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 استفاده از مزیت انتقال. مزایای بسیاری را برای سیستم قدرت به وجود میآورد، بهکارگیری خودروهای الکتریکی در ترکیب با ریزشبکهها:چکی ده
 سبب کاهش وابستگی به سیستم الکتریکی شده و درنتیجه میتواندد بدا کداهش وابسدتگی الکتریکدی،توان توسط خودروها در مسافرتهای روزانه
 در این مقاله سعی بر آن است که با بهینهسازی برنامدهریدزی شدار و دشدار. باعث بهبود قابلیتاطمینان سیستم گردد،ریزشبکهها به شبکه اصلی
 این بهبدود. به بهبود شاخصهای قابلیتاطمینان پرداخته شود،خودروهای الکتریکی و تعیین محدوده پارکینگها در هر ساعت از زمان بهرهبرداری
 جلب رضایت، در کنار بهبود اهداف شبکه. افزایش استقالل ریزشبکهها و بهبود وضعیت ذخیره بهرهبرداری میباشد،شامل کاهش انر ی تأمیننشده
 تعیدین محددوده هدر. در فرایند بهینهسازی موردتوجه قدرار مدیگیدرد، از طریق کاهش مسافت پیمودهشده تا محل پارک خودروها،مالکین خودرو
 بدهکدارگیری، برنامهریزی همزمان شار و دشار با در نظر گدرفتن ایدن تعیدین محددوده،پارکینگ در ساعات مختلف شبانهروز در بازه بهرهبرداری
 توجه به کاهش مسدافت پیمدودهشدده خدودرو تدا، کاهش انر ی تأمیننشده و بهبود وضعیت ذخیره بهرهبرداری،مسئله در بهبود استقالل ریزشبکه
 ندوآوریهدای مطدر در ایدن پدووهش،محل پارک در این مسئله و نیز استفاده از پتانسیل انتقال توان خودروهای الکتریکی در مسافرتهای روزانه
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Abstract: The use of electric vehicles in combination with microgrids creates many advantages for the power system. Using the
ability of transferring electrical power by vehicles' daily travels, reduces the dependence on the electrical system. As a result, it can
improve the reliability of the system by reducing the dependence of microgrid to the main grid. This paper intends to optimize the
scheduling of parking lot area and the charging and discharging of Electric Vehicles during the hours of the operation time for
improving the reliability indices.This improvment including the reduction of the Energy Not Supplied, increasing the independence
of the microgrid and improving the spinning reserve. This is achieved along with the satisfaction of the electrical vehicle owners by
reducing the mileage to the parking lot. Determining the zone of each parking lot at different hours of the day in the operation time,
scheduling parking lot area and the charging and discharging of Electric Vehicles simultaneously, using these issues to improve
microgrid's independence, decreasing the Energy Not Supplied, improving the spinning reserve, reducing the distance traveled by
vehicles to the parking lot and using the power transmission potential of electric vehicles' daily travels, are the innovations of this
study.
Keywords: Autonomy of microgrid, electric vehicles, reliability, movement of vehicles in Parking Lots, vehicle daily travel,
spinning reserve.
6931/82/61 :تاریخ ارسال مقاله
6931/87/80 :تاریخ اصال مقاله
6931/81/86 :تاریخ پذیرش مقاله
 محمدرضا آقاابراهیمی:نام نویسنده مسئول
. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-  دانشگاه بیرجند-  بیرجند-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

Serial no. 80

 /767مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

 -1مقدمه
پیوستن تولیدات کوچک و ذخیرهای انر ی به سیستمهای ولتا پدایین
یا متوسط ،نوع جدیددی از سیسدتم قددرت را بندام ریزشدبکه تشدکیل
میدهدد .ایدن سیسدتم قدادر اسدت بدهصدورت جددا از شدبکه مفدرف
مشترکین خود را تأمین و بدین ترتیب مدان از انتقدال خاموشدیهدای
شبکه اصلی به مشدترکین ریزشدبکه شدود .از سدوی دیگدر ،در صدورت
عدمتوانایی در تأمین بار مشترکین در سداعاتی خدا ،،ریزشدبکه قدادر
خواهد بود با اتفال به شبکه اصلی ،کمبود توان خود را جبدران نمایدد.
استفاده مؤثرتر از واحدهای تولید پراکندده تجدیدپدذیر ،امکدان تدأمین
تقاضای رشد بار و بهبود عملکرد سیستم ،از دیگر ویوگیهای ریزشبکه
به شمار میآیند.
افزایش بهکارگیری واحدهای تولید توان با اسدتفاده از اندر یهدای
تجدیدپذیر در ریزشبکههدا سدبب توجده بده قابلیدتاطمیندان در ایدن
سیستم ها شده است .ازآنجاییکه این قبیل مناب تولید پراکندده دارای
عدمقطعیت باالیی هستند ،بایستی تدابیر الزم جهت تأمین پایدار تدوان
برای مفرفکنندگان اندیشیده شود .در این زمینه تاکنون پووهشهای
مختلفی صورت گرفته است .در مرج [ ]6به ارائه یدک روش تحلیلدی
برای ارزیابی قابلیتاطمینان مشترکین ریزشبکه پرداخته شده است .در
[ ،]2کاربرد سیستمهای توزید بدا قابلیدتاطمیندان بداال )HRDS( 1در
بهرهبدرداری اقتفدادی ریزشدبکه بررسدی شدده اسدت .در مرجد [،]9
نویسندگان به معرفدی مجموعدهای از اسدتانداردها بدرای تعریدف بهتدر
ریزشبکه پرداخته اند .این استانداردها شامل پارامترهای قابلیتاطمینان
برای ریزشبکه در حالدت مسدتقل ،شداخص ح دور تولیدداتپراکندده،
شددداخصهدددای اقتفدددادی ریزشدددبکه و  ...هسدددتند .در مرجد د []7
بهدستهبندی شبکه توزی بهمنظور تشکیل ریزشبکههدا بدا خفوصدیت
خودکفددایی بهیندده پرداختدده شددده اسددت .در مرج د [ ،]1نویسددندگان
بهدستهبندی شبکه توزی درون ریزشدبکههدایی بدا قابلیدتاطمیندان و
امنیت تولید بداال پرداختدهاندد .بددینمنظدور از شداخصهدای ،SAIDI
 SAIFIو  MAIFIبرای ارزیابی قابلیتاطمینان استفاده شدده اسدت .در
مرج [ ،]1دستهبندی شبکه توزی درون ریزشبکههدا بدا لحدا کدردن
خاصددیت احتمدداالتی بددار و تولیددد پراکنددده صددورت پذیرفتدده اسددت.
ریزشددبکههددای حاصددل ،از بهینددهسددازی مسددئله بددا هدددف بهبددود
قابلیتاطمینان و امنیت تولید ،بهدست میآیند.
با توجه به گرایش روزافزون سیستمهای قدرت بهسمت ریزشبکهها
و بهدلیل چالشهای پیش روی آنها ،مدیتدوان از مزایدای خودروهدای
الکتریکی در پیشبرد اهداف ریزشبکه بهدرهبدرداری کدرد .ازجملده ایدن
مزایا ،کمک خودروهای الکتریکی در زمینه بهبود قابلیتاطمینان نظیدر
بهبود استقالل ریزشبکه ،بهبود وضعیت ذخیره بهدرهبدرداری و کداهش
انددر ی تددأمیننشددده در کنددار جلددب رضددایت صدداحبان خددودرو اسددت.
خودروهای الکتریکی وسایل نقلیهای هستند که میتوانند ضمن فعالیت
در فرایند حملونقل ،بهدلیل دارا بودن ذخیرهسازهای انر ی ،مزیتهای
بسدیاری را بددرای شددبکه قدددرت فددراهم آورنددد .در زمیندده خودروهددای
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الکتریکی در مرج [ ]4مطالعاتی بر روی تحقیق هزینه-فایدده و تدأثیر
خودروهای هیبریدی برقی متفلشونده به شبکه )PHEV( 2انجام شده
است .در مرج [ ]0نویسنده یدک روش شدار بدرای PHEVبدا تنظدیم
تقاضای مفرف بر اساس اطالعات قیمت ارائه میکند .در مراجد [-62
 ]3تأثیر خودروهای الکتریکی بر سیستم توزی  ،بهویوه اثدر آن بدر روی
امنیت شبکه ،بررسی شده است .مطالعات بر روی پروفایل بهینده شدار
برای تشدید بار در ساعات غیرپیک در مرج [ ]69انجدام شدده اسدت.
سود شرکت دادن  PHEVدر انواع بازارهدای بدرق نیدز در مرجد []67
مورد بحث قرار گرفته است.
در پووهشهای انجامشده در حوزه ریزشبکه ،کمتدر بده اسدتفاده از
قابلیتهای خودروهای الکتریکی در بهبدود وضدعیت سیسدتم پرداختده
شده است .پتانسیل ح ور خودروهای الکتریکی میتواند تأثیر بسدزایی
در بهبود شدرایط شدبکه داشدته باشدد .آنچده بایدد در مسدئله ح دور
خودروها بده آن توجده شدود جلدب رضدایت صداحبان خودروهدا بدرای
مشارکت در طر ها است که تاکنون در این زمینه توجه کمتری صورت
گرفته است .این خودروها در طول شبانهروز با جابهجایی توان در بدین
پارکینگها بدون نیاز به شبکه برقرسانی مدیتوانندد نقدش مهمدی در
بهبود وضعیت سیستم داشته باشند .مدلسازی این رفتدار نیدز کدمتدر
موردتوجه بوده است .بهمنظور افزایش بازدهی پارکینگهای خودروهای
الکتریکی در ساعات بهرهبرداری میتوان با برنامهریدزی صدورتگرفتده،
محدوده هر پارکینگ را در هر سداعت تعیدین و بدهوسدیله آن ظرفیدت
بهرهبرداری پارکینگ را در نقدا مختلدف شدبکه کنتدرل نمدود .بددین
ترتیب میتوان با توجه به پروفیل مفرف ،تزریق توان را به نقا مهمتر
هدایت نمود که این مسئله تاکنون انجام نشده است.
در این مقاله سعی بر آن است که با بهینهسازی برنامهریزی شار و
دشار خودروهای الکتریکی و تعیین محدوده پارکینگها در هر سداعت
از زمان بهرهبرداری ،به بهبود وضعیت قابلیتاطمیندان پرداختده شدود.
این بهبود شامل کاهش انر ی تأمیننشده ،افزایش استقالل ریزشبکهها
و بهبود وضعیت ذخیدره بهدرهبدرداری اسدت و در کندار جلدب رضدایت
صاحبان خودرو ،از طریق کاهش مسافت پیمودهشدده تدا محدل پدارک
خودروها ،صورت میگیرد.
از آنجایی که صاحبان خودرو در طول شبانهروز عدالوه بدر ح دور
در خانه ،زمان فراوانی را در سایر مکانها سپری میکنند و با توجه بده
استفاده از خودروها برای مسدافرتهدای روزانده ،مدیتدوان از پتانسدیل
انتقال توان الکتریکی از مسیری به غیر از خطو برقرسانی ،بهمنظدور
بهبود اهداف ریزشبکه اسدتفاده کدرد .بددین ترتیدب ،خودروهدا ضدمن
جابهجایی افراد میتوانند توان تولیدی را بدون نیاز به خطو انتقدال از
یک پارکینگ به پارکینگ دیگر انتقال دهند .ازاینرو با داشتن اطالعات
مسددافرتهددای روزاندده صدداحبان خددودرو و جابددهجددایی خودروهددا در
پارکینگها ،امکان شار و دشار در مکانهای بهینه با بیشترین فایده
فراهم میآید .ذکر این نکته ضروری است که آندسته از مسافرتها در
این نگاه لحا میشدوند کده از نظدر مددتزمدان ح دور در پارکیندگ
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چشمگیر باشند .سایر مسافرتهای روزانه بهصورت عدمامکان دسترسی
و بهرهبرداری از خودرو مدل خواهند شد.
در این مقاله نوآوریهایی در زمینه تعیین محدوده هر پارکینگ در
ساعات مختلف شبانهروز در بازه بهرهبرداری ،برنامهریزی همزمان شدار
و دشار با در نظر گرفتن این محددودهسدازی ،بدهکدارگیری مسدئله در
بهبود استقالل ریزشبکه ،کاهش انر ی تدأمیننشدده و بهبدود وضدعیت
ذخیره بهرهبرداری ،توجه به کاهش مسافت پیمودهشده خودرو تا محل
پارک در این مسئله و نیز استفاده از پتانسیل انتقال تدوان خودروهدای
الکتریکی در مسافرتهای روزانه ،صورت گرفته است.

 -2تعریف مسئله و مدل پیشنهادی
بهبود قابلیتاطمینان یکی از الزامات مهم در سیستم قددرت اسدت .بدا
گسترش روزافزون ریزشبکهها ،مبحث قابلیدتاطمیندان را مدیتدوان از
دیددگاههددای دیگددری نیدز بررسدی نمددود .هرچقدددر ریزشددبکه توانددایی
بیشتری در حفظ اسدتقالل خدود داشدته باشدد ،مشدترکین آن دارای
قابلیتاطمینان باالتری خواهند بود؛ زیدرا از انتقدال خاموشدی ناشدی از
خطای شبکه باالدست به ریزشبکه جلوگیری خواهد شد .این اسدتقالل
را میتوان در کاهش توان تزریقی از شبکه اصلی به ریزشبکه جسدتجو
کرد .از دیگر شاخصهدای قابلیدتاطمیندان در سیسدتم قددرت بهبدود
وضعیت ذخیره بهرهبرداری است .این نوع ذخیره از نوع ذخیره چرخدان
بوده و در ساعات مختلف بهرهبرداری بهمنظور کاهش خاموشی ناشی از
خروج تجهیزات مورداستفاده قرار میگیرد .برای این موضدوع ،اسدتفاده
از پتانسیل خودروهای الکتریکی در تأمین ذخیدره بهدرهبدرداری بسدیار
سودمند است .این خودروها قادرند در هنگام ضدرورت بدهسدرعت و تدا
حداکثر ممکن دشار شده و باعث کداهش دامنده خاموشدی در هنگدام
ایجاد خطا شوند .کاهش انر ی تأمیننشده نیز از دیگر مباحدث مطدر
در زمینه قابلیدتاطمیندان اسدت کده در ایدن پدووهش بده بررسدی آن
پرداخته میشود.
یکی از روش هایی که میتواند به بهبود قابلیتاطمیندان ریزشدبکه
توسط خودروهای الکتریکی کمک کند ،تعیین محدوده مناسب بدا هدر
ساعت برای پارکینگها با توجه به میزان مفدرف بدار در قسدمتهدای
مختلف سیستم برای ساعات مختلف شبانهروز است .بددینصدورت کده
خودروهایی که برای سفر روزانه از پارکینگ اولیه خارج شدهاند و هنوز
به پارکینگ بعدی مراجعه نکردهاند ،با توجه به برنامه بهیندهسدازی بده
پارکینگ مطلوب راهنمایی میشوند .انتخاب این پارکینگها بدهنحدوی
است که در کنار بهبود اهداف سیستم قدرت ،به کاهش مسافت پیموده
شده خودروها تا پارکینگ ،برای جلب رضایت صاحبان خدودرو ،کمدک
میکند .نحوه اجرایی شدن محدوده پارکینگها بدینصورت اسدت کده
محدوده تعیینشده برای پارکینگها ،در سطح شهر توسط مانیتورهایی
اطالعرسانی میشود و صاحبان خودروهای الکتریکی با توجده بده ایدن
اطالعات ،درصورتیکه خودروی آنهدا خدارج پارکیندگ باشدد و قفدد
پارک آن را داشته باشند ،به پارکینگ تعیینشده برای محددودهای کده
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در آن واق شدهاند مراجعه میکنند .محدوده پارکینگها ،بر اساس نیاز
مسددئله ،قابلیددت تغییددر داشددته و بدددین ترتیددب ،امکددان اسددتفاده از
خودروهای الکتریکی با توجه به اهدداف مشدخص در پارکیندگ بهینده
فراهم میآید .الزم به ذکر است در فرایند تعیین پارکینگها ،همانطور
که در قسمت اهداف مسئله نیز آمده اسدت ،کداهش مسدیر طدیشدده
توسط خودرو تا پارکینگ نیز لحا شده است.
بهمنظور بهبود اهداف سیستم قدرت ،همزمان با تعیدین محددوده
هر پارکینگ ،میزان شار و دشار خودروها در هر پارکینگ در طی هر
ساعت از زمان بهرهبرداری بهدست میآید.
نکته دیگری که در مسئله ح ور خودرو در این مقاله بددان توجده
شده است ،استفاده از اطالعات مسافرتهای روزانه خودروهدا در بهبدود
عملکرد سیستم است .در طول شبانهروز خودروها ممکن است در نقا
مختلفی از شهر قرار داشته باشند .ازآنجاییکه این مسافرتها بهمنظدور
حملو نقل متداول صورت میگیدرد ،پد هدیچ هزینده مدازادی بدرای
شبکه وجود ندارد .حال درصورتیکده بتدوان از ایدن حمدلونقدل بدرای
اهداف سیستم استفاده کرد ،بازدهی شبکه افزایش خواهد یافدت .یکدی
از ظرفیتهایی که میتوان از جابهجایی خودروها بهدست آورد ،امکدان
انتقال توان به ریزشبکهها بدون نیاز به خطو تغذیه الکتریکدی اسدت.
بدینصورت ،با کاهش وابستگی و یا حتدی بددون اتفدال ریزشدبکه بده
شبکه اصلی نیاز مشترکین ریزشدبکه مرتفد شدده و امکدان اسدتقالل
بیشتر ریزشبکهها فراهم میآید .در این حالت عمالً انتقال توان توسط
وسایل نقلیه صورت گرفته و درنتیجه باعث کاهش وابستگی الکتریکدی
ریزشبکهها و درنتیجه کاهش انتقال خاموشی از شبکه اصلی میگدردد.
الزم به یادآوری است که هزینه انتقال خودرو از یدک مکدان بده مکدان
دیگر بهعلت حملونقل ،شخفی بوده و منجر بده هزینده اضدافی بدرای
شبکه نمیشود .هرچند که بخشی از هزینه میتواندد بدهعندوان مشدوق
توسط شرکت برق پرداخت گردد .نکته دوم اینکه تنها آندسته از تغییر
مکانها در فرایند شار و دشار در نظر گرفته میشوند که مددتزمدان
الزم برای اجرای برنامه شار و دشار را داشته باشند .بدهعبدارتدیگدر،
آندسته از مسافرتهایی در مدلسازی شار و دشار ح ور دارندد کده
مدت زمانهای توقف آنهدا در مقفدد دارای یدک زمدان حدداقلی الزم
باشند .سایر مسافرتهای دارای زمان کم توقف بهصورت عدمح دور در
پارکینگ مدل میشوند.

 -3مدلسازی اجزای سیستم
 -1-3مدل حضور خودروهای الکتریکی
برای برنامهریزی شار و دشار خودروهای الکتریکدی در ایدن مقالده از
پارکینگهایی استفاده شده است که خودروها هنگام شار و یدا تزریدق
توان به شبکه ،در آنها قرار میگیرند .مکان خودروها در هدر سداعت از
زمان بهرهبرداری ،با توجه به اطالعدات مسدافرتی خودروهدا و محددوده
تعیینشده پارکینگها بهدست میآید .اطالعات مسافرتی خودروها قبل
از اجرای طر  ،از صاحبان آنها دریافت میشود .محدوده هر پارکینگ
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نیز توسط الگدوریتمهدای بهیندهسدازی بدرای همدان سداعت مشدخص
میشود .خودروهای خدارج از پارکیندگ کده بدرای مسدافرت روزانده از
پارکینگ اولیه خارج میشوند ،در هنگام اتمام سفر ،با توجه به محدوده
تعیینشده بهسمت پارکینگ مطلوب هدایت مدیشدوند .ایدن محددوده
توسط الگوریتمهای بهینهسازی برای هدر پارکیندگ در زمدان مراجعده
خودروها بهدست مدیآیدد .تعیدین محددوده در هدر زمدان تنهدا بدرای
خودروهای خارج از پارکیندگ کده قفدد ورود بده پارکیندگ را دارندد،
کاربرد دارد .برای مدلسازی سایر رفتارهای خودرو از ق یه حد مرکزی
استفاده شده است.
قضیه حد مرکزی :درصورتیکه  ... ،X1و  Xnمتغیرهدای تفدادفی
مستقل با تاب توزی احتماالتی متفاوت باشدند ،مجمدوع آنهدا ،یعندی
 ،X1+X2+...+Xnبرای nهای بزرگ دارای تداب توزید احتمدال نرمدال
خواهد بود.
حال ،درصورتیکه رفتار صاحبان خدودرو در هدر روز در یدک بدازه
زمانی مناسب مانند هم در نظر گرفته شود ،مدیتدوان سداعت خدروج و
مدتزمان عدمح ور در پارکینگ تا رسیدن به مقفد بعدی را با توجده
به مرج [ ]61مطابق روابط ( )6و ( )2بیان کرد.
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که در آن  Texitزمان خروج T ،مدتزمان عدمح ور و  µو  میانده و
واریان هستند.
از آنجدداییکدده در فراینددد جابددهجددایی خودروهددا ،ممکددن اسددت
مسافتهای مختلفی طی شود ،سطح شدار بداتری )SOC) 3در هنگدام
رسیدن به پارکینگ بعدی متفاوت خواهد بود .برای مدلسازی مسافت
پیمودهشده خودرو هنگام رسیدن به پارکینگ بعدی ،با توجه به مرجد
[ ،]61از تاب توزی احتماالتی لگاریتمی زیر استفاده شده است:
m  m N 
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 -2-3مدل مصرف مشترکین
مدل ارائهشده در این مقاله برای بار مشدترکین ،تداب توزید نرمدال بدا
میانگین و انحراف معیار مشخص است.
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 Dو  µDانحرافمعیار و میانه تاب توزی احتمال هستند.

Pdemand 

 -3-3مدل حضور واحدهای تولیدی بادی و فتوولتاییک
مدل تولید توان بادی ،برگرفته از پیشبینی دادههای ساعتی سرعت باد
در زمان بهرهبرداری و مدل توربین بادی است .برای این منظدور ،مددل
توربین بادی را میتوان با استفاده از مرج [ ]64بهصدورت رابطده زیدر
بیان کرد:
V  Vcut in

() 8

Vcut in  V  Vrated
Vrated  V  Vcut out
Vcut out  V

0


2
 aV  bV  c

Prated

0


PWind

 PWindتوان خروجی توربین بادی V ،سرعت بداد Vcut in ،سدرعت قطد
پایین Vrated ،سرعت نامی Vcut out ،سرعت قط بداال Prated ،تدوان ندامی
توربین و  b ،aو  cمشخفات وابسته به توربین هستند .مقادیر  b ،aو c
بدا توجدده بددهسدرعت قطد بدداال ،سددرعت قطد پددایین و سددرعت نددامی
قابلمحاسبه بوده که روابط آن در مرج [ ]64آمده است.
برای بهدستآوردن مدل توان تولیدی فتوولتاییک ،شددت تدابش و
مدل پنلهای خورشیدی موردنیاز هستند .در این مقالده شددت تدابش
خورشید Gh ،از پیشبینی دادههای ساعتی بهدست آمده است.
با پیشبینی شدت تابش خورشید در زمان بهرهبرداری و با توجده
به مرج [ ،]60توان تولیدی هر پنل از رابطه ( )3محاسبه میشود.
Pph 

() 9

2
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3
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md 2   md 2
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که در آن  Nعدد تفادفی با تاب توزی نرمال بوده و پارامترهدای µmd
و  mdنیز ،از روی دادههای تاریخی بهدست میآیند.
درنتیجه این مدلسازی ،سطح شار یک خودرو در هنگام رسیدن
به پارکینگ از رابطه زیر بهدست میآید:
()6
SOCarive  SOCint  D  Em
در رابطه باال SOCariv ،سطح شار خودرو هنگام رسدیدن بده پارکیندگ
بعدی SOCint ،سطح شار خودرو در پارکینگ قبلی و  ،Emمقدار شدار
مفرفی بهازای هر واحد پیمایش خودرو میباشد.
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در رابطه باال PPh ،توان پندل فتوولتاییدک را برحسدب وات و  Ghشددت
تابش را برحسب وات بر مترمرب نشان میدهد.

 -4اهداف و قیود مسئله
در این بخش به بیان اهداف و قیود مسئله پرداخته میشود.
 -1-4اهداف مسئله
الف :بهبود قابلیتاطمینان
برای ارزیابی قابلیتاطمینان ابتدا بایستی شاخص های موردنظر تعیین
شوند .در ادامه ،با توجه به اهداف مسدئله بده تعریدف ایدن شداخصهدا
پرداخته میشود.
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الف  -1کاهش انرژی تأمیننشده ()ENS
این شاخص بیانگر توانمندی سیستم در برآوردن نیاز مفرفکننددگان
است .هرچقدر شاخص انر ی تأمیننشده در یک سیستم کمتدر باشدد،
قابلیتاطمینان آن باالتر خواهد بود.


N



i

ENSi 

()68


ENS  



در روابط باال  ENSشاخص انر ی تأمیننشده سیسدتم و  Nمددتزمدان
بهرهبرداری هستند.
الف  -2کاهش شاخص وابستگی ریزشبکهها
این شاخص از طریق میزان توان تزریقی به ریزشبکهها از شبکه اصلی
بهدست میآید .هرچقدر این شاخص کاهش یابدد ،اسدتقالل ریزشدبکه
بهتر میشود.
M N

()11

 Etransmitted ij

Etransmitted 

j 1 i 1

 Etransmitted ijانر ی دریافتی ریزشبکه jام در زمان iام از شدبکه اصدلی،
 Mتعداد ریزشبکهها و  Nمدتزمان بهرهبرداری است.
الف  -3بهبود وضعیت ذخیره بهرهبرداری

()12

𝑚∑
𝑠𝑖𝑁 𝑖𝜆 𝑖=1
𝑠𝑁

1
𝑇

=SAIFIOT

در این رابطه SAIFIOT4 ،شاخص خاموشی بار در زمان بهرهبرداری،

Nis

تعداد مشترکین خاموششده در اثر خدروج تجهیدز iام در وضدعیت sام
شددبکه Ns ،مفددرف کددل مشددترکین در وضددعیت sام λi ،نددرخ خراب دی
خطاهای مانا T،مدتزمان بهرهبرداری و  mتعداد تجهیزات هستند.
این رابطه میانگین قط بار در هنگام خدروج تجهیدزات را در بدازه
بهرهبرداری نشان میدهد .هرچقدر این شاخص کمتر باشدد ،توانمنددی
سیستم در تأمین توان در هنگام خرابی بیشتر است .واحدهای تولیدی
که قابلیت ساماندهی برای تعیین وضعیت ذخیره بهرهبرداری را در این
پووهش دارند ،پارکینگ خودروهای الکتریکی هستند .ازآنجاییکه سایر
واحدهای تولیدی در این پووهش از نوع تجدیدپذیر هستند ،میتوان از
حداکثر ظرفیت آنها برای ذخیره بهرهبرداری بدا هزینده کدم اسدتفاده
کرد .فرض میشود که پست تغذیه اولیه نیز قابلیت تزریق تدا حدداکثر
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مقدار ظرفیت خود را در هنگام وقوع خطا داشته باشد .بدینترتیب ،در
عمل با پیشبینی حداکثر تولید واحدهای تجدیدپذیر در هدر سداعت و
نیز ظرفیت پست تغذیه اولیه و امکان بهکارگیری تمام این ظرفیدتهدا
در هنگام وقوع خطا ،ساماندهی و تنظیم نهایی میزان ظرفیدت ذخیدره
بهرهبرداری و چگونگی تخفیص این مقدار در بدین واحددها ،بدر عهدده
پارکینگهای خودروهای الکتریکی خواهد بود.
ب :جلب رضایت صاحبان خودروها
یکی از اهدافی که در این پووهش به آن پرداخته میشود ،جلب رضایت
صاحبان خودرو برای مشارکت بیشتر در طر های ارائهشده است .برای
این منظور سعی بر آن است تا مسافت پیمودهشده توسط خودروهدا تدا
پارکینگ حداقل شود .بههمدیندلیدل ،از شداخص پیشدنهادی مسدافت
استفاده میگردد .این شاخص از محاسبه توان دوم فاصله هر خدودرو از
محل مراجعه تا مکان پارکینگ مربو به آن خودرو بهدسدت مدیآیدد.
منظور از محل مراجعه ،مکانی است که صداحب خدودرو در آنجدا قفدد
انجام کاری داشته ولی بهعلت مشارکت در طر  ،خودرو را به پارکینگ
محدوده محلمراجعه منتقل نموده است.
2

()13

هرچقدر میزان ظرفیت ذخیره بهره برداری افزایش یافته و نیدز توزید
این ظرفیت در سیستم قدرت بهشکل مطلوبتری صورت گیرد ،مقددار
خاموشی در هنگام خروج اجزای شبکه کاهش مییابدد .بدرای ارزیدابی
میزان خاموشی در اثر خروج تجهیزات شبکه و بهتب آن ،تعیدین مقددار
ظرفیت ذخیره بهرهبرداری و نحوه تخفیص آن بین واحدهای تولیددی،
از رابطه ( )62استفاده میشود .در این مسئله ،چون در ساعات مختلدف
بهرهبرداری وضعیت شبکه متفاوت است ،بایستی در هر ساعت شداخص
میددانگین قطدد بددار را محاسددبه و بددرای شدداخص نهددایی از مقددادیر
بهدستآمده میانگینگیری کرد .بدینترتیب ،با استفاده از بهبود رابطده
( ،)62در بازه بهدرهبدرداری ،در صدورت وقدوع خطدا بدار خداموششدده
کمترین مقدار ممکن خواهد بود.
∑T𝑆=1

برنامهریزی محدوده پارکینگ خودروهای . . .
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j

که در آن 𝑗𝑖𝑒𝑙𝑐𝑖 𝑥𝑣𝑒ℎفاصله خودرو iام تدا پارکیندگ jام npark ،تعدداد
پارکینگها nveh ،تعداد خودروها و  Distanceشاخص مسافت است.
با کاهش این شاخص ،مسافت طیشده خودروها تدا پارکیندگ کدم
شده و درنتیجه تمایل بیشتری در صاحبان خودرو بدرای مشدارکت در
طر وجود خواهد داشت.
 -2-4قیود مسئله
خودروهددایی الکتریک دی بددهمنظددور شددار و دشددار از محدددودیتهددایی
برخوردار میباشند که باید به آنها توجه شود.
()67
()61
()61
()64

P P
P
P
E  Capacity of Battery
E storage  DOD
max

ch arg e

ch arg e

max

disch arg e

disch arg e

Storage

در روابط باال Pcharge ،و  Pdischargeتوان شار باتری و تدوان دشدار آن،
 Estorageانددر ی ذخی درهشددده در بدداتری و  DOD5عمددق تخلی ده بدداتری
میباشند.

 -5فرمولبندی ریاضی مسئله
بهمنظور حل مسئله شار و دشار خودروها الکتریکی و تعیین محدوده
هر پارکینگ با توجه به اهداف بیانشده به فرمولبندی مسئله از طریق
معرفی تاب ریاضی پرداخته میشود .این تاب شامل هر یدک از اهدداف
بوده و میزان آنها را بهصورت عددی تعیین میکندد .ازآنجداییکده در
ای دن مسددئله اهددداف مختلددف بددا واحدددهای متفدداوت وجددود دارنددد ،از
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الگوریتمهای فازی جهت ترکیب آنها بهرهگیری مدیشدود .بدرای ایدن
کار ،با استفاده از بهترین و بدترین مقدار عددی هرکدام از اهداف ،تاب
ع ویت هر هدف تشکیل و میزان عددی هر هدف در هر پاسخ ممکدن،
بهوسدیله ایدن توابد ع دویت سدنجیده مدیشدود .ازآنجداییکده عددد
تعیینشده توسط تاب ع ویت بدون واحد است میتوان خروجی تمدام
تواب ع ویتها را با یکدیگر ترکیب و از آن بهعنوان مقدار عددی پاسخ
استفاده نمود.
()18
G1  ENS
()19
G2  Etransmitted
()22
G3  SAIFIOT
()21
G4  Distance
n

()22

Min Value   i i  Gi 
i

در روابط باال Value،مقدار فازی ناشی از ترکیدب اهدداف Gi،هددف iام،
 ENSشاخص انر ی تأمیننشده Etransmitted ،شاخص اندر ی تزریقدی بده
ریزشبکهها SAIFIOT ،شاخص بازدهی ذخیره بهدرهبدرداریDistance ،
شاخص مسافت µi ،تاب ع دویت فدازی هددف iام و  αiضدرایب تدأثیر
اهداف هستند.
متغیرهای تفمیم در این تاب ریاضی شامل میزان شار و دشار و
محدوده هر پارکینگ در ساعات مختلف بهرهبدرداری مدیباشدد کده بدا
توجه به این متغیرها ،مقدار عددی هر یک از اهداف بدهدسدت آمدده و
درنهایت بهوسیله تواب فازی ترکیب خواهند شد .میزان شار و دشدار
هر خودرو تاب محدودیتهای مربو به باتری شامل ظرفیدت بداتری و
حداکثر میزان شار و دشار میباشد.

 -6روش بهینهسازی
برای جستجو در بین پاسخهای ممکن از روشهای مختلفدی مدیتدوان
استفاده کرد .با توجه به ف دای مسدئله و لدزوم تعیدین میدزان شدار و
دشار و محدوده هر پارکینگ در ساعات مختلف ،روشهدای هوشدمند
کارایی بهتری نسبت به روشهای کالسیک دارندد .از میدان روشهدای
هوشمند ،الگوریتم ازدحام ذرات دارای دقدت و سدرعت قابدلقبدولی در
رسیدن به پاسخ میباشد .از همینرو در این پووهش بدهمنظدور تعیدین
محدوده هر پارکینگ در هر ساعت از بازه بهرهبرداری و تعیدین میدزان
شار و دشار هر پارکیندگ از روش ازدحدام ذرات ) (PSOبهدرهگیدری
شده است .محدوده بهدستآمده در هر ساعت برای پارکیندگهدا تنهدا
برای آن دسته از خودروهایی است که برای مسافرت روزانه از پارکینگ
خارج و هنوز به پارکینگ بعدی مراجعه نکردهاند .الگوریتم  PSOرفتدار
گروهی از ذرات را ،که مقادیر اولیه آنها با یک جمعیت از جدوابهدای
پیشنهادی تفادفی مشخص میشود ،مددل مدیکندد [ .]63اصدل ایدن
الگوریتم بر این اساس است که افراد جمعیت در یک جستجو بهسدمت
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نواحی موفقیتآمیز قبلی سوق داده میشوند و از موفقیت افراد همسایه
هم تأثیر میپذیرند [.]28
برای مقایسه هر یک از پاسخها با یکدیگر و بدرازش آنهدا ،از تداب
ارزشیابی استفاده میشود .همانطور که بیان شد ،چون جن اهدداف
متفاوت است از روش فازی برای بهبود عملکرد الگوریتمها بهدرهگیدری
شده است .در روش فازی با استفاده از تواب ع دویت ،اهدداف مختلدف
دارای ارزش هدمواحددد شددده و درنتیجدده مدیتددوان ارزش اهددداف را بددا
یکدیگر ترکیب نمود.
در این پووهش ،نحوه عملکرد تاب ع ویت بدینصورت است که به
بهترین پاسخ هر هدف مقدار صفر و به بدترین پاسخ مقدار یک نسدبت
داده میشود .در سایر پاسخها ،بسته به مطلوبیت هددف در آن پاسدخ و
به نسبت بهترین و بدترین جواب در آن هدف خا ،،عددی مابین صفر
و یک نسبت داده خواهد شد.
با ترکیب اعداد بهدستآمده از تواب ع ویت هدر هددف بدرای هدر
پاسخ ممکن ،یک مقدار مشخص بهدست میآید کده ایدن مقددار بدرای
پاسخ بهینه باید در کمترین حد خود باشد.

 -7شبیهسازی و نتایج
بهمنظور اعتباربخشی به مسئله ارائدهشدده در ایدن پدووهش ،از شدبکه
تست  13باسده  ،]26[ IEEEبدهعندوان یدک شدبکه هوشدمند نمونده،
استفاده شده که از نظر ساختاری به دو ریزشبکه و شبکه اصلی تقسیم
میشود .این ساختار در شکل  6آمده است.
شبکه اصلی از طریق یک پست تغذیده اولیده بده شدبکه باالدسدت
متفل است .ظرفیت این پست حداکثر  188کیلووات است و در مدوارد
اضطراری قادر به تزریق حداکثری توان میباشد .بر روی ایدن سیسدتم
قدرت چندین واحد تولیدی تجدیدپذیر بدادی و خورشدیدی قدرار داده
شدده اسددت کدده اطالعدات آنهددا همددراه بدا محددل نفددب در جدددول 6
قابلمشاهده است.
جدول  :1واحدهای تولیدی شبکه تست
واحدهای بادی

واحدهای فتوولتاییک
باس نصب

تعداد پنلها

باس نصب

تعداد توربینها

96

6188

78

9

شبکه اصلی

26

6188

26

9

ریزشبکه 1

11

418

11

9

ریزشبکه 2

هر واحد فتوولتاییک  6/1کیلوواتی بوده و ظرفیت نامی هر توربین
بادی  2مگاوات است .دادههای سرعت باد و تابش خورشید مربدو بده
بخش مدکهندری در ایالدت داکوتدای شدمالی بدوده و از مرجد []22
برداشت شده است .توربین نفبشده واحد بادی نیز از نوع  V-100بوده
که اطالعات آن از مرج [ ]29بهدست آمده است.
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شکل  :1ساختار شبکه هوشمند نمونه

بهمنظور بررسی وضعیت ذخیره بهدرهبدرداری ،بدا توجده بده ادوات
کلیدزنی بهکاررفته در ابتدای ریزشبکهها و خطدو کدابلی سیسدتم ،از
اطالعات مقاله [ ]27استفاده میشدود .ندرخ خرابدی کلیددهای ابتددای
ریزشبکه مانند کلید مدارشکن در مقاله [ ]27فرض شده است .جددول
شماره  2نرخ خرابی تجهیزات موردنیاز را نشان میدهد.
جدول  :2مشخصات خرابی تجهیزات سیستم
نرخ خرابی خطاهای مانا

کلید ورودی ریزشبکه

کابل

3/3330

3/335

مدتزمان برنامهریزی شار و دشار و تعیین محدوده بهرهبدرداری
هر پارکینگ برای سداعات مختلدف 27 ،سداعت (از سداعت  4صدبح 1
آوریل  2861تا ساعت  4صبح روز بعد) بوده و بنا بدر فدرض ،اطالعدات
مسافرتهای صاحبان خودرو در طول این زمان گردآوری و تحلیل شده
است .در این اطالعات ،خودروها در طدول مددت بهدرهبدرداری ،در سده
نوبت بهطور احتماالتی و بر اساس مدل ارائهشده بدرای هدر خدودرو در
مکانهدای مختلفدی قدرار مدیگیرندد و سدپ بدا توجده بده محددوده
مشخصشده برای هر پارکینگ و نیز با توجه به زمان و مکدان مراجعده
خودرو بهسمت پارکینگ موردنظر هدایت میشوند.
میزان بار مفرفی مشترکین در بازه بهرهبرداری با توجده بده مددل
ارائهشده ،احتماالتی بوده و بر اساس تاب توزی نرمال بهدست میآیدد.
میانه این تاب توزی نرمال برای هر بداس ،مقددار مفدرف آن بداس در
مرج [ ]26انتخاب شده است.
خودروهای الکتریکی مورداستفاده در این پووهش از نوع شدورولت
بوده که اطالعات فنی آن در مرج [ ]21آمده اسدت .تعدداد خودروهدا
 988دسددتگاه و ظرفیددت بدداتری آنهددا بددر طبددق مرجدد [61 ]21
کیلوواتساعت است.
بهمنظور جلوگیری از کاهش عمر مفید باتریها یک سطح حداقلی
برای دشار باتری خودرو تحدت عندوان عمدق تخلیده ) )DODدر نظدر
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گرفته شده است .حداکثر توان شار برای خودروها مطابق مرج []21
 1کیلووات فرض میشود .نرخ شار و دشار در ایدن مقالده یکسدان در
نظر گرفته شده است .مکان پارکینگ خودروهای الکتریکدی بداسهدای
 71 ،24و  11میباشد.
در ادامه و بهمنظور بررسی مسئله تعیدین محددوده و برنامدهریدزی
شار و دشار خودروهای الکتریکی برای ساعات مختلف از سه سدناریو
استفاده شده است .در سناریوی اول وضعیت شدبکه بددون اسدتفاده از
خودروهای الکتریکی شبیهسازی میشود .سناریوی دوم به برنامهریدزی
شار و دشار خودروها بدون در نظر گرفتن تعیین محددوده پارکیندگ
برای ساعات مختلف پرداخته است؛ و در سدناریوی سدوم تدأثیر تعیدین
محدوده برای پارکینگها همزمان با برنامهریزی شدار و دشدار شدبکه
نشان داده شده است.
الف :سناریوی اول :وضعیت اولی ه سیس تم ب دون حض ور
خودروهای الکتریکی
در این سناریو به بررسدی وضدعیت سیسدتم بددون ح دور خودروهدای
الکتریکی پرداخته میشود .شاخصهای مورد ارزیدابی ،شداخص اندر ی
تأمیننشده ،شاخص میانگین قط بدار در هنگدام وقدوع خطدا در بدازه
بهرهبرداری و شاخص میزان توان تزریقی به ریزشبکهها هستند .جدول
شماره  9وضعیت این شاخصها را نشان میدهد.
جدول  :3وضعیت شبکه بدون حضور خودروهای الکتریکی
SAIFIOT

ETransmitted

ENS

8/6619

9989/7 kWh

21043 kWh

مقادیر به دست آمده در این حالت بدهعندوان بددترین حالدت بدرای
مسئله بهینهسازی در تواب فازی قرار داده میشود.
ب :سناریوی دوم :برنامهریزی ش ارژ و دش ارژ خودروه ای
الکتریکی با ثابت در نظر گرفتن محدوده هر پارکینگ در تم ام
ساعات بهرهبرداری
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در این سدناریو بده بهیندهسدازی شدار و دشدار خودروهدا در سداعات
بهرهبرداری موردنظر پرداختده مدیشدود .در برنامده بهیندهسدازی ایدن
سناریو ،محدوده هر پارکینگ برای تمامی ساعات یکسدان بدوده کده از
برنامه بهینهسازی بهدست میآید .نتدایج بدهدسدتآمدده بدرای اهدداف
مختلف پ از انجام الگوریتم بهینهسدازی ازدحدام ذرات در جددول 7
قابلمشاهده است.
جدول  :4وضعیت شبکه در سناریو دوم
Fuzzy
value

Distance
index

SAIFIOT

6/1294

661684

8/8082

ETransmitted

2079/3 kWh

ENS

1690/6kWh

همانطور که اشاره شد ،پاسخ نهایی دارای ارزش فدازی مدیباشدد.
برای بهدست آوردن این ارزش ،مقادیر عددی هر هدف بدا یدک مقددار
کمینه و یک مقدار بیشینه سنجیده میشوند .نتایج سناریوی اول برای
بیشترین مقدار اهداف  ETransmitted ،ENSو  SAIFIOTقدرار داده شدده
است .برای مقدار کمینه هر هدف ،بهترین حالدت هدر هددف قدرار داده
میشود که برای همگی اهداف بهترین پاسخ مقدار صفر است.
در سددناریوی دوم ،محدددوده هددر پارکینددگ در تمددامی سدداعات
بهرهبرداری ثابت بوده که با اجرای برنامه شبیهسازی مطدابق جددول 1
بهدست آمده است.
جدول  :5محدوده پارکینگها در سناریوی دوم
Separator Buses

Parking Buses

6-68-19

71-24-11

All Time

نمددودار شددکل  2میدزان شددار و دشددار را بددرای هددر یدک از ایدن
پارکینگها در طول بازه بهرهبرداری نشان میدهد.

شکل  :2زمان و مقدار شارژ و دشارژ خودروها در پارکینگهای
الکتریکی

پ :سناریوی سوم :برنامهری زی ش ارژ و دش ارژ و انتخ اب
همزمان محدوده هر پارکینگ در ساعات مختلف بهرهبرداری
در این سناریو پتانسیل بهرهوری شار و دشار در بهبود اهدداف شدبکه
توسط انتخاب محدوده هدر پارکیندگ بدرای سداعات مختلدف افدزایش
مییابد .برای اثبات این موضوع به شبیهسازی مسئله بهوسیله الگوریتم
ازدحام ذرات پرداخته شده که نتایج آن در جدول  1آمده است.
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جدول  :6وضعیت سناریوی سوم
Fuzzy
value

Distance
index

SAIFIOT

6/6744

648011

8/8173

ETransmitted

2811/3 kWh

ENS

7108 kWh

همانطور که از جدول  1برمیآید ،ارزش فازی پاسخ نهایی نسدبت
به سناریوی قبل کاهش پیددا نمدوده اسدت کده نشداندهندده افدزایش
بهرهوری شار و دشدار بدا انتخداب بهینده محددوده هدر پارکیندگ در
ساعات مختلف است .نمودار شکل  9و جددول  4برنامدهریدزی شدار و
دشار را در کنار محدوده هر پارکیندگ در سداعات مختلدف شدبانهروز
نشان میدهند.

شکل  :3زمان و مقدار شارژ و دشارژ خودروها در پارکینگهای
الکتریکی
جدول  :7محدوده پارکینگها در هر ساعت در سناریوی سوم
Separator Buses

Parking Buses

1-13-53
1-33-55
1-12-30
1-1-42
1-21-43
1-13-53
1-23-32
1-10-43
1-13-52
1-10-52
1-23-42
1-21-33
1-24-40
1-5-25
1-12-32
1-13-02
1-1-33
1-22-02
1-21-43
1-22-33
1-5-24
1-10-32
1-0-14
1-10-05

40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05
40-22-05

7 AM
8 AM
9 AM
12 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
12 PM
11 PM
22 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
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 نتیجهگیری-8
پیوستن تولیدات کوچک و ذخیرهای انر ی به سیستمهای ولتا پایین
یا ولتا متوسط نوع جدیدی از سیستمهای قدرت بنام ریزشدبکه را بده
 بهکارگیری خودروهای الکتریکی و اسدتفاده از پتانسدیل.وجود میآورد
 در کندار ریزشدبکههدا،جابهجایی توان در آنها در مسافرتهای روزانه
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در ای دن مقالدده بددا اسددتفاده از انتخدداب بهیندده محدددوده پارکینددگ
خودروهای الکتریکی در ساعات بهرهبرداری و نیز برنامدهریدزی شدار و
 این اهدداف.دشار آنها به بهبود اهداف تعیینشده پرداخته شده است
 کاهش توان انتقالی بده ریزشدبکههدا و،شامل کاهش انر ی تأمیننشده
بهبود وضعیت ذخیره بهرهبرداری در کنار کاهش مسافت پیمدودهشدده
.توسط خودروها تا پارکینگ هستند
تعیین محدوده هر پارکینگ در ساعات مختلدف شدبانهروز در بدازه
 برنامهریزی همزمان شار و دشار با در نظدر گدرفتن ایدن،بهرهبرداری
 کداهش، بهکارگیری مسئله در بهبود استقالل ریزشدبکه،محدودهسازی
 توجه به کداهش،انر ی تأمیننشده و بهبود وضعیت ذخیره بهرهبرداری
مسافت پیمودهشده خودرو تا محل پارک در این مسئله و نیدز اسدتفاده
،از پتانسیل انتقال توان خودروهای الکتریکی در مسدافرتهدای روزانده
.نوآوریهای مطر در این پووهش هستند
در این مقاله با ورود خودروهای الکتریکی شاخصهای شبکه بهبود
 نسبت بده، با تعیین ساعتی محدوده هر پارکینگ، همچنین.یافته است
زمانی که برای هر پارکینگ در تمام ساعات تنها یدک محددوده وجدود
، وضعیت فازی هددف نهدایی شدبکه شدامل ذخیدره بهدرهبدرداری،دارد
 تدأمین نیداز مشدترکین و جلدب رضدایت صداحبان،استقالل ریزشدبکه
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