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 ي شبكه هايهاي ژگي ونيتري  از اصليكي بعنوانيميخودترم—چكيده 

ي سازي ره ايجز،ي خطا جداساز وصي تشخيي توانايهوشمند به معنا

. حضور خودروها به  خودكار در شبكه استسي سرويابي و بازشبكه

عنوان منبع پشتيبان براي نقطه بارهاي وقفه دار مي تواند منجر به بهبود 

بازيابي سرويس و در نتيجه خودترميمي شبكه شود.در واقع، حضور 

خودروها منتج به افزايش كفايت سيستم در طول بازيابي سرويس 

 قابل اتصال به يكي الكتري از خودروهانهيبه منظور استفاده بهمي شود. 

 تي مقاله ماهني گردد. در اي مدلسازيرفتار آن ها به درستستيباي شبكه م

 ازي هوشمندمورد نايستگاه هاي شارژ و ي رفتار خودروها مدلسازيتصادف

 تابع  شده اند.يابي شبكه مكان ناني اطمتي قابليدر جهت بهبود شاخص ها

هدف مسئله شامل انديس سايدي و همچنين هزينه وققه مشتركين 

 شده ياده سازي پRBTS-4 شبكه ي بر رويشنهادي ساختار پمي باشد.

بعالوه، ميزان حساسيت مسئله بهسطح نفوذ خودروها ارزيابي شده است. 

 از نهي بهي بهره برداريرگذاري تأثزاني نشان از ميه سازي شبجينتااست. 

 دارد. ناني اطمتي قابلي بر بهبود شاخص هاايستگاه هاي شارژ هوشمند

 ي-خودروهايمي-خودترمسي سرويابيباز—ه هاي كليدي واژ
 ناني اطمتي قابل اتصال به شبكه- شبكه هوشمند-قابليكيالكتر

 مقدمه  .1

 ي از نظر عملكرد در برابر خطا عكس العمل زمان بريشبكه  برق كنون
 تاليجي خصوصاً مشتركان دن،ي مشتركي برايدارد. لذا مدت زمان خاموش

 توان ارائه تيفي كشي رو و به منظور افزانياز ا.]1[باشدي  ميمقدار نامطلوب

. در ديد مطرح گري برق كنوني شبكه هاي هوشمندسازدهيشده به مشتركان، ا
 و كنترل رخدادها به صورت زمان يري و اندازه گشي هوشمند، پايشبكه ها

 ن،ي مشتركي لذا با كاهش زمان خاموششود،ي  انجام مكي و اتوماتيقيحق
 از يكي به عنوان يميخودترم. ]2[افتي خواهد شي افزاناني اطمتيقابل

ص، ي راستا، شامل تشخني شبكه هوشمند در ايهاي ژگي ونيتري اساس
 ].3[باشدي  مسي سرويابي شبكه و بازيي خطا، بازآرايزوله سازي و ايابيمكان 

 اصالحات و ازمندي ني شبكه برق كنون،يي شبكه هاني به چندنيبه منظور رس
 كي به عنوان ع،ي توزونيلذا اتوماس].4[باشدي  مي عمده ااري بسيشرفت هايپ

 يي باالتي هوشمند، از اهمعي به شبكه توزدني جهت رسياتيمسأله ح
.  ]5[برخوردار است

 صورت سي سرويابي بازندي خطا، فراي و جداسازصي از تشخپس
 كه ي و دستكي اتوماتيدهاي قطع كلقي از طرسي سرويابي. باز]6[رديپذي م

 يابي بازندي چون فرآن،ي. افزون بر ارديپذي  بسته صورت ميدر حالت عاد
 كي زمان انجام آن به عنوان رد،يپذي  اضطرار صورت مطي در شراسيسرو

بدليل افزايش . ]7[دهدي  مشي مسئله را افزايدگيچي مهم، پاري بستيمحدود
 موجود در ي بارهايابيبازكفايت سيستم در زمان بازيابي سرويس، امكان 

 ني. در اابدي ي مافزايش پراكنده دي منابع تولدر حضور هوشمند يشبكه ها
 ي به عنوان منابع پراكنده كمك هاتوانندي  مزي نيكي الكتريراستا، خودروها

. ندي نمايابي بازندي به فرآيانيشا

 در جهت استفاده از خودروها ي متنوعاري بسي كارهاري اخاني سالدر
 شبكه، ي اقتصادي از خودروها به منظور بهره بردار]8[انجام شده است. در 

 ي خودروهالهي شده بوسدي توليطي محستي زندهي آالدي كاهش تول]9[در 
 به ]11[ كنترل ولتاژ و فركانس شبكه هوشمند، در ]10[ در ،يليفس
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 كاهش تلفات ي برا]12[ بار، در كي در پيكاهش احتمال خاموشرمنظو
 به ]14[ در خطوط و در ي جهت كاهش احتمال گرفتگ]13[شبكه، در 
 استفاده شده است. سي بهتر سرويابيمنظور باز

عالوه بر كاربردهاي ارائه شده براي خودروهاي الكتريكي، روش هاي 
. در متنوعي نيز براي مدلسازي رفتار صاحبان خودروها پيشنهاد شده است

 با استفاده از تابع توزيع ]16[در خودروها، رفتار ي تصادفي از مدلساز]15[
 با استفاده از ]17[در بتا و به منظور تخمين ميزان شارژ اوليه خودروها، 

 ]18[ خودروها ارائه شده و در يري دسترس پذي براي مدليكي ترافيداده ها
 نحوه ي به مدلساززي ن]19[ خودروها استفاده شده و در ي براياز مدل قطع

 از خودروها پرداخته شده است. نهي بهي مختلف در بهره بردارگرانيرفتار باز

 شبكه و در تي كفاتواني  مي الكتريكي از خودروهانهيبا استفاده به
 مقاله با استفاده از ني داد. در اشي را افزاسيستم قدرتناني اطمتي قابلجهينت

سپس به منظور بهبود  شده است. ي رفتار خودروها مدلساز،ي تصادفيمدل
0Fقابليت خودترميمي شبكه، شاخص هاي متوسط زمان وقفه سيستم

� 
)SAIDI1) و شاخص هزينه وقفه مشتركينF

�) CIC در تابع هدف مساله (
2Fمورد استفاده قرار گرفته اند. در نتيجه، مسأله مكانيابي ايستگاه هاي شارژ

� 
هوشمند خودوهاي الكتريكي با درنظر گرفتن خطاي ترانسفورماتور، باس و 
خطوط شبكه بصورت يك مسأله غير خطي عدد صحيح مختلط مدل سازي 

 نفوذ زاني مي براي مختلفيوهايدر نظر گرفتن سنارشده است. در ادامه، با 
ايستگاه هاي شارژ خودورهاي الكتريكي  مكان نهيخودروها، به انتخاب به
و ميزان حساسيت مسئله به اين پارامتر  پرداخته (پاركينگ هاي هوشمند)

 شده است: ي ساماندهري. ادامه مقاله به صورت زبررسي شده است

يپرداخته كي الكتري خودروهاي رفتار تصادفي قسمت دو به مدل سازدر
مسألهجايابي بهينه ايستگاه هاي شارژ ونيم فرموالسسودر بخش شده است. 

 شده هوشمند خودروهاي الكتريكي به منظور بهبود بازيابي سرويس بيان
 نتونيلي شبكه استاندارد بي بر رويشنهادي ساختار پزياست. در بخش پنجم ن

)RBTS-4قرار گرفته آناليز  بدست آمده مورد بحث و جي و نتاياده سازي) پ
است. 

 قابل اتصال ديبري هايكي الكتري رفتار خودروهايمدل ساز .2

به شبكه 
 ي رفتار خودروها در مقاالت مختلف روش هايبه منظور مدلساز

 خودروها ي مقاله براني كه در اي. كاربرد]15[-]19[ ارائه شده استيمتفاوت
                                                           
1System Average Interruption Duration Index  

2Customer Interruption Cost 
3Charging Station (CS) 

 رخداده ي كاهش خاموشي در راستاعي سريدر نظر گرفته شده، كمك رسان
 و ع كنندهي تجمني بي صورت كه قراردادني. بدباشدي  وقوع خطا مليبدل

 (بازار شودي  رخداد خطا بسته مطي خودروها در شراك كميخودروها برا
 شارژ زاني رخداد خطا، مينيش بي پرقابلي غتي. با توجه به ماهرزرو)

 ي تصادفيتي ماهزي نندينماي  مافتي را درامي پني كه ايخودروها در لحظه ا
 خواهد نمود. دايپ

)1( 2 /( ) ( ( ) ( ))η ψ ψ= × × −
j j jV G Cap ch dch pre depP t P t t 

 

)2( 1 ( , )α β= −pre
tc i iSOC Beta 

 

)3( min max

2
α β

α β
−

≤ ≤
+ −
i i

i i
i i

SOC SOC 

نصورتي در اكه
jCapPي  خودروي باترتي ظرفj ،اُم/η

jch dch بازده
) مربوطه، ي دشارژ خودروايشارژ  )ψ pre t و ( )ψ dep tزاني مبي به ترتزي ن 

تي از زمان وقوع خطا و در نهاt ساعت يشارژ خودرو در شروع و انتها

2 ( )
jV GP t3 كنندهعي خودرو و تجمني توان مبادله شده بF

 مربوط به خود �
 كه در هر ي خودروهائهياول شارژ ي تصادفتي) ماه2. در معادله (باشدي م

.با وقوع ]16[ شده استي مدلساز با استفاده از تابع بتاساعت مشاركت
 يع كننده  ي كند، تجميري از قطع بار جلوگتواندي  كه حضور خودرو مييخطا

ي طرف قرارداد و همچنين  خودروهاي به كمك را براازي نگناليمربوطه س
ي شركت كرده در خودروهامي نمايد.  ارسال خودروهاي موجود در ايستگاه

 با شيپ كه از ي عمل به قراردادي در هركجا كه باشند برابازار رزرو،
سپس تجميع  كننده .كنندي  مربوطه رجوع مايستگاه بسته اند، به ع كنندهيتجم

مربوط به هر پاركينگ هوشمند كه تعدادي ايستگاه شارژ خودرو را مديريت 
مي نمايد، اطالعات مربوط به خودروهاي مشاركت كرده را براي سيستم 

4Fمديريت خروج

 ارسال مي نمايد. در نهايت، بهره برداري بهينه توسط اين �
سيستم انجام و به تجميع  كننده ها براي اجرا ابالغ مي شود.بدين صورت، 

 مشاركت خودروهاي الكتريكي به عنوان منابع پشتيبان كوچك انرژي،
.  دي مربوطه نماني از بار شي به وصل بخشياني شااري كمك بستواندي م

  مسئلهونيفرموالس .3

در اين مقاله ايستگاه هاي شارژ خودروهاي الكتريكي به منظور بهبود 
ويژگي خودترميمي شبكه از طريق افزايش كفايت سيستم براي باس هاي 

 وقفه دار در زمان بازيابي جايابي مي شوند.

                                                           
4Aggregator 

5Outage Management System (OMS) 
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جايابي بهينه ايستگاه هاي شارژ خودروها به منظور بهبود  .3.1
 فرآيند بازيابي سرويس 

در تحقيقات گذشته به منظور مكان يابي بهينه گاراژهاي شارژ و دشارژ 
 جايابي ]20[خودروها، تابع هدف هاي مختلفي در نظر گرفته شده است. در 

بهينه به منظور بهبود پروفايل ولتاژ و كاهش تلفات صورت پذيرفته است. در 
اين مقاله جايابي بهينه ايستگاه هاي شارژ به منظور حداقل سازي شاخص هاي 

كه به CICو SAIDIقابليت اطمينان انجام مي شود. تابع هدف مسئله شامل 
ترتيب انديس هاي مشترك محور و انرژي محور هستند، مي باشد. در واقع در 
مسئله جايابي بهينه ايستگاه هاي شارژ خودروهاي الكتريكي دو بازيگر بسيار 

5Fمهم وجود دارد كه عبارتند از: اپراتور سيستم توزيع

6F و كمپاني برق�

. اپراتور �
سيستم توزيع راغب به كاهش انديس مشترك محور و كمپاني برق نيز به 

دنبال كاهش جريمه پرداختي به مشتركين بدليل رخداد خطا؛ كه متناسب با 
 انرژي تأمين نشده است، مي باشد.

) 5) و (4مقادير انديس مشترك محور و انرژي محور به ترتيب بوسيله (
محاسبه مي شود. تفاوت فرمول محاسبه ارائه شده در اين مقاله با فرمول رايج 

آن در نظر گرفتن بار متغير مي باشد. در واقع، ميزان وقفه براي مشتركين در 
هر ساعت از فرآيند بازيابي سرويس ممكن است مقداري متفاوت باشد.لذا 
 زمان بازيابي سرويس نيز در فرمول محاسبه اين شاخص ها ديده شده است.

)4( 
, ,λ × ×

=
∑∑∑

∑
f

c
f i i f t

t f i
c
i

i

n r
SAIDI

n
 

 

)5( , λ= ×∑∑∑
f

D
i t f

f t i
ENS P 

اما در فرآيند بازيابي سرويس برخي مشتركين داراي اولويت باالتري 
هستند كه اين مسئله در شاخص انرژي تأمين نشده ديده نمي شود؛ فلذا مي 

 جهت سنجش ميزان بهبود خودترميمي استفاده شود:CICبايست از شاخص 

)6( , ,( )λ= ×∑∑∑
c
i

f i i f t
i fn

CIC ICF r 

,در اين فرمول، ,( )k k f tICF r معرف ميزان هزينه ناشي از وقفه رخداده 
اُم و تابعي از زمان وقفه رخداده براي اين مشترك iبراي مشترك باس 

مي باشد.همچنين اين انديس ها داراي ديمانسيون هاي مختلفي هستند، بنابراين 
مي بايست نرماليزه شوند تا بتوان ميزان تأثير هر يك را بوسيله ضرايب 

 وزن دهي تنظيم نمود.

                                                           
1Distribution System Operator (DSO) 

2Electric utility 

)7( 
 

CSN
Minimize 

1 2 : Opt Opt

Opt Opt

SAIDI SAIDI CIC CIC
OF K K

SAIDI CIC

− −  × + × 
  

 

 معين كننده ميزان اهميت 2Kو 1Kدر تابع هدف ارائه شده، ضزايب 
هريك از انديس ها مي باشند. بعالوه، جهت نرماليزه نمودن شاخص هاي 

منظور شده در تابع هدف، از مقادير بهينه يا هدف اين شاخص ها استفاده 
 .  ]21[شده است

بنابراين، شاخص هاي موجود در تابع هدف تابعي از ميزان وقفه ايجاد 
شده براي مشتركين مي باشند. ميزان وقفه به نرخ وقوع و زمان تعمير بستگي 
دارد. حضور خودروهاي الكتريكي كمكي به كاهش نرخ وقوع نمي نمايد؛ اما 

با تزريق توان به شبكه و افزايش كفايت سيستم مي تواند مانند يك منبع 
پشتيبان به كاهش زمان وقفه مشتركين كمك شاياني كند. مدت زمان وقفه 

هر مشترك به ازاي خطاهاي مختلف، بوسيله معادالت پخش بار معين 
. ]22[براي پخش بار استفاده شده استTengمي شود. در اين مقاله از روش 

7Fدر واقع، ماتريس پخش بار توزيع

 براي هر گونه خطا و با توجه به مكان �
خطا و همچنين مكان كليد هاي اتوماتيك و دستي موجود در شبكه تعيين 

 مي شود. 

)8( 
, , , , ,V =DLF .I∆ i t f t f i t f 

 i ميزان جريان كشيده شده از شبكه توسط باس itfI)، 8در معادله (
) بدست مي آيد. در 9 مي باشد، كه از رابطه (fاُم خطاي شماره tدر ساعت 
,اين رابطه  ,i j tP و , ,i j tQ به ترتيب توان هاي اكتيو و رأكتيو كشيده شده از 

 مي باشند. اين مقادير، عبارت از ميزان بار متصل به اين شين بعالوه iباس 
ميزان انرژي تزريق شده توسط ايستگاه هاي شارژ خودروهاي الكتريكي كه 

 ) محاسبه مي شود.10از فرمول (

)9( ( )( )*, , , , , , , ,= +i t f i j t i j t i j tI P jQ V 
 

)10( ( ), , , , , , , , , , , ,. 1+ = = − +D A
i j t i j t i j t i j t i j t i j tP Q S S r S 

توجه شود كه در اين مقاله قابليت تأمين توان به صورت منبع پشتيبان 
براي ايستگاه هاي شارژ خودرو درنظر گرفته شده است. در نتيجه، پس از 

رخداد خطا و ايزوله شدن زون خطا دار بوسيله كليدهاي قابل كنترل، 
خودورهاي الكتريكي مي توانند با تزريق توان در باس هاي سالم زون خطادار 
در فرآيند بازيابي سيستم شركت نمايند. لذا، به منظور كنترل رفتار خودروها 
در زمان بازيابي، براي هر باس از تجميع كننده استفاده مي شود. توان تزريق 

                                                           
3Distribution Load Flow Matrix (DLF) 
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) محاسبه مي شود. در اين 11شده توسط هر تجميع كننده توسط رابطه (
,رابطه،  ,PA

f i t معرف ميزان توان اكتيو تزريقي براي تجميع كننده اي در باس 
b و در ساعت t اُم فرآيند بازيابي سرويس مربوط به خطايf .اُم مي باشد 

)11( 
j j

N

, , Cap ch/dch , , , ,
j=0

P = P ×η×(ψ -ψ )∑
Par
i

A pre dep
f i t i t f i t f 

به همين شكل، توان رأكتيو تزريقي توسط تجميع كننده مربوطه توسط 
 رابطه زير محاسبه خواهد شد:

)12( 
N

V2G
, , i,j,t,f

j=0
Q =∑

Par
i

A
f i t Q 

 شارژ و دشارژ مي شود، اما DCتوجه شود كه باتري خودروها به صورت 
، مي توان با تنظيم AC/DCبدليل اتصال باتري ها به شبكه توسط يك اينورتر 

اختالف فاز ولتاژ و جريان كشيده شده ميزان تبادل توان رأكتيو با شبكه را 
 تنظيم نمود: 

)13( ( ) ( ) ( )2 2 2V2G V2G max
, , , , , , ,+ ≤i j t f i j t f i jP Q S 

همانگونه كه عنوان شد، تعداد خودروهاي مشاركت كننده در فرآيند 
بازيابي سرويس مقداري تصادفي خواهد بود. در اين مقاله از تابع توزيع 

 :]23[نرمال براي تخمين زدن اين عدم قطعيت استفاده شده است

)14( 2
22

1 ( )exp( )
2

µ
σπσ

−
= − iV G

ii

i
tN 

2V در اين رابطه،  G
iN معرف تعداد خودروهاي مشاركت كننده در 

 مي باشد. همچنين، پارامترهاي i فرآيند بازيابي سرويس در شين tساعت 
اين تابع توزيع (ميانگين و واريانس) براي هر شين با توجه به نوع مشتركين 
اين شين و همچنين زمان رخداد خطا، مقداري مختلف را به خود اختصاص 

) بيان شده، اين پارامتر محدود به تعداد 15مي دهد. البته همانگونه كه در (
 ايستگاه هاي شارژ جايابي شده در شين مربوطه مي باشد. 

15 
2 2

2

  if     
  if    

 ≤= 
≤

V G V G CS
Par i i i
i CS CS V G

i i i

N N N
N

N N N
 

بعالوه، تعداد كل ايستگاه هاي شارژ نصب شده در سيستم توزيع 
Ntotalمي بايست برابر با تعداد ايستگاه هاي شارژ مورد نياز (

CS باشد. اين (
پارامتر بوسيله بررسي اطالعات ترافيك مربوط به ميزان نفوذ خودروهاي 

الكتريكي معين مي شود كه در اين مقاله بصورت پيش فرض مورد استفاده 
 شده است.

)16( N =N∑ CS total
i CS

i

 

 محدوديت هاي مسئله .3.1

به منظورمدل سازي مناسب شرايط فرآيند بازيابي سرويس، مي بايست 
محدوديت هاي موجود را در نظر گرفت كه شامل محدوديت هاي شبكه و 
محدوديت هاي مربوط به خودروها مي باشد. مهمترين قيد شبكه در طول 

). در واقع، هنگامي كه 17زمان بازيابي، قيد حرارتي خطوط مي باشد  (
خطايي در يك فيدر رخ مي دهد، فيدر هاي كناري مي توانند مانع قطع بار در 
زون هاي پائين دستي زون خطادار فيدر آسيب ديده شوند. لذا در صورتي كه 

فيدر پشتيبان دچار گرفتگي نشود، از گسترش ناحيه وقفه ديده در فيدر 
 آسيب ديده جلوگيري خواهد شد.

)17( max
br,t,f ≤ brI I 

بعالوه، به منظور تأمين نياز بارهاي شبكه، اندازه ولتاژ شين ها نيز 
 مي بايست در محدوده قابل قبولي باقي بماند:

)18( 
k,t,f0.95 1.05≤ ≤pu puV 

قيد مهم ديگري كه در اين مسئله وجود دارد حفظ ساختار شعاعي 
شبكه مي باشد. عالوه بر قيود مربوط به شبكه، بهره برداري از خودروهاي 
الكتريكي نيز داراي محدوديت هايي مي باشد. بدليل هزينه باالي باتري ها، 

مي بايست از شارژ و يا دشارژ بيش از حد آن ها در طول زمان بازيابي 
 جلوگيري نمود:

)19( min max
, ,≤ ≤i j tSOC SOC SOC 

در واقع اين قيد براي تمامي خودروهاي الكتريكي بصورت يكسان 
درنظر گرفته شده است. همچنين، شارژ نهايي خودروها در زمان اتمام 

بازيابي سرويس مي بايست برابر با ميزاني باشد كه صاحبان خودروها در 
 ابتداي مشاركت خود تعيين نموده اند:

)20( 
, ,≥Final Necessary

i j i jSOC SOC 
در نهايت، مسئله جايابي بهينه ايستگاه هاي شارژ خودرو به منظور بهبود 
خاصيت خودترميمي شبكه از طريق افزايش كفايت سيستم در فرآيند بازيابي 

مدل ) MINLP(سرويس به صورت يك مسئله غيرخطي عدد صحيح مختلط 
8Fو توسط الگوريتم 

�SBB و در محيط نرم افزار GAMS .حل شده است  

                                                           
1Simple Branch & Bound Method 
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 يه سازي شبجينتا .4
 نتونيلي باس چهار شبكه نمونه ولتاژ متوسط بي ارائه شده، بر روساختار

)RBTS-4نشان 1 شبكه همان طور كه در شكل (نيا شده است. شي) آزما (
  مصرف كننده4779 ولت و 415 نقطه بار 38 و دري پنج فيداده شده دارا

) ارائه شده است. 2. مشخصات مربوط به طول خطوط در جدول (باشدي م
 از وقوع ي ناشتعمير و زمان  خطا در هر كيلومتر065/0 خطوط ينرخ خراب
 ينرخ خرابدر نظر گرفته شده است. بعالوه،  خط دو ساعت يخطا بررو
 خطا در 0 015/0/ و 001 و ترانسفورماتورها به ترتيب برابر با باس بارها

فرض  سه ساعت خطاي باس بار،راتيزمان تعمسال لحاظ شده است. بعالوه،
 ساعت) 200 تا 50 زمان بر (اريپروسه بسترانسفورماتورها راتي تعمشده؛ اما

 ترانسفورماتور با ضي مقاله فرض شده كه امكان تعوني در ا.باشدي م
 انتقال بار به ترانسفورماتور مجاور پست وجود دارد ايترانسفورماتور رزرو و 

 در نظرگرفته شده است.  اعت س5 كار نيكه زمان انجام ا

) طول خطوط شبكه نمونه 1(جدول

طول خط 
 (كيلومتر)

 شماره خط

6/0 2،6،10،14،17،21،25،28،30،34،38،41،43،46،49،51،55،58،61،64،67 
75/0 1،4،7،9،12،16،19،22،24،27،29،32،35،37،40،42،45،48،50،53،56،60،63،65 
8/0 3،5،8،11،13،15،18،20،23،26،31،33،36،39،44،47،52،54،57،59،62،66 

 شدهي قابل كنترل زون  بنديدهاي با استفاده از كلدري شبكه هر فنيدر ا
% 100 ناني اطمتي و با قابلكي موجود در شبكه از نوع اتوماتيدهاياست. كل

 30 كم و در حدود اري بسدهاي كلني و لذا زمان عملكرد ا شدهدر نظر گرفته
 و ني مشتركي لحاظ و اطالعات مربوط به تعداد و توان مصرفهيثان

تعداد كل ايستگاه هاي شارژ  گرفته شده است. ]24[مشخصات خطوط از 
 واحد فرض شده است. همچنين، حداقل ميزان شارژ 600مورد نياز 

% لحاظ شده است. بعالوه، 90% و حداكثر ميزان شارژ آن ها 20خودروها 
 حداكثر توان تزريقي توسط هر پاركينگ محدود به يك مگاوات مي باشد.  

تابع هدف مورد بررسي در اين مقاله شامل انديس سايدي و ميزان هزينه 
) نشان 2ناشي از وقفه دار شدن مشتركين مي باشد. همانگونه كه در شكل (

داده شده است؛ با انتخاب سايدي به عنوان تابع هدف مسئله بازيابي، نقطه 
بارهاي با تعداد مشتركين باالتر در اولويت قرار خواهند گرفت. البته قابليت 
اطمينان زوني كه نقطه بار مربوطه در آن واقع شده نيز بر ميزان اولويت آن 
در فرآيند بازيابي موثر است. در واقع، انديس سايدي مشترك محور بوده و 

بار مشتركين را در محاسبات وارد نمي آورد. در صورتي كه ميزان غرامت 
پرداختي به مشتركين بدليل رخداد وقفه به عنوان تابع هدف مسئله انتخاب 

گردد، عالوه بر نوع مشترك (كه در اين مقاله شامل مسكوني، صنعتي، 
تجاري، عمومي و حساس مي شود)، مقدار بار مشترك نيز بسيار موثر 

مي باشد. در واقع، برخي مشتركين با اولويت باالتر مانند بيمارستان ها و ... 
داراي تابع هزينه وقفه بيشتري هستند؛ فلذا در اين حالت، اولويت باالتري 

) تفاوت بين انتخاب انديس سايدي و ميزان 2خواهند داشت. در شكل (
هزينه وقفه مشتركان بسيار مشخص مي باشد. به عنوان مثال، در حالت اول 

 نصب شده كه داراي تعداد مشتركين 4 و 3، 1پاركينگ در نقطه بارهاي 
 10 و 9، 8بااليي هستند، اما براي حالت دوم اين مكان ها به شين هاي 

تخصيص يافته كه داراي ميزان مصرف بااليي مي باشند.از طرفي، در حالت 
دوم، همانگونه كه در جدول گزارش شده، ميزان شاخص انرژي تأمين نشده 

از حالت اول كمتر است. البته كاهش بيشتر اين شاخص در حالت دوم در 
مورد اين شبكه رخ داده و ممكن است براي توپولوژي هاي ديگر و يا شرايط 

ديگر بازيابي سرويس تغيير كند؛ اما اين نتيجه نشان داد كه در حالتي كه 
هدف از مكانيابي پاركينگ ها كاهش ميزان غرامت پرداختي به مشتركين وقفه 

 ديده باشد، لزوماً شاخص انرژي تأمين نشده بهينه نخواهد شد. 
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همچنين، مقادير بهينه مربوط به سايدي و هزينه وقفه مشتركين به ترتيب 
 هزار دالر در سال 39/220 ساعت در سال براي هر مشترك و 806/0برابر با 

براي كل سيستم است. اين مقادير براي ارزيابي دو هدفه و جهت نرماليزه 
كردن انديس هاي درنظر گرفته شده در تابع هدف مورد استفاده قرار 

گرفته اند. بنابراين در حالتي كه تركيبي از اين اهداف براي مكانيابي اهميت 
داشته باشد، بسته به ميزان اهميت هركدام، اولويت بازيابي نقاط تغيير خواهد 

نمود. در اين حالت، نقاطي براي بازيابي اولويت باالتري خواهند داشت كه 
 تركيبي از فاكتورهايي از قبيل تعداد مشتركين باال، توان مصرفي باال،

 ناني اطمتي قابلي مختلف از منظر شاخص ها حالت هايسهي) مقا3جدول (

ASAI ENS 
MWh/yr 

SAIDI 
hr/cust.yr 

CIC 
K$ Case 

9998690/0 436/23 147/1 130/264 Base Case 
9998831/0 180/20 024/1 390/220 Case I 
9999079/0 148/19 806/0 530/236 Case II 
9999023/0 374/18 856/0 390/223 Case III 

حساسيت باال و همچنين قابليت اطمينان پايين زوني كه در آن واقع 
) نشان داده شده، تمامي 2شده اند، را داشته باشند. همان گونه كه در شكل (

پاركينگ هاي انتخابي در اين حالت در يكي از دو حالت قبل انتخاب شده 
 بودند و تنها سايز آنها تغيير نموده است.

 تأثير نفوذ خودروهاي الكتريكي بر شاخص هاي قابليت اطمينان سيستم) 4دول (ج

ASAI ENS 
MWh/yr 

SAIDI 
hr/cust.yr 

CIC 
K$ Pen. Level 

9998812/0 132/22 041/1 29/242 Pen I 
9998869/0 301/20 991/0 54/230 Pen II 
9998944/0 320/19 925/0 85/225 Pen III 
9999023/0 374/18 856/0 39/223 Pen VI 
9999025/0 074/18 854/0 43/217 PenV 
999055/0 762/17 828/0 16/216 Pen IV 

 قابل يكي الكتري از خودروهاحي صحي بهره بردارري تأثيبه منظور بررس
 مختلف نفوذ يوي سناريشش بر رويشنهادي پونياتصال به شبكه، فرموالس

، % خودوها5نفوذ - 1 عبارتند از: بيخودروها آزموده شده است كه به ترت
- 5، % خودروها20-نفوذ 4 ،% خودروها15- نفوذ 3% خودروها، 10- نفوذ 2

 K1ي وزن دهي پارامترهاري% خودروها. مقاد30-نفوذ 6 و% خودروها25نفوذ 
مقدار بهينه هريك از قسمت هاي تابع هدف نيز 33/0  وكي را برابر با K2و 
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) ارائه 4مشابه قسمت قبل منظور شده است.همان گونه كه در جدول شماره (
شده است، با افزايش ميزان نفوذ خودروهاي الكتريكي، شاخص هاي قابليت 

اطمينان كاهش پيدا مي نمايند.اما اين ميزان كاهش براي هر كدام از 
 مقداريمتفاوت مي باشد. ميزان كاهش سايدي CICشاخص هاي سايدي و 

% مي باشد. اين امر نشان 11 در حدود  CIC% و ميزان كاهش21حدود 
مي دهد كه شاخص سايدي حساسيت بيشتري به ميزان نفوذ خودروها دارد. 

همچنين، با افزايش نفوذ خودروها، ميزان نرخ كاهش اين شاخص ها تنزل 
 پيدا مي نمايد.

 يجه گيرينت .5

 هوشمند، بهبود ي شبكه هاجادي به اشي گرالي دالني از مهم تريكي
. باشدي  مي رفاه اجتماعشي افزاجهي توان ارائه شده و در نتتيفيك

 شبكه هوشمند مشخصه نيتري  هوشمند به عنوان اصلي شبكه هايميخودترم
 يابي باز،ي جداسازص،ي شامل تشخيمي خودترمراستا مي باشد.نيدر ا
 ني. در اگرددي  و باعث كاهش زمان قطع مشتركان ماست خودكار سيسرو

 ندي به بهبود فرآيادي كمك زتواندي راستا استفاده از منابع قابل كنترل م
 يكي الكتري خودروهاها،ي  ساخت باتري تكنولوژشرفتي. با پدي نمايابيباز

 ي و  بهره بردارشتري بناني اطمتي به قابلدني فرصت جهت رسكيبه عنوان 
 خودروها، ي رفتار تصادفي مقاله با مدلسازني مطرح شدند. در اتري داقتصا
يبهينه ايستگاه هاي شارژ خودروهاي الكتريكيبه منظور بهبود قابليت ابيبه جا

اطمينان شبكه شده است. تابع هدف مسئله شامل انديس سايدي و هزينه 
وقفه مشتركين مي باشد. نتايج نشان از ميزان تأثير خودروها در افزايش 

 خودروها  مختلفي از نفوذ تأثير ضرايبزاني مكفايت سيستم دارند. همچنين
 .  بررسي شده است شبكه ناني اطمتي مختلف قابلي شاخص هايبررو
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