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  خالصه

رتمان، مجهز به ساختمان آپا کی( در PHEVsانه )چندگ یدیبریه یکیالکتر لهیدر مورد شارژ چند وسمقاله این در 
ه از ک ردیگیر مقرا یقدرت شارژ مورد بررس یمختلف شارژ و رتبه بند یهای( است. استراتژPV) کیفتوولتائ ستمیس کی

 کی ریث. تاردیگیقرار م یابیمورد ارز یکیرالکت یو محدوده رانندگ یبرق محل دیشبکه، مصرف خود تول ریلحاظ تاث
با استفاده از  یجهتواند به طور قابل تویم عیشبکه توز ی( بر روEV) یکیکه شامل شارژ خودرو الکتر یتمان مسکونساخ

 لهیسوصالح در سطح ا کیها شامل مکمل شبانه با شارژ روزانه، پیاستراتژ نی. اابدیساده کاهش  EVشارژ  یهایاستراتژ
و مازاد  یعدان خروج بزم ،یرشارژ بات تیمؤثر تنها با استفاده از دانستن وضع جیباشد. نتایم یمحل دیو شارژ مازاد تول هینقل
 یخودروها یانندگردر محدوده  شی. افزاابدییم شیافزا PV دیتول ،EV. همزمان با شارژر دیآیبدست م یمحل یفعل دیتول

 ز است.یشارژ سه فاز ناچ یبرا یکیالکتر

 
 .یکیالکتر یخودروها ،با شارژ هماهنگ ،عیشبکه توز یزریبرنامهکلمات کليدی: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
www.IC-EE.ir                2 

 مقدمه   .1

 بودند بارتع شد که معرفی خودروها برای مختلف تکنولوژی نوع سه خودروسازی، صنعت پیدایش اولیه هایسال در
 از کدام . هر]1[اربخ ماشین دارای و خودروهای (EV) الکتریکی خودروهای (،ICE) داخلی احتراق موتور دارای خودروهای از

 ترسریع را خود شکالتم و معایب توانستندمی که هاآن از هر کدام و داشتند را خود خاص معایب و مزایا هاتکنولوژی این
-مهم. دهند اختصاص خود به را خودرو بازار و کرده پیدا غلب دیگر نوع دو بر کردند کهمی پیدا را فرصت این کنند، حل

 :[2] از بودند عبارت داشتند داخلی احتراق موتور با یخودروها که معایبی ترین
 کردن کار هنگام به صدا سر و ایجاد
 داخلی احتراق موتور اندازیراه بودن دشوار
 پیمایش قابل مسافت بودن کوتاه
 حرکت سرعت حداکثر بودن پایین

 :[1]بودند اساسی مشکل دو دارای خود نوبه به نیز بخار ماشین دارای خودروهای
 ربخا آب ماشین شدن گرم منظور به حرکت، از دقیقه( پیش 23 )حدوداً  طوالنی نسبتاً زمانی تمد 
 بخار ماشین توسط آب زیاد بسیار مقادیر مصرف 
 :از بودند عبارت بود هاآنباتری نامطلوب عملکرد از ناشی که نینز الکتریکی خودروهای اصلی معایب

 اردشیب سطوح از رفتن باال در توانایی عدم 
 پیمایش قابل مسافت بودن کوتاه 
 سرعت حداکثر بودن پایین 

 آب شدن مبرای گر نیاز مورد زمان مدت مشکل حل به قادر بخار ماشین دارای خودروهای تولیدکنندگان اگرچه
 شد موجب امر مینه و ارائه دهند مناسبی حل راه خودروها این آب مصرف کاهش برای نتوانستند اما بودند، بخار ماشین

 در. [1] رود کنار وخودر بازار از میالدی( 1920بیستم ) قرن اول دهه چند در بخار ماشین دارای خودروهای تکنولوژی که
 1925 تا 1910 هایسال فاصله در هاباتری تکنولوژی با ارتباط در های چشمگیریپیشرفت نیز الکتریکی خودروهای زمینه

 پیدا افزایش 300%  ات هاآن مفید عمر و 230%  تا خودروها نوع این پیمایش قابل مسافت که به طوری آمد، بوجود میالدی
احتراق داخلی  تورمو با خودورهای وجود، این با. [3]یافت کاهش 63%  تا نیز هاآن نگهداری و تعمیر هایو هزینه کرد

میالدی،  1912تا  1900های سال تر تکامل پیدا کرده و خودروهای الکتریکی را پشت سر گذاشتند. در فاصلهبسیار سریع
ت داکثر سرعیش و حتعدادی از اختراعات در زمینه خودروهای دارای موتور احتراق داخلی، سبب افزایش مسافت قابل پیما

 با خودروهای عوامل، اندازی موتور احتراق داخلی نیز برطرف گردید. تمامی اینحرکت این نوع خودروها شدند و مشکل راه
، [3]است کرده پیدا ادامه زامرو به تا موضوع این و نمودند تبدیل خودرو بازار در تکنولوژی پیشرو به را داخلی قاحترا موتور
 [4]. 

 در و گرفته رارقتوجه  مورد مجددا الکتریکی خودروهای زیست محیطی، و اقتصادی متعدد دالیل به اخیر هایسال در
-مالحظه قابل تأثیر خودروها این نوع نزدیک، ایآینده در ک شودیم بینیپیش ک طوری ب هستند، یافتن گسترش حال

 به توانمی الکتریکی هایخودرو گرفتن توجه قرار دالیل مورد ترینمهم از. باشند داشته دنیا سرتاسر در خودرو بازار بر ای
 :نمود اشاره زیر موارد
 محیطی زیست هایآلودگی مورد در هانگرانی افزایش 
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 فسیلی هایوختس ذخایر کاهش 
 فسیلی هایسوخت قیمت روزافزون افزایش 
 فسیلی هایسوخت از حاصل انرژی امنیت بودن پایین 

 مسئله، هاه باتریاز جمل الکتریکی انرژی کنندهذخیره تجهیزات با مرتبط هایتکنولوژی در شده ایجاد هایپیشرفت
 به آوردن ویر محیطی دالیل زیست جمله از  (GHG) ایگلخانه گازهای انتشار کاهش برای تالش و  زمین کره شدن گرم

 نیتروژن(توسط یداکس و متان کسید،ی اای )کربن دگلخانه گازهای تولید درصد 1 شکل. باشندمی الکتریکی خودروهای
 . [5]دهدمی نشان دنیا سطح در را مختلف هایبخش

 

 [1]دنیا سطح در مختلف بخشهای توسط ایگلخانه گازهای تولید درصد: 1 شکل

 و جدی تاثیر این کلی طور به. است شده بررسی همکاران و سونگ توسط[ 6] در ولتاژ افت و توزیع های شبکه تلفات
 قابلیت توان، کیفیت بار، کل از توجهی قابل بخش منتظره غیر طور به است ممکن PEV شارژ ساعات طول در. است منفی

 .گردد برق شبکه در انرژی کمبود باعث تواندمی هاPEV ی شده هماهنگ غیر ارژش و یابد کاهش ولتاژ تنظیم و اطمینان
 مدل دو اساس بر رفته دست از انرژی رساندن حداقل به برای هماهنگ شارژ استراتژی پیشنهاد[ 7] همکاران و کلمنت
 شبکه به هیبریدی خودروهای الاتص تاثیر روی بر کلمنت .بود داده دوم درجه دینامیکی ریزی برنامه از استفاده با ریاضی
 توزیع شبکه روی تاثیری شود می استفاده منازل برق از هیبریدی خودروهای شارژ برای که مازادی بار. اند کرده کار توزیع
 شارژ. است منفی العاده فوق تاثیر این هماهنگ شارژ بدون.است شده آنالیز توان تلفات و ولتاژ انحراف های ترم در که دارد
 دینامیکی نویسی برنامه آنالیز روش دو از مقاله این در.شود می منجر توان تلفات شدن کمینه به هیبریدی خودروی هبهین

 هیبریدی خودروهای شارژ برای ای بهینه غیرمتمرکز پروتکل[ 8] همکاران و گان .است شده استفاده دوم درجه معادالت و
 سازی بهینه از هدف. کردند ارائه روز شبانه یک در بار تغییر از فادهاست با را روز یک طول در خودرو شارژ کردن پر و

 های جنبه در( PHEV) هیبریدی خودروهای شارژ تاثیر همکاران و سورتوم[ 9] در. است روز در بار حداقل به رسیدن
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 در .دادند ارائه بار ضریب زیان، و ضرر رساندن حداقل به برای PEV شارژ برای روشی و توزیع سیستم عملکرد از خاصی
[10 ]Z.Ma شارژ مشکالت برای بهینه روش یک PEVاز استفاده با Agent.han [ 11] در .است کرده ارائه همکارانش و

 شبکه از استفاده به هاPEV شارژ توالی کنترل که شده ارائه G2 V مدوالسیون به توجه با بهینه کننده جمع یک پیشنهاد
 مزایای و سویه یک G2 V برای بهینه استراتژی یک پیشنهاد[ 12] در .باشد می درتق تولید برای PEV تعدادی توزیع
 شارژ منفی اثر کاهش آثار این همه .ندارد افزار سخت به نیاز سویه یک G2 V خدمات اگرچه. است آن اثرات و آن بالقوه
PEV مقیاس در شارژ منفی اثر رساندن قلحدا به چگونه. باشد می تخلیه روند و شارژ بهینه کنترل و قدرت های شبکه در 
 در. است بر هزینه تخلیه و شارژ هماهنگی به بخشیدن تحقق برای دیگر سوی از. است برانگیز تحقیق سوال یک بزرگ های

 گرفته قرار توجه مورد بیشرت اخیر های سال در PEV تخلیه یا و شارژ هماهنگی سود و هزینه تحلیل و تجزیه نتیجه
 و فرکانس مدوالسیون چرخان، ذخیره در ها PEV برای سود و هزینه تحلیل و تجزیه در گسترده یقاتتحق انجام .است
 از استفاده پیامدهای بالقوه اقتصادی بررسی به همکاران و پترسون .اند کرده کار قدرت شبکه برای جانبی خدمات سایر

-13]است پرداخته بار اوج ساعات در آن از فادهاست و پیک غیر ساعات در شبکه در برق ذخیره برای خودرو های باتری
 سیستم یک با شده مجتمع باسه IEEE-30 سیستم که است قدرت های شبکه مزایای تحلیل و تجزیه شامل اخیر کار .[14

 توسط کار این[ 15.]است خودرو صاحب دسترس در هزینه و انرژی بار، تعادل نظر از الکتریکی نقلیه وسیله سازی ذخیره
 شارژ هماهنگی برای مختلفی اهداف. آنهاست مشکالت و ثدرت های شبکه با  هاPEV از استفاده سمت به رشد به رو روند

 سیاستگذاری از حمایت نتیجه در. است کالن سطح در پرکردن و زدایی پیک برای سازی بهینه مطالعات و هاPEV تخلیه و
 برای همزمان سازی بهینه بررسی به[ 16] 2006 سال در نهمکارا و فنگ آقای .شود می شامل را شبکه به مربوط های

 بهینه. پرداختند ترکیبی هدفه چند ژنتیک الگوریتم اساس بر الکتریکی خودرو سیستم کنترل و قدرت انتقال پرامترهای
 لیفسی های سوخت از استفاده محیطی زیست و اقتصادی شرایط بهبود هدف به را ما( EV) الکتریک خودرو طراحی سازی

 کنترل سیستم و توان انتقال اصلی پارامترهای برای همزمان سازی بهینه. دهد می کاهش را آلودگی مقدار و. رساند می
 طراحی، پارامترهای جفت از زیادی مقدار دلیل به مشکل این حال، این با. است بوده تحقیق این اهداف از کلید و قطعات
[ 18] 2006 سال در نیز همکاران و ژین آقای [.17]است برانگیز چالش غیرخطی های محدودیت و متضاد طراحی اهداف

 از 2006 سال در. پرداختند شهر هیبریدی های اتوبوس کنترل برای استراتژی ارائه در سازی بهینه از استفاده بررسی به
 های اتوبوس سازی شبیه یکی از استفاده با. شد استفاده توان کنترل و انرژی مدیریت برای کنترل استراتژی های ویژگی

 رانندگی با تفاوت در کنترل استراتژی که داد نشان سازی شبیه نتایج. شدند سازی شبیه موازی صورت به شهر هیبریدی
 در همکاران و  لئوو آقای .دارد بهتری نتایج شدند می آالینده گازهای و سوخت لحاظ از اقتصادی زیان به منجر که هایی
 با. پرداختند کردن فعال تکنیک با الکتریکی نقلیه وسایل در پالگین از هماهنگی یک سازی هبهین به[ 19] 2013 سال

 احتراق کردن جایگزین برای کننده امیدوار ابزار رسد می نظر به( PEVs) الکتریکی خودروهای در پالگین از استفاده
 در شدن گرم موضوع یک به شدن تبدیل و یهوای و آب تغییرات با مبارزه برای نقلیه وسایل( ICE) موتور سنتی داخلی
 نقلیه وسایل در پالگین از هماهنگی یک سازی بهینه به[ 20] 2013 سال در همکاران و لئوو آقای .باشد می جهان سراسر

 به که بود چین در شبکه یک تحقیق این در موردی نمونه. پرداختند هزینه سود تجزیه با قدرت های شبکه در الکتریکی
[ 21] در که الکتریکی خودروهای پالگین شرایط سازی بهینه برای ها تکنیک از ای مجموعه با ادامه در. شد ختهپردا آن

 این محبوبیت ارزیابی و PEV هماهنگی برای بهینه استراتژی یک به یک بررسی به تحقیق این در. است شده پرداخته بدان
 چرخه بر مبتنی فازی خطی غیر ریزی برنامه به[ 22] 2012 لسا در نیز همکاران و چنگ آقای .شد پرداخته استراتژی

 دسترس در طراحی استراتژی یکی تحقیق این در. پرداختند الکتریکی نقلیه وسایل ترکیبی سازی بهینه برای هزینه عمر
 یک انهچندگ شارژ به [23]در  .دارد وجود بهتر رقابت با تر جدید محصوالت تولید برای هیبریدی خودرو طراحی برای
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 به مقاله این در. اند پرداخته فتوولتائیک سیستم به مجهز اداری ساختمان یک در هیبریدی خودرو از متشکل سیستم
 اشاره میتوان محلی برق تولید خودی مصرف به که شده پرداخته هیبریدی خودرو شارژ از متفاوتی های استراتژی

 توجهی قابل کاهش تواند می توزیع شبکه روی شود می یکی بریدیهی خودروی شارژ با که اداری ساختمان یک تاثیر.کرد
 سطح در بار منحنی اصالح همچنین روزانه شارژ با شبانه شارژ تکمیل شامل ها استراتژی این. باشد داشته توان کیفیت در

 آن تاثیر و کند می پیدا افزایش PV تولید و EV شارژ سازی شبیه این در.میباشد خودرو مازاد شارژ و هیبریدی خودرو
 یک در هیبریدی خودروی اتصال به( 2014)همکاران و Juan van Roy[  24] در .شود می بررسی شبکه برروی

. اند پرداخته باشد می CHP حرارت و توان همزمان تولید سیستم و فتوولتائیک سیستم به مجهز که تجاری ساختمان
. است شده بررسی محلی توان تولید خودی مصرف روی آن تاثیر برای متفاوتی شارژ توان های نرخ و شارژ های استراتژی

 از ما حال دانش به محدود که هایی استراتژی از که صورتی در باشند داشته توجهی قابل کاهش تواند می شبکه تاثیر
 با یبریدیه خودروهای اتصال بار پروفیل بررسی به[ 25] در .باشد می ارتباطی زیرساختی های محدودیت و ها باتری

 پیش جهت عصبی شبکه اساس بر مصنوعی هوش مدل یک مقاله این در.اند پرداخته عصبی های شبکه الگوریتم از استفاده
 شبکه به توزیع انتقالی بار باالی حد مثابه به نقل و حمل ناوگان ویا شخصی خودروهای اتصال در روزانه بار پروفیل بینی
 این. است شده ارائه برق بازار محیط در ریزشبکه از برداری بهره برای جدید مدل یک [26] در .است شده ارائه توزیع

 است، باتری همان که انرژی کننده ذخیره سیستم و مسکونی کننده مصرف و میکروتوربین بادی، توربین شامل ریزشبکه
 ریزشبکه این در. است شده گرفته ظرن در ریزشبکه برای نیز دستباال توزیع شبکه با طرفه دو انرژی تبادل امکان. باشدمی

 از همچنین و کرد تغذیه را شبکه به اتصال قابل خودروهای آن طریق از توانمی که باشدمی موجود پارکینگی همچنین
 که صورت بدین شود،می اداره تعاونی صورت به شده ذکر ریزشبکه. نمود استفاده مواقعی در خودرو در شده ذخیره انرژی

 صورت به هم ریزشبکه شده، ارائه مدل در. باشندمی ریزشبکه مدیر اختیار در باتری و میکروتوربین بادی، ربینتو پارکینگ،
. دهدمی پیشنهاد بازار در بازی تئوری از استفاده با و کندمی شرکت توزیع شبکه بازار در فروشنده صورت به هم و خریدار

 از سود کردن حداکثر بر مبتنی هدفی تابع با و سیستم در موجود عناصر هکلی مدل کردن لحاظ با ریزشبکه از برداریبهره
 گردیده واجرا طراحی آینده ساعت 24 برای پرندگان اجتماع سازیبهینه الگوریتم از استفاده با و ریزشبکه مدیریت دید

 .است گردیده بررسی و ارائه مختلف سناریوهای برای خروجی نتایج افزار،نرم آزمایش و تحلیل جهت. است
بخش  . درردازدپیم بحث شارژ خودروهای برقی  به ساختار این مقاله نیز بدین ترتیب است که در بخش دوم مقاله

 شده است. انیب 5و 4 هایدر بخش زین یرگیجهیو نت هاسازیهیشب جینتا، و ارائه یشنهادیو مدل پ یسوم معرف
 

 شارژ یبرا EVs یریانعطاف پذ  .2

-می ارائه را ارژش پذیری انعطاف امر این .دهندرا به خود اختصاص می زمان ٪90 از بیش هنوز مسافری هنقلی وسایل
 نمیانگی 2 شکل .دارد را همان نیاز به جابجایی   که حالی در تر، پایین قدرت با شارژ گسترش با مثال، برای دهد،

  بارگذاری روفیلپ یک 2 شکل همچنین  [.27] دهد می ننشا نقاط سایر و کار محل خانه، در را فالینی ناوگان  دسترسی
 قبال  که ورهمانط .است خانه پیک بارشب به EV زمان ورود  [.28] دهد می نشان تصادفی روز یک برای( SLP) خانگی

 درصد 20 زا بیش متوسط طور به روز، طول در .دهد افزایش را خانوار مصرف بار پیک است ممکن EV شارژ شده، ذکر
 را  EVانه شب شارژ گاهی وعصر شارژ دهد با شارژ اضافی روزانه تأثیراین کار اجازه می .اند شده پارک منزل در نقلیه یلوسا

 داد. محلی را افزایش PV تولید  همزمان و داده کاهش
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 (SLP) یخانگ یبارگذار لیپروف : 2 شکل

 ایه محدودیت و( SOC) باتری شارژ ود،موج شارژ قدرت میزان تحرک، هدف توسط EVS شارژ پذیری انعطاف
 این (.کنید نگاه 3 شکل به) داد نشان پذیرانعطاف منحنی یک با توانمی را پذیریانعطاف این .است شده محدود باتری

 ترتیب، به که ترنپایی هایو منحنی نشان میدهد ، را شارژ احتمالی مسیرهای حل راه مجموعه یک گراف در محدوده باال
 شارژ، قدرت زایشاف روند مثال، عنوان به .دهندمی شارژ تاخیر حداکثر با و تاخیر گونههیچ بدون را عملیات منحنی
 EV شارژ کردن هماهنگ برای فرصت یک دهنده نشان پذیریانعطاف این همچنین .دهدمی افزایش را شارژ پذیریانعطاف
 انعطاف که است رمعتب ترکیبی سیکل و حرارتی واحدهای و هاHP مانند ها فناوری سایر برای نیز رویکرد این [.29]است 

 با باید هاآوری فن نای آینده، در [.30-31] دهند می ارائه برق تولید و مصرف و گرما تولید تغییر برای را خاصی پذیری
 در ها آوری فن ینا ادغام برای یافته بهبود های حل راه به است ممکن این .شوند ترکیب ها ساختمان در EV شارژ ادغام

 همچنین و ،[32] شود می ارائه شبکه به خدمات و ساخت به نقلیه وسایل برای هایی فرصت .شود منجر ها ساختمان
 [.33] دهنده میئپایه ارا ولتاژ از پشتیبانی مانند مکانیزمی

 

 
 EVSشارژ  یریانعطاف پذ : 3 شکل

 تجدیدپذیر انرژی با ادغام این، بر عالوه. است گرفته قرار یبررس مورد متن در مقیاس چند در EV شارژر هماهنگی
 اهداف برای سازی بهینه بر تمرکز عمده طور به ساختمان مقیاس در شارژ EV تمرکز [.33] است گرفته قرار مطالعه مورد
 العاتاط از که است شده اجرا اصالح پیک هدف یک مثال، برای فنی، هدف یک عنوان به .است اقتصادی یا و فنی

 شارژ کردن هماهنگ دیگر مطالعات [.34-35] شودمی استفاده EV شارژ کردن هماهنگ برای منطقه سطح یا و ساختمان
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EV شارژ برای هماهنگی مشابهی روشهای [.36-37] ها است هزینه رساندن حداقل به با ها ساختمان در EV شبکه در 
 [.38-39] دارد وجود توزیع شبکه

 مصرف ،EV فتارر جمله از خاص، سازی بهینه افق یک در را دانش به نیاز عمده طور به هماهنگی های استراتژی این
 نیاز مورد ستا ممکن گسترده ارتباطی زیرساخت برق را نشان میدهند. همچنین هزینه و شبکه، یا ها ساختمان انرژی
[ 40] شبکه تثبیت ایه استراتژی مانند دارند اولیه ارتباط و دانش حداقل به نیاز که هماهنگی های استراتژی دیگر .باشد

 .نیستند بحث مورد ایگسترده طور به متن در
 در باید و[ 41] شدبا کم باید شارژ زیرساخت هزینه گسترده، هماهنگی از پیش و اولیه EV پیشبرد برای حال، این با

 بیش محلی سطح در ارب اولین برای است ممکن باال EV نفوذ همچنین، [.42] گیرد قرار توجه مورد آن معایب و مزایا برابر
  .دهد رخ محلی محدودیت شبکه از

 به توانند می و ارندند EV شارژ سازیبهینه به نیاز که ساده عملیاتی شارژ های استراتژی مقاله، این در بنابراین،
 تنها بررسی مورد یها استراتژی .گیرد قرار بحث مورد سیستم، در باتری مدیریت سیستم در مثال برای شوند، اجرا راحتی

 زیرساخت به یازن استراتژیها این .است محلی تولید و فعلی باتری SOC گیری اندازه بعدی، خروج زمان دانستن به نیاز
 .دارند کمتری ارتباطی
 

 

 فرموالسیون مساله  .3

 :است زیر مدل سه شامل EV مدل
 و پویا SOC معادالت شامل که است[ 34] در استفاده ردمو مدل اساس بر باتری مدل اجرای: باتری مدل-الف
 شود: می محاسبه (1به صورت )  SOC .است باتری پارامتر قیدهای
(1) 

1 1

sd t

t t t t
SOC SOC SOC     

 

sd

t
 گام زمان در باتری تخلیه t و است SOC دوره در [t-1، t ]استفاده ابلق باتری ظرفیت ،[35] باتری عمر .است 

 و شارژ کارایی .دشونمی انتخاب هاEV برای( یون لیتیوم) یون لیتیوم هایباتری .شودمی محدود کلی ظرفیت ٪80 تنها
 .است ٪30 و ٪98 ،٪88.2 ترتیب به تخلیه خود میزان و باتری و هاالکترون تخلیه

 ها EV ناوگان برای تحرک رفتار هایوفایلپر تولید برای حمل و نقل سازیشبیه ابزار یک: حمل و نقل رفتار -ب
 و حمل مورد در تیاطالعا ناوگان، در نقلیه وسیله هر برای رانندگی واقعی مدل یک داشتن برای [.40] شود می استفاده

 .ددهمی نشان نقلیه یلهوس یک برای را روزه یک رانندگی الگوی نمونه یک 4 شکل .شودمی استفاده ابزار این درفنالند  نقل
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 روزه کی یرانندگ ینمونه الگو : 4 شکل

 حالت از نیوان بدترتواند به عن یم نیشود. ایدر نظر گرفته م هایدر خانه شارژشارژ: فقط امکان  یهایتژاسترا-ج
( و شب AM 6 P.M -10ساختمان در نظر گرفته شود. دو دوره شارژ در نظر گرفته شده است: شارژ در طول روز ) دگاهید
(P.M. 10 A.M -6ا .)ارژ مورد ش یهایژاستراتاز کشور بلژیگ استخراج شده است. دوره ها با دو دوره تعرفه دو روزه  نی

 نشان داده شده است. 2در جدول  یبررس
 
 سازینتایج شبیه  .4

در  EVشارژ  مختلف یهایو استراتژ EVsمرجع بدون  یویهر دو سنار ،یحاصل از مطالعه مورد جیبخش نتا نیدر ا
 . ردیگیمورد بحث قرار م UFو  یمحل PV دیشبکه، خود مصرف از تول ریمورد تاث

تقاضا و  کیپ تواندهد. ینشان م EVsمرجع را بدون  وینمودار طول بار از سنار 5شکل : EVsسناریو بدون  -الف
 PV ستمیه سک یی. از آنجاوات است لویک 30و  14.9 بیبه ترت مصرفیتقاضا و  OPPاست.  لوواتیک 35.9و  17 مصرفی

نه کم رق ساالبنسبت به مصرف  است،سازگار ریمختلف غ یکه مصرف خانوارها ییبا توجه به سطح سقف محدود و از آنجا
 شود.یم قیتزر عیبه شبکه توز یاضاف انرژی از ٪43.9است که  یمعن نیبه ا نای. است ٪56.1 یاست، مصرف خود

 
 

 
 EVsدون سناریو ب مشخصات بار : 5 شکل
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و  EVنفوذ  انزیمختلف، م یوهایسنار یبار را برا مشخصات ینمودارها 6شکل : EVsتاثیر شبکه بر روی  سناریو-ب

 EV نیال ببا یمپوشانهندارد. با توجه به  پیکبر  یریتاث چیاول، شارژ شبانه ه یویدهد. در سنارینشان مرا توان شارژ 
 OPPتقاضا و  دیرت خرقد شیشارژ باعث افزا توان زانیو م یریپذانعطاف زانیم شیخانوار شبانه، افزا یشارژ و اوج تقاضا

 شود.یم

 
 EVsبا حضور  مختلف یوهایسنار یمشخصات بار را برا ینمودارها : 6 شکل
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 گیرینتیجه .5

 یهایژ، مورد بحث قرار گرفت. استراتPV ستمیس کی، مجهز به شبکه توزیعچندگانه در  PHEV شارژریزی برنامه
ها فقط یاستراتژ نیکنند. ایدر دسترس استفاده م EV شارژ یریقرار گرفتند که از انعطاف پذ یمختلف شارژ مورد بررس

دارند.  یکمتر یارتباط رساختیبه ز ازیدارند و ن ازین یسازنهیبه به ازیهماهنگ کردن شارژ بدون ن یرا برا یدانش محدود
تواند به طور  یشود، م یم EV که شامل شارژ یساختمان مسکون کیشبکه  ریساده، تأث یهایاستراتژ نیبا استفاده از ا

 است که شارژ نیا EV یکیمحدوده الکتر شیو افزا یشبکه محل ریکاهش تاث یراه برا نیتر ساده .ابدیکاهش  یقابل توجه

 EV متوقف کردن شارژ، که  یبه جا نیاصل اصل شارژ را در هنگام پارک کردن ماش نیدر هر زمان ممکن را شارژ کند. ا
 ریمحدود، اجتناب ناپذ یکیبه علت محدوده الکتر ستاگر چه ممکن ا رد،یگیمتعارف  معتبر است، در بر م یخودروها یبرا

ها را به  EV است که بتوانند ازیمورد ن گرید یشارژ مناسب در مکان ها ی، استراتژTSO و DSO وجود، از نظر نیباشد. با ا
از  کمتر .است یاستراتژ نیاتخاذ ا یبرا EV صاحب یالزم برا زهیحال، انگ نیبا ا .شارژ کنند یشباهت شبکه ا کیصورت 

 دارد.  ازیبه شارژ سه فاز ن یشارژ مسکون های فرصت از 10٪
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