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مدل رفتاري خرده فروش/گرداور در محیط جدید بازار برقعنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

با تبدیل فضاي انحصاري برق رسانی به جایگاهی رقابتی، نهاد هاي جدیدي براي تکامل  بخش هاي

تولید، انتقال و توزیع انرژي الکتریسیته به وجود آمدند. خرده فروش یکی از نهاد هاي اجرایی

ایجادشده در راستاي تجدید ساختار در عرصه ي خریدوفروش کاالي برق است که با توجه به قوانین

هر بازار می تواند وظایف گوناگونی را انجام دهد. وظیفه ي اصلی خرده فروش ها در بازار برق قرارداد

با مصرف کنندگان جهت تأمین انرژي مصرفی آن ها در یک بازه زمانی مشخص و شرکت در بازار

عمده فروشی برق به منظور تأمین انرژي مصرفی مشترکین طرف قرارداد خود است. با توجه به نوع

برنامه ریزي، خرده فروش می تواند توان موردنیاز خود رااز راه هاي مختلفی مانند شرکت در بازارهاي

عمده فروشی، بازار آینده، استفاده از منابع تولید خودي و ... تأمین کند. هدف از مطالعه مدل رفتاري

خرده فروش، بهینه سازي سود خرده فروش است. این افزایش سود از طریق افزایش درآمدها و یا

کاهش هزینه هاي خرده فروش که بیشتر مربوط به خرید انرژي است به دست می آید. با توجه به منابع

در اختیار خرده فروش براي تأمین انرژي مشترکین خود و نا یقینی هاي موجود در مقدار قیمت و توان

آن ها، یک برنامه ریزي کوتاه مدت ارائه شده است. نا یقینی هاي موجود در برنامه ریزي کوتاه مدت

خرده فروش که شامل قیمت خرید از بازار بهنگام و بازار روز بعد، تولید توان منابع پراکنده و مقدار

مصرف مشترکین است از طریق روش برنامه ریزي تصادفی مدل سازي شده است و ریسک

خرده فروش در مواجه با این نا یقینی ها از طریق شاخص ارزش در معرض خطر شرطی موردمطالعه

قرارگرفته است. در انتها شبیه سازي هاي متنوعی براي بررسی میزان سود و ریسک یک خرده فروش

در شرایط مختلف ارائه شده است.
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