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که در آن امکان کنترل مصرف انرژی در راستای نحویهای برق در آینده است؛ بههای کليدی شبکهمدیریت سمت تقاضا یکی از قابليت - چکيده

های سازی سيستمبراین، مدیریت سمت تقاضا یکپارچهشود. عالوهکنندگان فراهم میی انرژی برای مصرفتخصيص کارآمد و پایدار منابع تغذیه

پذیر نموده ی محلی و تقاضای بار امکانهای برق سنتی در حين بهبود در تعادل بين عرضهمنابع تجدیدپذیر جدید را در شبکه یتوليد برق برپایه

اشی از عدم با توليد متناوب و در نتيجه کاهش هزینه جریمه ن 1شدهی تجدیدپذیر توزیعحلی اميدبخش برای تطبيق نفوذ باالی منابع تغذیهو راه

پایه تئوری بازی با استفاده بر 2هاریزشبکه فروشی الکتریسيتهتعادل تقاضا و توليد، فراهم نموده است. این مقاله، یک ساختار کلی برای بازار خرده

( پيشنهاد 4NIRA-REMشده بصورت الگوریتم )برمبنای تئوری بازی غيرهمکارانه( )نامگذاری Isoda-Nikaidoو تابع  3از الگوریتم رهاسازی

برداری محلی و سازی قيمت تسویه بازار و نيز توليدکنندگان با هدف حداکثرسازی سود از طریق بهرهکنندگان با هدف مينيممدهد. مصرفمی

رسيدن به نقطه در ارتباط با شبکه باالدست، در بازار پيشنهادی، برای  6و بارهای پاسخگو 5مدیریت منابع توليد پراکنده، منابع ذخيره انرژی

 نمایند.شرکت می 7نش

 ریزشبکه، مدیریت انرژی، بازار انرژی الکتریکی، تئوری بازی، مدیریت سمت تقاضا. -كليد واژه

 مقدمه -1

هوشنمعد  هایتجدید ساختار صنعتت بنرو و متر نی شنبکه

 درخصنو  معناب هنایی آوری ن  توسته و استفاده بيشنترباعث 

های مدیریت سمت تکعيکارایه است. شده  (8DG) توليد پراكعده

از ععاصنر سنازی اننرژی پراكعنده، ذخينره مدیریت معاب تقاضا و 

های در شنبکههای هوشمعد و پوینا كليدی در استقرار زیرساخت

اینن ، بننرعننهوه. [1]آیعنند هوشننمعد سيمننتر  نندرر بشننمار می

های توزی  ممکن  اسنت باواهعند اننرژی را از ریزشنبکه شركت

(MGكه به شنبکه سراسنری متصنی می ) باشند، نينز خرینداری

های مهر در ای  رابطه، چگنونگی نمایعد. بعابرای ، یکی از موضوع

هنا و MGدهی معاسب برای انرژی توليد شده توسط متاتااذ  ي

باشند.  روشنی الکتریمنيته مینحوه مشاركت آنها در بنازار خرده

برپایننه معنناب  تولينند منندیریت انننرژی الکتریکننی سيمننتر ارائننه 

 پذیریبرای تطبيق نفوذ را اميدباش یحلراه تواندمی تجدیدپذیر

متعنناوو و ينند نابننا تول RES)9( بننا ی معنناب  انننرژی تجدیدپننذیر

ای  در . نماید راهر  ،های شبکه هوشمعد در حال توستهآوری  

 روشننی خردهتننا در بننازار  ننند ادر نيننزكععدگان مصننر ، سناختار

و به معظور حداكثرسازی سنود خنود  نمودهمشاركت الکتریميته 

به ر ابت بپردازند. در وا   و دیگر بازیگران ای  ساختار با یکدیگر 

كععندگان بلکه تامي  نبودهن تعها پذیرندگان  يمت كععدگامصر 

 گانهای محلی و مدیریت توليدكععدبرداریبرو نيز از طریق بهره

سنازی اننرژی و بارهنای  ابنی توزین  های ذخيرهپراكعده، دستگا

در چعني   .[2]شنوند محمنوو میپذیرندگان  يمنت  ءجز، خود

كععنده و ینا توانعند بتعنوان بنازیگران توليدهنا میMGساختاری 

های زمانی در طول عملکرد روزاننه سيمنتر كععده در بازهمصر 

ها در مواجنه بنا تنامي  تقاضناهای تنوان MGایفای نقش نمایعد. 

 با دسنت، از شنبکه مربوط بنه خنود بایمنتی از امکنان اسنتفاده

RES،معند خنود بهنره محلی انرژی سازیذخيره هایسيمتر و ها

( 10EMSاننرژی ) تر مندیریتشوند. این  ویيفنه برعهنده سيمن

نمنودن  ينود  عنی و ا تصنادی شود تا ضنم  برآوردهگذاشته می

مربوط به هر معب  توليد و مصر ، بهتری  گزیعه را برای بر راری 

. برای دستيابی [5]–[3]تتادل توان در شبکه  درر بر رار نماید 

به ای  هد ، ای  مقاله با استفاده از تئنوری بنازی در جمنتجوی 

انننه خریننداران و  روشننعدگان راهننی بننرای درت ر تننار همکار

نمودن هایی كه معجر بنه مناكزیمرالکتریميته و كشف استراتژی

معفتت تمامی ای  بنازیگران بنا اهندا  مت ناد در بنازار ر نابتی 

 باشد. شود، میمی

فروشی الکتریسيته شده انرژی در بازار خردهگذاری منابع توزیعاستراتژی قيمت

 هاروش تئوری بازی با درنظرگرفتن عدم قطعيت یبرپایه

  3مرزبعدموسی و  2مقدمسيد مازیار ميرحميعی، 1متصومه جوادی

 javadi.masoomeh@gmail.com ،ه آزاد اسهمیدانشگا ،واحد رشتدانشکده تحصيهر تکميلی، گروه مهعدسی برو، كارشعاسی ارشد،  1

  m.mirhosseini@liau.ac.ir ،دانشگاه آزاد اسهمی ،واحد  هيجاندانشکده  عی و مهعدسی، برو، مهعدسی گروه استادیار،  2

  .ac.irm.marzband@liau دانشگاه آزاد اسهمی، ،برو، دانشکده  عی و مهعدسی، واحد  هيجانمهعدسی گروه استادیار،  3
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فلوچارت مربوط بهه سهاختار پيشهنهاد شهده بهرای  -2

 پيوستن بازیگران به بازار
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 سازی ساختار بازار پيشعهادشده رآیعد پياده :1شکی 

حلنی  روشنی الکتریمنيته، راهخرده ساختار پيشعهادی بازار

پراكعده در  با ی مشاركت توليدكععدگان نمودن سهربرای  راهر

شده الکتریميته و ا زایش سنود آنهنا در كعنار كاهش  يمت تمام

دهند. در یكععدگان ارائنه مهمکاری موثر و مداومشان بنا مصنر 

 معنناب  دارای محلننی صننورر هننا بننهMGسنناختار پيشننعهادی 

، 12كعتنرلغير ابنی RESشامی معاب   (11DERشده انرژی )توزی 

، (ES)انننرژی  سننازیذخيره های، سيمننتر13كعتننرلمعنناب   ابننی

باشعد می (14NRLو بارهای غيرپاساگو ) (RLD)بارهای پاساگو 

که با دسنت بارهنای توانعد بطور ممتقی و یا متصی به شبكه می

دنبننال بننازیگران توليدكععننده بننه .محلننی خننود را ت ذیننه نمایعنند

كععنده نينز نمودن سنود خنود بنوده و بنازیگران مصنر ماكزیمر

در رویارویی بنا  MGباشعد. كردن هزیعه خود میدنبال ميعيمربه

مازاد توليند تماینی دارد منازاد تنوان خنود را بنه شنركت توزین  

با كمبود تنوان مواجنه شنود   MGترتيب، اگر بفروشد. به همي  

معد است با خرید از شنبکه كمبنود خنود را جبنران نمایند. عه ه

 نشان داده شده است.  1شکی ساختار پيشعهادی در 

ورود  :1مرحلهه مراحی اجنرای سناختار پيشنعهادی عبارتعند از 

(، بنار 16PV( ، خورشيدی )15WTبيعی توان بادی )های پيشداده

بننازار الکتریمننيته  یتمننویه شنندهبيعننیيمننت پيشمصننر ی،  

(17MCP)يمت پيش  ،( 18بيعی شده خریند الکتریمنيتهSBP از )

MG شده  نرو  الکتریمنيته توسنط شنبکه  بيعیو  يمت پيش

(19SSP  ) 3مرحلهه توليد سعاریوهای عدم  طتيت   :2مرحله: 

هنای تصناد ی بنه ان نمام ها و  يمتانتااو ميانگي  وزنی توان

 ذخيره نتایج حاصله. :4مرحله بعدی پيشعهادی ممئله  ل رمو

 شبکه قدرت تحت مطالعه -3

در  MGبه معظور تمت  ابليت الگوریتر پيشعهادی، یک 

 MATLABا زار سازی نرمتتامی با شبکه توزی  در محيط شبيه

شود. مشاهده می 2شکی توسته داده شده است  همانطوریکه در 

ها DERكعترلی هر یک از  مشاصار كی سيمتر و اصول طرح

 تشریح شده است. [5]–[3]بطور مفصی در 

مصرف کنندگان

NRL

آرایه فتوولتایيک 
(6kW)

مزرعه بادی
(8kW)

. . .
RLD

ميکروتورباین
(12kW)

. . .

منابع ذخيره انرژی
(2kWh)

GRID

#1بازیگر 

#2بازیگر 

3#بازیگر 

 
 شماتيک سيمتر تحت مطالته :2شکی 

 مسئلهسازی ریاضی پیاده -3-1

 مسئله قیود و هدف توابع -3-1-1

های كليدی بازار پيشعهادی دربرگيرنده سه بازیگر مولفه

( در 2#بازیگر ( و مصر  )1#بازیگر )ی توليد هاشامی مجموعه

MG (  می3#بازیگر و شبکه توزی ) باشعد كه تواب  هد  و  يود

 در ادامه به تفصيی تشریح شده است.هر یک از آنها  ممئله

 تابع هدف -3-1-1-1

( 1# گریبازهای توليد )سود حاصی از مجموعهtJ: 1# بازیگر

 شود:برابطه زیر محاسبه  ازواند تام میtدر ساعت 
max  , 1, 2, , 24t t tJ t    (1) 

SBP MT WT PV ES n
t t t t t t tP P P P P t        

 
  (2) 

t  1#تاب  درآمد بازیگر ،MT
tP  خروجیتوان 

MT،WT
tPتوان خروجی WT،PV

tP توان خروجی سيمترPV، 
ES

tP   توان دشارژES و n
tP مقدار بار مصر یNRL  در ساعت

tام و برحمبkW در MG  بوده وSBP

t  ی بهيعهنيز  يمت

بازه  tباشد.به سایر بازیگران می MG رو  الکتریمته توسط 
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SBP زمانی است.
t  با توجه به وجود سعاریوهای عدم  طتيت

 شود.الکتریميته در بازار طبق رابطه زیر محاسبه می  يمت

,s ,

1

,s

1

,0

Ns
SBP SBP s
t t

SBP SBP SBPs
t t tNs

SBP
t

s

 

  









  





 (3) 

s
Nباشد.می تتداد سعاریوهای عدم  طتيتSBP

t  بيانگر

به سایر  MGشده برای  رو  الکتریميته توسط بيعی يمت پيش

تاب  هزیعه  های  بی محاسبه شده است.بازیگران بوده كه از زمان

بصورر زیر  ابی محاسبه  £( برحمب t)یتعی  #1بازیگر 

 است.
MT WT PV ES MG

t t t t t t
       (4) 

, ,MT WTMT MT WT WT
t t t tt t

PV
t

PV PV
t t

P P

P

t t

t

 



     

  

 (5) 

,MT
t

MT
t ،,WT

t
WT
t  و,PV

t
PV
t ترتيب  يمت هب

های باشعد.  يمتمی PVو  MT، WT هایهزیعهپيشعهادی و 

 شوند.بط زیر محاسبه میتوانعد از رواپيشعهادی می

,s ,s

1 1

,s ,s

1 1

,s

1

,

,

,

s

1

,

, ,

N Ns s
MCP

t t

s s

N Ns s

MCP

MCP
t t

s s

Ns
MCP
t

s

Ns
MCP

MT s WT s
t t

MT WT
t t

MCP

PV s
t

PV
t

t

s

   

 

 

 





 

 





 

 





 

 





 (6) 

 .شودمحاسبه مینيز از طریق رابطه زیر  ESهزیعه شارژ 

,s

,s

1

,

1,

Ns
MC ES s

t
P

t

ES ES ES s
t t t Ns

MCP

E

s

t

t

SP t

 

 



   









   





 (7) 

ES
tP   توان شارژES وES

t
 ی تامي   يمت بهيعهES  در

ES,باشد.می tلحظه  s
t

 پيشعهاد  يمت برای شارژES تحت 

 MGتوسط  توانهزیعه خرید  باشد.عدم  طتيت می sسعاریوی 

 سبه است.زیر محا از رابطه
  MG SSP MG

t t tP t  (8) 

,s ,

1

,s

1

,0

Ns
SSP SSP s
t t

SSP SSP SSPs
t t tNs

SSP
t

s

 

  









  





 (9) 

MG

tP  مقدار توان مورد نيازMG  برای تامي  كمبود توليد

SSPالکتریمته خود از طریق شبکه با دست بوده و

t  نيز

از شبکه  MGی خرید الکتریمته توسط پيشعهاد  يمت بهيعه

SSP, باشد.توزی  می s
t و

,sSSP
t به ترتيب پيشعهاد  يمت خرید

الکتریمته از شبکه و احتمال و وع مربوط به آن در هر سعاریوی 

s باشد.میSSP
tشده برای خرید بيعیپيشعهاد  يمت پيشMG 

در روابط ذكرشده، حد با  و پایي  از شبکه با دست است. 

كععده در بازار بایمتی در معاب  شركتهای پيشعهادی  يمت

  يود زیر صدو نماید:

,
MT

fMT MT MT t
t t t t t

P
MC MCP MC 


    (10) 

0 0 0, ,WT PV ES
t t t t t tMCP MCP MCP         (11) 

MT
tMCای مربوط به هزیعه حاشيهMT باشدمی.f

t 

 MTراندمان الکتریکی  و  tپيشعهاد  يمت سوخت در لحظه 

 یوط به دادهنيز پيشعهاد  يمت الکتریميته مربtMCP است.

 باشد. می tشده روز  بی در لحظه بيعیپيش

نمودن هد  حدا ی است. RLDای  بازیگر شامی بار : 2#بازیگر 

برداری از طریق مدیریت بارهای  ابی توزی  آن است هزیعه بهره

ام بصورر زیر تتریف t( در ساعت tJكه سود حاصله )یتعی

 شود:می

min 
SBP RLD

t t t tJ P     (12) 
RLD

tP مقدار تقاضای بارRLD  در لحظهt  است كه تامي  آن

در ای  امر با كمبود مواجه  MGبوده و اگر  MGبر عهده توليدار 

 .شود باید نياز خود را با خرید از شبکه پوشش دهد
در ساعت  سود حاصی از تبادل توان شبکه توزی  tJ:3#بازیگر 

tتواند بصورر رابطه زیر محاسبه شود:ام می 

max    t t tJ  (13) 

تواند بصورر زیر بيان ( میtتاب  درآمد بازیگر سوم )یتعی

 شود:

,SSP MG SBP MG
t t t t t ttP P t          (14) 

t  وt  و3#تواب  هزیعه و درآمد بازیگر ، SSP

t 

 MGپيشعهاد  يمت  رو  الکتریمته از طر  شبکه با دست به 

MG د.عباشمی
tP ای برقدار توان مازادی است كه شبکه توزی  م

برای توليد بيشتر، بر پایه  MGبر راری  يد تتادل توان و تشویق 

SBPپيشعهاد  يمت

t  ازMG نماید.خریداری می  

 قیود محلی و کلی -3-1-1-2

بایمتی طبق رابطه زیر تتادل توان توليدی و قيد تعادل: 

 ازیگران بر رار باشد:مصر ی در بي  ب

          MT WT PV ES MG n ES RLD MG
t t t t t t t t tP P P P P P P P P  (15) 

 گيرد.برداری  رار میتحت شرایط زیر مورد بهره MT :1#بازیگر 
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,
MTMT MT

tP P P t    (16) 
MT

P وMT
P  ترتيب حدا ی و حداكثر یر يت بهMT 

خود را با توجه به مقدار  PVو  MG ،WTسيمتر  باشد.می

حاصی از سعاریوهای عدم  طتيت معوط به  ميانگي  وزنی

 دهد.برداری  رار می يود زیر مورد بهرهشدن برآورده

,0 ,0WT WT PV PV t
t t t tP P      (17) 

WT
t و

PV
t  به ترتيب ميانگي  وزنیWT  وPV  در ساعت

tا( مkWبوده و مطابق روابط زیر محاسبه می ).شوند 

,s , ,s ,

1 1

,s ,s

1 1

,

N Ns s
WT WT s PV PV s
t t t t

WT PVs s
t tN Ns s

WT PV
t t

s s

P P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18) 

,sWT
t  و,sPV

t ترتيب احتمال و وع هریک از به

WT,ام و tدر ساعت  PVو  WTسعاریوهای  s
tP  و,P V s

tP  نيز

با توجه  ESباشد. در سعاریوی مربوطه می PVو  WTمقدار توان 

برداری  رار به حالت شارژ یا دشارژ با رعایت  يود زیر مورد بهره

 :[3] گيردمی

0 ,0
ES ESES ES

t tP P P P
       (19) 

ES
P  وES

P حداكثر توان خروجی  ترتيببهES  بر حمب

kW باشعد.ت دشارژ یا شارژ باطری میدر حال SOC  حالت شارژ

 زیر است: صوررهب 20باطری

,t
t t

Tot

E
SOC SOC SOC SOC

E
    (20) 

1 ( ) / 
    ES ES

t t t t TotSOC SOC P P t ES  (21) 

tEشده در باطری، و مقدار انرژی ذخيرهTotE یر يت كی

 SOCبه ترتيب حدا ی و حداكثر  SOCو SOCد.عباشباطری می

 د.عباشمی

باشد. یم NRLو  RLDشبکه متشکی از بارهای  :2#بازیگر 

در هر بازه زمانی در رابطه زیر صدو  NRLو  RLDمابي   ارتباط

 نماید.می

0 RLD n
t tP P    (22) 

  ضریبی از بارNRL باشد.می 

در توليد و برآوردن توان  MGبه معظور تشویق  :3#بازیگر 

 روشی، ميزان یر يت مشاركت در بازار خردهمورد نياز خود و 

مشاركت شبکه با دست در خرید و  رو  توان با توجه به مقدار 

ميانگي  وزنی حاصی از سعاریوهای عدم  طتيت معوط به 

 شود.شدن  يود زیر انتااو میبرآورده

0 ,0MG MG MG MG
t t t tP P         (23) 

MG
t

 وMG
t

  به ترتيب ميانگي  وزنی سعاریوهایMG 

بوده و مطابق روابط  در مواجه با كمبود و مازاد توليد الکتریميته

 شوند.زیر محاسبه می

,s , ,s ,

1 1

,s ,s

1 1

,

N Ns s
MG MG s MG MG s
t t t t

MG MGs s
t tN Ns s

MG MG
t t

s s

P P 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 (24) 

,s ,,MG MG s
t tP    و,s ,,MG MG s

t tP   و احتمال و وع  ترتيببه

 باشعد.می MGهریک از سعاریوهای كمبود و مازاد توليد مقدار 

 REM-NIRA الگوریتمسازی پياده -4

-REMسازی الگوریتر برای پياده پيشعهادشده  لوچارر

NIRA  ای   لوچارر از پعج واحد  ارایه شده است. 3شکی در

، BSCG، واحد MCEMS، واحد TOATهای واحد اصلی بعام

در ادامه توضيح  تشکيی شده است. MCPو واحد  NIRAواحد 

دليی هماتصری در مورد هریک از ای  واحدها ارایه شده است. ب

محدودیت در ارایه تتداد صفحار از ارایه توضيحار مفصی در 

 ای  خصو  جلوگيری شده است.
    

                         
t=1

While (t <=24)

     TOAT 

s= 1

While (s<=Ns )

     MCEMS     BSCG

s= s+1

                                         MG        
                                              MG

     NIRA

                   
               Payoff            SOC          

     MCP

t=t+1

     

   

   

   

   

   

   

   

   

ES
tP 0

 

ES
tX 1

ES
tX 0

max  x ,y 0
 

 
 REM-NIRAسازی هادشده برای پيادهالگوریتر پيشع: 3شکی 

 TOAT واحد -4-1

نمودن عدم  طتيت مربوط بنه تقاضنای ای  واحد برای لحاظ

بار و تاثير ت يير شرایط محيطی برروی توان توليدی توسط معاب  

های تامي  و تبادل الکتریمته در بنازار بنا تجدیدپذیر و نيز  يمت
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پيشعهاد  )21TTOA(متتامد تاگوچی  آرایه استفاده از رو  تمت

 .[6] شده است

 MCEMS واحد -4-2

برای تتيي  نقطه تعظير توان مربوط به معاب  توليد و مصر  

شننده از الگننوریتر سيمننتر منندیریت انننرژی متننداول اصهح

)22MCEMS( استفاده شده است.  [7[, ]4]شده در ارایه 

 BSCGواحد  -4-3

شنده توسننط هنای اراینهبنه معظنور تتيني  پيشنعهاد  يمنت

كععدگان در بازار پيشعهادی در خصنو  تنامي ، خریند و شركت

برپاینه بنازی  گنذاری رو  الکتریميته از واحد استراتژی  يمنت

استفاده شده است. با اجرای ای  واحد برای  )23BSCG)همکارانه 

پيشعهادی ورودی های  طتيت مبتعی بر  يمتهر سعاریوی عدم 

)شننننامی   پيشننننعهادیهننننای  يمتسننننایر  تننننوانمننننی
,MT s

t،,WT s
t،,PV s

t،,ES s
t

،,SBP s
tو,SSP s

t )  را تتيي

 نمود.

 NIRA واحد -4-4

 كردن تنناب بيشننيعه -1دو ویيفننه مهننر شننامی  واحننداینن  

Nikaido-Isoda، 2- پاسخ  بهبود تاب  و رهاسازی الگوریتر اعمال

توسنط واحند  هر دوی این  وینایف مکنررا بهيعه را برعهده دارد.

NIRA بني  بهيعنه پاسخ تاب  اخته  كه زمانی شود تادنبال می 

اگنر مقنادیر . [8] كوچنک شنود یكنا  انندازه به مجاور تکرار دو

Nikaido-Isoda تواند بطور ینک به صفر برسد، هيچ بازیگری نمی

جانبه تاب  معفتت خنود را بهبنود بباشند. بعنابرای  ینک پاسنخ 

متتادل برای تمویه بازار برو با رعایت  يود كلنی و محلنی یا نت 

 .  شودمی

 MCPواحد  -4-5

 هایتوان همان یتعی تتادل نش نقطه از استفاده ای  واحد با

حاصی شده و  NIRAكه از طریق واحد  بازار در مشاركت یيعهبه

آمده از واحند بدسنت یبهيعنه هنایهمچعي  با استفاده از  يمت

 سازد. را ممک  می MCPمقدار  محاسبه ميانگي  وزنی،

 بحث و بررسی نتایج -5

سازی مطالته موردی با در ای  باش نتایج حاصله از شبيه

به ارایه شده است.  REM-NIRAكمک الگوریتر پيشعهادی 

، آناليز حماسيت REM-NIRAمعظور بررسی عملکرد الگوریتر 

شده برروی شبکه تحت مطالته به با اعمال سعاریوهای اعمال

تمامی در  SOC ی)مقدار اوليه شرح زیر انجام شده است:

: عملکرد 1#سعاریوی. (تعظير شده است %50برابر  سعاریوها

( در مقدار %10ش ناگهانی )به ميزان : ا زای2#سعاریوی  نرمال 

: كاهش 3#سعاریوی  توان توليدی توسط معاب  تجدیدپذیر 

وان توليدی توسط معاب  ( در مقدار ت%10ناگهانی )به ميزان 

: ت يير مد عملکرد از مد اتصال به شبکه 4#سعاریوی تجدیدپذیر  

 به مد ایزوله.

 
 ن توليدی توسط معاب  توليد تحت سعاریوهای ماتلفتوا :4شکی 

 
 توان مصر ی توسط معاب  مصر  تحت سعاریوهای ماتلف :5شکی 

 
 در طول عملکرد سيمتر تحت سعاریوهای ماتلف ESوضتيت شارژ  :6شکی 

ب  توليدكععده تحت توان توليدی توسط معا 4شکی در 

سعاریوهای اعمالی در هر بازه زمانی، نشان داده شده است. در 

عليرغر ا زایش مقدار توان توليدشده توسط معاب   2#سعاریوی 

 %11نيز به ميزان حدود  MTتجدیدپذیر، توان توليدشده توسط 

ا زایش یا ته است. ای  ا زایش توان  1#در مقایمه با سعاریوی 

مورد استفاده  رار  RLDعمدتا برای ت ذیه  MTتوليدی توسط 

شده برای ( تا آنجائيکه مقدار توان ت ذیه5شکی گيرد )مطابق می

RLD  ا زایش یا ته است. ای  در حالی است كه  %25به ميزان

 %4,17به ميزان تعها  2#در سعاریوی  ESتتداد د تار شارژ 

و،  رو  به (. در ای  سعاری6شکی دهد )مطابق ا زایش نشان می

شبکه سراسری عليرغر ا زایش توان توليدی معاب  تجدیدپذیر 

( داشته است. مقدار توان %1كاهش محموسی )به كمتر از 
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ا زایش  %5,8تعها در حدود  3#در سعاریوی  MTتوليدی توسط 

استفاده شده و  RLDای از آن برای ت ذیه داشته و باش عمده

که سراسری اختصا  داده مقدار ناچيزی نيز برای  رو  به شب

نمبت به حالت  ESشده است. در ای  سعاریو، تتداد د تار شارژ 

در مد شارژ  ESنرمال ت ييری نعموده است و تعها ساعاتی كه 

، ميزان توان 4#باشد. در سعاریوی نماید، متفاور میعمی می

كاهش  %5,8در حدود  1#نمبت به سعاریوی  MTتوليدی توسط 

ا توجه به توان توليدشده كمتر توسط  معاب  دهد. بنشان می

نيز با كاهش  ابی  RLDتوليد در ای  سعاریو، مقدار بار 

در طول عملکرد روزانه مواجه شده  %30ای در حدود مهحظه

 %12,5در حدود  ESاست. با ای  وجود، تتداد د تار شارژ 

ا زایش یا ته است. ای  بدی  متعی است كه با ا زایش ميزان 

، سيمتر به دنبال ا زایش  ابليت اطميعان در مواجهه ESژ شار

با اتفا ار ناخواسته از  بيی خروج معاب  توليد از سرویس و یا 

باشد. در ای  سعاریو با توجه به ا زایش ناگهانی تقاضای بار می

باشد، لذا هيچ توانی مابي  ایعکه به شبکه سراسری متصی نمی

MG ته شده خو مقدار توان  روشود و شبکه سراسری مبادله نمی

 یابد.كاهش می %25به شبکه سراسری در حدود  MGاز 

 یريگجهيتن -6

سازی بازار ساختار جدید برای پياده یکای  مقاله، در 

های MG روشی الکتریميته با ضریب نفوذ با ی مشاركت خرده

ساختار . شده استپيشعهاد  ESو  RES ،DGمتشکی از توليدار 

-Nikaidoو با كمک تاب   سازیراساس الگوریتر رهاشده بارایه

Isoda  باشد. تئوری بازی غيرهمکارانه استوار می مبعایو بر

باشعد بلکه كععدگان برو نمیمشتریان در ایعجا  قط مصر 

ها و ESها، DGبرداری محلی، مدیریت توانعد از طریق بهرهمی

. در ساختار كععدگان برو نيز باشعدخود جزء تامي  RLDبارهای 

در  DERاز یک سو برای واحدهای  تشویقیهای شده، انگيزهارایه

جهت تامي  بار و همکاری با یکدیگر برای اخذ سود بيشتر و از 

كععدگان برای همکاری با یکدیگر به سوی دیگر برای مصر 

ای ، برمعظور كاهش هزیعه الکتریميته،  راهر شده است. عهوه

نيز و  و خرید الکتریميتهطریق  رو   از با دست نيزشبکه 

یابد. ها، به سود دست میMGنمودن خدمار جانبی برای ره را

مطالته صورر گر ته در ای  مقاله به چهارچوو پيشعهادی بازار 

 های تئوری بازی روشی الکتریميته با استفاده از رو خرده

 باشد. الگوریتر پيشعهادی(، اعتبار میREM-NIRA)الگوریتر 

و بارهای  DG ،ESمتصی به شبکه شامی معاب   MGبرروی یک 

RLD های تقاضای بار و ت ييرار و با مهحظه تاثير عدم  طتيت

مورد تمت و  ،شدهی تجدیدپذیر توزی معاب  ت ذیهتوان خروجی 

سازی، كارایی و د ت ارزیابی  رار گر ته است. نتایج شبيه

حي  حفظ بازار برو چهارچوو پيشعهادی را در تمویه  يمت 
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