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به خودروهاي الكتريكي  اتصال جهت نگر آينده و برنامه ريزي الزامات ،ها زيرساخت
 شبكه هوشمند ساختاردر شبكه توزيع 

  
   2زاده سيد محمد صادق، 1و2پژمان خزايي

 pkhazaee@nri.ac.ir پژوهشگاه نيرو،1
 sadeghzadeh@shahed.ac.irدانشگاه شاهد، 2

  
استفاده  لزوم برنامه ريزي براي با خودروهاي برقي و اتصال آنها به شبكه قدرت، باعث شده است تاجايگزيني خودروهاي درونسوز  - چكيده

 و مديريت شارژ باتري خودروهاي بهره گيري براي شود. بنابراين چنانچه برنامه مدوني احساس پيش از بيش انرژي اين منبع ذخيره ساز از بهينه

مصرف  پيك با آنها شارژ بلكه ممكن است نخواهد كرد، شبكه وضعيت به اين خودروها به شبكه كمكي، نه تنها اتصال وجود نداشته باشدبرقي 
جهت اتصال مورد نياز ها، الزامات و برنامه ريزي  زيرساختدر اين مقاله ايجاد كند.  شبكه براي حادتري نيز مشكالت و شده همزمان شبكه

گزاري و برنامه ريزي   محورهاي سياست مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و ر شبكه هوشمنددر ساختاكشور خودروهاي الكتريكي به شبكه توزيع 
 گردد. نگر در سطح كالن جهت ورود خودروهاي برقي به شبكه بررسي مي آينده 

  
شبكه هوشمند ،V2Gخودرو الكتريكي، - كليد واژه

  مقدمه -1

هاي تأمين انرژي و كاهش  در حال حاضر مقابله با ريسك
ي و افزايش قابليت اطمينان در تأمين برق و افزايش آلودگ

ترين مسائلي هستند كه در  كيفيت برق تحويلي به مشترك، مهم
حوزه انرژي با آن روبرو هستيم. عالوه بر اين با كاهش منابع 

باشند،  هاي فسيلي كه منبع اصلي براي توليد برق مي سوخت
ي تجديد پذير را ها مراكز مطالعاتي و پژوهشي استفاده از انرژي

  كنند.  هاي آتي توصيه مي سال براي
هاي كه جوامع براي برخورد با اين موضوع  يكي از راه

اند، استفاده از خودروهاي برقي است كه با اتصال به شبكه  يافته
به عنوان يك منبع توليد پراكنده براي  توانند مي سراسري

ن حركت، سيستم باشند. با توجه به بي سابقه و نو بودن اي
هاي زيادي در مورد اتصال اين منابع به شبكه و تأثيرات  نگراني

آيد. به عنوان مثال،  ها بر عملكرد سيستم به وجود مي احتمالي آن
تأثيراتي كه بر قابليت اطمينان، بازده و قيمت برق ممكن است 

ها در  بنابراين بايد اين ريسك بگذارند، نگران كننده خواهد بود.
شده و برنامه ريزي صحيحي انجام شود. در اين مقاله نظر گرفته 

سعي بر بررسي امكان استفاده از خودرو هاي برقي براي رفع 
هاي محلي رخ داده در خطوط را داريم. در حقيقت بررسي  تراكم

اين موضوع به نوعي بررسي تأثير استفاده از خودروهاي برقي بر 
قوع تراكم در خطوط باشد، زيرا و قابليت اطمينان سيستم نيز مي

موجب عدم تأمين بار و در نتيجه بي برق شدن بخشي از سيستم 
 .خواهد شد

 )EVهاي برقي( انواع خودرو -2

را از ديدگاه منبع انرژي مورد استفاده  ي برقيخودروها
يا  يخودروهاي هيبريدالف) :توان به سه دسته تقسيم نمود مي

 حتراق داخلياشارژ باطري از طريق موتور  كه 1(HEV)دوگانه

2(ICEs) ي خودروهاي هيبريدب) ، گردد تامين مي و گرفتن ترمز
شارژ باطري از طريق موتور و گرفتن كه  3(PHEV) به قابل اتصال

خودروهاي تمام برقي گردد. ج)  اتصال به شبكه تامين مي ترمز و 
كه شارژ باطري از طريق اتصال به شبكه تامين  (BEV)4يا يا

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 -Hybrid Electric Vehicles 
2 -internal combustion engines 
3 - plug-in hybrid vehicles 
4 - battery electric vehicle 
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) آورده شده 1انواع خودروهاي برقي در شكل( نمايي از گردد. مي
  است.
 

  

  
 ) BEV -ج  PHEV -ب HEV -الف: نمايي از انواع خودروهاي برقي (1شكل  

 )EHVهاي برقي هيبريدي يا دوگانه( خودرو -1- 2

است كه براي حركت  خودرويييا دوگانه  خودرو هيبريدي 
كند.  كردن از تركيب دو يا چند منبع مجزاي قدرت استفاده مي

استفاده  خودرو برقي دوگانهدر بيشتر موارد از اين نام در اشاره به 
موتور احتراق شود كه در سيستم پيشرانه آنها يك  مي

قرار  موتور الكتريكيدر كنار يك يا چند  )معموالً بنزيني(داخلي
دارد كه فقط از يكي از اين منابع دارد و خودرو اين قابليت را 

   .ها در كنار يكديگر استفاده كند انرژي يا هر دو آن
توان به چهار زير گروه سري، موازي،  خودروهاي دوگانه را مي

موازي و پيچيده يا كمپلكس تقسيم كردكه اين -سري
سوز و موتور الكتريكي توان  كه موتور درون ها به حالتي گذاري نام

 :گردد كند، باز مي ا وارد ميه را به چرخ

 خودرو دوگانه سري -الف

سوز به يك ژنراتور توان وارد  در هيبريد سري، موتور درون
كند و يا  الكتريسيته توليد شده يا باتري را شارژ مي  . كند مي

 ساختار  كند. توان را به صورت مستقيم وارد موتور الكتريكي مي
 نشان داده شده است. )2در شكل( خودرو دوگانه سريساختار 

  

  
 خودرو دوگانه سريساختار : 2شكل

 موازي دوگانهخودرو -ب

ساختار هيبريد موازي اساساً از يك چرخه توليد همراه با 
است. در اين ساختار  منبع انرژي در موازات آن تشكيل شده

ها متصل  سوز همچنان به وسيله جعبه دنده به چرخ موتور درون
 ICE شود. در نتيجه بار ا محدود ميه است و با چرخش دنده

همچنان به طور مستقيم با توان درخواستي متغير خودرو پيوند 
دارد، همچنين از سيستم الكتريكي نيز براي به حركت درآوردن 

كه به حداكثر نيرو نياز است هر  شود و هنگامي خودرو استفاده مي
خودرو ختار سا كنند. دو با همديگر آغاز به انتقال نيرو به چرخ مي

   ) نشان داده شده است.3در شكل( موازيدوگانه 

  
 موازيخودرو دوگانه ساختار : 3شكل

 موازي-خودروي دوگانه سري-ج

در ساختار دوگانه سري موازي، براي استفاده از مزاياي هر 
كدام و رفع معايب آنها، ساختارهاي هيبريد سري و هيبريد 

المان مكانيكي اضافي  شود، در اين تركيب يك موازي تركيب مي
در مقايسه با هيبريد سري و يك ژنراتور اضافي در مقايسه با 

  شود.  هيبريد موازي اضافه مي
 خودروي دوگانه كمپلكس -د

اين ساختار نيز شبيه به ساختار قبل است و فقط چيدمان 
  .قطعات آن متفاوت است
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   (V2G)5 ها به شبکهخودرو  -2- 2
خودروهاي ترونيك قدرت ساده در مدارات الك اتيبا تغيير

كه بتوانند برق ذخيره شده  ساختتوان خودروهايي  ميهيبريدي 
، پارك شده و در 6هنگامي كه در يك پاركينگ خود را  باتريدر 

  برق منتقل نمايند.به شبكه  حال حركت نيستند،
مفهوم جديدي به نام  برق با اتصال اين خودروها به شبكه

 سببآيد. اين تكنولوژي  مي به وجود (V2G) خودرو به شبكه
ذخيره  عالوه برشود كه هر يك از صاحبان خودرو بتوانند  مي

جهت حركت، بخشي از انرژي ذخيره شده  خودرو باتريدر انرژي 
  ].2[خود را به شبكه تزريق نمايند در باتري

نجا كه قيمت برق در بيشتر كشورهاي جهان در ساعات آاز 
باشد،  ويژه ساعات اوج مصرف مي بهو شب ارزانتر از ساعات روز 

ارزانتر ها را در موقع شب شارژ نموده و از انرژي V2Gتوان  مي
كه قيمت انرژي بيشتر ذخيره شده در باتري آنها در هنگام روز 

توان اين انرژي  به منظور حمل و نقل استفاده كرد و يا مياست، 
شبكه به كه قيمت انرژي بسيار باالست، را در ساعات اوج مصرف 

در مقايسه با توان  . ظرفيت ذخيره انرژي هر خودروانتقال داد
باشد، اما در  تبادل شده با شبكه برق بسيار محدود و ناچيز مي

صورتي كه تعدادي خودرو در يك پاركينگ قرار داشته باشند، 
از آنجا كه  ].3[تر خواهد بود مطالعه اثر آنها بر شبكه قابل مالحظه

شارژ باتري اين خودروها طوالني است  مدت زمان الزم براي
به طي آن هستند طوالني نخواهد مسافتي كه اين خودروها قادر 

ها نيز امكان تبادل دو طرفه توان با  پاركينگ ،هاV2Gهمانند بود. 
ها در  باشند. از آنجا كه تعداد پاركينگ را دارا مي 7شبكه برق

ها  أثير پاركينگمطالعه ت ،باشد ها كمتر ميV2Gمقايسه با تعداد 
براي اين كار ابتدا بايستي  پذيرد. صورت ميتر  بر شبكه آسان

ها مورد مطالعه قرار گرفته و V2Gها و  تأثير متقابل پاركينگ
از لحاظ ميزان توان درخواستي از شبكه معين   رفتار پاركينگ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 Vehicle-to-Grid 
6 Parking Lot 
7 Utility 

گيري از شبكه  روند رو به رشد كشورهاي مختلف در بهره شود.
ي ها چالشكه اين ايده، در مواجهه با  دهد يمهوشمند، نشان 

    آينده انرژي، مفيد خواهد بود.
  

  

  
  ها به شبكهبا حضور خودرو  دساختار يك شبكه هوشمن :4شكل 

لزوم برنامه ريزي براي بگارگيري خودروهاي برقي در  -3
 كشور

عوامل و انگيزه هاي موجود جهت بكارگيري خودرو برقي در 
  شد:با به شرح ذيل مي دنيا

سياستهاي كالن اقتصادي همچون ايجاد ارزش افزوده و  -
 اشتغال

كاهش وابستگي به منابع سوختهاي فسيلي و افزايش  -
 امنيت انرژي

 يير اقليم به عنوان يك چالش جهاناهميت مساله تغ -

  
 كنوني دنياي كه است التيضمع از يكي زيست محيط آلودگي

  .است گريبان به دست آن با

 تا اند شده آن بر اتومبيل توليدكنندگان وزهامر دليل همين به

 در را فسيلي سوختهاي مصرف الكتريكي، انرژي از استفاده با

 در سرعت كاهش به صورت بدين و دهند كاهش اتومبيلها

  .كنند كمك آلودگيها گسترش
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مقايسه انتشار گازهاي آالينده بين خودروهاي برقي و  
 )6چنين در شكل (آورده شده است. هم) 5معمولي در  شكل (

   نشان داده شده است. اثرات ناشي از آلودگي خودروهاي بنزيني
 

  
كيلومتر  100مقايسه انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي به ازاي : 5شكل

  مسافت طي شده

  
  اثرات ناشي از آلودگي خودروهاي بنزيني: 6شكل

در  مقايسه بازده خودروهاي بنزيني با خودروهاي هيبريدي
  ) آورده شده است.7(شكل
 

  
 مقايسه بازده خودروهاي بنزيني با خودروهاي هيبريدي: 7شكل 

بر اساس سند چشم انداز رويكرد كلي دولت در جهت 
  قرار دارد. 1404% به خودروهاي برقي در افق 5اختصاص سهم 

بر اين اساس انرژي مورد نياز خودروهاي برقي در كشور در سال 
  گردد. اسبه مي) مح8به شرح شكل( 1404

  

  
  1404انرژي مورد نياز خودروهاي برقي در كشور در سال : محاسبه 8شكل 

جايگزيني خودروهاي درونسوز با خودروهاي برقي و اتصال 
 لزوم برنامه ريزي براي آنها به شبكه قدرت، باعث شده است تا

 پيش از بيش انرژي اين منبع ذخيره ساز از استفاده بهينه

و  بهره گيري براي ابراين چنانچه برنامه مدونيشود. بن احساس
باشيم، نه تنها  برقي نداشته مديريت شارژ باتري خودروهاي

نخواهد  شبكه وضعيت به اتصال اين خودروها به شبكه كمكي
 همزمان مصرف شبكه پيك با آنها شارژ بلكه ممكن است كرد،

  ايجاد كند.  شبكه براي حادتري نيز مشكالت و شده
هاي شارژ خودروهاي الكتريكي به دوشكل ذيل  برنامه

  باشند: مي
 ريزيبرنامه بدون خودروها شارژ اگر : ناهماهنگ شارژالف) 

 زمان در را خود خودروي افراد بيشتر اينكه به توجه با شود انجام

 كه بود خواهيم بار افزايش يك دچار كنند،مي شارژ مصرف اوج

 قدرت سيستم براي جديدي هايظرفيت به بار، اين تأمين براي

 الكتريكي خودروهاي عملكرد تأثير )9(شكل .بود خواهيم نيازمند

در صورت عدم برنامه ريزي اتصال آنها به  برق به اتصال قابل
  .دهد شبكه را نشان مي

 
 ريزيبرنامه با خودروها اين شارژ اگر : شده هماهنگ شارژب) 

 با كه كنيم تنظيم طوري را آنها شارژ زمان و گيرد صورت قبل از

 پر بر عالوه توانيم مي صورت بدين شوند، مطابق باري كم زمانهاي

 نيز مصرف اوج هاي زمان در بار كاهش باربه پروفيل هايدره كردن

 .كنيم كمك

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مجري: هم انديشان انرزي كيميا                 1392اسفند  15پنجمين كنفرانس انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد       

   88671676 – 021     www.Renewenergy.ir                    

در صورت عدم  برق به اتصال قابل الكتريكي خودروهاي عملكرد تأثير :9شكل
  برنامه ريزي اتصال آنها به شبكه

الکتريكي در اجرايي کردن  نقش خودروهای -3-1
  مصرف های مديريتبرنامه

هاي مديريت ترين برنامهبار از مهمسايي و جابجاييپيك
توان بدان استفاده از خودروهاي الكتريكي ميمصرف است كه با 

-تنهايي داراي انرژي ذخيرهخودرو الكتريكي بهيك  يافت.دست

هم يافته و در كنارافزايشمي است ولي وقتي تعداد آن شده ك
هاي هي از انرژي الكتريكي براي شركتآيند، ذخيره قابل توجگرد

پروفيل بار خانگي در طول مشاهده با آورند . توزيع فراهم مي
،مصرف بامداد 6تا  23شود كه از ساعت روز مشاهده ميشبانه

 مناسبييابد كه اين فرصت خانگي بطور محسوسي كاهش مي
تركين خودروهاي خود را به شبكه جهت دريافت است كه مش

ات فشار زيادي به شبكه توان متصل كنند كه اين امر در اين ساع
هاي .با دريافت و تزريق توان در زمانكندمتحمل نمي

- بين حداكثر و حداقل مصرف كه ضرر توان از فاصلهمناسب،مي

 .كاستزيادي هاي مالي قابل توجهي را به دنبال دارد،تا حد 
را نشان  ها در تغيير پروفيل بار V2G نوعي  تاثير) 10(شكل 

  دهد. مي
.  

  
  ها در تغيير پروفيل بار V2G نوعي تاثير :10شكل 

هاي شارژ خودروهاي  ها و الزامات ايستگاه زير ساخت -4
 برقي

يكي از مزاياي خودروهاي هيبريدي نسبت به خودروهاي 
EV  ي با باتري را اين است كه قابليت جايگزيني سوخت فسيل

 دارند.اين ويژگي باعث مي شود كه براي حركت،در مكانيزم خود
به شبكه  تري،توان ثابتيخودروها بتوانند براي مدت طوالني

-تخليه باتري و دسترسي سختهايي نظير تزريق نمايند و نگراني

هاي شارژ الكتريكي را تا حد زيادي برطرف تر به ايستگاه
ارژ ماشين را شتوانند در شب،باتري .صاحبين خودرو ميكنند

ي آن براي جابجايي استفاده نموده و در طول روز از ذخيره
و در ساعاتي كه تنظيم كننده نياز دارد،به شبكه متصل  نمايند

رت امكان موتور اندازي موتور بنزيني،يا در صوراهشده و با 
 الكتريكي،به شبكه متصل گردند.

  باشد: ي به شرح ذيل ميسطوح مختلف شارژ خدروهاي برق
 10مـدت زمـان شـارژ     -كيلـووات  2تـا   ACشـارژ   1سطح 

 ساعت

 ساعت 5مدت زمان شارژ  -كيلووات 7تا  ACشارژ  2سطح 

  در حال توسعه -كيلووات 7بيشتر از  ACشارژ  3سطح 
مدت زمان شـارژ كمتـر از نـيم     -كيلووات 100تا  DCشارژ 

 ساعت

ژي خودروهـاي  ) ساختار سطوح مختلـف شـار  11در شكل (
  برقي ترسيم گرديده است.

  

 
  : ساختار سطوح مختلف شارژي خودروهاي11شكل 

  
ارائه شده  )12(هاي شارژ در شكل هاي مختلف ايستگاهمدل

  .است
  

  
  هاي شارژ هاي مختلف ايستگاهمدل :12شكل 

و مكان  يافتن نزديك ترين محل پارك خودرو با امكان شارژ 
هاي شارژ از ديگر مباحث قابل  ايستگاهيابي و مديريت ترافيك 

  ) نمايش داده شده است.13ريزي بوده كه در شكل ( برنام ه
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  هاي شارژ : مكان يابي و مديريت ترافيك ايستگاه13شكل 

هــاي مخصــوص در كــف خيابــان، راننــدگان  نصــب پوشــش
تواننـد در هنگـام پـارك بـه راحتـي بـاتري        خودروهاي برقي مي
  .سيم شارژ كنند خودرو را بصورت بي

هاي مخصوص پارك خـودرو و   با نصب اين پوشش در محل 
از طريق رزونـانس مغناطيسـي، بـرق بـه بـاتري خـودرو منتقـل        

شـود كـه در ايـن حالـت نيـازي بـه اسـتفاده از سـيم وجـود           مي
  .)14(شكل ندارد
بــا كمــك ايــن فنــاوري، كــف خيابــان بــه ايســتگاه شــارژ   

ترين شـيوه،   ترين و راحت عخودروهاي برقي مبدل شده و در سري
هاي متـداول از   شود كه در مقايسه با روش باتري خودرو شارژ مي

  . تري نيز برخوردار است هزينه پايين
  

   
  هاي مخصوص براي شارژ بي سيم خودروهاي برقي پوش كف: 14شكل 

هـاي نـو بـويژه     هاي شارژ با قابليت استفاده از انرژي ايستگاه
هـاي   ث مرتبط با فراهم آوردن زيرسـاخت انرژي خورشيد از مباح
  ).15باشد(شكل  ورود خودرو برقي مي

  

  
 ايستگاه هاي شارژ با تغذيه انرژي نو :15شكل 

 برنامه ريزي جهت تامين برق خودروهاي الكتريكي -5

-با توجه به مطالب ياد شده، مطالعه اثرات اتصـال ايسـتگاه   

مـات فنـي ايـن    هاي توزيع نيـرو و تعيـين الزا  هاي شارژ به شبكه
اتصال قبل از ورود اين فناوري و در مقطع كنوني ضروري اسـت.  

بايست مـورد توجـه قـرار    ترين مواردي كه در اين مطالعه ميمهم
  گيرد عبارتند از:

بررسي مشخصات فني و اقتصـادي خودروهـاي برقـي و      -
 نحوه به كارگيري آنها 

بررسي مشخصات فني و اقتصـادي منـابع تـامين كننـده      -
 ژي الكتريكي خودروهاي برقي انر

برداري از خودروهـاي برقـي در كشـور     تعيين الگوي بهره -
 طي سالهاي آتي و ميزان آنها

تجزيه و تحليل تـاثير ورود خودروهـاي برقـي بـر شـبكه       -
 سراسري و مشخص نمودن تغييرات الزم

هـاي شـارژ   الگوي بـار الكتريكـي ناشـي از ورود ايسـتگاه     -
الكتريكي و هيبريدي به  (خانگي و عمومي) خودروهاي

 شبكه

تعيين شـرايط الـزام اسـتفاده از تجهيـزات هوشـمند در       -
 هاي شارژ خانگي جهت مديريت بارايستگاه

هاي مختلف تجهيزات اتصال به شبكه ( نـوع  بررسي مدل -
 كانكتور، ولتاژ، جريان، مشخصات فيزيكي و ...)

ارائه الزامـات سيسـتم حفاظـت الكتريكـي بـراي اتصـال        -
 هاي خودروهاي الكتريكيشارژر

بررسي كفايت استانداردهاي كيفيت تـواني تـوانير بـراي     -
هاي توزيع نيـروي  اتصال خودروهاي الكتريكي به شبكه
 برق و تدوين الزامات احتمالي ديگر.

ارائــــه الزامــــات عمــــومي شــــارژرهاي خودروهــــاي  -
  الكتريكي(وزن، ابعاد، جنس بدنه)

هاي شارژ عمـومي  اهتعيين الزامات اتصال مخابراتي ايستگ -
 جهت مديريت ترافيك در شارژ  خودروها

  
مـواردي كـه بايـد بـراي     نـاوين  ع) 17) و (16هاي ( در شكل

هـاي توزيـع نيـرو بـراي پـذيرش و مـديريت بـار        آمادگي شـبكه 
الكتريكي ناشي از ورود خودروهاي الكتريكي و هيبريدي بررسـي  

بخش ارائـه  گذاري كالن در اين  و همچنين ساختار سياست شوند
   گرديده است.
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موارد قابل بررسي براي پذيرش و مديريت بار ناشي از خودروهاي :16شكل 
  هاي توزيع نيروالكتريك و هيبريدي به شبكه

 

  

  
گزاري و برنامه ريزي در سطح كالن جهت ورود خودروهاي  سياست: 17شكل 

  برقي 

طرح   اجراي براي کننده مشارکت نهادهاي - 5-1
   ) در كشورV2G(خودرو به شبكه

 نهادهـاي  صـحيح  هماهنگي V2G موفق  سازي پياده الزمه

 ساختار يك قالب در ميتواند كه است عرصه اين بازيگران و متولي

 نهادهـاي سـاختار پيشـنهادي بـراي     .شود تعريف اجرايي نهادي

) نشان 18در شكل( در كشور  V2Gبراي اجراي   كننده مشاركت
 داده شده است.

 يريگ جهينت -6

مـورد نيـاز   ها، الزامات و برنامه ريزي  زيرساختدر اين مقاله 
در كشـور  جهت اتصال خودروهـاي الكتريكـي بـه شـبكه توزيـع      

مورد بررسي و تحليل قرار گرفت  و لـزوم   ساختار شبكه هوشمند
نگـر در سـطح كـالن جهـت      آينده   گزاري و برنامه ريزي سياست

ورود خودروهاي برقي به شبكه بـويژه در محورهـاي ذيـل مـورد     
  تاكيد قرار گرفت:

اهميت تحقق و اجراي سياستها و اهـداف كـالن شـوراي     -1
عالي ترافيك كشور در بخش حمـل و نقـل درون شـهري شـامل     

 تغيير الگوي مصرف سوخت خودرو و كاهش آلودگي هوا

انرژي مورد نياز خودروهاي برقـي بـه عنـوان     لزوم تامين -2
 تكنولوژي نوظهور مصرف كننده برق

تعيين ابزارهـا و اسـتانداردهاي مـورد نيـاز جهـت شـارژ        -3
 خودرو

 تعيين محورها و فعاليتهاي تحقيقاتي جديد  -5

 لزوم سياستگذاري و برنامه ريزي توسط وزارت نيرو  -6

   
  V2Gبراي اجراي   كننده مشاركت اختار پيشنهادي براي نهادهاي:  س18شكل 
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