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 قابل اتصال به شبكه با توجه به ي برقيخودروها —چكيده 

 اينده و مصرفكن عنوان بهيتوانند م،ي بهره بردارطي شرايچگونگ

 خودروها وابسته به ني اي بهره بردارطي عمل كنند. شراكنندهديتول

 بر عملكرد صاحبان رگذاريعملكرد صاحبان آن هاست. عوامل تأث

. در يشوند ممي تقسي و انسانيفن عوامل يخودروها به دو دسته

 و ي باطري ساختاريهاي ژگي مانند و،ي عوامل فنري مقاله تأثنيا

 صاحبان خودرو دگاهي مانند د،ي و عوامل انسانيسطح شارژ باطر

 رو و مدت زمان شي پي برق، سفرهادوفروشي خرمتيدر مورد ق

ي و با استفاده بررس  از خودروهاي بهره برداري سفرها بر نحوهنيا

  .الگوريتم شارژ هوشمند ارائه شده است از منطق فازي،

 منطق ؛قابل اتصال به شبكه ي خودرو برق—ه هاي كليدي واژ
  قيمت خريد و فروش برق. ؛ هوشمند شارژ/ دشارژتمي الگور؛يفاز

 مقدمه . 1

P0Fعملكرد خودروهاي برقي

�
P در سيستمهاي قدرت، ماهيتي 

احتماالتي دارد. احتماالتي بودن رفتار خودروهاي برقي، ناشي از 
. در اين مقاله ]1[ يرقابل پيش بيني بودن رفتار صاحبان آن ها ميباشدغ

به منظور بررسي تأثير عملكرد خودروهاي برقي بر شرايط بهره برداري 
P1Fاز شبكه ي قدرت، از منطق فازي

�
P براي مدل سازي رفتار انسان استفاده 

                                                           
1-Electric vehicle 
2-Fuzzy logic 

شده است. الزم به ذكر است در مطالعات انجام شده تاكنون، سفرهاي 
 در يك يا دو حالت خاص در نظر صرفاًآينده صاحبان خودروها 

گرفته شده و تمركز اين مطالعات بر روي بررسي ساير عوامل مانند 
ميزان شارژ خودرو و قيمت خريد برق بوده است. توجه به اين نكته 
كه تغيير نرخ جريان شارژ يا دشارژ مي تواند سود صاحبان خودرو را 

 ممكن است تجربه چراكهدست خوش تغيير كند ضروري مي باشد، 
صاحبان خودرو در انتخاب نرخ جريان شارژ يا دشارژ و تأثير آن بر 

روي سودشان، آن ها را به سمتي سوق دهد كه تأثير آن ها بر روي 
 بهره بردار شبكه انتظار داشته است كامالً متفاوت شود. آنچهشبكه با 
 عوامل ديگر تأثيرگذار بر رفتار صاحبان خودرو، تعداد تغيير ازجمله

، ]2[حالت كار باطري از حالت شارژ به دشارژ و يا بالعكس مي باشد 
يش  از حد حالت كار باطري در طول شبانه روز باعث بزيرا تغيير 

كاهش عمر آن ها مي شود. براي كاهش اين تغييرات، ممكن است 
صاحبان خودرو از شركت در برنامه هاي شارژ/دشارژي كه سود خيلي 

كمي براي آن ها داشته باشد، خودداري كنند. 

 منطق فازي و خودروهاي برقي . 2
 رفتار انسان احتماالتي بوده و قطعيتي در آن وجود ندارد، ازآنجاكه

ي بتوان آن را بررسي كرد. بهترين ابزار براي بررسي رفتار به نوعبايد 
اين نظريه، قادر است انسان، استفاده از منطق يا استنتاج فازي ميباشد. 

بسياري از مفاهيم، متغيرها و سيستم هايي را كه نادقيق و مبهم هستند 
رياضي كرده و زمينه را براي استدالل، استنتاج، كنترل و  صورتبندي

در سيستم هاي  تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان، فراهم آورد.
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داراي عدم قطعيت زياد و پيچيدگي هاي باال، منطق فازي روشي 
انتخاب منطق فازي  داليل .مناسب براي مدل سازي به شمار مي رود

 براي مدلسازي عملكرد خودروهاي برقي عبارت اند از:

نظريهي احتماالت، احتمال شارژ يا دشارژ خودروهاي برقي در  )1
يك ساعت را بيان ميكند، اما توانايي بحث در مورد شدت اين عمل 

 (نرخ جريان شارژ/دشارژ) را ندارد. 

 و احتماالت مورد استفاده براي مدلسازي حالت كار بيش تر آمار )2
خودروهاي درونسوز استخراج شده از  از آمارهاي ،خودروهاي برقي

استفاده ميشود. حال آنكه خودروهاي درونسوز امكان فروش 
يجه رفتار صاحبان خودروهاي برقي درنت، سوخت خود را ندارند

 .]2[مي تواند با رفتار صاحبان خودروهاي درونسوز متفاوت باشد 

 ويژگيهاي ساختاري باطري خودروهاي برقي  . 2.1
P2F) ولتاژ متناظر با ظرفيت آزادشده1(جدول 

�
P باطري به ازاي 

جريان هاي شارژ/دشارژ مختلف را نشان مي دهد. هر چه نرخ جريان 
شارژ/دشارژ افزايش يابد ولتاژ پايانهي باطري كاهش مييابد، بنابراين 

در صورت يكسان بودن ساير شرايط، شارژ/دشارژ با جرياني كمتر از 
 وضعيت شارژ خودروي )1( از رابطه جريان نامي، مناسبتر مي باشد.

 برقي در انتهاي بازه شارژ يا دشارژ به دست مي آيد. 

)1( ( ' )
( ') ( ) d

a

i t t
SOC t SOC t

C

´ -
= + 

CP

a
P مقدار ظرفيت در دسترس براي باطري بر حسب 

 زمان بر حسب ساعت 't و t  سطح شارژ باطري، SOCآمپرساعت،
  ميباشد.5/0 برابر 't و tميباشد. تفاوت 

): ولتاژ متناظر با ظرفيت آزادشده باطري به ازاي جريان هاي 1(جدول 

] 3[شارژ/دشارژ متفاوت 
جريان 

 ولتاژ (ولت)، ظرفيت آزادشده (آمپرساعت) شارژ/دشارژ

)p.u( (آمپر) 

1/0 2 0،259 20،244 60،237 80،225 100،123 

... ... ... ... ... ... ... 

5/0 10 0،258 20،244 60،237 80،224 100،122 

... ... ... ... ... ... ... 

5/1 30 0،257 20،243 60،235 80،223 100،121 

 

                                                           
1-Released capacity 

 به ازاي هر نيم ساعت سفر، ده درصد از ]3[با توجه به مرجع 
مشخصات باطري استفاده  شده در اين شارژ باطري كاسته ميشود. 

 ) آورده شده است.2(جدول مطالعه در 

] 3[): مشخصات باطري خودروي برقي استفاده شده در مرجع 2(جدول 

 سرب اسيد نوع باطري

 100 (Ah) ظرفيت نامي

 5 (h)زمان نامي شارژ/دشارژ

 2/1 (K)ضريب نماي پيوكرت 

 240 (V)ولتاژ نامي 

جريان شارژ/دشارژ بر حسب 

جريان نامي  

1/0 5/0 5/1 

 5/158 87/114 21/92 (Ah)ظرفيت در دسترس

 

الگوريتم هوشمند شارژ/دشارژ  . 3

 خودروهاي برقي
در الگوريتم پيشنهادي شارژ هوشمند مبتني بر منطق فازي، 

صاحبان خودرو با توجه به ديدگاه خود در مورد قيمتهاي خريد و 
ياز در سفرهاي پيش موردنفروش، ميزان شارژ باطري و ميزان شارژ 

رو، نسبت به شارژ/دشارژ خودروي خود اقدام ميكنند. اساس كار اين 
الگوريتم اين است كه در هر خودرو از يك سيستم استنتاج فازي براي 

تنظيم نرخ شارژ/دشارژ استفاده ميشود. هر يك از صاحبان خودروها 
متناسب با مطلوبيتهاي خود، وروديهايي را براي سيستم استنتاج 
فازي انتخاب ميكند كه توابع فازي هر يك از اين وروديها نيز 

متناسب با رفتار صاحبان خودروها قابليت تغيير دارند. در هر ساعت 
 سيستم استنتاج فازي ، نرخ شارژ و يا دشارژ را تعيين ميكند.

 
 ): شماي كلي الگوريتم هوشمند پيشنهادي1(شكل  
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)، اطالعات دريافتي از بهرهبردار شبكه شامل 1(شكل با توجه به 
قيمت خريد برق از شبكه و قيمت فروش برق به شبكه، اطالعات 

دريافتي از صاحب خودرو شامل برنامهي سفرهاي روزانه و اطالعات 
 دريافتي از خودرو شامل سطح شارژ باطري ميباشد. 

 هدف اصلي خريد خودرو توسط افراد، استفاده از آن ازآنجاكه
براي سفرهاي شخصي مي باشد، توجه به اين سفرها در امكان شركت 
خودروها در برنامههاي شارژ/دشارژ از اهميت بااليي برخوردار است. 
در اين مقاله از ديدگاه صاحبان خودروها، انجام سفر با شارژ مناسب، 
سطح شارژ مناسب باطري در اوقات پارك بودن خودرو جهت انجام 
سفرهاي اضطراري و كسب درآمد به ترتيب اولويتبندي شده اند. در 

ير رفتار صاحبان خودرو بر شرايط بهرهبرداري تأثادامه براي نشان دادن 
خودروهاي برقي، دو سناريو تعريف مي شود كه مهم ترين اختالف اين 

دو سناريو، تفاوت در رويكرد و نحوه شركت صاحبان خودرو در 
 برنامه هاي شارژ/دشارژ مي باشد. اين دو سناريو عبارتند از:

 سناريوي اول: رويكرد شبكه محور صاحبان خودرو

 سناريوي دوم: رويكرد منفعت محور صاحبان خودرو

 سناريوي اول . 3.1
در اين سناريو صاحبان خودرو به نيازهاي شبكه كه از طريق 

قيمت خريدوفروش برق توسط بهره بردار شبكه اعالم مي شود، واكنش 
نشان داده و متناسب با مدت زمان باقيمانده تا اولين سفرشان، مدت 

زمان آن سفر و ميزان شارژ موجود در باطري خودرويشان، شارژ/ 
 دشارژ باطري خودروي خود را جهت كمك به شبكه انجام ميدهند. 

وروديها و توابع عضويت سيستم استنتاج فازي  . 3.1.1
 سناريوي اول

در اين قسمت توابع عضويت، بر اساس رفتار و تفكر شبكه محور 
 مثال افراد چه محدودهاي از به طورصاحبان خودرو مشخص شده اند، 

شارژ باطري و يا قيمت برق را زياد و چه محدوده اي را كم و چه 
زماني شبكه را نيازمند شارژ يا دشارژ مي دانند. در ادامه هر يك از 

 توابع عضويت با جزئيات شرح داده مي شود.

  ورودي اولبه عنوانقيمت خريد برق  . 3.1.2
) قيمت خريد برق خودروها از سيستم قدرت در 2 (شكلدر 

بنابراين براي قيمت ؛ ساعت هاي مختلف شبانه روز نشان داده شده است
) 3 (شكلخريد برق، ميتوان از تابع عضويت دو عضوي مطابق 

 استفاده كرد.

 
 ناحيهبندي قيمت خريد برق براي سناريوي اول: )2 (شكل

 
  ورودي اولبه عنوانتوابع عضويت قيمت خريد برق : )3 (شكل

  ورودي دومبه عنوانقيمت فروش برق  . 3.1.3
قيمت خريد برق از صاحبان خودروها توسط بهرهبردار سيستم 

  است.) آمده5 (شكل) و 4 (شكلقدرت و توابع عضويت آن در 

 
 ناحيهبندي قيمت فروش برق براي سناريوي اول: )4 (شكل

 
 توابع عضويت قيمت فروش برق بهعنوان ورودي دوم: )5 (شكل
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 سطح شارژ باطري به عنوان ورودي سوم . 3.1.4
براي مدل سازي سطح شارژ باطري خودروهاي برقي، محدودهي 

 ) به چهار ناحيه تقسيمبندي شده است.6(شكل شارژ باطري مانند 

 
 ): توابع عضويت ميزان شارژ باطري بهعنوان ورودي سوم6(شكل 

زمان باقيمانده تا اولين سفر و مدت زمان سفر  . 3.1.5
 به عنوان وروديهاي چهارم و پنجم

باطري در نظر گرفته شده براي خودروهاي برقي، اگر با جريان 
نامي شارژ يا دشارژ شود، پنج ساعت به طول ميانجامد تا كامالً پر يا 
خالي شود. به دليل اينكه در اين مقاله بازه هاي زماني نيمساعته براي 
تصميم گيري افراد انتخاب شده، توابع عضويت مربوط به اين قسمت 

به گونه اي انتخاب شده اند كه در هر بازه نيمساعته امكان تغيير عملكرد 
وجود داشته باشد. توابع عضويت وروديهاي چهارم و پنجم، مطابق 

 ) نمايش داده مي شود. 7(شكل 

 
 ): توابع عضويت زمان باقيمانده تا اولين سفر و مدت زمان سفر7(شكل 

 خروجي سيستم استنتاج فازي در سناريوي اول . 3.1.6
خروجي سيستم استنتاج فازي، جريان شارژ/دشارژ مي باشد كه 

 و صفر ±2/0، ±5/0، ±7/0، ±1، ±2/1، ±5/1مي تواند يكي از مقادير 
 آمپر) را داشته باشد. سيستم استنتاج فازي از 20برابر جريان نامي (

P3Fنوع سوگنو

�
P.انتخاب شده است   

 قانونهاي اگر-آنگاه در سناريوي اول . 3.1.7
 تعداد قانونهاي فازي سناريوي اول هشتصد قانون ميباشد.

 .) آورده شده است3(جدول قانونهاي كليدي اين سناريو در 

                                                           
1-Sugeno 

 محورهاي اصلي قانونهاي سناريوي اول ):3(جدول 

شماره 
 قانون

ورودي 
 اول

ورودي 
 دوم

ورودي 
 سوم

ورودي 
 چهارم

ورودي 
 پنجم

 خروجي

 كم كم كم اول
هر 
 مقدار

هر 
 مقدار

5/1 

 كم كم دوم
خيلي 
 زياد

هر 
 مقدار

هر 
 مقدار

0 

 زياد سوم
خيلي 
 زياد

 -5/1 كم زياد زياد

 زياد چهارم
خيلي 
 زياد

 2/0 زياد كم زياد

 0 كم زياد متوسط متوسط زياد پنجم

 2/0 متوسط كم متوسط متوسط زياد ششم

 5/1 زياد كم كم متوسط زياد هفتم

 كم هشتم
خيلي 
 زياد

 -5/0 كم متوسط متوسط

 5/0 متوسط متوسط متوسط متوسط كم نهم

 -2/0 كم كم متوسط زياد كم دهم

 سناريوي دوم . 3.2
نرخ شارژ/دشارژ عامل مهمي است كه صاحبان خودروها آن را 
تعيين ميكنند. اين امكان وجود دارد كه عليرغم سطح شارژ و قيمت 

مناسب خريد و فروش برق، صاحبان خودرو با بيشينه جريان، 
شارژ/دشارژ نكنند و نرخ جريان كمتر اما زمان بيشتري را براي 

شارژ/دشارژ انتخاب كنند. در اين سناريو اين رويكرد مورد توجه قرار 
گرفته است و قانون هاي منطق فازي به گونه اي انتخاب شده است كه 
 اين نرخ شارژ/دشارژ نقش پررنگتري را در تصميم گيري ها ايفا كنند. 

وروديها و توابع عضويت سيستم استنتاج فازي  . 3.2.1
 سناريوي دوم

در اين حالت تنها تفاوت در توابع عضويت فازي مربوط به قيمت 
 خريد و فروش برق و قانون هاي سيستم استنتاجي فازي وجود دارد.

 قيمت خريد برق به عنوان ورودي اول . 3.2.2
در اين سناريو، زماني كه سفرهاي پيشِ رو، سطح بااليي از شارژ 
باطري را ميطلبد، قيمت هاي خريد به ازاي هر مگاوات ساعت كمتر 

 يورو، فرصت مناسبي براي صاحبان خودرو فراهم ميكند كه 170از 
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در اين زمان با نرخ شارژ باال، به دليل در اولويت بودن سفرها، 
ياز سفرهاي آينده خود موردن تأمين شارژ به منظورمديريت صحيحي 

داشته باشند، اما زماني كه سفرهاي پيش رو محدوديتي ايجاد نميكنند، 
حتي در قيمت هاي كم، از شارژ با نرخ باال خودداري مي شود و فقط 
زماني كه سطح شارژ باطري خيلي كم يا مدت زمان سفر خيلي زياد 

باشد، از نرخ باالتر از جريان نامي استفاده ميكنند. در قيمت هاي باالتر 
 يورو به ازاي هر مگاوات ساعت به دليل باال بودن قيمت خريد 190از 

برق، حتياالمكان از شارژ در اين زمان ها خودداري ميشود. در 
 يورو به ازاي هر مگاوات ساعت، متناسب 190 و 170محدودهي بين 

شكل با ساير شرايط با نرخ پايين، شارژ و يا دشارژ انجام ميشود. در 
 ) توابع عضويت متناسب با آن آورده شده است.8(

 
 ): توابع عضويت قيمت خريد برق بهعنوان ورودي سناريوي دوم8شكل (

 قيمت فروش برق به عنوان ورودي دوم . 3.2.3
در اين سناريو فرض بر اين است كه صاحبان خودرو از دشارژ با 

نرخ باالتر از نرخ نامي استفاده نميكنند، به همين دليل محدوده 
تغييرات قيمت فروش برق، تنها به سه ناحيه تقسيمبندي شده است. 

شكل توابع عضويت قيمت فروش برق متناسب با سناريوي دوم در 
) نمايش داده شده است. ساير وروديها و همچنين خروجي سيستم 9(

 استنتاج فازي مطابق سناريوي اول ميباشد.

 
 ): توابع عضويت قيمت فروش برق بهعنوان ورودي منطق فازي9(شكل 

 قوانين اگر-آنگاه سناريوي دوم . 3.2.4
 قانون دارد. قانون هاي كليدي اين سناريو در نه صدسناريوي دوم 

 ) آورده شده است.4(جدول 

 محورهاي اصلي قانونهاي سناريوي دوم ):4(جدول 

شماره 
 قانون

ورودي 
 اول

ورودي 
 دوم

ورودي 
 سوم

ورودي 
 چهارم

ورودي 
 پنجم

 خروجي

 5/1 زياد كم كم كم كم اول

 كم كم دوم
خيلي 
 زياد

هر 
 مقدار

هر 
 مقدار

0 

 زياد سوم
خيلي 
 زياد

 -5/0 كم زياد زياد

 زياد چهارم
خيلي 
 زياد

 2/0 زياد كم زياد

 -2/0 كم زياد متوسط متوسط زياد پنجم

 2/0 متوسط كم متوسط متوسط زياد ششم

 2/0 كم متوسط كم زياد زياد هفتم

 كم هشتم
خيلي 
 زياد

 -5/0 متوسط متوسط متوسط

 2/0 متوسط متوسط متوسط متوسط كم نهم

 7/0 كم كم كم زياد كم دهم

 نتايج مدل سازي . 4
در اين بخش، نتيجه عملكرد دو سناريو به همراه نتايج الگوريتم 

 هزينه، سطح شارژ در پايان ازلحاظ براي حالت هاي مختلف ]3[مرجع 
شبانه روز و تعداد دفعات تغير حالت كار باطري با يكديگر و روش 

 مقايسه شده است. ميزان توان مصرفي يا توليدي باطري از ]3[مرجع 
 رابطه زير به دست مي آيد. 

)2( ( ) ( ) ( )bv bv dP t V t i t= ´ 
 مي باشد كه t ولتاژ پايانه باطري در ساعت VRbvR(t)) 2در رابطه (

از  tاين ولتاژ متناظر با نرخ شارژ و سطح شارژهاي باطري در ساعت 
 ) استخراج مي شود. ميزان درآمد صاحبان خودرو از رابطه1(جدول 

 قيمت فروش برق خودروي برقي به pRsellR(t)) به دست مي آيد. 3(
 قيمت خريد برق خودروي برقي از سيستم pRbuyR(t)سيستم قدرت و 

  مي باشد.tقدرت در ساعت 
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 استفاده از خودروي برقي جهت كسب درآمد . 4.1
در اين قسمت خودروها در طول شبانهروز سفري در پيش ندارند 

 كسب درآمد از خودروهاي برقي براي صاحبان به منظور صرفاًو 
شكل خودرو، عملكرد روش هاي پيشنهادي مقايسه شده است. در 

) نرخ جريان شارژ/دشارژ براي هر سه روش نشان داده شده و 10(
 ) بيانگر تغييرات سطح شارژ باطري ميباشد.11(شكل 

 
  درصد60): نرخ جريان شارژ/دشارژ با شارژ اوليه10(شكل 

 
  درصد60): سطح شارژ باطري در طول شبانه روز با شارژ اوليه11(شكل 

) مشخص است براي شروع با شارژ 5(جدول همانطور كه در 
 درصد، سناريوي دو، بيش ترين سود را براي صاحب خودرو دارد، 80

ين حال با تعداد تغيير حالت كار باطري كم، استهالك باطري را درع
 شارژ و ازلحاظكاهش ميدهد، سناريوي اول كمترين سود را دارد اما 

تعداد تغيير حالت كار باطري مانند سناريوي اول مي باشد. براي شروع 
 سود، سناريوي ازنظر درصد نيز 60 و 20به كار خودرو با شارژ اوليه 

 و سناريوي دوم به ترتيب در رده اول تا سوم ]3[اول، روش مرجع 
 سطح شارژ ساعت پاياني، به ترتيب سناريوي لحاظ ازميباشند اما 

  بهترين نتايج را دارند.]3[اول، سناريوي دوم و الگوريتم مرجع 

نتايج عملكرد روشهاي بيان شده براي كسب درآمد به ازاي  ):5(جدول 

 شرايط مختلف در طول شبانهروز
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 5/1 69 5 سناريوي اول

 22/2 61 5 سناريوي دوم

 08/2 49 22 ]3[مرجع 

60 

 -1/0 66 6 سناريوي اول

 44/1 61 6 سناريوي دوم

 36/1 49 24 ]3[مرجع 

20 

 -88/1 68 10 سناريوي اول

 -85/0 63 6 سناريوي دوم

 -2/1 50 20 ]3[مرجع 

 

استفاده از خودروي برقي جهت انجام سفر و  . 4.2
 كسب درآمد

 تا 7:00در اين بخش فرض بر اين است كه خودرو در ساعات 
) نرخ جريان 12(شكل  در سفر ميباشد. در 18:00 تا 16:30 و 10:00

شارژ/دشارژ و تغيير حاالت كار باطري در طول شبانهروز به ازاي 
  درصد نمايش داده شده است.60شارژ اوليه 

 
 درصد60): نرخ جريان شارژ/دشارژ با داشتن سفر و شارژ اوليه 12(شكل 
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  درصد60): سطح شارژ باطري با داشتن سفر و شارژ اوليه 13(شكل 

) سطح شارژ باطري را با در نظر گرفتن سفر و شارژ 13(شكل 
 درصد در طول روز نشان داده است. همانطور كه مشخص 60اوليه 

، به طور تقريبي در ساعت ]3[است الگوريتم پيشنهادشده در مرجع 
 با كمبود شارژ مواجه مي شود، اما دو سناريوي پيشنهادشده شارژ 9:15

 باطري خودرو را در طول سفر در سطح قابل قبولي نگه ميدارند. 

نتايج عملكرد روشهاي بيان شده براي انجام سفر و كسب  ):6(جدول 

 درآمد به ازاي شرايط مختلف در طول شبانهروز
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 دارد -93/2 55 4  1سناريو

 دارد -35/2 51 4  2سناريو

مرجع 

]3[  
6 44 16/2- 

 ندارد

60 

 دارد -4 54 4  1سناريو

 دارد -4/3 51 4  2سناريو

مرجع 

]3[ 
5 51 12/3- 

 ندارد

20 

 دارد -3/5 54 4  1سناريو

 دارد -9/4 48 4  2سناريو

مرجع 

]3[ 
4 37 4/4- 

 ندارد

) در سناريوهاي اول و دوم عالوه بر شارژ 6(جدول با توجه به 
مناسب در طول سفر، درصد شارژ ساعات پاياني و نيز تعداد تغيير 

 كه مشخص است همان طورحالت كار باطري بسيار مناسب مي باشد. 
، الگوريتم پيادهشده امكان فراهمكردن شارژ ]3[در روش مرجع 

مناسب براي سفرهاي طوالني را ندارد و پرداختي بيشتر در 
 سناريوهاي اول و دوم جهت خريد برق، مورد نياز براي سفر ميباشد.

 نتيجهگيري . 5
در اين مقاله رفتار صاحبان خودرو و ويژگيهاي باطري 

خودروهاي برقي مورد بررسي قرار گرفت. مطالعات نشان از تأثير 
سفرهاي پيش روي خودروي برقي و ويژگيهاي ساختاري باطريها 
بر رفتار صاحبان خودروها داشت. با توجه به اين عوامل الگوريتم 

شارژ هوشمندي ارائه و براي بررسي آن، دو سناريو براي رفتار 
صاحبان خودروها تعريف و عملكرد هر سناريو در شرايط مختلف 

مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل نشان داد الگوريتم ارائه شده در 
ين ميكند. از ساير نتايج به تأمهر حالتي شارژ مناسب براي سفر را 

دست آمده ميتوان به اين موضوع اشاره كرد كه اگر صاحبان 
خودروهاي برقي، شارژ/دشارژ خودروي خود را در سطح شارژ باال و 

نرخ جريان پايين انجام دهند، عالوه بر كسب سود بيشتر، استهالك 
كمتري براي باطري در پي دارد. انجام شارژ/دشارژ در سطح شارژ باال 

و نرخ جريان پايين عالوه بر كسب سود بيشتر، استهالك كمتري 
براي باطري را در پي خواهد داشت كه اين يك مزيت براي الگوريتم 

 پيشنهادي محسوب ميشود.
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