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خودروهای قابل اتصال به شبکه می توانند به عنوان واحدهای متحرک توليد توان، به منظور افزایش امنيت و قابليت اطمينان شبکه های   - چکيده

ت  آن به زمانبندی و مدیریبرق استفاده شوند. در سال های اخير، تکنولوژی اتصال خودرو به شبکه توجه زیادی را به خود جلب کرده است و موفقيت 

هوشمند استقرار خودروهای الکتریکی در پارکينگ های تعيين شده وابسته می باشد. اتصال خودورهای الکتریکی به شبکه می تواند وابستگی و 

، افزایش ذخایر برق، نياز  شبکه به واحدهای توليد توان کوچک و بسيار گران را کاهش دهد، که در نهایت منجر به کاهش هزینه های عملکردی

(، به منظور تعادل بين کاهش هزینه و انتشار آالینده ها PSOافزایش قابليت اطمينان شبکه و کاهش تلفات می شود. بهينه سازی اجتماع ذرات)

ر مدل راه حل مطرح با اطمينان و دقت زیاد، این مسئلة پيچيدة بهينه سازی را حل می کند. د PSOبرای شبکة دارای خودرو، استفاده می شود. 

ترکيبی، تعداد خودروهای قابل  PSOباینری، حالت های خاموش و روشن واحدهای توليد انرژی را به راحتی بهينه سازی می کند.  PSOشده، 

  اتصال به شبکه را در محل های پارک تعيين شده، بهينه سازی می کند. در نهایت قابليت اطمينان  و امنيت شبکه افزایش می یابد.

 

 ،، تلفات شبکه، قابليت اطمينان، خودروهای الکتریکی PSOالگوریتم  -كليد واژه

 

 مقدمه -1

گرم شدن خودروهای معمولی یکی از منابع اصلی آلودگی هوا و 

كرة زمين می باشند. شبکه های هوشمند به عنوان تکنولوژی 

پيشرفته، خودروهای الکتریکی را به عنوان راه حل این مشکل، 

تحقق می بخشند. خودروهای الکتریکی شامل خودروهای 

(، خودورهای الکتریکی هيبریدی HEVالکتریکی هيبریدی )

کتریکی دارای باتری ( و خودروهای الPHEVنيازمند اتصال به پریز )

(BEV( می باشند. خودروهای الکتریکی هيبریدی ،)PHEV ،)

دارای باتری های بزرگی می باشند و به منظور شارژ به شبکه متصل 

می شوند. این باتری ها می توانند در طول شب شارژ شوند، پس 

مالک خودرو می تواند در صبح با یک باتری كامالً پر رانندگی كند. 

خودروها به انرژی الکتریکی زیادی نياز دارند، پس می چون این 

توانند اثر منفی روی مشخصه های شبکة توزیع بگذارند. در زمان 

طراحی یک شبکة توزیع، طراحان باید ميزان توان قابل ارائه توسط 

شبکه را محاسبه كنند. نه تنها پروفيل ولتاژ، بلکه اتالف توان نيز 

زیع و مصرف كنندگان، مهم می باشند. برای  اپراتورهای سيستم تو

بنابراین بار پيک، اتالف كل و انحراف ولتاژ از مهمترین ویژگی های 

سيستم توزیع می باشند كه با حضور خودورهای هيبریدی باید 

بررسی شوند. به منظور ارزیابی اثرات خودروهای هيبریدی 

ا هالکتریکی روی سيستم توزیع، بررسی كامل مشخصات این خودرو

ازقبيل ظرفيت باتری، حالت شارژ، مقدار انرژی مورد نياز برای شارژ 

باتری و سطوح شارژ باید بررسی شوند. ظرفيت باتری این خودروها، 

ندگی با خودرو در مد الکتریکی به نوع خودرو و محدودة زمانی ران

 ، بستگی دارد. آن

ه ی، بمقدار انرژی مورد نياز برای شارژ خودرو الکتریکی هيبرید

انرژی مصرف شده به وسيلة خودرو در مسيرهای روزانه، بستگی 

دارد. همچنين، سطح شارژ مستقيماً روی زمان شارژ تاثير دارد، 

مثالً سطح)سرعت( شارژ پایينتر، زمان شارژ را افزایش می دهد. در 

نتيجه، مشخصه های خودرو الکتریکی می توانند به دو گروه تقسيم 

بوط به ویژگی های خود این نوع خودروها می شوند. گروه اول مر

در بهينه سازی قابليت اطمينان  شبکه توزیع  در حضور  PSOبکارگيری الگوریتم 

 خودروهای برقی

 3و دكتر علی اكبر ابریشمی 2، دكتر وحيد امير *امين ناظمی فر1
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باشند، ویژگی هایی از قبيل ظرفيت باتری در این گروه قرار می 

گيرند. گروه دوم ویژگی هایی می باشند كه شامل عادات رانندگی 

افراد می باشند. ویژگی هایی از قبيل مسافت پيموده شده در طول 

گيرند. بنابراین بررسی روز و زمان شروع شارژ در این گروه قرار می 

رفتار مالکان خودرو و داده های توليد كنندگان خودرو، فاكتورهای 

كليدی در مطالعة تأثير این خودروها در سيستم توزیع می باشند. 

در سال های اخير، تالش های قابل توجهی به منظور بررسی اثرات 

خودروهای الکتریکی هيبریدی روی سيستم توزیع انجام گرفته 

ت. در اكثر متون، فرض های مختلفی برای ساده سازی بررسی اس

[، سطوح نفوذ مختلف برای زمان شارژ 5ها انجام گرفته است. در ]

این خودروها در نظر گرفته شده است، بازه های زمانی از ساعت 

[، 7[ و ]6. مراجع]16تا  10و ساعت  21تا  18، ساعت 6تا  21

بکة توزیع شهری با استراتژی اثرات شارژ این خودروها را روی ش

های شارژ مختلف و سطوح نفوذ متنوع این خودروها، ارزیابی كرده 

بعد ازظهر، بدون بررسی  7تا  5اند. زمان شروع شارژ بين ساعات 

عادتهای رفتاری مالک خودرو، بررسی شده اند. یک مدیریت 

هوشمند بار به منظور كنترل شارژ خودروی الکتریکی هيبریدی، 

[، ارائه شده است. در این مقاله، اثرات 8شبکة مسکونی در ]در 

شارژ كنترل شده و كنترل نشده این خودروها روی سيستم توزیع 

[،  به منظور محاسبة سرمایه مورد نياز 10بررسی شده است. در ]

برای شبکه ای كه تحت تاثير سطوح مختلف نفوذ این خودروها می 

در مقياس گسترده، استفاده باشد، یک مدل طراحی شبکة توزیع 

از این خودروها در  %85شده است. این مرجع فرض كرده است كه 

[، اثرات سطوح مختلف 11ساعات غير پيک شارژ می شوند. در]

نفوذ این خودروها روی پيری ترانسفورماتورهای توزیع و اتالف 

فيدرها، بررسی شده است. به عالوه، بسياری از محققان فرض های 

را برای اندازة باتری این خودروها در نظر می گيرند. به مختلفی 

[، ظرفيت باتری هر خودرو به عنوان یک عدد 15عنوان مثال در ]

كيلووات ساعت، در نظر گرفته شده  24تا  6تصادفی پيوسته بين 

و دليل خاصی برای این انتخاب بيان نشده است. به عالوه، تعيين 

SOC برای شارژ كامل باتری در زمان  و در نتيجه انرژی مورد نياز

رسيدن به مقصد، باید بر اساس مسافت پيموده شده در طول روز، 

  و مدهای عملکردی مختلف خودرو انجام شود.  AERنوع خودرو، 

 تشریح مسئله -2

تکنولوژی اتصال خودروهای الکتریکی به شبکه به عنوان یک نسل 

جدید از واحدهای ذخيره سازی و مصرف انرژی، توجه زیادی را به 

خود جلب كرده است. این خودروها می توانند روی بهينه سازی و 

نوسانات منحنی بار، اثر مثبت داشته باشند. اتصال خودورهای 

ر به چالش های مربوط به قابليت هيبریدی به شبکه می تواند منج

اطمينان شبکه بشود.  به منظور حفظ قابليت اطمينان، برخی از 

شاخص های مربوط به قابليت اطمينان شبکه، در یک سطح قابل 

قبول در نظر گرفته می شوند. این مسئله به وسيلة یک الگوریتم 

PSO حل می شود. نتایج نشان می دهد كه هزینه عملکردی كلی ،

ستم با كاهش قابليت اطمينان مجاز، افزایش می یابد. از آنجا سي

كه قابليت اطمينان در متد مطرح شده مورد توجه قرار گرفته است، 

( و انرژی مورد انتظاری كه تحقق نيافته LOLP) اتالف احتمال بار

(، اندیس ها و شاخص هایی هستند كه به دليل EUE) است

ت سيستم قدرت، در مسائل قابليوابستگی آنها به ظرفيت ماكزیمم 

اطمينان باید در نظر گرفته شوند. فرمولسازی قابليت اطمينان 

شبکه را با توجه به حضور خودروهای الکتریکی و محدودیت ها و 

قيود مربوط به آنها، در بخش بعدی مورد بحث و بررسی قرار می 

 دهيم. 

 

 تابع هدف-2-1

در كوتاه مدت، مينيمم هدف اصلی در یک مسئلة پاسخ به تقاضا، 

كردن هزینة كل واحدهای عملکردی در یک سطح قابل قبول از 

قابليت اطمينان شبکه می باشد. چارچوب اصلی فرمولسازی این 

 مسئله، شامل برخی از قيود و محدودیت های زیر ميباشد. 

 هزینه سوخت-الف

هزینه سوخت یک نيروگاه حرارتی به صورت یک تابع مرتبه دوم 

 رت زیر می باشد : به صو

 ℱ𝐶𝑖(𝑃𝑖(𝑡)) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑃𝑖(𝑡) + 𝑐𝑖𝑝𝑖
2(𝑡)   (1                     )  

 ضرایب مثبت هزینه سوخت می باشند.  𝑐𝑖و  𝑎𝑖 ،𝑏𝑖كه 

 سرمایه گذاری شروع )اوليه( -ب

هزینه سرمایه گذاری اوليه برای یک نيروگاه حرارتی به صورت زیر 

 است: 

SCi(t) = {
h − costi   ∶ MDi ≤ Xi

off(t) ≤ Hi
off

c − costi   ∶                  Xi
off(t) > Hi

off
              (2)                                              
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𝐻𝑖كه 
𝑜𝑓𝑓

= 𝑀𝐷𝑖 + 𝑐 − 𝑠 − ℎ𝑜𝑢𝑟𝑖 .می باشد 

برای یک تابع  بهينه سازی هزینه می تواند به صورت  تابع هدف

 (9) زیر بيان شود:
𝑀𝑖𝑛 𝒯𝒞 = 𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑢𝑝 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝑉2𝐺 𝑐𝑜𝑠𝑡

= ∑ ∑[ℱ𝐶𝑖(𝑃𝑖(𝑡))

𝐻

𝑡=1

𝑁

𝑖=1

+ 𝑆𝐶𝑖(1 − 𝑙𝑖(𝑡 − 1))

+ ∑[𝐶𝑉𝑁𝑉2𝐺(𝑡)]

𝐻

𝑡=1

  

 قيود -2-2

ارضا شوند، به طور مختصر در  V2Gقيودی كه باید در یک مسئلة 

 ادامه آورده شده اند: 

 قيد تعادل توان  -1

∑ 𝑙𝑖(𝑡)𝑃𝑖(𝑡) + 𝐺𝐸𝑁𝑉2𝐺(𝑡) = 𝐷(𝑡) + 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠𝑁
𝑖=1            (3)                                         

قيد ذخيره چرخشی )ظرفيت توليد اضافی در نيروگاه در صورت  -2

 بروز مشکل ( 
∑ 𝑙𝑖(𝑡)𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑖(𝑡) + 𝑃𝑣
𝑚𝑎𝑥𝑁𝑉2𝐺(𝑡) ≥ 𝐷(𝑡) + 𝑅(𝑡)𝑁

𝑖=1     (4)                                   

 قيد توليد  -3

𝑃𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑖(𝑡) ≤ 𝑃𝑖

𝑚𝑎𝑥                                                 (5)                                                                  

 قيدهای زمان بيکاری مينيمم/ زمان عملکرد مينيمم  -4

{
(1 − li(t + 1)MUi ≤ Xi

on(t), if li(t) = 1              

li(t + 1)MDi ≤ Xi
off(t),       if li(t) = 0             

       (6)                                         

 قيد ميزان شيب-5

 

Pi
min ≤ Pi(t) ≤ Pi

max                                (7  )                                                                                                

 كه

 𝑝𝑡
𝑚𝑖𝑛(𝑡) = max (𝑝𝑖(𝑡 − 1) − 𝑅𝐷𝑅𝑖 , 𝑝𝑖

𝑚𝑖𝑛)       و 
 𝑝𝑡

𝑚𝑎𝑥(𝑡) = min (𝑝𝑖(𝑡 − 1) − 𝑅𝐷𝑅𝑖 , 𝑝𝑖
𝑚𝑎𝑥)            

(8                                   )                                           

تعادل خودورهای قابل اتصال به شبکه در تعهد واحد با وجود -6
V2G 

بر مبنای محدودیت ها و قيود موجود در سيستم و رفتار مالکان 

خودورها، الگوهای مختلفی می تواند بکار گرفته شود، دو فرض 

ای ش تعيين شدة خودروهاصلی باید در نظر گرفته شود، تعداد از پي

ساعته، مورد  24ثبت شده به منظور شارژ و دشارژ در دورة زمانی 

دوم، روش شارژ/دشارژ قابل انعطاف خودروها در طول یک دوره 

تناوب زمانبندی از پيش تعيين شده می باشد. این دو قيد به صورت 

 زیر فرمولبندی می شوند. 
∑ 𝑎𝑏𝑠[𝑁𝑉2𝐺(𝑡))] = 𝐹𝑟𝑒𝑞 𝑁𝑉2𝐺

𝑚𝑎𝑥𝐻
𝑡=1                      (9)        

 تناوب و تکرار شارژ/ دشارژ  -7

در این مطالعه، یک تناوب شارژ/دشارژ روزانه در نظر گرفته شده 

است. در حاليکه، با توجه به طول عمر و نوع باتری ها می تواند 

 متفاوت باشد. 

 زمان مورد نياز برای شارژ / دشارژ-8

رای شارژ/ دشارژ مستقيماً به ویژگی های سيستم زمان مورد نياز ب

وابسته است. در این مطالعه، مدار الکتریکی شارژ با توجه به توان 

 ، در نظر گرفته می شود. 15kWمجاز 

 راندمان  -9

 راندمان مدارهای شارژ و اینورتر نيز باید در نظر گرفته شوند. 

 حالت شارژ -10

( می باشد، همانطور كه در SOCهر خودرو دارای یک حالت شارژ )

فصل های قبل به آن اشاره شد این پارامتر با یک عدد تصادفی با 

 درصد تعيين می شود.  60تا  30توزیع یکنواخت بين 

 مطالعات مربوط به قابليت اطمينان شبکه -2-3

دو شاخص  اصلی قابليت اطمينان شبکه، شامل اتالف احتمال بار 

 ق نيافته، می باشند. و انرژی مورد انتظار تحق

 اتالف احتمال بار -1

، با احتمال اینکه سيستم توليد، تقاضای پيش بينی LOLPشاخص 

 شده را پوشش ندهد، به صورت زیر تعریف می شود. 
LOLPt = ∑ PRjLOSSj , t ∈ [1, T]n

i=1                                                                     

LOSSj = {
1, if CRj < LOADt

0          Otherwise
                                            (10)                                  

 انرژی مورد انتظاری كه تحقق نيافته است-2

، انرژی مورد نظر را كه به وسيلة سيستم ارائه نشده EUEشاخص 

 است، بيان می كند. 

EUEt = ∑ PRjLOSSj(LOADt − CRj)   t ∈ [1, T]n
j=1       (11)                                         

كل، به عنوان یک شاخص قابليت اطمينان به  EUEدر این جا 

 صورت زیر است:
𝐸𝑈𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝐸𝑈𝐸𝑡

𝑇
𝑡=1                                                                             

𝐸𝑈𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≤ 𝐸𝑚𝑎𝑥                                                         (12)  

متد پيشنهادی بر مبنای پياده سازی یک تابع خطای غير مستقيم 

 PSO ،EUEمی باشد. برای هر راه حل ممکن ارائه شده با الگوریتم 

كل با یک  EUEمربوط به زمان ارسال، محاسبه می شود. سپس 

(، تعيين می شود كه بيان Emaxشده)محدوده مجاز از پيش تعيين 
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، بر مبنای Emaxكننده درصد مجموع تقاضای انرژی است.  تعيين 

سطح مطلوب قابليت اطمينان می باشد.  در این فصل، تاثير 

در هر ساعت  LOLPكل، روی  EUEمحدوده تعيين شده برای 

 مورد مطالعه قرار گرفته است. 

 

 روش پیشنهادی -3

(، یک الگوریتم تصادفی تکاملی PSOذرات) بهينه سازی اجتماع

می باشد كه از طبيعت الهام گرفته شده است. این تکنيک،  برگرفته 

از رفتار اجتماعی موجودات زنده از قبيل گروه های پرندگان  و 

ماهی ها  می باشد و در مسائل بهينه سازی چند بعدی، تاثير مثبت 

 خود را نشان داده است. 

PSO به عنوان یک ابزار بهينه سازی، یک فرآیند جستجوی مبتنی ،

بر جمعيت را ارائه می كند كه در آن، هر یک از اعضای مجموعه ، 

ذره ناميده می شوند و حالت )مکان( خود را با زمان، تغيير می 

، ذرات حول یک فضای جستجوی چند PSOدهند. در یک سيستم 

واز(، هر ذره مکان خود بعدی حركت می كنند. در طول حركت)پر

را با توجه  تجربه خود و تجربيات ذرات همسایه، تنظيم می كند، 

هترین موقعيت محاسبه شده توسط خود و مبه این صورت كه از 

به صورت زیر می  PSOهمسایگانش بهره می برد. مزایای اصلی 

 باشد.

3-1-PSO باینری 

PSO  باینری(BPSO )،  توانایی جستجو در فضاهای گسسته را

 PSOارائه می كند. متدهای گوناگونی به منظور بهبود الگوریتم 

كالسيک در مسائل فضای گسسته از قبيل برنامه ریزی نيروگاهها 

و شبکه ها، ارائه شده است. در این الگوریتم، سرعت و مکان به 

وند. ش عنوان تغييرات در بيت های یک رشته باینری، تعریف می

منطقی استفاده می  XORو  AND ،ORالگوریتم  از عملگرهای 

 كند. 
𝑥𝑖𝑡 ← 𝑥𝑖𝑡−1⨁𝑣𝑖𝑡    𝑖 = 1,2, … , 𝑝 
𝑉𝑖𝑡 = 𝑐1𝑖 ⋅ (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡−1⨁𝑥𝑖𝑡−1) + 𝑐2𝑖(𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡−1⨁𝑥𝑖𝑡−1)                                                

(13) 

 زیر به طور خالصه آمده است:گام های الگوریتم پيشنهادی در 

 مقدار دهی اوليه  -1گام 

ذرات را  در تکرار از پيش تعيين شده اول، بر اساس بهترین فرآیند 

CPU هزینه برای هر نيروگاه ایجاد شده(، مقدار دهی اوليه می(

 ، انجام شوند. PSOكند. بقيه تکرارها باید در ساختار الگوریتم اصلی 

 گذار)انتقال( -2گام 

 رعت و مکان هر ذره درهمة ابعاد، محاسبه می شود. س

 پاسخگویی و تأمين قيود -3گام 

 مقدار تناسب -4گام 

تابع هدف برای هر ذره، ارزیابی می شود. هزینه و خروجی باید در 

 تابع هدف در نظر گرفته شوند. و متغيرها باید به روز رسانی گردند. 

 توقف-معيار ادامه -5گام 

 تا دستيابی به ماكزیمم تکرار، انجام می شوند.  گام هایی قبلی

 نتایج  -5گام 

بهترین مقدار برای تابع هدف، و شاخص های قابليت اطمينان 

 مربوطه برای هر ساعت، به عنوان نتيجه چاپ می شوند. 

در نهایت آناليز حساسيت به الگوریتم پيشنهادی اعمال می شود و 

و قابليت اطمينان سيستم، بررسی  V2Gهماهنگی بين مشخصات 

 می شود. 

 مطالعات و بررسی های عددی-4

واحد، برای مطالعات عددی در نظر گرفته  10یک سيستم توزیع با 

درصد تقاضای  10ذخيره مورد نياز چرخشی، به ميزان . شده است

بار در هر ساعت، فرض شده است. خودروهای الکتریکی از طریق 

ه ، متصل شد15kWژ / دشارژ با توان مجاز مدارهای الکتریکی شار

اند. در مطالعات عددی، دو سناریو در نظر گرفته شده است. در 

سناریوی اول،  منابع تجدید پذیر در نظر گرفته شده اند و شارژ 

خودروها به عنوان تقاضا در نظر گرفته نشده است. خودروها 

ند. ه می دهظرفيت موجود باتری خود را در ساعات پيک بار به شبک

در سناریوی دوم، منابع انرژی تجدید پذیر در نظر گرفته نشده اند 

و هر دو مشخصة خودورهای برقی)شارژ و دشارژ( در نظر گرفته 

شده است. متد پيشنهادی،  به منظور مينيمم كردن تابع هدف با 

قيد قابليت اطمينان، تعداد خودروها را در هر ساعت را بهينه می 

 های شبيه سازی به صورت زیر می باشند. كند. پارامتر
Particle Size = 20, Maxlte = 300, c1 = 1.5 , c2 = 2 , 
 Range = 0.7 , battery capacity = 15kWh , efficiency

= 0.85 
در نظر گرفته شده است. به دليل ذات  %10و دسترس پذیری 

اكتشافی الگوریتم مطرح شده، راه حل ها به طور تصادفی انتخاب 

 آورده شده است.  (1)نتایج در جدول  می شوند، و

تعداد خودروهای متصل به شبکه، مستقيماً با تقاضای بار نسبتی 
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كالسيک  PSOندارند، اگر تخصيص خودروها به سادگی بر اساس 

انجام شود. تاثير سطوح مختلف نفوذ خودروهای برقی و سطوح 

مجاز قابليت اطمينان شبکه در هزینه عملکردی سيستم نيز در 

 نشان داده شده است. (1)جدول 

: نتایج برای  سطوح مختلف قابليت اطمينان و سطوح 1جدول  

 در شبکه PHEVمختلف نفوذ 

 
، قابل مشاهده است. (3)و  (1)، در شکل های LOLPشاخص  

تعداد خودورهای در حال شارژ / دشارژ، با كاهش قابليت اطمينان 

شبکه، افزایش می یابد تا قيد قابليت اطمينان شبکه را تأمين كند. 

اگرچه نفوذ باالی خودروها، اثر چشمگيری روی كاهش هزینه 

خواهد داشت، در نظر گرفتن قابليت اطمينان شبکه، منجر به 

عملکردی باالتری می شود. به عنوان مثال در مورد   هزینه های

خودرو، هزینه عملکردی سيستم افزایش می یابد، زیرا  100000

باید قيود قابليت اطمينان شبکه توسط نيروگاه های توزیع رعایت 

شود، كه خود باعث افزایش هزینه می شود. سطح باالی نفوذ 

ی تر در مورد خودروهای برقی با در نظر گرفتن فرضيات حقيق

دسترس پذیری خودروها و مکان های پارک، منجر به نتایج 

 نامطلوبی در قيود قابليت اطمينان شبکه می شوند. 

 

خودرو) اعداد  50000در حال شارژ / دشارژ در حالت  یتعداد خودروها: 1شکل 

 نشان دهنده یدر حال دشارژ  و اعداد منف یمثبت نشان دهنده خودروها

: یو آب E_max=0.01باشند. قرمز:  یدر حال شارژ م یخودروها

E_max=0.02.) 

 

در هر ساعت از بهترین راه حل برای دو سطح قابليت اطمينان   LOLP:2شکل 

𝐸𝑚𝑎𝑥خودرو برقی در حال شارژ / دشارژ ؛ قرمز:  50000در مورد  = 0.01 

𝐸𝑚𝑎𝑥و آبی:  = 0.02.) 

 

خودرو؛ قرمز:  50000: تعداد خودروهای در حال دشارژ در حالت 3شکل 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝐸𝑚𝑎𝑥و آبی:  0.01 = 0.02.) 

 

در هر ساعت از بهترین راه حل برای دو سطح قابليت اطمينان  LOLP :4شکل 

𝐸𝑚𝑎𝑥خودرو برقی در حال دشارژ؛ قرمز:  50000در مورد  = و آبی:  0.01

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 0.02.) 

 

 گيرینتيجه-5

الکتریکی نمودن بخش حمل و نقل  موجب تحميل  بار اضافی به 

شبکه های توليد، انتقال و توزیع می شود. استفاده از یک  سيستم 

مانيتورینگ و ارتباطات پيشرفته به عنوان بخش جدایی ناپذیر 
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سيستم های مدیریت انرژی آینده، اجتناب ناپذیر است.  طراحی 

د می تواند تاثير خودورهای برقی را روی های شبکه های هوشمن

شبکه الکتریسيته را مدیریت كنند. این مدیریت شامل مکان 

خودروها، مقدار شارژ مورد نظر آنها و زمان اتمام شارژ آنها و 

همينطور نگهداری اطالعات صورت وضعيت مالی آنها باشد. ریسک 

های های مربوط به سطوح بالی نفوذ خودروهای برقی در شبکه 

برق، باید به دقت بررسی و مطالعه شود تا از چالش های مربوط به 

قابليت اطمينان شبکه و مسائل احتمالی آینده  جلوگيری شود. 

یک سيستم مدیریت انرژی  هوشمند باید بتواند یک تعادل بين 

قابليت اطمينان شبکه سيستم و مزایای اقتصادی آن ایجاد كند. 

قابل اتصال به شبکه ، بسيار بيشتر از تعداد خودروهای الکتریکی 

واحدهای توليد برق كوچک در سيستم های موجود می باشد، تعهد 

واحد با اتصال خودروها به شبکه، بسيار پيچيده تر از مسئلة تعهد 

واحد برای  نيروگاههای موجود در شبکة بدون خودرو می باشد 

PSO ا ه سازی ربا اطمينان و دقت زیاد، این مسئلة پيچيدة بهين

باینری، حالت های  PSOحل كرد. در مدل راه حل مطرح شده، 

خاموش و روشن واحدهای توليد انرژی را به راحتی بهينه سازی 

یک تعادل بين توانایی های جستجوی محلی و  PSOكرده است. 

سراسری، ایجاد كرده است و یک تعادل خوب بين كاهش هزینه 

در نهایت قابليت اطمينان و  عملکردی و تلفات ایجاد كرده است،

 امنيت شبکه افزایش می یابد. 
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