π1 

π2 
π3 
π4 

2/136  
311 

9/173  
4/166  

5/995  
8/1364  
5/388  

419 

1047 
6/1602  
4/1131  

26/728  

9/1379  
9/1674  

68/882  
7/1058  

8/906  
7/1484  
6/1141  

1149 

7/732 

4/1642  
4/566  
2/1027  

4/476  
1685  

1/1095  
5/606  

1/1827  
8/2744  
5/1741  
9/1616  
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 نتايج مورد مطالعاتي اول: 5جدول 

  15  14  13  12 11 10 9 حالت

 173/52  24/47 421/89 612/92 939/79 437/86 997/139 (MWh/$)قيمت 

استراتژي 
در تعادل 

 نش

k1 

k2 
k3 

k4 

936/5 

751/6 

974/5 

035/6 

411/5 

372/6  
269/5  
314/5  

425/10 

563/11  
784/10  
371/9  

541/10  
648/12  
027/10  
785/10  

342/9  
846/8  
845/9  
015/10  

587/9  
48/11  
092/10  
874/9  

525/16  
525/16  
525/16  
525/16  

 توليد
(MW) 

p1 
p2 

p3 

p4 

97/42 

78/75  
33/43  
9/42  

01/41  
04/67  
14/49  
79/47  

9/35 

9/75  
3/32  
8/60  

86/42  
5/64  
85/55  
74/41  

23/35  
13/112  
99/27  
63/29  

53/50  
26/70  
12/39  
08/45  

37/32  
42/96  
78/36  
42/39  

سود 
($/h) 

π1 

π2 
π3 
π4 

8/1727 

7/2773  
7/1695  
8/1635  

1/1468  
6/2235  
7/1674  
6/1586  

6/2721 

4/5106  
5/2416  
7/4085  

1/3330  
4/4629  
7/4095  
2/3081  

7/2359  
7/6174  
9/1871  
8/1934  

6/3583  
9/4612  
3/2768  
1/3051  

5/4013  
10083  

1/4417  
6/4581  

  مورد مطالعاتي دوم. 2,5
رد مطالعاتي اول لحاظ شده است در اين مورد مطالعاتي شرايط مو

هاي مختلف و تسويه بازار ها در حالتاز تشكيل ائتالفطوري كه پس ب
در واقع در اين حالت . برق، سود تمامي اعضاي ائتالف با يكديگر برابر باشد

سود هر توليدكننده شركت كرده در هر ائتالف برابر با تقسيم سود آن ائتالف 
مده آ 6نتايج اين مورد مطالعاتي در جدول . به تعداد اعضاي آن ائتالف است

ها نيست تعادل نش در بين حالت 15در اين مورد مطالعاتي حالت . است
تواند با شركت نكردن در ائتالف بزرگ و تشكيل زيرا توليدكننده دوم مي

تعادل نش در بين همه  13حالت . سود بيشتري را بدست آورد 13حالت 
را  ها است زيرا در اين حالت توليدكننده دوم قصد تغيير بازي خودحالت

-ندارد و با تغيير تصميم توليدكنندگان اول، سوم و چهارم به ترتيب حالت

 .شوددهد كه باعث كاهش سود اين توليدكنندگان ميرخ مي 6و  7، 2هاي 
پس با توجه به شركت نكردن توليدكننده دوم در تشكيل ائتالف بزرگ با 

هيچ يك حالت تعادل نش است و در آن  13ديگر توليدكنندگان، حالت 
بطور كلي تغيير در چگونگي  .اي قصد تغيير تصميم خود را نداردتوليدكننده

ها تقسيم سود در بين اعضاي هر ائتالف در تعادل نش در بين همه حالت
سود توليدكنندگان در اين مورد مطالعاتي با مورد مطالعاتي . تاثيرگذاز است
اين حالت سود  شود كه درمقايسه شده است و مشاهده مي 2اول در شكل 

اي كه در يك در واقع هر توليدكننده .تمامي توليدكنندگان كمتر شده است
  دهي خود را براي بيشينه كردن سود كند، استراتژي قيمتائتالف شركت مي

  

  
  

كند اما در انتها اينكه چه سهمي از ائتالف به آن آن ائتالف بهينه مي
  .تحائز اهميت اس اورسد براي توليدكننده مي

 نتايج مورد مطالعاتي دوم: 6جدول 

 π1 ($/h) π2 ($/h) π3 ($/h) π4 ($/h) شماره حالت

12/136  311 9/173  4/166  
2 995 8/1364  7/403  7/403  
31047 4/1165  4/1131  4/1165  
49/1379  7/1278  7/1278  7/1085  
57/1195  7/1195  6/1141  1149 
65/649  4/1642  5/649  2/1027  
74/541  1685 1/1095  4/541  
89/2285  9/2285  2/1679  2/1679  
97/1711  7/2204  7/1711  7/2204  
103/1527  1/1955  1/1955  3/1527  
118/3414  8/3414  8/3414  7/4085  
122/3680  2/3680  7/4095  2/3680  
134/2055  7/6174  4/2055  4/2055  
146/3583  4/3474  4/3474  4/3474  
157/5773  7/5773  7/5773  7/5773  
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  مورد مطالعاتي سوم. 3,5
در اين مورد مطالعاتي شرايط مورد مطالعاتي اول لحاظ شده است و 

در نظر  130(h/$)بردار مستقل سيستم برابر محدوده قيمت توسط بهره
 15با توجه به محدوده قيمت جديد، قيمت توان در حالت . گرفته شده است

نتايج اين مورد مطالعاتي . شتر از اين محدوده استمطالعاتي اول بي در مورد
در اين مورد مطالعاتي . نشان داده شده است 7در جدول  15براي حالت 

تواند ها نيست زيرا توليدكننده سوم ميتعادل نش در بين حالت 15حالت 
. سود خود را بيشتر كند 12با جدا شدن از ائتالف بزرگ و تشكيل حالت 

ها است و در اين مورد مطالعاتي اتفاق در بين حالت تعادل نش 12حالت 
افتد زيرا در صورت شركت نكردن توليدكننده سوم در تشكيل ائتالف با مي

ديگر توليدكنندگان، تغيير در تصميم توليدكنندگان اول، دوم و چهارم به 
شود كه سود توليدكنندگان در مي 5و  7، 3هاي ترتيب باعث تشكيل حالت

سود توليدكنندگان در اين مورد مطالعاتي با سود . شودها كمتر مياين حالت
مقايسه شده است و مشاهده  2توليدكنندگان در مورد مطالعاتي اول در شكل 

 .شود سود تمامي توليدكنندگان كمتر شده استمي

  نتايج مورد مطالعاتي سوم: 7جدول 
 (h/$) سود  (MWh/$) قيمت (MW) توان k توليدكننده

1 346/15  37/32  99/129  8/3708  
2 346/15  42/96  99/129  2/9317  
3 346/15  78/36  99/129  7/4081  
4 346/15  42/39  99/129  7/4233  

  

 
  سوم نندگان در مورد مطالعاتي اول، دوم ومقايسه سود توليدك: 2شكل 

  گيرينتيجه. 6

گان دهي توليدكننددر اين مقاله مفهوم بازي مشاركتي براي مسئله قيمت
-در بازار برق مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد كه توليدكنندگان مي

در نتيجه سود توانند با همكاري با يكديگر قيمت بازار برق را باال برند و 
براي يافتن استراتژي بهينه توليدكنندگان در بازار برق . خود را افزايش دهند

هاي مختلف نده بايد حالتيك فلوچارت ارائه گرديد كه در آن هر توليدكن
تشكيل ائتالف با ديگر توليدكنندگان را بررسي كند و با استفاده از الگوريتم 

در هر حالت استراتژي بهينه خود را بيابد و بعد از آن  PSOبهينه سازي 
سود خود را در هر حالت محاسبه كند و حالتي را انتخاب كند كه براي او 

مچنين نشان داده شد كه چگونگي تقسيم ه. بيشترين سود را داشته باشد
سود هر ائتالف بين اعضاي آن ائتالف موضوعي مهم در بازي مشاركتي 

 و تواند حالت تشكيل ائتالف را تغيير دهدتوليدكنندگان است و گاهي مي
هاي بزرگ و بوجود آمدن گيري ائتالفهاي جلوگيري از شكليكي از راه
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