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Abstract  
The aim of this research is to deal with uncertainty in order to obtain the optimal 

bidding strategy to electricity and exchange market. This strategy includes the 

electricity price and the amount of electric power offering to each market 

simultaneously. Hourly bids are proposed to electricity market and a monthly package 

of peak load, medium load, low load and base load is proposed to the exchange 

market.  By modeling a self-scheduling problem, the optimal power producing plans 

are obtained to maximize net profit value for one-month period. A mathematical 

modeling approach is applied in this research by using a mixed-integer non-linear 

programming model in a case study of thermal generation unit to investigate the 

efficiency of the proposed model. By applying fuzzy methods against uncertainty of 

electricity market prices, the proposed model empowers the decision makers to make 

robust decisions which has adjustment capability of robustness level. In addition, 

sensitivity analysis is applied to validate and evaluate the performance of the proposed 

model and also simulation method is applied to indicates the robustness of model. 

Comparing the optimal solution of robust model with deterministic model, reveals 

that the proposed model behaves completely robust against different variations in 

price. Also, the results show that offering the base load package in energy exchange 

can provide more net profit value to the generation company comparing to other 

packages. Finally, the fuzzy interest rate is applied to the model and the results are 

investigated according to fuzzy goals of decision maker 
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  چکیده
هدف این پژوهش ارائه مدلی به منظور تعیین استراتژی بهینه پیشنهاددهی از سوی تولیدکننده انرژی 
الکتریکی، شامل قیمت پیشنهادی فروش و مقدار انرژی الکتریکی قابل عرضه جهت شرکت در بازار رقابتی 

اری، ی یک ماهه کم بهابه صورت ارائه بسته بورس انرژیباشد. پیشنهاد فروش به انرژی می بورسبرق و 
باشد. با بهینه سازی مدل ارائه شده مقدار بهینه تولید انرژی الکتریکی جهت میمیان باری، اوج بار و بار پایه 

و تخصیص بهینه ظرفیت تولید بین این دو بازار در راستای انرژی شرکت همزمان در بازارهای برق و بورس 
 ده است.ای یک ماهه محاسبه شعدم قطعیت قیمت بازار، برای بازهسود و با توجه به ارزش فعلی بیشینه سازی 

افزار ارائه و در نرم ریزی مختلط عدد صحیحبرنامه رویکرد پژوهش، مدلسازی ریاضی است که به صورت
 ن پژوهشاست. در ای شده پیاده سازی  یک نیروگاه برق حرارتی  بر روی جهت بررسی کارایی، اجرا ولینگو 

یم استوار در برابر عدم قطعیت قیمت با قابلیت تنظ مدلیفازی، عیارهای امکان، الزام و اعتبار با استفاده از م
 ه سازی موردو شبی حساسیت با رویکردهای تحلیل و عملکرد مدل سنجیاعتبارسطح اطمینان ارائه شده است. 

واجهه با در مستوار نسبت به مدل قطعی اپاسخ بهینه حاصل از مدل  که شد داده نشان و گرفت قرار تأیید
ی تحقیق نشان داد هایافتههمچنین  .تواند بهینگی خود را حفظ نمایدنوسانات پارامتر عدم قطعیت قیمت می

یز نرخ بهره در انتها ن کننده خواهد کرد.بیشترین سود را عاید تولید در بورس انرژی که ارائه بسته بار پایه
 ی بر اساس آرمان فازی مورد بررسی قرار گرفت. فازی و نحوه تصمیم گیر

 ورسبریزی، بازار انرژی الکتریکی، استراتژی پیشنهاددهی، مسئله خودبرنامه :هاواژهکلید
 عدم قطعیتانرژی، 

 JEL: C61  ،D40بندی طبقه
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 مقدمه

صفانه و رقابت من ه منظور ایجاد زمینهب توسعه یافته، کشورهای اکثرمیلادی در   08در دهه 
در  1اختارکه تجدید س شکل گرفتدر صنعت برق  نوینیبهبود کارایی اقتصادی، ساختار 

ایجاد بازارهای برق به صورت عمده فروشی هدف این تجدید ساختار  شد.صنعت برق نامیده 
آزاد برق بین عرضه کنندگان و مصرف کنندگان  خرید و فروش ه منظورو خرده فروشی ب

تجدید ساختار سبب شد که ساختار صنعت برق از حالت انحصاری به حالت رقابتی بود. 
 کهشده به طوری مسائل جدیدی در این حوزه شکل گیری این امر موجب کهتبدیل شود

، ده است ) رحیمیکردگرگون  کاملا را صنعت این مسائل بهره برداری و برنامه ریزی در
باید  2برای تعیین یک استراتژی پیشنهاددهی دگان برقفروشن ،در محیط بازار رقابتی (.1931

یک استراتژی استوار از آنها در ارائه آن نیز توجه کنند.  9بالا به استواریعلاوه بر سوددهی 
 متفاوت قیمتمقدار واقعی  که اگر بدین صورتکند میبرابر عدم قطعیت قیمت محافظت 

 روایناز. همچنان مطلوب باقی بماند، استراتژی انتخابی محقق شود مقدار پیش بینی شده آن با
فنی  یهاکه هم باید محدودیت از این جهت برقدر بازار تولیدکننده  پیشنهاددهیمسئله 

یک مسئله سخت و  ،واحد تولیدی و هم عدم قطعیت قیمت بازار را مورد توجه قراردهد
که این  ددر پیش بگیرسازی را ی بهینههاتولید کننده باید روش اینبربناخواهد بود.  پیچیده

 (. 2810، ی و همکارانقرار دهد )وطن ورد توجهرا م هاپیچیدگی

در سال های اخیر مورد توجه  4در بازار با نظام پرداخت یکسانبهینه سازی استوار 
کنون از تا 1در نظام پرداخت بر اساس پیشنهاد لیپژوهشگران این حوزه قرار گرفته است و

از این رو یکی از خلاءهای تحقیقاتی در این حوزه که . های استوار استفاده نشده استروش
ت بهینه سازی استوار در نظام پرداخت بر اساس پیشنهاد اس باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد

 از طرف دیگر پس از شکل گیری بورس .ردگیکه در بازار برق ایران مورد استفاده قرار می
انرژی در ایران و فراهم شدن امکان معاملات برق در بورس، پیشنهاددهی همزمان در بورس 

                                                           
1 Restructuring  
2 Bidding strategy  
3 Robustness  
4 Uniform pricing or pay as market clearing price 
5 Pay as bid 
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برق موضوع بسیار مهم دیگری است که در ادبیات تحقیق مغفول  بازار روز بعدانرژی و 
 رتبط با این مسئله وهای مسازی پژوهشدر این راستا، مقاله حاضر با هدف غنی مانده است.

متناسب با نیازهای بازار برق ایران ارائه  و های موجودپژوهشپر نمودن بخشی از خلاءهای 
 استراتژی تعیینجهت  تولیدکننده برق 1ریزیمسئله خودبرنامه پژوهش. در این شده است

جهت مواجهه  9و امکان 2برای اولین بار  با تکیه بر تئوری فازی و مفاهیم الزام و استوار بهینه
در این پژوهش به  روایناز سازی شده است.مدل 4تسویه بازاربا عدم قطعیت پارامتر قیمت 

 کاراییزایش اف ورفتار تولیدکنندگان  بودبه جهتدنبال ارائه روشی هستیم که بتواند در 
پیشنهاددهی  ژیهدف از ارائه این مدل تعیین استرات بازار رقابتی برق در کشور راهگشا باشد.
 بهینه ولیدت ریزیبرنامهقیمت و ارائه که شامل  است تولیدکننده در بازار برق و بورس انرژی

زار از تولیدکننده در برابر عدم قطعیت  قیمت برق در با استراتژی ای که اینگونهبه باشدمی
 تری را برای شرکت در بازارهای رقابتی برق فراهم آورد.محافظت نموده و محیط ایمن

های مرور ادبیات، تبیین مدل پیشنهادی، حل مثال عددی، در ادامه این مقاله شامل بخش
له تدا به بررسی ابعاد مختلف مسئباشد. در بخش مرور ادبیات ابگیری میبحث و نتیجه

پیشنهاددهی برای تولیدکننده انرژی الکتریکی در بازار برق و بورس انرژی پرداخته شده و 
مرور شده  ،گرفته مرتبط با مسئله مورد بررسیهای پژوهشی صورتدر ادامه مهمترین فعالیت

ائه مدلی برای مل اراست. سپس در بخش تبیین به تشریح مدل پیشنهادی پرداخته شده که شا
حل مسأله خودبرنامه ریزی جهت محاسبه مقادیر بهینه تولید انرژی الکتریکی در هر ساعت 

سئله ای از مباشد و در بخش مثال عددی، نمونهمیبرای ارائه به بازارهای برق و بورس انرژی 
 1ینگوافزار لاز نرمسازی شده و با استفاده های واقعی بازار برق ایران مدلبا استفاده از داده

های تحقیق و بحث پیرامون آن در سازی شده است. در نهایت، تشریح یافتهپیاده 10ورژن 
 گیری ارائه شده است.بخش بحث و نتیجه

 پژوهشچارچوب نظری 

                                                           
1 Self scheduling  
2 Necessity  
3 Possibility  
4 Market clearing price 
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شود و یمدر این بخش ابتدا با مرور ادبیات به معرفی مفاهیم اصلی موضوع پژوهش پرداخته 
سپس با مرور پیشینه پژوهش به بررسی و تحلیل تحقیقات مرتبط پرداخته و مسائل مطرح 
شده در این حوزه از تحقیق را از ابعاد مختلف همراه با روش های پیشنهادی برای حل این 

ای بازار رقابتی و در فضرکنیم. از این رو ابتدا با توجه به اینکه تحقیق پیشمیمسائل بررسی 
و  این بازار به معرفی تبیین تجدید ساختار در صنعت برق ابتدا با تعریف شده است،برق 

قیمت تسویه بازار و نظام های ، همچنین قوانین و مقررات آن و مفاهیم حراج در بازار برق
زمینه را برای معرفی مسأله خودبرنامه ریزی و  استراتژی پیشنهاددهی  پردازیم ومی پرداخت

مقاله در  کاربرده شده دررخی از  مفاهیم بهب کنیم.میفراهم  ژی الکتریکیانرننده کتولید
 بخش پیوست ارائه شده است.

ن عرضه تعامل بی با برق ، قیمتتیبا تجدید ساختار در صنعت برق و ایجاد بازار رقاب
د شود. ساختار بازار برق در ایران مدل آژانس خریتعیین می بازارکنندگان و تقاضا کنندگان 

 هبفروشندگان و خریداران موظف شرکت کنندگان اعم از و حراج یک طرفه است و همه 
 ،فروشندگان سه روز قبل از اجرای بازارلازم است . هستندخرید و فروش از طریق بازار برق 

برای هر ساعت به صورت جداگانه به  را پیشنهادی خودها و مقادیرانرژی الکتریکی قیمت
یداران خر در بازار ایران، حراج یک طرفهمکانیزیم  با توجه بهبهره بردار بازار ارائه دهند. 

هره ب در نهایتدهند. دارند و پیشنهاد قیمت نمیبرق فقط میزان تقاضای خود را اعلام می
یمت تسویه قیمت نهایی بازار که قعرضه و تقاضای انرژی الکتریکی،  تسویهبردار سیستم با 

در بازارهای با مکانیسم پرداخت یکسان به همه برندگان در  کند.شود را تعیین مینامیده می
شود اما در میخت احراج بدون در نظر گرفتن قیمت پیشنهادی آنها، قیمت تسویه بازار پرد

نهادی همان قیمت پیش بازارهای با مکانیسم پرداخت بر اساس پیشنهاد به برندگان حراج،
  (.1930شود )مشیری و همکاران،خودشان پرداخت می

سایر عرضه  و های رقابتی خوددر بازار برق تولیدکنندگان برق باید با ارزیابی توانمندی
 ریزی برای شرکت در بازار برق نمایند واقدام به برنامه ،بررسی محیط کنندگان و همچنین

برای کلیه ساعات روز بعد قیمت پیشنهادی فروش انرژی تولیدی خود  ،بازار دقیق با شناخت
دهی بهینه ترین مسئله پیش روی تولیدکنندگان برق تعیین استراتژی قیمتدهند. مهمرا ارائه 

ت در عدم موفقی موجبقیمت گران حد ازش بازار رقابتی، پیشنهادهای بی این است زیرا در
 (.2811گردد )آیین،رفته میقیمت منجر به سود از دستارزان حد از بازار و پیشنهادهای بیش
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 گام های شرکت در بازار روز بعد و تسویه آن به شرح زیر است:

 را برای  ودخ و عرضه فروش کنندگان برق برای شرکت در بازار برق پیشنهاددیتول
بازه  24 های پیشنهادی برای هر یک ازمقادیر پیشنهادی انرژی الکتریکی و با قیمت

ی رسیده از شنهادهایبردار پهرهب دهند.میبردار ارائه بازه( به بهره 40)یا 
 ینحنم ککرده و یمرتب  ه صورت صعودیببر اساس قیمت را  تولیدکنندگان

که قیمت پیشنهادی بازیگران را بر حسب مقدار تجمعی  دورآمیعرضه به دست 
پلکانی صعودی و به رنگ  صورت به 1دهد. این منحنی در شکل میپیشنهاد نشان 

 (1931شود. )جلیلوند نژاد، میآبی دیده 

 

  را به  متیشامل مقدار و قخود  دیخر یشنهادهایپ زیخرده فروشان نخریداران و
پلکانی نزولی و به رنگ  به صورت 1این منحنی در شکل  دهند.می ارائهبردار بهره
شود. بهره بردار با مرتب کردن آن ها به ترتیب کاهش قیمت، منحنی میدیده  سبز

 کند.میتقاضای بازار را استخراج 
نقطه تعادل که  بازار یعرضه و تقاضا یهایمحل برخورد منحناز   بازار هیتسو متیق
 در سمت عرضهشود. می دهید  1نقطه در شکل  نی. اآیدمی، به دست دهدمیرا نشان بازار 
وند و شرکت شمی رفتهیپذ است هیتسو متیکمتر از ق شان متیکه ق فروش یشنهادهایهمه پ

 دیولاقدام به تشان در هر بازه زمانی شده  رفتهیپذ یشنهادهایپ مقدار بر اساس دیتول یها
 متیاز ق شیب شان متیکه ق دیخر یشنهادهایهمه پ در سمت تقاضاکنند. به طور مشابه، می

اطلاع  دارانیبه خر ستمیبرداشت از س یمجاز برا یشده و مقدار انرژ رفتهیپذ زین است هیتسو
 .شودمیداده 
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 فرایند تسویه بازار روز بعد در بازار دو طرفه -1شکل 

فروشندگان و توسط  یشنهاددهیاست که پ 1دوطرفه یمربوط به مناقصه ها فوق روش
مناقصه به صورت یک طرفه  ،شود اما در بسیاری مواردمیبه طور همزمان انجام  دارانیخر

 نیاست، به ا نییپا اریبس یمتیبا کشش ق ییکه برق کالادلیل آن این است . شودمیانجام 
رخی ب رو درایندارد، از متینسبت به ق میک اریبس یریکه مصرف آن انعطاف پذ یمعن

و پیشنهادهای سمت تقاضا وجود ندارد و بهره بردار بازار برای انتخاب  تقاضا یمنحن بازارها
 لیضه و تشکعر یتقاطع با منحن یبرا تقاضا شده ینیبشیاز مقدار بار پ پیشنهادهای فروش

ر تخمین در مقدار با یعمود یتقاضا خط یمنحن گر،ید انید. به بنکمینقطه تعادل استفاده 
 شینما 2شود و در شکل می دهیطرفه نام کینوع مناقصه، مناقصه  نیباشد. امیشده  زده

 .داده شده است

                                                           
1 Double-side  

 سقف قیمت

 عرضه تجمیع شده

 تقاضای تجمیع شده

 قیمت

 مقدار )مگاوات(

قیمت تسویه 

 بازار
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 فرایند تسویه بازار روز بعد در بازار یک طرفه -2شکل 

باشد. یمقیمت تسویه بازار، بیانگر قیمت یک مگاوات ساعت اضافی انرژی الکتریکی 
 شود.مینیز نامیده  1به همین دلیل قیمت حدی سیستم

 

 

 سازی مسئله پیشنهاددهیمدل
نتخاب اسازی مسئله پیشنهاددهی برای تولیدکننده انرژی الکتریکی شامل مراحل: الف( مدل

ت تسویه تخمین قیم ، ب(مورد نظر برای عرضه انرژی الکتریکی رهای انرژی الکتریکیاباز
 باشد. می ،و استراتژی پیشنهاددهی ریزیسازی مسئله خودبرنامه( مدلجبازار، 

 الکتریکیالف( بازارهای انرژی 
ند از بازار د که عبارتشوبه سه دسته تقسیم  دتوانمیبازارهای برق بر اساس تبادلات انرژی 

 .انرژی و بورس 9، بازار مبتنی بر تبادلات دوجانبه 2مبتنی بر سیستم حوضچه

                                                           
1 System marginal price 
2 Pool based market 
 
3 Bilateral contract  

 سقف قیمت

 عرضه تجمیع شده

 قیمت

 مقدار )مگاوات(

قیمت تسویه 

 

 تقاضای تخمین زده شده
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ولتی یا د کاملا یک نهاد ر آند بازاری است که بازار مبتنی بر سیستم حوضچه: حوضچه
ی بر حوضچه مبتن در بازار .پردازدد از بازار میخریاز طرف تقاضاکنندگان برق به  نیمه دولتی

ترین ایینپقیمت فروشندگان و با شروع از  هایپیشنهادو بررسی با دریافت  تنها خریدار بازار
 . دکناز فروشندگان خریداری می انرژی الکتریکی، دیپیشنها قیمت

 توانندیم خریداران و فروشندگانهر یک از بازار مبتنی بر تبادلات دوجانبه: در این بازار، 
 رسند. بو بر سر قیمت با هم به توافق  شدهبا یکدیگر وارد مذاکره  صورت خصوصی به

دولت  طرفاز یک نهاد تجاری است که در آن  بازار بورس نوعیبورس: مبادلات در 
شود می تشکیل ورسب مبادلات کردن مدیریت روشندگان به منظوراز طرف خریداران و فیا 
و  پیشنهادهای خود عرضه کنندگان. باشدمیمانند یک بازار سهام رفتار آن  که

تمامی  دهند. قیمتمیرا به نهاد برگزارکننده بورس ارائه  نیازهای خود نیز تقاضاکنندگان
ن در اختیار تمامی شرکت کنندگا شودمیکه در آن لحظه انجام  الکتریکی ادلات توانمب
 .شودقرار داده میورس ب

این سه  درهم زمان  حضور و این سه نوع بازار وجود ندارد گیری ازیان بهرهتضادی م
 .است لمعمو بلامانع و حتی بازار نوع

 

 در ایران بورس انرژیساز و کار 
بورس ابزاری است برای رقابت شفاف و قانونی عرضه و تقاضا در نظام اقتصادی آزاد که 

به  هاتوان به مواردی از جمله تعیین قیمتمیبرای بازیگران بازار مزایای متعددی دارد که 
صورت شفاف و امکان اطلاع همه بازیگران از فرایند کشف قیمت، اطمینان از انجام تعهدات 
و امنیت در معاملات، تأمین سریع مالی، مدیریت و کنترل ریسک اشاره کرد )راعی و 

(. بعد از شکل گیری بازار برق در ایران اقدام دیگر برای ایجاد رقابت بیشتر 1939کریمی،
با محوریت معاملات برق بود. راه  1932ه اندازی بورس انرژی در سال در این صنعت را

اندازی بورس انرژی ایران متناسب با استانداردهای جهانی در جهت کاستن از میزان معاملات 
روزانه در بازار برق همواره برای صنعت برق اهمیت فراوانی داشته است. زیرا یکی از مسائلی 

ست اهبرق به نیروگاه بازار روز بعدی معاملات هاد دارد پرداختکه در بازار برق ایران وجو
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از طرف دیگر به علت تفاوت زیاد بین قیمت تمام  .انجامدمیکه بیش از یک سال به طول 
د به امکان پرداخت هزینه تولی روز بعد برقشده انرژی الکتریکی و بهای فروش آن در بازار 

لی شود و به این ترتیب از توان مامیفته شده میسر ندر قالب پیشنهادهای پذیر هانیروگاه
تمایل دارند که  ها(. از این رو نیروگاه1930شود )رجبی،میصنعت برق به شدت کاسته 

که از جریان مالی نقدی برخوردار است به  بورس انرژیبخشی از برق تولیدی خود را در 
دادهای سلف موازی استاندارد فروش رسانند. در بورس انرژی معاملات برق به صورت قرار

شود. وجه قرارداد سلف موازی استاندارد باید حین معامله و طبق زمان بندی میانجام 
مشخص شده در قرارداد پرداخت و دارایی پایه در رسید تحویل شود )راعی و 

ه ر(. دوره معاملاتی این قرارداد از روز بازگشایی نماد تا سه روز قبل از آغاز دو1939کریمی،
تحویل و سررسید آن سه روز پس از پایان دوره تحویل است. قراردادهای سلف برق رایج 

ند باشمیدر ایران از نظر دوره تحویل شامل قراردادهای روزانه، هفتگی، ماهیانه و فصلی 
قراردادهای سلف موازی استاندارد به سرعت در حال افزایش است و انتظار  (.1930)رجبی،

ی از معاملات در آینده از این طریق انجام شده و تا حدود زیادی مشکلات رود بخش بزرگمی
 (. 1934نقدینگی صنعت برق ایران برطرف گردد )کیانوند و فرزین وش، 

 ( تخمین قیمت تسویه بازارب
بینی قیمت برق از ابزارهای اساسی و حیاتی برای بازیگران بازار برق است که عدم دقت پیش

(. یکی از 2812، 2و موری1منجر به کاهش سود و افزایش ریسک شود )ایتاباتواند میدر آن 
های بازار برق، نوسانات شدید قیمت برق است زیرا این قیمت تحت تأثیر عوامل ویژگی

ار کرده ای آن را بسیار پیچیده و دشوبینی دقیق و نقطهکه پیش قرار دارد متعدد و گوناگونی
ثبات و پر های ذاتی بسیار بیای قیمت برق به دلیل محدودیتهبینی نقطرو پیشاز ایناست. 

های اخیر برای کاربردهایی مانند مدیریت ریسک و یا خطا بوده و به همین دلیل در سال
نظری )ای مورد استقبال پژوهشگران قرار گرفته است بینی بازهمسئله پیشنهاددهی روش پیش

تواند در ارزیابی ریسک ناشی از تصمیمات اخذ شده ای می(.  پیش بینی بازه2813فارسانی، 

                                                           
1 Itaba 
2 Mori 
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نده و ی آیهاتوسط بازیگران بازار مورد استفاده قرار گیرد و امکان ارزیابی عدم قطعیت
 همچنین امکان پیشنهاددهی مطلوب تر و با ریسک کم تر را فراهم کند. 

 و استراتژی پیشنهاددهی 1ریزی( مسئله خودبرنامهج
برق، هر تولیدکننده باید با در نظرگرفتن سطح معینی از عدم قطعیت  برای شرکت در بازار

ریزی واحدهای تولیدی خود با هدف بیشینه نمودن هایش اقدام به خودبرنامهبینیدر پیش
جود عدم شود، وریزی میترین عاملی که باعث پیچیده شدن مسئله خود برنامهکند. مهمسود 

(. عامل 2812، و همکاران های روز بعد است )جلیلوند نژادویژه قیمتها بهقطعیت در داده
احدهای های فنی وشود، محدودیتمیدیگری که سبب پیچیده شدن مسئله خودبرنامه ریزی 

های خاموشی و فعالیت آنها تولیدی اعم از حداکثر و حداقل ظرفیت تولید هر واحد و زمان
زی ریباشد. در نهایت حل مسئله خودبرنامهو نرخ افزایش و کاهش تولید در هر ساعت می

 گیرد. برای تولید استراتژی پیشنهاددهی بهینه مورد استفاده قرار می

 پژوهش  شینه تجربیپی

های ، در ادامه به بررسی مهمترین پژوهشمی که در بخش قبل بیان شدبا توجه به مفاهی
دو روش کلی برنامه  هکه ب صورت گرفته از سوی محققین مختلف پرداخته شده است

 ریزی تصادفی و بهینه سازی استوار انجام گرفته است.

ازی سریزی را با رویکرد بهینهدر تحقیقی مسئله خودبرنامه (7102) یزدانی نژاد و امجدی
های قیمت و شدت وزش باد در تصادفی سناریو محور با در نظرگرفتن عدم قطعیت

برای تولیدکننده برق جهت شرکت در بازار روز بعد مورد بررسی قرار  های بادیتوربین
یری ریسک مدل استفاده گبرای اندازه 2داده و از معیار ارزش در معرض خطر شرطی

ا امکانی و ب-در تحقیقی با رویکرد ترکیبی احتمالی (7102) خالویی و همکاراناند. کرده
اند و عدم ریزی پرداختهمعیار ارزش در معرض خطر شرطی به حل مسئله خودبرنامه

هایی مثل قیمت، شدت وزش باد، امکان خروج اضطراری و فراخوانی برای رزرو را قطعیت
برای مسئله  (7171) اند. گروهی و انصاریوش فازی و سناریو پردازی مدنظر قرار دادهبا ر

فازی  گیریهای الگوریتم ژنتیک و تصمیمگیری از روشمدت با بهرهریزی میانخودبرنامه
 زمان بازار روز بعد وطور هماند که بهبه توسعه مدلی دوهدفه با رویکرد تصادفی پرداخته

                                                           
1. Self scheduling 
2. CVaR 
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های قیمت و شدت وزش باد مدنظر جانبه را با لحاظ نمودن عدم قطعیتقراردادهای دو
سازی تصادفی با قابلیت با ارائه یک مدل بهینه (7102) و همکاران 1جیائودهد. قرار می

با  باد شدت وزش تنظیم سطح ریسک در بازار روز بعد به بررسی عدم قطعیت قیمت و
دهی مسئله استراتژی قیمت (7102) رانپرورش و همکا. گریز پرداختندرویکردی ریسک

سازی سازی تصادفی و الگوریتم بهینهرا با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت با بهینه
با رویکرد  (7102) اسماعیلی و همکاراناند. چاله مورد بررسی قرار دادهمبتنی بر سیاه

رای کننده برق بریزی تولیدسازی تصادفی و سناریو پردازی به مسئله خودبرنامهبهینه
های زمان در بازار روز بعد انرژی الکتریکی و رزرو با در نظر گرفتن عدم قطعیتشرکت هم

 قیمت و خروج اضطراری ژنراتور پرداختند. 
سازی استوار از رویکردهای جدید مواجهه با عدم قطعیت است که اخیرًا در بهینه
گرفته است. قابلیت استفاده از  های حوزه عدم قطعیت مورد توجه و اقبال قرارپژوهش

سازی استوار در شرایطی که اطلاعات توزیع آماری از عامل عدم قطعیت وجود ندارد بهینه
هایی با سازی استوار همچنین به مدلشود. بهینههای این روش محسوب میاز مزیت

 یشود که سبب تسهیل دستیابی به جواب بهینه قطعپیچیدگی محاسباتی کمتر منجر می
مسئله  (7102) شود. صیاد نوجوان و همکارانهای بهینه محلی( می)در مقابل جواب

های قیمت و تقاضای انرژی استراتژی پیشنهاددهی را با در نظر گرفتن عدم قطعیت
با استفاده  (7177) نجفی و همکارانالکتریکی با رویکرد استوار مورد بررسی قرار دادند. 

سازی استوار، عدم ری مبتنی بر شکاف اطلاعاتی و بهینهگیزمان از تئوری تصمیمهم
جباری و  .ریزی پرداختندباد به حل مسئله خودبرنامهشدت وزش قطعیت قیمت و 

گریز که دارای قابلیت سازی استوار و رویکردی ریسکبا روش بهینه (7102) همکاران
زی را ریخودبرنامهتنظیم سطح استواری برای مواجهه با عدم قطعیت قیمت است، مسئله 

وطنی دهد. ای مدنظر قرار میصورت بازهای طراحی نمودند که عدم قطعیت را بهبه گونه
های ریزی، روشبا بررسی رویکردهای استوار مسئله خودبرنامه( 7102)و همکاران 

ای، بیضوی، های استوار جعبهسازی استوار موجود در ادبیات تحقیق شامل روشبهینه
علاوه روش شکاف اطلاعات و چندوجهی را به -ایبیضوی و جعبه -ایجعبهچندوجهی، 

ریزی تصادفی بازطراحی کرده و به مقایسه عملکرد آنها پرداختند. قابلیت تنظیم برنامه
های استوار است که در این تحقیق مورد توجه و سطح استواری مطلوب از ویژگی روش

ریزی واحدهای مسئله خودبرنامه( 7171)مکاران یزدانی نژاد و ه .بررسی قرار گرفته است
های قیمت و با روشی استوار و با استفاده تولیدی مجازی را با در نظر گرفتن عدم قطعیت

                                                           
1. jiao 
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پذیر و گیری مبتنی بر شکاف اطلاعات با دو رویکرد ریسکاز روش تئوری تصمیم
مسئله تأمین انرژی  (7102) صیاد نوجوان و همکارانگریز مورد بررسی قرار دادند. ریسک

با  ایصورت بازهفروش برق را با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت بهالکتریکی خرده
یاد صگریز بررسی کردند. پذیر و ریسکهای ریسکسازی استوار برای حالترویکرد بهینه

مسئله پیشنهاددهی قیمت در بازار روز بعد را برای  (7102) نوجوان و کاظم زارع
ای دوهدفه و رویکردی سازی بازهبرق با لحاظ عدم قطعیت قیمت با بهینه فروشخرده

برای  (7102) در تحقیق رجبی مشهدی و خراسانیاستوار مورد بررسی قرار دادند. 
ی هاپیشنهاددهی توأم انرژی و رزرو در بازار، تابع چگالی احتمال توأم انرژی و رزرو قیمت

تفاده قرار گرفته که این توابع چگالی احتمال از مورد اس 1پیشنهادی پذیرفته شده حدی
آید. های تاریخی مربوط به پذیرش و یا رد پیشنهادهای قیمت در گذشته، به دست میداده

مقدار در بازارهای روز بعد و –به پیشنهاددهی قیمت  (7102) تحقیق مازی و همکاران
انجام شده ( 7102)ران در تحقیقی که توسط خراسانی و همکاپردازد. تعادل بخشی می

 .به مکانیسم پیشنهاددهی در حراج به شیوه پرداخت بر اساس پیشنهاد پرداخته شده است
ی ریزسازی استوار برای مسئله خود برنامهیک مدل بهینه (7102) جلیلوند نژاد و همکاران

جهت شرکت در بازار روز بعد انرژی و ارائه پیشنهاد معرفی کردند. در این مدل پارامترهای 
صورت روز است، بهساعت شبانه 72عدم قطعیت که همان قیمت تسویه در هر یک از 

گردیده تا این امکان فراهم شود  ای در نظر گرفته شده و همبستگی بین آنها لحاظبازه
که با حذف نقاط ناهمبسته و به عبارتی نقاط ناممکن از مجموعه عدم قطعیت، بدون 

صورت  به 0خلاصه بررسی ادبیات موضوع در جدول کاهش استواری، بهینگی افزایش یابد.
 ای ارائه شده است.مقایسه

 خلاصه پیشینه تجربی -1جدول 

 مرجع
پارامترهای عدم 

 قطعیت

رویکرد عدم 
 قطعیت

 نوع بازار نوع مسئله معیار ریسک

مدلسازی 
عدم 

 قطعیت

Najafi, et 
al., 2022 

 قیمت+ میزان باد
روباست+ تئوری 
 شکاف اطلاعات

 MILP بدترین حالت
بازار روز بعد و 

 قراردادهای دوجانبه
 

Esmaeily, 
et al, 2017 

قیمت+ خروج 
 اضطراری

 سناریو روز بعدبازار  MILP --- تصادفی

Jabari, et 
al, 2019 

 
قیمت+ تقاضا+ توان 

 تولیدی

 

 بازه بعد روز بازار MINLP بودجه عدم قطعیت استوار

                                                           
1. Energy & reserve marginal accepted bidding prices 
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Vatani, et 
al, 2018 

 قیمت

استوار/ تصادفی/ 
تئوری شکاف 

 اطلاعاتی

 قطعیت عدم بودجه+

CVaR 

MILP+ 
MINLP 

 

 بازه بازار روز بعد

Yazdanine
jad, 

Amjady, 
2016 

قیمت+ تقاضا+ 
 میزان باد

 سناریو بازار روز بعد CVaR MILP تصادفی

Khaloie, 
ea al, 2019 

قیمت+میزان باد+ 
 خروج اضطراری

 بعد روز بازار CVaR MINLP تصادفی+ امکانی
سناریو و 
 اعداد فازی

Goroohi, 
Ansari, 
2020 

قیمت+ میزان باد+ 
 میزان سوخت

 CVaR تصادفی
 

MILP 

 و بعد روز بازار
 دوجانبه قراردادهای

 سناریو

Yazdanine
jad, et al, 

2019 

قیمت+ میزان باد+ 
 تقاضا

تئوری شکاف 
 اطلاعاتی

رویکرد ریسک گریز و 
 ریسک پذیر

MINLP 
 

 بازه ای بعد روز بازار

Nojavan, 
et al, 2017 

 بعد روز بازار MILP قطعیت عدم بودجه استوار قیمت+ تقاضا
بازه ای+ 

 سناریو

Nojavan,  
Zare, 2018 

 قیمت
بهینه سازی بازه 

 ای
 MIP بازه ای بعد روز بازار 

Nojavan, 
et al, 2019 

 MIP قطعیت عدم بودجه استوار قیمت
 و بعد روز بازار

 دوجانبه قراردادهای
 بازه ای

Jiao, et al, 
2019 

 تصادفی قیمت+ میزان باد
قابلیت تنظیم سطح 

 ریسک

الگوریتم 
 ژنتیک

 بعد روز بازار
توزیع 
 گاوسی

Nojavan, 
Zare, 2018 

 

 قیمت
بهینه سازی بازه 

 ای
 بازه ای بعد روز بازار MILP روشی استوار

Parvaresh, 
et al, 2017 

 توزیع نرمال بعد روز بازار فرا ابتکاری --- تصادفی قیمت

Jalilvand 
nejad, et 
al, 2016 

 ای بازه بعد روز بازار MILP قطعیت عدم بودجه استوار قیمت

 استوار قیمت مقاله حاضر

معیارهای امکان و الزام 
 فازی

 

MILP 
و  بعد روز بازار

 بورس
 فازی

 
نمایش داده شده است، جایگاه مدل ارائه شده در این مقاله در  1همانطور که در جدول 

 مقایسه با سایر تحقیقات صورت گرفته، تبیین شده است. 

 روش شناسی پژوهش
های ای است که به دنبال توسعه مدلپژوهشی کاربردی و توسعهپژوهش کمی پیش رو، 

در مواجهه با عدم قطعیت رویکردی  که سازی استوار پیشنهاددهی در بازار برق استبهینه
با توجه به اینکه این پژوهش به دنبال بررسی عدم قطعیت و تشریح و تبیین آن در  .ددارفازی 

جامعه و  رود و فاقدتحلیلی به شمار می –های توصیفی باشد، جز پژوهشتصمیم گیری می
ها و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل مطالعات باشد. روشنمونه آماری می
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ها ها و منابع علمی در حوزه موضوع تحقیق و استفاده از گزارشقالهای، مراجعه به مکتابخانه
سازی ریاضی مسئله باشد. رویکرد پژوهش مدلربط میهای ذیهای داده سازمانو پایگاه

ریزی مختلط مهبرنا  تعیین استراتژی پیشنهاددهی تولید کننده برق است که به صورت یک
و  سازی معرفیا و پارامترهای استفاده شده در مدلشود. ابتدا متغیرهارائه می عدد صحیح
مراحل آن  سازی وافزار لینگو پیادهشود و در نهایت در نرمبندی مسئله ارائه میسپس فرموله

جهت بررسی کارایی مدل پیشنهادی بر روی یک مورد مطالعاتی در یک نیروگاه برق 
 گیرد.حرارتی، انجام می

 تبیین مدل پیشنهادی
 قیمت پذیر ندهکندتولییک خش به تشریح مدل پیشنهادی برای مسئله پیشنهاددهی در این ب

ازار روز ببهینه سازی پیشنهاددهی در برنامه ریزی میان مدت و برق پرداخته شده است. که به 
با  تا پردازدمیدر بازه یک ماهه  بورس انرژی در همزمان به طور و انرژی الکتریکی بعد

ود خود به بیشینه سازی س ،تولیدی خود به هر یک از این دو بازار بهینه ظرفیتتخصیص 
ای و قیمت در بورس انرژی بر بازار روز بعدبایست تخمینی از قیمت می. از این رو بپردازد

ی زیادی در این زمینه انجام گرفته و به هایک بازه یک ماهه در دسترس باشد. پژوهش
ق پرداخته شده است. از آنجاکه در پژوهش حاضر ی متنوعی به پیش بینی قیمت برهاشیوه

ط ی قیمت سایت مدیریت شبکه که شامل متوسهاتمرکز بر پیش بینی قیمت نیست از داده
قیمت در هر ساعت و بیشترین و کمترین قیمت پیشنهادی پذیرفته شده در بازار است استفاده 

کل گرفته ش فازی مثلثی به صورت یک عدد شده و بدین ترتیب بازه عدم قطعیت مورد نظر
 است.

در بازار برق با مکانیسم پرداخت بر اساس پیشنهاد، تولیدکننده برق برای شرکت در بازار 
𝑝𝑚𝑑,�̃�روز بعد انرژی الکتریکی با تخمین قیمت تسویه بازار برای هر ساعت از هر روز )

( باید 
تعیین کند و سپس مقادیر انرژی ( 𝑝𝑑,𝑡ابتدا قیمت فروش خود را برای پیشنهاد به بازار )

یمت تسویه قدر این پژوهش  سازی مشخص کند.الکتریکی تولیدی را در یک فرایند بهینه
(𝑝𝑚𝑑,�̃�

یمت ق به طوریکه مقدار تخمینی شودمیتعریف  عدد فازی مثلثی( به صورت یک 
که  باشدمی 𝜎1 و  𝜎3ل معادبه ترتیب  آن  مقدار ممکن و حداکثر و حداقل 𝜎2معادل  برق

 . ( نشان داده شده است1در رابطه )
(1)  pmd,t̃

 = (σ1 , σ2 , σ3) 
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( باید 𝑝𝑑,𝑡، قیمت پیشنهادی )dاز روز  tبرای پیشنهاددهی در بازار روز بعد برای ساعت 
𝑝𝑚𝑑,�̃�صورت  قیمت تسویه بازار که بهاز 

تر باشد تا پیشنهاد تخمین زده شده، کوچک   
( از قیمت 𝑝𝑑,𝑡تر بودن قیمت پیشنهادی )در بازار برق پذیرفته شود. کوچک 𝑝𝑑,𝑡قیمت 

𝑝𝑚𝑑,�̃�تسویه تخمینی )
 ناندر سطوح اطمی تواندمیشود که غیر قطعی تلقی می نامساوی( یک 

 نامساوی نای بخواهیم با استفاده از قواعد منطق فازی و با فرض اینکه .مختلفی محقق شود
 .دهیممییش نما (2رابطه )صورت به راآن ،تحقق یابد π اطمیناندر سطح  غیر قطعی

(2)  pd,t  ≤π pmd,t̃
 

ازی ف روابطسازی زدایی و قطعیفازی از جمله قواعدیست که برای فازی  1معیار امکان
ر امکان و فازی با معیا رابطه تحققگیرد. بنابر قواعد منطق فازی درجه مورد استفاده قرار می

 .(1933شود )دهقان،تعریف می (9ر ابطه ) به شکل πدر سطح اطمینان 

(9)  pos { pd,t ≤ pmd,t̃
} ≥ π  

0 ≤ π ≤ 1 
 .شوندتعریف می (4رابطه )صورت معیار امکان به

 

Pos {pd,t ≤ pmd,t̃
}  = {

1             , if ρt  ≤ σ2 
σ3−ρt 

σ3−σ2
 , if σ2 ≤ ρt  ≤ σ3

0           , if ρt  ≥ σ3

 

 

(4)  

مناسب در سطح اطمینان ( 𝑝𝑑,𝑡قیمت پیشنهادی به بازار ) نابر تعریف فوق برای محاسبهب
π  شوداستفاده می (2( و )1)از رابطه. 
(1)  possibility { pmd,t̃

 ≥ pd,t } ≥ π   ⇒   (
σ3−pd,t

σ3−σ2
) ≥  π 

(2)     ⇒ pd,t ≤ σ3 − π(σ3 − σ2) 

( تبدیل 2(  با استفاده از معیار امکان فازی به رابطه )2به این ترتیب نامساوی رابطه )
 شود.می

𝜎3رو عبارت  از این − 𝜋(𝜎3 − 𝜎2)  که یک حد بالا برای مقدار𝑝𝑑,𝑡 توان است را می
ق نامساوی تحقمیزان  سطح اطمینان πعنوان قیمت پیشنهادی به بازار برق در نظر گرفت. به

آن  شود به طوریکه انتخاب مقادیر بزرگاست که به انتخاب تولیدکننده تعیین می فازی
همراه با ریسک کم و انتخاب مقادیر کوچک آن همراه با ریسک زیاد خواهد بود. تولید 

                                                           
1 possibility 
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بالاتر از  سویه کهت کننده با پیشنهاد این مقدار به عنوان قیمت فروش نسبت به هر تحقق قیمت
ایمن خواهد بود و انتظار دارد که پیشنهادش پذیرفته  πطح اطمینان  در س باشد این مقدار

 به نوعی سطح استواری جواب نسبت به عدم قطعیت است.  πرو سطح اطمینان د از اینوش

ارامتر عدم که تحقق پبه پارامتر عدم قطعیت دارد به طوری بینانهمعیار امکان نگاهی خوش
عیار کند. برعکس مه ازای انحراف های مثبت تعیین میقطعیت را در نیم دامنه راست آن و ب

 طعیتبه تحقق پارامتر عدم ق گیرانه است و نگاهی بدبینانهسختمعیاری معیار الزام  امکان،
که تحقق پارامتر عدم قطعیت را در نیم دامنه چپ آن و به ازای انحراف های به طوری دارد

دو معیار  و میانگین داردبین این دو معیار قرار . معیار اعتبار در حالتی کندمی تعیینمنفی 
 شوند.تعریف می (0)و  (2)صورت روابط ی الزام و اعتبار به هامعیار باشد.امکان و الزام می

Neccesity{ρt≤ ρmt
̃  } = {

1       , if ρt  ≤ σ1 
σ2−ρt 

σ2−σ1
 , if σ1 ≤ ρt  ≤ σ2

0      , if ρt  ≥ σ2

 

 

(2)  

Credibility {ρt≤ ρmt
̃ }=(

1

2
) Neccesity{ρt≤ ρmt̃

 } + (
1

2
) possibility{ρt≤ ρmt

̃  } 
 

(0)  

 (3)الزام و اعتبار به صورت روابط  رهایپیشنهاد قیمت بر اساس معیا (2رابطه ) براساس
 .شودمیحاسبه م (18)و 

neccesity { pd,t ≤  pmd,t̃
 } ≥ π   ⇒ pd,t ≤ σ2 − π(σ2 − σ1) (3)  

credibility { pd,t ≤  pmd,t̃
 } ≥ π   ⇒ pd,t ≤ σ2 − (2π − 1)(σ2 − σ1) (18)  

ی مقدار انرژ تولیدکننده، ریزیپس از تعیین قیمت، با استفاده از مدل خودبرنامه
 رائها بردار بازار برای شرکت در بازار برقبه بهره قابل عرضه به بازار تعیین والکتریکی 

بازار به ازای ( قابل پیشنهاد به 𝑞𝑑,𝑡بهینه انرژی الکتریکی ) دارمقبدین شکل که . شودمی
 شود. می مشخص (𝑝𝑑,𝑡قیمت پیشنهادی )

یمت بورس قطعیت ق بازار روز بعد تعریف شد، پارامتر عدم قیمت تسویه مشابه آنچه برای
,𝛿1́) ل عدد فازی هم به شک 𝛿2́, 𝛿3́) باید شود. که این مقادیر عدم قطعیتمینمایش داده 

شود.  برای ساعات کم باری، میان باری ، اوج بار و بار پایه به صورت جداگانه تخمین زده
ی میان ها، برای زمان2تا  24ی کم باری روی ساعات هاپیش بینی قیمت بورس برای زمان

و برای بار پایه  29تا  28ی اوج بار روی ساعات ها، برای زمان13تا   0باری روی ساعات 
رابر ببر اساس معیار امکان  بورس شود. قیمت پیشنهادی به میاعات تخمین زده سمیروی تما
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𝛿3́ مقدار با − π(𝛿3́ − 𝛿2́) مقدار بر اساس معیار الزام برابر با 𝛿2́ − π(𝛿2́ − 𝛿1́)  و بر اساس
𝛿2́  مقدار معیار اعتبار برابر با − (2π − 1)(𝛿2́ − 𝛿1́) باشد.می  

 ها، پارامترها، متغیرهااندیس - 2جدول 
 هااندیس

 t ساعات شبانه روز D روز های ماه

 پارامترها

𝑐𝑡 اندازیهزینه هر بار راه
𝑆𝑈 

وضعیت روشن یا خاموش بودن واحد 
 ریزیدر ابتدای افق برنامه

𝑢0 

𝑐𝑡 هزینه هر بار توقف
𝑆𝐷 عدد خیلی بزرگ M 

حداقل توان تولیدی که در صورت فعال بودن 
 تولید شودواحد نیروگاهی باید حتماً 

𝑄𝑚𝑖𝑛 
و  t ساعتدر قیمت تسویه بازار واقعی 

 dروز 
𝜌𝑚𝑑,𝑡

 

 𝑄𝑚𝑎𝑥 حداکثر توان تولیدی
 t تساعدر قیمت تسویه بازار تخمینی 

 dو روز 
𝑝𝑚𝑑,�̃�

 

ازار بحداکثر انرژی الکتریکی قابل عرضه به 
𝑞𝑚𝑎𝑥 در هر ساعت روز بعد  

اندازی مجدد در ساعت کل هزینه راه
tام 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑡

𝑆𝑈  

ورس بحداکثر انرژی الکتریکی قابل عرضه به 
در هر ساعت )سهمیه هر نیروگاه را  انرژی

 کند(میمدیریت شبکه تعیین 
𝑞𝑚𝑎𝑥́ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑡 امtکل هزینه توقف در ساعت  

𝑆𝐷  

 𝜌𝑚𝑎𝑥 عدببازار روز سقف قیمت قابل ارائه به  𝑅𝑢𝑝 حداکثر نرخ افزایش تولید )مگاوات / ساعت(

 𝑅𝑑𝑜𝑤𝑛 حداکثر نرخ کاهش تولید )مگاوات / ساعت(
ئه یدی ارامجموع انرژی الکتریکی تول

 و بورس انرژی  بازار روز بعد به شده
𝑄𝑑,𝑡 

 نرخ افزایش تولید از حالت توقف 

 )مگاوات / ساعت(
𝑅𝑆𝑈 هزینه ثابت هر ساعت کارکرد واحد 𝑐0 

 به حالت توقف نرخ کاهش تولید برای رسیدن
 )مگاوات /ساعت(

𝑅𝑆𝐷 

متوسط هزینه سوخت به ازای تولید هر 
مگاوات انرژی الکتریکی )ریال/ 

 مگاوات ساعت(

C 

 متغیرها

و  d برای روز  بازار روز بعدقیمت پیشنهادی به 
 tساعت 

𝑝𝑑,𝑡 

به  dو روز  t ساعتهزینه تولید در 
 𝑄𝑑,𝑡ازای تولید 

 
𝐶(𝑄𝑑,𝑡) 

𝑝𝑏́ ژیبورس انرقیمت پیشنهادی برای بار پایه در   
ارزش فعلی درآمد حاصل از فروش بار 

PV2𝑏 پایه در بورس انرژی  

قیمت پیشنهادی برای ساعات کم باری در 
𝑝𝑙́ بورس انرژی  

ارزش فعلی درآمد حاصل از فروش در 
PV2𝑙 ساعات کم باری در بورس انرژی  
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قیمت پیشنهادی برای ساعات میان باری در 
 𝑝�́� بورس انرژی

ارزش فعلی درآمد حاصل از فروش در 
 PV2𝑚 ساعات میان باری در بورس انرژی

رس بوقیمت پیشنهادی برای ساعات اوج بار در 
 𝑝�́� انرژی

ارزش فعلی درآمد حاصل از فروش در 
 PV2𝑝 ساعات اوج بار در بورس انرژی

 متغیرهای تصمیم

مقدار  انرژی الکتریکی پیشنهادی برای ساعات 
𝑞𝑙́ بورس انرژی کم باری در  

متغیر صفر و یک که برابر یک است 
تولید انجام  tو ساعت  dهرگاه درروز 

 شود
𝑢𝑑,𝑡 

مقدار  انرژی الکتریکی پیشنهادی برای ساعات 
 𝑞�́� بورس انرژیمیان باری در 

و  dکه در روز  انرژی الکتریکیمقدار 
 𝑝𝑑,𝑡و به ازای قیمت فروش  tساعت 

 شودعرضه می
𝑞𝑑,𝑡 

مقدار  انرژی الکتریکی پیشنهادی برای ساعات 
𝑞𝑝́ بورس انرژیاوج بار در   

مقدار  انرژی الکتریکی پیشنهادی برای 
𝑞𝑏́ بورس انرژیبار پایه در   

 
 عدبازار روز بمدل خودبرنامه ریزی میان مدت تولید کننده برق برای شرکت همزمان در 

 .باشدمی (23( تا )11ورت روابط )به ص انرژی و بورس

Max NPV= PV1+PV2-PV3 
St: 

 (11)  

PV1=   
∑ ∑ 𝑝(𝑑,𝑡).𝑞(𝑑,𝑡)24

𝑡=1
31
𝑑=1

(1+𝑟)^𝑚
  

 

∀ t,d (12)  

𝑃𝑉2𝑏= ∑ ∑ 𝑝𝑏́ . �́�(𝑑, 𝑡)24
𝑡=1

31
𝑑=1  ∀ t,d (19الف)  

�́�(𝑑, 𝑡) = 𝑞𝑏́  
 

  

𝑃𝑉2𝑙= ∑ ∑ 𝑝𝑙́ . �́�(𝑑, 𝑡)7
𝑡=1

31
𝑑=1  + ∑ 𝑝𝑙́ . �́�(𝑑, 24)31

𝑑=1  ∀ t,d (19 ب)  

�́�(𝑑, 𝑡) = 𝑞𝑙́  t=1, … , 7 & 24  
�́�(𝑑, 𝑡) = 0 
 

t=8, … , 23  

𝑃𝑉2𝑚= ∑ ∑ 𝑝�́�. �́�(𝑑, 𝑡)19
𝑡=8

31
𝑑=1  ∀ t,d (19)ج  

�́�(𝑑, 𝑡) = 𝑞�́� t=8, … , 19  
�́�(𝑑, 𝑡) = 0 
 

t=1,…,7 
&20,…,24 

 

𝑃𝑉2𝑝= ∑ ∑ 𝑝𝑝́ . �́�(𝑑, 𝑡)23
𝑡=20

31
𝑑=1  ∀ t,d (19 د)  

�́�(𝑑, 𝑡) = 𝑞𝑝́  t=20, … , 23  
�́�(𝑑, 𝑡) = 0 t=1, … , 19 & 24  

PV3= 
∑ ∑ 𝐶( 𝑄𝑑𝑡)24

𝑡=1
31
𝑑=1

(1+𝑟)^𝑛
 

∀ t,d (14)  

𝐶( 𝑄𝑑𝑡) = 𝑐0𝑢𝑑𝑡  + 𝑐. 𝑄𝑑𝑡  + 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑡
𝑆𝑈 + 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑡

𝑆𝐷 ∀ t,d (11)  
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𝑄𝑑𝑡=q(d,t)+�́�(d,t) ∀ t,d (12)  
𝑄𝑑𝑡≤ 𝑄𝑚𝑎𝑥 .𝑢𝑑𝑡  ∀ t,d (12)  

�́�(𝑑, 𝑡) ≤ 𝑞𝑚𝑎𝑥́ . 𝑢𝑑𝑡  ∀ t,d (10)  
𝑞(𝑑, 𝑡) ≤ 𝑞𝑚𝑎𝑥 . 𝑢𝑑𝑡  ∀ t,d (13)  

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑑𝑡
𝑆𝐷  ≥  𝑐𝑆𝐷  (𝑢𝑑,𝑡−1  −  𝑢𝑑,𝑡) t=2, …, 𝑁𝑇  ∀ d (28)  

𝑐𝑜𝑠𝑡1,1
𝑆𝑈  ≥  𝑐𝑆𝑈  (𝑢1,1  −  𝑢0)  (21)  

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑑+1,1
𝑆𝑈  ≥  𝑐𝑆𝑈 (𝑢𝑑+1,1  −  𝑢𝑑,24)  (22)  

𝑐𝑜𝑠𝑡1,1
𝑆𝐷  ≥  𝑐𝑆𝐷  (𝑢0  − 𝑢1,1)  (29)  

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑑+1,1
𝑆𝐷  ≥  𝑐𝑆𝐷 (𝑢𝑑,24  − 𝑢𝑑+1,1) ∀ d (24)  

𝑄𝑑,𝑡+1 - 𝑄𝑑,𝑡  ≤  𝑅𝑈𝑃  𝑢𝑡 + 𝑅𝑆𝑈  (1 − 𝑢𝑑,𝑡) t=1, …, 𝑁𝑇 -1  ∀d (21)  

𝑄𝑑,𝑡  - 𝑄𝑑,𝑡+1  ≤  𝑅𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑢𝑑,𝑡+1 + 𝑅𝑆𝐷 (1 − 𝑢𝑑,𝑡+1) t=1, …, 𝑁𝑇 -1 ∀d (22)  

u(d,t) ,  𝜖 {0,1} ∀ t,d (22)  
P(d,t)= 𝜎2 (d,t)-(2π-1)*(𝜎2 (d,t)- 𝜎1 (d,t)) ∀ t,d (20)  
�́� = 𝛿2́ –(2π-1)*(𝛿3́ -𝛿2́ ) 
 

 (23)  

( 12) رابطهباشد. میباشد که معادل ارزش فعلی سود می( تابع هدف مسأله 11) رابطه
که  باشدمیانرژی  بازار روز بعدارزش فعلی درآمد حاصل از فروش انرژی الکتریکی در 

شود. یمماه از معامله و تحویل فیزیکی انرژی تعهد شده، به تولیدکننده پرداخت  mبعد از 
است که  بورس انرژید( ارزش فعلی درآمد حاصل از فروش در 19الف( تا )19) روابط

الف( مربوط 19) رابطهشود. میهمزمان با عقد قرارداد در همان ابتدای افق برنامه ریزی تسویه 
ج( مربوط به 19) رابطهب( مربوط به استراتژی کم باری، 19) رابطهبه استراتژی بار پایه، 

باشد. لازم به ذکر است میربوط به استراتژی اوج بار د( م19) رابطهاستراتژی میان باری و 
( 14) رابطهباشد. میفعال  د(19الف( تا )19) روابطکه در هر بار اجرای مدل فقط یکی از 

 انرژی بورسو  بازار روز بعدارزش فعلی هزینه تولید کل انرژی الکتریکی معامله شده در 
( بیانگر هزینه 11) رابطهشود. میماه از ابتدای افق برنامه ریزی تسویه  nباشد که پس از می

ی روشن و خاموش کردن هاباشد که شامل هزینه ثابت، هزینه سوخت و هزینهمیتولید 
کند کل انرژی الکتریکی می( بیان 12) رابطهباشد. مینیروگاه در ساعت و روز مورد نظر 

 رس انرژیبوو  بازار روز بعدی الکتریکی معامله شده در تولیدی نیروگاه برابر مجموع انرژ
دهد مقدار تولید در هر ساعت نباید از ظرفیت مجاز نیروگاه می( نشان 12) رابطهباشد. می

( مجاز به تولید حداکثر u(t)=1) tتخطی کند. در صورت روشن بودن نیروگاه در ساعت 
( محدوده مجاز 13( و )10) روابط باشد. به همین شکلمیظرفیت نیروگاه در آن ساعت 
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 𝑞𝑚𝑎𝑥́دهند. ) میرا نشان  بورس انرژیو  بعد بازار روز هبرای ارائه انرژی الکتریکی ب
( 28) روابطباشد( میدر هر ساعت  بورس انرژیماکزیمم سهمیه مجاز نیروگاه برای ارائه به 

( 22( و )21) روابطباشد و میمربوط به هزینه روشن و خاموش شدن نیروگاه  روابط( 24تا )
مربوط به نرخ افزایش یا کاهش تولید و نرخ توقف و راه اندازی واحد در هر ساعت  روابط

( متغیر صفر و یک است که وضعیت روشن یا خاموش بودن نیروگاه را 22) رابطهباشد.  می
 نرژیبورس او  بعد ( به ترتیب قیمت پیشنهادی به بازار روز23( و )20) روابطدهد. مینشان 

 باشد.میبر اساس معیار امکان 

 دین نحو کهب .استفاده شده است تحلیل حساسیتاز شیوه  فوق اعتبار مدلبرای ارزیابی 
افزایش یا کاهش در یک پارامتر به شرط ثابت ماندن بقیه پارامترها، در صورتیکه تغییرات  با

اعتبار  دمنطقی باشنظر افراد خبره  های خروجی بر اساس ادبیات پژوهش و یامتغیر در رفتار
مدل مورد تأیید است. با توجه به اینکه با تغییر در مقدار پارامترهایی مانند هزینه تولید، حداقل 
و حداکثر توان تولید، هزینه هر بار روشن و خاموش شدن، وضعیت روشن یا خاموش بودن 

های مدل رفتار ش، خروجیهای پیشنهادی فروهای تسویه و قیمتاولیه نیروگاه، قیمت
 منطقی از خود نشان دادند، اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفت.

کت در جهت شر یک ماهه برای برنامه ریزی میان مدت تولیدکننده انرژی الکتریکیهر 
 به ترتیب ار کم باری، میان باری و اوج بار ی انرژی الکتریکیهاتواند بستهمی بورس انرژی

ی تمام را برا بسته بار پایهاوج بار و یا  ساعات میان باری و ، ساعاتبرای ساعات کم باری
 ی انرژی حجم مشخصی از بار الکتریکیهابستهمنظور از ساعات شبانه روز پیشنهاد دهد. 

ورس به ب توسط تولیدکننده در یک ماه مشخص با قیمت مشخص برای ساعات است که
ی هاتههر یک از این بسارائه با فرض اینکه  ل بهینه سازی پیشنهادیمدد. شومیارائه  انرژی

کدام یک  که ندکتعیین می پیشنهادی به مثابه یک استراتژی پیش روی تولید کننده است،
به  ولیدکنندهای تسود بیشتری بر ،ی کم باری، میان باری، اوج بار و یا بار پایههاژیتاز استرا
چه مقدار انرژی الکتریکی تولید و چه مقدار از  کندهمچنین تعیین می .خواهد داشتهمراه 

  رسد. فروشه ب بورس انرژیآن در از و چه مقدار  بعد این انرژی تولیدی در بازار روز
تابع  ،یانرژ بورس برق در و قیمت بعد قیمت بازار روز فازیدو متغیر  توجه به وجود با

ی هاآلفاکات زدن روی قیمت با فازی باشد که این مقدارمسأله به فرم عدد فازی می هدف
ثی به شکل یک عدد فازی مثلبه ازای هر آلفاکات  تابع هدف مسألهقدار مو محاسبه   ،فازی
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عدد ه صورت ب بازار روز بعد. با در نظر گرفتن اینکه بازه عدم قطعیت قیمت شودمی ترسیم
,𝛿1) فازی 𝛿2, 𝛿3)  ی چپ و راست روی این بازه به ترتیب با روابط هاباشد آلفا کاتمی

 شود.می( محاسبه 91( و )98)
 

(98)   Left alfacut: P(d,t)=⍺*𝜎2(𝑑, 𝑡)+(1-⍺)*𝜎1(𝑑, 𝑡) 
 

(91)   Right alfacut: P(d,t)=⍺*𝜎2(𝑑, 𝑡)+(1-⍺)*𝜎3(𝑑, 𝑡) 
 

 بورس فازیی چپ و راست روی بازه عدم قطعیت قیمت هابه همین نحو آلفا کات
 شود.می( محاسبه 99( و )92هم به ترتیب با روابط ) انرژی

 
(92)   Left alfacut:  �́�=⍺*𝛿2́+(1-⍺)*𝛿1́ 

 
(99)   Right alfacut: �́�=⍺*𝛿2́+(1-⍺)*𝛿3́ 

 
( و برای محاسبه 91( و )98ی چپ تابع هدف از روابط )هاکاتابرای محاسبه آلف

 .شودمی( استفاده 99( و )92ی راست تابع هدف از روابط )هاآلفاکات
 
 

 محاسبه ارزش فعلی خالص با نرخ بهره فازی

یکی از مهم ترین متغیرهای موثر بر عملکرد بازار سرمایه و  و به تبع آن نرخ تنزیل نرخ بهره
از مهم ترین ابزارهای کنترلی در اقتصاد است. اقتصادهای پیشرفته دنیا به شدت تحت تأثیر 

رخ بهره دهند. تغییرات نهای بهره قرار داشته و به سرعت به تغییرات آن واکنش نشان مینرخ
یم تواند تأثیرات قابل توجهی بر تصمتصادی بوده و میهمواره مورد توجه سیاست گذاران اق

نرخ از  در اقتصاد ایران  (.1931گیری عاملان اقتصادی داشته باشد )کازرونی و همکاران،
، دسو و در زمینه نرخ بازدهی سرمایه هادولت ی مختلفهاسیاست تغییر در سبببه بهره 

های یاستبه دلیل اینکه س. پنهان است یمتغیرو به همین جهت  اطلاع دقیقی در دسترس نیست
های مختلف بر نرخ سوددهی نظام بانکی و اوراق مشارکت اثرگذار است دستوری دولت

ان با تخمین تومیرو از اینتوانند معیار مناسبی برای نرخ بهره تعادلی باشند. این دو عامل نمی
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 رزیابیو ا ازی مورد بررسیفازی نرخ بهره یا نرخ تنزیل، ارزش فعلی خالص را به صورت ف
 قرار داد. 

 شود.میاستفاده  (94)از رابطه خالص برای محاسبه ارزش فعلی 

(94)  NPV= 
𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚

(1+𝑟)^𝑚
 - 

𝑐𝑜𝑠𝑡

(1+𝑟)^𝑛
 

 

m ق شدن درآمدها و قی محهاتعداد ماهn از زمان فعلی  های پرداخت هزینههاتعداد ماه
تعریف شده باشد ارزش  �̃�( =  𝑟𝑅 ،�̅�  ،𝑟𝐿به صورت ) با فرض اینکه نرخ بهره فازی است.
 .شودمیمحاسبه  (41( تا )91روابط )به صورت  فازی خالص فعلی

(91) 1+�̃�= (1+𝑟𝐿 , 1+�̅�, 1+𝑟𝑅) 

(92) 1

1+�̃�
 = ( 

1

1+𝑟𝑅  ,
1

1+�̅� 
 ,

1

1+𝑟𝐿 ) 

 
(92) 1

(1+�̃�)𝑖 = [
1

(1+�̅�)𝑖 -(
1

1+�̅�
−  

1

1+𝑟𝑅 )* 
𝑖

(1+�̅�)𝑖−1     , 

 
1

(1+�̅�)𝑖   ,     
1

(1+�̅�)𝑖 + (
1

1+𝑟𝐿 −  
1

1+�̅�
 )* 

𝑖

(1+�̅�)𝑖−1] 

 
(90) 𝑁𝑃�̃� =  𝑃𝑉1̃ + 𝑃𝑉2𝑝   _ 𝑃𝑉3̃ 

 

(93) 𝑃𝑉1̃=   
∑ ∑ 𝑝(𝑑,𝑡).𝑞(𝑑,𝑡)24

𝑡=1
31
𝑑=1

(1+�̃�)^𝑚
 = 

[
∑ ∑ 𝑝(𝑑,𝑡).𝑞(𝑑,𝑡)24

𝑡=1
31
𝑑=1

(1+�̅�)𝑚  - (
1

1+�̅�
−  

1

1+𝑟𝑅 )* 
𝑚∗(∑ ∑ 𝑝(𝑑,𝑡).𝑞(𝑑,𝑡)24

𝑡=1
31
𝑑=1 )

(1+�̅�)𝑚−1      ,   

∑ ∑ 𝑝(𝑑,𝑡).𝑞(𝑑,𝑡)24
𝑡=1

31
𝑑=1

(1+�̅�)𝑚    ,  

 
∑ ∑ 𝑝(𝑑,𝑡).𝑞(𝑑,𝑡)24

𝑡=1
31
𝑑=1

(1+�̅�)𝑚  + ( 1

1+𝑟𝐿 −  
1

1+�̅�
 )*  

𝑚∗(∑ ∑ 𝑝(𝑑,𝑡).𝑞(𝑑,𝑡)24
𝑡=1

31
𝑑=1 )

(1+�̅�)𝑚−1  ] 

 

(48) 𝑃𝑉2𝑏= ∑ ∑ 𝑝𝑏́ . �́�(𝑑, 𝑡)24
𝑡=1

31
𝑑=1  

 

(41) 𝑃𝑉3̃= 
∑ ∑ 𝐶( 𝑄𝑑𝑡)24

𝑡=1
31
𝑑=1

(1+�̃�)^𝑛
 = 

 

[
∑ ∑ 𝐶( 𝑄𝑑𝑡)24

𝑡=1
31
𝑑=1

(1+�̅�)𝑛  - (
1

1+�̅�
− 

1

1+𝑟𝑅 )* 
𝑛∗(∑ ∑ 𝐶( 𝑄𝑑𝑡)24

𝑡=1
31
𝑑=1 )

(1+�̅�)𝑚−1      ,  

  
∑ ∑ 𝐶( 𝑄𝑑𝑡)24

𝑡=1
31
𝑑=1

(1+�̅�)𝑛    ,  
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∑ ∑ 𝐶( 𝑄𝑑𝑡)24

𝑡=1
31
𝑑=1

(1+�̅�)𝑛 +(
1

1+𝑟𝐿 −  
1

1+�̅�
 )* 

𝑛∗(∑ ∑ 𝐶( 𝑄𝑑𝑡)24
𝑡=1

31
𝑑=1 )

(1+�̅�)𝑛−1     ] 

 
 باشد.فروش در بورس انرژی برای بسته بار پایه میدرآمد ارزش فعلی ( 48رابطه )

 مثال عددی
ی حرارتی ارائه شده و های یک نیروگاههامسأله طرح شده در این مقاله بر اساس ویژگی

کند که میاستفاده  V94.2ی زیمنس هامورد مطالعه یک واحد گازی است که از توربین
هدف  ی چپ و راست تابعهاباشد. با محاسبه آلفا کاتمیی پرکاربرد در ایران هااز توربین

ی کم باری، میان باری، اوج بار و بار پایه نمودارهای فازی مطابق هادر هر یک از استراتژی
 محاسبه شده است. 2تا  9اشکال 

 
 انرژی بورسنمودار فازی تابع هدف سود در استراتژی عرضه بار پایه در  – 3شکل 

 
 بورس انرژینمودار فازی تابع هدف سود در استراتژی عرضه در ساعات کم باری در  – 4شکل 

۰.۰۰

۰.۵۰

1.۰۰

1.۵۰

1۸۴۰1۸۹۰۰ ۵۹۳۹۴۳۵۰۰۰
212۷۴۳۴۰۰۰۰

بار پایه

۰.۰۰

۰.۵۰

1.۰۰

1.۵۰

1۸۴۰1۸۹۰۰ ۴21۶۴۵۷۰۰۰
1۸۳2۷۵۶۰۰۰۰

کم باری
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 بورس انرژینمودار فازی تابع هدف سود در استراتژی عرضه در ساعات میان باری در  – 5شکل 

 
 یبورس انرژنمودار فازی تابع هدف سود در استراتژی عرضه در ساعات اوج باری در  –6شکل 

 

 
 (اوج بار = کم باری <میان باری  <بار پایه   ) های چهارگانهمقایسه استراتژی – 7شکل 

۰.۰۰

۰.۵۰

1.۰۰

1.۵۰

1۸۴۰1۸۹۰۰ ۵۰۰۳۰۴۷۰۰۰
1۹۸۰۰۹۵۰۰۰۰

میان باری

۰.۰۰

۰.۵۰

1.۰۰

1.۵۰

1۸۴۰1۸۹۰۰ ۴۳۸۰۸1۸۰۰۰ 1۸۸1۸۶۹۰۰۰۰

اوج بار

۰.۰۰

۰.2۰

۰.۴۰

۰.۶۰

۰.۸۰

1.۰۰

1.2۰

1۵۰۰۰۰۰۰۰ 1۰1۵۰۰۰۰۰۰۰ 2۰1۵۰۰۰۰۰۰۰

اوج بار میان باری کم باری بار پایه
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 شود.میفوق از روش مقایسه اعداد فازی استفاده  چهارگانه یهاجهت مقایسه استراتژی
دهد که با عرضه بسته بار پایه بزرگترین مقدار سود و با میمقایسه اعداد فازی فوق نشان 

 آید.میعرضه بسته اوج بار و کم باری کمترین مقدار سود بدست 

( که جهت قطعی سازی بازه عدم قطعیت بر اساس 22( و )21حال با استفاده از روابط )
طراحی شده، در سطوح مختلف اطمینان،  πمعیارهای امکان، الزام و اعتبار در سطح اطمینان 

جرا و نتایج در ا که بیشترین سود را داشتند، مدل پیشنهادی برای بسته بار پایه و میان باری
 نمایش داده شده است.  1تا  9ول اجد

 ارزش فعلی خالص سود در سطوح اطمینان مختلف با معیار امکان -3جدول 

 با معیار امکان  )ریال( πارزش فعلی خالص سود در سطوح اطمینان مختلف 

Π بار پایه میان باری 

 NPV مقدار ارائه به بورس NPV مقدار ارائه به بورس 
8 08 13088318888   08 21224948888 

1/8 08 10921128888  08 13248018888 

9/8 08 11921108888   08 12229028888 

1/8 08 12482888888  08 19282038888 

2/8 08 3442413888  08 18193318888 

3/8 08 2402090888 08 2422321888 

 یافته های پژوهش مأخذ:

 ارزش فعلی خالص سود در سطوح اطمینان مختلف با معیار اعتبار -4جدول 

 با معیار اعتبار  )ریال( πارزش فعلی خالص سود در سطوح اطمینان مختلف 

Π بار پایه میان باری 

 NPV مقدار ارائه به بورس NPV مقدار ارائه به بورس 
8 08 11292218888 08 12012238888 
1/8 08 18983218888 08 11490128888 

9/8 08 2212923888 08 0200221888 

1/8 08 1889842888 08 1393491888 

2/8 8 2919411888 08 9138212888 

3/8 8 212820188 08 212820188 

 یافته های پژوهش مأخذ:
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 ارزش فعلی خالص سود در سطوح اطمینان مختلف با معیار الزام -5جدول 

 با معیار الزام  )ریال( πارزش فعلی خالص سود در سطوح اطمینان مختلف 

Π بار پایه میان باری 

 NPV مقدار ارائه به بورس NPV مقدار ارائه به بورس 
8 08 1889842888 08 1393491888 
1/8 08 4993222888 08 1212188888 

9/8 08 9819802888 08 9022498888 

1/8 8 1384340888 08 2182433888 

2/8 8 1890831888 08 1113033888 

3/8 8 412294188 8 412294188 

 یافته های پژوهش مأخذ:

 

 ترسیم شده است. 3و  0های که نموار آنها در شکل

 
 سود در سطوح اطمینان مختلف برای بار پایه نمودار -8شکل 

 

۰

۵۰

1۰۰

1۵۰

2۰۰

2۵۰

۰.۰۰ ۰.۵۰ 1.۰۰

ود
س

x1
0
0
0
0
0
0
0
0

سطح اطمینان

بار پایه
الزام

اعتبار

امکان
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 نمودار سود در سطوح اطمینان مختلف برای میان باری -9شکل 

 بررسی استواری مدل پیشنهادی
تنظیم سطح استواری برای پارامترهای غیر قطعی بدین معنی است که پارامترهای مدل 

نوسان  حالات غیر قطعی، در صورتمیای تنظیم شوند که برای تماسازی استوار به گونهبهینه
در محدوده سطح استواری، پاسخ بهینه همچنان موجه و بهینه باقی بماند. برای بررسی 

می مقدار اس درنظرگرفتناستواری مدل پیشنهادی یک بار مسئله در حالت قطعی و با 
می و با و بار دیگر در سطوح مختلف نوسان از مقدار اس (  𝛿2́ و σ2)  متغیرهای عدم قطعیت

شوند. از این رو، جهت سنجش استواری مدل استوار پیشنهادی حل شده و نتایج مقایسه می
نای سازی به معسازی استفاده شده است. شبیهمدل پیشنهادی در شرایط واقعی، از شبیه

ها در سازی وقوع پارامترهای غیر قطعی است که به منظور ارزیابی کیفیت جوابمحقق
مقادیر  یگیرد. به این ترتیب که با تولید تعداد زیادار مورد استفاده قرار میسازی استوبهینه

مدل به دفعات اجرا و رفتار آن مورد آید، بدست می( 42رابطه ) ی که ازهایتصادفی در بازه
 .گیردمیبررسی قرار 

(42) 0 ≤ ξ ≤ 1 [σ2 -  ξ * (σ2  - σ1 )   ,  σ2  +  ξ * (σ3  - σ2 )] 

 
ی نوسان هاازهدر ب باشدکه قیمت تسویه بازار می سازی رفتار متغیر عدم قطعیتبا شبیه 

 هر یک شود کهمی ، به تعداد زیاد عدد تصادفی تولید((42)رابطه )مختلف از مقدار اسمی
مقایسه قیمت  سپس با .باشدمیدر شرایط واقعی  قیمت تسویه بازار تحقق یافتهدر حکم مقدار 

۰

۵۰

1۰۰

1۵۰

2۰۰

2۵۰

۰.۰۰ ۰.۵۰ 1.۰۰
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دست به ازی فوقشبیه س مقدار تحقق یافته قیمت تسویه که به شیوهپیشنهادی در هر ساعت با 
در صورتیکه قیمت پیشنهادی به بازار کمتر از مقدار تحقق یافته قیمت تسویه بازار باشد،  آمد،

متوسط ه محاسببا  شود.میصورت رد شده فرض قیمت پیشنهادی پذیرفته شده و در غیر این
میزان  ،شودمی شده فرض رد تآن ساعا ارائه شده به بازار در تعداد ساعاتی که قیمت

گیرد. هر چه این عدد کوچک تر باشد استواری روش پیشنهادی مورد ارزیابی قرار می
بیه سازی در شاین ج ی.  نتابیشتر خواهد بود در بازه نوسان مربوطه، استواری روش پیشنهادی

 نشان داده شده است. و به ازای معیارهای امکان، الزام و اعتبار 0تا  2ول اجد

 

 متوسط تعداد پیشنهادهای رد شده در نوسانات مختلف قیمت تسویه )معیار اعتبار( -6جدول 

 درصد نوسانات از مقدار اسمی با معیار اعتبار 
 %38 %08 %28 %28 %18 %48 %98 %28 %18 سطوح اطمینان

π =  2/8  8 8 9 91/4 11/1 0/1 41/2 1/2 2 

π =  2/8  8 8 8 8 2/1 31/2 3/9 21/4 0/4 

π =  0/8  8 8 8 8 8 8 9/1 11/2 3/2 

π =  3/8  8 8 8 8 8 8 8 8 12/1 

 3 81/3 2/0 19/3 0/0 3 22/3 3 12/3 مدل قطعی

 یافته های پژوهش مأخذ:

 

 

 قیمت تسویه )معیار امکان(متوسط تعداد پیشنهادهای رد شده در نوسانات مختلف  -7جدول 

 درصد نوسانات از مقدار اسمی با معیار امکان 
 %38 %08 %28 %28 %18 %48 %98 %28 %18 سطوح اطمینان

π =  3/8  24 12/12 31/19 22/12 21/12 13/14 82/12 19/11 89/11 

 3 81/3 2/0 19/3 0/0 3 22/3 3 12/3 مدل قطعی

 یافته های پژوهش مأخذ:

 متوسط تعداد پیشنهادهای رد شده در نوسانات مختلف قیمت تسویه )معیار الزام( -8جدول 

 درصد نوسانات از مقدار اسمی با معیار الزام 
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 %08 %28 %28 %18 %48 %98 %28 %18 سطوح اطمینان

π =  1/8  8 01/4 13/2 20/2 22/2 2 22/2 42/0 

π =  2/8  8 8 9 22/4 22/1 22/1 92/2 21/2 

π =  9/8  8 8 8 82/2 29/9 11/4 32/4 2/1 

π =  4/8  8 8 8 8 3/1 84/9 1/9 3/9 

π =  1/8  8 8 8 8 8 92/1 44/2 12/9 

π =  2/8  8 8 8 8 8 8 1 22/2 

π =  2/8  8 8 8 8 8 8 8 19/1 

 81/3 2/0 19/3 0/0 3 22/3 3 12/3 مدل قطعی

 یافته های پژوهش مأخذ:

درصد  28و به ازای  2/8در سطح اطمینان کارگیری معیار اعتبار با به  2 مطابق جدول
نوسان از مقدار اسمی، به طور متوسط قیمت پیشنهادی مدل در همه ساعات در بازار پذیرفته 

 24ساعت از  9درصد نوسان از مقدار اسمی، به طور متوسط در  98شده است اما به ازای 
ساعت دیگر قیمت  21ل در بازار رد شده است و در ساعت شبانه روز قیمت پیشنهادی مد

مدل  ،پیشنهادی ارائه شده توسط مدل، در بازار پذیرفته شده است. با افزیش سطح اطمینان
ولید سود کمتری نیز عاید ت ،کند و با کاهش ریسکبه ازای نوسانات بیشتری مقاومت می

در ) صورت قطعیمسئله بهشود. همچنین مطابق این جدول در صورت حل کردن کننده می
ساعت  24ساعت از  3در به طور متوسط  در حکم قیمت تسویه بازار(  σ2  نظر گرفتن 

 شود.میپیشنهاد قیمت در بازار رد 

بدین  تنسبت به تغییرات متغیر عدم قطعی مدلاستواری  ،از این رو طبق نتایج شبیه سازی
تا  2/8درصد، در سطح اطمینان  28تا نوسانات  2/8در سطح اطمینان  صورت است که مدل

تا  3/8درصد و در سطح اطمینان  18تا نوسانات  0/8درصد، در سطح اطمینان  48نوسانات 
ی، طبق نتایج شبیه سازتاب آوری داشته باشد. در صورتیکه  تواندمی درصد 08نوسانات 

رو مدل ملکردی نامناسب خواهد بود. از اینمدل قطعی به ازای کلیه نوسانات دارای ع
پیشنهادی متناسب با سطوح اطمینان مختلف خود، به درجات مختلفی از استواری دست یافته 

 بینانه نسبت به قیمتدهد که معیار امکان رویکردی بسیار خوشمینشان  2جدول  است.
سطوح بالاتری پیشنهاد کرده دهی به بازار، قیمت ها را در رو در قیمتاینتسویه دارد و از

این معیار امکان برای شرایطی که سیگنال های افزایش قیمت از بازار دریافت است. بنابر
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دهد که معیار الزام رویکردی بسیار محتاطانه داشته مینشان   0شود مناسب است. جدول می
ین هد لذا ادمیبه صورتیکه در سطوح اطمینان پایین هم استواری مناسبی از خود نشان 

گیرندگان بسیار ریسک گریز و همچنین شرایطی که سیگنال های رویکرد برای تصمیم
 شود مناسب است.کاهش قیمت از بازار دریافت می

 نرخ تنزیل غیر قطعی

تواند مقدار یم، تغییرات آن باشدمتغیری غیر قطعی  تواندمیبا توجه به اینکه نرخ تنزیل 
ی هادهد با در نظر گرفتن نرخنشان می 3ارزش فعلی سود را تحت تأثیر قرار دهد. جدول 

 . یابدییر میگونه تغتنزیل مختلف، مقادیر انرژی الکتریکی قابل ارائه و  ارزش فعلی سود چ

 

 با معیار اعتبار π= 7/0های تنزیل مختلف در سطح اطمینان  با نرخ سود ارزش فعلی -9جدول 

  بار پایه اوج بار میان باری کم باری )نرخ تنزیل(

18% 
 ارزش فعلی سود 4914801888 4914801888 4914801888 4914801888

 مقدار ارائه به بورس 8 8 8 8

11% 
 ارزش فعلی سود 9202412888 914199888 914199888 914199888

 مقدار ارائه به بورس 08 8 8 8

28% 
 ارزش فعلی سود 9481092888 2021408888 2021408888 2021408888

 مقدار ارائه به بورس 08 8 8 8

21% 
 ارزش فعلی سود 9138212888 2919411888 2919411888 2919411888

 مقدار ارائه به بورس 08 8 8 8

98% 
 ارزش فعلی سود 2382982888 1212822888 1222229888 1212822888

 مقدار ارائه به بورس 08 8 08 8

91% 
 ارزش فعلی سود 2218821888 1141102888 1222281888 1141102888

 مقدار ارائه به بورس 08 8 08 8

48% 
 ارزش فعلی سود 2193124888 233202188 029390088 233202188

 مقدار ارائه به بورس 08 8 08 8

41% 
 ارزش فعلی سود 2924003888 921211088 442413088 921211088

 مقدار ارائه به بورس 08 8 08 8

18% 
 ارزش فعلی سود 2232820888 122142388 222229888 122142388

 مقدار ارائه به بورس 08 8 08 8
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11% 
 ارزش فعلی سود 2128342888 11434018 11434018 11434018

 مقدار ارائه به بورس 08 8 8 8

28% 
 فعلی سودارزش  2801138888 8 8 8

 مقدار ارائه به بورس 08 8 8 8

 یافته های پژوهش مأخذ:

 کاهش قابل ملاحظه ارزش فعلی سود با افزایش نرخ تنزیل نشان داده شده است. 18در شکل 

 

 
 7/0های تنزیل مختلف در سطح اطمینان نمودار ارزش فعلی خالص با نرخ -11شکل 

 )کم باری منطبق با اوج(

قدار توانیم از ممی آن گرفتن عدم قطعیت در نرخ تنزیل، به جای مقدار قطعینظردر رایب
باشد مقادیر   �̃�( = %28،  %91،  %28کنیم. با فرض اینکه مقدار فازی نرخ تنزیل )استفاده یفاز

محاسبه و در نمودار  2/8و در سطح اطمینان ( 41( تا )91فازی سود متناسب با آن بنابر روابط )
 نمایش داده شده است. 11شکل 

ود
س

x 
1
0
0
0
0
0
0
0
0

ارزش فعلی سود با نرخ های تنزیل مختلف
کم باری

میان باری

اوج بار

بار پایه
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 ارزش فعلی سود فازی با معیارهای امکان، اعتبار و الزام -11شکل 

مقدار فازی سود بر مبنای نرخ تنزیل فازی در حالت بار پایه با معیار اعتبار در سطوح اطمینان 
 ترسیم شده است. 12در نمودار شکل  0/8تا  2/8

 
در سطوح  با نرخ تنزیل فازی در حالت بار پایه اعتبار فعلی سود فازی با معیارارزش  -12شکل 

 اطمینان مختلف

خود را در مورد سود مطلوب بیان  یرنده خواسته شود آرمانگدر صورتی که از تصمیم
ازی شود. تابع عضویت سود فازی و آرمان فمیگیری فراهم کند، شرایط بهتری برای تصمیم

(�̃�  ) ترسیم شده است. 19در شکل 

1.1
1.7
1.2
1.2
1.2
0.1

011 021 021

(ریال)سود  x 011111111

امکان

الزام

اراعتب

۰.۰

۰.۵

1.۰

11۹ 12۹ 1۳۹ 1۴۹ 1۵۹

(ریال)سود  x100000000

8.2سطح اطمینان 

8.2سطح اطمینان 

8.0سطح اطمینان 
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 �̃�تحت آرمان فازی  �̃�درجه امکان تابع هدف فازی  -13شکل 

𝜇�̃� ( تعریف می49تابع عضویت آرمان فازی است که به صورت رابطه ) .شود𝑧0 و𝑧1 
 1و  8مقادیری از تابع هدف هستند که به ازای آنها درجه این تابع عضویت، به ترتیب 

برقرار باشد به   �̃�باشد. درجه امکان برای اینکه تابع هدف مسأله تحت آرمان فازی می
 باشد.می( 44صورت رابطه )

𝜇�̃�(𝑦) = {

0                 𝑖𝑓  𝑦 ≤ 𝑧0 
𝑦−𝑧0 

𝑧1−𝑧0
       𝑖𝑓 𝑧0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑧1

1                   𝑖𝑓 𝑦 ≥ 𝑧1

 

 

(49) 

𝜋𝐶(�̃�) = 𝑠𝑢𝑝𝑦{𝑚𝑖𝑛(𝜇𝐶(y) , 𝜇�̃�(y))} (44) 
 

حالت های مختلفی از آرمان درنظر گرفته شده  14در نمودارهای )الف( تا )ج( شکل 
هیچ  0/8است. در شکل )الف( بر مبنای مقدار آرمان تعریف شده، سود در سطح اطمینان 

و در  20/8به مقدار  2/8در صورتیکه در سطح اطمینان  ،مطلوبیتی برای تصمیم گیرنده ندارد
کل )ب( نیز بر مبنای مقدار مطلوبیت خواهد داشت. در ش 22/8به مقدار  2/8سطح اطمینان 

، در سطح 12/8به مقدار  0/8آرمان در نظر گرفته شده، مطلوبیت  سود در سطح اطمینان 
خواهد بود. در شکل )ج( نیز  1به مقدار  2/8و در سطح اطمینان  39/8به مقدار  2/8اطمینان 

به مقدار  0/8بر مبنای مقدار آرمان در نظر گرفته شده، مطلوبیت  سود در سطح اطمینان 

𝑧0 𝑧1 b a c 

1 

0 

𝜋�̃�(�̃�) 

𝜇�̃�  𝜇�̃� 
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خواهد   00/8به مقدار 2/8و در سطح اطمینان  29/8به مقدار  2/8، در سطح اطمینان 90/8
 بود.

 

 )الف(

 

  )ب(

 

 )ج(

 آرمان های فازی -14شکل 

 

۰.۰۰

۰.۵۰

1.۰۰

1.۵۰

11۳ 1۳۳ 1۵۳ 1۷۳

x 100000000

8.2سطح اطمینان 

8.2سطح اطمینان 

8.0سطح اطمینان 

آرمان
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0.28
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سود x 100000000

8.2سطح اطمینان 
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8.0سطح اطمینان 

آرمان

0.63

0.38

0.88
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 بحث و نتیجه گیری

وز بعد در بازار ر تولیدکننده برق در این تحقیق جهت ارائه مدلی برای پیشنهاددهی همزمان
عدم قطعیت قیمت برق استفاده شده  پارامتر واجهه بااز روشی استوار در م ،و بورس انرژی

های بار پایه، کم باری، میان باری و اوج بار های ارائه بستهاست. مدل پیشنهادی در حالت
و مشخص شد که سود تولید کننده در صورت ارائه بسته بار پایه به  همورد بررسی قرار گرفت

های ار را خواهد داشت و پس از آن بسته میان باری قرار دارد. بستهبورس انرژی بیشترین مقد
تیجه در صورت در ناوج و کم باری نیز با مقادیر برابر در جایگاه سوم رتبه بندی قرار گرفتند. 

نتایج  .شودتوصیه میبسته بار پایه ارائه  ،بورس انرژیتمایل تولیدکننده به شرکت در 
ت به معیار امکان رویکردی بسیار خوش بینانه نسب کهسازی نشان داد کارگیری روش شبیهبه

ت به نسب ها را در سطوح بالاتریدهی به بازار، قیمترو در قیمتاینقیمت تسویه دارد و از
ی که برای شرایط فقط این معیار امکانپیشنهاد کرده است. بنابر معیارهای الزام و اعتبار

 بر عکس معیار .خواهد بودشود مناسب میبازار دریافت سیگنال های افزایش قیمت از 
معیار الزام رویکردی بسیار محتاطانه داشته به صورتیکه در سطوح اطمینان پایین هم  امکان،

دهد لذا این رویکرد برای تصمیم گیرندگان بسیار ریسک میاستواری مناسبی از خود نشان 
ب شود مناسمت از بازار دریافت میگریز و همچنین شرایطی که سیگنال های کاهش قی

ح اطمینان در سطو  معیار الزام های پیشنهادی بادهد قیمتمیهای تحقیق نشان یافته. باشدمی
ش قرار پذیر مورد هماز مقدار اسمی قیمت تسویه  یدرصد 28 در صورت وقوع نوسان 2/8

 18تا نوسان  1/8سطح اطمینان  در درصد و 28تا نوسان  2/8سطح اطمینان در . گیردمی
ب با . به همین ترتیتوانند مورد پذیرش قرارگیرندمیهای پیشنهادی همچنان قیمت ،درصد

  .یابدمیاهش ک بیشتر به تدریجکاهش سطح اطمینان، مقاومت در برابر نوسانات 

قیمت با هی نشان داد که پیشنهادد نیز کارگیری معیار اعتباربه حاصل از نتایج شبیه سازی
مقاوم است. به همین  ،درصدی از مقدار اسمی 08تا نوسان  3/8در سطح اطمینان  این معیار

 48تا نوسان  2/8درصدی و در سطح اطمینان  28تا نوسان  0/8ترتیب در سطح اطمینان 
درصدی مقاوم است. با توجه به آنچه بیان شد  28تا نوسان  2/8درصدی و در سطح اطمینان 

نگی نسبت به معیارهای امکان و الزام از نظر بهی 2/8معیار اعتبار در سطوح اطمینان بالای 
 .برخوردار استعملکرد مناسبی جواب و  استواری از 
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رفتار  ،نرخ تنزیل فازی نظر گرفتن عدم قطعیت در نرخ تنزیل و تعریفبا در در نهایت
ارزش فعلی سود به شکل یک عدد فازی محاسبه گردید و سود فازی تحت مقادیر مختلف 

ان دهد که بر مبنای میزمی آرمان فازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان
ازی گیرد میزان مطلوبیت سود فآرمانی که تصمیم گیرنده برای سود مطلوب خود در نظر می

هده مشاهمانطور که در هر سطح اطمینان متغیر وکاملا متناسب با مقدار آرمان خواهد بود. 
ی مطلوبیت ،زیفا متناسب با مقادیر آرمان تواندمی 2/8درسطح اطمینان  حاصل شده شد سود

 داشته باشد. 39/8و  29/8، 20/8مقادیر  با

و  انرژی الکتریکی گیری برای شرکت در بازار روز بعددر این پژوهش صرفا به تصمیم
ود را توانند انرژی الکتریکی تولیدی خپرداخته شده است. تولیدکنندگان می بورس انرژی

ی نیز انرژی الکتریکبازار تنظیم و یا بازار میان روزی  ،همزمان با بازار روز بعد در بازار رزرو
به فروش برسانند و یا از طریق قراردادهای دوجانبه بلند مدت با مشتریان وارد معامله شوند 

دارد که باید  خود را و قوانین خاص ، عدم قطعیت هاملاحظات ،که هر یک از این مبادلات
ای هقالب یک مدل واحد کلیه تصمیمات حوزهدر مدلسازی مورد ملاحظه قرار گیرد تا در 

قات توانند برای تحقیمند میمختلف به صورت یک جا اتخاذ گردد. لذا پژوهشگران علاقه
ن ، تنظیم و یا میارزرو هایآتی، جهت توسعه تحقیق حاضر، قراردادهای دوجانبه و یا بازار

ن ررسی قرار دهند. همچنین در ایمورد ب  را نیز در کنار بازار روز بعد الکتریکی انرژی روزی
لاقه مندان لذا ع ه استمورد بررسی قرار گرفت بر اساس پیشنهادتحقیق مکانیسم پرداخت 

ورد م با روش پیشنهاد شده، نیز را یکسانتوانند در تحقیقات آتی مکانیسم پرداخت می
 بررسی قرار دهند.

 پیوست

 حراج در بازار برق
 استفاده ازساختار  دیاز اهداف تجد یکصنعت برق ی همان طور که قبلا اشاره شد در

لوب یک بازار مط است. یاقتصاد ییکارا شیافزا در جهترقابت  جادیا و بازار یزمهایمکان
. دشو نییها بر اساس عرضه و تقاضا تع متیدر آن ق بازاری است که رقابت کامل باشد و

عرضه  ینب ارتباط همبه هر حال در آنها  یول نیستندبازار رقابت کامل  یواقع یبازار هامعمولا 
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 در که تمیق نییتع یبرامکانیزمی است د. حراج دارها متیق نییدر تعنقش مهمی و تقاضا 
 ،ر حراج فروش. دحراج دهندگان شنهادیحراج و پ یمتصد ؛داردوجود  دو بخش فعال آن

 داریخر د،یدر حراج خر .دهندیم متیق شنهادیپ دارانیخراست و  اجحر یفروشنده متصد
دوطرفه  ی. در حراج هادهستن متیقدهنده  شنهادیو فروشندگان پاست حراج  یمتصد

ه به عنوان واسط  ،یو نهاد سوم هستند متیقدهنده  شنهادیپهر دو  دارانیفروشندگان و خر
 (1900زاده،  میرح ،یحراج خواهد بود. )مشهور، مقدس تفرش یمتصد

طرفه و دو کطرفهی یبرق حراج ها یچهارگانه صنعت برق در بازارها یتوجه به مدل ها با
طرفه و در مدل رقابت عمده  کیحراج  دیمثال در مدل آژانس خر یوجود دارند. برا

 طرفه و دوطرفه کی یحراج ها یحراج دو طرفه است و در مدل رقابت خرده فروش ،یفروش
 توان به موارد زیر اشاره کرد:می حراج زمیاز مکاناستفاده  لایدلاز وجود دارد. 

 کی ایخدمت  کارزش ی دارانیخر ایفروشندگان  مواقع یاری: در بسمتیق شیپا .1
 شیآزما لهیحراج وس کی. دانندرا نمی و قیمتی که باید خریده یا فروخته شود کالا

 است.بازار در  جیرا یهامتیق برای تعیینبازار 
تواند کالا یمو  برنده حراج است یچه کس کندیم نییحراج تع ندیبرنده:  فرا نییتع .2

 یا خدمت مورد نظر را بخرد یا بفروشد. 
قوانین . شودیم نییحراج تع ندیفرادر برنده  یپرداخت زانیپرداخت: م زمیمکان نییتع .9

 و فروشندگان دارانیخر نیمعاملات خاص باند که از ای طراحی شدهگونهحراج به
را به دست  راپیشگیری کرده و همچنین نگذارند برخی بازیگران کنترل باز نیمع

 گیرند.

 بازار تسویه قیمت

اقتصاد  تعیین قیمت تابع قواعد علم گرید یهر بازار رقابت شابهم یانرژ یبازار رقابت کیدر 
نجام ا کسانی متیق کیا ی زیمتما متیق نیبا چند تواندیمحراج برق  ی. در بازارهااست

صرف نظر از اینکه از یک قیمت ثابت یا از چندین قیمت  ،یانرژ یحراج رقابت کیشود. در 
 افتیکه فروشنده در همچنین بهاییپردازد و می داریخر هک بهایی ،متمایز استفاده شود

ز دید محصول ا یارزش گذاربدین شکل که . استاقتصاد  یاصل اساس کتابع یکند می
ام فروشندگان تم دیتول یها نهیهزهمچنین است و  متیاز ق شتریب ایبرنده برابر  دارانیتمام خر
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ارزش نها از آ یابیکه ارز یدارانیخر به بیان دیگرباشد. می متیق یمساو ایکمتر هم برنده 
که  یبازنده( و فروشندگان دارانیخرند )خرمیباشد، محصول را ن متیمحصول کمتر از ق

شوند مین موفق به عرضه محصول خود باشد، متیاز ق شتریب شانمحصول دیتول نهیهز
  ده(.)فروشندگان بازن

کل  و کند نیبرنده را تام دارانیخر یکه کل تقاضا یمتیق ، در اصطلاح صنعت برق
کل  ،متیق نیادر  شود.می دهیبازار نام هیتسو متیپوشاند، قبفروشندگان برنده را  یها نهیهز

ندگان فروش همجموع عرضیعنی منفرد و کل عرضه  دارانیخر یتقاضاهامجموع یعنی تقاضا 
تطابق و از  ودشمیگفته تعادل بازار  یدر اصطلاح اقتصاد است که به این امربرابر   ،منفرد
 مدل تککه اصطلاحا طرفه  کی های بازاردر . شودیعرضه و تقاضا حاصل م یها یمنحن
 اده ازرا با استفتقاضا  میزان تقاضا وجود ندارد وسمت  یشنهادهایپ شود،مینامیده  داریخر

 یبرا یدیتول یواحدها ی یک طرفه. در بازارهادکننیم نییتع ربا ینیبشیپ یهاتمیالگور
شان انتخاب و و  ظرفیت پیشنهادیها  متیشده با در نظر گرفتن ق ینیب شیپ یتقاضا نیتام

 (1900شوند. )مشهور و همکاران، می بندیزمان

  2و قیمت پذیر 1تولیدکنندگان قیمت ساز
در بازارهای تجدید ساختار یافته تولیدکنندگان برق تحت دو عنوان قیمت ساز و قیمت پذیر 

ه میزان شود کساز شامل تولیدکنندگانی میشوند. تولیدکنندگان قیمتبندی میدسته
رد و ویه بازار نقش دامشارکت و قیمت ارائه شده از طرف آنها به بازار در تعیین قیمت تس

مت ارائه شود که میزان مشارکت و قیپذیر شامل تولیدکنندگانی میتولیدکنندگانی قیمت
شده شان نقشی در قیمت تسویه بازار ندارد. معمولا زمانی تولیدکنندگان نقش موثری در 

وجهی تتعیین قیمت تسویه خواهند داشت که رقبای زیادی در بازار نداشته باشند و سهم قابل 
از انرژی بازار توسط آنها تأمین گردد به طوریکه حجم و قیمت ارائه شده از طرف آنها در 

ت تسویه بازار را توان قیمدیگر نمیبنابراین  گیری تعادل بین عرضه و تقاضا موثر باشد.شکل
در رفتار تولیدکننده قیمت ساز به عنوان عامل مستقل مورد بررسی قرار داد زیراکه مقدار آن 

ریزی و ارائه پیشنهاد برای رو برنامهاینمتأثر از تصمیم تولیدکننده خواهد بود. از

                                                           
1 Price maker  
2 Price taker  
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بینی نی بر پیشتواند مبتیپذیر، نمساز بر خلاف تولیدکننندگان قیمتتولیدکنندگان قیمت
جهت لازم است عوامل تأثیرگذار بر قیمت تسویه یعنی بدین قیمت تسویه بازار باشد. 

پیشنهادهای رقبا و محدودیت های موثر بر قیمت همچون خصوصیات شبکه انتقال به طور 
. مهمترین عامل ورود  عدم قطعیت به این دسته از مشخص مورد توجه و بررسی قرار گیرد

مسائل بهینه سازی عدم وجود اطلاعات دقیق در خصوص رقبا به ویژه پیشنهادهای ارائه شده 
از طرف آنهاست. همچنین عوامل پیش بینی نشده در ساختار شبکه همچون قطعی خطوط یا 

مواردی هستند که مسأله استراتژی  ،خروج واحدهای دیگر از شبکه و نقش آن در توزیع بار
 نمایند.ید کننده قیمت ساز را بیشتر دستخوش عوامل غیر قطعی میپیشنهاددهی برای تول
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