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 در این مقاله یک مدل جامع و دقیق برای بررسی تأثیر خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه بر روی شبکه توزیع مسکونی:چکیده
 این مشخصات شامل ظرفیت. مشخصات آنها بهصورت دقیق مدل شده است، بهمنظور ارزیابی تأثیر این خودروها بر روی شبکه توزیع.ارائه شده است
 بهمنظور ارزیابی و بررسی تأثیر نرخ رشد سطح نفوذ خودروهای الکتریکی. مشخصه حالت شارژ و مقدار انرژی موردنیاز برای شارژ باتری است،باتری
 که بهعلت، نتایج نشان میدهد. باسه اعمال شده است33  مدل ارائهشده بر روی یک سیستم،هیبریدی قابل اتصال به شبکه بر روی شبکه توزیع
، بنابراین بهمنظور کاهش مقدار بیشینه بار. تلفات و نسبت بیشینه به متوسط بار افزایش مییابد،افزایش سطح نفوذ این خودروها مقدار بیشینه بار
 برنامه زمان استفاده در نظر، برای اجرای برنامههای پاسخگویی بار.تلفات و نسبت بیشینه به متوسط بار برنامههای پاسخگویی بار ارائه شده است
. تلفات و نسبت پیکبار به متوسط بار میشود، نتایج نشان میدهد که برنامههای پاسخگوی بار باعث کاهش مقدار پیکبار.گرفته شده است
 نسبت پیکبار به، تلفات شبکه، قیمت زمان استفاده، برنامه پاسخگویی بار، خودروی الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper a comprehensive and accurate study is proposed to investigate the PHEVs impact on residential distribution
network. In order to evaluate the impact of PHEVs on distribution network, characteristics of PHEVs are accurately modeled. PHEVs
characteristics including battery capacity, state of charge (SOC), and the amount of energy required for charging PHEVs. The proposed
model is applied to a 33-bus system in order to evaluate and investigate the growth rate of PHEVs penetration levels on distribution
network. Results demonstrate that the amount of peak load, loss, and peak to average ratio (PAR) increment due to PHEVs penetration
growth. So, in order to reduce the peak load, loss, and PAR, demand response (DR) programs are proposed. Time of use (TOU) program
is considered for performing demand response programs. Results depict that DR programs decrease the amount of peak load, loss, and
PAR.
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مقدار انرژی مصرفی بهازای هر مایل ()kwh/mile
مقاومت شاخهها.
سود مشتریان در برنامه پاسخگویی بار در پریود iام.
بار خط iام.
بیشترین مقدار ممکن برای بار خط iام.
بازه زمانی (.)hour
اندازه ولتاژ در باس iام.
بیشینه و کمینه ولتاژ مجاز در هر شین.
مقدار مایل طیشده توسط PHEVدر طول روز.
درصد سطح نفوذ .PHEV

داشته باشند .با وجود اینکه استفاده از این خودروها در صنعت حمل و
نقل کالنشهرها باعث بهبود آلودگیهای صوتی و هوا میشود ،از طرف
دیگر ،آنها میتوانند بهعنوان یک راهحل مناسب برای ذخیره انرژی
الکتریکی مطرح گردند ،که باعث استفاده از انرژی پاک الکتریکی ،در
حملونقل شده و آثار زیستمحیطی مخرب خودروهای بنزینی را بهبود
میبخشند ،ولی درعینحال میزان نفوذهای متفاوت این خودروها
بهعنوان یک چالش برای بهرهبرداری شبکههای برق مطرح میشود .یکی
از مسائلی که در ارتباط با حضور خودروهای الکتریکی قابلتوجه است،
بررسی تأثیر شارژ این خودروها بر روی شبکه برق که شامل بخش تولید،
انتقال و توزیع است که در این مقاله ،بررسی تأثیر شارژ این خودروها بر
روی شبکه توزیع موردمطالعه قرار میگیرد .بنابراین ،کنترل پیکبار
ناشی از شارژ PHEVها و دیگربارها امری ضروری بهنظر میرسد که برای
برنامهریزی بهینه شارژ این خودروها برنامههای پاسخگویی بار ،ارائه شده
است .اجرای موفق برنامههای پاسخگویی بار ( )DRنیازمند وجود
مصرفکنندگانی فعال و عالقهمند است ،که باکم کردن مصرف خود در
زمانهای اوج بار (قیمت زیاد برق) و انتقال مصرف خود به ساعت کم
باری ،به برنامههای  DRپاسخ دهند .امکان شرکت مصرفکنندگان در
برنامههای پاسخگویی بار با توجه به زیرساختهای شبکه هوشمند فراهم
خواهد شد [.]1
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 -1-1مروری بر کارهای گذشته
مقاالت مختلفی فواید و موانع حضور گسترده PHEVها را در شبکه توزیع

بررسی پاسخگویی شبکه توزیع . . .

معموالً پیکبار مقداری از این انرژی به شبکه تزریق میشود .در [،]11

شبکه توزیع صورت گرفته است .برای این کار مشخصات  PHEVو دیگر
فرضیات موردنیاز از گزارشهای حملونقل و دیگر گزارشها استخراج

مسئله شارژ PHEVها و تأثیرات آنها بر روی شبکه توزیع با توجه به
اطالعات مربوط به پروفایل سفرهای روزانه ،با استفاده از یک روش
مدلسازی آماری ،ارائه شده است .پروفایل سفرهای روزانه شامل زمان
شروع سفر روزانه ،کل مسافت طی شده روزانه و زمان بازگشت از آخرین

گردیده است .در [ ،]3مطالعهای جامع و کامل برای بررسی تأثیر شارژ

سفر در نظر گرفته شده است .در [ ،]12از یک سیستم انتقال انرژی

PHEVها با استفاده از روش مونتکارلو بر روی یک شبکه توزیع بررسی
شده است .همچنین ،در این مقاله بیان شده است ،که شارژ کنترل نشده
PHEVها (خودروها بهمحض رسیدن به خانه شروع به شارژ شدن
میکنند) بهصورت قابلتوجهی روی تلفات و تغییرات ولتاژ شبکه تأثیر

الکتریکی بدون تماس القایی برای شارژ خودروهای الکتریکی بهمنظور
افزایش کارایی این خودروها استفاده شده است.

بررسی کردهاند .در [ ،]2مطالعه جامعی برای تأثیرات PHEVها بر روی

میگذارد .در [ ،]4منحنی بار تعداد باالیی از PHEVها با AERهای

 -2-1نوآوریهای مقاله
با توجه به بررسی انجامشده بر روی مراجع در قسمت قبل ،کارهای
بسیاری بر روی بررسی تأثیر شارژ PHEVها بر روی پروفیل بار در زمان

مختلف ( 39 ،29و  )49بهدست آمده است .در این مقاله ،برای بررسی
دقیقتر رفتار PHEVها از اطالعات گزارش حملونقل آمریکا بهنام
 NHTS2001استفاده شده است .همچنین ،در این مقاله بیان شده است،
که شارژ بدون کنترل PHEVها در طول شبانهروز دارای بیشینه باری

بار) در زمان پیکبار انجام شده است .با وارد شدن PHEVها در

در ساعت  1الی  11شب است .در [ ،]۵تأثیر شارژ PHEVها بر روی

برنامهریزی سیستمهای قدرت باید برخی ویژگیهای این خودروها نظیر

کم باری انجام شده است ،اما کارهای کمتری بر روی بررسی تأثیر شارژ
PHEVها در زمان پیکبار بر روی عملکرد شبکه (تلفات شبکه ،پروفیل

زمان بازگشت خودرو پس از آخرین سفر روزانه ،مدتزمان موردنیاز برای

ناحیهای در آمریکا مطالعه شده است .در این مطالعه 2 ،حالت شارژ
کنترلشده (شارژ در هر زمانی و شارژ در هر مکانی) موردبررسی قرار
داده شده است .نتایج نشان میدهد که تحت دو سناریوی ارائهشده،

گرفته شود .بنابراین ،در این مقاله بهمنظور بررسی تأثیر شارژ PHEVها

تلفات شبکه و پیکبار افزایش مییابد .در[ ،]6تأثیرات اساسی که

بر روی عملکرد شبکه توزیع ،ابتدا مدلی جامع برای رفتار این خودروها

شارژ و میزان انرژی الکتریکی موردنیاز برای شارژ PHEVها در نظر

ارائه میشود ،که این مدل شامل مسافت طیشده توسط PHEVها در

PHEVها بر اساس مشخصاتشان روی شبکه توزیع دارند ،با استفاده از
استراتژی هماهنگی بهینه موردبررسی قرار داده شده است .در این مقاله،
با استفاده از این استراتژی بهدنبال جابهجایی زمان شارژ این خودروها
به کمباری بهمنظور کاهش پیکبار و کنترل حالتهای شارژ و دشارژ در

بسیاری از مقاالت که بهمنظور شارژ بهینه این خودروها زمان شارژ

مقیاس بزرگ بوده است .در [ ،]7به برنامهریزی برای بارهای خانگی در

PHEVها را به زمانهای دیگری شیفت میدهند ،در این مقاله ،با شیفت

پاسخ به تعرفه متغیر با زمان ،با هدف کمینهسازی هزینههای مشتری
پرداخته میشود .این برنامهریزی با عنوان مشارکت بار خانگی برای
تعیین زمان استفاده از وسایل پاسخگو و نیز بازههای شارژ و دشارژ
باتریهای ذخیرهساز و PHEVها برای روز آینده طرحریزی میشود.

دادن بارهای پاسخگو از زمانهای پیکبار به زمانهای کم باری ،شرایط

عملکرد شبکه توزیع در پیکبار کاهش مییابد .بهطور خالصه میتوان

در[ ،]8با برنامهریزی شارژ خودروها در خانه صاحبان خودرو و با در نظر

نوآوریها این مقاله را بهصورت زیر بیان کرد:

گرفتن تعرفههای متغیر برق ،زمان و سطح شارژ باتریها کنترل میگردد.
هدف از برنامهریزی ،کمینهسازی هزینه پرداختی شارژ باتری خودرو از

 -1مدل کردن عدم قطعیتهای مربوط به PHEVها بر اساس
تحلیل اطالعات  NHTSو روش مونتکارلو.

دیدگاه مشترک است .در [ ،]1تأثیر شارژ PHEVها روی پروفیل بار
بررسی شده است .در این مطالعه دو سناریو شارژ (شارژ در خانه و شارژ
در محل کار) در نظر گرفته شده است .همچنین برای تصمیمگیری در
زمان شارژ خودروها ،بر اساس مدتزمان پارک ماشین در پارکینگ و
مشخصه حالت شارژ از یک سیستم فازی استفاده شده است .در [،]19
تأثیر شارژ و دشارژ PHEVها تحت دو سناریوی شارژ و دشارژ هماهنگ،
در حضور انرژیهای نو بررسی شده است ،که باعث افزایش بازده
واحدهای تولیدی میشود .ایده اصلی بر یک ارتباط دوطرفه بین خودرو
و شبکه است .درواقع در یک بازههای زمانی ،از شبکه و انرژیهای نو
برای شارژ این خودروها استفاده میشود و در بازههای زمانی دیگری
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طول سفر روزانه بر اساس تحلیل اطالعات  ،NHTSمدتزمان الزم برای
شارژ باتریها و مقدار انرژی موردنیاز برای شارژ PHEVها است .برخالف

برای شارژ PHEVها در زمان پیکبار فراهم میشود بهگونهای که با در
نظر گرفتن این استراتژی اثرات نامطلوب ناشی از شارژ PHEVها بر روی

 -2ارائه مدل جامع برای بهدست آوردن مقدار انرژی موردنیاز برای
شارژ PHEVها و مدتزمان الزم برای شارژ باتری PHEVها.
 -3بررسی تأثیر شارژ PHEVها تحت سطح نفوذهای مختلف بر
روی تلفات ،نسبت پیکبار به متوسط بار و منحنی پیکبار.
 -4ارائه مدل جامع برنامه پاسخگویی بار با در نظر گرفتن روش
 TOUبرای مدیریت بهرهبرداری در شبکه توزیع بهمنظور حداقل کردن
تلفات انرژی الکتریکی روزانه در شبکهها توزیع و حداقلکردن پیک
منحنی بار ،حداقل کردن نسبت پیکبار به متوسط بار با شیفت دادن
بارهای پاسخگو از زمانهای پیکبار به زمانهای کم باری.
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 -3-1ساختار مقاله
در این مقاله ،در بخش  3توابع هدف بیان شده است .در ادامه در بخش
 4به نحوه مدلسازی PHEVها پرداخته شده است .برنامهپاسخگویی بار
و مدل اقتصادی مربوط به برنامه پاسخگویی بار در بخش  ۵ارائه شده
است .در بخش  6شبکه موردمطالعه و فرضیات موردنظر در این مطالعه
آورده شده است .در نهایت ،در بخش  7نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار
داده شده است.

بررسی پاسخگویی شبکه توزیع . . .
i  1,2,..., N

()۵

V i min V i V i max

 -6-2محدودیت توان عبوری از خطوط
توان عبوری از خطوط نباید از مقدار حد ماکزیمم آن بیشتر باشد.
Pijline  Pijline
,max

()6

 -3مدلسازی PHEVها

 -2توابع هدف و معادالت شبکه
کمینهسازی تلفات توان ،پیکبار و نسبت پیکبار به متوسط بار توابع
هدف در نظر گرفتهشده در این مطالعه میباشند .تمام توابع هدف برای
یک دوره  24ساعته در نظر گرفته شده است .توابع هدف مربوط بهصورت
زیر بیان شده است:
 -1-2تلفات مقاومتی
تابع هدف تلفات اکتیو توان بهصورت زیر محاسبه میگردد:
()1

2

N Br

f1  X    Ri  I i

مدلسازی PHEVها بر اساس مشخصات آنها صورت میگیرد .برای
ارزیابی تأثیر شارژ PHEVها بر روی شبکه توزیع ،تعیین مشخصات
PHEVها حائز اهمیت است .این مشخصات در شکل  1نشان داده شده
است .همانطور که از شکل  1مشخص است ،مشخصات PHEVها را
میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ دسته اول مشخصاتی هستند که به
رفتار مردم و الگوی رفتار آنها بستگی دارد ،مانند زمان رسیدن PHEVها
به خانه پس از آخرین سفر روزانه ،مسافت طیشده توسط خودرو و زمان
شارژ باتری  PHEVاست .دسته دوم مشخصاتی هستند که به ویژگیهای
خودروها و کارخانههای سازنده آنها بستگی دارد ،مانند ظرفیت باتری
 ،PHEVکالس خودرو و مسافت تمام الکتریک (.)AER

i 1

 -1-3زمان رسیدن PHEVها به خانه پس از آخرین سفر روزانه
در این مقاله ،فرض شده است که هر خودرو در طول روز یکبار شارژ

 -2-2نسبت پیکبار به متوسط بار ()PAR
()2

) Max (Pt
T

) ( Pt / T

میشود[ .]13 ،2همچنین بر اساس [ ،]14زمان شارژ خودروها مصادف
f 2 (X ) 

t 1

 -3-2معادالت پخش بار
معادالت مربوط به توان اکتیو راکتیو بهمنظور پخش بار بهصورت معادله
( )3تعریف میشود:

()3

N

) Pi   V i V j Y ij Cos (ij   i   j
j 1


N
) Q  V V Y Sin(    

ij
i
j
 i j 1 i j ij


 -4-2حدود توان
خطوط در سیستمهای قدرت بهدلیل محدودیتهایی نظیر حد حرارتی
خطوط ،باید در یک محدوده مشخص توان را منتقل کنند که بهصورت
رابطه ( )4نشان داده شده است.
()4

i  1,2,..., N Br

S li  S limax

 -5-2حدود ولتاژ شین
یکی از مهمترین قیدهایی که رعایت میشود ،قید محدودیت ولتاژ در
یک محدوده معین است که در رابطه ( )۵نشان داده شده است.
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با پیکبار در نظر گرفته شده است .بر اساس شکل  2زمان بازگشت اکثر
خودروها به خانه پس از آخرین سفر روزانه بین ساعت  16تا  21است،
بنابراین زمان شارژ خودروها مصادف با پیکبار ،ساعت  18در نظر گرفته
شده است .نکته قابلتوجه اینکه ،تمرکز این مطالعه بر روی تأثیرات
شارژ PHEVها بر روی شبکه توزیع است ،به همین دلیل زمان شارژ
خودروها ،مصادف بازمان پیکبار در نظر گرفته شده است که مشکالت
ناشی از نفوذ PHEVها در زمان پیکبار موردبررسی قرار گیرد ،به این
دلیل که افزایش پیکبار ،منجر به افزایش هزینههای شبکه میشود.
شکل  ،2زمان بازگشت اکثر خودروها به خانه پس از آخرین سفر روزانه
بین ساعت  16تا  21است ،بنابراین زمان شارژ خودروها مصادف با
پیکبار ،ساعت  18در نظر گرفته شده است .نکته قابلتوجه ،اینکه
تمرکز این مطالعه بر روی تأثیرات شارژ PHEVها بر روی شبکه توزیع
است ،به همین دلیل زمان شارژ خودروها ،مصادف بازمان پیکبار در نظر
گرفته شده است ،که مشکالت ناشی از نفوذ PHEVها در زمان پیکبار
موردبررسی قرار گیرد ،به این دلیل که افزایش پیکبار ،منجر به افزایش
هزینههای شبکه میشود .همچنین بر اساس [ ،]1۵تحلیل گزارش ملی
سفر خانوار ( )NHTSکه اطالعات را برای کمک به طراحان حملونقل و
کسانی که نیاز به اطالعات جامع و کامل در زمینه الگوی مسافرت و
حمل و نقل افراد در ایاالتمتحده دارند ،فراهم میکند .تابع چگالی
احتمال ( )pdfبرای زمان رسیدن خودروها به خانه پس از آخرین سفر
روزانه بهصورت رابطه ( )7بیان میشود.
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بررسی پاسخگویی شبکه توزیع . . .

PHEV

PHEV

PHEV

شکل  :1دستهبندی مشخصات PHEVها

بنابراین برای هر سطح نفوذ ،تعداد خودروهای  PHEVبهصورت
رابطه ( )1بیان میشود .ظرفیت باتری یکی از مهمترین عوامل
تعیینکننده بر روی مقدار مسافتی است که خودرو بهصورت الکتریکی
میتواند طی کند ،ظرفیت هر باتری بر اساس  AERآن مشخص
میشود .نوع  PHEVرا میتوان بر اساس مقدار مسافت تمام الکتریک
PHEVها مشخص نمود .بهطورکلی PHEV-X ،یعنی یک  PHEV-Xکه
میتواند  Xمایل را بهصورت تمام الکتریک طی کند.
مقدار مایلی که یک  PHEVبهصورت تمام الکتریک میتواند طی
کند ،عامل مهمی است که تأثیر مستقیم بر روی ظرفیت باتری PHEV
دارد .مقدار  SOCباتری هر  ،PHEVزمانی که خودرو پس از آخرین سفر
روزانه به خانه برمیگردد ،به مقدار مسافت طیشده توسط صاحب خودرو
بستگی دارد که در شکل  ،3تابع چگالی احتمال درصد خودروها بر اساس
مسافت روزانه طیشده در طول روز ارائه شده است.
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شکل  :3تابع چگالی احتمال درصد خودروها بر اساس مسافت

0

Time of day

شکل  :2تابع چگالی احتمال خودروها بر اساس زمان بازگشت از
آخرین سفر روزانه
 -2-3مسافت روزانه طیشده توسط PHEV

آن بهصورت ( )8بیان میشود [.]1۵

()8

x 0

روزانه طیشده در طول روز

مشخصه حالت شارژ ،درصد انرژی باقیمانده در باتری  ،PHEVپس
از بازگشت از آخرین سفر روزانه است .مقدار  SOCبرای هر PHEV
بهصورت رابطه ( )19بیان میشود.

1
x  2

y 

الزم به ذکر است که تعداد خودروهای  PHEVموجود در شبکه برای

()19

هر خودرو سفر روزانه خود را در حالت الکتریکی با شارژ کامل شروع
میکند و زمانی که مقدار  ،SOCاز  39درصد کمتر شود[ ]16بهدلیل
افزایش عمر باتری ،مقدار انرژی موردنیاز برای سیستم رانشی خودرو
توسط موتور احتراق داخلی تأمین میشود .انرژی موردنیاز برای شارژ
باتری هر  ،PHEVتوسط دو فاکتور مهم ،نوع خودرو و مقدار  SOCهر
 PHEVتعیین میشود .همانطور که قبالً بیان شد ،بر اساس رابطه (،)19
مقدار  SOCهر  PHEVبه مقدار مسافت طیشده خودرو در طول روز
بستگی دارد ،بنابراین مقدار انرژی موردنیاز برای شارژ هر PHEV
بهصورت رابطه ( )11بیان میشود.

سطح نفوذهای مختلف بهصورت ( )1محاسبه میشود[.]3
()1
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)  rC 1battery  (ln2x2 
(1 
e
) 0   X  0.7AER
SOC  
x  2

30%
 X  0.7AER

2

مسافت روزانه طیشده توسط  ،PHEVیکی از مهمترین فاکتورها در
تعیین میزان انرژی موردنیاز برای شارژ توسط شبکه است ،بنابراین،
مقدار انرژی موردنیاز برای شارژ باتری  PHEVو میزان  SOCهر PHEV
به مقدار مسافت روزانه طیشده توسط خودرو وابسته است .همچنین بر
اساس تحلیل اطالعات  NHTSتابع چگالی احتمال برای مسافت روزانه
طیشده بر اساس شکل  3بهصورت یک تابع لگاریتمی است ،که رابطه

(ln x   )2
2
e 2

150

100
Miles deriven

50

0

0
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 r
2

e 2
E ch arg ing   x  2
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که در رابطه ( Ech arg ing ،)11مقدار انرژی مبادلهشده بین شبکه توزیع
و PHEVها از طریق یک مبدل الکترونیک قدرت با بازدهی  است،
بنابراین مقدار انرژی موردنیاز برای شارژ  PHEVکه باید از شبکه تأمین
شود بهصورت رابطه ( )12بیان میشود.
)   r  1  (ln x 2 

e 2
0   X  0.7AER
  x  2
(70  C
1
)%
 X  0.7AER
battery 

2

()12

E grid

همانگونه که پیش از این اشاره شد ،میزان انرژی موردنیاز برای
شارژ باتری  PHEVپس از بازگشت از آخرین سفر روزانه ،به مقدار SOC
باتری بستگی دارد .همچنین بر اساس مقدار انرژی موردنیاز برای شارژ
کامل باتری  PHEVو نرخ شارژ ،مدتزمان موردنیاز برای شارژ باتری
 ،PHEVبهصورت رابطه ( )13بیان میشود.

()13

(ln x   )2

 r  1
2

e 2
0   X  0.7AER

Tch arg ing   x  Pch /dis 2

1
1
(70  C battery P ch /dis  )%  X  0.7AER

نرخ شارژ سرعت پر شدن باتری را مشخص میکند .بسته به اینکه
راننده خودرو در کجا برای شارژ خودروی خود اقدام کند ،سطح شارژ
متفاوت خواهد بود .بهطور مثال ،اگر راننده خودرو در پارکینگ
(ایستگاههای شارژ) برای شارژ خودروی خود اقدام کند ،از سطح شارژ
سریع برای شارژ آن استفاده میشود .در واقع ،سطح شارژ در نظر گرفته
برای شارژ خودروها در پارکینگ سطح شارژ سریع است ،در مقابل سطح
شارژ در خانههایی که مجهز به شارژر میباشند سطح شارژ آهسته در
نظر گرفته میشود .در مطالعات مختلف با توجه به ساختارهای مختلف
شبکه قدرت ،نرخشارژهای مختلفی برای شارژ باتری در نظر گرفته شده
است .در [ ]17 ،4نرخ شارژهای  119ولت  1۵ /آمپر و  249ولت 39 /
آمپر بهترتیب بهعنوان نرخ شارژهای نرمال و سریع معرفی شده است .در
[ ]18بر اساس شبکه استاندارد بلژیک ( 339ولت 29 ،آمپر) ،نرخ شارژ
 4کیلووات ساعت در نظر گرفته شده است .سطح شارژ تأثیر مستقیمی
بر روی مدتزمان شارژ باتریPHEVها دارد .بهعنوانمثال ،اگر رانندهای
برای شارژ باتری خودرو خود از دو سطح شارژ آهسته و سریع استفاده
کند ،شارژ سریع ،مدتزمان برای شارژ کامل خودرو را کاهش میدهد.
سطح شارژ در این مقاله بر اساس [ 7/86 ،]4کیلووات ساعت در نظر
گرفته شده است.

 -4پاسخگویی بار
مطابق تعریف سازمان انرژی جهانی پاسخگویی بار عبارت است از توانایی
مشترکین صنعتی ،تجاری و مسکونی برای بهبود الگوی مصرف انرژی
الکتریکی در زمانهای پیکبار بهمنظور نیل به قیمتهای مناسب و
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بهبود قابلیت اطمینان شبکه .پاسخگویی بار میتواند شکل مصرف انرژی
الکتریکی را تغییر دهد بهنحویکه بارها مدیریت شوند ،پیک سیستم
کاهشیافته و یا مصارف به ساعات غیرپیک منتقل شوند .بهطورکلی ،به
توانایی مصرفکننده الکتریکی گفته میشود که در طی آن مصرفکننده
میتواند مصرف خود را در پاسخ به تغییرات قیمت یا شرایط بازار تغییر
دهد .پاسخگویی بار درواقع نشاندهنده خروجی عملی است که یک
مصرفکننده برق در پاسخ به مشوقها انجام میدهد و عموماً شامل تغییر
رفتارها و الگوی مصرف است .بااینوجود ،ارزش آن برای جامعه ناشی از
تأثیر یک جای آن بر کل سیستم قدرت است .درنتیجه ،فهم هر یک از
این دو منظر (مصرفکننده و کل سیستم) و وفق دادن آنها کلید اصلی
توصیف و ارزشگذاری و پاسخگویی بار و تشخیص محدودیتهای آن
است .بر اساس [ ،]11پاسخگویی بار را میتوان به دو دسته کلی تقسیم
کرد :پاسخگویی بار بر مبنای قیمت و پاسخگویی بار بر مبنای تشویق.
تعرفههای متغیر بازمان خردهفروشی برق را که شامل نرخهای زمان
استفاده ( ،)TOUزمان حقیقی ) (RTPو قیمتگذاری پیک بحرانی
) (CPPهستند میتوان بانام «پاسخگویی بار بر مبنای قیمت» مشخص
کرد .در این نوع تعرفهها قیمت برق با توجه به تغییر هزینههای مربوط
به تولید برق نوسان میکند .دسته دوم پاسخگویی بار برنامههای
پاسخگویی بار بر مبنای تشویق هستند که میتوان آن را بدین گونه
طبقهبندی کرد :کنترل مستقیم بار ،سرویسهای قابل قطع/قابل کاهش،
برنامههای پاسخگویی بار اضطراری ،برنامههای بازار ظرفیت ،برنامههای
قیمتدهی /بازخرید تقاضا و برنامههای بازارهای خدمات جانبی .در واقع،
در این برنامهها به مصرفکنندگان مشارکتکننده مشوقهایی در ازای
کاهش بار پرداخت میشود که جدا از نرخ خردهفروشی برق و ممکن
است ثابت یا متغیر با زمان باشد.
 -1-4برنامههای تعرفه زمانی
بر اساس این برنامهها ،مشترکان عالقه دارند تا در زمانهایی که قیمت
برق باالست ،مصرف خود را کاهش دهند .این برنامهها بهمنظور یکنواخت
کردن مصرف برق در ساعات مختلف طراحیشدهاند .معروفترین این
برنامهها عبارتاند از:
الف :برنامههای قیمت زمان استفاده
در این روش قیمت انرژی حداقل در سه حالت پیک ،بار میانه و بار پایه
بر اساس قیمت متفاوت انرژی در هر حالت محاسبه و دریافت میشود.
این تعرفه میتواند در ساعات مختلف از هرروز و یا روزهای متفاوت هفته
و یا ایام متفاوت سال حساب شود.
ب :برنامههای قیمت زمان واقعی
در این برنامه ،بهصورت ساعتی قیمت با هزینه انرژی مرتبط میشود .این
ارتباط در بازار زمان حقیقی یا در بازار یک روز قبل برقرار میشود .دو
روش مرسوم در این برنامه روش قیمت یکقسمتی و روش قیمت
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دوقسمتی میباشند .در روش یکقسمتی قیمت بهصورت ساعتی یا
لحظهای محاسبه میشوند.

بررسی پاسخگویی شبکه توزیع . . .

موردنیاز برای شارژ PHEVها است .اگر مقدار مصرف برق قبل و بعد از
اجرای برنامه پاسخگویی بار را بهترتیب )  d 0 (iو )  d (iفرض کنیم،
بنابراین داریم:

ج :برنامههای قیمت زمان پیک بحرانی
این برنامه در حقیقت از رویهم قرار دادن برنامه  TOUو قیمت ثابت
بهدست آمده است و از قیمتهای زمان حقیقی در هنگام جهشهای
پیک استفاده میکند.
 -2-4مدل اقتصادی بار پاسخگو
برنامههای پاسخگویی بار بهمنظور باال بردن حساسیت مشترکین نسبت
به تغییرات قیمت بازار طراحی گردیدهاند .حساسیت میزان مصرف به
قیمت را کشسانی قیمتی تقاضا ،یعنی  Eمینامند و بر اساس رابطه ()14
تعریف میشود.

()14

E1n   1 

 


E nn    n 

 d1   E11

 


 dn   E

  n1

هنگامیکه قیمت انرژی الکتریکی در پریودهای مختلف متفاوت
باشد ،بار نسبت به آن دو نوع واکنش نشان میدهد .بارهایی که امکان
جابجایی در پریودهای مختلف را ندارند و فقط میتوانند روشن یا
خاموش باشند (مانند بارهای روشنایی) .این نوع واکنش بار در مقابل
قیمت ،حساسیت تک پریودی نامیده شده و با کشسانی خودی ارزیابی
میشود (عناصر قطری ماتریس کشسانی) .عالمت این ضریب همواره
منفی است ،زیرا هنگامیکه قیمت افزایش مییابد مقدار تقاضا در همان
پریود کم میشود .بارهایی که میتوانند در پریودهای مختلف جابجا
شوند ،یعنی مصرف میتواند از زمان پیک به زمان میان باری یا کمباری
منتقل شود (مانند بارهای تهویه مطبوع ،آبگرمکنهای برقی ،ماشین
لباسشویی .)... ،این نوع واکنش بار در مقابل قیمت ،حساسیت چند
پریودی نامیده شده و با کشسانی متقابل ارزیابی میشود (عناصر
غیرقطری ماتریس کشسانی) .عالمت این ضریب همواره مثبت است ،زیرا
هنگامیکه در یک پریود خاص قیمت افزایش مییابد ،مقدار تقاضا در
همان پریود کم میشود.
الف :مدل تکپریودی
کشسانی خودی پریود  iام نسبت به همان پریود ،یعنی حساسیت میزان
بار در پریود  iام به قیمت برق در همان پریود بهصورت ( )1۵تعریف
میشود[.]29
()1۵

i  1,2, ,24

d 0  i  P0  i 
.
P0  i  d 0  i 

E i , i  

نکته قابلذکر ،مقدار بار قبل از اجرای برنامه پاسخگویی در طول
دوره 24ساعته ،شامل بارهای پاسخگو ،بارهای غیر پاسخگو و مقدار شارژ
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) d  i   d DR  i   d 0 (i

()16

فرض کنید که  ISOمقدار  A  i  $در پریود  iام بهمنظور کاهش
سطح منحنی بار بهعنوان تشویق به مشتری پرداخت میکند ،بنابراین
مقدار کل مشوق در نظر گرفتهشده برای شرکت در برنامههای تشویقی
بهصورت رابطه ( )17بیان میشود.
P  d  i    A  i  .d 0 (i )  d DR  i  

()17

بنابراین تابع سود مشتری یعنی  S d DR  i  بهصورت رابطه ()18
خواهد بود.
()18

S d DR  i   B d DR i   d DR i .P i   P  d i  

در شرایط بهینه ،بهترین میزان مصرف ،بهمنظور دستیابی به
ماکزیمم سود ،با مساوی صفر قرار دادن مشتق سود یعنی  Sنسبت به
مصرف یعنی )  d DR (iبهصورت رابطه ( )11بهدست میآید.
d DR  i   0

0

()11

P  d  i  
d DR  i 

 P i  

B d DR  i  
d DR  i 

)  P  i   A (i



S d DR  i  
d DR  i 

B d DR  i  
d DR  i 

تابع سود مشتری معموالً بهصورت یک تابع درجه دوم از توان
مصرفی بهصورت رابطه ( )29در نظر گرفته میشود[.]21
B d DR  i    B 0  i   P0  i  .d DR  i   d 0  i   

()29


d i   d 0 i  
.1  DR


2E (i , i )d 0  i  


با مشتق از رابطه ( )29و جایگذاری آن در رابطه ( )11داریم:
()21

 d i   d 0 i  
P  i   P0  i  .1  DR


E (i , i )d 0  i  


در نهایت مصرفکننده با توجه به قیمت برق بهاندازه مصرف میکند
که سودش ماکزیمم شود .با استفاده از رابطه ( )21مدل تکپریودی بار
بهصورت زیر بهدست میآید:

()22

 E (i , i )  P  i   P0 (i )  
d DR  i   d 0  i  .1 



) P0 (i
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ب :مدل چندپریودی
کشسانی متقابل پریود  iام نسبت به پریودهای  tام ،یعنی حساسیت
میزان بار در پریود  iام به قیمت برق در پریودهای  tام بهصورت ()23
تعریف میشود[.]29
()23

i ,t  1,2, ,24

d 0  i  P0 t 
.
P0 t  d 0  i 

E  i ,t  

کشسانی متقابل ،بیان میکند که میزان بار در پریود  iام به مقدار
قیمت در تکتک پریودهای دیگر وابسته است ،لذا برای یک پریود ثابت
 ، iحساسیت نسبت بهتمامی پریودها ( )j =1,2 ,... ,24باید محاسبه
شود .درنتیجه مدل ارائهشده برای مدل پاسخگویی بار چند پریودی طبق
رابطه ( )24تعریف میشود.
()24

24
 d 0 (i )  P t   P0 (t )  
d DR  i   d 0  i   E (i ,t ) 

) P0 (t
t 1


i t

-3-4مدل نهایی برنامهپاسخگویی بار
چنانچه رابطه ( ،)22بهعنوان تابع مصرف مشتری با توجه به کشسانی
بار ،در رابطه ( ،)24بهعنوان تابع سودمندی مشترک ،جایگذاری شود،
میزان مصرف بهینه مشتری با توجه به قیمت برق در هر پریود بهصورت
رابطه ( )2۵بیان میشود ].[22
()2۵
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تصادفی در نظر گرفته شده است و در هر بار که خودروها بهصورت
تصادفی بر روی باسها قرارگرفته شده است ،پخش بار صورت گرفته
شده است و سپس درمجموع یک متوسطگیری برای  199حالت تصادفی
انجام شده است .برای مدل کردن مسافت طیشده توسط PHEVها بر
اساس اطالعات  NHTSمسافت طیشده بهصورت یک تابع لگاریتمی
مدل شد و سپس با استفاده از روش مونتکارلو از روی این تابع لگاریتمی
 1999بار نمونهبرداری شده است .مقدار کشسانی خودی و متقابل برای
اجرای برنامه پاسخگویی بار بر اساس جدول  1در نظر گرفته شده است.
همچنین ،شکل  4مقدار قیمت انرژی در سه حالت پیک ،بار میانه و بار
پایه را نشان میدهد .بهمنظور ارزیابی تأثیر شارژ PHEVها بر روی
عملکرد شبکه  2سناریو برای شارژ  2سناریو برای شارژ PHEVها در
نظر گرفته شده است .در سناریو اول که بهعنوان حالت نمونه پایه در
نظر گرفته شده است تحت سطح نفوذهای  %3۵ ،%11/3و  %4۵تأثیر
شارژPHEVها بر روی عملکرد شبکه توزیع بدون در نظر گرفتن برنامه
پاسخگویی بار موردبررسی قرار داده میشود .در سناریوی دوم تأثیر شارژ
PHEVها با در نظر گرفتن برنامه پاسخگویی بار ( )TOUبر روی عملکرد
شبکه توزیع موردنظر موردبررسی قرار داده میشود.
جدول  :1مقدار کشسانی خودی و متقابل
پیکبار

میانباری

کمباری

9/912

9/916

-9/1

کمباری

d DR  i   1    d 0  i   d 0  i 

9/91

-9/1

9/916

میانباری



P t   P0 (t ) 
 E (i , i )  P  i   P0 (i )  24
. 1 
)  E (i ,t

) P0 (i
) P0 (t
t 1


i t



-9/1

9/91

9/912

پیکبار

TOU rate
Flate rate

بنابراین مقدار انرژی موردنیاز برای شارژ موردنیاز PHEVها ،مقدار
مصرف بارهای پاسخگو و غیر پاسخگو که در پریود iام باید از طریق
شبکه فراهم شود بهصورت رابطه ( )26بیان میشود.

0.14
0.12
0.1

Pgrid  i    PPHEV  i   1    d 0  i    d 0  i 

0.08



P t   P0 (t ) 
 E (i , i )  P  i   P0 (i )  24
. 1 
)  E (i ,t

) P0 (i
) P0 (t
t 1


i t



0.06

 -5مشخصات شبکه موردمطالعه
تأثیر شارژ PHEVها بر روی مشخصههای مختلف شبکه تست  33باسه
 ،IEEEکه اطالعات این شبکه در[ ،]23در دسترس است ،مورد ارزیابی
قرار میگیرد .مهمترین نکته در ارزیابی تأثیر شارژ PHEVها بر روی
شبکه توزیع مشخص نمودن تعداد خودروهای موجود در شبکه است ،به
همین منظور در این مقاله فرض شده است ،که به هر خانه  2خودرو
اختصاص داده میشود ،بنابراین با توجه به اینکه شبکه توزیع در نظر
گرفتهشده دارای  32نقطه بار است ،تعداد خانههای شبکه و تعداد
خودروهای موجود در شبکه بهترتیب برابر  64و  132در نظر گرفته شده
است .قرار گرفتن خودروها بر روی باسها کامالً تصادفی در نظر گرفته
شده است ،درواقع برای قرار گرفتن خودروها بر روی باسها  199حالت

Serial no. 79

)Price ($/kWh

()26

0.16

0.04
0.02
24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

)Time (hour

شکل  :4نرخ قیمتگذاری روش ]24[ TOU
 -1-5سناریوی اول
در این سناریو ،که بهعنوان سناریوی پایه در نظر گرفته شده است تأثیر
شارژPHEVها تحت سطح نفوذهای  %3۵ ،%11/3و  %4۵بر روی بیشینه
بار ،تلفات و  PARمورد ارزیابی قرار داده شده است .نتایج در جدول 2
نشان داده شده است .همانطور که از نتایج ارائهشده در جدول 2
مشاهده میشود ،با افزایش سطح نفوذ PHEVها مقدار پیک بار ،تلفات
و  PARافزایش مییابد.
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همچنین ،با توجه به نتایج جدول  2با افزایش ضریب  αمقدار
بیشینه تلفات ،پیکبار و  PARبرای سطح نفوذهای مختلف در سناریوی
اول افزایش مییابد .افزایش پیکبار شبکه به این دلیل است که تمام
افراد در بازه زمانی که مصادف با اوج مصرف خانگی است ،خودروی خود
را به شبکه متصل میکنند .مطلوب آن است که  PARبه عدد یک نزدیک
باشد ،به این دلیل که افزایش  PARمنجر به افزایش هزینههای شبکه
میشود .این افزایش هزینهها ناشی از سرمایهگذاری در بخش تولید و
انتقال برای تأمین افزایش بار است .عالوهبرآن هزینههای شبکه ناشی از
هزینههای بهرهبرداری و راهاندازی نیروگاهها افزایش مییابد .افزایش
تلفات نه تنها از دیدگاه بهرهبردار شبکه توزیع نامطلوب است ،بلکه موجب
افزایش تعرفه برق برای جبران هزینه ناشی از تلفات نیز شده و افزایش
آن از دیدگاه مصرفکننده نیز نامناسب است .البته دقت شود که نتایج
ارائهشده برای انواع پاسخگویی بار قابلبررسی است و طبیعتاً باید مدل
ریاضی نوع پاسخگویی بار تغییر نماید و مطالعات مجدداً صورت گیرد.
جدول  :2مشخصات شبکه با سطح نفوذهای مختلف بهازای αهای
مختلف بدون TOU

%4۵

%3۵

%11/3

PHEV

PHEV

PHEV

without
PHEV

1/67۵8

1/6361

1/۵71۵

1/۵۵

23۵7/8

2214/1۵

2297/21

2171/4

266/84

2۵8/91

241/93

232/22

1/792

1/6638

1/۵86

1/۵۵

2311/6

2236/۵4

2217/43

2171/4

261/63

269/91

241/73

232/22

1/7174

1/6827

1/۵198

1/۵۵

2424/8

2366/11

224/88

2171/4

271/8۵

261/77

242/26

232/22

1/73۵3

1/79۵1

1/۵1۵6

1/۵۵

24۵4

2491/13

2232/33

2171/4

273/72

263/96

242/73

232/22

1/7448

1/71۵8

1/۵187

1/۵۵

2473/8

2418/93

2237/24

2171/4

27۵/26

264/21

243/11

232/22

PAR
Peak
load
)(kW
Peak
loss
)(kW
PAR
Peak
load
)(kW
Peak
loss
)(kW
PAR
Peak
load
)(kW
Peak
loss
)(kW
PAR
Peak
load
)(kW
Peak
loss
)(kW
PAR
Peak
load
)(kW
Peak
loss
)(kW

α =9/6

α =9/7

α =9/8

α =9/1

α =1/9

 -2-5سناریوی دوم
در این سناریو ،بهمنظور ارزیابی تأثیر شارژ PHEVها تحت سطح
نفوذهای  %3۵ ،%11/3و  %4۵بر روی پیکبار ،تلفات و  PARروش TOU
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در نظر گرفته شده است .همانطور که در سناریوی اول نتایج نشان داد،
با افزایش سطح نفوذ PHEVها تلفات شبکه ،پیکبار و  PARافزایش
مییابد .جدول  ،3مقدار بیشینه تلفات شبکه ،پیکبار و  PARدر طول
روز را با سطوح نفوذ مختلف  PHEVبرای  199حالت تصادفی برای
αهای مختلف  9/۵ ≥ α ≥1با استفاده از روش  TOUنشان میدهد.
همانطور که از نتایج جدول  3مشخص است ،با استفاده از روش TOU
مقدار پیک تلفات شبکه ،پیکبار و  PARناشی از رشد سطح نفوذ
PHEVها بهازای αهای مختلف  9/۵ ≥ α ≥1کاهش مییابد .بنابراین
روش  TOUباعث مدیریت صحیح تأثیرات نامطلوب ناشی از شارژ
همزمان PHEVها با پیکبار میشود.
جدول  :3مشخصات شبکه با سطح نفوذهای مختلف بهازای αهای
مختلف با TOU

%4۵

%3۵

%11/3

PHEV

PHEV

PHEV

without
PHEV

1/6246

1/۵8۵1

1/۵3

1/411

2248/9

2187/3

2194/4

2979/27

248

249/97

224/61

21۵/71

1/6۵91

1/6121

1/۵373

1/411

2287/1

2227/72

2114/1

2979/27

2۵9/47

241/84

22۵/26

21۵/71

1/66۵1

1/6312

1/۵42

1/411

2311/1

22۵۵/11

2121/2

2979/27

2۵2/41
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