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 چکیده 

 چالشهای شاهد حاضر جهان انرژی بهینه مصرف به توجه وعدم ها انگاری سهل بعلت 12 قرن ابتدای در

 با.است گردیده انسانی و اقتصادی های بحران و انرژی وبازدهی محیطی زیست جنس از وجدیدی جدی

 و سازی خصوصی موضوع, دولتی منابع ومحدودیت  یالکتریک انرژی مصرف رشد روبه روند به توجه

 برای که راهکارهایی به توجه با هوشمند شبکه.است گرفته قرار توجه مورد برق صنعت ساختار تجدید

 خودروهای راهکار این کنار در. باشد معضل این حل روشهای ا یکی میتواند میدهد ارائه چالشها این حل

 روش دو این ادغام با میتوان که است کرده ارائه نیز را جدیدی هکارهایرا احساس قابل نفوذ با الکتریکی

 خواهد گفته روش دو از مختصری ابتدا مقاله دراین.بخشید سرعت موجود وضعیت بهبود به tou توسط

 بررسی تقاضا پاسخ وtou احتساب با خودروها حضور در مختلف های حالت در شبکه منحنی وسپس شد

 .شد خواهد

پاسخ ,منحنی بار شبکه,خودروهای الکتریکی قابل شارژ,phevشبکه هوشمندلیدی: واژگان ك

 ,tou,تقاضا
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 مقدمه  

 محسوب واجتماعی وصنعتی محیطی, اقتصادی سطوح در جهانی جامعه نگرانی مهمترین,  جهان انرژی ذخایر کاهش خطر

 تولید درصد 10 با ونقل حمل صنعت آن دنبال وبه میکند تولید را جهان موجود کربن اکسید دی درصد 04 برق صنعت.میشود

 عامل دو. (2931 ، جدید شهرام و پیچا پور مهدی حسین) میشود محسوب آلودگی کننده تولید بزرگترین کربن اکسید دی

 موسسه.است داده شوق هاphev سمت به را ونقل حمل صنعت فسیلی سوخت به مرتبط واقتصادی محیطی زیست های نگرانی

 حسین) بود خواهد هاphev از 1404 سال تا متحده ایاالت ونقل حمل ناوگان درصد 21 است کرده بیان EPRI تحقیقاتی

 .(2931 ، جدید شهرام و پیچا پور مهدی

PHEVشبکه به توان تزریق قابلیت بعلت ها (V2G)را(2939 ، رستگار محمد آبادو فیروز فتوحی محمد) هوشمند شبکه لزوم 

 از و شد خواهد تبدیل بزرگی معضل به ها ساخت زیر سازی آماده بدون هاPHEV که است مشخص کامال این.میکند بیشتر

 با درست ریزی برنامه و هوشمند شبکه ادغام با میتوان که میباشد... و ولتاژ شدید ونوسانات بار اضافه ها مشکل جمله

TOUادد کاهش توجهی قابل مقدار به ویا داد خاتمه معضل این به تقاضا وپاسخ. 
 روش تحقیق 

این مقاله برحسب مطالعه منابع متعدددر مورد موضوع وشبیه سازی دیتا های فرضی بدست آمده از منابع وقراردادن جامعه 

آماری مفروض بدست آمده است .که در آخر بحث هزینه له آن اضافه شده است که صرفه اقتصادی این طرح را به صورت کامل 

 نمایان میکند.

 که شب بار منحنی

 متفاوت شرایط با (Shao, Shengnan, et al, 2010) مقاله کمک با فرضی خانه 084 خانگی بار پروفیل ما مقاله این در

 . میکنیم مقایسه  مناسب تقاضا پاسخ وTOU دخالت با کرده بررسی الکتریکی خدروهای حضور در مقاله اهداف با هماهنگ

 خانگی  بار پروفیل

 بار پروفیل شش از مقاله این در. است شده مشخص 2 نمودار در که. میباشد خانه 084 با فرضی نگیخا بار برای زیر پروفیل

 صوتی آشپزی، سرمایشی، ، گرمایشی قبیل از مصارف انواع شامل که بارهایی. کنیم می استفاده خانگی بارهای برای تخمینی

 .باشد می غیره و تصویری

 
 ی یک هفتهفرضی برا خانگی بار منحنی: 2 نمودار

 تقاضا  پاسخ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 بارهای برای تخمینی بار پروفیل شش از اول تقاضای پاسخ . است گرفته قرار بررسی مورد تقاضا پاسخ روش دو مقاله این در

 قابل مصارف دسته در الکتریکی خودروهای که میشود بندی تقسیم دسته 9 به تقاضا پاسخ در که.کنیم می استفاده خانگی

 .میبینید را آن پروفیل نمودار 1 نمودار ودر.است شده اشاره آن به 2 جدول در که.ندمیگیر قرار انتقال

 بار نوع حسب بر بار پاسخ های استراتژی: 2جدول
 استراتژی پاسخ بار نمونه های بار نوع بار

 04روشنایی) -گرمایشی -فریزر –یخچال  ضروری

 درصد(

این گونه بارها بدون در نظر داشت قیمت 

 ند.کار می کن

گرم  –خشک کردن لباسها  -شارژ خودرو قابل انتقال

 کردن آب و غیره

در زمان پرباری خاموش شده و بارها در 

 ساعات غیر بی باری به کار گرفته می شوند

 04روشنایی) -ی شسرمای – یشیگرما قابل توقف

 درصد(

 این بارها در زمان پرباری خاموش می شوند.

 
 فرضی برای یک هفته یخانگ بار منحنی: 1 نمودار

 ومصارف شده خاموش قطع قابل ومصارف داشت خواهند تاثیر منحنی در شده بندی تقسیم موارد کلیه تقاضا پاسخ این در

 تقاضای پاسخ .دید خواهیم مصرف وکل منحنی پیک روی آن تاثیر که.میکند پیدا انتقال پیک قابل غیر زمانهای به انتقال قابل

 .خواهدشد یررسی پیک غیر زمانهای به الکتریکی خودروهای لانتقا بصورت فقط دوم

 گذاری قیمت ساختار

 استفاده سی دی واشنگتن ناحیه در معتبر شرکت دو الکتریکی تعرفه از ما ، قیمت تغییر برابر در مشتریان رفتار بررسی برای

 (.DOM) پاور ویرجینیا دومینن شرکت و( BG&E) بالتیمور گاز و برق شرکت:  کنیم می
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 (Shao, Shengnan, et al, 2010): نرخ زمان استفاده برای شرکت های مورد نظر 9نمودار

 

 

 (P.S. Moses, et al, 2010)ثابت قیمت و استفاده زمان قیمت نرخ: 1 جدول

نرخ زمان  (kwh/$)نرخ ثابت

 (kwh/$مصرف)

 شرکت الگو دوره زمانی روزانه

 

4,20421 
4,28830 

4,29204 

4,21222  

24-14 

 19-14و0-24

19-0  

 پیک

 مرزی

  کیرپیغ

 گاز و برق برکلی

 

4,42040 
4,20480 

4,42020  

22-11 

11-22  

 کیپ

  کیرپیغ

 دومینین

 

 سریع شارژ و نرمال شارژ

 قطب که میشود شارژ وسریع نرمال صورت دو به و میباشند24KWH باطری دارای خودروها کلیه میکنیم فرض اینجا در

 (Shao, Shengnan, et al, 2010)  .میشود مشخص شارژ مشخصه نمودار
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 : منحنی مشخصه شارژ استاندارد و شارژ سریع0 نمودار

 نفوذ ضریب

 نفوذ ضریب برای (، همکاران و یاری اله آرمان) .گیریم می نظر در فرض دو شبکه بر الکتریکی خودروهای اثر بررسی برای

 دو خانه پنج هر در باال نفوذ ضریب برای. شود استفاده شارژ قابل خودروی یک از خانه 0 ره در که است مفروض پایین

 برای فرضیات این دارد وجود خانه 084 بحث مورد فرضی فیدر یک در که آنجایی از. گرفت خواهیم نظر در شارژ قابل خودروی

 خودروه این شارژتجمیعی منحنی که.گیرد می نظر در شارژ قابل خودروی 921 باال نفوذ ضریب برای و خودرو 202 پایین نفوذ

 .است آمده 0 شکل در پایین و باال نفوذ ضرایب در
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 خودرو در حالت شارژ سریع و استاندارد 202: پروفایل شارژ تجمیعی برای 0 نمودار
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 خودرو در دو حالت شارژ سریع و شارژ استاندارد 921: پروفایل تجمیعی 2نمودار

 

 ونتایج سازی شبیه

 .میاید بدست زیر نمودارهای یکجا در آنها همه کردن جمع وبا باال ونمودارهای مطالب طبق

 

 شارژ قابل الکتریکی خودروهای حضور در خانگی بار پروفیل

 لپروفای دهنده نشان قرمز ناحیه. دهد می نشان را شارژ قابل هیبرید الکتریک خودروهای حضور با خانگی بار پروفایل 0 نمودار

 خودروهای حضور با تجمیعی خانگی بار منقطع خطوط و پیوسته خطوط. است شارژ قابل خودروی بدون خانگی بار اصلی

 .دهند می نشان را پایین نفوذ و باال نفوذ حالت دو در سریع شارژ های حالت در را شارژ قابل هیبرید الکتریکی
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 روهای الکتریک: پروفیل بار خانگی با تاثیر شارژ سریع خود0 نمودار

 خط. است سریع شارژ حالت در شارژ قابل خودروهای پایین نفوذ های حالت در خانگی تجمیعی بار نشاندهنده آبی منقطع خط

 .باشد می سریع شارژ های حالت در باال نفوذ های حالت در خانگی تجمیعی بار دهنده نشان سیاه منقطع
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 حضور بدون اصلی بار پروفایل قرمز ناحیه. دهد می نشان نرمال شارژ اثر با  را خانگی بارهای تجمیعی بار پروفایل 8 نودار

 نفوذ و باال نفوذ های حالت در تجمیعی بار پروفایل منقطع خطوط و پیوسته خطوط. دهد می نشان را شارژ قابل خودروهای

 .دهد می نشان را  پایین
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normal charge low peneteration
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 های الکتریکی: پروفیل بار خانگی با تاثیر شارژ نرمال خودرو8 نمودار

 اند شده خالصه 1جدول در( شارژ وضعیت 1 -نفوذ حالت 1)  ها حالت تمام برای بار پیک

 مفروض حالتهای تمام برای بار پیک:9 جدول
 kwپیک بار حالت

 0010 بدون خودرو

 8200 با نفوذ باال شارژ سریع

 0320 نرمالبا نفوذ باال شارژ 

 8403 عیشارژ سر پایینبا نفوذ 

 0004 نرمالشارژ  پایینفوذ با ن

 

 بار پروفیل شکل روی بر مصرف زمان نرخ تاثیر

 برای بار پاسخ های استراتژی داشت نظر در همچنین و شارژ قابل خودروهای حضور با بار مصرف پروفیل سیکل مبنای بر

 که حقیقت این اساس بر. است زیر شکل به آمده بدست نتایج نظر مورد فیدر بار شکل روی متغیر گذاری قیمت تاثیر بررسی

 در برای کارانه محافظه حالت یک کنند نمی توجه قیمت تغییرات به کاربران از بسیاری و است اساسی کاالی یک الکتریسته

 رستگای محمد) .دهد می ارائه هستند قیمت تغییرات حسب بر خود رفتار تغییر به متمایل که کاربران از درصدی داشت نظر

 ثابت حالت به نسبت انرژی قیمت درصدی صد افزایش با که است مفروض بهتر عبارت به (2932,آباد فیروز فتوحی ومحمد

 فرض خطی را اشتراک تابع سادگی برای. سپارند می تعویق به یا قطع را خود ضروری غیر بارهای کاربران از درصد بیست تنها

 24 تا 3 های نمودار .باشد داشته نظر در براحتی نیز را کاشترا دیگر سطوح تواند می سادگی ضمن فرض این.  ایم کرده

(  پیوسته خطوط) بار پاسخ از پس بار شکل همچنین و. دهد می نشان را شارژ قابل خوردوهای پروفیل و اصلی های پروفیل

 : موصوف شرکت دو مصرف زمان شرایط تحت
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 پروفیل بار با اثر نرخ نفوذ پایین و شارژ استاندارد 3شکل

0 5 10 15 20 25
4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000
effect of TOU

Time(hour)

 
 : پروفیل بار با نرخ نفوذ پایین و شارژ سریع24شکل 

 

 به تواند می بار پاسخ ، مصرف زمان شرایط دو هر تحت که شود می مشاهده( 3 و 24 های شکل) پایین نفوذ ضریب حالت در

 با و پاسخ ونبد حالت در بار پیک نتایج 0 جدول.. شود منتج استاندارد شارژ و سریع شارژ حالت دو هر در بار پیک کردن کم

 .دهد می نشان را بار پاسخ

 بار پاسخ بدون و با های حالت در بار پیک: 0 جدول

 شارژ نرمال شارژ سریع حالت

 0004 8403 بدون زمان مصرف

 0420 0214 با زمان مصرف
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 نشان شارژ منحنی و مصرف پیک ، انرژی مصرف بر را استفاده نرخ زمان تاثیر سازی شبیه نتایج بدانیم که است توجه شایان

 .شود تر پایدار شبکه و تر متعادل بار که است نحوی به شارژ منحنی تغییرات که است واضح. دهد می

 اقتصادی نظر از مقایسه

 معرفی گذاری قیمت دو گرفتن نظر در با که بودیم شاهد پیک لحظه در چشمگیری کاهش ما آمده بدست نتایج به توجه با

 محاسبه خانگی مصرف هفته یک باری موارد این.میباشد مالحظه قابل صورت بدین موضوع این وریبهر اقتصادی ازلحاظ شده

 .است شده

 

 مقایسه از نقطه نظر اقتصادی-2جدول 

 برکلی برق و گاز دومینن

 پیک افت ($) هزینه

(kw) 

 افت پیک ($هزینه )

(kw) 

204,29320 313 200,00929 313  

 شارژسریع

243,92210 010 290,44910 010  

 شارژنرمال

 
 پیک در کننده مصرف کم مشارکت با حتی بسزایی تاثیر برق از استفاده زمان نرخ کردید مشاهده 2در جدول  که همانطور

 .بود خواهد نیز کننده مصرف بنفع که داشت خواهد

 وپیشنهادات  گیری نتیجه

 داشت خواهد پیک در کننده مصرف کم مشارکت با حتی یبسزای تاثیر برق از استفاده زمان نرخ کردید مشاهده که همانطور

 مهدی حسین) خودروها شارژ هماهنگی بصورت شبکه شدن هوشمند با میتواند تاپیر این.بود خواهد نیز کننده مصرف بنفع که

 وبازخورد سالار از استفاده وبا هوشمند بصورت پیک غیر زمان به خودروها شارژ انتقال یا و(2931 ، جدید شهرام و پیچا پور

 قابلیت از استفاده با حتی میتوان نیز هزینه مورد در.شود شبکه بار کیفیت بهبود وباعث افزایش لحظه در شبکه کل اطالعات

V2Gنتنها د(2939 ، رستگار محمد آبادو فیروز فتوحی محمد)هوشمن وشبکه شبکه به اتصال قابل الکتریکی خودروهای 

 .کند آمد در وکسب شود عمل وارد بار کننده وتامین فروشنده بعنوان تواند می ندهکن مصرف بلکه میابد کاهش هزینه

  منابع
شارژهماهنگ خودروهای الکتریکی به منظور کاهش واریانس بار سیستم توزیع با " شهرام جدید، حسین مهدی پور پیچا،

 دومین کنفرانس منطقه ای سیرد ، "درنظر گرفتن عدم قطعیت بار

،سال  فصلنامه آموزس مهندسی ایران ، "شبکه هوشمند نظامی نوین در صنعت برق" محمد رستگار، وز آباد،محمد فتوحی فیر

 03-00،صص 2939،تابستان  21شانزدهم رشماره

از دیگاه مشترک  (phev)برنامه ریزی شارژ ودرو الکتریکی هیبریدی" رستگار، محمد آباد، فیروز فتوحی آرمان اله یاری،محمد

  ، "(v2g)رفتن قابلیت تامین بار خانگی با در نظر گ
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