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د روزافزون بار، بویژه بار پیک، افزایش با توجه به رش—چکیده 
بار پیک موجب . استظرفیت نیروگاهی براي پاسخ به این رشد ضروري

هنگفت در بخش تولید گذاري هايهاي مشترکین و سرمایهافزایش هزینه
هاي برقی به عنوان منابع ذخیره انرژي، ضمن خودرو. شودو انتقال می

ند فواید مالی را هم براي صاحبان خود توانجبران مقداري از بار پیک می
ها با ذخیره انرژي در ساعات غیر پیک و این خودرو. به ارمغان بیاورند

.سایی کمک کنندتوانند به پیکحویل آن به شبکه در ساعات پیک میت
بازار خودرو را به خود قی روز به روز سهم بیشتري از هاي برخودرو

ها و امکان در ف برق این خودروبا توجه به مصر. دهنداختصاص می
لید برق توسط این توان به شبکه، پتانسیل باالیی براي تویافت یا تحو یل 

ریزي یک برنامه. ن پیک مصرف وجود داردها به خصوص درزماخودرو
تواند منجر به هاي موجود میها و نیروگاهمناسب بین حضور خودرو

.کاهش هزینه گردد

هاي ها در حضور خودروبرداري از نیروگاهرهدر این مقاله مساله به
ها مدل گردید و ها در مساله مشارکت واحدخودرو. گرددبرقی مطرح می
روش حل . براي حل آن استفاده گردیدGAMSافزارسپس از نرم

و با فرض حضور IEEEنمونهيواحد10پیشنهادي بر روي سیستم 
دهنده کارا بودن ج نشانر شبکه اعمال گردید و نتایهاي برقی دخودرو

قابلیت اطمینان سیستم در افزایش روش حل و کاهش هزینه و در نتیجه 
.هاي برقی بودحضور خودرو

؛هابرداري از نیروگاههبهر؛هاي برقیخودرو—هاي کلیدي هواژ

مقدمه .1
توسطايگلخانههايگازحدازبیشانتشارگذشته،سالیکصددر
وآبدرايسابقتغییرات بیباعثسوز،درونهايوخودروهاهکارخان
کرههوايوآبشدنگرماین تغییرات،ازیکی.استشدهزمینکرههواي
هاتدول.باشدمیزمینکرهجانوريوگیاهیافتادن حیاتمخاطرهبهوزمین

ايگستردههايگذشته تالشهايدههاززیستمحیطازحفاظتو طرفداران
هاي با توجه به نگرانی]. 1[اندشروع کردهجويهايآالیندهاهشکبراي

مصرف گسترده در مورد گرم شدن زمین و نیز آلودگی هواي ناشی از 
هاي جدید براي تغییر کارها نیاز به یافتن راههاي فسیلی توسط خودروسوخت

استفاده ها یکی از این کار. نمایدها ضروري میمنبع تولید انرژي براي خودرو

.ش خود را در این بخش معرفی کنیدحامیان پژوه
)حامیان(.در غیر این صورت این مستطیل را پاك کنید
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قابل اتصالبرقیهايخودرواصطالحازمنظور.باشدیاز خودروهاي برقی م
که هنگامی،کهندهستهاییخودرو(Plug-In Electric Vehicle)شبکه به

-یمتوانجهتهدومبادلهقابلیتدارايگردد،به پریز برق براي شارژ وصل می
شبکهبهاتصالقابلبرقیايهخودروازتوجهیقابلاگر تعداد.]2،3[باشند

آورندهمهنهاد گردیکهوشمندانهکنترلومدیریتتحتهماهنگبه صورت
هايخودرونوعایندرکههاییسخت افزاربهتوجهباشوند،متصلشبکهبه

نیروگاه یکهمانندتوانندمیاست،شدهنصبهادر پارکینگهمچنینوبرقی
رفتاراندازيهزینه راهبدونوباالبسیاردازيانهراسرعتباکوچکمجازي

شانباتريشارژهنگامهاخودرونوعاینهمچنین(Vehicle-to-Grid).کنند
-Grid).کنندمیدریافتانرژيشبکهازورفتار کردهمصرفیباریکهمانند

to-Vehicle)

هايدر پارکینگبرقیهايخودروکههنگامیتوانمیکلیساختاریکدر
بهبودنبارازها جدايآنازاندشدهپاركسکونتمحلیاکارمحلبزرگ
بهبرقیهايخودرو.استفاده نمودانرژيسازيذخیرهوتولیدمنبععنوان
وشوندوصلشبکهبهبرقاوج مصرفازغیرساعاتیدرتوانندمیبارعنوان
بهنیازيتانمایندمسطحنیزرابارمنحنینیاز خود،موردانرژيبرتأمینعالوه
تولیدمنبعیکعنوانبهچنینهم.نباشدساعاتاینتولید درکاهشتنظیم
کار محلبزرگهايپارکینگدرهاخورواینکههنگامیروز،در طولانرژي
تولیدیا کاهشافزایشتنظیممانندجانبیهايسرویستوانندمیهستند،پارك

فرارويکهمسائلیازیکی]. 6- 4[دهند انجامرااییسپیکنیزفرکانس و و
وقدرتهايسیستمازاقتصاديبرداريمسئله بهرهدارد،قراربرقمهندسان

مداربهنیروگاهیهايواحدخروجوورودمدتکوتاهبرنامه زمانیتنظیم
(UC)مشارکت ریزيبرنامهسنتی،ساختارباقدرتهايسیستماست در

باتقاضاتامینبرايتوانتولیدهايواحدسازيبهینهمفهومبه(UC)هاواحد
هدفباها،نیروگاهگرفتنقرارمداردريهمسألحل. ]7[استهزینهکمترین

قدرتیک شبکهدرموجودالکتریکیانرژيتولیدهايواحدتعیین وضعیت
ازاصلیهدف.هستندروشنوخاموشهايواحدمعنايبه)1(و)0(باشدمی
وروشنآوردن الگويبدستهانیروگاهگرفتنقرارمداردرمسالهحل

بهتوجهبامورد نظرزمانیدورهدرتولیديهايواحدبودنخاموش
هاي تولیديواحدقدرت وسیستمبهمربوطهايمحدودیتازايمجموعه

این مقالهدرلذا.باشدالگوي ممکنتریناقتصاديالگواینکهقسمیبهاست
.گرددمیبرقی مطرحهايخودروحضوردرهانیروگاهازبرداريبهرهمساله

GAMSافزارو سپس از نرممدل گردیدهاواحدمشارکتمسالهدرهاخودرو

يواحد10سیستمرويبرپیشنهاديروش حل. گردیداستفادهآنحلبراي
افزارنرم.گردیدمالاعشبکهدربرقیهايخودروحضورفرضباونمونه

GAMSاست و به طور هاي مدل سازي براي برنامه نویسیکی از سیستمی
مسائل خطی، غیر خطی، مختلط و انواعخاص براي مدل سازي و حل

.دیگري از مسائل بهینه سازي طراحی شده است

مسالهمدلسازي.٢

تابع هدف .٢.١
در تابع هدف هاي مذکور را به صورت زیر ابتدا هزینه کل و محدودیت

یک تابع هزینه به صورت زیر حرارتیبراي هر واحد . گیریمدر نظر می
هاي هاي موثر در هزینههاي تولیدي و قسمتي واحدهزینه. شودتعریف می

ي هاي حرارتی، در حالت کلی به صورت یک معادلهبرداري واحدبهره
توانند داده شوند برداري میي بهرهضرایب هزینه. شودي دوم داده میدرجه

هاي پیشنهاد خرید کننده تخمین توان آنها را با استفاده از استراتژيو یا می
,زد که در آن  ,   ضرایب مثبت هزینه سوخت واحدi8[می باشند.[

)١(2( ( )) ( ) ( )i i i iFC P t P t P t    

ت که شامل ریزي تولید واحد تابعی استابع هدف یک مسئله برنامه
اندازي واحدهاي ، هزینه راه(Fuel cost)هاي تولیديهاي سوخت واحدهزینه
هاي ي خاموش شدن واحد، هزینه(Start up cost)شونده در مدار وارد

- سیستمبرايمعموالواستثابت(Shut down cost)خارج شونده از مدار 

شکل رایج، به تابع هدف به.شود میگرفتهنظرصفر دراستانداردهاي
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هامحدودیت.٢.٢
هاي دشارژ گردیدهتعداد خودرو)1
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شود تنها تعداد معین و از پیش تعریف شده اي از خودروها فرض می
کلابراین تعداد شوند و بنبراي برنامه ریزي دشارژ در این مساله مدل می

.گردندشارژ میپذیرتجدیدمنابعطریقازآنهاهمهواستثابتهاخودرو

max
2

1
( )

H

V G
t

N t N


 )۴(

. گردنددشارژمشخصزمانیکنمیتوانند درخودروهاهمههمچنین

)5(max
2 2( )V G V GN t N

معادله باالنس قدرت) 2
ها و توان در شبکه هستند که توان تولیدي آندرصدي از کل وسایل نقلیه

ها با توان مصرفی کل برابر باشدتولیدي واحد

)6(
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1
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روشنهايواحدخروجیظرفیتحداکثر) 3
بهتقاضامساويیابزرگتربایدروشنهايواحدخروجیظرفیتحداکثر

افزایشسازيبرآوردهبرايرزرواین.باشدسیستمچرخانرزرواضافه
نیازمقدار.باشدمینیازموردتولیدي،هايواحداجباريقطعیاتقاضاناگهانی

بیشترینکهواحددویایکظرفیتحداکثربوسیلهمعموالچرخانرزرو
دورهکلدرتقاضااوجازدرصديبایاودارندراسیستمدرتولیدامکان
.شودمیمشخصساعتهردرقاضاتازدرصديیاوبنديزمان

max max
2

1
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

N

i i v V G
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I t P t P N t D t R t
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اههاي ژنراتورمحدودیت)4
.هر واحد داراي محدودیت تولید توان استا، ههاي ژنراتورمحدودیت

min max( )i i iP P t P  )٨(

هاخودرودشارژوشارژمرتبه)5
24(نظرزمانی موردورهددرباریکتنهاخودروهرکهگرددمیفرض

.گرددمیدشارژیاوشارژ)ساعت

بازده) 6
.شوندمیمشخصضریبیکبااستفادههاي موردخودروبازدهمقدار

کاهشیشیبنرخحداکثر/ افزایشیشیبنرخحداکثر) 7

حداکثر نرخ شیب افزایشی، حداکثر خروجی تولید است که واحد بر 
نرخ شیب. باشدتولیدي در یک ساعت میاساس آن قادر به افزایش توان 

(tدر ساعت iافزایشی، حداکثر ظرفیت خروجی واحد 
max ( )ip t ( و

حداکثر نرخ شیب کاهشی، حداکثر خروجی تولید است که بر اساس آن 
نرخ شیب . قادر به کاهش توان تولیدي در یک ساعت می باشدiواحد 

(tدر ساعت iواحد کاهشی، حداقل ظرفیت خروجی
min ( )ip t ( را بر طبق

.کندمعادالت زیر تعیین می
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واحدبودنوخاموشروشنزمانحداقل) 8
بایدواحدکهباشدمیساعاتیحداقلواحد،بودنروشنزمانحداقل

بودنخاموشزمانوحداقل.بماندروشنپیوستهطوربهشدنروشنازپس
طوربهشدن،خاموشازپسبایدواحدکهباشدمیساعاتیحداقلواحد،
.بماندخاموشپیوسته
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شارژینگ) 9
بازدهو) ψ(داردشدندشارژبرايشارژمعینحدیکخودروهر

.شودمیتوصیفمشخص)ξ(با شارژینگ

زيساشبیهنتایج.3
يدیتوان تولسهیمقايبراGAMSافزاردر برنامه نوشته شده توسط نرم

:بدست آمدریزجیشد و نتایها در ساعات مختلف بررستوسط ژنراتور

: استشدهحالت در نظر گرفته3با يواحد10ستمیسکیبرنامه نیا
با در :حالت دوم)بیبرقيهابدون در نظر گرفتن خودرو:حالت اول )الف

50000گرفتن با در نظر:حالت سوم )جیبرقيخودرو25000ر گرفتن نظ
شوند و شارژ میپذیرها از منابع تجدید خودرو.کنیم خودروي برقی حل می

تقاضاي ذخیره چرخان حدود . دهندسپس شارژ خود را به شبکه تحویل می
اه اندازي سرد دو برابر هزینه رهزینه راهاست،تقاضاي بار فرض شده% 10
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پیشنهادي روش. ساعت است24ریزي اندازي گرم است و کل دوره برنامه
مقادیر . ]9[و به وضع مناسب مقادیر پارامترها بستگی دارداستهمگرا 
در درو ووخ25000):2(ها در حالتتعداد کل خودرو: ها عبارتند ازپارامتر
حداقل ظرفیت kwh25حداکثر ظرفیت باتري.خودرو50000):3(حالت

-بیشترین تعداد خودرو، kwh15=pvمیانگین ظرفیت باتريkwh10باتري 

max=کل خودروها% 10: شارژي در هر ساعتهاي غیر
2V GNکل است و

=25000Nmax1هاي متصل به شبکه در سیستم در دو حالتتعداد خودرو

طول مدت زمان و ر روزبار د1فرکانس شارژ و دشارژ،=50000Nmax2و
ξ= 85% : بازدهو=50ψ: %حالت انحراف از شارژ. ساعت24برنامه ریزي

10سیستم ) MW(برنامه تولید نتایج مربوط به »1جدول «.]10[است
همان گونه .دهدرا نشان میبرقدهيدر حالت عدم حضور خودروهايواحد

ایی بزرگ و نسبتا ارزان هکه واحد2و 1توان مشاهده کرد واحدهاي که می
ساعت روشن بوده و در اکثر ساعات حداکثر تولید خود 24باشند در تمام می

-هاي نسبتا گرانی میکه واحد10و 9همچنین واحد هاي .باشندرا دارا می

-باشند در اکثر ساعات خاموش بوده و یا در حالت تولید مینیمم خود می

خودرو در 25000ها در حالت حضور اهبرنامه تولید نیروگ»2جدول «.باشند
ها توان مشاهده کرد با حضور خودروگونه که میهمان. دهدرا نشان میشبکه

که واحدهاي 7و 6، تعداد ساعات روشن بودن و میزان تولید واحدهاي 
.باشند کاهش یافته استنسبتا گرانی می

برقدهخودروهايحضورعدمتحالدرواحد10سیستم(MW)تولیدبرنامه:)1(جدول
PNv2gU10U9U8U7U6U5U4U3U2U1Time

00000000002454551
00000000002954552
000000200003754553
00000020013003454554
00000020013003954555
000000204013004554556
000000209013004554557
00000020251301304404558
000002520851301304554559
000010253316213013045545510
0010010257316213013045545511
00101043258016213013045545512
001000253316213013045545513
0000025208513013045545514
00000003013013045545515
00000002513013031045516
00000002513013026045517
00000002513013036045518
00000003013013045545519
001000253316213013045545520
0000025208513013045545521
000002520013013034045522
0000002000042545523
000000000034545524
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خودرو در 50000ها در حالت حضور برنامه تولید نیروگاه»3جدول «
مشاهده کرد با اضافه شدن توانیهمان گونه که م. دهدینشان مشبکه را 

و تعداد ساعات روشن بودن دیتولزانیها همانند حالت دوم مخودرو

افتهیکاهش یقابل توجهزانیبه م10و 6،7،8،9مانند یگرانيواحدها
10براي سیستم هابارساعتی واحد»5جدول«و »4لجدو«در ادامه .است

.]11[داده شده استواحدي 10هاي مربوط به سیستم دادهواحدي ونیز

خودروي برقده25000حضورحالتدرواحد10سیستم(MW)تولیدبرنامه:)2(جدول
PNv2gU10U9U8U7U6U5U4U3U2U1Time

00000000002454551
00000000002954552
152353000000003804553

0.94147.10000039.1004554554
00000002513003904555

15.9425000000044.113004554556
0000000251301304104557
0000000301301304554558

15.94250000002094.11301304554559
15.94250000102520159.113013045545510
15.942500010102557.116213013045545511
15.942500101027.1258016213013045545512
15.94250010010032.116213013045545513
15.94250000002094.113013045545514

00000003013013045545515
00000002513013031045516
00000002513013026045517
00000002513013036045518
00000003013013045545519

15.94250010100032.116213013045545520
15.94250000002094.113013045545521

00000020013013036545522
0000002000042545523
000000000034545524
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خودروي برقده50000حضورحالتدرواحد10سیستم(MW)تولیدبرنامه). 3(جدول
PNv2gU10U9U8U7U6U5U4U3U2U1Time

00000000002454551
00000000002954552
152353000000003804553
3470.600000013003624554
00000002513003904555

31.24886.3000002913004554556
0000000251301304104557

1.2180.400000291301304554558
31.9500000002078.21301304554559
31.950000002520153.213013045545510
31.9500010002551.216213013045545511
31.9500010021.2258016213013045545512
31.950000002520153.213013045545513
31.9500000002078.213013045545514
1.2180.4000002913013045545515
0000002513013031045516
00000002513013026045517
00000002513013036045518

1.2180.4000002913013045545519
31.9500001010020158.213013045545520
31.9500000002078.213013045545521
11.21749.100002029130045545522

0000002000042545523
000000000034545524

يواحد10ستمیسيا براواحدهیبارساعت): 4(جدول

ساعت 1 2 3 4 5 6
بار 700 750 850 950 1000 1100

ساعت 7 8 9 10 11 12
بار 1150 1200 1300 1400 1450 1500

ساعت 13 14 15 16 17 18
بار 1400 1300 1200 1050 1000 1100

ساعت 19 20 21 22 23 24
بار 1200 1400 1300 1100 900 800
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واحدي10هاي مربوط به سیستم داده):5(جدول

واحد
ضرایب هزینه بهره برداري

Pmin Pmax
شیبنرخحداکثر

Init hour
هزینه راه اندازي

   MD MU C-S-T CSC HSC

1 0.00048 16.19 1000 150 455 8 8 8 5 9000 4500

2 0.0031 17.26 970 150 455 8 8 8 5 10000 5000

3 0.002 16.6 700 20 130 5 5 5 - 4 1100 550

4 0.00211 16.5 680 20 130 5 5 5 - 4 1120 560

5 0.00398 19.7 450 25 162 6 6 6 - 4 1800 900

6 0.00712 22.26 370 20 80 3 3 3 - 2 340 170

7 0.0079 27.74 480 25 85 3 3 3 - 2 520 260

8 0.00413 25.92 660 10 55 1 1 1 - 0 60 30

9 0.00222 27.27 665 10 55 1 1 1 - 0 60 30

10 0.00173 27.79 670 10 55 1 1 1 - 0 60 30

بنديگیري و جمعنتیجه.4
برقیهايخودروحضوردرهانیروگاهازبرداريبهرهمسالهاین مقالهدر

گردیده و به وسیله مدلهاواحدمشارکتمسالهدرهاخودروگردید ومطرح
یجهت بررسIEEEواحدي10سیستم . حل گردیدندGAMSافزار نرم

جینتا. دیها استفاده گردنیروگاهتولیديزیبرنامه رياثر خودروها بر رو
- اهمیزان تولید و ساعات روشن بودن نیروگهوجتنشان دهنده کاهش قابل 

بنابراین .باشدیمدر زمان حضور خودروهاي برقده هاي نسبتا گران قیمت 
ها به سیستم قدرت به منظور توان نتیجه گرفت با اضافه کردن خودرومی

هاي کوچک و نسبتا گران را کاهش توان میزان تولید واحدمی،تامین بار پایه
ی در مصرف داد که این مساله منجر به کاهش هزینه تولید و صرفه جوی
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