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 حضور گسترده انواع منابع تولیدات پراکنده و خودروهای الکتریکی در شبکههای توزیع میتواند چالشها و فرصتهای گونااگونی را بارای:چکیده
 چالشهایی در راستای عملکرد فنی و اقتصادی شبکههای برق و فرصتهایی برای بهکارگیری آنها بهعنوان یک منبع انرژی.شبکه برق ایجاد نماید
 بر این اساس در این مقاله یک چارچوب برنامهریزی دومرحلهای بهمنظور مدیریت همزمان تعداد زیادی خودروی الکتریکی و منابع تولید.الکتریکی
پراکنده با مالکیت خصوصی در مرحله اول با هدف افزایش سود خودروهای الکتریکی و منابع تولید پراکنده و درنهایت با هدف کاهش هزیناههاای
 از شابکه نموناه5  چارچوب برنامهریزی پیشنهادی بر روی یک شبکه توزیع متصلشده به باس.بهرهبرداری معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است
 نتاایج نشاان دادهاناد کاه. استفاده شده اساتCPLEX  جهت حل مسئله و انتخاب جواب بهینه از روش بهینهسازی. آزمایش شده استRBTS
،مدیریت مناسب خودروهای الکتریکی و منابع تولید پراکنده بهعنوان یک نهاد کارآمد موجب بهرهمندی اقتصادی صااحبان خودروهاای الکتریکای
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Abstract: The widespread growing of the distributed generation (DG) and electric vehicles (EVs) in distribution networks could be a
variety of challenges and opportunities for the electricity network. Despite of arising various technical and economic challenges in
distribution networks, these two important events can provide opportunities as electrical energy resources. Accordingly, in this paper,
a two-stage scheduling framework has been presented and investigated to manage a large number of electric vehicles in the presence
of DGs firstly with the aim of increasing the profits of electric vehicles and DGs and ultimately aimed at reducing operating costs.
The proposed scheduling framework is tested on a distribution network connected to 5 bus RBTS system. In order to solve the
problem and choose the best solution the CPLEX optimization method is used. The results show that by proper management of
electric vehicles and distributed generation resources as an efficient tool, the owners of electric vehicles, distributed generation
resources and network all can benefit.
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- 1مقدمه
در کشورهایی با اقتصاد شکوفا ،شبکههای توزیع برق نقش بسیار مهمی
در تأمین بارهای الکتریکی مهم و صنعتی بازی میکنند .در چند ساال
اخیر شاهد ظهور و بروز تکنولوژیهای مختلفی هستیم کاه دیادگاه را
نسبت به نحوه تولید ،انتقال و تحویل آن به متقاضیان انرژی الکتریکای
تغییر داده است .فنّاوریهاایی مانناد تولیادات پراکناده و خودروهاای
الکتریکی .در نظر گرفتن ایان دو رویاداد مهام در شابکههاای توزیاع
میتواند چالشها و فرصتهای گونااگونی را بارای شابکه بارق ایجااد
نماید .مطالعات مختلف نشان داده است شبکههای توزیاع باهشادت از
نفوذ باالی خودروهای الکتریکی که بهصورت ناهماهنگ شارژ و دشاارژ
میشوند لطمه خواهند دید .این تأثیرات میتواند شامل افزایش بیشینه
بار ،افزایش تلفات ،کاهش در ولتاژ و ضریب بار سیستم و  ...باشد [.]1
پژوهشهای مختلاف نشاان دادهاناد راهحال اصالی ایان تاأثیرات
نامناسب ایجاد یک پروساه هماهناگ بارای شاارژ و دشاارژ خودروهاا
میباشد [ .]2در ادامه به پارهای از تحقیقات صورتگرفته در این زمینه
اشاره میشود .در مرجع [ ]9سیساتم کنترلای بارای همااهنگی شاارژ
خودروها ارائه شده است .هدف از این روش ،شارژ در ساعات کمباری با
قیمت پایین انرژی و هم زمان تأمین محدودیتهای فنای شابکه باوده
است .برای تصمیمگیری در این سیستم از روشهای جستجو و شابکه
عصبی استفاده شده است .مرجع [ ]9در ابتدا به تاأثیر شاارژ و دشاارژ
خودروهای الکتریکی بر شبکه توزیع پرداخته است .سپس در این مقاله
نشان داده شده است که میتاوان باا کنتارل مناساب شاارژ و دشاارژ
خودروها ولتاژ و پرشدگی خطوط را کنترل کرد .همچنین با کنترل این
موضوع میتوان تعداد خودروهای بیشتری را در شابکه بادون نیااز باه
تقویت شبکه وارد نمود .در [ ]5روش فازی هماهنگکاردن بارخط 1در
شبکه توزیع هوشمند موردتوجه قرار گرفته اسات .هادف از ایان روش
کاهش هزینه کلی تولیاد انارژی و تلفاات شابکه باوده اسات .در ایان
مطالعه تأثیر درجههای مختلف نفوذ خودروها بر شااخ هاای ماذکور
مورد بررسی قرار گرفته است.
در مراجااع [ ]1و [ ]8بااه بررساای فناای و اقتصااادی تااأثیر ورود
خودروهای الکتریکی بر شبکه برق ایاالت متحده آمریکا پرداخته شاده
است .این مقاالت نشان میدهند که افزایش ورود خودروهاا مایتواناد
باعث دشواری در کار بهرهبردار شبکه شده و قابلیت اطمینان شابکه را
پایین بیاورد .در این مقاالت استفاده از برناماهریازی شاارژ هوشامند و
همچنین قابلیت  V2G2بهعنوان روش غلبه بر این مشکل پیشنهاد شده
است .در [ ]1و [ ]4باا اساتفاده از انتخااب بهیناه محادوده پارکیناگ
خودروهای الکتریکی در ساعات بهرهبرداری و نیز برنامهریازی شاارژ و
دشارژ خودروها به بهبود اهدافی همچون میازان انارژی تاأمین نشاده،
وضعیت ذخیره بهرهبارداری ،بهارهوری ریزشابکه ،قابلیات اطمیناان و
کاهش کلیدزنی پرداختاه شاده اسات .مرجاع [ ]11باه مسائله تاأثیر
خودروهای الکتریکی بر قابلیت اطمینان شبکه توزیع پرداخته است .در
این مطالعه تجمیعکنندهها بهصورت ایستگاههای تعویض باتری در نظر
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گرفته شده اند .در اینجا از الگوریتمی استفاده شده اسات کاه زماان را
بااهنحااوی بااه بااازههااای مختلااف تقسایم مایکنااد کاه نوسااانات بااار
قابلچشمپوشی باشد .بهتبع آن در هر بازه تابع توزیع احتماالتی انرژی
باتریها با در نظر گرفتن الگوی تعویض باتری رانندگان لحاظ گردیاده
است .در این مقاله ،رفتار رانندگان برمبنای رفتار آنها در ایستگاههاای
پمپبنزین در نظر گرفته شده است .مطالعه بر روی سیساتم  99باساه
 IEEEصورت پذیرفته است [.]11
مرجع [ ]11روشی را بهمنظور بررسی تأثیر خودروهاای برقای بار
میزان سرمایهگذاری و تلفات شبکه توزیع ارائه نموده است .مطالعات بر
روی دو ناحیه شهری و روستایی انجام پذیرفته است .نتایج این مطالعه
حاکی از آن است که شارژ خودروهای برقی در سااعات پیاک موجاب
افزایش  14درصدی هزینههای سرمایهگذاری خواهد شد درحالیکه باا
شارژ مناسب خودروها در ساعات کمباری این هزینههاا حادود 81-11
درصااد کاااهش خواهنااد یافاات .در مرجااع [ ]12شااارژ هوشاامندانه و
غیرهوشمندانه خودروهای الکتریکی در سیستم قدرت آینده با استفاده
از مدلی که برنامهریزی مشاارکت واحادها را بهیناه ماینمایاد ،ماورد
بررسی قرار گرفته اسات .نتاایج ایان مطالعاه حااکی از آن اسات کاه
شارژ/دشارژ هوشمندانه خودروهاا بسایار اقتصاادیتار از شاارژ/دشاارژ
غیرهوشمندانه میباشد.
نویسندگان [ ]19با هدف کمینهکردن تلفات شبکه توزیع به ارائاه
یک روش متمرکز برای کنتارل شاارژ خودروهاای الکتریکای هیبریاد
می پردازند .بدین منظور ،با معرفی ساختار مسئله بهینه ساازی کنتارل
شارژ متمرکز با هدف کمینهکردن تلفات ،نشان داده میشود که کنترل
شارژ متمرکز میتواند نهتنهاا تلفاات را در شابکه کااهش دهاد بلکاه
ضریب بار آن را نیز افزایش میدهد .نتیجه مهم دیگری که نویسندگان
این مقاله بر آن تأکید می نمایناد ایان اسات کاه اجارای یاک برناماه
مدیریت شارژ با تابع هدف کمینهکردن تلفات میتواناد پروفیال ولتااژ
شاابکه را نی از در ش اینههااای مختلااف بهبااود دهااد .در مرجااع [،]19
هماهنگ کننده 9باا اجارای یاک مسائله بهیناهساازی باا تاابع هادف
کمینهکردن هزینههای بهرهبارداری شابکه باا ارضاا قیاد تاأمین باار
موردنیاز خودروها سعی در پیدا نمودن بهینهتارین برناماه شاارژ بارای
خودروهای الکتریکی دارد .در ایان مقالاه ،هار دو حالات مادلکاردن
هماهنگ کننده به عناوان یاک گیرناده قیمات و تأثیرگاذار بار قیمات
پیشنهادی به صاحبان خودرو لحاظ گردیده است.
نویسندگان در مراجع [ ]15و [ ]11با ارائه دو روش به
کمینهکردن تلفات انرژی در ریزشبکهها به کمک مدیریت خودروها
پرداختهاند .در روش اول ،مسئله بهصورت بهینهسازی دومرحلهای و در
روش دوم یک مسئله بهینهسازی محدب مربع محلی پیشنهاد شده
است .مهمترین مزیت روشهای ذکرشده این است که در شبکههای با
مصرفکنندگان با تعداد باال و سطح نفوذ باالی خودروها ،دستیابی به
پاسخ تضمینشده است .همچنین در این مراجع تأثیر انواع
سیاستهای مدیریت توان خودروها ،شامل مدیریت توان اکتیو و راکتیو
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مورد بررسی قرار گرفته است و بهترین استراتژی شارژ جهت کاهش
تلفات انرژی پیشنهاد داده شده است.
مراجع مختلف دیگری نیز با بهرهگیری از رویکرد متمرکز سعی در
بهینه نمودن الگوی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی باا ارضاا یاک
سااری معیارهااای از قباال تعیااینشااده دارنااد .بیشاینه نمااودن SOC9
خودروهای متصل به شبکه در زمان قطع از شبکه [ ،]18کمینه نمودن
گرفتگی ناشی از حضور خودروهای الکتریکی با حفظ قید ولتااژ شابکه
[ ]11و کاهش بیشینه بار شبکه و همزمان کمینه نمودن نوسانات توان
در پروفیل بار شبکه از طریق یک چاارچوب بهیناهساازی [ ]21-14از
انواع معیارهایی است که تابهحاال محققاان باا بهارهگیاری از رویکارد
کنترل شارژ متمرکز سعی در بهینه نمودن آنها داشتهاند.
یکی دیگر از اصلیترین مسائل در مطالعات شبکههای توزیع ،لحاظ
نمودن همزمان اثرات تولیدات پراکنده بهخصوص از نوع تجدیدپاذیر و
انواع خودروهای الکتریکی میباشد .این نکته ازآنجهت اهمیت دارد که
نشان دهنده واقعیت آیناده سیساتم هاای قادرت بسایاری از کشاورها
میباشد .در این راستا ،بخشی از مطالعات صورتگرفته در اداماه آورده
شده است.
نویسندگان در مرجع [ ]22یک استراتژی ساده برای استفاده مؤثر
از ظرفیت باتری خودروها جهت کاهش تأثیرات سیستم فتوولتائیک بر
اساس مفهوم  V2Gپیشنهاد دادهاناد .در ایان مقالاه یاک روش بهیناه
شارژ/دشارژ جهت استفاده از ظرفیت خودروها بهمنظاور کنتارل ولتااژ
شبکه ارائه شده است .در مرجع [ ]29یک طرح کنترلی سلسله مراتبی
دومرحلهای جهت هماهنگی شارژ خودروها و تولید توربینهاای باادی
در ریزشاابکه پیشاانهاد شااده اساات .در ای ان مقالااه عنااوانشااده کااه
مینیممکردن توان تبادلی میتواند باعث کاهش عدمقطعیت مربوط باه
منابع تولید پراکنده و درنتیجه افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده شود.
مرجع [ ،]29یاک الگاوریتم جدیاد بارای مطالعاات برناماهریازی
شبکههای توزیع با هادف بیشاینه کاردن اساتفاده از مناابع تولیادات
پراکنده تجدیدپذیر و همچنین پوشش نیازهای خودروهاای الکتریکای
در میزان نفوذهای باال ارائه نموده است .در این الگوریتم برنامهریزی که
برمبنای روش بهینهسازی چندهدفه ارائه شده اسات باه شارکتهاای
توزیع این امکان را میدهد که با دید بهتری نسبت به تاأثیرات حضاور
خودروهای الکتریکی و همچنین تولیدات پراکنده تجدیدپذیر بهعناوان
دو متغیر تصادفی اقدام به انتخاب طرحهای توسعه شابکههاای توزیاع
بنمایند .توابع هدف مسئله بهینهسازی حاصال کمیناهکاردن گازهاای
گلخانه ای تولیدی و هزینههای سیستم در بازه برنامهریزی میباشند .با
حل این مسئله ،میتوان میزان نفوذ بهینه خودروهای الکتریکی و زمان
و ظرفیت تولیدات پراکنده موردنیاز را پیدا نمود.
نویسندگان در مرجع [ ]25با بیان این که حضاور هامزماان اناواع
خودروهای الکتریکی و همچنین تعداد زیاد توربینهای بادی با ظرفیت
کم ،چالشهای فنی زیادی را برای بهرهبرداران شبکه توزیاع باا هادف
تأمین انرژی مطمئن و بهینهسازی پخش انرژی به وجاود آورده اسات،
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سه رویکرد مختلف برای پخاش هامزماان ایان مناابع تولیاد کوچاک
(توربینهای بادی) و ذخیرههای بالقوه پراکنده (خودروهای الکتریکای)
معرفی مینمایند .در اولین رویکرد پخش تحت عنوان «جساتجو بارای
دره» ،هدف اصلی تأمین بار الکتریکی موردنیاز خودروهای الکتریکی در
یک ریزشبکه بهگونهای است که این انرژی در بازههای زمانی با بار کام
تأمین گردد .بدین منظور ،یک قید اضافه شده است که با شروع پروسه
شارژ خودرو امکان قطع آن وجود ندارد .نتایج اعمال این روش بر روی
شبکه نمونه نشان میدهد که این روش با این قید نمیتواند باهخاوبی
بار خودروها را به سمتی هدایت نماید که بیشترین همراهی را با تاوان
تولیدی توربینهای بادی داشته باشد .در روش دوم بهکار گرفتاهشاده
تحت عنوان پخش قابل قطع باز همان هدف روش قبلای بهارهبارداری
دنبال میشود با این تفاوت که میتواند در ایان رویکارد پروساه شاارژ
خودروها را به صورت منقطع در مطالعات لحااظ نمایاد .در روش ساوم
تحت عنوان روش پخش با نرخ شاارژ متفااوت همانناد دو روش قبال
سعی در بهینه نمودن روند شارژ خودروها باا هادف داشاتن بیشاترین
تطابق با نمودار تولید توربینهای بادی دارد با این تفاوت که نارخهاای
شارژ متفاوتی را برای خودروهای متفاوت لحاظ میکند.
مرجع [ ]21به بیان یک مدل برنامهریزی دوسطحی پرداخته است.
در مدل پیشنهادی ،برنامهریزی منابع در دو سطح تجمیاعکننادههاا و
بهاارهبااردار سیسااتم انجااام شااده اساات .در مرحلااه اول بعاادازاین کااه
تجمیعکنندهها تمامی اطالعاات مرباوط باه خودروهاا و مناابع تولیاد
پراکنده تجدیدپذیر را دریافت کردند با انجام محاسابات میازان انارژی
موردنیاز و یا مازاد انرژی خود را به بهرهبردار اعالم میکنند .در مرحلاه
دوم بهرهبردار سیستم برنامهریزی تولیاد و ذخیاره انارژی را باا هادف
کاهش هزینهها انجام میدهد .نتایج ایان تحقیاق نشاان مایدهناد باا
مدیریت مناسب خودروهای الکتریکی میازان باار الکتریکای شابکه در
ساعات اوج افزایش شدید نمییاباد باه عباارت دیگار اساتفاده از مادل
برنامهریزی پیشنهادی باعث مسطحترشادن منحنای باار شابکه شاده
است.
با توجه به مطالعات صاورتگرفتاه یکای از اصالیتارین مساائلی کاه
مطالعات کمی در مورد آن انجامشده مدیریت همزمان مناابع تولیادات
پراکنده و خودروهاای الکتریکای باهعناوان دو نهااد کاامالا مساتقل و
خصوصی میباشد .این موضاوع ازآنجهات اهمیات دارد کاه صااحبان
منابع تولید پراکنده و خودروهای الکتریکای ساعی در حاداکثر کاردن
سود خود دارند که این عامل بهنوبه خود میتواند باعث بروز مشاکالت
فراوانی همچون افزایش تلفات ،پرشدگی خطوط ،افازایش هزیناههاای
تقویت شبکه و  ...در شبکههای توزیع گردد .ازاینرو در این مقاله سعی
خواهد شد با ارائه یک چارچوب برنامهریازی دومرحلاهای ،خودروهاای
الکتریکی و منابع تولید پراکنده با مالکیت خصوصای کاه هادف آنهاا
حداکثر کردن سود مربوط به خود میباشد بهگونهای مدیریت شوند که
عالوه بر رضایتمندی باالی آنها باه ایان مسائله مهام یعنای کااهش
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هزینههای بهره برداری با در نظر گارفتن قیاود شابکه پرداختاه شاود.
جنبههای نوآوری مقاله بهصورت زیر بیان شده است:
 ارائه یک چارچوب برنامهریزی دومرحلهای برای مدیریت منابع انرژیدر یک شبکه توزیع با هدف دستیابی به یک طارح عملای و باا لحااظ
نمودن خواستهها و نیازهای بازیگران مختلف
 مدلسازی مسئله بهینهسازی مرتبط با برناماهریازی شاارژ و دشاارژخودروهای الکتریکی از دیادگاه صااحبان آنهاا و باا در نظار گارفتن
عدمقطعیتهای آنها
 مدل سازی و حل مسئله بهینهسازی مارتبط باا برناماهریازی مناابعتولیدات پراکنده و واردکردن اثر آن در مسئله برنامهریزی منابع انارژی
شبکه توزیع
 خطیسازی مسئله بهینهسازی مرتبط با مسائله برناماهریازی مناابعانرژی
ادامه مقاله بدینصورت سازمانیافته است :در بخش دوم باه بیاان
مسئله ،چارچوب برنامه ریزی پیشنهادی و فرموالسیون مسئله پرداخته
شده است .مطالعه موردی در بخش سوم تشاریح شاده و درنهایات در
بخش چهارم ،به بیان نتایج پرداخته شده است.

بهرهبرداری بهینه خودروهای الکتریکی . . .

قیمت بازار برق سعی در ماکزیمم کردن سود خود دارند .پس از پایاان
مرحله اول برنامهریزی پیشنهادی ،برنامه بهینه شارژ/دشارژ مرباوط باه
خودروها و الگوی تولید واحدها به بهرهبردار شبکه گزارش میشود.
در مرحله دوم برنامهریزی انرژی پیشنهادی ،بهرهبردار شبکه پاس
از دریافت برنامه بهینه شارژ/دشارژ مربوط به خودروها و برناماه بهیناه
تولید منابع تولید پراکنده سعی دارد در هر سناریو باا خریاد انارژی از
بازار ،تغییر برنامه تولید بهیناه مناابع تولیاد پراکناده و تغییار برناماه
شاارژ/دشااارژ بهیناه خودروهااا ،برناماهریازی انارژی منااابع موجااود را
بهگونهای انجام دهد که ضمن تأمین باار موردنیااز شابکه هزیناههاای
بهره برداری را کاهش دهد .الگوی استفاده از منابع ،برنامه شارژ/دشاارژ
خودروهای الکتریکی به همراه توان خریداریشاده از شابکه باهعناوان
خروجیهای اولیه این مرحله برنامهریزی هستند .در ادامه اگرچاه ایان
خروجیها از نظر صاحبان خودروها و منابع تولید پراکنده بهیناه باوده
ولی هیچ تضمینی در خصوص تأمین قیود فنی شبکه ارائه نمایدهناد.
ازاین رو بهره بردار شبکه پس از انجام محاسبات پخش باار کلیاه قیاود
فنی شبکه را چک میکند و در صورت تأمین نشدن هر یک از قیود ،با
اعمال محدودیتهای جدید ،مرحله دوم بهینهسازی را تکرار مایکناد.

- 2بیان مسئله

این کار تا زمانی که کلیه قیود شبکه تأمین شاوند اداماه ماییاباد .در

در این قسمت روند مدلسازی برنامهریزی انارژی در شابکه توزیاع باا
روش پیشنهادی شرح داده شده است .در ابتدا چاارچوب برناماهریازی
مدل پیشنهادی شرح داده میشود .سپس فرموالسیون مسئله به همراه
قیود برنامهریزی آورده شده است.

ادامه فرموالسیون مربوط به هر مرحله آورده شده است.

- 1- 2چارچوب برنامهریزی انرژی پیشنهادی
با توجه به افزایش حضور خودروهای الکتریکی و منابع تولیاد پراکناده
در شبکههای توزیع نیاز به برنامه کنترلی مناسب جهت کنترل فرآیناد
شارژ و دشارژ خودروها بهعنوان یک بار جدید و مناابع تولیاد پراکناده
به عنوان یک منبع تولید انرژی بیش ازپیش احساس میشاود [ .]28در
ادامااه ی اک الگااوریتم دومرحلااهای باارای رس ایدن بااه ی اک چااارچوب
برنامهریزی جامع که در آن نهتنها محدودیتهای فنی شابکه بارآورده
شااوند بلکااه حفااظ حااریم خصوص ای و راحت ای صاااحبان خودروهااای
الکتریکی ،منابع تولید پراکنده و سایر بازیگران در نظر گرفته شود ارائه
شده است .چارچوب برنامهریزی پیشنهادی شامل دو مرحله میباشد.
در مرحله اول هماهنگکنندههای خودروهای الکتریکی و صاحبان
منابع تولید پراکنده با اجرای برنامه بهیناهساازی جداگاناه باا در نظار
گرفتن خواستهها و محدودیتهای خود سعی در ماکزیمم کردن ساود
خود در طاول باازه برناماه ریازی دارناد .بارای ایان منظاور صااحبان
خودروهای الکتریکی اطالعاتی همچاون زماان رسایدن باه پارکیناگ،
زمان خروج از پارکینگ ،وضعیت شارژ اولیه و وضعیت شارژ نهایی را در
اختیار هماهنگکنندهها قرار میدهناد تاا برناماه بهیناه شاارژ/دشاارژ
مربوط به خودروها بهدست آید؛ و از طرف دیگر صاحبان مناابع تولیاد
پراکنده با در اختیار داشتن اطالعات مربوط به منابع تولیاد پراکناده و
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- 2- 2فرموالسیون مسئله
- 1- 2- 2فرموالسیون مرحله اول برنامهریزی پیشنهادی
در مرحله اول چارچوب برنامه ریزی پیشانهادی هماهناگکنناده هاا و
صاحبان منابع تولید پراکنده با اجرای مسائله بهیناهساازی باه دنباال
حداکثر کردن سود خود میباشند .در ادامه روابط مربوط باه هار یاک
آورده شده است.
 - 1- 1- 2- 2فرموالسی ون مربوط به هماهنگکننده خودروها
تابع هدف مربوط به حداکثر کردن سود خودروها از رابطه ( )1محاسبه
میشود.

f 1,1 
DCh arg e
 T  V PEVDCh arg e v ,t   PrEV

t   


max      Ch arg e


t

Ch arg e
 t 1 v 1 PEV

v
,
t

Pr
t






EV


 


()1

قیود مربوط به خودروها به شرح زیر میباشد [:]21
در برنامهریزی شارژ و دشارژ یک خودرو باید توجاه شاود کاه در یاک
لحظه مشخ

نباید خودرو بهطور همزمان در دو حالت شارژ و دشاارژ

برنامهریزی شود.
()2

;X  v, t   Y  v, t   1 t 1,2,..,T 
v 1,2,..,V ;X ,Y  0,1

معادلااه پیوسااتگی زمااانی شااارژ و دشااارژ خااودرو در طااول دوره
برنامهریزی بهصورت رابطه زیر داده شده است.
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Charge
ES v ,t   ES v ,t  1 vCharge  PEV
v ,t  * t

  PEVDcharge v ,t   t 

()9



1

vDcharge



t 1, 2,..,T ; v 1, 2,..,V

محدودیت توان قابل شارژ و دشارژ باتری هار خاودرو در هار دوره
بهصورت روابط زیر میباشند:
Charge
Max
PEV
v ,t   PCharge
,v  X v , t 

()9



()5



t 1,2,..,T ; v 1,2,..,V
Max
PEVDcharge v ,t   PDcharge
,v Y v ,t 

t 1,2,..,T ; v 1,2,..,V

دشارژ باتری خودرو الکتریکی تا حاد معاین   vMinو شاارژ آن تاا
حداکثر مقدار معین   vMaxباعث جلوگیری از خرابای زودرس بااتری و
افزایش طول عمر مفید آن میشود [.]21
ES v ,t    vMax

()1

t 1,2,..,T ; v 1,2,..,V 

ES  s ,v ,t    vMin

()8



t 1,2,..,T ; v 1,2,..,V

که   vMinو   vMaxبهصورت زیر محاسبه میشوند:
vMax  vMax  E BatCap ,v v 1,2,..,V 

()1
()4

 E BatCap ,v v 1,2,..,V


محدودیت شارژ و دشارژ باتری در هر سااعت متناساب باا میازان
انرژی ذخیرهشده در باتری در دوره قبل و حداکثر ظرفیت باتری اعمال
میشود [:]21


Min
v

  PEVDcharge v ,t   t   ES v ,t  1

()11



Min
v



1



Dcharge
v

t 1,2,..,T ; v 1,2,..,V

v ,t   t    ES v ,t  1 
t 1,2,..,T ; v 1,2,..,V 
Max
v

()11

P

Charge
EV



Charge
v

میزان انرژی ذخیرهشده مطلوب در بااتری هار خاودرو در هنگاام
خروج از پارکینگ بهصورت رابطه زیر داده شده است:



()12



v
v
v

SOC des
 SOC initial
 randnumber 0, 1  SOC initial
v 1,2,..,V 

محدودیت تعداد دفعات تغییر وضعیت از حالت شارژ باه دشاارژ و
برعکس با توجه به سن باتری خودروها بهصورت رابطه زیار داده شاده
است [:]21
()19
D v  NS Max
با انجام برنامه ریزی خطی با متغیرهای باینری پروفیل شارژ/دشارژ
مطلوب خودروها به شرح زیر بهدست میآید.
()19

v  1 V , t  1 T 

()15

v  1 V , t  1 T 
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Ch arg e
PDes
v   PEVCh arg e v ,t 
DCh arg e
PDes
v   PEVDCh arg e v ,t 

 - 2- 1- 2- 2فرموالسی ون مربوط به منابع تولید پراکنده تجدیدناپذیر
ازآنجاییکه منابع تولید پراکنده تجدیدناپذیر باا مالکیات خصوصای در
نظر گرفته شده اند تابع هدف مربوط به آنهاا (حاداکثر کاردن ساود)
بهصورت رابطه ( )11میباشد.
f 1,2 

()11

T J


max   PDG  j ,t   PrMRT t   C DG  j ,t   t 
 t 1 j 1


 


قیود مربوط به منابع تولیاد پراکناده تجدیدناپاذیر باه شارح زیار
میباشد:
هزینه منابع تجدیدناپذیر بهصورت تاابعی از تاوان خروجای آنهاا
مدل میشود .بهمنظور استفاده از روش بهینهسازی برنامهریزی خطای،
توابع هزینه با تقریب مناسبی به شکل زیر در نظر گرفته شدهاند [.]21
()18

C DG  j ,t   a j  b j * PDG  j ,t 

t 1,2,..,T ; j 1,2,.., J 

محدودیت در حداکثر و حداقل میزان توان تولیدی مولدهای تولید
پراکنده تجدیدناپذیر بهصورت روابط زیر میباشند:
()11
()14

 u  j ,t  t 1,2,..,T 

PDG  j ,t   P

Max
DG , j

j 1,2,.., J 
Min
PDG  j ,t   PDG
, j  u  j ,t  t 1,2,..,T 

j 1,2,.., J 

هزینه راه اندازی مولدهای تولید پراکنده تجدیدناپذیر بهصورت زیر
محاسبه میشود [:]21
()21

SU  j ,t   Sc j  u  j ,t   u  j ,t  1 

SU  j ,t   0

()21
محدودیت نرخ افازایش و کااهش تاوان مرباوط باه مناابع تولیاد
پراکنده تجدیدناپذیر بهصورت زیر میباشد:
j
()22
(PDG  j ,t  1  PDG  j ,t )  RUPDG
j
()29
(PDG  j ,t   PDG  j ,t  1)  RDN DG
با انجام برنامه ریزی خطی با متغیرهای باینری الگوی بهینه تولیاد
منابع تولید پراکنده به شرح زیر بهدست میآید.
DG
()29
PDes  j   PDG  j ,t 
j  1  J , t  1 T 
- 2- 2- 2فرموالسیون مرحله دوم برنامهریزی پیشنهادی
در مرحله دوم ،بهرهبردار شبکه پاس از دریافات اطالعاات مرحلاه اول
(روابط ( )15( ،)19و ( ))29در هر سناریو سعی میکند با خرید انرژی
از بازار ،تغییر برنامه بهینه تولید منابع تولید پراکنده و همچنین تغییار
پروفیل شارژ/دشارژ مطلوب خودروها ،برنامهریزی انرژی منابع موجود را
بهگونهای انجام دهد که ضامن تاأمین خواساته صااحبان خودروهاای
الکتریکای و منااابع تولیاد پراکنااده ،قیاود فنای شاابکه و هزینااههااای
بهره بارداری را کااهش دهاد .بارای رسایدن باه ایان اهاداف ،برناماه
بهینهسازی زیر توسط بهرهبردار سیساتم بارای هماه ساناریوها انجاام
میپذیرد:
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f 2  min

()25

T



 t 1

  (P


t
*
Pr
t

P
(
t
)
*
Pr
(
t
))




MRT
LOSS
LOSS
  NTW


J



DG
   (PDG  j ,t   PDes  j ,t )  K DG


  j 1




 V
 t 

  (P Charge v ,t   P Charge v ,t )  K


EV
Des
Charge
  v

1

 V



Dcharge
Dcharge
v ,t   PDes v ,t )  K Dcharge  
   (PEV

  v 1


همانگونه کاه از رابطاه ( )25مشاخ اسات تاابع هادف برناماه
بهینهسازی در این مرحله شامل چهار بخش میباشد .بخش اول هزینه
انرژی خریداریشده از بازار و هزینه تلفاات را نشاان مایدهاد .هزیناه
پرداختی باه صااحبان مناابع تولیاد پراکناده و صااحبان خودروهاای
الکتریکی جهت شرکت در برنامه پیشانهادی در قسامت دوم ،ساوم و
چهارم آورده شده است .قیود مربوط به این مرحله برنامهریزی باهقارار
زیر است:
 -1-2-2-2قیود شبکه
 -1-1-2-2-2قید تعادل توان
مجموع توانهای تولیدشده به همراه توان خریداریشاده از باازار بارق
میبایست برابر با مقدار مصرف باشد.
J

PV

 P t   P  j ,t 
pv

DG

j 1

()21

pv 1

W

PNTW t    Pw t  
w 1

V

V

v 1

v 1

Charge
 PEVDcharge v ,t   PEV
) v ,t   PLOAD t   PLOSS (t

t 1, 2,..,T 

 -2-1-2-2-2قیود فنی شبکه
قیود فنی مربوط به شبکه در ادامه آورده شده است [:]21
()28

()21

Pn t  
  m t    n t  
COS 
  n ,t
 
 n ,m


 -2-2-2-2قی ود مربوط به خودروهای الکتریکی
روابط ( )19( -)2قیود مربوط به خودروهای الکتریکی هستند که بایاد
در این مرحله برنامهریزی انرژی در نظر گرفته شوند.
 -9-2-2-2قی ود مربوط به منابع تولید پراکنده
 -1-9-2-2-2منابع تجدیدناپذیر
روابط ( )29( -)11قیود مربوط به منابع تولیاد پراکناده تجدیدناپاذیر
هستند که باید در برنامهریزی انرژی در نظر گرفته شوند.
 -2-9-2-2-2منابع تجدیدپذیر
ازآنجاییکه منبع انرژی اولیه توربینهای بادی و واحدهای فتوولتائیاک
باد و خورشید است ،در مطالعات موجود برای مدلکردن توان خروجی
آنها از توابع احتماالتی استفادهشده که در ادامه شرح داده میشود.
 -1-2-9-2-2-2مدل احتماالتی سیستم فتوولتائیک
در این مطالعه از تابع چگالی احتمال بتا برای مدلکردن توان سیساتم
فتوولتائیک استفاده شده است [.]24
)  (  
)t ( 1
 (1  I rt )  1 for
 ( )(  )  I r

f (I rt )  0  I rt  1 ,  0,   0


0 otherwise

()99

با توجه به توزیع شدت تابش پیشبینیشده در هار ناحیاه و تاابع
تبدیل تابش به توان ،مایتاوان تاوان خروجای سیساتم فتولتائیاک را
بهازای هر شدت تابش در هر زمان محاسبه نمود [.]91
))Ppv   pv  S rpv  I rt (1  0.005  (T a  25
()99
 -2-2-9-2-2-2مدل احتماالتی توربین بادی
در این مطالعه از تابع چگالی احتمال رایلای 5بارای مادلکاردن رفتاار
سرعت باد استفاده شده است [.]91
()95

0  v ft  

N

n ,m

 V t  V t  Y
m

n

m 1

Q n t  
N
  m  t    n t  
  V n t  V m t  Y n , m Sin 
  n ,t
 
m 1
 n ,m


0  vtf  vci

()91

()91
()91

t 1,2,..,T ; n 1,2,.., N 
t 1,2,..,24

max
PNTW t   PNTW

Max
PTRANS  n, t   PTRANS
;t 1,2,..,T 

()92

Serial no. 87

n 1,2,.., N 

vci  vtf  v r
v r  v  vco
t
f

vco  vtf

t 1,2,..,T ; n , m 1,2,.., N 
V nMin V  n ,t  V nMax

c

همچنین توان خروجی توربین بادی در هرلحظه با استفاده از تاابع
تبدیل توان که در رابطه زیر داده شده است ،قابلمحاسبه است [.]92

S  n , m ,t   S nmax
,m

()24

)k

t

v
( f
vt
f (v ft )  (k )  ( f )( k 1) e
c
c

0


 vtf  vci 
P


Pw   rated  v r  vci 

Prated
0


شکل ( )1فلوچارت برنامهریزی انرژی پیشنهادی را نشان میدهاد.
همانگونه که مشخ

است هماهنگکنندهها و صاحبان مناابع تولیاد

پراکنده با اجرای برنامه بهینه سازی ،پروفیل شاارژ/دشاارژ خودروهاا و
الگوی تولید منابع تولید پراکنده را بهدست آورده و آن را به بهرهباردار
شبکه گزارش میدهند .سپس بهرهبردار باید بارای هماه ساناریوها باا
اجرای یک برنامهریزی غیرخطی با متغیرهای باینری (رابط ( ))25توان
خروجی مربوط به هر یک از منابع تولید پراکنده ،توان خریداریشده از
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شبکه و استراتژی اصالحی شارژ/دشارژ مربوط باه خودروهاا را تعیاین

- 9مطالعه موردی

کند .ازآنجاییکاه مرحلاه دوم بهیناه ساازی دارای جماالت غیرخطای

- 1- 9معرفی سیستم موردمطالعه

(جمالت قدرمطلقی در رابطه ( ))25مایباشاد هایچ تضامینی جهات
استخراج جواب بهینه مطلق وجود ندارد .ازاینرو در ابتدا این روابط باه

چارچوب برنامهریزی پیشنهادی بر روی یک شبکه توزیع متصلشده به
1

بااس  5از شابکه نموناه  RBTSکاه دارای  9فیادر در ولتااژ 21kV

شکل زیر خطیسازی میشوند [:]99

میباشد ،آزمایششده است [ .]99برای این شبکه ،دادههای مربوط باه

با فرض این که دو متغیر  و  مثبت باشند:
Minimize f  x   Minimize   

نوع و تعداد مشترکان متصل به نقاط بار مختلاف ،مقادار متوساط باار

f x     

هرکدام از آنها در جدول ( )1ارائه شده اسات .ایان شابکه باههماراه

 ,  0

تقسیمبندی نواحی مربوط به هماهنگکنندهها در شکل ( )2نشان داده

درنهایت بهرهبردار شبکه با اجارای پخاش باار قیاود فنای شابکه

شده است .محدودیت ولتاژ شینها برابر با  1/4-1/15پریونیت در نظار

(رابطه ( ))92(-)24را چک میکند .درصورتیکه هر یک از قیود تأمین

گرفته شده است.
قیمت ساعتی باازار بارق در جادول ( )2آورده شاده اسات [.]95
ظرفیت ترانسفورماتورهای فشار متوسط و فشار ضعیف شبکه بهترتیاب
 MVA 15و  MVA 1در نظر گرفته شده اسات .در ایان شابکه چهاار
هماهنگکننده با نامهای  A3 ،A2 ،A1و  A4در نظر گرفته شده است.
بار سااعتی پایشبینایشاده هار یاک از هماهناگکننادههاا در باازه
برنامهریزی  29ساعته در شکل ( )9نشان داده شده است.

نشوند با اعمال محدودیت در میزان بار مربوط به پارکینگهای حساس
(شینهای حساس) تا حصول کامل قیود ،مرحله دوم برنامهریزی تکرار
میشود .الزم بهذکر است جهت تعیین پارکینگهای حسااس از آناالیز
حساسیت استفاده شده است یعنای بارای هار باازه زماانی بارای هار
پارکینگ میزان بار پارکینگ %11افزایش یافته و تغییارات مرباوط باه
ولتاژ پارکیناگ هاا ذخیاره شاده اسات .پاس از اعماال ایان الگاوریتم
پارکینگهای حساس در هر بازه زمانی شناسایی میشوند.

شکل :1فلوچارت برنامهریزی انرژی پیشنهادی
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شکل  :2نمودار تکخطی شبکه توزیع متصلشده به باس  5از شبکه
جدول :1نوع و مقدار متوسط بار و تعداد مشترکان نقاط بار مختلف در شبکه
توزیع تحت مطالعه
تعداد مشترکان

متوسط بار )(MW

نوع مشترکان

نقاط بار

211

1/9214

مسکونی

21-21-2-1

1

1/1291

اداری

29-18-1-5-9

شبکه نصبشده است .مشخصات توابع هزیناه هار یاک از واحادها در
جدول ( )9آورده شده است .حداکثر نرخ افزایش و کاهش توان مربوط
به هر یک از واحدها در هار باازه زماانی برابار باا  21درصاد حاداکثر
ظرفیت آنها در نظر گرفته شده است.
جدول :9مشخصات واحدهای تولید پراکنده تجدیدناپذیر

291

1/9181

مسکونی

25-15-1-9

1

1/9114

تجاری

29-22-11-19-8

145

1/9219

مسکونی

21-19-11-11-4

951

1

1/9811

اداری

14-11-12

251

جدول :2قیمت ساعتی بازار برق
ساعت

قیمت ( ) $ kWh

ساعت

قیمت ( ) $ kWh

1

13199

19

13215

2

13128

19

13582

9

1312

15

13211

9

13118

11

13284

5

13118

18

13111

1

13124

11

13154

8

13199

14

1315

1

13159

21

13111

4

13215

21

13111

11

13582

22

13188

11

13582

29

13199

12

13582

29

13198

نمونه RBTS

)b($/kW

)a($

51

132

21

MT

51

139

91

MT

951

51

132

21

MT

251

51

1395

41

FC

)(kW

)(kW

Gen type

الگوی استفاده از خودروها با توجه به یک مطالعه آمااری در شاهر
تهران به دست آمده است .اطالعات به دستآمده شاامل سااعات ورود و
خروج خودروها ،میزان انرژی اولیه هنگام ورود به پارکینگهاا و ساایر
اطالعات مربوط به خودروها مایباشاد .خالصاهای از اطالعاات الگاوی
رفتاری صاحبان خودروها در استفاده از وسیله نقلیاه خاود در جادول
( )9آورده شده است.
جدول  :9اطالعات آماری خودروهای الکتریکی

0.1,0.5
0.5,0.8
0.3,0.6

)Departure time(H
I
I
I

 7,2
15,1
 20,2

Norm
Norm
Norm

)Arrival time(H

19,5
 7,1
 9,2

Norm

Type
خانگی

Norm

اداری

Norm

تجاری

همچنین  9واحد میکروتوربین و یک واحد پیال ساوختی در ایان
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شکل  :9تقاضای بار ساعتی هماهنگکنندهها

بهمنظور محاسبه تعداد کل خودروها ،اولاین قادم دانساتن تعاداد
مشترکان مسکونی تحت پوشاش شابکه مایباشاد .در ایان راساتا از
اطالعات ارائهشده در جادول ( )1اساتفادهشاده و درنهایات باهازا 95
درصد نفوذ ،تعاداد کال خودروهاای موجاود در شابکه  9119خاودرو
برآورد شده است .برای انجام مطالعات ،عالوه بر تعداد خودروها ،کالس
آنها نیز مطابق مرجع [ ]91در نظر گرفته شده است.
ظرفیت باتری یکی از ویژگیهای مهم خودروها میباشد .مطابق باا
مرجع [ ]91محدوده ظرفیت باتری در هر کالس بهصورت جادول ()5
در نظر گرفته شده اسات .الزم باه ذکار اسات جهات توزیاع ظرفیات
باتریها در هر کالس از توزیع یکنواخت استفاده شده است.

سوئیچینگ مطابق جدول ( )1در نظر گرفته شده است .الزم بهذکر
است برای خودروهای تحت مطالعه سن باتری آنها بهصورت تصادفی
انتخاب شده است.
جدول  :1تعداد دفعات سوییچینگ مجاز باتری خودروها با توجه به سن آنها
سن باتری

AOB  8

NS Max

کالس

حداقل ظرفیت ()kWh

حداکثر
()kWh

1

1

12

2

11

19

9

18

21

9

14

29

حداکثر نرخ شارژ و دشارژ خودروها  9 kWhو ضرایب وزنی شارژ و
دشارژ برابر با  %11قیمت پیک بازار در نظر گرفته شده است .معموالا
مقداری انرژی در فرآیند شارژ و دشارژ باتری خودروها تلف میشود
ازاینرو ضریب بازده شارژ و دشارژ خودروها  %41و  %45در نظر گرفته
شده است [.]21
همچنین بهمنظور جلوگیری از پیری زودرس باتری خودروها،
تخلیه باتری تا میزان  %15اجازه دادهشده و تعداد دفعات مجاز
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8

6

2

9

1

1

در این مطالعه فرض شاده اسات کاه تماامی تاوربینهاای باادی
نصبشده در شبکه از یک مدل بوده و مشخصات آنها مطاابق جادول
( )8میباشد [.]21

جدول  :5محدوده ظرفیت باتری برای هر کالس
ظرفیت

6  AOB

4  AOB

AOB  4

جدول  :8اطالعات توربینهای بادی
) Prated (kW

V ci  m / s 

V r  m / s

511

9

12

V co  m / s 
91

همچنین سیستمهای فتوولتائیک با توان  111کیلووات ( 11پنال
 )11kWدر سطح شبکه نصبشدهاند که مشخصاات آنهاا در جادول
( )1آورده شده است [ .]21در کلیه مطالعاات فارض شاده اسات کاه
سیسااتم فتوولتائیااک و تااوربینهااای بااادی در ضااریب تااوان واحااد
بهرهبرداری میشوند.
جدول  :1اطالعات سیستم فتوولتائیک
) (

Ta

25

S  m2 

  %

11

1131
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شکل  :9پروفیل شارژ خودروهای الکتریکی نواحی مختلف پس از اعمال الگوریتم دومرحلهای پیشنهادی

شکل  :5پروفیل دشارژ خودروهای الکتریکی نواحی مختلف پس از اعمال الگوریتم دومرحلهای پیشنهادی
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شکل  :1توان تولیدی هر یک از منابع تولید پراکنده تجدیدناپذیر (مرحله اول -مرحله دوم)

شکل  :8پروفیل بار شبکه برای سه وضعیت مختلف بهرهبرداری

جهت تولید سناریو برای هر بازه برنامهریزی ،تابع توزیع سرعت باد
و تابش خورشید ،هرکدام به پنج بازه تقسیمشدهاند تا این توابع از
حالت پیوسته بهحالت گسسته تبدیل شوند .بهمنظور کاهش زمان اجرا
و پیچیدگی برنامه ابتدا تعداد سناریوها را به کمک تکنیک کاهش
سناریو عقبگرد [ ]98کاهش داده و سپس سناریوهای توان باد و
خورشید را با هم ترکیب کرده تا سناریوهای نهایی بهدست آیند .در
این مطالعه تعداد سناریوهای نهایی  11عدد در نظر گرفته شده است.

- 9- 9نتایج شبیهسازی
نتایج برنامهریزی صورت گرفته در هر دو مرحله برنامهریزی پیشنهادی
در شکل ( )9و ( )5نشان داده شده است .نتایج نشان میدهند که شارژ
اغلب خودروها در ساعات کمباری شبکه ( 8-1صابح) صاورت گرفتاه،
چراکه در این ساعات قیمت بازار برق پایین بوده است .همچنین دشارژ
خودروها در ساعات پرباری شبکه باعث کاهش پیک بار شبکه و تأمین
قیود فنی شبکه شده است .الزم بهذکر است با توجه به شکلهاای ()9

- 2- 9روند شبیهسازی

و ( )5بیشترین هزینه پرداختی به خودروها جهت مشارکت در سااعات

روش برنامااهری ازی پیشاانهادی در ناارمافاازار  OpenDSS ، GAMSو
 MATLABکدنویسی شده است .مرحله اول و دوم این برنامه ریازی
بهصورت خطی پیادهساازی و جهات حال مسائله از روش محاساباتی
 CPLEXاستفاده شده است.

پیک بوده است .شکل ( )6توان برنامهریزیشده منااب تو یاد پراکناده
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تجدیدناپذیر برای دو مرحله ا گوریتم پیشنهادی را نشان میدهد.
(منحنی خا چاین نشااندهناده مرحلاه او ا گاوریتم پیشانهادی و
منحنی بارشکل مربوط به مرحله دوم ا گوریتم پیشانهادی مایباشاد).
همانگونه که مشخص اسات منااب تجدیدناپاذیر در سااعا پربااری
شبکه با توجه به قیمت باالی بازار انرژی حداکثر تاوان خاود را تو یاد
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میکنند و در ساعا کمباری با توجه به قیمت پایین بازار برق حاداقل
توان خود را تو ید و بار موجود توس شبکه باالدست تأمین میگردد.
شکل ( )8پروفیل بار شبکه را برای سه وضعیت مختلاف بهارهبارداری
شبکه نشان میدهد .همانگونه که مشخ میباشد حضور خودروهای
الکتریکی بهعنوان یک بار جدید باعث تغییرشاکل پروفیال باار شابکه
شده است (منحنی خاکستریرنگ -خودروها باعاث افازایش حادود 1
مگاااواتی پیاک بااار شاابکه شاادهانااد) .اعمااال چااارچوب برنامااهریازی
پیشنهادی باعث شاده میازان باار الکتریکای شابکه در سااعات پیاک
افزایش چندانی پیدا نکند (منحنی خط چین) .باه بیاان دیگار ،منحنای
تقاضای انارژی الکتریکای شابکه توزیاع در سااعات اوج کااهش و در
ساعات کمباری افزایش یافته است که این امر باعث یکنواخاتترشادن
منحنی پروفیل بار شبکه شده است.
در ادامه جهت بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی مطالعات برای حالتی
که خودروها و منابع تولید پراکنده در طرح پیشنهادی شارکت نکنناد
انجام شده است .با توجه به نتایج بهدساتآماده مشاخ گردیاد کاه
شبکه موجود جوابگوی تأمین بار موردنیاز خودروها نمیباشد (پیک بار
شبکه تقریباا  8مگاوات افزایش یافته اسات) و نیااز باه تقویات شابکه
میباشد.
ازاینرو جهت مقایسه ،هزینههای مربوط به یک سال اجرای طرح
پیشنهادی با هزینههای مربوط به طرح تقویت شبکه مقایسه گردید.
طرح تقویت شبکه بدینصور انجام شده است که مطا عا مربوط به
طرح تقویت شبکه با نفوذ 53درصدی خودروها برای افق  02سا ه
انجام و هزینههای مربوطه بهدست آمد .درنهایت جهت مقایسه،
هزینههای تقویت شبکه با در نظر گرفتن نرخ بهره  02درصد برای یک
سا معاد سازی و بهدست آمد .جدو ( )9هزینههای بهدستآمده
پس از اجرای دو طرح را نشان میدهد همانگونه که مشخص میباشد
افزایش هزینههای تقویت شبکه بیش از  3برابر افزایش هزینههای
اجرای طرح پیشنهادی میباشد.
طرح

جدول  :4افزایش هزینهها
افزایش هزینه سا یانه اجرای طرح پیشنهادی ()$

طرح پیشنهادی

0620990

طرح تقویت شبکه

9238029

- 9نتیجهگیری
در این مقاله یک چهارچوب برنامهریزی دومرحلهای جهت مدیریت
بهینه خودروهای الکتریکی و منابع تولید پراکنده با مالکیت خصوصی
بهصورت متمرکز مورد بررسی قرار گرفت .رویکرد اساسی در این مقاله
برنامهریزی بهینه شارژ/دشارژ خودروهای الکتریکی در کنار منابع تولید
پراکنده با هدف کاهش هزینههای بهرهبرداری با در نظر گرفتن
خواسته صاحبان خودرو و منابع تولید پراکنده بود .جهت پیادهسازی
الگوریتم پیشنهادی در ابتدا خودروهای الکتریکی بهصورت احتماالتی
مدل شده و عدمقطعیت مربوط به منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر در
نظر گرفته شد ،سپس جهت حل مسئله روش بهینهسازی CPLEX
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برای سناریوهای مختلف بهکار گرفته شد .درنهایت همانگونه که نتایج
نشان میدهند استفاده از مدل برنامهریزی پیشنهادی عالوه بر
رضایتمندی باالی خودروهای الکتریکی و منابع تولید پراکنده میتواند
ازیکطرف باعث حداقلشدن هزینههای بهرهبرداری و ازطرفدیگر
باعث کاهش و بهتعویقافتادن هزینههای تقویت شبکه شود.

سپاسگزاری
با تشکر از شرکت برق منطقهای کرمان که در بهثمررسیدن این
پژوهش نقش داشتهاند.
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