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-بيني بار خودرودر اين مقاله يك روش جديد براي پيش —چكيده 

بيني بار با استفاده از هاي برقي در شبكه توزيع ارايه شد. روش پيش
عصبي با -گيري از روش فازيها و بهرهاطالعات مصرفي روزانه باس

دهد. در اين پژوهش، با هدف ها را تشخيص ميدقت بااليي مصرف باس
هاي مديريت انرژي و حداقل كردن تاثيرات منفي الگوي بار خودرو

برقي، يك روش جديد براي تعيين مكان مناسب و بهينه براي نصب 
هاي الكتريكي ارايه شده است. مساله پاركينگ خورشيدي براي خودرو

هاي ناشي از خودرو نه پاركينگ با درنظر گرفتن تحرك بارجايابي بهي
اند تا تابع ها، فاكتورهاي ولتاژ و تلفات مدلسازي شدبرقي در بين باس

اي باشد كه شامل كاهش تلفات، هدف استخراج شده از مساله به گونه
هاي بهبود شاخص پروفايل،پايداري ولتاژ و منعكس كننده الگوي خودرو

هاي سازي و تخمين ميزان بار خودرور اين مقاله براي مدلبرقي باشد. د
الكتريكي شبكه و وابستگي توليد پاركينگ خورشيدي و مصرف انرژي به 
شرايط مختلف، از روش عصبي استفاده شده است. همچنين براي رفع 
مشكل عدم قطعيت در بار خودرو الكتريكي و ميزان توليد انرژي در 

بار فازي استفاده شده است تا عدم قطعيت پاركينگ خورشيدي از پخش
دهد كه روش پيشنهادي ها و منابع حداقل گردد. نتايج نشان ميبار

هاي فني هاي برقي و بهبود پارامترتوانايي بااليي در مديريت خودرو
  شبكه دارد.

خودرو برقي، پاركينگ خورشيدي، مديريت   —هاي كليدي هواژ
  ، شبكه عصبي. بار،تخمين بار، پخش بار فازي

 مقدمه   .1

گيري از هاي توزيع با توجه به دارا بودن پتانسيل باال در بحث بهرهشبكه
هاي هاي برقي و زيرساختمنابع توليد پراكنده، بارهاي قابل كنترل، خودرو

، توانايي استفاده مديريت سمت تقاضاهاي الزم جهت اجراي برنامه
هاي برقي تعداد و تنوع خودرورا دارد.  تر از منابع انرژيتر و بهينهاقتصادي

به صورت مستمر در حال افزايش است و كنترل اين تجهيزات جهت 
عملكرد با بازده باال به يكي از مسائل مهم تبديل شده است. درصورتي كه 

هاي برقي به صورت كارامد استفاده هاي مديريت بار خودروبتوان از برنامه
شود. كاهش مصرف كلي عالوه بر اصل ميكرد صرفه جويي قابل توجهي ح

كند باعث افزايش پايداري و اي كه نصيب شركتهاي برق ميمنافع شبكه
قابليت اطمينان شبكه شده، منافع زيست محيطي از طريق كاهش توليد 

اي ايجاد كرده و منافع اقتصادي زيادي براي مشتريان و گازهاي گلخانه
موارتر شدن منحني بار باعث كاهش كند. از سوي ديگر هكشور ايجاد مي
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ريزي مرسوم با هدف برنامه .]3-1[گرددتلفات و بهبود پروفيل ولتاژ مي
ريزي، تضمين تامين بار تبعيت توليد از تقاضا بوده و بيشترين تاكيد در برنامه

ريزي سيستم از حالت بهينه شد برنامهپيك بود. اين عامل خود باعث مي
هاي هاي قدرت، تكنولوژيسير تحول سيستم]. 3[خود بشدت فاصله گيرد

ها باعث حركت سيستم مديريتي مرسوم از حالت آوريظهور فن و موجود
متمركز مركزي در سمت توليد، به مديريت غير متمركز در سمت توليد و 

ريزي براي تامين تقاضا به صورت نوين كلي برنامه تقاضا شده است. بطور
. باشدمي اع توليد پراكنده و مديريت سمت تقاضمناب مشتمل بر دو گزينه

مديريت سمت تقاضا مجموعه مفاهيمي است كه شامل مديريت بار، بازدهي 
 . ]4[ شودرساني ميانرژي و برق

خودروهاي الكتريكي به دليل كاهش، در وابستگي سيستم حمل ونقل به 
ته است. اي مورد توجه قرارگرفهاي فسيلي وانتشار گازهاي گلخانهسوخت

گيري ي اين خودروها در ناوگان حمل ونقل وبا سوختبا ظهور و توسعه
ي برق تغييرخواهد كرد. باتري خودروهاي مجدد آنها طبيعتا منحني بارشبكه

باري شارژ گردد باعث برقي چه درساعات پيك بار وچه در ساعات كم
ق قادر به افزايش بار شبكه خواهد شد. در اين صورت بايد ديد كه شبكه بر

] به منظور شارژ خودروهاي 5باشد.  در مرجع [تأمين اين مقدار توان مي
برقي سناريوهاي مختلفي تعريف شده است و تأثير شارژ خودروهاي برقي 
بر ميزان بار شبكه در سناريوهاي مختلف مورد بررسي قرارگرفته است. در 

أمين برق مورد نياز اين مطالعه فناوري خودرو به شبكه مدنظر نبوده وتنها ت
خودروهاي برقي مورد نظر بوده است. همچنين، الگوي رانندگي با استفاده 
از اطالعات حمل ونقل در كاليفرنيا استخراج شده است. نشان داده شده 
است كه استفاده از خودروهاي برقي قابل اتصال به شبكه موجب كاهش در 

كه شارژ  گردد. همچنين نشان داده شده استمصرف سوخت مي
غيرهوشمندانه خودروهاي برقي موجب افزايش بار شبكه در ساعات پرباري 

گردد، در حالي كه اگر خودروهاي برقي به صورت هوشمندانه شارژ مي
  شود.گردد شبكه در ساعات كم باري دچار اضافه بار مي

] چهارالگوي مختلف شارژ خودروهاي برقي مورد بررسي قرار 6درمرجع [
نتايج اين مطالعه بيانگر آن است كه در حالت شارژ/ دشارژ  اند.گرفته

هاي زيرساختاري هوشمندانه خودروها، نياز به افزايش ظرفيت توليد وهزينه
] به بررسي تأثيرات بالقوه خوروهاي الكتريكي بر 7مرجع [ باشد.كمتري مي

اي هروي شبكه قدرت استراليا پرداخته است. به اين منظور، تأثير استراژي
مختلف شارژ خودروهاي برقي بر ميزان بار شبكه قدرت استراليا مورد 
بررسي قرار گرفته است. نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه مديريت 
صحيح شارژ خودروهاي برقي موجب استفاده بيشتر از شبكه موجود 

گردد. همچنين با شارژ خودروهاي برقي در ساعات كم باري، نيازي به مي
هاي جديد براي تأمين بار اضافي ناشي از خودروهاي برقي نيروگاه تأسيس

در مرجع  ] به نتايج مشابهي در كشور ايرلند رسيده است.8نيست. مطالعه [
هاي موجود در سيستم حمل ونقل به بررسي تأثير ] با استفاده از داده9[

متقابل سيستم حمل ونقل وشبكه قدرت در حضور خودروهاي برقي 
شده است. در اين مطالعه نشان داده شده است كه فناوري خودرو به  پرداخته

دهد وموجب استفاده شبكه انعطاف پذيري سيستم قدرت را افزايش مي
 گردد.بيشتر از باد در توليد برق مي

هاي تجديدپذير در حضور ] نيز استفاده از منابع انرژي10در مرجع [
ست. نتايج اين مطالعه حاكي از خودروهاي برقي مورد مطالعه قرار گرفته ا

آن است كه اگرچه به كارگيري خودروهاي الكتريكي به عنوان ذخيره كننده 
هاي زيادي باشد، اما موجب پشتيباني از ممكن است نيازمند صرف هزينه

] به 11در مرجع [ هاي تجديدپذير در توليد برق خواهد گرديد.منابع انرژي
ه از شبكه قدرت در حضور خودروهاي برداري بهينريزي وبهرهبرنامه

الكتريكي پرداخته شده است. در اين مطالعه نشان داده شده است كه حضور 
ريزي و هاي برنامهدرصدي هزينه 3فناوري خودرو به شبكه موجب كاهش 

] روشي را به 12مرجع [ گردد.برداري از شبكه قدرت در شمال اروپا ميبهره
گذاري وتلفات شبكه برقي بر ميزان سرمايه منظور بررسي تأثير خودروهاي

توزيع ارائه نموده است. اين مطالعه بر روي دو ناحيه مختلف شهري 
وروستايي انجام گرفته است. نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه شارژ 

هاي هزينه % 19خودروهاي برقي در ساعات پر باري شبكه، موجب افزايش 
ه توزيع خواهد گرديد در حالي كه با شارژ گذاري در توسعه شبكسرمايه

كاهش  % 60 - % 70خودروهاي برقي در ساعات كم باري اين هزينه 
] شارژ هوشمندانه و غير هوشمند خودروهاي 13در مرجع [ خواهد يافت.

ريزي مشاركت برقي در سيستم قدرت آينده با استفاده از مدلي كه برنامه
بررسي قرار گرفته است. نتايج اين مطالعه نمايد. مورد واحدها را بهينه مي

حاكي از آن است كه شارژ و دشارژ هوشمند خودروهاي برقي بسيار 
] 14باشد. در مطالعه [تر از شارژ غيرهوشمند خودروهاي برقي مياقتصادي

نشان داده شده است كه در حضور فناوري خودرو به شبكه و شارژ 
اي به ميزان تشار گازهاي گلخانهخودروهاي برقي از منابع تجديدپذير ان

 گيري كاهش خواهد يافت.چشم
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 بيان مساله  .2

 مباني نظري .2,1

هاي برقي بيني بار ناشي از خودروپيش روش پيشنهادي براي بخشدر اين 
در يك شبكه نمونه با روش شبكه عصبي و در نظر گرفتن عدم قطعيت 

هاي برقي بدست دروتري از خوها استفاده شده است تا رفتار واقعيبينيپيش
 آيد. سپس براي كاهش تاثيرات منفي حضور خودرو برقي در شبكه به

منابع خورشيدي در يك يك پاركينگ با تغذيه از جايابي و تعيين اندازه 
در مرحله دوم براي . ه استپرداخته شد هاي الكتريكيداراي خودرو شبكه

ريزي كوتاه مدت نامههاي برقي بر پيك شبكه به بركاهش تاثير بيشتر خودرو
هاي برقي بر اساس قيمت انرژي در ساعات پيك پرداخته خواهد شد خودرو

و روابط انتقال بار با حضور پاركينگ خورشيدي و ساير منابع موجود شبكه 
هاي شبكه عصبي روش ارايه شده بر اساس تركيب الگوريتمارايه شده است. 

هاي خودرو الگوي مصرف بارو فازي عمل خواهد كرد. با توجه به اينكه 
و خروجي برخي از منابع توليد پراكنده با منبع  برقي و ساير انواع بار

ها و شرايط مشابه تخمين توان با استفاده از رفتارخورشيدي، بادي و... را مي
گذاري كرد، استفاده از روش آنها را ارزش هاي دخيل در اندازهزد و پارامتر

مفيد باشد. از سوي  هاي برقيرفتار خودروخمين هاي عصبي براي تشبكه
هاي بدست آمده و الگوهاي تخمين ديگر همواره يك عدم قطعيت در داده

وجود دارد كه براي جلوگيري  برق خورشيدي و توليد هاي برقيخودرو بار
ها ها با توجه به عدم قطعيتبايست تخميناز تاثير آن بر روي محاسبات مي

هاي موجود براي ميزان بار و توليد ي غلبه بر عدم قطعيتصورت پذيرد. برا
از روش فازي استفاده شده است. روش  مقالهمنابع توليد پراكنده در اين 

ها را در كنار فازي توانايي در نظر گرفتن تعداد زيادي از عدم قطعيت
يكديگر دارد و نتايج بدست آمده نيز با توجه به عدم قطعيت همه اعضا 

هاي عالوه بر تاثير موارد ذكر شده بايد جنبه بازاري و هزينهآيد. بدست مي
حضور خودرو برقي نيز در شبكه اعمال شود و تغييرات منحني بار شبكه در 

  نظر گرفته شود.

 

 مباني الگوريتم پيشنهادي .2,2

در اين بخش به بيان اصول اساسي در ارايه روش پيشنهادي پرداخته 
كتريكي نيز با توجه به ماهيت متحرك و هاي الحضور خودرو خواهد شد.

گردد. هاي مختلف ميها در باسغير ثابت آنها باعث افزايش عدم قطعيت بار

هاي مختلف هاي الكتريكي در باسدر اين مقاله عدم قطعيت حضور خودرو
  گردد.بار فازي مرتفع ميو تغييرات بار هر باس با استفاده از پخش

وتاه مدت (و بسيار كوتاه مدت) بار با به طور كلي در پيش بيني ك
 شود.ميهاي عصبي از دو دسته متغير براي ورودي استفاده استفاده از شبكه

دسته اول متغير هاي بيروني مانند اطالعات مربوط به آب و هوا و دسته ي 
باشند ضمنا پيش بيني اشتباه يا ي توان مصرفي ميدوم، اطالعات سابقه

هاي رخي از مناطق مي تواند منجر به وقوع خطاضعيف شرايط جوي در ب
بزرگي در پيش بيني كوتاه مدت بار شود. براي جبران اين موضوع از روش 

در اين مقاله ميزان توليد انرژي در منبع خورشيدي  فازي استفاده خواهد شد.
و ميزان استفاده از آن در پاركينگ خورشيدي و تزريق مازاد آن به شبكه به 

ها داليل عدم جايي بارها در سطح شبكه و تغيير در ميزان بار باسهمراه جاب
بيني(كوتاه با توجه به توضيحات فوق، مراحل كلي پيشقطعيت هستند. 

هاي مدت و بسيار كوتاه مدت)  بار و مصرف انرژي با استفاده از شبكه
 عصبي را مي توان به صورت زير فهرست نمود :

 ابقه  مصرف، توان توليدي و گام اول: جمع آوري داده هاي س
هاي شبكه عصبي مورد استفاده اطالعات آب و هوايي كه به عنوان ورودي

 .قرار خواهند گرفت

 هاي فراهم شده گام دوم: آموزش شبكه عصبي با استفاده از داده
هاي هاي تمامي نروندر مرحله ي قبل و يافتن مقادير بهينه باياس و وزن

 شبكه.

 هاي ناشناخته به شبكه عصبي آموزش وديگام سوم: اعمال ور
ديده جهت ارزيابي كارايي شبكه. در صورتي كه كارايي شبكه در اين مرحله 

بيني بيش از حد مجاز باشد، پايين باشد و يا به عبارت ديگر خطاي پيش
مجددا به مرحله دوم برگشته و آموزش شبكه را با استفاده از مجموعه 

ه حتي االمكان داراي تنوع بيشتري باشد، تكرار هاي ورودي كديگري از داده
 مي نماييم.

گام چهارم: اعمال ورودي هاي نهايي مورد نياز جهت پيش بيني بار در 
بازه ي زماني هدف، پس از اطمينان از كارايي شبكه عصبي آموزش ديده و 

 استفاده از خروجي شبكه به عنوان برآورد نهايي توان توليدي.

  زي براي الگوريتم پيشنهاديمدل سازي منظق فا .2,3
هاي توزيع مطالعات متعددي با در نظر گرفتن عدم قطعيت در سيستم

هاي قدرت با در نظر بار فازي سيستمپخش مقالهانجام گرفته است. در اين 
هاي شعاعي ارائه شده است. يك متد پخش بار گرفتن بار فازي در شبكه
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ي توزيع شامل بار طمئن از شبكهبرداري غير مي بهرهاحتمالي براي محاسبه
احتمالي پيشنهاد شده است. دليل اين  DGمتغير با زمان روزانه، توليد توان 
گردد. هاي قسمت شبكه عصبي باز ميبينيامر به خطاهاي ناشي از پيش

شده براي هاي استفادهبمنظور مطالعه دقيق شبكه توزيع نياز به شناخت مدل
تابع  باشد.مورد نظر در معادالت پخش بار ميسازي شبكه و تجهيزات مدل

 .شودنشان داده مي) 1رابطه (به صورت  هاي فازي عضويت براي شماره
  دهد.) شماي يك متغيير فازي با كران باال و پايين را نشان مي1شكل (





























maxmin

max
max

max

min
min

min

0

1
)(

axax

axa
aa

xa

axa

axa
aa

ax

X

U
U

UL

L
L

A
                (1)

                     

 

  اي فازيي ذوزنقهارهشم :1شكل
  

به صورت  ي فازي  ها براي شمارهcutsدر اين روش، 
],[  AAA  هاي فازي: اگر شود. جمع شمارهتعريف مي B  

A,فازي باشند ي دو شماره و],[  AAA و],[  BBB  
cuts ي يك شماره با   هاي مربوط به آنها باشند، پس جمع

نامه در اين پايان .باشدتعريف شده به صورت زير ميcutsفازي با 
  شود.از روش مشابهي استفاده مي نيز فازي عددبراي تفريق دو 

],[],[)(  CCBABABAC                             (2) 

رو فازي پيش-روبار پسپخش مقالهبار مورد استفاده در اين روش پخش
هاي خورشيدي در پاركينگ خودرو است. در ا ابتدا براي منابع توليد پراكنده

هاي و نيز حضور برخي از خودرو ثابت هر باس و بارهاي موجود الكتريكي

گردد. بارهاي موجود يك الگوي بار تخميني ارايه مي الكتريكي در چند باس
شوند ساعته و مشابه از لحاظ الگوي مصرف در نظر گرفته مي 24به صورت 

هاي مختلف در ميزان پيك بار و نيز انحراف معيار از پيك و تفاوت بين باس
شود. ندكي متفاوت از يكديگر در نظر گرفته ميها ابار است كه براي باس

براي منابع توليد پراكنده نيز با توجه به اينكه ماهيت منابع خورشيدي به 
ساعت حضور دارند و ميزان توليد آنها  12اي است كه فقط در حدود گونه

م قطعيت بااليي است از يك منحني توليد احتماالتي با استفاده دنيز داراي ع
صبي و منطق فازي استفاده شده است. البته چون ميزان مصرف بار از شبكه ع

شوند، تخمين توليد و و توليد منابع تا حدودي مربوط به شرايط جوي مي
مصرف براي كل باس در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر در يك باس 

، هم تعداد نا معلومي خودرو الكتريكي كه كه هم بار نصب شده وجود دارد
كه به صورت پاركينگ و  توليد پراكنده منبعو هم  شوندن باس شارژ مياز آ

بيني مجموع خالص ورود يا خروج توان پيش منبع انرژي متصل به شبكه،
گردد. ميزان بارها و توليد با توجه به سابقه مصرف آنها و شرايط موجود مي

م سپس با توجه به عد شود.توسط الگوريتم شبكه عصبي تخمين زده مي
هاي موجود در ميزان مصرف در هر بازه زماني يك مقدار عدم قطعيت

گيرد تا ميزان ولتاژ و تلفات بار فازي صورت ميقطعيت براي بار در پخش
بيني شده بدست آيد. سپس هاي پيشسيستم بر اساس عدم قطعيت در الگو

  شود.بار فازي به جايابي بهينه پرداخته ميبا توجه به نتايج پخش

 

 فرموالسيون مساله  .3

 فرضيات مساله .3,1

 هاهاي الكتريكي متحرك بين باسها، بار خودروثابت باس بار الكتريكي
اند. بنابراين و توليد توان به عنوان منبع عدم قطعيت در نظر گرفته شده

به صورت فازي  توليديو توان  DGي واحدهاي ظرفيت نصب شده
  باشد:زير ميخواهد بود. توضيحات هر پارامتر به صورت 

بار فازي: منحني تغييرات بار در هر بازه زماني با استفاده از ضرب سه 
,شود. اولي بار پايهپارامتر مدل مي

D
i baseS    در سال اول پريود ارزيابي است

شود. بار پايه لزوما ماكزيمم بار شبكه سطح بار تقسيم مي dlfNو هر سال به 
fحالت پرباري نخواهد بود. يك ضريب سطح بار  در

hDLF   كه براي هر ،
ي نسبت بار به بار پايه را تعيين مي كند، بيني شدهسطح بار مقدار پيش

ت شود. عدم قطعيبيان مي hبا   hتعريف شده است. طول سطح بار 
f

hDLF نامهدر اين پايان .شود و به صورت زير توصيف مي گرددمدل مي 
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در نظر  tو در سال  hو در سطح ديماند  iيك نرخ رشد بار ديماند در باس 
  گرفته شده است.

 Lnew min L, U, max Ldlf dlf ,  dlf dlf dlf . dlf                      (3)  

: در شبكه توزيع بخش خصوصي DGدر توليد واحدهاي  عدم قطعيت
است. متوليان شبكه فقط مسئول  DGگذاري براي واحدهاي مسئول سرمايه

را  DGباشد و فعاليت سرمايه گذاران آناليز و مديريت شبكه توزيع مي
در هر باس يك مقدار خاص  DGكند. پس ظرفيت واحدهاي بيني ميپيش

 FTNبه صورت يك  DGي واحدهاي شدهظرفيت نصب  نخواهد بود. 
  شود:مدل مي

 fdg
i

dgdg
U

dg
L

dgdg
i Cap ,

maxmin ),,,(                           (4) 

dgي باال كه در رابطه
i ظرفيت نصب شده ي ،DG  در باسi ام و

fdg
iCap دهد. نصب شده را نشان مي DGي ظرفيت مقدار پيش بيني شده ,

استفاده شده است. اگر چه ظرفيت  DGن قسمتي از توان راكتيو از براي تامي
تواند از نمي DGنامطمئن است ولي توليد واحدهاي  DGي نصب شده

تجاوز كند. حداقل  cutsدر هر  DGي واحدهاي ظرفيت نصب شده
بستگي به تكنولوژي آن ، شاخص هاي فني و تصميم  DGتوان توليدي 

ي كاهش توان به ترتيب نشان دهنده و  احبان شان دارد. گيري ص
 باشد.مي =1و  =0 توليدي در

 توابع هدف .3,2

مدل پيشنهادي دو تابع هدف به نام هزينه هاي كل و تابع فني را حداقل 
هاي برقي بر پيك هدف حداقل كردن هزينه انرژي و تاثير خودرو كند.مي

شبكه و خريد انرژي در ساعات پيك است. همچنين سعي در جبران بار 
هاي برقي با توجه به الگوي مصرف و عدم قطعيت خضور آنها در خودرو
هاي خورشيدي در زمان مناسب و هاي مختلف است تا از انرژي واحدباس

تفاده گردد. واحد خورشيدي به صورت يك پاركينگ مكان مناسب اس
هاي فني خورشيدي اعمال خواهد شد. همچنين سعي شده است كه شاخص

كه  1OFتابع هدف اول  هاي برقي آسيب نبيند.سيستم با حضور خودرو
ي برق خريداري شده از شبكه، ي كلي كه هزينههاكند هزينهحداقل مي

را ي توليد پراكنده خورشيدي از واحدهايبرداري هاي نصب و بهرههزينه
به صورت  GCي برق خريداري شده از شبكه يعني هزينهشود. شامل مي

  شود:تعيين مي )5رابطه (


  


T

t

N

h
th

grid
hth

dlf

d
PPLFGC

1 1
, )1(

1            (5)  

به صورت زير محاسبه  DGICيعني  DGهاي نصب واحدهاي هزينه
 شود: مي

  
  


T

t

N

i dg
tdg

dg
ti

b

d
ICDGIC

1 1
,

)1(

1                   (6) 

تواند به نيز مي DGOCيعني  DGبرداري از واحدهاي هاي بهرههزينه
 صورت زير محاسبه شود:


   


T

t

N

i dg

N

h
t

dg
htidgdl

b dlf

d
POCDGOC

1 1 1
,, )1(

1                (7) 

تغييرات قيمت برق در هرسطح ديماند با ضرب دو فاكتور به نام قيمت 
مدل  hPLFيعني  hح بار و يك ضريب سطح قيمت در سط پايه يعني 

gridشود. در روابط باال مي
htP توان اكتيو خريداري شده از شبكه در سال   ,

tام و در سطح بارh ، 
dgIC ي سرمايه گذاري يك واحد هزينهDG  ،

dgOC ي بهره برداري از يك واحد هزينهDG  ،dg
htiP - مقدار توان بهره ,,

باشد. در ام مي hام و در سطح بار  tام در سال iي  DGبرداري شده از 
به صورت مقابل  1OFبنابراين  باشد.معرف نرخ بهره مي dروابط باال 
  شود:تعريف مي

1 IC OCOF GC DG DG                                 (8) 

رنامه پاسخگويي بار نيز توسط بهره به منظور بهره داري موثرتر ب 
برداريشبكه توزيع اجرا شده و تاثير آن بر روي منحني بار شبكه و تابع هزينه 
مورد بررسي قرار گرفته است. در ابتدا فرموالسيون مسئله بيان شده و در 

  ادامه نتايج حاصل از شبيه سازي مورد تحليل قرار گرفته است.

خودرو برقي نيز فرموالسيون به صورت زير براي بهينه سازي منحني شارژ 
منحني تغييرات بار از طريق ضرب دو پارامتر مدل شده است. خواهد بود. 

Dاولي بار پايه، 
baseiS است و هر ساعت روز به عنوان يك سطح بار تعريف  ,

نشان  hNسطح بار خواهيم داشت كه اين تعداد را با  24شود. پس مي
دهيم. يك ضريب سطح ديماند، مي

hDLF بيني شده براي تعيين مقدار پيش
كند. اين ضريب تغيير مي 1تا  0شود كه بين نسبت بار به بار پيك تعريف مي

  thiديماند در باس بنابراين ) نشان داده شده است. 2سطح ديماند در شكل (
 شود:زير محاسبه ميبه صورت  thhو در سطح بار 

h
D
basei

D
hi DLFPP  ,,     

h
D
basei

D
hi DLFQQ  ,,

 

D
hi

D
hi

D
hi jQPS ,,,                                                        (9)   
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Dكه در روابط باال 
hiS , ،D

hiP,  وD
hiQ ظاهري، اكتيو و  هايبه ترتيب توان ,

همچنين ميزان افزايش بار  هستند. thhو در سطح بار   thiراكتيو در باس 
شبكه با در نظر گرفتن تاثير بار تحميلي در نتيجه شارژ خودرو هاي برقي نيز 

  نشان داده شده است. )2در شكل (

  

  
  ضريب سطح ديماند براي بازه كوتاه مدت روزانه :2شكل 

  

كنيم كه قيمت انرژي خريداري شده از شبكه اصلي در حالت كلي فرض مي
 :به صورت زير تعيين مي شود thhدر سطح ديماند 

hh PLF     )10   (                                                       

است كه فرض  hسطح قيمت ضريب  hPLFقيمت پايه و  در رابطه باال
كنيم كه باشد. براي سادگي در اينجا فرض مي شود مقادير آن مشخصمي

همانند منحني hPLFمنحني 
hDLF  در نظرگرفته شده براي سطوح بار

   باشد.

تابع هدف دوم از دو قسمت اصلي به نام تلفات توان اكتيو و شاخص 
  ولتاژ به صورت زير تشكيل شده است:  انحراف

 تلفات اكتيو شبكه  

ميزان تلفات در يك سيستم توزيع برابر با مجموع تلفات خطوط سيستم 
  شود.ي محاسبه ميتوزيع است كه با استفاده از رابطه

1

( cos( ))
i i i i i i

nline

loss Gn dn n m i n m mn
i

P P P V V Y   


     (11)  

و  Vباشند. مي nبترتيب توان توليدي و مصرفي در باس  dnPو  GnPكه 
δ باشند. انديس ها مينشانگر ولتاژ و زاويه باسn  وm  بترتيب ابتدا و

ميزان هزينه تلفات ساالنه با استفاده از  دهد.ام را نشان ميiانتهاي خط 
  شود.) محاسبه مي12ي (رابطه

1

. .
i

nt

loss i loss
i

IC MP T P


                                           (12)      

قيمت توان در  MPزماني هر سطح بار بر حسب ساعت و  يدوره Tكه  
$بازار الكتريكي بر حسب  MWh .استnt ي تعداد سطوح بار دهندهنشان

  است.

 شاخص انحراف ولتاژ  

ي توزيع است. يكي هاي مهم در شبكهبهبود پروفيل ولتاژ يكي از هدف 
ولتاژ هر گره از ولتاژ مرجع  هاي سنجش آن، حداقل كردن انحرافاز روش

  تواند به صورت زير تعريف شود:است كه فرموالسيون آن مي


  





T

t

N

i
h

N

h ref

refhit
b h

V

VV
VD

1 1 1

,, ||
                          (13)  

hitVكه در آن  ام   tام و در سال  hام در سطح ديماند  i، ولتاژ گره ,,
  گردد: ير تعريف ميبه صورت ز 2OFباشد. بنابراين تابع هدف مي

2 1 2OF =w  w lossVD P                              (14) 

 w1w+12=دهي هستند كه ي ضرايب وزنكنندهبيان 1,2w، )14( در
براي  MATLABافزار از نرم نامهپاياندر اين  ها برقرار است.براي آن

  سازي استفاده شده است.شبيه

 سازينتايج شبيه .4

باسه ويرايش شده انجام شده است.  33ي ي شبكهها روسازيشبيه
 8كيلو ولت و ظرفيت فرضي فيدر  12,66سطح ولتاژ پست فوق توزيع 

كيلووار است و  3012كيلووات و  6012پيك بار  آمپر است.مگاولت
هاي هاي برقي باعث افزايش بار سيستم به صورت احتماالتي در باسخودرو

از اطالعات بار ساعتي براي يك هفته در اند.  در اين مقاله سيستم شده
ها استفاده شده است. همچنين از اين شكل حدود باال و پايين بار بينيپيش

هاي برقي قابل مشاهده است. از اين حدود براي باس در حضور خودرو
ها در شبكه بيني رفتار خودروفازي كردن بار و افزايش دقت مدل پيش

هاي بار در زمان گذشته به ار با توجه به دادهبيني بشود. پيشاستفاده مي
  ) است.3صورت شكل (
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  : منحني بار واقعي و تخمين زده شده توسط شبكه عصبي3شكل 

براي منابع خورشيدي نيز با توجه به اطالعات در نظر گرفته شده منحني 
تر شدن نتايج جايابي ) بدست آمده است. باري واقعي4توليدي مشابه شكل (

-مقادير پيش ر باس يك عدم قطعيت در بار در نظر گرفته شده است.براي ه

   اند.داده شده ) نشان5شكل (هاي آن در عدم قطعيت بارها و يبيني شده
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  : منحني توليد تخميني براي منابع خورشيدي در سيستم مورد مطالعه4شكل 
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  :  بارهاي فازي شده براي سيستم مورد مطالعه5شكل 

  

راي هر باس يك بار حداقل و حداكثر و يك كران باال و ) ب5در شكل (
پايين در نظر گرفته شده است تا تغييرات روزانه و هفتگي بار نيز اعمال 

است. شبكه عصبي  1و اليه بعدي برابر  10شود. تعداد نرون اليه اول 
ساعت گذشته به  4ورودي توان است. توان مصرفي  6استفاده شده داراي 
عت مشابه در روز گذشته و روز مشابه در هفته قبل همراه مصرف سا

  ها هستند. روش آموزش نيز بر اساس حداقل مربعات است.ورودي

براي جايابي منابع توليد خورشيدي (پاركينگ خودرو الكتريكي) در 
هاي بار احتماالتي ناشي از حضور سيستم مورد مطالعه با توجه به منحني

هاي كانديد براي نصب منابع مورد باس هاي الكتريكي و توليد وخودرو
تواند به دلخواه مشخص هاي كانديد مياند. تعداد باساستفاده قرار گرفته

گردد. براي جايابي از روش جستجوي مستقيم استفاده شده است بدين معني 
كه تمامي حاالت ممكن بررسي شده است و بهترين جواب در نظر گرفته 

هاي جستجوي ديگر م نسبت به روششده است. روش جستجوي مستقي
  نمايد.ترين جواب ممكن را ارايه مينمايد ولي بهينهكندتر عمل مي

با توجه به سطوح بار و توليد در نظر گرفته شده تلفات و پروفيل ولتاژ 
)و 6هاي (فازي شده براي سيستم مورد مطالعه به صورت ارايه شده درشكل

دهند. لفات را به صورت فازي نشان مي) نيز ت3) تا (1)  است. جداول (7(
باس در اين مقاله  33حداكثر ميزان منابع توليد پراكنده قابل نصب در سيستم 

هاي خورشيدي مضربي از كيلو وات در نظر گرفته شده است. واحد 2000
اند. فرض شده است كه مازاد نياز پاركينگ كيلو وات در نظر گرفته شده 200

توليد پراكنده متداول به شبكه تزريق خواهد شد.  خورشيدي مانند منابع
دهند كه با افزايش ) و جداول نشان مي9) تا (6سازي در اشكال(نتايج شبيه

هاي كانديد وضعيت پروفيل ولتاژ، تلفات و حضور منابع خورشيدي در باس
يابد. برداري از شبكه نيز افزايش مييابد ولي هزينه بهرضريب توان بهبود مي

-شكل هاي احداث منابع خورشيدي در شبكه است.امر ناشي از هزينه اين

) تغييرات تلفات و ولتاژ را با افزايش تعداد منابع توليد پراكنده 7)و (6هاي (
شود در صورتي كه تعداد منابع گونه كه مشاهده ميدهد. هماننمايش مي

ن تلفات كيلووات ) ميزا 1200سازي بيشتر از يك حد شوند (در اين شبيه
يابد. دليل اين امر نمايد و سپس دوباره افزايش ميابتدا شروع به كاهش مي

  هاي داراي منبع توليد پراكنده است.معكوس شدن جهت پخش توان در فيدر
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0

1

2

3

x 10-4

  
با منابع مختلف خورشيدي (بر اساس  32:  تلفات فازي براي باس 6شكل 

  كيلو واتي) 200تعداد واحد 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0.9998

0.9999

0.9999

1

1

  
با منابع مختلف خورشيدي  (بر اساس  32براي باس :  ولتاژ فازي 7شكل 

  كيلو واتي) 200تعداد واحد 

  

در مورد ولتاژ لفزايش منابع توليد پراكنده باعث بهبود ولتاژ در شبكه 
گردد. با توجه به نتايج براي محاسبات صورت گرفته، بهترين حالت براي مي

كيلو وات است.  400با ظرفيت  32 جايابي منابع خورشيدي مربوط به باس
هاي الكتريكي به صورت ها در حضور خودروالزم به ذكر است كه ميزان بار

) در نظر گرفته شده است. براي اينكه بتوان ولتاژ را ارزيابي كرد از 3شكل (
ميانگين كليه ولتاژها براي هر حالت استفاده شده است. ولتاژها بر اساس 

  پريونيت و تلفات بر اساس مگاوات است.

1

2

3

4 0 2 4 6 8 10 12

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

x 10-4

اندازه فازي براي منابع مختلف خورشيدي در باس  - : سطح تلفات8شكل 
  (بر اساس تعداد واحد)  32

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0

5

10

15
0.9999

1

1

1

1

1

  
اندازه فازي براي منابع مختلف خورشيدي در باس  - سطح ولتاژ :9شكل 

  (بر اساس تعداد واحد)  32
  

سازي صورت ) ميزان هزينه و تلفات فازي براي شبيه9)و (8هاي (در شكل
ها احتمال افزايش سازيده شده است. الزم لست در شبيهگرفته نشان دا
هاي الكتريكي نيز در نظر گرفته شود. براي همين يك رشد بار تعداد خودرو

 در نظر گرفته شده است. مقالههاي الكتريكي نيز در اين ناشي از خودرو
هاي الكتريكي و يا ناشي تواند هم ناشي از افزايش تعداد خودرورشد بار مي

) مشاهده 9)و (8هاي (گونه كه در شكلهاي متداول شبكه باشد. همانز بارا
  يابد.شود با رشد بار تلفات شبكه افزايش ميمي
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  32تلفات فازي به تفكيك ميزان توليد براي باس  :1جدول 

    

 

  ظرفيت    

0.3267 0.24479 0.235913 0.190405 0 

0.2840 0.213353 0.209652 0.186041 200 

0.2604 0.194737 0.191148 0.181835 400 

0.2560 0.188941 0.180399 0.177788 600 

0.2708 0.195966 0.177405 0.173899 800 

0.3047 0.215812 0.182168 0.170168 1000 

0.3577 0.248478 0.194686 0.166595 1200 

0.4299 0.293965 0.21496 0.163181 1400 

0.5213 0.352273 0.242989 0.159925 1600 

0.6318 0.423401 0.278774 0.156827 1800 

0.7614 0.50735 0.322315 0.153887 2000 

  

درصد در  8) ولتاژ فازي را در صورت رشد بار به اندازه 10شكل (
دهد. سال با توجه به افزايش ظرفيت منابع توليد پراكنده نشان مي 2مدت 

بر پروفيل ولتاژ شبكه دارد و باعث كاهش ولتاژ در اكثر  رشد بار تاثير منفي
هاي برقي براي اولين بار گردد. با توجه به حضور خودروهاي شبكه ميباس

در شبكه و نيز گسترش حضور آنها در شبكه در نظر گرفتن افزايش تعداد 
  آنها ضروري است.

  

 هاي كانديداسبرداري  به تفكيك ميزان توليد براي بهزينه بهره :2جدول 

Bus 32 Bus 24 Bus 17 DG size 

246.984 363.7515 339.3766 0 

212.7439 339.9378 286.0234 200 

210.413 323.1796 251.413 400 

239.9913 313.4901 235.5489 600 

301.4789 310.8624 238.4252 800 

394.8756 315.2965 260.0417 1000 

520.1816 326.7922 300.3985 1200 

677.3968 345.3431 359.4956 1400 

866.5211 370.9624 437.3329 1600 

1087.555 403.6434 533.9106 1800 

1340.498 443.3804 649.2286 2000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.955

0.96

0.965

0.97

0.975

0.98

0.985

0.99

0.995

  
ولتاژ بعد از رشد بار  براي شبكه با منبع خورشيدي (بر اساس  :10شكل 

  كيلو واتي) 200تعداد واحد 

  

سازي شود نتايج حاصل از شبيه) مشاهده مي2(گونه كه در جدول همان
كيلو ولت آمپر منبع  400ترين حالت به ازاي نصب دهند كه بهينهنشان مي

) 10) و (9آيد. با توجه به شكل (بدست مي 32توليد پراكنده در باس شماره
هاي با افزايش ظرفيت منابع ولتاژ ميانگين شبكه بعد از رشد تعداد خودرو

يابد و تقريبا براي تمامي ظرفيت ها در محدوده مجاز قرار بود ميبرقي نيز به
  دارد. 

 گيري. نتيجه5

هاي هاي توزيع، خودروشبكه در اين مقاله، ابتدا مفاهيم مربوط به
هاي بيني بار و برنامههاي پيشالكتريكي، منابع توليد پراكنده و انواع روش

ديدگاه انرژي مورد بررسي ساعت از 24مديريت بار خودرو برقي در طول 
هاي قرار گرفت. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي اضافه شدن بار خودرو

الكتريكي به شبكه، تاثير قيمت انرژي بر روي نحوه شارژ خودروهاي برقي 
هاي خودرو برقي در شبكه توزيع است تا بتوان از اين دو به و نيز پاركينگ

هاي سيستم استفاده شود. در ود پارامترمنظور استفاده بهينه از انرژي و بهب
پذير هاي تجديدهاي الكتريكي احتمال استفاده از انرژيكنار حضور خودرو

مانند انرژي خورشيدي نيز در شبكه وجود دارد كه در اين مقاله فرض شد 
پاركينگ خودرو الكتريكي از انرژي خورشيدي براي توليد انرژي استفاده 

بيني يابي براي يك پاركينگ خورشيدي با پيشكند. سپس يك روش جامي
عصبي ارايه شد. روش پيشنهادي با در نظر  -ها به روش فازيبار خودرو

هاي الكتريكي و با گرفتن عدم قطعيت بارهاي شبكه در حضور خودرو

dg
min dg

L dg
U max

dg
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برداري بهينه از منابع خورشيدي، هاي نصب و بهرهكردن هزينههدف حداقل
رفت. براي انجام روش پيشنهادي در بخش تلفات و افت ولتاژ صورت گ

هاي ثابت و بار ناشي از ها ابتدا يك روش براي تخمين بارسازياول شبيه
هاي الكتريكي و توليد انرژي در پاركينگ خورشيدي توسط شبكه خودرو

عصبي ارايه شد. براي بهبود روش تخمين بار و افزايش سرعت آن از 
استفاده شد. سپس با اعمال يك  جستجوي ذرات در تعليم شبكه عصبي

هاي الكتريكي سري عدم قطعيت به بارها به علت تغيير محل اتصال خودرو
و فازي كردن آنها، با استفاده از پخش بار فازي ميزان تلفات و ولتاژ فازي 
سيستم بدست آمد و از روي آن تابع هزينه اين مقاله كه به صورت فازي 

ستجوي مستقيم براي بدست آوردن جواب شده بود، مينيمم گرديد. روش ج
بهينه مورد توجه قرار گرفت تا جواب بدست آمده مطمئن و قابل اعتماد 

  باشد. 
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