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 با توجه به اینکه هماکنون. تخمین تقا ضای شارژ خودروهای برقی تجمیع شده برای طراحی بهتر شبکههای توزیع آینده ضروری ا ست:چکیده
 در این.ضریب نفوذ خودروهای برقی بسیار پایین است بنابراین اطالعات آماری دقیقی برای تعیین وضعیت شارژ اولیه خودروهای برقی وجود ندارد
مقاله مدل جدیدی برای محاسبه وضعیت شارژ اولیه خودروهای برقی پیشنهاد میگردد که تابعی از میزان مصرف سوخت بنزین خودروهای معمولی
 آمار واقعی م صرف خودروهای معمولی م شخص ا ست لذا در مدل پی شنهادی تمامی رفتارهای روزانه رانندگی مثل ا ستفاده از سی ستم تهویه.ا ست
 همچنین برای ارزیابی روش پی شنهادی و نیز. شیب جاده و غیره در قالب م صرف روزانه بنزین مربوطه تخمین زده می شود، سرعت خودرو،مطبوع
، برخالف اکثر مقاالت موجود که خروجیهای ثابت و مشخصی برای پارامترهای مهم شبکه ارائه نمودهاند،بررسی تأثیر شارژ خودروها بر شبکه توزیع
 تست و ارزیابیIEEE  باسه94  نهایتًا روش پی شنهادی بر روی سی ستم توزیع.در این مقاله پارامترهای مذکور به صورت توابع احتمال ارائه میگردد
.شده و با روشهای موجود مقایسه میشود
 شبکه توزیع، پخشبار احتماالتی، مدلسازی عدم قطعیت، خودروهای برقی قابل اتصال به شبکه:واژههای کلیدی

Probabilistic Modeling of Aggregated Electric Vehicle
Charging Demand in Residential Distribution Network
Jaber Pouladi, Master1, M.B Bannae Sharifian, Professor2, Soodabeh Soleymani, Assistant Professor3
1- Department of Electrical Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
Pouladi.jaber@gmail.com
2- Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, Sharifian@tabrizu.ac.ir
3- Department of Electrical Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
s.soleymani@srbiau.ac.ir
Abstract: Estimation of aggregated electric vehicle charging demand is essential for better design of future distribution networks.
Given that the penetration level of electric vehicles is currently very low, Hence, the precise statistical data are not available to
determine the initial state of charge related to electric vehicles. this paper proposes a new model for calculating the initial state of
charge in electric vehicles. The proposed model is a function of fuel consumption of the conventional gasoline vehicles and all driving
behaviors such as the use of air conditioning, vehicle speed, road slope etc. have been considered. Also, unlike most of the papers that
have specific outputs for the distribution network parameters, in this paper, the mentioned parameters are presented as probability
functions. Finally, the proposed method is applied to the IEEE-37 node test feeder and simulation results are presented to illustrate its
performance.
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 -1مقدمه
تو سعه و پی شرفت شبکههای هو شمند و نیز م شکالت مربوط به تولید
گازهای گلخانهای باعث شده ا ست که رغبت دولتها و نیز عموم مردم
برای استفاده از خودروهای برقی در صنعت حملونقل روزبهروز بیشتر
شوووود [ .]6این خودرو ها مزا یای ز یادی برای مال کان خودرو و نیز
شووورکت های برقی دارند .ازجمله این مزا یا میتوان به راندمان باال در
مصوورف انرژی ،هزینههای پایین بهرهبرداری و نیز کاهش تولید گازهای
گلخانهای اشوواره نمود .هرچند مطالعات اخیر نشووان میدهد که باوجود
مزایای فوق ،شارژ غیرهماهنگ خودروها میتواند باعث افزایش پیکبار،
تلفات و نیز افت ولتاژ در شبکه گردد [ .]8-0با برر سی مقاالت مرتبط
میتوان گفت که در تعدادی از مقاالت از رفتار مالکان خودرو بهعنوان
یکی از مؤثرترین پارامترها بر منحنی شارژ خودروهای برقی چشمپوشی
شووده و یا بهطور ناقص در نظر گرفتهشووده اسووت .مثالد در تعدادی از
تحقیقات انجامشده و در جهت ساده کردن تحلیل فرضیاتی غیرواقع در
نظر گرفتهشووده و یا از پارامتر موردنظر چشوومپوشووی شووده اسووت که
میتواند بر نتایج خروجی تأثیرگذار با شد .بهعنوانمثال مرجع [ ]1تأثیر
شووارژ خودروهای برقی را روی شووبکه توزیع خانگی و با اسووترات یهای
شارژ متفاوت و نیز سطح نفوذ مختلف خودروها مورد برر سی قرار داده
ا ست .زمان شروع شارژ بین  0تا  4بعدازظهر فرض شده ا ست بدون
اینکه رفتار مالکان خودرو در نظر گرفته شوووود .در مرجع [ ]4بیتوجه
به زمان ورود خودروها فرض کرده است که  %20خودروها در طی مواقع
کم باری و  %60خودروها در مواقع پیکبار شوارژ میشووند که در عمل
نادرست است .عالوه بر این اکثر محققین فرضیات گوناگونی برای اندازه
باتری خودروهای برقی دارند .بهعنوانمثال مراجع [ ]2-65و باتریهای
با اندازه یکسان برای همه خودروها بهکار بردهاند که در عمل امکانپذیر
نیسوووت .قابلذکر اسوووت ظرفیت باتری یک خودروی برقی به کالس
خودرو و محدوده رانندگی در حالت الکتریکی ب ستگی دارد که با عنوان
 AER1شناخته میشود .هرچند در مرجع [ ]66ظرفیت باتری خودروها
بهصووورت یک عدد تصووادفی یکنواخت بین  1kWhتا  80kWhدر نظر
گرفته می شود ولی هیچگونه دلیل م شخ صی برای آن ذکر نمی شود و
باید توزیع احتمال مربوط به اندازه باتری خودروها در نظر گرفته شووود.
مرجع [ ، ]68مدل جامع و دقیقی برای بررسوووی تأثیر خودرو های
الکتریکی هیبریدی قابل ات صال به شبکه بر روی شبکه توزیع م سکونی
ارائه میکند .ولی در مدل پی شنهاد شده احتمال ا ستفاده از خودرو در
حالتهای بنزینی یا برقی ،در نظر گرفته نشوده اسوت و فرض می شود
که خودرو در طول روز به صورت الکتریکی بهرهبرداری می شود .م شابه
بوواتری خودروهووا ،در مراجع [ ]67 ،69موودل تجمیعی خودروهووا و
تأثیرشووان روی س ویسووتم توزیع بررس وی شووده و اعداد تصووادفی برای
مدتزمان شوووارژ خودروها در نظر میگیرد و این در حالی اسوووت که
م سافت روزانه طی شده خودروها و نیز مدتزمان شارژ مجدد آنها در
محدوده م شخ صی تغییر میکنند .همچنین مراجع [ ]61 ،60 ،2فرض
نمودهاند که موقع ر سیدن خودرو به منزل ،باتری آن کامالد خالی شده
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ا ست که در عمل در ست نبوده و ظرفیت باقیمانده باتری مربوط به هر
خودرو باید موقع ورود به منزل در نظر گرفته شوووود .در مرجع [ ]3نیز
مدل جدیدی برای تجمیع خودروها و تأثیر آنها بر سی ستم توزیع ارائه
شووده اسووت ولی  AERخودروها یکسووان فرض شووده و برای محاسووبه
وضووعیت شووارژ از مسووافتی که خودرو در دو حالت بنزینی و برقی طی
میکند بهعنوان مسووافت طیشووده خودرو اسووتفاده میشووود .در مرجع
[ ]64نیز تأثیر شووارژ کنترلنشووده خودروهای برقی برای ضوورایب نفوذ
مختلف خودروهای برقی ،در فصووول مختلف سووال و با در نظر گرفتن
ر شد بار در سی ستمهای توزیع برر سی شده ا ست ولی از و ضعیت اولیه
شوووارژ باتری و مدیریت توان داخلی خودروهای برقی چشووومپوشوووی
می شود .در مرجع [ ]65مدلی برای مصرف انرژی برق تجمیع خودروها
ارائه شده ا ست که رفتار رانندگی ،م شخ صات خودروهای برقی و دمای
محیط (کارکرد و مصرف بخاری و کولر ماشین و تأثیر بر وضعیت شارژ
خودرو) را در مدل سازی مربوطه لحاظ نموده ا ست .اما در مدل سازی
انجامگرفته برای تأثیر تجمیع خودروها فقط مسوووافت کل طیشوووده
توسط خودرو در محاسبه وضعیت اولیه شارژ در نظر گرفته شده و دیگر
موارد مؤثر مثل حالت کارکرد خودرو (بنزینی یا برقی) و اسوووترات ی
مدیر یت توان داخلی خودروهای برقی در نظر گرفته نشوووده اسوووت.
همچنین برای ظرفیت باتری خودروها اعداد ت صادفی فرض نموده ا ست
که درسووت نیسووت و از تأثیر مواردی مثل سووطح شووارژ ،ضووریب نفوذ
خودروها نیز صرفنظر شده است.
در مقاالت مختلف [ ]62 ،64 ،60 ،3 ،7برای ارزیابی مدل تجمیع
خودروهای برقی ،ابتدا عدمقطع یت مرتبط با خودروها و دیگر اطالعات
موردنیاز به صورت ورودیهای ثابت تو سط مدل مربوطه دریافت شده و
بعد از اجرا ،خروجیهای ثابتی ارائه می شود که در عمل در ست نی ست
و یکی از م شکالت مقاالت موجود ا ست .شایان ذکر ا ست خروجیهای
الگوریتم با تو جه به عدمقطع یت مربوط به خودرو های برقی و نیز
پروف یل بار در یک شوووبکه توزیع ،ثابت نبوده و با ید بهصوووورت توابع
احتمال ارائه گردد .ازاینرو برای تعیین نتایج خروجی با ید از پخش بار
احتماالتی ا ستفاده نمود .بهطورکلی پخشبار احتماالتی به سه د سته
شبیه سازی مونتکارلو ،روشهای تحلیلی مثل تکنیکهای کانولوشن و
روشهای تقریبی مثل روش برآورد نقطهای ( )PEM2قابل تق سیمبندی
ا ست[ .]63روش مونتکارلو ب سیار زمانبر ا ست[ .]85روشهای تحلیل
جهت سادهسازی مسئله نیاز به فرضیات ریاضی دارند [ ]86و روشهای
تقریبی که مشخصههای آماری مربوط به خروجیهای مسئله را با دقت
قابلقبول و سرعت مناسب ارائه میکنند [ .]88-87 ،63در این مقاله با
اسوووتفاده از روش برآورد نقطهای عدم قطع یت مربوط به خروجی های
الگوریتم تعیین میشود.
بنابراین ارائه یک مدل جامع و دقیق بر اسووواس فرضووویات و آمار
واقعی برای تجمیع خودرو های برقی و تأثیر احت ماالتی آن ها بر روی
شووبکه توزیع هدف این مقاله خواهد بود .بدون توجه به فرض ویات قبلی
سوووعی خواهد شووود تحلیل آماری از اطالعات حملونقل و نیز بارهای
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 -2مدل کردن پارامترهای مؤثر بر تقاضای شارژ
خودروهای برقی
 -1-2مدل کردن عدم قطعیت تقاضای بار
با توجه به ماهیت احتماالتی تقاضای بار در سیستمهای توزیع برق الزم
ا ست که عدم قطعیت مرتبط با آن محا سبه گردد .معمو دال عدم قطعیت
مربوط به تقاضای بار در شبکه بهصورت تابع توزیع نرمال با ضریب توان
ثابت مطابق معادله ( )6مدل می شود [ .]88-87مقدار  µدر هر ساعت
بر اسوواس متوسووط پروفیل بار در یک روز مشووخص تعیین میشووود.
همچنین مقدار  σدر هر سووواعت برابر  %0مقدار متوسوووط آن فرض
میگردد [ .]89 ،63در این مقاله جهت مدلسوووازی احتماالتی شوووارژ
خودروها ،پروفیل بار مربوط به هر مش وترک مس وکونی مطابق شکل 6
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انتخاب میشووود[ .]64پروفیل مذکور بر اسوواس متوسووط پروفیل بار در
روزهای کاری هفته در فصووول تابسوووتان تعیین میگردد .پروفیلهای
مشابهی برای دیگر روزهای سال نیز میتوان تعیین کرد.
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که  Pdتقاضوووای بار حقیقی مشوووترک و  σ ،µبهترت یب برابر با مقدار
متوسط و انحراف معیار مربوط تابع توزیع مربوطه میباشند.
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واقعی سی ستم انجام گیرد و توزیع احتمال موارد مؤثر بر پروفیل شارژ
خودرو ها با کمترین خ طای ممکن م حاسووو به گردد که طبیع تًا ن تایج
خروجی دقیقی نیز در پی خواهد داشوووت .نتایج بهدسوووتآمده برای
تخمین تقا ضای شارژ خودروهای برقی در طول روز ب سیار مفید خواهد
بود .این پیشبینی بار برای طرا حان و نیز بهرهبرداران شوووب که توزیع
بسیار مفید خواهد بود .طراحان شبکه میتوانند در طراحیهای صورت
گرفته تقاضای شارژ خودروهای برقی را نیز در نظر بگیرند و بهرهبرداران
شبکه نیز میتواند اوالد تأثیر خودروهای برقی بر شبکه توزیع را تحلیل
و برر سی نمایند و ثانیًا اقدامات پی شگیرانه جهت بهرهبرداری منا سب و
حتی جلوگیری از ناپایداری شبکه انجام دهند .بدینمنظور گزارشهای
مختلفی مثوول گزارش  ISO3نیویورک [ ،]80گزارش ،]81[ PNNL4
گزارش  ،]84[ EPRI5گزارش د پارت مان ح ملون قل آمری کا [ ]82برای
تعیین رف تار مال کان خودرو ،مشوووخصوووات خودرو های برقی و دیگر
پارامترهای موردنیاز مثل ر شد بار و غیره بهکار برده می شود .همچنین
با اسووتفاده از روش احتماالتی برآورد نقطهای ،خروجیهای مسووئله در
قالب توابع احتمال بیان می شوند .بنابراین بر ا ساس موارد بحث شده،
چارچوب مطالعاتی ما بهصورت زیر خالصه میگردد:
 مدلسووازی احتماالتی رفتار رانندگی مالکان خودرو ،مشووخصووات
خودروهای برقی و دیگر عوامل مؤثر بر تقاضووای شووارژ خودروهای
برقی.
 ارائه مدلی جد ید برای تخمین انرژی روزانه مصووورفی خودروهای
برقی بر اساس مصرف بنزین خودروهای معمولی.
 مدلسوووازی احتماالتی خودروهای برقی تجمیعشوووده و ارز یابی
تأثیرات آن بر سیستم توزیع.
 مدل سازی تقاضای شارژ خودروهای برقی به صورت بارهای تکفاز
در سیستم توزیع نامتعادل.
در ادامه و در بخش  8عدم قطع یت مربوط به پارامترهای مؤثر بر
تقا ضای شارژ خودروهای برقی ت شریح میگردد .مدل سازی احتماالتی
خودروهای برقی در بخش  9ارائه می شود .بخش  7نتایج شبیه سازی را
بحث میکند و نهایتًا بخش  0نتیجهگیری مقاله را نشان میدهد.مؤثر
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شکل  :1مقدار متوسط پروفیل بار خانگی در روزهای کاری هفته

 -2-2مدل کردن عدم قطعیت مرتبط با خودروهای برقی قابل
اتصال به شبکه
با توجه به طبیعت احتماالتی خودروهای برقی منحنی شارژ خودروهای
برقی به عوامل متعددی ب ستگی دارد .این عوامل شامل م سافت روزانه
طیشوووده ،زمان ورود و خروج ،ظرفیت باتری ،وضوووعیت شوووارژ باتری
( ،)SOCسووطح شووارژ موجود و الگوریتم شووارژ میباشووند که در ادامه
تشریح میگردد.
 -1-2-2مسافت روزانه طیشده
مسووافتی که هر خودرو در طول روز طی میکند یک پارامتر تصووادفی
اسووت که به رفتار رانندگی بسووتگی دارد .چگالی تابع احتمال ()PDF6
مربوط به این پارامتر بر ا ساس مرجع [ ]82به صورت معادله ( )8تعیین
میگردد که در مراجع [ ]64 ،3 ،7نیز تأیید شده است.
()8


di 0



i

ln d

2 2


1
f d   i
e
d . 2
i

که  dمسافت روزانه طیشده توسط خودرو و  σ ،µبهترتیب برابر با مقدار
متوسط و انحراف معیار تابع توزیع مربوطه میباشند.
 -2-2-2میزان مصرف سوخت
با توجه به مرجع [ ]82و پارامتر  GSYRGALکه بیانگر میزان سوخت
م صرف شده سالیانه هر خودرو میبا شد میتوان با تق سیم آن بر عدد
 910می زان مصوورف سوووخت روزانه هر خودرو را محاسووبه نمود .تابع
احت مال مربوط به این پارمتر بهصوووورت تابع توزیع Generalized
 Expected Valueبا پارامترهای  σ=5/4 ،k=5/61و  µ=6/59و مطابق
معادله ( )9قابلمحاسبه است.
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1
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1  k





()9

1
k

gi 0




(g i ) 
  1 k







f g i  

.e

که  gمصووورف روزانه بنزین و  σ ،µو  kبهترت یب برابر با پارامترهای
موقعیت ،مقیاس و فرم تابع توزیع مربوطه میباشند.
 -3-2-2زمان ورود و خروج خودرو
درصووورتیکه با اتمام آخرین سووفر انجامشووده در طول روز خودرو به
شبکه مت صل شود .آنگاه میتوان زمان آخرین ورود خودرو به منزل را
بهعنوان زمان شروع شارژ در نظر گرفت PDF .مربوط به این پارامتر بر
اساس مرجع [ ]82بهصورت معادله ( )7قابلمحاسبه است که در مراجع
[ ]64 ،3نیز بهعنوان زمان شروع شارژ در نظر گرفته می شود .همچنین
در این مقاله زمان خروج خودرو به صورت یک پارامتر تصادفی بین  4تا
 65مطابق معادله ( )0فرض می شود زیرا اکثر مردم سفر روزانه خود را
صبح شروع میکنند.
1
) (t si   )   (1 k1
1  k


 

()7

1
k

t si  0

()0




(t i   ) 

  1 k s

 


a  t ei  b a  7, b  10

f t si  

.e

1
b a

f t ei  

که  tsو  teبهترتیب زمان شووروع و اتمام شووارژ و  σ ،µو  kنیز بهترتیب
برابر با پارامترهای موقعیت ،مقیاس و فرم تابع توزیع مربوطه میباشند.

مقدار  SOC7اولیه در یک خودروی برقی برابر اسوووت با نسوووبت انرژی
موجود در باتری به ظرفیت کامل باتری که بر اساس مسافت طیشده و
نیز  AERخودرو بهصوووورت معادله ( )1تعیین میگردد [،64 ،3 ،2 ،0
 .]83قابلذکر ا ست  AERیک خودروی هیبریدی برابر حداکثر مسافت
طیشوووده خودرو در حالت الکتریکی اسوووت که برحسوووب مایل بیان
می شود .بهطورکلی خودروهای برقی هیبریدی به سه دسته PHEV-30
و  PHEV-40و  PHEV-60تق سیمبندی می شوند .در این مقاله در صد
خودروهای با  AERمتفاوت بهصورت جدول  6میباشد[.]4
()1

0

SOC  
di
)  100%
(1 
AER i

i
0

که برای خودروی  SOCi0 ، iوضعیت اولیه شارژ خودرو و  AERiحداکثر
مسافت طیشده در حالت الکتریکی میباشد.
جدول  :1درصد توزیع خودروهای هیبریدی
PHEV-60

PHEV-40

PHEV-30

PHEV-x

%85

%03

%86

The percentage of PHEV

Serial no. 82

رابطهای که برای محا سبه و ضعیت شارژ اولیه خودروها در مقاالت ارائه
میگردد تابعی از مسافت روزانه طیشده ،کالس خودرو و ظرفیت باتری
آن میبا شد و این در حالی ا ست که سرعت رانندگی ،شیب م سیرهای
طی شده ،ا ستفاده از سی ستم سرمایش و گرمایش خودرو و دیگرعوامل
که مستقیمًا بر مصرف باتری خودرو تأثیرگذار است در نظر گرفته نشده
اسووت .با توجه به اینکه وضووعیت شووارژ یک باتری در خودروی برقی
بس ویار مشووابه صووفحه نمایش وضووعیت سوووخت در خودروهای احتراق
داخلی ا ست بنابراین و ضعیت شارژ اولیه باتری خودروها با ا ستفاده از
م صرف روزانه بنزین خودروهای معمولی قابل محا سبه ا ست .با برر سی
آماری مصووورف روزانه سووووخت بنزین مربوط به خودروهای موجود،
میتوان رفتار رانندگی مالکان خودروها را با دقت قابل قبولی در طول
روز مدلسووازی و شووناسووایی نمود و این در حالی اسووت که آمار واقعی
مصوورف انرژی الکتریکی خودروها بهدلیل ضووریب نفوذ پایین آنها فعالد
در د سترس نمیبا شد .در مدل بهد ستآمده مجموعه رفتارهای راننده
خودرو مثل م سافت روزانه طی شده ،سرعت رانندگی ،شیب م سیرهای
طی شده ،ا ستفاده از سی ستم سرمایش/گرمایش و غیره در قالب میزان
مصووورف روزانه سووووخت خودرو بیان میگردد .بنابراین میتوان گفت
درصووود بنزین باقی مانده در باک خودروهای معمولی با در نظر گرفتن
ت مامی عوا مل مؤثر بر میزان مصووورف خودرو ،م عادل میزان شوووارژ
باقیمانده در باتری خودروهای الکتریکی یا همان وضووعیت شووارژ اولیه
ا ست با این تفاوت که در صد م صرف برق و بنزین یک خودرو برای طی
مسافت یکسان برابر نبوده و باید در نظر گرفته شود .وضعیت شارژ اولیه
مرتبط با خودروهای برقی بهصورت معادله ( )4قابل محاسبه میباشد.
()4

الف -مدل مرسوم و قدیمی

d i  AER i

ب -مدل پیشنهادی بر اساس مصرف سوخت بنزین

SOCi0 = 1-PECi ×100%

 -4-2-2وضعیت اولیه شارژ

d i  AER i

مدلسازی احتماالتی تقاضای شارژ . . .

Daily Electric Consumption
PEC 
 100
Battery Capacity
i

که  PECi8برابر با درصود انرژی برق مصورفی خودرو میباشود .بهمنظور
تعیین درصود روزانه مصورف برق خودرو ،در اولین گام درصود انرژی یا
بنزین باقی ما نده در خودرو های معمولی را میتوان را با اسوووت فاده از
مصوورف روزانه سوووخت بنزین خودروها که آمار واقعی مصوورف روزانه
سوخت برای خودروها م شخص بوده و تابع احتمال آن در ق سمت قبل
محا سبه شده ا ست و همچنین با در نظر گرفتن ظرفیت باک خودروها
مطابق معادله ( )2محاسبه نمود.
()2

Daily Fuel Consumption
 100%
Fuel Capacity

PFCi 

که  PFCi9برابر با درصد مصرف سوخت در خودروهای معمولی میباشد.
در گام بعدی با برر سی خودروهای هیبریدی مختلف و مقای سه در صد
مصووورف خودروها برای دو حالت بنزینی و برقی در یک مسوووافت ثابت
 655مایل میتوان نتیجه گرفت که م صرف انرژی یک خودرو در حالت
برقی ب سیار متفاوت از م صرف بنزین برای طی همان م سافت یک سان
میبا شد که م صرف انرژی چند نمونه از خودروهای مر سوم در بازار نیز
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در جدول  8نشووان داده شووده اسووت .بنابراین جهت بررس وی بیشتر و
دقیقتر و با توجه به مراجع [ ]96 ،95و با در نظر گرفتن تعداد ز یاد
خودروی هیبریدی میتوان تابع احتمال مربوط به نسبت مصرف برق به
بنزین ( )REFCخودروهای هیبریدی را محا سبه نمود که با ا ستفاده از
تابع احت مال  Generalized Extreme Valueم طابق م عاد له ( )3و با
کمترین خطا قابل محا سبه ا ست .چگالی تابع احتمال مربوط به ن سبت
مذکور در شکل  8نشان داده شده است.

 -5-2-2انرژی موردنیاز برای شارژ باتری
انرژی مورد نیاز جهت شوووارژ مجدد هر خودرو بعد از ورود به منزل به
 SOCاولیه خودرو SOC ،نهایی و ظرفیت باتری خودرو بسوووتگی دارد.
این انرژی به صورت معادله ( )66قابل محاسبه میباشد .انرژی محاسبه
شده جهت شارژ خودروها از طریق شبکه توزیع برق و بر ا ساس سطح
شارژ موجود تأمین میشود.
()66

1
) (REFC   )   (1 k1
1  k





()3

1
k

ts  0



( REFC   ) 

  1 k





f  REFC  

i
Charger

که  Eiانرژی کل موردنیاز برای شارژ خودروی  iبرح سب

SOCif ،kWh

برابر با و ضعیت شارژ نهایی خودروها و  Ch arg erبرابر با راندمان باتری
i

.e

که  REFCنسوووبت مصووورف برق به بنزین و  σ ،µو  kبهترتیب برابر با
پارامترهای موقعیت ،مقیاس و فرم تابع توزیع مربوطه میباشند .و نهایتًا
در گام آخر میتوان و ضعیت شارژ خودروهای برقی را با اعمال ن سبت
مصرف برق به بنزین بهصورت معادله ( )65محاسبه نمود.
SOC 0i = 1-PEC i   1-REFC×PFC i 

()65

 SOC fi  SOC 0i   MaxDOD

Ci

Ei 

جدول  :2مصرف سوخت چند نمونه از خودروهای هیبریدی
مصرف بنزین

مصرف برق

)(gal/100 mile

)(kWh/100 mile

8/0

97

2016 Hyundai Sonata Plug-in Hybrid

نوع خودرو

شارژر خودروها که حداقل مقدار آن یعنی  %35فرض شده ا ست[.]98
قابل ذکر ا ست  MaxDOD10بر ا ساس ا سترات ی مدیریت توان داخلی
خودروها تعیین میگردد و باتریهای مرسوووم در بازار برای خودروهای
با کالس متفاوت مطابق جدول  9می باشووود[ .]99در این مقاله PDF
مربوط به ظرف یت باتری انواع مختلف خودروهای برقی مطابق معادله
( )68به صورت تابع احتمال نرمال مدل می شود که پارامترهای آن نیز
بر اسوووواس جدول  9تعیین میگردد .همچنین  MaxDODو SOCf
بهترتیب برابر  %25و  %655فرض میشود[.]97
جدول  :3مشخصات انواع مختلف خودروهای برقی []33
)CMAX (kWh

)CMIN (kWh

8/1

92

MARKET
SHARE

CLASS

2016 Audi A3 e-tron ultra

68

2

5/8

MICRO CAR

8/1

94

2016 Ford Fusion Energi Plug-in Hybrid

67

65

5/9

ECONOMY CAR

8/3

75

2016 Audi A3 e-tron

62

67

5/9

MID-SIZE CAR

9/6

93

2016 Cadillac ELR

89

63

5/9

LIGHT TRUCK/SUV

9/9

79

2016 Cadillac ELR Sport

9/2

03

2016 Mercedes-Benz S550e

7/8

03

2016 BMW X5 xDrive40e

7/3

13

2016 Porsche Cayenne S e-Hybrid

8/7

96

2016 Chevrolet Volt

()68

C max  C min
4

C 
i

C min  C max
,
2

C 
i

که  σc ،µcبهترت یب برابر با مقدار متوسوووط و انحراف مع یار تابع توزیع
نرمال مرتبط با هر کالس خودرو میباشند.
 -3-2تخمین تعداد خودروهای برقی در سیستم

0.3
0.25
0.2

0.1
0.05
0

25

23

21

19

17

15

13

11

9

REFC

شکل  :2نسبت مصرف برق به بنزین در خودروهای هیبریدی

Serial no. 82

PDF %

0.15

قبل از تعیین پروفیل شارژ خودروهای تجمیع شده الزم ا ست که تعداد
کل خودروهای برقی در س ویسووتم تعیین شووود .تعداد خودروهای برقی
موجود در سوویسووتم توزیع و برای ضوورایب نفوذ مختلف با اسووتفاده از
معادله ( )69بهدست میآید [.]64 ،3
()69

N PHEV  X Penetration  N Household  

که  NPHEVتعداد کل خودروهای برقی در شوووبکه Xpenetration ،درصووود
ضریب نفوذ خودروهای برقی (

PHEV
)Nhoeushold ،
V ehicle

تعداد خانوارها در

سویسووتم موردمطالعه و  Aتعداد متوسووط خودرو در هر خانه میباشوود.
بنابراین برای هر درصوودی از ضووریب نفوذ خودروها ،تعداد خودروهای
برقی در سیستم تحت تست مطابق معادله ( )69محاسبه خواهد شد.
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 -4-2تعیین پروفیل شارژ زمانی

 -3مدلسازی احتماالتی خودروهای برقی تجمیع شده با

پروفیل شارژ زمانی یک خودروی برقی بر اساس سه کمیت زمان ورود،

استفاده از روش برآورد نقطهای

زمان خروج و انرژی موردنیاز محاسووبه میشووود .همانطور که پیشتر

همانطور که قبالد ا شاره گردید روش مونتکارلو یک روش شبیه سازی

گفته شد ،فرض میگردد مالکان خودرو مایل ه ستند بهمحض ر سیدن

ب سیار مر سوم برای برر سی پدیدههای احتماالتی ا ست .این روش برای

به منزل ،خودروی خود را به برق وصووول نمای ند .بنابراین ز مان ورود

رسووویدن به همگرایی مطلوب نیاز به تکرار بسووویار زیاد دارد و ازاینرو

خودرو به منزل بهعنوان زمان شروع شارژ در نظر گرفته می شود .سطح

ب سیار زمانبر میبا شد .برخالف روش مونتکارلو ،روش برآورد نقطهای

توان شارژ به ساختار سیستم توزیع و نیز سیستم کنترل شارژر بستگی

یک روش تقریبی میبا شد که با دقت منا سب ،زمان محا سباتی پایینی

دارد و مدتزمان شووارژ باتری توسووط دو پارامتر مهم  Eiو سووطح توان

نیاز دارد .در این مقاله تقاضووای شووارژ خودروهای برقی با اسووتفاده از

شارژ موجود تعیین میگردد .بنابراین اگر زمان شروع شارژ م شخص

روش  )8m+6( PEMانجووام میشوووود .در این روش برای هر متغیر

با شد ،منحنی شارژ زمانی برای هر خودروی برقی با دقت منا سب قابل

تصادفی ورودی  9نقطه نماینده بنام  Concentrationمحاسبه میگردد.

محا سبه خواهد بود و سپس این روند برای همه خودروها تکرار خواهد

همچنین برای اعمال تأثیر هرکدام از نقاط در متغیر خروجی ،ضووورایب

شد .بنابراین برای هر خودروی برقی  iماتریس  Pichبهعنوان برنامه شارژ

وزنی مربوطه نیز محا سبه می شود .حال با ا ستفاده از این نقاط و تابع

آن خودرو و بهصورت ماتریس ( )67تعریف میگردد.

پخش بار که ارتباط بین ورودی و خروجی را م شخص میکند .میتوان

]) Pchi  [Pchi (1), Pchi (2),..., Pchi (t )..., Pchi (T

()67

که  Tدوره زمانی شارژ یعنی  87ساعت و  Pt i  0برابر با مصرف توان
خودروی iام در زمان

t

ا ست .در صورتیکه  tsiو  teiرا بهترتیب بهعنوان

زمان شوووروع (اتصوووال یا ورود خودرو) و پایان شوووارژ (خروج خودرو)
خودروی برقی  iفرض شود آنگاه فا صله زمانی بین  tsiو  teiبهعنوان بازه
زمانی موجود برای شارژ خودرو خواهد بود و در بیرون بازه مذکور اصوالد
باید  Pchi  0باشوود .بنابراین برای محاسووبه بار تجمیعی خودروها باید
برای هر خودروی برقی نموداری بهصووورت شووکل  9محاسووبه شووود .از
طرف دیگر

Ei

برابر انرژی موردن یاز برای شوووارژ خودروی iام بوده و

برابر با سووطح زیر نمودار شووکل  9میباشوود که با در نظر گرفتن زمان
شروع و پایان شارژ و نیز توان م صرفی خودرو برابر معادله ( )60خواهد
بود .قابل ذکر اسووت در حالت کنترلنشووده و با اتصووال خودرو به برق،

متغیر تصوووادفی خروجی را محاسوووبه نمود .در ادامه نحوه محاسوووبه
مشخصههای آماری متغیر خروجی بهصورت گامبهگام تشریح میشود.
 محاسبه kامین  concentrationمربوط به متغیر تصادفی ورودی xl
که مطابق معادله ( )61میباشد.
()61

که   l , kبرابر مکان اسوووتاندارد و   x , xبهترتیب برابر متوسوووط و

توزیع موجود شارژ میگردند.
)(kW

)Pt (Charge Level

Ei,t
Energy charged until
time instant t

)T (24 h
End time of charge

Time instant t

Start time of charge

انحراف معیار متغیرهای ت صادفی ورودی  xlمیبا شند  l , k .و ضرایب
وزنی مربوطه بهترتیب بهصووورت معادالت ( )64و ( )62قابل محاسووبه
است [.]6
()64

3 

.  l 4  l23 
4 


te

E i   Pchi (t )  t
t t s

) (3  k

) (1

l 3
2

l , k 

) (1)(3 k

) l , k (l 1  l 2

()62

w l ,k

قا بل ذکر اسوووت  l 3و  l 4بهترت یب برابر چولگی ( )skewnessو
کشیدگی ( )kurtosisمتغیر تصادفی ورودی میباشند.
 محا سبه پخشبار برای هر نقطه نماینده به صورت معادله ( )63که
راب طه غیرخطی بین متغیر های ورودی و خروجی برقرار میک ند.
شایان ذکر است تعداد کل نقطههای نماینده برابر  8mمیباشد.
) Z l ,s  LF (  x ,  x ,... Pl ,s ,...  x
()63
1

2

m

شکل  :3منحنی شارژ روزانه خودوری i

()60

l

l

باتری خودرو بر اسوواس حداکثر توان یا حداکثر سووطح توان سوویسووتم
Pti

)Pl , k  x l  l , k   x l , (l  1, 2,..., m and k  1, 2

که  Zl,sبردار متغیر تصادفی خروجی مربوط به نقطه  Pl,sمیباشد.
 معادله ( )63با فرض مقادیر متوسط برای همه متغیرهای ت صادفی
ورودی مجددًا اجرا میشوووود که ضووور یب وزنی این پخش بار نیز
بهصورت معادله ( )85میباشد.
) Z 0  LF ( x , x ,... x ,... x
m

که  Δtبرابر با گام زمانی مربوط به توان شووارژ خودرو برحسووب سوواعت
میباشد.

Serial no. 82

()85

l

2

1

m

1
w 0 1 
2

l 1 l 4  l 3
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بنووابراین در این روش  8m+6بووار پخشبووار اجرا میشوووود و
گشتاورهای آماری مربوط به متغیر خروجی به صورت معادله ()86
محاسبه میگردد.



()86

j

Z 0 

0

  w

j



2

m

E ( Z j )   w l , k  Z l , k 
l 1 k 1

فلوچارت روش پی شنهادی برای مدل سازی احتماالتی خودروهای برقی
در شکل  7نمایش داده شده ا ست .همچنین برای ارزیابی دقت روش
برآورد نقطهای میتوان از معادله ( )88اسوووتفاده نمود که در آن روش
مونتکارلو بهعنوان روش مرجع برای محاسبه خطا استفاده میشود.

  100%

()88

vi

 PEM
vi

MCv i

PEM



err 
vi

که مقدار متو سط متغیر خروجی  viبرای روشهای مونتکارلو و برآورد
نقطهای بهترتیب برابر  MCو  PEMمیباشد.
vi

vi

مدلسازی احتماالتی تقاضای شارژ . . .

 -4نتایج شبیهسازی
در این قسووومت تقاضوووای شوووارژ خودروهای برقی مرتبط با مدلهای
قدیمی و پی شنهادی محا سبه و تأثیر آن بر م شخ صههای مهم سی ستم
توزیع تحلیل میشوووود .بار شوووبکه بدون خودروهای برقی و نیز روش
مر سوم بهعنوان حاالت پایه برای مقای سه در نظر گرفته می شود .روش
پی شنهادی بر روی شبکه شعاعی  94با سه ت ست و ارزیابی میگردد
[ .]90درصووورتیکه توان ظاهری  0kVAبرای هر خانوار در نظر گرفته
شووود میتوان تعداد خانوارهای نقاط بار شووبکه را بر اسوواس توان نامی
مربو طه م حاسووو به کرد که برابر  018مشوووترک خانگی می باشووود.
درصووورتیکه متوسووط تعداد خودرو در هر منزل مسووکونی برابر 8/66
عدد فرض شوووود [ ،]91 ،64با توجه به ضوووریب نفوذ خودروهای برقی
میتوان تعداد خودروهای موجود در هر نقطه بار و تقاضوووای شوووارژ
مربوطه را محاسووبه نمود .در ادامه برای ارزیابی روش پیشوونهادی فرض
می شود که ضریب نفوذ خودروهای برقی  %05بوده و شارژ خودروها در
یک روز کاری تابستان انجام میشود.
 -1-4انرژی موردنیاز جهت شارژ خودروهای برقی




همانطور که قبالد اشاره گردید ،در روش پی شنهادشده برای مدل سازی
تجمیع خودروهای برقی سعی شده است که بر اساس مقاالت مختلف و

:

( l=1

گزارش های فنی موجود تمامی پارامترهای مؤثر بر تقاضوووای شوووارژ

)
E(Z)=0

خودروها در نظر گرفته شود .این پارامترها شامل م سافتهای مختلف
طیشووده با خودرو در طول روز ،سوورعت رانندگی روزانه ،اسووتفاده از
سی ستم تهویهمطبوع خودرو و غیره میبا شد .عوامل ذکر شده در قالب

Xl
)(ts , te , E , Pd

مصوورف روزانه سوووخت بنزین مدل میشوووند که باعث کاهش بیشتر
وضوووعیت شوووارژ خودرو و درنتیجه آن نیاز به انرژی الکتریکی بیشتر
جهت شووارژ مجدد دارد .چگالی تابع احتمال مربوط به کاهش وضووعیت
شوووارژ اولیه خودروها موقع ورود به منزل و نیز افزایش انرژی موردنیاز
جهت شارژ مجدد بر ا ساس نتایج شبیه سازی احتماالتی بهترتیب در
شکلهای  0و  1نمایش داده شده ا ست .با توجه به شکل  0میتوان
گفت که مقدار متوسط وضعیت شارژ خودروها با اعمال مدل پیشنهادی
بر اسوواس مصوورف بنزین کاهش بیشتری یافته و از مقدار  5/063به

l<m

l=l+1

 5/994ر سیده ا ست .بهعبارتدیگر ،پارامترهای مؤثر در م صرف باتری
خودرو مثل م صرف سی ستم تهویه مطبوع ،شیب م سیرهای طی شده،
سوورعت رانندگی و غیره باعث کاهش بیشتر وضووعیت شووارژ خودروها
میشووود .کاهش وضووعیت شووارژ خودروها باعث افزایش انرژی موردنیاز
جهت شارژ مجدد آنها میگردد که در شکل  1برای مدل مرسوم و نیز
مدل پیشوونهادی ارائه ش وده اسووت .با توجه به شووکل میتوان گفت که

شکل  :4فلوچارت روش پیشنهادی برای مدلسازی احتماالتی
خودروهای برقی تجمیعشده

Serial no. 82

مقدار متو سط انرژی روزانه م صرفی خودروها برای مدلهای مر سوم و
پیشنهادی بهترتیب برابر  2/05kWhو  65/17kWhمیباشد.
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µ=0.337

پی شنهادی مقدار توان م صرفی بیشتری از مدل مر سوم دارد .بنابراین
میتوان گفت اگرچه متوسط مقدار بار شبکه در حضور خودروهای برقی
افزایش یافته ا ست ولی در صد افووووزایش آن در ساعات پیکبار یعنی
 62-85ع صر بیشتر از سایر ساعات روز بوده ا ست .ازاینرو در ادامه،
 TAPCشبکه در ساعات پیکبار با جزئیات ت شریح میگردد .مقای سه
مقدار  TAPCبین روش های مونت کارلو و برآورد نقطهای در سووواعات
مختلف روز و بر اسووواس مدلهای مختلف تجمیع خودروهای برقی در
جدول  7ارائه شده ا ست .با توجه به جدول مذکور میتوان گفت ،برای
مدلهای مختلف ،حداکثر خطای نسوووبی محاسوووبه شوووده برای مقدار
متو سط  TAPCبرابر  %5/90میبا شد .همچنین تابع احتمال مربوط به
مقدار  TAPCدر سووواعت  63عصووور (سووواعت پ یک بار) که توسوووط
تران سفورماتور شبکه تغذیه می شود و با ضریب نفوذ  %05خودروهای
برقی در شکل  2ن شان داده می شود که برای مدلهای پایه ،قدیمی و
پیشووونهووادی مقوودار متوسوووط  TAPCبووهترتیوب برابر ،6/39MVA
 8/08MVAو  8/19MVAمیباشوود .قابل ذکر اسووت با توجه به شووکل
مذکور میتوان برای مدل های مختلف مرتبط با خودرو ها ،احت مال
ا ضافهبار شدن تران سفورماتور را تعیین نمود که برای مهند سان طراح
شووبکه نیز بس ویار مهم و مفید خواهد بود .بدینمنظور این احتمال را با
عبارت  UI%نمایش داده و برای محاسبه آن میتوان سطح زیر منحنی
تابع احتمال مربوطه را محا سبه نمود .نتایج بهد ستآمده ن شان میدهد
که احتمال اضوووافه بار شووودن ترانسوووفورماتور از ظرف یت نامی یعنی
 8/0MVAبرای مدلهای پایه ،مر سوم و پی شنهادی بهترتیب برابر ،%5
 %45/1و  %33/3میباشوود .این احتمال با در نظر گرفتن  %35ظرفیت
نامی ترانسووفورماتور یعنی  8/80MVAبرای مدلهای پایه ،مرسوووم و
پیشنهادی ،بهترتیب برابر  %33/3 ،%5و  %655میباشد.

100

Old-Model

50

Fuel-Model

PDF %

µ=0.519

مدلسازی احتماالتی تقاضای شارژ . . .

0
0.5

0.6

0.4

)SOC0 (%

0.3

شکل  :5چگالی تابع احتمال مربوط به وضعیت شارژ اولیه خودروها بر
اساس مدلهای مختلف
Old-Model

Fuel-Model

µ=10.64

µ=8.50

2

PDF %

1
0
10.5

12.5

6.5

8.5
)EPEV (kWh

شکل  :6چگالی تابع احتمال مربوط به انرژی روزانه مورد نیاز یک
خودرو بر اساس مدلهای مختلف

 -2-4مصرف توان ظاهری کل شبکه ()TAPC11
مقدار متوسط مصرف توان ظاهری کل شبکه برای حاالت پایه ،مرسوم
و پیشنهادی در شکل  4ارائه شده است .همانطور که از شکل مشخص
میباشود برای مدلهای مختلف ،حضوور خودروهای برقی باعث افزایش
 TAPCو نیز جابهجایی پیکبار شووبکه به اوایل شووب شووده اسووت .زیرا
ز مان ورود خودرو ها به منزل و ز مان پ یک شوووب که تقری بًا همز مان
میباشد .همچنین با توجه به بحثهای انجام شده مشاهده میگردد که
مقدار متوسووط  TAPCدر مدلهای مختلف در بازه زمانی  3-66صووبح
یک سان میبا شد و این در حالی ا ست که در ساعات پیکبار مدلهای
Fuel-Model

No-PHEV

Old-Model

1

)µTAPC (MVA

2

0
24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

)Time of Day (hour

شکل  :7مقدار متوسط مربوط به توان مصرفی ظاهری کل شبکه بر اساس مدلهای مختلف تجمیع خودروها
جدول  :4مقایسه مقادیر متوسط و انحراف معیار پارامتر  TAPCبین روشهای مونتکارلو و برآورد نقطهای در ساعات مختلف روز و بر اساس
مدلهای مختلف تجمیع خودروهای برقی
FUEL
MODEL

Serial no. 82

12 PM
OLD
MODEL

NO
PHEV

FUEL

6 PM
OLD

MODEL

MODEL

)TAPC (MVA
12 AM
OLD
FUEL
NO
MODEL
MODEL
PHEV

NO
PHEV

FUEL

6 AM
OLD

MODEL

MODEL

Times
NO
PHEV

Methods

5/0253 5/0224 5/0372 6/9874 6/9381 6/7012 6/2963 8/8329 8/7398 6/8052 6/2851 6/2147

MC: µ

5/0254 5/0240 5/0374 6/9880 6/9397 6/7185 6/2983 8/9571 8/7229 6/8058 6/2800 6/2108

PEM: µ

5/5572 5/5518 5/5545 5/5532 5/5642 5/5808 5/5681 5/5756 5/5714 5/5656 5/5836 5/5881

MC: σ

5/5571 5/5574 5/5546 5/5532 5/5622 5/5811 5/5650 5/5796 5/5900 5/5540 5/5826 5/5632

PEM: σ

5/5922 5/6323 5/5653 5/6103 5/5162 5/9062 5/5054 5/8416 5/6334 5/5056 5/8113 5/6600

Err: µ %
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Old-Model

Fuel-Model

مدلسازی احتماالتی تقاضای شارژ . . .

No-PHEV

خودروهای برقی با در نظر گرفتن مدلهای مختلف تأثیر ملموسوووی بر
ول تاژ شوووب که حتی در بازه ز مانی پ یک بار نداشووو ته اسوووت .زیرا
جبرانکنندههای متعددی در پ ست ف شارقوی و نیز شبکه توزیع وجود
دارند که مانع تخطی ولتاژ از مقادیر موردقبول در شوووبکه میشووووند.
برخالف دیگر پارامترهای شوووبکه و بر اسووواس روش احتماالتی برآورد
نق طهای میتوان گ فت که حتی با حضوووور خودرو های برقی ،م قدار
متوسط ولتاژ ،در بدترین نقطه بار شبکه مطابق جدول  0تغییرات بسیار
کمی در سوووا عات مختلف روز دارد .با تو جه به جدول  0و بررسوووی
خطاهای نسبی محاسبه شده میتوان گفت که روش برآورد نقطهای در
مقایسووه با روش مرجع مونتکارلو دقت قابل قبولی دارد .برای بررسووی
دقیقتر و م قایسوووه مدل های مختلف تجمیع خودرو های برقی ،تابع
احتمال مربوط به پارامتر ( MVD12حداکثر درصد افت ولتاژ) در بدترین
نقطه بار شبکه در ساعت  ( 63ساعت پیکبار) در شکل  65ن شان داده
شده است .با توجه به شکل مذکور میتوان احتمال تخطی ولتاژ بدترین
نقطه بار شبکه را از مقادیر استاندارد  ±65درصد برای مدلهای مختلف
خودروهای برقی محا سبه نمود .نتایج ن شان میدهد که با فرض ضریب
نفوذ  %05خودروها در شوووبکه ،احتمال تخطی ولتاژ مربوط به نقطه بار
 476از محدوده اسووتاندارد  ±65درصوود در سوواعت  63برای مدلهای
پا یه ،قدیمی و پیشووون هادی بهترت یب برابر  %33/33 ،%5/67و %655
میباشد.

µ=1.94

µ=2.52

30
25

µ=2.63

15

Rated Limit:
2.25 MVA

10

PDF %

20

5
0
2.9

2.5

2.7

2.1

2.3

1.7

1.9

)TAPC (MVA

شکل  :8چگالی تابع احتمال مربوط به پارامتر  TAPCدر ساعت 11
عصر بر اساس مدلهای مختلف تجمیع خودروها

 -3-4ولتاژ شبکه
یکی از مهمترین م سائل مرتبط با خودروهای برقی در شبکههای توزیع
مربوط به افت ولتاژ در نقاط انتهایی شبکه میباشد .در شکل  3با فرض
ضووور یب نفوذ  %05خودروهای برقی ،مقدار متوسوووط ولتاژ مربوط به
بدترین نق طه بار شوووب که (یعنی  )Node: 476در طول روز و برای
مدلهای مختلف مرتبط با خودروهای برقی نشان داده شده است .برای
نقاط دیگر شووبکه نیز میتوان شووکل مشووابهی تعیین نمود .با توجه به
شوووکل مذکور میتوان گفت ،اگرچه حداکثر افت ولتاژ در بازه زمانی
پیکبار شووبکه رم میدهد ولی واقعیت این اسووت که تقاضووای شووارژ
Fuel-Model

No-PHEV

Old-Model

0.98
0.96
0.94
0.9
0.88

)µV.741 (P.U

0.92

0.86
0.84
0.82
24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

)Time of Day (hour

شکل  :1مقدار متوسط ولتاژ مربوط به دورترین نقطه بار ( )V.741بر اساس مدلهای مختلف تجمیع خودروها
جدول  :5مقایسه مقادیر متوسط و انحراف معیار ولتاژ  V.741بین روشهای مونتکارلو و برآورد نقطهای در ساعات مختلف روز و بر اساس
مدلهای مختلف تجمیع خودروهای برقی
)V-741 (P.U
FUEL
MODEL

12 PM
OLD
MODEL

NO
PHEV

FUEL

6 PM
OLD

MODEL

MODEL

NO
PHEV

FUEL

12 AM
OLD

MODEL

MODEL

NO
PHEV

FUEL

6 AM
OLD

MODEL

MODEL

Times
NO
PHEV

5/3489 5/3485 5/3464 5/3917 5/3998 5/3950 5/3698 5/2361 5/2284 5/3932 5/3692 5/3661

Serial no. 82

Methods
MC: µ

5/3481 5/3486 5/3467 5/3913 5/3992 5/3959 5/3695 5/2354 5/2289 5/3759 5/3675 5/3684

PEM: µ

5/5565 5/5565 5/5566 5/5585 5/5587 5/5583 5/5581 5/5570 5/5508 5/5585 5/5576 5/5578

MC: σ

5/5553 5/5553 5/5568 5/5587 5/5581 5/5594 5/5581 5/5593 5/5500 5/5564 5/5574 5/5593

PEM: σ

5/5898 5/5533 5/5880 5/5016 5/5160 5/5808 5/5876 5/5318 5/5730 5/5732 5/5641 5/6604

Err: µ %
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Old-Model

Fuel-Model

مدلسازی احتماالتی تقاضای شارژ . . .

No-PHEV

()89

2

µ=9.16

1.5

µ=12.50

1

PDF %

µ=11.90

0
11.5

13.5

n N n

که  nبرابر اسووت با شووماره نقطه بار شووبکه t ،برابر با گام زمانی مورد
مطالعه V t (n ) ،و )  V t (nبهترت یب برابر با مؤلفه منفی و مثبت ولتاژ
مربوط به نقطه بار  nدر گام زمانی  tو  VUItبرابر با متوسووط شوواخص
نامتعادلی ولتاژ در گام زمانی  tمیباشوود .در شووکل  66متوسووط مقدار
نامتعادلی ولتاژ شبکه در حضور خودروهای برقی نشان داده شده است.
با توجه به شکل مشخص میباشد که شاخص نامتعادلی ولتاژ در شبکه
با ورود خودرو های برقی افزایش یاف ته اسوووت .زیرا خودرو های برقی
بهصورت بارهای تکفاز تصادفی میباشند که منجر به افزایش نامتعادلی
بارهای مرتبط با فازهای مختلف شووبکه میشوووند .مشووابه پارامترهای
دیگر شوووب که ،برای ارز یابی روش برآورد نق طهای ،میتوان م قادیر
محا سبه شده برای پارامتر  VUIبر ا ساس مدلهای مختلف خودروهای
برقی را با روش مرجع مونتکارلو مطابق جدول  1مقایسوووه نمود .نتایج
بهدسووتآمده بیانگر این واقعیت اسووت که روش برآورد نقطهای خطای
ب سیار ناچیزی ن سبت به روش تکراری و زمانبر مونتکارلو دارد .نهایتًا
با فرض ضووور یب نفوذ  %05خودروهای برقی ،تابع احتمال مربوط به
پارامتر  VUIدر سوواعت  63برای مدلهای مختلف خودروهای برقی در
شکل  68با هم مقایسه شدهاند .شکل مذکور نشان میدهد که برخالف
دیگر پارامترهای مهم شووبکه ،مدلهای مختلف ارائه شووده برای تجمیع
خودروها تأثیر چندانی بر روی شووواخص نامتعادلی ولتاژ ندارند .این
شاخص برای حالت پایه حدود  %6/60و برای دیگر مدلهای معرفیشده
حدود  %6/0میباشد.

0.5

9.5

) V t (n
)
t
)  (n

 (V

1
Nn

VUI t 

7.5

)MVD (%

شکل  :11چگالی تابع احتمال مربوط به پارامتر  MVDدر ساعت 11
عصر بر اساس مدلهای مختلف تجمیع خودروها

 -4-4شاخص نامتعادلی ولتاژ ()VUI13
نامتعادلی ولتاژ در کنار اضووافه و یا افت ولتاژ یکی از مشووکالت کیفیت
ولتاژ میباشد بهطوریکه بهعنوان یک پدیده شایع در شبکههای قدرت
سهفاز شناخته می شود .ازجمله عوامل نامتعادلی ولتاژ میتوان از توزیع
نامتوازن بارهای تک فاز در شوووبکه سوووه فاز ،امپدانس های نامتقارن
سیمپیچی ترانسفورماتورها ،بانکهای ترانسفورماتوری با اتصاالت ستاره
باز و یا مثلث باز ،جابه جایی ناکامل خطوط انتقال قدرت ،فیوزهای
معیوب در بانکهای خازنی و غیره نام برد .با توجه به اینکه تقاضای بار
م شترکین در ح ضور خودروهای برقی به صورت تکفاز و متغیر با زمان
میباشووود بنابراین اسوووتفاده از شووواخص نامتعادلی ولتاژ برای ارزیابی
مدلهای مختلف خودروهای برقی ب سیار سودمند ا ست .شاخص VUI
(نامتعادلی ولتاژ) بر اسووواس منابع [ ]92 ،94بهصوووورت معادله ()89
تعریف میشود.

Old-Model

Fuel-Model

1.8

No-PHEV

1.3

)µVUI (%

0.8
0.3
24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

-0.2

)Time of Day (hour

شکل  :11مقدار متوسط شاخص نامتعادلی شبکه بر اساس مدلهای مختلف تجمیع خودروها
جدول  :6مقایسه مقادیر متوسط و انحراف معیار پارامتر  VUIبین روشهای مونتکارلو و برآورد نقطهای در ساعات مختلف روز و بر اساس
مدلهای مختلف تجمیع خودروهای برقی
)VUI (%

FUEL
MODEL

Serial no. 82

12 PM
OLD
MODEL

NO
PHEV

FUEL

6 PM
OLD

MODEL

MODEL

NO
PHEV

FUEL

12 AM
OLD

MODEL

MODEL

NO
PHEV

FUEL

6 AM
OLD

MODEL

MODEL

Times
NO
PHEV

Methods

5/9005 5/9151 5/9197 5/2829 5/2453 5/3518 6/5329 6/9059 6/7189 6/4214 6/5278 6/6661

MC: µ

5/9056 5/9023 5/9139 5/2835 5/2072 5/3543 6/6650 6/9203 6/7037 6/4447 6/5477 6/5396

PEM: µ

5/5805 5/5834 5/5965 5/5037 5/5130 5/5274 5/5404 5/6742 5/6128 5/5078 5/6715 5/6061

MC: σ

5/5816 5/5955 5/5967 5/5748 5/5226 5/5374 5/5160 5/6768 5/8529 5/5763 5/6915 5/6876

PEM: σ

6/9251 5/7113 5/1941 5/5477 6/2057 5/6353 6/6665 8/1934 5/6328 6/6169 5/3559 6/1144

Err: µ %
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Fuel-Model

No-PHEV

Old-Model

µ=1.15

µ=1.52

6
5

µ=1.55

3

PDF %

4

2
1
0
1.6

2.1

0.6

1.1
)VUI (%

شکل  :12چگالی تابع احتمال مربوط به پارامتر  VUIدر ساعت  11عصر
بر اساس مدلهای مختلف تجمیع خودروها

 -5-4تحلیل حساسیت مربوط به مدلسازی
در قسوومتهای قبلی تمامی شووبیهسووازیها با فرض ضووریب نفوذ %05
خودروهای برقی و متوسووط پروفیل مصوورف خانوارها در روزهای کاری
تابسووتان انجام شووده اسووت .با توجه به اینکه ضووریب نفوذ خودروهای
برقی در شبکههای توزیع مختلف ممکن ا ست متفاوت باشد و ازآنجاکه
ضریب نفوذ مختلف خودروها منجر به نتایج شبیه سازی کامالد متفاوت
میشووود لذا الزم اسووت که در ادامه تحلیل حسوواس ویت مرتبط با تأثیر
ضرایب نفوذ مختلف خودروها بر مشخصههای مهم شبکه توزیع در نظر
گرفته شوووود .بدینمنظور در این مقاله ،تأثیر خودروهای برقی بر روی
شبکه توزیع در ساعت ( 63زمان پیکبار) برای ضرایب نفوذ 5-%655
در گامهای  %85تحلیل میشوووود .در جدول  4نتایج احتماالتی مربوط
به پارامترهای مهم شبکه برای ضرایب نفوذ مختلف خودروها در ساعت
 63ارائه شده ا ست .با توجه به جدول مذکور ،ب سیار وا ضح ا ست که
تمامی پارامترهای شبکه با افزایش ضریب نفوذ خودروها بدتر شدهاند.

مدلسازی احتماالتی تقاضای شارژ . . .

همچنین مدل های مختلف مربوط به تجمیع خودرو های برقی رف تار
مشووابهی در ضوورایب نفوذ مختلف دارند .ضووریب نفوذ باالتر خودروهای
برقی منجر به افزایش بیشتر مصرف توان کل شبکه میشود .ازاینرو با
افزایش ضوووریب نفوذ خودروها در شوووبکه احتمال اضوووافهبار شووودن
ترانسووفورماتور شووبکه بیشتر میشووود .این احتمال با پارامتر UITAPC
نشوووان داده شوووده که برای مدلهای مختلف تجمیع خودروها متفاوت
بوده و در جدول  4ارائه شده ا ست .شرایط م شابه برای حداکثر افت
ولتاژ شبکه روی میدهد که با پارامتر  UIMVDن شان داده شده ا ست.
مطابق با جدول  4میتوان گفت ،ترانسوووفورماتور شوووبکه تقری بًا برای
ضرایب نفوذ  %05به باال دچار ا ضافهبار خواهد شد .افت ولتاژ شبکه با
افزایش ضریب نفوذ خودروها بدتر می شود و افت ولتاژ بیشازحد باعث
اختالل در عملکرد تجهیزات برقی خانگی میگردد .شوواخص نامتعادلی
ولتاژ نیز م شابه دیگر پارامترهای شبکه با افزایش ضریب نفوذ خودروها
افزایش مییابد .زیرا افزایش تقاضووای شووارژ خودروها تقریبًا بهصووورت
نامساوی بین فازهای شبکه اعمال میگردد و این توزیع نامساوی باعث
افزایش شاخص نامتعادلی ولتاژ در شبکه میشود.
شایان ذکر ا ست تحلیلهای باال برای پروفیل م صرف خانوارها در
روزهای کاری زم ستان نیز قابل انجام ا ست که نتایجی م شابه جدول 4
خواهد دا شت .تفاوت این ا ست که در مدل پی شنهادی ،م صرف روزانه
بنزین خودروها در فصوول زمسووتان جایگزین مصوورف آنها در تابسووتان
میگردد .با فرض ضوورایب نفوذ مختلف برای خودروهای برقی ،میتوان
پارامترهای مهم شبکه را بر اساس روش احتماالتی برآورد نقطهای برای
روشهای مختلف مدلسووازی تجمیعی خودروها در سوواعت  63مطابق
جدول  2م حاسووو به نمود .با تو جه به جدول های  4و  2میتوان
نتیجهگیری کرد که برای مدل پیشووونهادی ،پارامترهای شوووبکه برای
فصول تابستان و زمستان بهطور متوسط بهترتیب تا  %1و  %7نسبت به
مدل قدیمی و مرسوم افزایش داشتهاند.

جدول  :7نتایج احتماالتی مربوط به مقادیر متوسط پارامترهای شبکه توزیع در فصل تابستان بر اساس مدلهای مختلف تجمیع خودروها و
ضرایب نفوذ متفاوت آنها در ساعت  11عصر
FUEL
MODEL

)UIMVD (%
OLD
MODEL

FUEL

)UITAPC (%
OLD

MODEL

5/89

MODEL

)CHARACTERISTICS OF THE NETWORK (µ
)µVUI (%
FUEL
OLD
FUEL
MODEL

5

MODEL

MODEL

6/67

)µTAPC (MVA

)µMVD (%

OLD

FUEL

OLD

MODEL

MODEL

MODEL

6/37

3/60

PHEV
PENET.
NO-PHEV

5/33

5/34

6/55

5/37

6/91

6/98

66/53

65/47

8/94

6/55

6/55

6/55

6/55

6/00

6/77

68/70

66/42

8/19

8/06

6/55

6/55

6/55

6/55

6/11

6/03

69/92

68/30

8/24

8/40

6/55

6/55

6/55

6/55

6/29

6/49

67/26

69/39

9/69

8/30

90%

6/55

6/55

6/55

6/55

6/23

6/42

60/82

67/97

9/84

9/50

100%

 -5نتیجهگیری
در این مقاله با ا ستفاده از اطالعات ثبت شده برای م صرف روزانه بنزین
خودروهای معمولی که در دسوووترس می باشوووند ،روش جد یدی برای

Serial no. 82

8/95

30%
50%
70%

تخمین رفتارهای رانندگی و محاسووبه وضووعیت شووارژ اولیه خودروهای
برقی پیشوونهاد گردید .روش ارائهشووده باعث افزایش تقاضووای شووارژ
خودروهای برقی شوووده و بسووویاری از موارد مؤثر بر تقاضوووای شوووارژ
خودروهای برقی که در مقاالت مختلف در نظر گرفته نشوووده اسوووت را
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متوسط باعث افزایش پارامترهای شبکه برای فصول تابستان و زمستان
. نسبت به مدل قدیمی و مرسوم میشود%7  و%1 بهترتیب تا

 همچنین با توجه به رفتار احتماالتی تقاضووای شووارژ.پوشووش میدهد
 مدل،خودروهای برقی و تقاضوووای بار مشوووترکین در شوووبکه توزیع
احتماالتی تجمیع خودروها و ارزیابی تأثیر آن بر پارامترهای مهم شبکه
 روش.توزیع بر اساس روش احتماالتی برآورد نقطهای پیشنهاد میگردد
 مورد ارزیابی قرارIEEE  باسوووه94 مذکور از طریق سووویسوووتم توزیع
 نتایج نشوووان میدهد که اسوووتفاده از روش برآورد نقطهای با.میگیرد
 دقت قابل قبولی نسبت به روش مونتکارلو،داشتن بار محاسباتی کمتر
 همچنین برای شوووبکه تحت تسوووت میتوان نتیجهگیری کرد که.دارد
 بهطور،مدل احتماالتی پیشووونهادشوووده برای تجمیع خودروهای برقی

 نتایج احتماالتی مربوط به مقادیر متوسط پارامترهای شبکه توزیع در فصل زمستان بر اساس مدلهای مختلف تجمیع خودروها و:8 جدول
 عصر11 ضرایب نفوذ متفاوت آنها در ساعت
PHEV
PENET.

µTAPC (MVA)

µMVD (%)

OLD

FUEL

OLD

MODEL

MODEL

MODEL

8/53

NO-PHEV

CHARACTERISTICS OF THE NETWORK (µ)
µVUI (%)
UITAPC (%)
FUEL
OLD
FUEL
OLD
FUEL
MODEL

MODEL

3/24

MODEL

MODEL

6/89

MODEL

UIMVD (%)
OLD

FUEL
MODEL

MODEL

5/55

83/87

30%

8/71

8/09

66/03

68/56

6/79

6/72

6/55

6/55

6/55

6/55

50%

8/45

8/25

68/12

69/52

6/00

6/17

6/55

6/55

6/55

6/55

70%

8/39

9/51

69/25

67/96

6/49

6/25

6/55

6/55

6/55

6/55

90%

9/60

9/99

67/25

60/14

6/22

6/39

6/55

6/55

6/55

6/55

100%

9/84

9/70

60/95

61/68

6/20

6/33

6/55

6/55

6/55

6/55

[11] S. Wencong and C. Mo-Yuen, "Performance Evaluation of an
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