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ناپذیر از زندگی امروزه بشریت هستند، لذا وجود  جداییبا توجه به پیشرفت روز افزون جامعه بشري و اینکه وسایل نقلیه رکن : هدف 

از آنجا که اکثر وسایل نقلیه انرژي خود . راهکارهایی براي کاهش اثرات منفی این وسایل بر تمام جنبه هاي زندگی بشري حائز اهمیت است

اي،  که در مواردي از جمله انتشار گازهاي گلخانهاي نیز هستند،  کنند، قطعاً داراي مشکالت عدیده هاي فسیلی تأمین می را از منابع سوخت

هم اکنون با پیشرفت علم و از طرفی جدي بودن . ناپذیري و روبه پایان بودن آنهاست هاي فسیلی، تجدید نوسانات قیمت باالي سوخت

. کی هستندها خودوهاي الکتری هایی براي حل این مشکل ارائه شده که یکی از این راه هاي فسیلی روش مشکالت سوخت

  .ازاینروتوجهبهاثراتاینخودروهابررویشبکهتوزیع،بسیارمهماست

. اند،الگویجدیدیازمصرفراارائهخواهندداد جاییکهخودروهاي الکتریکیبهعنوانیکبارجدیدومهمبهشبکهتوزیعاضافهشده ازآن:شناسی پژوهش روش

ودروهامانندناهمواریولتاژ در زمان حضور همزمان و تصافی این هایتوزیع،مشکالتکیفیتتواناینخ ترینتأثیراتخودروهایالکتریکیبرشبکه ازمهم

خودروها براي دریافت شارژ از 

شارژهمزمانتعدادزیادیازاینخودروها،مخصوصاًدرساعاتپیک،باعثافزایشپیکبارشبکهدرنتیجهافزایشتلفاتشبکهتوزیعودرنهایتافتولتاژش.باشد شبکهمی

ارژشدنخودرو وجودندارد،خودرو درحالتی که کنترلیرویفرآیندش .شود دیددرشبکهمی

یزمانیمشخصشارژ  کند؛لذاباتریخودروبابیشتریننرخشارژدریکبازهبهصورتآنیوپسازوصلشدنبهپریزبرقشروعبهشارژشدنمی

یمشترك،برپیکبارخانگی  اینبارجدیددرخانه.شود می

نترلرمستقل درخانهدرجهتانتقالبارناشیاز توانبانصبیکک رسدکهمی شود؛لذااینطوربهنظرمی منطبقشدهودرنتیجهباعثافزایشپیکبارخانگیمی

 Matlabافزار  سیستم کنترل پیشنهادي در محیط سیمولینک نرم سازي شبیهدر این تحقیق  .خودروهاي الکتریکی بهزمانکمباریاقدامنمود

و، شارژ خودروها بصورت سناریوهاي مختلف شامل شارژ خودروها بصورت تصادفی تنها با در نظر گرفت نیاز صاحبان خودر. انجام شده است

  .بهینه شده؛ استخراج شده است PIDتصادفی در ساعات غیرپیک و شارژ خودروها با استفاده از کنترل کننده 

ولتاژ شبکه  دیموجب افت شد ،شارژ بدون کنترلو  به شبکه یکیالکتر هاي خودروي از ادیتعداد زتصادفی و همزمان اتصال : ها یافته

کنترل شارژ  ستمیاستفاده از سهمچنین . کردرا اثبات  یکیالکتر يکنترل شارژ خودروها يباال اریبس تیموضوع اهم نیا. شود میعیتوز

 يادیز يشارژ همزمان تعداد یاثرات منفیکرده و ریجلوگ ستمیس يها نیدر ش دیاز افت ولتاژ شد ،یکیالکتر يخودروها يبرا يشنهادیپ

توان شارژ  شیاز افزایشده و کیالکتر يشارژ خودروها تر شدن آهستهموجب  ،يشنهادیپ یکنترلاز روش استفاده .شود میخودرو برطرف 

  .باشدیم ویولتاژ و کاهش تلفات توان اکت لیتقاضا، بهبود پروف کیکاهش پ ،آن جهیکه نتکند  یجلوگیري میکیالکتر يخودروها

 يتوان شارژ خودروها شیاز افزایشده و کیالکتر يشارژ خودروها شدنتر  آهستهموجب  ،يشنهادیپ یاستفاده از روش کنترل: گیري نتیجه

نتایج حاصل عملکرد . باشدیم ویولتاژ و کاهش تلفات توان اکت لیتقاضا، بهبود پروف کیکاهش پ ،آن جهیکه نتکند  یجلوگیري میکیالکتر

  .دهد مناسب کنترلر پیشنهادي را نشان می

  پروفیل ولتاژ، ،بهینه سازيPIDکنترل کننده  ،)EV(الکتریکیشارژ خودروهاي : هاي کلیدي واژه

  

  



  پیشگفتار- 1-1

رو به اتمام . هاي هر کشور تبدیل شده است ترین دغدغه امروزه بحث انرژي و منابع تامین کنندة آن به یکی از مهم

ها  هاي نفتی و مشکالت ناشی از استفاده آن ، افزایش روز افزون فرآورده…هاي فسیلی مثل نفت، بنزین و  بودن سوخت

روي هاي تجدیدپذیر  ها به استفاده از انرژي اي باعث شده انسان زیست و افزایش گازهاي گلخانه محیط  مانند آلودگی

هاي صورت گرفتهچنانچهمصرفانرژیبهشکلموجود  مطابقبررسی .آوردند

بهدوبرابرمیزانکنونیآنخواهد 2050اکسیدکربنموجوددرمحیطزیستتاسال ادامهپیداکندمیزاندي

ي تخریب  که مسئلهاین درحالیست  .نخواهدبودمحیطیونقشهراههایموجودقابلقبول  رسیدکهازدیدگاهمسائلزیست

گیرانه در حوزه  کشورهاي جهان را به تدوین قوانین سختهاي فسیلی، بسیاري از  زیست ناشی از افزایش سوخت محیط

  .داشته است صنایع مختلف وا

یست نقلوتولیدانرژیبیشترینآلودگیز  و مطابق آخرین گزارش آماریازآژانسحفاظتازمحیطزیست، صنایعحمل

هاي فسیلی در هرکشور، مربوط به  یکی از مهمترین موارد مصرف سوخت توجه به اینکه با.]1[کنند محیطیراایجادمی

هاي فسیلی  هم اکنون با پیشرفت علم و از طرفی جدي بودن مشکالت سوخت وسایل نقلیه عمومی و شخصی است،

ا خودوهایی هستند، که از منبع انرژي الکتریسیته هایی براي حل این مشکل ارائه شده که یکی از این راهکاره روش

طبق تحقیقات انجام شده، با  .شود گفته می١(EV)، که در اصطالح به آنها خودروهاي الکتریکی]2[کنند استفاده می

بنابراین هزینه رانندگی با . کاهش خواهد یافت% 20برقی کردن کل بخش حمل و نقل، مصرف سوخت تا 

  . ]3[یابد برقی نیز کاهش می خودروهاي

  
  اي ناشی از سوخت هاي فسیلی  سهم منابع تولید گازهاي گلخانه- 1-1شکل 

  ]1[در کشورهاي اتحادیه اروپا

دار  به عنوان یک جایگزین کارآمد به جاي خودروهاي بنزینی معمولی و دوست (EV)خودروهاي الکتریکیمحبوبیت 

مقدار زیادي از  (EV)اما چالشی که در این بین وجود دارد، خودروهاي الکتریکی .باشد زیست در حال افزایش می محیط

بار قابل توجهی  (EV)ارژر باتري خودوهاي الکتریکی، زیرا شکنند هایشان مصرف می انرژي الکتریکی را براي شارژ باتري

  . دهد را تشکیل می

در یک بازه زمانی محدود از  (EV)یک حالت کامالً محتمل این است که تعداد زیادي از مالکان خودوهاي الکتریکی

                                                            
1 Electric Vehicle



ز این رو فعالیت شارژ ا. کنند کار به منزل رسیده و فوراً خودرو خود را در زمان باالترین اوج تقاضا به شارژر متصل می

تواند تنش قابل توجهی به سیستم توزیع وارد کرده و موجب نوسانات ولتاژي شدید، توزیع  ناهماهنگ و تصادفی می

غیر بهینه تولید، کاهش کارآیی و مقرون به صرفگی سیستم و نیز افزایش احتمال خاموشی به دلیل اضافه بار شبکه 

  . ]4[گردد

بعنوان بخشی از بار شبکه، از بقیه بارهاي سنتی متفاوت بوده و داراي  (EV)خودروهاي الکتریکیباتوجه به اینکه که 

تواند به عواملی مانند درصد نفوذ آنها در شبکه،  رفتار متناوب و متغیر هستند؛ طوري که مدل شارژ خودروهاي فوق می

هاي شارژ و رفتار  ها، روش هاي آن گی رو و ویژهتعداد خودروهاي موجود در شبکه، ظرفیت باتري این خودروها، نوع خود

  .ازاینروتوجهبهاثراتاینخودروهابررویشبکهتوزیع،بسیارمهماست. ]5[صاحبان این خودروها بستگی داشته باشد

ضرورت بررسی و تحقیق در زمینه تاثیر خودروهاي برقی بر شبکه - 1-2

. اندطبیعتاًالگویجدیدیازمصرفراارائهخواهندداد اضافهشدهاز آنجاییکهاینخودروهابهعنوانیکبار جدیدومهمبهشبکهتوزیع

  . باشد هایتوزیع،مشکالتکیفیتتواناینخودروهامانندپروفیلولتاژمی برشبکه(EV)ترینتأثیرات خودروهایالکتریکیازمهم

بکه را بارش بار،افزایشپیک با ورود تعداد زیادي از خودروها وشارژهمزمان اینخودروها از شبکه،مخصوصاًدرساعاتپیک

حال آنکه بار  .]6[شود درپی داشتهدرنتیجه موجب افزایشتلفاتشبکه توزیعشده کهدرنهایت باعثافتولتاژشدیددرشبکهمی

توان با  تواند چالشی براي شبکه به وجود آورد، اما می اضافی ناشی از اتصال انبوهی از خودروهاي الکتریکی، می

  .ریزي و کنترل شارژ هماهنگ این خودروها پارامترهاي شبکه را بهبود بخشید برنامه

شخص کردن درصد نفوذ خودروها در توان در م با داشتن مدلی مناسب و صحیح از خودروهاي برقی و شبکه می

بنابراین . ]7[شهرها در ساعات مختلف، راهکار مناسب ارائه داد تا از آسیب به سایر مصرف کنندگاه جلوگیري شود

ریزي دقیق و مدل مناسب براي شارژ خودروهاي برقی، پروفیل ولتاژ مناسب و امنیت شبکه را از نظر  توان با برنامه می

  .ولتاژ تامین کرد

  



  اهداف پایان نامه - 1-3

این تحقیق در واقع در جهت رفع قسمتی از موانع و مشکالت اتصال خودروهاي الکتریکی به شبکه صورت گرفته 

اي براي  شود، بنابراین ارائه برنامه با توجه به اینکه حضور خودروهاي الکتریکی در شبکه امر جدیدي محسوب می. است

. عملکرد، مناسب شبکه حائز اهمیت است

هایمتغیربرق،زمانو  یصاحبانخودرووبادرنظرگرفتنتعرفه شارژخودروهادرخانهریزیکنترل بابرنامه

درحالتیکهکنترلردرخانهنصبنیستولذاکنترلیرویفرایندشارژ شدنخودروصورت .گردد سطحشارژباتریخودروهاکنترلمی

ژممکن کند؛لذا باتریخودروبابیشتریننرخشار گیرد،خودروبهصورتآنیوپسازوصلشدنبهپریزبرقشروعبهشارژشدنمی نمی

اینبارجدیددر . شود یزمانیمشخصشارژمی در یکبازه )باتوجهبهاینکهخودرودرخانهقرارداردنرخشارژمقدارمحدودیدارد(

  .شود یمشترك،برپیکبارخانگیمنطبقشدهودر نتیجهباعثافزایشپیکبارخانگیمی خانه

جهتانتقالبارناشی از توانبانصبیککنترلردرخانه و حل یک مسأله بهینه سازي در  رسدکهمی لذااینطوربهنظرمی

واضحاستکهمقدار . خودروهاي برقی بهزمانکمباریاقدامنمود

  ].8[شود یبرقخانگیانتخابمی کمینهشارژصفروبیشترینمقدارباتوجهبهتواناییشبکه

بنابراین هدف در این پایان نامه، دستیابی به یک استراتژي کنترلی براي شارژ بهینه خودروهاي الکتریکی، در شبکه 

  :بایست؛ اهداف زیر تحقق گردند باشد که با طراحی این سیستم و مدیریت انرژي می توزیع می

  

ها کاهش مصرف سوخت و کاهش آالیندگی

هاي شبکه    شارژ و توان دریافتی خودروها از شبکه با هدف بهبود شاخص کنترل نرخ

 بهبود پروفیل ولتاژبررسی عملکرد بهینه کنترلر پیشنهادي براي شارژ خوروهاي برقی با رویکرد

 هدفکاهش تلفات توان اکتیوبررسی عملکرد بهینه کنترلر پیشنهادي براي شارژ خوروهاي برقی با

 کاهش پیک تقاضابررسی عملکرد بهینه کنترلر پیشنهادي براي

  

  



    نامه ساختار پایان- 1-4

  :باشد نامه شامل شش فصل به شرح زیر می این پایان

  .نامه بیان شده است نامه و ساختار پایان ضرورت پژوهش، اهداف پایانمقدمه کلی، : در فصل اول

هاي شارژ خودرو، نحـوه   ، انواع روش(DG)مقدمه، انواع خوروهاي برقی، باتري، شارژر، تولیدات پراکنده : در فصل دوم

نجام شده در ارتباط بـا  هاي ا ارتباط خودرو با شبکه، پروفیل بار شبکه، اثرات حضور خودرو بر شبکه و مروري بر پژوهش

  .بیان شده است (EV)شارژ خودروهاي الکتریکی

هاي سیستم مورد مطالعه از جمله اطالعات شـبکه و خودروهـاي    اي درمورد روش تحقیق، داده مقدمه: در فصل سوم

یـان شـده   کننـده پیشـنهادي ب   سازي و کنترل همراه با قیود مسئله بهینه PIDسازي ضرایب  الکتریکی، تابع هدف بهینه

  .است

و در نهایت نتـایج کنتـرل    PIDسازي پارامترهاي  هاي پژوهش، نتایج بهینه اي از نتایج و یافته مقدمه: در فصل چهارم

  .سناریو با هم مقایسه شده است 4ي پیشنهادي در  کننده

لکـرد کنترلـر   هاي مختلـف و عم  ها در حالت بندي کلی نسبت به نتایج و خروجی گیري و جمع نتیجه: در فصل پنجم

صورت گرفته است و در نهایت عملکرد کنترلر پیشنهادي با کنترل کننده  PIDپیشنهادي همراه با بهینه سازي ضرایب 

  .باشد، مقایسه شده است هاي ارائه شده در این زمینه می مبتنی برمنطق فازي، که جزء جدیدترین کنترل کننده

  مراجع: در فصل ششم

  



  

  در حالت شارژ از شبکه(EV)الکتریکیخودروي  -2-1شکل

  قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

  

  مقدمه -2-1

 (EV)ریزي بر روي شارژ خودروهاي الکتریکی اصلی در این پژوهش، کنترل و برنامههمان طور که بیان شد، هدف 

باشد، به طوري که بتوانیم از آن در جهت بهبود پروفیل ولتاژ شبکه و کاهش پیک بار و تلفات شبکه در سیستم  می

هاي صورت گرفته درصد نفوذ خودروهاي الکتریکی به شبکه در  مطابق بررسی. توزیع فشار ضعیف استفاده کنیم

یش دیماند و یا تقاضاي انرژي از شبکه قدرت، ، که موجب افزا]9[گیري خواهد داشت هاي آینده افزایش چشم سال

ها خواهد شد و اگر کنترل و  افزایش تلفات کل سیستم توزیع، پرشدگی ظرفیت خطوط و انحراف ولتاژ شین

اي مواجه  ریزي مناسبی براي نفوذ خودروها به شبکه در نظر گرفته نشود، سیستم قدرت با مشکالت عدیده برنامه

توانیم، براي  متصل به شبکه می (EV)ریزي مناسب توان خودروهاي الکتریکی گر با برنامهخواهد شد اما از طرف دی

  . بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش تلفات شبکه و همچنین افزایش ظرفیت خطوط گام برداریم

لذا ابتدا در این فصل، هدف و اهمیت مدیریت توان توسط خودروهاي الکتریکی توضیح داده خواهد شد و سپس به 

عرفی خودروهاي برقی و اطالعات کلی در ارتباط با خودروهاي الکتریکی همچون باتري، شارژر، شارژ خوروهاي برقی م

و همین طور اطالعات کلی در مورد تحلیل شارژ کنترل شده و شارژ کنترل نشده خوروهاي برقی در سیستم قدرت، 



هاي  مروري بر پژوهشضور خودروهاي برقی بر شبکه و نحوه ارتباط بین خودرو برقی و شبکه، پروفیل ولتاژ، اثرات ح

  .توضیح داده خواهد شدبرقی در شبکه،  پیشین در زمینه حضور خودروهاي

  خودروهاي برقی -2-2

کنند، به عنوان خودرو برقی  خودروهایی که از انرژي الکتریکی جهت تامین انرژي مورد نیاز براي حرکت استفاده می

خودروهاي . هاي فسیلی نیز فعالیت کنند ي برقی ممکن است به صورت ترکیبی با سوختخودروها. شوند تعریف می

شارژ باتري خودروهاي برقی به دو صورت انجام . کنند برقی به منظور تامین انرژي مورد نیاز خود از باتري استفاده می

ارژ خودروها از طریق شبکه سراسري هایی مانند انرژي ترمزي در خودروها و ش شود که عبارتند از، بازیابی انرژي می

بندي کلی به  توان در یک تقسیم خودروهاي برقی را می. شنود هاي خودرو محسوب می هاي شارژ باتري برق؛ که روش

٢، خودروهاي الکتریکی هیبریدي(EV)سه گروه عمده، خودروهاي الکتریکی
(HEV)  و خودروهاي الکتریکی هیبریدي

  .]10[تقسیم کرد ٣(PHEV)قابل اتصال به شبکه

  

  

  

  (EV)خودروهاي الکتریکی -2-1- 2

. کننـد  الکتریکی دارد که براي حرکت استفاده مـی  تنها یک محفظه باتري متصل به موتور (EV)الکتریکی خودروهاي 

توانند هم از طریق اتصال به شبکه سراسري برق و هـم بازیـابی انـرژي ترمـزي،      رفته در این خودروها می هاي بکار باتري

  .]11[هاي خورشیدي نیز جهت شارژ استفاده کنند توانند از منابع انرژي غیر از شبکه نظیر سلول حتی می

  : مزایاي اصلی این خودروها عبارتند از

اي هستند هاي گازي و گلخانه کامالً عاري از آالیندگی.  

راندمان بسیار باالتر از موتورهاي احتراق داخلی دارند .  

 کمتري دارندآلودگی صوتی بسیار.  

باشد الکتریکی در آنها کمتر می قیمت موتورهاي.  

در مقابل عیب اصلی این خودروها، وابستگی کامل به باتري که تکنولوژي آن هنوز از لحاظ ظرفیت و چگالی انـرژي   

  .باشد هاي فسیلی نرسیده است، می قابل مقایسه با سوخت

  

(HEV)خودروهاي الکتریکی هیبریدي -2-2-2

هاي خودروي  باتري. باشند هم داراي موتور الکتریکی و هم داراي موتور سوختی می هاي الکتریکی هیبریديخودرو

این خودروها قابلیت شارژ . فوق هم قابلیت ذخیره انرژي از طریق موتور سوختی و هم توسط ترمز خودرو رو دارند

 خودروهاي الکتریکی هیبریديهاي بکار رفته در ظرفیت باتري. ]12[ها از طریق شبکه برق سراسري را ندارند باتري

از آنجا که خودروهاي الکتریکی هیبریدي به دنبال . کیلووات ساعت را دارند 3الی 1سازي انرژي بین  توانایی ذخیره

                                                            
1Hybrid Electric Vehicle
2Plug-in Hybrid Electric Vehicle



وتور این خودروها تلفات م. برند استفاده مؤثرتر از موتور احتراق درونی هستند، در این راستا از موتور الکتریکی بهره می

هاي  دهند خودروهاي الکتریکی هیبریدي به سبب بازیابی انرژي احتراق درونی در زمینه انرژي را به شدت کاهش می

  . ها، نسبت به خودروهاي سوختی راندمان بیشتري دارند ترمزي و بکارگیري مجدد این انرژي

  :معایب این خودروها عبارتند از

شبکه سراسري برق عدم توانایی شارژ باتري این خودروها از  

عدم قابلیت حرکت خودرو تنها با استفاده از خودرو برقی(وابستگی به موتور مصرف کننده سوخت فسیلی(

  

(PHEV)خودروهاي الکتریکی هیبریدي قابل اتصال به شبکه -2-2-3

هایی  باتريخودروهاي فوق، شامل یک موتور احتراق داخلی، موتور الکتریکی و همچنین شامل یک مجموعه از 

همان طور که از نام این خودروها مشخص است، . توانند توسط منبع انرژي خارجی نیز شارژ شوند ، که می]13[هستند

هاي بیشتري نسبت به خودروهاي  این خودروها قابلیت شارژ از طریق شبکه برق سراسري را داشته، در نتیجه، به باتري

اینکه خودروها فوق براي بر طرف کردن معایب خودروهاي هیبریدي طراحی  الکتریکی هیبریدي نیاز دارند با توجه به

ها از اند، قادرند به تنهایی فقط با استفاده از موتور احتراق داخلی حرکت کنند و همچنین توانایی شارژ باتري شده

توان گفت، که  رو میهاي این دو نوع خود بنابراین، در تفاوت اساسی باتري. طریق شبکه برق سراسري را نیز دارند

هاي بکار رفته در این خودروها حدود  بایستی قابلیت شارژ و دشارژ سریع را داشته و همچنین باتري PHEVهاي  باتري

کیلووات ساعت متغیر  30تا  15بین  PHEVهاي ظرفیت باتري. باشند برابر باتري خودروهاي هیبریدي الکتریکی می 5

  .باشند می

  خودروهاي برقیباتري  -2-3

ها از دیدگاه چگالی ذخیره انرژي و وزن کم در به کارگیري فناوري پیشرفته در خودروهاي برقی، تکنولوژي باتري

طی سالیان متوالی بهبود یافته تا سطحی از پختگی تکنولوژي براي به کارگیري در خودروهاي سواري و تجاري را 

ها با هدف  انتخاب نوع باتري. بسته به کاربرد خودرویی آنها متفاوت است ها عملکرد مورد انتظار از باتري. پوشش دهد

اي دارند، صورت  ایجاد ولتاژ و جریان مطلوب اساس دو فاکتور اصلی که در عملکرد حرکتی خودروها اهمیت ویژه

حرکتی خودرو  میزان انرژي ذخیره شده و قابلیت تولید توان باال که به ترتیب نماینده پیمایش و شتاب. گیرد می

میزان انرژي ذخیره شده مورد نیاز و  PHEVو EV ،HEVدر هر یک از خودروهاي . باشد باشند دو فاکتور مزبور می می

ها متأثر از نوع قواي محرکه  شود انتخاب نوع باتري ها متفاوت است که باعث می همچنین توان شارژ و دشارژ باتري

  .خودرو باشد

 - هاي سرب باتري -2، (Li-ion)یون - هاي لیتیوم باتري -1ریکی، همواره سه نوع باتري؛ امروزه در خودروهاي الکت 

با یکدیگر درحال رقابت  (nickel-metal hydride)هیبرید  -متال -هاي نیکل باتري-3و  (lead-acid)اسید 

طول عمر، ایمنی و غیره  هاي گوناگون همچون، کارایی، هزینه، ها از جنبه هر کدام از این انواع باتري. ]14[هستند

  . باشند دادي نقاط ضعف و قوت خود می

ها، نرخ پیمایش، وزن، قیمت،  از دیدگاه طراحی، فاکتورهاي از جمله فضاي مورد دسترسی براي جانمایی باتري

حین انتخاب باتري بین دو فاکتور چگالی انرژي و وزن باتري و . کنند چگونگی شارژ مجدد باتري اهمیت پیدا می

  . هاي مهندسی خودرو را در بر دارد صورت گیرد همچنین هزینه و پختگی تکنولوژي باید توازنی که همه جنبه

 - متال -و نیکل (lead-acid)اسید - ، سرب(Li-ion)یون- اي از سه باتري لیتیوم یک مقایسه) 1-2(در جدول 

ها  ن شارژ باتري نیز براي انواع مختلف باتريبا یکدیگر انجام شده است، که زما (nickel-metal hydride)هیبرید 

به جهت اینکه جریان و  laed-acidهاي  ساعت، را باتري 8الی  6متفاوت است که در این میان بیشترین زمان شارژ، 

  . دهد کند، به خود اختصاص می ولتاژ باال را تحمل نمی



الکتریکی هاي پرکاربرد در خودروهاي اي از مشخصات باتري نمونه - 1- 2جدول 

  Li-ion  nickel-metal hydride  lead-acid  

چگالی انرژي وزنی         

  )وات ساعت برکیلوگرم(
  50تا  30  120تا  60  160تا  110

اتالف داخلی انرژي       

  )میلی ولت(
  100کمتر از   3000تا  200  250تا  150

  ساعت 16تا  8  ساعت 4تا  2  ساعت 4تا  2  کمترین زمان شارژ

  C2<n<C1  C5<n<C5/0  C5<n<C2/0  حداکثر و حداقل نرخ شارژ

  2  25/1  6/3  ولتاژ نامی هرسلول

  کم  زیاد  بسیار کم  خطاي اورشارژ

  

  

  

چگالی انرژي مقداري . ، انتخاب باتري در درجه اول تابعی از چگالی انرژي است(EV)براي یک خودروي کامالً برقی 

آل باتري  باتري ایده. باشد هاي باتري است که تابعی از حجم و یا از دید دیگر وزن می از انرژي ذخیره شده در سلول

هاي  لی انرژي میان باتريمقایسه بین چگا. است که در کمترین وزن و حجم، بیشترین میزان انرژي را داشته باشد

بیشترین میزان چگالی انرژي را دارند و عموماً در خودروهاي الکتریکی از  Li-ionهاي  دهد که باتري مختلف نشان می

  . ]15[کنند این نوع باتري استفاده می

ان جریان بیشترین میز(و چگالی توان ) برسد% 80به % 100دفعات شارژ و دشارژ که ظرفیت باتري از (عمر چرخه 

تماماً مواردي هستند که در استراتژي انتخاب باتري توسط طراحان مد نظر ) تواند ایجاد کند که در زمان کوتاهی می

همچنین  .دارد طول عمر باتري وابستگی مستقیم با میزان دشارژ باتري در طی زمان کارکرد آن. گیرد قرار می

طول  ]14[وعاملعمقدشارژودمایمحیطازاهمیتبسیارزیادیبرخوردارهستندها،د ازبینعواملمختلفتأثیرگذار برعمرمفیدباتري

) درجه سانتیگراد 20الی  10(تر  عمر باتري ارتباط مستقیم با درجه حرارت باتري داشته؛ که در درجه حرارت پایین

از این باشد  تر می هاي باال طول عمر باتري بسیار بیشتر از، طول عمر باتري در درجه حرارت

هاانجامشده، برایندوعامل بوده،  زبیشترمطالعاتیکهتاکنوندرزمینهارزیابیعمرمفیدباتريروتمرک

  .طورمختصرتوضیحداده است کهدرادامههرکدامبه

 .شود نسبتمیزانانرژیدریافتیازباتریطییکباردشارژبهظرفیتنامی باتري،عمقدشارژنامیدهمی:٤(DOD)عمق دشارژ) الف

kWh4، طی یک بار عمل دشارژ، میزان kWh10نامی بهعنوانمثال،اگرازیکباتریباظرفیت

میزانکاهش عمرمفیدباتریباعمقدشارژرابطهمستقیمدارد،بدینمعنا . باشد می% 40انرژیدریافتشود،عمقدشارژآنبرابربا 

  .]14[شود کههرچهعمقدشارژبیشترشود،میزان استهالکوکاهشعمرمفیدباترینیزبیشترمی

بادمایمحیطرابطهمستقیمدارد،بدینمعناکهبا میزانکاهشعمرمفیدباتری: دماي محیط) ب

. شود افزایشدمایمحیطودرنتیجهافزایشدمایباتري،میزاناستهالکوکاهشعمرمفید باترینیزبیشتر می

                                                            
1 Depth of  Discharge



ذکرایننکتهضروریاستکهخودروهایالکتریکیجدید،معموالًداراییکسیستممدیریت 

این سیستممدیریتدماحتیدر .دارد دماهستندکهدمایباتریرادریکمحدودهمشخصکهبرایکارکردآنمناسبباشد،نگاهمی

باشدنیزهمچنان  شرایطیکهخودروپارکشدهودرحالشارژشدنمی

  .]14[شود فعالبودهومانعازافزایشیاکاهشبیشازحددمایباتریخودرومی

، میـزان  (C)داراي پارامترهاي مشخص کننده مهمی همچون ظرفیت بـاتري   ها و انواع دیگر باتري Li-ionهاي  باتري

 باشـند،   مـی  (CR)و نرخ شارژ  (SOC)، حالت شارژ (ECMP)مصرف شده به ازاي مسافت پیموده شده انرژي الکتریکی 

ارتباط بین حالت شارژ، ظرفیت کلی، ظرفیت غیرفعال و ظرفیت استفاده شده در یک باتري نشـان  ) 1-2(که در شکل 

  .داده شده است

واحـد  . باشـد  قابل استفاده از یک سل شارژ شده مـی ظرفیت یک باتري مقدار انرژي الکتریکی :(C)ظرفیت باتري ) الف

. در تعداد ساعات دشـارژ ) آمپر(بوده و عبارتست از حاصلضرب میزان شدت جریان  (AH)ساعت  ظرفیت یک باتري آمپر

براسـاس اسـتاندارد   . جریان دشارژ، دما در حین دشارژ و ولتاژ نهایی دشارژ بستگی دارد: میزان ظرفیت به عواملی نظیر

باشـد و حـداکثر    ظرفیت اسمی آنهـا مـی  % 95ها در هنگام دشارژ اول حداقل  میزان ظرفیت قابل قبول باتري ن المللیبی

ظرفیت باتري بسته به جریان دشارژ متغیـر  . سیکل بایستی ظرفیت باتري بزگتر یا مساوي ظرفیت نامی گردد 5پس از 

می یابد و جریان دشارژ بیشتر، کاهش ظرفیت را به دنبال هرچه جریان دشارژ کمتر باشد، ظرفیت بیشتر افزایش . است

  .خواهد داشت

  

  ]15[ارتباط بین حالت شارژ، ظرفیت کلی، ظرفیت غیرفعال و ظرفیت استفاده شده در یک باتري  -1-2شکل

دهـد، بـراي طـی     نشـان مـی   ECMP: (ECMP)٥میزان انرژي الکتریکی مصرف شده به ازاي مسافت پیموده شده) ب

ظرفیـت بـاتري خـودروي الکتریکـی بـا طـی       کنـد بنـابراین    مسافت یک مایل خـودرو الکتریکـی چقـدر انـرژي مصـرف مـی      

٦مسافت
AER در حالت الکتریکی برابر است با:  

)٢ -
١(

C ECPM AER 

. هاي مختلفی براي بیان آن وجود داردروش. دهدمیزان انرژي باقیمانده در باتري را نشان می: ٧(SOC)حالت شارژ ) ج

  :صورت داریم تواند درصد بار الکتریکی کولنی قرار گرفته در باتري را نشان دهد، در اینمی SOCعنوان مثال،  به

                                                            
1Electrical Energy Consumption Per Mile
2All Electric Range
3State of Charge (SOC)
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زمان وصل 	��.معرف جریان باتري است ���بارهاي الکتریکی نامی باتري و  ��بارهاي الکتریکی کولنی اولیه ، ��

تواند براساس مسافت می SOCي دیگر، در نمونه. باشد زمان خارج شدن خودرو از شبکه می ����خودرو به شبکه و 

  ي خودرو به دست آید؛طی شده
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  .طی شده توسط خودرو در حالت الکتریکی استي مسافت هدهند نشانdکه پارامتر

  

(CR)نرخ شارژ) د
. باشـد  از دیگر پارامترهاي مشخص کننده مهم باتري، نرخ شارژ بوده که واحد آن آمپر یـا وات مـی  : ٨

ظرفیت باتري بر حسب وات ساعت یا آمپر ساعت است، در ایـن   Cباشد که  0.25Cبراي مثال اگر نرخ شارژ باتري برابر 

  .ساعت کامالً شارژ خواهد شد 4شود که باتري بعد از  براي شارژ باتري استفاده می 0.25Cحالت جریان و یا توان 

  

  ]14[باتري خودروهاي الکتریکی در یک روزکاري SOCوضعیت  -2-2شکل

  

  الکتریکی ها در خودروهاي مدل ریاضی باتري-2-4

پـس مدلسـازي بـاتري خودروهـاي الکتریکـی      . در شبکه توسط باتري آن مدل مـی شـوند   (EV)الکتریکی های خودرو

(EV)پس مدل مـورد نظـر بایـد    . کنند در خودروهاي الکتریکی از انواع مختلف باتري استفاده می. باشد حائز اهمیت می

مدلسازي باید به عوامل مختلفی مانند مشخصات باتري، عمر بـاتري، میـزان   در . ها را شبیه سازي کند بتواند انواع باتري

  ].16[شارژ باتري توجه کرد

هـاي   به همین دلیـل مـدل  . هاي فیزیکی و الکتروشیمیایی است هاي پیچیده بین فرآیند واکنشي  رفتار باتري نتیجه

هـاي الکتروشـیمیایی و    مـدل : شوند وه تقسیم میها عموماً به دو گر مدل. سازي باتري ارائه شده است مختلفی براي مدل

ایـن  . دهنـد  هاي فیزیکی و شیمیایی باتري را مورد توجه قـرار مـی   هاي الکتروشیمیایی جنبه  مدل. هاي مدار معادل مدل

                                                            
4 Charge Rate (RC)



سازي مناسـب هسـتند و    هاي مدار معادل، براي مطالعات شبیه ها بیشتر براي طراحی باتري مناسب هستند و مدل مدل

با انجام آزمایشاتی، بر روي باتري مدار معـادل آن را  . کنند برق بیشتر از این روش براي مدلسازي استفاده می مهندسین

بـا  . توان با استفاده از اطالعـات سـازنده، بـاتري را مـدل کـرد      یک مدل ارائه شده که می ]17[در . می توان بدست آورد

] 17[در. ]17[هیبرید را شـبیه سـازي کـرد   -متال-هاي نیکل و باتريهاي لیتیوم یون  توان باتري استفاده از این مدل می

بیان شده ) 5-2(و ولتاژ باتري در هنگام دشارژ توسط  رابطه ) 4-2(یون در هنگام شارژ طبق رابطه -ولتاژ باتري لیتیوم
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i ،جریان باتري بر حسب باتريti  ،انتگرال جریان برحسب آمپرساعت*i  ،جریان فیلتر شده برحسب آمپرR مقاومت

اندازه  Aعت، ظرفیت نامی باتري برحسب آمپر سا Qثابت پالریزاسیون برحسب اهم،  Kداخلی باتري برحسب اهم، 

نرم افزار متلب براي . ولتاژ باتري است battVو  (Ah/1)ثابت زمانی ناحیه نمایی برحسب Bناحیه نمایی برحسب ولت، 

  .سازي باتري از این مدل استفاده کرده است مدل

  شارژر -2-5

کیلووات قدرت نیاز دارند تا شارژ شوند،  37الی  22بسته به شرایط، خودروهاي الکتریکی براي شارژ باتري خود بین 

سطوح مختلف توانی که براي شارژ خودروهاي . بنابراین شارژرها برحسب توان خروجی خود طبقه بندي می شوند

نمایش داده ) 2-2(که اطالعات مربوط به آنها در جدول گیرد  شوند، در سه سطح قدرت انجام می الکتریکی استفاده می

است که می توان از پریزهاي خانگی نیز براي آنها استفاده کرد و به شارژ  kw3براي شارژ تا حدود  1سطح. است

براي قدرت شارژ  3آمپر و در سطح 80و جریان kw2/19براي قدرت شارژ تا حدود  2آهسته معروف است، در سطح

  ].18[بوده و به علت سرعت در شارژ شدن به شارژ سریع معروف است kw50بیش از 

  سطوح مختلف شارژ  - 2- 2جدول 

ولتاژ تغذیه نامی   سطح شارژر

(V)  

جریان ماکزیمم 

(A)  

ظرفیت شارژر  

(KVA)  

  نوع شارژر

  تکفاز  44/1  12  120  1سطح

  تکفاز  68/7تا  66/6  32  240تا  208  2سطح

  سه فاز  68/7بیش از   400  600تا  240  3سطح

  شارژ خودروهاي برقی -2-6

بندي دارد، که یکی از این معیارها به دو نوع شارژ خـانگی یـا خصوصـی و     شارژ خودروهاي برقی چندین معیار طبقه



شود، که هر کدام از اینها هم با توجه به سیستم و تجهیزات بکار رفتـه و سـرعت شـارژ بـه      تجاري یا متمرکز تقسیم می

  .شوند تقسیم میچند نوع 

  شارژ خانگی یا خصوصی -2-6-1

این نیست که شارژر باید تـا  ) خانگی(البته منظور از واژه . شوند از خودروهاي برقی در خانه ها شارژ می% 95بیش از 

توان شارژر خوروهاي الکتریکـی را   ابد در خانه یا پارکینگ محل کار باقی بماند، بلکه درست مانند شارژر یک گوشی می

، آن را بـه مـدار بـرق متصـل کـرد و      )پریزهـاي اسـتاندارد  ( همراه داشت و هرجا که جریان برق شهري در دسترس بود

  ].19[خودرو را تحت شارژ قرار داد

در واقع استفاده از . ها است البته یک مسئله در مورد شارژرهاي معمولی خانگی وجود دارد و آن سرعت پایین آن

به صورت (اي مشخص دارند و در هر بار استفاده از خودرو  ادي مناسب است که برنامهاین دست شارژرها براي افر

. ساعت به باتري خودرو براي تکمیل شدن ظرفیت زمان دهند 7الی  6، این امکان برایشان فراهم است که تا )روزانه

در این شرایط . خانگی است براي مشکل زمان شارژرهاي خانگی یک راه حل وجود دارد و آن برپایی یک ایستگاه شارژ

کنید که نیاز دارد روي دیوار به صورت ثابت نصب شود یا همانند یک پمپ بنزین خانگی عمل  شما شارژري تهیه می

سازد، اما در عوض نیازي نیست براي  هاي موبایلی قابل تحرك نمی این راهکار اگرچه دیگر شارژر را مانند نسخه. کند

ساعت هم کار باتري خودرو برقی شما را راه خواهد  2الی  1عت صبر کنید، گاهی هر بار شارژ شش یا هفت سا

شود، که آیا ظرفیت شبکه اجازه نصب  البته این مسئله تابع شبکه توزیعی است که خودرو به آن متصل می .انداخت

. دهد تجهیزات اضافی شارژ در منزل را می

  

تـا   10کیلووات ساعت با جریانی بین  7/3تا  3/2گیرد، بین  صورت میدر حالت کلی شارژ خانگی که در گاراژ منازل 

کیلـووات سـاعتی و یـک سیسـتم      3/3یـک سیسـتم شـارژ خـانگی    ) 3-2(شـکل . باشـد  ولت مـی  230آمپر و ولتاژ  16

  ].19[دهد گیري شارژر براي شارژ خانگی را نشان می اندازه

  

  ]19[کیلووات ساعتی و یک سیستم اندازه گیري شارژر براي شارژ خانگی  3/3یک سیستم شارژ خانگی -3-2شکل

  شارژ تجاري یا متمرکز -2-6-2

یک ایستگاه شارژ تجاري یا سریع خودروهاي الکتریکی، داراي پنل هاي فتوولتائیک و بانک ذخیره باتري و در کنار 

یک ایستگاه شارژ، به بخش کنترل مرکزي آن  هاي مهم از دیگر بخش. باشد که، میاستفاده از انرژي دریافتی از شب



هاي مختلف جایگاه مانند توان مصرفی توسط خودروهاي الکتریکی، توان  هاي قسمت توان اشاره کرد، که در آن داده می

رسی و پردازش شده و هاي خورشیدي، در ایستگاه بر ها، میزان توان تولید شده بوسیله پنل ذخیره شده باتري

  .گیرد گیري صحیح در این مورد صورت می تصمیم

هاي شارژ خانگی با توجه با اینکه ماهیت تجاري دارد، عمل شارژ خودروها باید با سرعت و  در این مدل از سیستم 

والً زمان شارژ معم. تعداد قابل توجهی از خودروها بصورت هم زمان صورت گیرد، تا صرفه اقتصادي خود را توجیه نماید

گیري  هاي سوخت هاي شارژ همانند جایگاه این سیستم. به ظرفیت باتري و سطح شارژ باقیمانده آن خودرو بستگی دارد

ها با توجه به اینکه  این سیستم. ]19[شوند ها قرار داده می ها و سازمان هستند، و در مکان هاي مشخص و بعضی شرکت

ن دستگاه شارژ سریع هستند نیاز به تجهیزاتی مانند ترانسفورماتور مجزا براي بصورت شارژ سریع و متشکل از چندی

از طرفی باید محل . استگاه شارژ و همچنین ادوات الکترونیک قدرت شبیه یکسوسازها و فیلترها در حجم بزرگ دارند

زیادي به شبکه اعمال  استقرار ایستگاه شارژ با شبکه توزیع هماهنگ شود، چون معموالً بخاطر ماهیتش بار بسیار

  .کند، و باید در محلی باشد که شبکه توزیع توانایی تحمل آن را داشته باشد می

هاي شارژ متمرکز پرش بار به علت توان بسیار باالي هر کدام از دستگاه شارژ در  یکی از مشکالت عمده در ایستگاه

. بسیار زیادي منفی روي و لتاژ آن قسمت از شبکه بگذردتواند تاثیر  ، که این جهش ناگهانی می]20[باشد ایستگاه می

شود، اما این ادوات تاثیر  البته تجهیزاتی مانند ذخیره سازهاي انرژي و غیره براي کاهش این اثرات استفاده می

  .محدودي دارند

  

  

 250ظرفیـت  دسـتگاه شـارژ سـریع بـا      8، کـه  ]21[دهد نمایی از یک ایستگاه شارژ سریع را نشان می) 4-2(شکل  

  .باشد مگاوات ظرفیت توان کل ایستگاه می 2کیلووات توان وجود دارد، و در مجموع 

  

  ]21[نمونه اي از ایستگاه شارژ سریع -4-2شکل

  انواع روش هاي شارژ خودروهاي الکتریکی  -2-7

٩توان به دو روش کلی شارژ کنترل نشـده  شارژ خودروهاي الکتریکی را می
(UCM)    ١٠و شـارژ کنتـرل شـده

(CCM) 

                                                            
1Uncontrolled Charging Mode
2Controlled Charging Mode



در حالت شارژ کنترل نشده، کاربران به صورت دلخواه و بدون هیچ محدودیتی خودروي خود را شارژ . بندي نمود تقسیم

طـور   توان خودروها به اما در روش شارژ کنترل شده می. شود کرده و هیچ نوع کنترل بر فرآیند شارژ خودروها اعمال نمی

  ].22[بندي شارژ را نیز تعیین کرد کنترل کننده شارژ و نحوه زمانمستقیم توسط یک عامل 

  شارژ کنترل نشده -2-7-1

  :تواند به دو صورت انجام شود شارژ کنترل نشده خودروهاي الکتریکی می

  )هوشمند شارژ غیر(١١شارژ دلخواه: الف

محدودیتی در هر زمان دلخواه شارژ توانند به صورت آزادانه و بدون هیچ  در روش فوق، خودروهاي الکتریکی می

در این روش، فرایند شارژ خودروهاي الکتریکی . شوند، بنابراین خودروها همانند سایر بارهاي شبکه رفتار خواهند نمود

به محض اتصال به شبکه آغاز شده و تا زمانی که باتري کامالً شارژ شود یا خودرو از شبکه جدا شود، بدون وقفه ادامه 

شود که هیچ  عالوه بر این، اگر قیمت برق در کل ساعات شبانه رو ثابت باشد، این نحوه شارژ باعث می. کندپیدا می

به عبارتی . ها را در ساعات کم باري شبکه شارژ کنند، وجود نداشته باشد مشوقی براي آنکه صاحبان خودروها، باتري

  .کم باري و ساعات پرباري وجود ندارددیگر، در این روش هیچ تفاوتی بین شارژ خودروها در ساعات 

بنابراین اگر ضریب نفوذ خودروهاي الکتریکی باال باشد، احتمال اینکه روش شارژ دلخواه باعث بوجود آمدن اختالل  

در این حالت، تنها راهی که براي جلوگیري از مشکالت ایجاد شده . در کارکرد عادي شبکه شود، بسیار زیاد خواهد بود

باشد که البته نیازمند  هاي شبکه براي تامین بار مورد نیاز خودروهاي الکتریکی می تقویت زیر ساخت وجود دارد،

  ].22[گذاري هنگفتی است سرمایه

  

  (MPT)١٢شارژ با تعرفه چند سطحی: ب

تواننددرهرزمانکهبخواهندخودروخودراشارژکنندوفرآیند  خودروهامیدر این روش نیز صاحبان 

شود،اماهزینهشارژدریافتیازصاحبانخودروهادرطول شبانه  اتصالبهشبکهآغازمیشارژباترینیزبهمحض

شود،بهاینصورتکهدر  دراینروش،قیمتبرقبهچندسطحمختلفتقسیممی.روزثابتنیست

اینروشدر .تردرنظرگرفتهمی شود هاپایین باري،قیمت هاباالترودرساعاتکم ساعاتپرباري،قیمت

خودروهاراازساعاتپرباریبهساعاتکم باریمنتقل می واقعباایجادیکمشوق،بهطورغیرمستقیمبارشارژ

موفقیتیاعدمموفقیتاینروشدرانتقال دادنبارشارژخودروهابهساعاتکم باري،کامالًبه تمایل .کند

ذکراین . داشتنیانداشتنصاحبانخودروهابرایپاسخ دادنبهتغییراتقیمتبرقبستگیدارد

وشنیزمی تواندبرایشبکه نکتهضروریاستکهاگرضریبنفوذخودروهایالکتریکیباالباشد،اینر

ایجادمشکالتجدیدیکند،چراکهباانتقالدادنبارخودروهابهساعاتکم باري،ایناحتمالوجوددارد کهیکپیکبارجدیددرساعاتکم 

  .باریبوجودآید

مشکلدیگریکههردوحالت شارژکنترل نشده 

توانندایجادکنند،آناستکهازآنجاکههیچعاملیبراینظارتبرفرآیندشارژخودروهاوجودندارد،  می

 .هایصاحبانخودروهاوجودنخواهدداشت هاومطلوبیت هیچتضمینینیزبرایتأمینمناسبنیازمندي

شود،میزان  بهعنوانمثال،ممکناستهنگامیکهیکخودروتوسطکاربرازتجهیزاتشارژجدامی

  .]22[انرژیالکتریکیدریافتیآنازمقدارمطلوبموردانتظارکمترباشد

  شارژ کنترل شده -2-7-2

دهدرراستاي رسیدنبهاهدافیکهبرایآنتعریفشدهاست،میزانتواناختصاصداده کنن یکعاملکنترلدر روش فوق 

                                                            
3 Dumb Charging
1Multiple Prices Tariff



اینروشبرخالفروششارژکنترل نشدهکهدرآن .کند هارابهطورمستقیمتعیینمی شدهبهخودروهایالکتریکی برایشارژباتري

فرآیندشارژباتریخودروهایالکتریکیبهمحضاتصالبهشبکهآغازوتازمانشارژ شدنکامل باتري 

شودکهخودروهاتنهادرفواصلزمانیمعینیکهتوسط کنترل  کند،باعثمی ادامهپیدامیخودروها،بدونوقفه

شود،شارژشوندولذاممکناستفرآیندشارژخودروهادرطیزماناتصالبه  کنندهتعیینمی

شارژکنترل .شبکهچندینبارمتوقفشدهومجدداادامهپیداکند

.انجامگیرد١٤یاغیرمتمرکز١٣تواندبهدوصورتمتمرکز شدهخودروهایالکتریکیمی

دراینروش، . بردارشبکهاست وشکنترلشارژمتمرکز،تنهایکعاملکنترل کنندهوجودداردوآنبهرهدر ر

گیریازیککنترل کنندهمرکزیبهتمامیخودروهاي  بردارشبکهیکاستراتژیسراسریرابابهره بهره

واضحاستکهروشکنترل . ]23[کند الکتریکیاعمالکردهوفرآیندشارژبهینهتمامیخودروهارامشخصمی

ادمحدودیازخودروهایالکتریکیدارایکاراییمطلوباستودرصورتیکهتعداد متمرکزتنهابرایتعد

  .خودروهاافزایشیابد،دریافتوپردازشحجمعظیماطالعاتتوسطیککنترل کنندهمرکزیبسیارمشکل خواهدبود

کنندهمحلیبه صورتسلسلهمراتبیبهجایاستفاده  روشکنترلشارژغیرمتمرکز،اینمشکلرابابهکارگیریتعدادزیادیکنترل 

دراینروش، کنترل . کند نترل کنندهمرکزي،برطرفمیازتنهایکک

کنند،بدینمعناکههرکدامازآنهاوظیفهکنترل  عملمی١٥هایمحلیبهعنوانگردآورنده کننده

هایازخودروهایالکتریکیرابرعهدهداشتهونقشیکواسطبینخودروهاوکنترل کنندهمرکزي  مجموع

بردارشبکهبهعنوان  بهرهکنندودیگرنیازینیستکهتمامیخودروهابهطورمستقیمبا راایفامی

  .]24[باشند می کنندهمرکزیارتباطداشتهباشند،بلکهتنهاباکنترل کنندهمحلیمربوطبهخوددرارتباط کنترل

ــدهمحلیهم    ــبکهتعدادزیادیکنترل کننـــــــ ــارژغیرمتمرکز،عالوهبربهره بردارشـــــــ بنابرایندرروشکنترلشـــــــ

  .هاباشندتواننددارایاهدافمتفاوتیبرایکنترلشارژخودرو وجوددارندکههرکداممی

  

  نحوه ارتباط بین خودروهاي برقی و شبکه  -2-8

هاي توزیع کنونی نیـاز بـه مطالعـه و بررسـی تـاثیرات      وري انرژي باال به شبکهفوذ گسترده خودروهاي برقی با بهرهن

سیسـتم  روند تدریجی افزایش حضور این خودروها ایـن فرصـت را بهـاپراتور    . حضور این خودروها برعملکرد شبکه دارد

. هـاي فنـی و اقتصـادي جلـوگیري نمایـد     ریزي از بـروز چـالش  هاي مناسب و برنامهدهد تا با ایجاد زیرساختتوزیع می

ــا   ــی ب ــاي الکتریک ــیخودروه ــد قابلیتاتصالبهشــبکه، م در . توانندبهدوصورتیابهصورتیکطرفهویابهصــورتدوطرفهعمل کنن

ــادالتتوان بصــورتیکطرفه G2Vتب
ــوا ١٦ ــیخودروهاازشــبکه فقطت ــت م ــد ن دریاف ــهو در کنن V2Gتبادالتدوطرف

ــالوه ١٧ ع

بار بـه شـبکه تـوان     توانندازتوانذخیره شدهدر باتریخودرو در زمان پیک برشارژخودرو،درصورتنیاز خودروهاي الکتریکیمی

  ]. 25[تزریق نمایند

ــا  ــورتدوجهته،هممیخودروهـــــ ــدوهممی درصورتاتصالبهشبکهبهصـــــ ــد  توانندبهعنوانباررفتارکننـــــ تواننـــــ

شــودتا  بینخودرووشبکهســببمی )خریدوفروشــانرژي(تبادالتــدوطرفهتوان .عنوانمولدتولیدتوان،بهشــبکهتوانتزریقنمایندبه

  . هایگرانترانرژیرابهفروشبرساندوکسب درآمدکند هایارزانتر،انرژیخریداریکردهودربازه خودروبتوانددربازه

تبادالتتوانبین تنظیمولتاژ،فرکانس،تامینرزروچرخـــــــــــــــــــان و اصالحاوجمصــــــــــــــــــــرفنیزازمزایای 

ــت. باشــــد خودرووشبکهودرجهتمنافعشــــبکهمی  .همچنینهموارکردنســــطحبار روزانهازدیگرتواناییخودرودرشبکهاســ

                                                            
2 Centralized
3 Centralized/Decentralized
4Aggregator
1 Grid to vehicle
2 Vehicle to grid



. دهــــد هایکلیخــــدماتو درنتیجهقیمتانرژیمشتریانراکاهشــــمی  عالوهبراین،تبادالتتوانبینخودرووشــــبکه، هزینــــه 

  .]25[یگزینیبرایذخیره سازهایانرژي باشدتواندجا اینقابلیتایستگاههایشارژ خودروهایبرقیدرمقیاسبزرگمی

  

  ]26[سایی و پرکردن دره در منحنی بار تاثیر خودروهاي الکتریکی برپیک -5-2شکل

  

ــادالت  ــتتبـ ــارکتخودروهایالکتریکیدربرنامه  .توانبینخودرووشبکهمعایبینیزخواهدداشـ ــزایش  V2Gمشـ ــث افـ باعـ

شود بنابرایناینامرباعثتحمیلهزینهبه صاحبان خـودرو   ها می باتريتعدادمواردشارژودشارژباتریآنها و تسریع مستهلک شدن 

ــی ــیوامکان  مـــ ــود کهبهمنظوربررســـ ــتفادهازقابلیت  شـــ ــاي الکتریکـــــی،   V2Gسنجیاقتصادیاســـ خودروهـــ

و چگونگی ارزیـابی اثـر   G2Vبنابراین،در اینپایان نامهفقطبهتشریححالت شارژ خودرو از شبکه .بایستدرنظرگرفتهشود می

  .گردد میاکتفا مذکور

(DG)منابع تولید پراکنده -2-9

تواندراهگشایبسیاریاز مشکالتدرزمینهانرژیبه  یابیبهینهآنهامی گیریازتولیداتتوانپراکندهدرسطحنفوذمناسبومکان بهره

اغلب . تولیداتتوانبهصورتمحلی،بهدلیلنزدیکیبامصارفانرژي،سببکاهشتلفاتشبکهخواهندشد .شمارآیند

اي  بنابراین،هزینهسوختدراینتولیدات به طور قابل مالحظه. برند انرژیتجدیدپذیربرایتولیدتوانبهرهمیتولیداتپراکندهازمنابع

درمقابل،توانخروجیتولیدات . گذاریبرایاینتولیداتحائزاهمیتاست یابدوتنهاهزینهسرمایه کاهش می

قراردارند باشندواغلبزمانیدراوجتولیدخود بینینمی پراکندهبخصوصتولیداتتوانتجدیدپذیرقابلپیش

  .باشد و همچنین افزایشنفوذاینتولیداتنیزمشکالتیرابرایشبکهبه همراه خواهدداشت کهمصارفانرژیدرکمینهمقدارخودمی

. آید محیطیوافزایشمصارف انرژیدرصنعتبرقبهشمارمی هایزیست حلنوینبرایکاهشآالیندگی استفادهازتولیداتپراکندهیکراه

)) 3-2(مانند جدول (شان  توانیمآنهارابر اساسظرفیتتولیدتوان تولیداتتوجهکنیممیاگربخواهیمبهطوردقیقبهایننوعاز

. بندیکنیم برداریایننوعتولیداتتوان، آنهارادسته ویابراساستکنولوژیبکاررفتهدرساختوبهره

درعینحاالگربخواهیمیکتعریفعمومیبرایایننوعازتولیداتتوان داشته 

  .رسد ترین تعریفبهنظرمی یمبهمصارفانرژیمتصلهستند،مناسبباشیم،واحدهایتولیدکنندهتوانکهبهطورمستق
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Abstract
Research Aim: Given the growing advancement of human society and that vehicles are an integral pillar 
of human life, the existence of solutions to reduce the negative effects of these devices is important in 
all aspects of human life.Because most of the vehicles supply their energy from fossil fuel sources, they 
have many problems, such as greenhouse gas emissions, high price fluctuations, and their 
termination.Now with the advent of science and the seriousness of the problems of fossil fuels, there are 
methods to solve this problem, one of which is electric vehicles. Therefore, paying attention to the 
effects of these cars on the distribution network is very important.
Research method: Since these vehicles are added to the distribution network as a new and important one, 
they will naturally offer a new pattern of consumption.The main effect of electric vehicles on 
distribution networks is the power quality problems such as voltage profile.Simultaneous charging of a 
large number of these vehicles, especially at peak hours, will increase the network's peak load as a 
result of increased network losses and, ultimately, severe voltage drop across the network.In the case 
that there is no control over the automotive charging process, the car starts charging directly behind the 
power socket, therefore, the battery is charged with the highest charging rate within a certain amount of 
time. this new time at a common home, It is matched to the home-time courier and there fore increases 
the home-pay rate; therefore, it seems that it is possible to install an independent controller at home in 
order to transfer the load from electric vehicles to low load times. Simulations of the proposed control 
system were carried out in matlab simulink environment. Various scenarios include charging cars 
accidentally, only considering the needs of car owners, charging cars accidentally at non-peak hours 
and charging cars using an optimized PID controller.
Finding: Random and simultaneous connection of a large number of electric vehicles into the network 
and uncontrolled charging causes a sharp drop in the distribution network voltage. This proved the 
importance of controlling the charge of electric vehicles. Also, the proposed charging control system for 
electric vehicles, Avoid the high voltage drop in the shaft of the system and the negative effects of 
simultaneous charging of a large number of vehicles are eliminated. The use of the proposed control 
method will slow down the recharging of electric vehicles and prevent an increase in the power of 
electric vehicles, resulting in a peak demand reduction, improved voltage profile and reduced power 
loss.
Conclusion:Using the proposed control method, it makes the charging of electric cars slower and it 
prevents increasing the power of electric cars resulting in reduction of demand peak, improving the 
voltage profile and reducing the active power losses. the results show the good performance of the 
proposed controller.

Keywords: Electric Vehicle Charge (EV), PID Controller, Optimization, Voltage Profile
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