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در اين تحقيق، يک جايابی بهينه برای خودروهای الکتريکی در شبکه توزيع شعاعی، ارائه داده می شود. تابع هدف در اين مورد اين  - يدهچک

( با يک فاکتور انقباض، به منظور جايابی PSOمينيمم کردن اتالف توان کل و اصالح پروفيل ولتاژ می باشد. تکنيک بهينه سازی اجتماع ذرات )

ساعته عبوری از هر نود در اين مورد در نظر  24، انجام گرفته است. ديتای بار  IEEE-33بهينه خودورهای الکتريکی در سيستم آزمايشی شعاعی 

ست. تاثير روی اتالف توان و پروفيل ولتاژ ساعت مورد بحث و بررسی قرار گرفته ا 24گرفته شده است. شارژ و دشارژ کردن اين خودروها در طول 

  .بررسی شده است تحقيقبا حضور و بدون حضور خودروهای الکتريکی نيز در اين 
 بهينه سازی اجتماع ذارت، پروفيل ولتاژ،تلفات توان، خودرو الکتریکی  -كليد واژه

 مقدمه-1

توسعة تکنولوژیکی سریع در بخش خودرو، همزمان با رشد نگرانی 

های محيط زیستی و افزایش قيمت بنزین، باعث حضور 

خودروهایی با منابع انرژی متنوع شده است. خودروهای  

ند. به طور كلی دو مدل از ، از این جمله می باش (PEVالکتریکی)

( و BEVاین دست وجود دارد: خودروی  الکتریکی دارای باطری )

(، كه اصوالً با تركيبی از دو منبع توان PHEVخودروی هيبرید )

(، یک PHEVیعنی باتری و بنزین، كار می كنند. مورد دوم )

ساختار توسعه یافته از خودروهای الکتریکی هيبرید كنونی شامل 

بيشتر می باشند و قادر به اتصال به شبکه  autonomyری با یک بات

ها، ممکن است یک راه حل PHEVبه منظور شارژ نيز هستند. 

سریع و موقت باشند، تا زمانی كه تکنولوژی های خودروهای 

 الکتریکی پيشرفته تر به بلوغ برسند. 

رای ، تنها بخودروهای الکتریکیانتظار می رفت كه نسل های اولية 

ارژ كردن باتری به شبکه متصل شوند. به هر حال، با بلوغ ش

(، V2G) تکنولوژی ، مفهوم جدید  اتصال خودرو الکتریکی به شبکه

از نظر تکنولوژیکی امکان پذیر خواهد بود.  این بدان معنی است 

كه باتری این خودروها در زمان اتصال به شبکه قادر به تزریق 

 خودروهای الکتریکیاز این نظر،  انرژی به شبکه نيز خواهد بود.

آینده، گاهی اوقات به عنوان بارهای الکتریکی و در زمان های دیگر 

به عنوان ژنراتورها رفتار خواهند كرد، یعنی آنها به عنوان قطعات 

 [. 2[ و]1ذخيره سازی انرژی عمل خواهند كرد]

[، شرح می دهد كه اپراتورهای سيستم 3]EUبخشنامه الکتریسيتة 

زیع، باید حداقل از نظر قانونی و عملکردی از بقية فعاليت های تو

بخش الکتریسيته شامل توليد و تامين و فروش، مجزا باشند. آنها 

مسئول ارائه سرویس های شبکه به منظور اتصال مصرف كنندگان 

 الکتریسيته و توليد پراكنده می باشند.  

، اپراتورهای سيستم توزیع مسئول  خودروهای الکتریکیبا توسعة 

 یم خودروی الکتریکیارتقای شبکه به منظور تأمين نقاط شارژ 

(، در آینده، DG) باشند. به عالوه، مشابه با توليد پراكنده

اپراتورهای سيستم توزیع كنترلی روی مکان نقاط یا ایستگاههای 

ی حنخواهند داشت. در نتيجه، مسئلة طرا خودروی الکتریکیشارژ 

گسترده شبکه، با توجه به درجات باالی عدم قطعيت، بسيار 

پيچيده می شود. اخيراً، برخی از كارهای تحقيقاتی روی ادغام 

با سيستم الکتریسيته، انجام گرفته است.  خودروهای الکتریکی

روی  خودروی الکتریکی[، بر روی ارزیابی اثر 6[ تا ]4مراجع]

يدی، رده اند. توزیع توان تولسيستم توليد الکتریسيته، تمركز ك

ذخایر عملکردی، و ادغام و بکارگيری نيروگاه های بادی تناوبی 

بيشتر، با توجه به حضور خودروهای برقی، مورد مطالعه قرار گرفته 

اند. در مناطق و كشورهای مختلف، مطالعات دیگری نيز روی تاثير 

ر دی اخودروهای الکتریکی بر توليد توان تركيبی و كاهش انتش

[. به عالوه، كارها و گزارش 7اكسيد كربن،  صورت گرفته است]

 و مينيمم کردن تلفات توان  ولتاژ پارامتر پروفيل اصالحبا در شبکه توزيع  الکتريکیجايابی بهينه خودرو های 
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های زیادی در مورد مدل های تجاری جدید برای ادغام موفقيت 

آميز خودروهای برقی  با شبکة توزیع، در بخش الکتریسيته، منتشر 

شده است. فراساختارهای مربوط به نقاط و محل های عمومی شارژ 

تواند با هدف تجاری سازی انرژی  و ایستگاه های شارژ، می

، به منظور ارائة V2Gخودروهای برقی، توسعه یابند. مفهوم 

سرویس های جانبی یا تجارت سادة انرژی در بازارهای آینده، بکار 

 گرفته خواهد شد.

یک پخش بار برای شارژ در ساعت های پيک و دیگری برای شارژ . 

اعته عبوری از هر س 24دیتای بار  در ساعت های غيرپيک است.

نود در این مورد در نظر گرفته شده است. شارژ و دشارژ كردن این 

ساعت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.  24خودروها در طول 

تاثير روی اتالف توان و پروفيل ولتاژ با حضور و بدون حضور 

 .بررسی شده است تحقيقخودروهای الکتریکی نيز در این 

 

 يقبيان مسئله تحق-2

باس، در این مطالعه در نظر گرفته شده -33شبکه توزیع شعاعی 

( قابل مشاهده است.  سيستم آزمایش شامل 1است، كه در شکل )

شاخه می باشد. باس اوليه به عنوان باس قطع در  32باس،  33

نظر گرفته می شود. بارها به همة باس ها به جز باس اول متصل 

بيس، می باشد، بار كل توان حقيقی و با  100MVA می باشند، 

كيلو وات  3715توان راكتيو مربوط به سيستم آزمایش به ترتيب 

 12.66 كيلو ولت آمپر می باشند. ولتاژ ایستگاه فرعی  12.66و

ز به منظور آنالي كيلو ولت می باشد. متد جاروب پيش رو و پس رو

به هر نود باید جریان توان استفاده می شود. دامنة ولتاژ متعلق 

قرار بگيرد. در این فصل، خودروهای  .1.05p.uتا  .p.u 0.85بين 

 الکتریکی به عنوان منبع توان اكتيو، در نظر گرفته می شوند. 

 
 IEEE-33: شبکه توزیع شعاعی 1شکل 

فرض شده است كه شبکه توزیع شعاعی سه فاز در حال تعادل می 

خط معادل آن، نمایش داده  باشد و می تواند به وسيلة دیاگرام تک

 ( دیده می شود. 2(، در شکل )1شود، معادل الکتریکی شکل )

 
 : معادل الکتریکی شاخة مورد نظر2شکل 

نمایش دهندة مقاومت  𝑟(𝑗𝑗)، شمارة شاخه می باشد، jjدر حاليکه 

 jj ،𝑉(𝑚1)جریان عبوری از شاخة  𝐼(𝑗𝑗)مقاومت القایی،  𝑥(𝑗𝑗)شاخه، 

بار توان حقيقی كل  m2 ،𝑃(𝑚2)ولتاژ نود  m1 ،𝑉(𝑚2)ولتاژ نود 

بار توان راكتيو مجموع مربوط به نود  m2  ،𝑄(𝑚2)مربوط به نود 

m2  می باشد. ولتاژ دریافتی شاخةjj  .به صورت زیر است 

𝑉𝑚2 = 𝑉𝑚1 − 𝐼𝑗𝑗𝑍𝑗𝑗         (1                                 )      

 .jj=1,2,…,NBكه 

دادة خط و دادة بار مربوط به سيستم ازمایش، مطابق با مرجع 

تبدیل شده اند. ولتاژ شروع  pu[ می باشند. همة كميت ها به 10]

 در نظر گرفته می شود.  1نود اول به صورت 

برابر با مجموع جریان بار و جریان  jjجریان كل عبوری از شاخة 

 می باشد.  jjاخة شارژ همة نودهای واقع در اطراف ش

𝐼𝑗𝑗 = ∑ 𝐼𝐿(𝑖) + ∑ 𝐼𝐶(𝑖)𝑁
𝑖=2

𝑁
𝑖=2          (2                     )     

 به صورت زیر است. iجریان بار در نود 

𝐼𝐿(𝑖) =
𝑃(𝑖)−𝑗𝑄(𝑖)

𝑉(𝑖)
      𝑖 = 2,3, … , 𝑁            (3                  )    

می باشند. جریان  iبار حقيقی و راكتيو نود  Q(i)و   P(i)در حاليکه 

 به صورت زیر است.  iشارژ در نود 

𝐼𝐶(𝑖) = 𝑌(𝑖) ∗ 𝑉(𝑖)    𝑖 = 2,3, … , 𝑁            (4       )  

به صورت زیر می   jjاتالف توان حقيقی و راكتيو برای هر شاخة 

 باشند
𝑃𝑗𝑗 = |𝐼𝑗𝑗|2 × 𝑟𝑗𝑗   

𝑄𝑗𝑗 = |𝐼𝑗𝑗|2 × 𝑥𝑗𝑗   (5                      )  

باس ، -33ساعته مربوط به بار روی هرنود سيستم  24داده های 

[، می باشند. اتالف توان حقيقی و راكتيو در 9مطابق با مرجع]

 ساعت به صورت زیر محاسبه می شود.  24طول 
∑ 𝑃𝐿

24
𝑡=1 = ∑ 𝐼𝑗𝑗

2 𝑟𝑗𝑗
24
𝑡=1                                                                 

∑ 𝑄𝐿
24
𝑡=1 = ∑ 𝐼𝑗𝑗

2 𝑥𝑗𝑗
24
𝑡=1      

𝐹(𝑡) = 𝑎𝑓1(𝑡) + 𝛽𝑓2(𝑡)           (6                                         )    

به  (7)می تواند با توجه به روابط   𝑓2(𝑡)و   𝑓1(𝑡)كه در آن  

 صورت زیر انتخاب شود.              

𝑓2(𝑡) = ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒

𝑡=𝑡2

𝑡=𝑡1

 

𝑓1(𝑡) = (𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙-𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙)/𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
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𝑎 + 𝛽 = 1                                         (7)  

معادالت باال ، مسئله مينيمم كردن اتالف را نشان می دهند، این 

 د.بهينه شده ان PSOمعادالت با استفاده از تکنيک بهينه سازی 

 سازی ذرات با فاکتور انقباضتکنيک بهينه -3

این روش یک تکنيک تركيبی بهينه سازی اجتماع ذرات می باشد. 

مجموعه ای  این تکنيک مبتنی بر حركت و هوش گروهی است. از

د كه به عنوان یک گروه در فضای جستجو از ذرات استفاده می كن

می تواند  PSOحركت كرده اند تا بهترین راه حل را كشف كنند. 

از نقطة جستجوی فعلی به منطقة تحت تاثير به وسيلة مکانيزم 

انتخاب طبيعی می باشد. سرعت ذرات به وسيلة فاكتور انقباض 

 دستکاری می شود. 
𝑣𝑖

𝑘+1 = 𝐶𝐹 × (𝑣𝑖
𝑘 + 𝑐1 × 𝑟1 × (𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡𝑖 − 𝑥𝑖

𝑘) + 𝑐2 ×

𝑟2 × (𝑔𝐵𝑒𝑠𝑡𝑖 − 𝑥𝑖
𝑘)) (8 )  

 فاكتور انقباض به صورت زیر است.

𝐶𝐹 =
2

|2−𝜑−√𝜑2−4𝜑|
   , 𝜑 = 𝑐1 + 𝑐2 (9                   )  

باشد، تا پایداری حفظ  0.4باید بزرگتر از  𝜑در فاكتور انقباض، 

تغيير  0.73تا  0.6بين  CFو  c1=c2=2.05شود. به طور نرمال، 

كاهش می یابد. مقدار باالی  𝜑 ،CFمی كند. به هر حال، با افزایش 

CF و اكتشاف بيشتری را می دهد، در حاليکه كه   1همگرایی كند

همگرایی باال و اكتشاف كمتری را می دهد. در  CFمقدار كم 

𝑣𝑖حاليکه 
𝑘 سرعت عامل ،i  در تکرارk  ،می باشدrand1   وrand2 

𝑥𝑖می باشند.  1و  0اعداد تصادفی بين 
𝑘 مکان كنونی عامل ،i  در

می  iمربوط به عامل  بهترین شخصی pbest,iمی باشد،  kتکرار 

بهترین گروهی می باشد. معادلة آپدیت كردن مکان  gBestباشد و 

 به صورت زیر است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 slow convergence 

𝑥𝑖
𝑘+1 = 𝑥𝑖

𝑘 + 𝑣𝑖
𝑘+1       (10                         )       

 

  شارژ و دشارژ خودروهای الکتريکی-4

خودورهای الکتریکی به منظور شارژ و دشارژ به شبکه توزیع متصل 

می شوند. نرخ و سرعت اتصال و ترک شبکه توسط خودروها به 

صورت تصادفی در نظر گرفته شده است. تعداد مينيمم و ماكزیمم 

در نظر گرفته شده است. در  1000تا  0خودروها در هر ساعت از 

کتریکی، تا مقدار بهينه شارژ طول ساعات غير پيک، خودروهای ال

می شوند، یعنی جریان توان از شبکه به خودرو. در ساعات پيک، 

خودروهای الکتریکی توان را به شبکه تزریق می كنند و نياز به بار 

 را تامين می كنند. 

برای شارژ خودروها، انرژی كل تحویلی از شبکه به صورت زیر 

 است.

𝑃𝑡 = 𝐶ℎ𝑅𝑡 × 𝑁𝑡 (11         )                                  

 𝑁𝑡می باشد.  1تا  0، نرخ شارژ خودرو است كه بين 𝐶ℎ𝑅𝑡كه 

تعداد خودروهای الکتریکی موجود برای شارژ می باشند. بار كل 

 روی شبکه به صورت زیر است. 

𝑃𝑡
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑡 + 𝐷𝑡        (12                                          )  

𝑃𝑡كه   و بار شارژ می باشند.  2به ترتيب بار محلی 𝐷𝑡 و 

 توان مجموع تحویل شده از خودرو به شبکه، به صورت زیر است. 

𝐷𝑃 = 𝜇 × 𝐸𝑡 × (1 − 𝑆𝑂𝐶) (13                          )     

، به ترتيب راندمان، انرژی و حالت شارژ خودروی SOCو  𝐸𝑡و  𝜇كه 

 الکتریکی می باشند. 
 

 محدودیت های خودروهای الکتریکی )قيود(-4-1

معادلة زیر ، شارژ و دشارژ در هر ساعت از زمانبندی را نشان می 

 دهد، این دو به طور همزمان رخ نمی دهند. 

2 Domestic Load 
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𝑑(𝑣, 𝑡) + 𝑐(𝑣, 𝑡) ≤ 1        ∀𝑡 ∈ {1, … , 𝑇}       ∀𝑣 ∈

{1, … , 𝑁𝑣}     𝑑, 𝑐 ∈ {0,1} (14  )  

 d(v,t)  وc(v,t)  متغيرهای باینری خودروها مربوط به حالت شارژ

می باشند. مصرف انرژی در طول زمان  tو دشارژ در دورة زمانی 

𝐸𝑡𝑟𝑖𝑝به صورت  tسفر 
𝑣,𝑡 می باشد كه با انرژی باقيمانده در نظر ،

 گرفته شده است. انرژی ذخيره شده باتری به صورت زیر می باشد.

𝐸𝑠(𝑣, 𝑡) = 𝐸𝑠(𝑣, 𝑡 − 1) + 𝜂𝑣
𝑐 × 𝑃𝐸𝑉

𝑐ℎ(𝑣, 𝑡) − 𝐸𝑡𝑟𝑖𝑝
𝑣,𝑡 −

1

𝜂𝑣
𝐷 ×

𝑃𝐸𝑉
𝐷𝑐ℎ(𝑣, 𝑡) (15                    )  

,𝐸𝑠(𝑣درحاليکه،  𝑡)  یک انرزی ذخيره شده در باتری خودروv  در

,𝐸𝑠(𝑣می باشد،  tزمان  𝑡 − انرژی ذخيره شده در باتری خودرو  (1

𝜂𝑣می باشد،  (t-1)در زمان 
𝑐  ضریب راندمان شارژ خودرویv  می

𝜂𝑣باشد. 
𝐷  ضریب راندمان دشارژ خودروv ،𝑃𝐸𝑉

𝐷𝑐ℎ(𝑣, 𝑡)  توان دشارژ

t(kW)  ،𝑃𝐸𝑉در دوره تناوب  vخودروی 
𝑐ℎ(𝑣, 𝑡)  توان شارژ می باشد

 و محدوده شارژ هر خودرو الکتریکی به صورت زیر است. 
 𝑃𝐸𝑉

𝐷𝑐ℎ(𝑣, 𝑡) ≤ 𝑃𝐷𝑐ℎ,𝑣
𝑀𝑎𝑥 × 𝑑(𝑣, 𝑡)     ∀𝑡 ∈ {1, … , 𝑇}    ;    ∀𝑣 ∈

{1, … , 𝑁𝑣}  (16               )  
𝑃𝐸𝑉

𝐶ℎ(𝑣, 𝑡) ≤ 𝑃𝐶ℎ,𝑣
𝑀𝑎𝑥 × 𝑐(𝑣, 𝑡)     ∀𝑡 ∈ {1, … , 𝑇}    ;    ∀𝑣 ∈

{1, … , 𝑁𝑣}  (17                   )  

𝑃𝐷𝑐ℎ,𝑣كه 
𝑀𝑎𝑥  و𝑃𝐶ℎ,𝑣

𝑀𝑎𝑥  به ترتيب توان ماكزیمم دشارژ و شارژ خودروی

الکتریکی می باشند. دشارژ باتری خودرو تا یک مقدار مينيمم 

𝜓𝑉خاص 
𝑚𝑖𝑛  و شارژ باتری خودرو تا یک مقدار ماكزیمم𝜓𝑉

𝑚𝑎𝑥 

 ، آورده شده اند. ( 17)و  (16)می باشند. این موارد در معادالت 
𝐸𝑆(𝑣, 𝑡) ≤ 𝜓𝑉

𝑚𝑎𝑥      ∀𝑡 ∈ {1, … , 𝑇}    ;    ∀𝑣 ∈ {1, … , 𝑁𝑣}   
(18                                  )   

𝐸𝐷𝑠(𝑣, 𝑡) ≤ 𝜓𝑉
𝑚𝑖𝑛     ∀𝑡 ∈ {1, … , 𝑇}    ;    ∀𝑣 ∈

{1, … , 𝑁𝑣} (19                                  )  

  𝜓𝑉
𝑚𝑖𝑛  و𝜓𝑉

𝑚𝑎𝑥  مبتنی بر محدودة ظرفيت باتری می باشد و می

 تواند به صورت زیر محاسبه شود. 
𝜓𝑣

𝑚𝑎𝑥 = 𝜑𝑣
𝑚𝑎𝑥 × 𝐸𝐵𝑎𝑡,𝑣

𝑚𝑎𝑥        ∀𝑣 ∈ {1, … , 𝑁𝑣}         
𝜓𝑣

𝑚𝑖𝑛 = 𝜑𝑣
𝑚𝑖𝑛 × 𝐸𝐵𝑎𝑡,𝑣

𝑚𝑎𝑥        ∀𝑣 ∈ {1, … , 𝑁𝑣}       (20           )  

𝐸𝐵𝑎𝑡,𝑣كه 
𝑚𝑎𝑥  ظرفيت ماكزیمم باتریEV(kWh) ،𝜑𝑣

𝑚𝑎𝑥  ظرفيت

𝜑𝑣و  %85ماكزیمم باتری به ميزان 
𝑚𝑖𝑛  ظرفيت مينيمم باتری به

می باشد. ظرفيت باتری، حالت شارژ باتری و انرژی  %20ميزان 

 ذخيره شدة قبلی به صورت زیر می باشند. 
1

𝜂𝑣
𝐷 × 𝑃𝐸𝑉

𝐷𝐶𝐻(𝑣, 𝑡) ≤ 𝐸𝑆(𝑣, 𝑡 − 1)    ∀𝑡 ∈

{1, … , 𝑇}    ;    ∀𝑣 ∈ {1, … , 𝑁𝑣}      (21          )  

انرژی ذخيره شدة مينيمم در باتری خودروها به منظور طی یک 

 مسافت ویژه، می تواند به صورت زیر بيان شود. 

𝐸𝑆(𝑣, 𝑡𝐿𝑎𝑠𝑡) ≥ 𝐸𝑡𝑟𝑖𝑝
𝑣,𝑡  ;  ∀𝑡 ∈ {1, … , 𝑇}    ;    ∀𝑣 {1, … , 𝑁𝑣}   

𝐷𝑡𝑟𝑖𝑝 ⊂ 𝑡        (22                                        )  

، آخرین زمانی را كه خودرو الکتریکی قبل از شروع 𝑡𝐿𝑎𝑠𝑡بطوریکه 

𝐸𝑡𝑟𝑖𝑝سفر به شبکه متصل می شود را نشان می دهد. 
𝑣,𝑡  انرژی

 می باشد.  tمينيمم برای سفر خودرو الکتریکی در زمان 

ساعت در شکل  24ر طول تعداد خودروها برای شارژ و دشارژ د

 ، نمایش داده شده اند.(3)

 
 ساعت 24شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در طول : 3شکل 

 

 ادغام خودروهای الکتريکی با سيستم توزيع-4-2

 

با ادغام خودروی الکتریکی به نود بهينة سيستم توزیع، اتالف 

سيستم كاهش یافته و پروفيل ولتاژ سيستم بهبود می یابد. در 

ساعته  24ساعته روی هر باس بر اساس داده های  24ابتدا، اتالف 

مربوط به بار و با استفاده از یک محاسبة جریان بار، محاسبه می 

ر هر باس متصل می شوند و تلفات شود. خودروهای الکتریکی د

، كمترین تلفات 6كل سيستم اندازه گيری می شود. باس شمارة 

كل سيستم را نشان می دهد، این یک باس بهينه برای قرار گيری 

خودروها می باشد. این تعيين جای خودروها با استفاده از تکنيک 

انجام می گيرد. خودروها، توان را در طول  PSOبهينه سازی  

ساعات پيک، به شبکه تزریق می كنند و تقاضای بار را تأمين می 

 كنند و صاحبان این خودروها از این راه كسب درآمد می كنند. 

 11مالکان، خودروهای الکتریکی خود را در ساعات غير پيک بين 

صبح، به منظور شارژ به شبکه توزیع وصل می كنند، در  9شب تا 

وها به عنوان یک بار روی شبکة طول این دورة زمانی این خودر

 توزیع می باشند. 

پروفيل ولتاژ در این حالت در مقایسه با حالت شبکة بدون خودرو، 

به هم می خورد؛ اما از پروفيل ولتاژ ساعات پيک بهتر می باشد.  

ساعت، توان خالص كل كه از خودروها به شبکه داده  24در طول 

 می شود.  می شود  به وسيلة معادلة زیر محاسبه

∑ 𝑇𝑝(𝑖) =24
𝑡=1 ∑ 𝐷𝑝(𝑖) −24

𝑡=1 ∑ 𝐶𝑝(𝑖)24
𝑡=1        (23         )  
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، توان شارژ كل و توان دشارژ كل مربوط به خودروها 𝐷𝑝و  𝐶𝑝كه 

 ساعت نشان می دهند. 24و در طول  iرا در نود 

 

 شبيه سازینتايج -5

مقایسة پروفیل ولتاژ در طول -5-1

 ساعات پیک

مقایسة پروفيل ولتاژ با حضور و بدون حضور خودروهای الکتریکی، 

شب،  به ترتيب در  8عصر تا  6در طول ساعات پيک شبکه در 

،  قابل مشاهده است. پروفيل ولتاژ در مقایسه ( 5)و ( 4)شکل های  

با حالت پایه، بهتر است. حالت پایه، حالت شبکه بدون حضور 

  خودروهای الکتریکی می باشد. 

 

عصر)در طول ساعات پيک( )رنگ  6مقایسة پروفيل ولتاژ در ساعت : 4شکل 

 می باشد.( PEVsو رنگ قرمز بدون حضور   PEVsسبز با حضور 

 

شب ) در طول ساعات پيک( )رنگ  8مقایسة پروفيل ولتاژ در ساعت  : 5شکل 

 می باشد.( PEVsو رنگ قرمز بدون حضور   PEVsسبز با حضور 

پروفیل ولتاژ در طول مقایسة -5-2

 ساعات غیر پیک

مقایسة پروفيل ولتاژ بين حاالت وجود خودرو و بدون خودرو، در 

بامداد، به ترتيب  2و  1طول ساعات غير پيک شبکه یعنی ساعات 

، قابل مشاهده است. در طول این دوره (7)و  (6)در شکل های 

و(، ن خودرزمانی، پروفيل ولتاژ، در مقایسه با حالت پایه)حالت بدو

 به هم می خورد، اما از پروفيل ولتاژ در ساعات پيک بهتر می باشد. 

 

بامداد ) در طول ساعات غير پيک( )رنگ  1مقایسة پروفيل ولتاژ در : 6شکل 

 می باشد.( PEVsو رنگ قرمز بدون حضور   PEVsسبز با حضور 

 

پيک( )رنگ  بامداد ) در طول ساعات غير 2مقایسة پروفيل ولتاژ در  :7شکل 

 می باشد.( PEVsو رنگ قرمز بدون حضور   PEVsسبز با حضور 

، بهترین باس بهينه برای قرار گيری خودروهای 6باس شمارة 

الکتریکی و مينيمم كردن تلفات كل سيستم می باشد. این بهينه 

انجام شده است.  PSOسازی با استفاده از تکنيک بهينه سازی 

ساعت، با حضور  24در طول  6پروفيل ولتاژ مربوط به باس شمارة 

قابل مشاهده  (8)و بدون حضور خودروهای الکتریکی، در شکل 

 است. 

 

 .6مقایسة پروفيل ولتاژ در باس شمارة : 8شکل 

 نتيجه گيری-6

در این تحقيق، تعيين مکان)جایابی( بهينة خودروهای الکتریکی 

با استفاده از الگوریتم  IEEE-33تم آزمایشی توزیع شعاعی در سيس

، انجام شد. تعداد زیادی از خودروهای الکتریکی PSOبهينه سازی 

برای شارژ و دشارژ در طول ساعات پيک و غير پيک، با قيود خاص، 

در نظر گرفته شدند. از نتایج به طور واضح می توان دریافت كه با 

الکتریکی، اتالف توان اكتيو و راكتيو در ادغام )تجميع( خودروهای 
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ساعت، مينيمم می شود و پروفيل ولتاژ شبکه بهبود می  24طول 

 یابد. 

با ادغام خودروی الکتریکی به نود بهينة سيستم توزیع، اتالف 

اس ب سيستم كاهش یافته و پروفيل ولتاژ سيستم بهبود می یابد.

ی خودروهای الکتریک ، بهترین باس بهينه برای قرار گيری6شمارة 

ه سازی الگوریتم بهين و مينيمم كردن تلفات كل سيستم می باشد.

PSO زمان تکرار كمتر و نتایج بهتری در مقایسه با دیگر الگوریتم ،

 های بهينه سازی ارائه می دهد.
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