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یکی از خطاهایی که عامل خاموشی کلی در سیستم توزیع است خطا در پست فوق توزیع و یا نقطه اتصال سیسـتم انتقـال   :هدف

 عنـوان  بـه هـاي الکتریکـی   ریزي شارژ و دشارژ خودروهاي الکتریکی، مکان و اندازه مناسب پارکینگبرنامه.باشدتوزیع میبه شبکه 

کـه در طـی آن بتـوان     نمایـد  مـی منبع ذخیره پراکنده انرژي براي تزریق انرژي به شبکه هوشمند پس از خطا، پتانسیلی را ایجاد 

  .توان پارامترهاي شبکه را در سطح مطلوبی حفظ کردب زمان همکمترین ریزش بار را داشت و 

توان منابع الکتریکی در موقعیت جغرافیایی موردنظرکـه شـبکه    HOMERافزار نرمدر این طرح، با استفاده از :شناسی پژوهش روش

افـزار  نرمسپس سیستم پس از خطا با استفاده از .است شده محاسبهجزیره آلنگدو کره جنوبی است، تحت شرایط عادي  شینه 12

GAMS و الگوریتمSBBاست شده سازي مدل.  

 ینتـأم هاي الکتریکی  و میزان انقطاع منابع پراکنده تحت توابع هدف شـامل تلفـات، تـوان    مکان و اندازه بهینه پارکینگ:ها یافته

  .است شده تعیینو کیفیت ولتاژ،  نشده

تحـت توابـع هـدف تقاضـاي تـأمین نشـده و کیفیـت         شده ارائهروش  ییکارادهنده نشانسازي نتایج حاصل از شبیه:گیري نتیجه

  .استولتاژ

  .پارکینگ خودروهاي الکتریکی،تخصیص خودروهاي الکتریکی،ايحالت جزیره،ترمیمی_خود:هاي کلیدي واژه

  

  





  مقدمه- 1-1

مشــترکینو هایتوزیعانرژیالکتریکیمحلتالقیدراینمیان،شــبکه. آیــدمیحســاب بهکشــوریکترینصنایعصـنعتبرقیکیازحیاتی 

ــنعتبرق ــرفواشکاالتسیستمتوزیعدراینصنعت،ازدیدباشد یمصـــ ــدکنندگان مصـــ . ،مشکلکلیهصنعتبرققلمدادخواهدشـــ

ــعهروزافزون،عدمپیش ــحیحاینروندوعقبتوســــــــــــــــــــــــــــــــــ بینیصــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــت ــی. ماندگیتکنولوژي،هموارهمشکالتیرادرسیستمتوزیعانرژیالکتریکیبههمراهداشتهاســـــــــــــ -بررســـــــــــــ

ــانها ــتکه،دهنده نشـــــــــ ــی90ایناســـــــــ ــتمتوزیعمربوطمیهایمدرصدخاموشـــــــــ شترکینبهسیســـــــــ

. توزیعبسیارضروریاســــــــــــــــــــــــــــتیها شــــــــــــــــــــــــــــبکهشوند،لذاارزیابیوبهبودقابلیتاطمینان

-ودســــــــــتگاهیخانگ لوازم،درطولسهدههگذشته،مصرفبرقتوســــــــــط1طبقادارهاطالعاتانرژیایاالتمتحــــــــــده

. شدهاســــــــــــــــــت دو برابرتقریبامتحــــــــــــــــــده  یاالتاهایالکترونیکیمشتریانمســــــــــــــــــکونی 

. دهــد یمراافزایشــاعتماد قابلایلنقلیهالکتریکیومعرفیلوازمجدید،درحالحاضــرنیازبهبرقهوشمند،رشدوسیها تلفنسرازیرشــدن

نیست،زیراتعدادقطعیمشتریاندرحاالفزایشاسـتوقابلیتاط یدوارکنندهامقدرت،های یستمسازسویدیگر،آماردرموردقابلیتاطمینان

  . یابد یمکاهشهرسال٪2یباًتقرمینانشبکهآمریکا بهمیزان

نـی مناسـب و   خطا، کلیـد  یابیمکان: از سوي دیگر در شبکه سنتی به دلیل دستی بودن مراحل رفع خطا که شامل

اولویـت  . باشـد تعمیر و بازیابی محل خطا است، سرعت در بازیابی خطـا نسـبت بـه شـبکه هوشـمند بسـیار کمتـر مـی        

 در نظـر برق یـا همـان منطقـه خطـا بـا      اي بیهوشمند، کمینه کردن این زمان با توجه به کمینه کردن باره يها شبکه

شبکه از قبیل مسدود نشدن خط پشتیبان و تعیین راهبردي براي ایجاد رضایتمندي در مشترکان  هاي یتمحدودگرفتن

رسانی است، کـه نیازمنـد   شبکه برق هاي یتاولوبنابراین هوشمند سازي شبکه توزیع یکی از . با توجه به اولویتشان است

  .، تا هدف اصلی شبکه توزیع برآورده گرددباشد یمکه از شکل سنتی آن بازآرایی شب

خودکـار و تحـت    صـورت  بـه رفـع خطـا    سازوکارکه در پاراگراف قبل توضیح داده شد در شبکه هوشمند،  طور همان

 یتـوجه  قابـل به طور  تواند یمشبکه  تیارتقاء و تقو. شودمی پذیرد، که خودترمیمی نامیدهاتوماسیون خاصی صورت می

-به خصـوص در شـبکه   ،ردبب نیاز برا زاتیبه طور کامل خطر شکست در تجه تواند نمی، اما دهدکاهش را  فرکانس قطع

باشند، که به ایـن  می و طوفان لرزه ینزممانند  یعیطب يایبال که با توجه به منطقه جغرافیاي خود در معرضعیتوز يها

هـاي  بنـابراین، اپراتـور  . نیز در نظر گرفتـه شـود   ها آنکه باید مدل احتمالی شود، وقایع عدم قطعیت در شبکه گفته می

و شدت وقفه در خدمات را نسبت به زمان وقوع کـاهش دهنـد و ایـن مسـائل بایـد توسـط        زمان مدتشبکه توزیع باید 

ارد کـه بایـد   هاي سالمی با بارهاي حساسـی وجـود د  از طرفی در منطقه خطا شینه. هاي خودترمیمی رفع گرددویژگی

ــابی   ــان بازیـ ــا آنزمـ ــا    هـ ــود تـ ــه شـ ــرکمینـ ــرقتر یعسـ ــد دار بـ ــی  . گردنـ ــان مـ ــیت نشـ ــن خاصـ ــد ایـ دهـ

موضوعقابلیتاطمینانبسیارپیچیدهاستودررابطهباآنبایدهمهمباحثاعمازدردسترسبودنانرژي،تکنولوژیوتعداددفعاتقطعوبسیار

  .قرارگیرندمدنظریازفاکتورهایمهم نظیر مسائل پایداري ولتاژ و فرکانس، تلفات ودیگر

م یسـت ساز آن، شده خواستههداف اام انجسیستم در  یکانایی ومیزان وت عنوان بهیلکطور بهتوان قابلیت اطمینان را می 

 .تعریــــــــــــــــــف نمــــــــــــــــــود نــــــــــــــــــیمعی زمــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــدتدر 

ــهامروزه ــورمنابعتولیدپراکندهخصوص ب ــایبرقی٢باحض ــ٣وپارکینگخودروه ــت ای یژهواینموردازاهمیت ــده اس . برخوردارگردی

ــتمستمامیمطالعاتمیدانیدر ــدمیزانقابلیتاطمینانموردآنالیزقرارگیردهای یســــــــــــــــ . قدرتهموارهبایــــــــــــــــ

بــا توجــه بــه مطالــب     .جدیبهسیســتمالکتریکیواردکند های یبآســعدمرضایتمشتریانوهمچنینتواند یمزیرااینمســئله

                                                                                                                                                                
1 EIA
2Distributed Generations
3Parking LOTs



  ايدر حالت جزیره هاي الکتریکی جهت بهبود قابلیت خودترمیمی شبکه هوشمندتخصیص پارکینگ  2

ــه ــدهم ارائـــــــــــــ ــوان یشـــــــــــــ ــه   تـــــــــــــ ــت کـــــــــــــ ــه گرفـــــــــــــ نتیجـــــــــــــ

ومیزانرضایت،تمایلواعتمادمشتریاننسبتبهسییافتهکاهشوتجهیزات،هزینهتعمیراتها یخاموشباافزایشقابلیتاطمینانشبکهمیزان

برق و هم از دید مشتریان امـري   يها شرکتبنابراین افزایش قابلیت اطمینان شبکه هم از دید . شود یمستمتوزیعبیشتر

.باشد یمضروري و حیاتی 

  ضرورت پژوهش- 1-2

 تیـ قابل شیو افـزا  یکـ یالکتر يانـرژ  یکـاهش مشـکالت حاصـل از قطعـ     ایرفع و  يبرا ریاخ انیمتخصصان در سال

، شبکه توزیع کوچکی است کـه بـا داشـتن اجزائـی نظیـر منـابع تولیـد        شبکه یزر.را ارائه داده اند ها شبکه یزر،نانیاطم

، )هـاي الکتریکـی  خازن، چرخ طیار، پارکینـگ (ساز انرژي پراکنده ، منابع ذخیره)و یا تجدیدناپذیر یرپذ یدتجد(پراکنده 

تعداد . و متصل به شبکه سراسري است)) 1-1(شکل (اي بارهاي الکتریکی و حرارتی قادر به فعالیت در دو حالت جزیره

در  هـا  آنو مـدیریت انـرژي    يبـردار  بهـره ، موجـب پیچیـدگی   ها شبکه یزردر  یزير برنامه قابلهاي آوريتجهیزات و فن

  .هاي سنتی شده استمقایسه با شبکه

ــر تشویقشـــــــــــــــــوند، ونقل حمـــــــــــــــــلبرقوهای یســـــــــــــــــتمسهادرPEVاگـــــــــــــــ

یها برنامهعالوهبراین،.یابد یمهواکاهشهای یندهآالحتراقوانتشاریرقابالغکاراییسیستموشرایطعملیاتی،مصرفانرژیبرافزایشعالوه

ــخگوییبار ــت که٤پاســــ ــه،یکیازعناصرکلیدیدرمسیرتوسعهپایداراســــ ــعفیکیازعنوان بــــ ــخگویی ها ضــــ یپاســــ

هـاي الکتریکـی در پاسـخگویی تقاضـا و     امروزه نقش پارکینگ. بربرق استیرگذارتأثواعتماد قابلبازارهایبرایدستیابیبهبار

  .باشد یمشرایط خطا نیز از دیگر نقاط قوت و دالیل گسترش این تکنولوژي 

ش تواند تبـدیل بـه یـک چـال    حال این فرصت براي ارتقا قابلیت اطمینان با توجه به حضور خودروهاي الکتریکی می

تواند به عدم توانایی سیسـتم در  اگر به شکل مناسبی مکان تجمیع کننده خودروهاي الکتریکی تعیین نگردد، می. گردد

پاسخگویی به شرایط خطا، عبور توان مورد نیاز تأمین بارها در شرایط اضطراي، از خطوط پرتلفات، و یا تـأثیر نـامطلوبی   

  .بر کیفیت ولتاژ را نتیجه دهد

فوق ارائه گردید، قابلیت اطمینان یکی  يدربندهاسیستم برق امروزي و ریزشبکه  در موردتوضیحاتی که با توجه به 

هاي پاسخگویی بار و وجود اسـتراتژي  از عناصر مورد توجه و توقعی است که باید ارضا گردد، که این امر به واسطه برنامه

.است تأمینهاي مناسب خودترمیمی قابل 

  
(a)  

                                                                                                                                                                
4Demand Response Programs

شبکهسوییچ

سازهاذخیره منابع تولید پراکنده

بارها

شبکه تحـت شـرایط   

عادي



  3  مقدمه و هدف

(b)

  یخارجیخطا(b)عادي  طیتحتشرا(a)زشبکهیر -1-1شکل 

فرکـانس قطـع را    یتوجه قابلتواند به طور هاي در دسترس کاربر میبا توجه به رشد تکنولوژي ارتقاء و تقویت شبکه

هاي توزیع که بـا  به طور کامل خطر شکست در تجهیزات را از بین ببرد، به خصوص در شبکه تواند نمیکاهش دهد، اما 

باشـند، کـه بـه ایـن وقـایع عـدم       و طوفان می لرزه ینزمتوجه به منطقه جغرافیاي خود در معرض بالیاي طبیعی مانند 

هـاي شـبکه توزیـع    بنابراین، اپراتور. نیز در نظر گرفته شود ها آنشود، که باید مدل احتمالی قطعیت در شبکه گفته می

رفع خطـا   سازوکارکه در شبکه هوشمند، . و شدت وقفه در خدمات را نسبت به زمان وقوع کاهش دهند زمان مدتباید 

هایی که به منظور دستیابی به ایـن مهـم    پذیرد، مجموعه فعالیتخاصی صورت می اتوماسیونخودکار و تحت  صورت به

 یـابی مکـان خودترمیمی شبکه شـامل  .شود پذیرد، تحت عنوان خودترمیمی بیان می صورت می هاي هوشمند در سیستم

. باشد می خطا،کلیدزنی و بازیابی

-گیرد سـرویس اي قرار میهنگامی که ریزشبکه به علت خطا در نقطه اتصال خود با شبکه انتقال، در وضعیت جزیره

یداري سیسـتم و در نتیجـه قابلیـت اطمینـان سیسـتم در معـرض       به عبارت دیگر پا.شوددهی به بارها دچار مشکل می

دهـی بـه بارهـا را تـا     توان سـرویس مناسب خودروهاي الکتریکی موجود می یابیمکانگیرد، که با کاهش شدید قرار می

فنی اسـت و اهـداف    يها مشخصهدر هنگام خطا هدف اول بهبود . زمان اتصال نقطه مشترك به شکل مناسبی ادامه داد

همچـون  ین مورد صورت پذیرفتههاي گذشنه در ادر تحقیقاتی که در سال. توانند قرار گیرندقتصادي در مرتبه دوم میا

خودروهـاي الکتریکـی    یابیمکانهاي قابلیت اطمینان و تلفات به با استفاده از توابع هدف اقتصادي بر پایه شاخص ]1[

در این مطالعه سعی گردیده بـا توجـه بـه    . به بارها در طی زمان بازیابی نقطه مشترك پرداخته است دهی یسسروبراي 

هـاي اقتصـادي را بـراي    هاي قابلیت اطمینان و شاخصمرور خواهد شد، پرکاربردترین شاخص 2مطالعاتی که در فصل 

به بارها تداوم  دهی یسسرود مکانی خودرو به توابع هدف انتخاب و با در نظر گرفتن بع عنوان بهنمودن طرح  پذیر یهتوج

.بخشد

هاي پژوهشاهداف و نوآوري- 1-3

سازها را شاهد هستیم که از یک سـو سیسـتم بـرق را بـه     امروزه تغییرات زیادي را در منابع تولید پراکنده و ذخیره

ورهـاي تجدیـد سـاختار    محکشد و از سوي دیگر رضایت بیشتر مشترکان برق را به همراه دارد و تبـدیل بـه   چالش می

باشـند کـه   هاي تأثیرگذار نوین خودروهاي الکتریکی مییکی از تکنولوژي. اندگردیدهبلند مدت  يها افقصنعت برق در 

سطح قابلیت سیستم و مزایایی مثبتی در خـودترمیمی را بـه    باال بردنتغییرات در عملکرد هوشمند و کیفیت زندگی و 

شبکهسوییچ

سازهاذخیره
منابع تولید پراکنده

بارها

شــبکه تحــت شــرایط   

ايجزیره



  ايدر حالت جزیره هاي الکتریکی جهت بهبود قابلیت خودترمیمی شبکه هوشمندتخصیص پارکینگ  4

  .کندرفتار می تر مناسبدتر و نمودند، در نتیجه سیستم کارآمفه شبکه توزیع هوشمند اضا

بـه بارهـا در هنگـام     دهـی یسدر سـرو  یکـی الکتر يخودروها ینگپارک یابیجا ینهنقش به یمطالعه به بررس یندر ا

یتابع هـدف فنـ   یفتعر کند،یمطالعه دنبال م ینکه ا یدو هدف مهم. شودیپرداخته م یرخداد خطا در شبکه باالدست

تـراکم  توجـه بـه   بـا   هایننسبت به ش هاینگپارک کانینشده و تلفات است و در نظر گرفتن بعد م یعتوز يکه شامل انرژ

علـت کـه در    یـن بـه ا  .و اهداف پر تکرار و مهم در مقاالت است یطاز شرا یکیافت ولتاژ  مسئلهتلفات و . است هاخودرو

 هـاي ینـگ پارک یصتخصـ  یـت هـدف مطالعـه در نها  . باشـد یراکتانس خطوط نسبت به مقاومت کمتر مـ  یعتوز یستمس

 رودیکه انتظار مـ  هایی ينوآورکه  .باشد یماییرهشبکه هوشمند در حالت جز یمیخودترم یتقابل دجهت بهبو یکیالکتر

شـامل تلفـات، انـرژي تـأمین نشـده و       توابعفنیزمـان  همشامل درنظر گرفتن  یرگذارندتأثیبه شکل مثبت دهییسدر سرو

با استفاده  کارینا. استسازي سیستم تحت شرایط زمان حقیقی  یهشببراي  HOMERافزار نرماستفاده از و ت ولتاژ کیفی

  .مقدور گردیده استGAMSرد سازيینهاز به

  طرح کلی پایان نامه- 1-4

کارهـاي  یکـی از راه . عرضه صنعت برقباچالشهایمهمیدر حوزهانرژي،زیستمحیطی،امنیتوقابلیتاطمینانی مواجهاسـت 

ــت   ــی اســ ــاي الکتریکــ ــتفاده از خودروهــ ــبکه، اســ ــرایط شــ ــود شــ ــایلنقلیهالکتریکی. بهبــ ــالوســ قابل اتصــ

)٥
PEVs(،بهراحتیبهشبکهدسترسیداشتهباشــــــــــــــــــــــــــــــــند و توانند یمــــــــــــــــــــــــــــــــ

در هــابررسـی مثال،عنوان بــه.هوشمندمحسوبشـوند یها شــبکهدرشده یعتوزوانرژیسـازی  یرهذخیــها دسـتگاه جزءمهمیازعنوان بـه 

مختلفایدهخدماتمبتنیبرباررابرایدسترسیبهتولیدانرژیمتنوعازمنابعسـبز هایتوان به صـورت  رسالاتوانایی ویآور جمعچگونگی

  .را ایجاد نموده استPEVوشارژ و دشارژهوشمند) مانندبادوخورشید(

هـاي الکتریکــی  تعیـین مکــان و انـدازه بهینـه پارکینـگ     برايسـازی  ینـه بهاینپایاننامهعمدتاًبررویایجادچارچوبهـدف  

و تأمین کفایت شبکه توزیـع  دهی جهت بهبود سرویسسازی ینهبهشارژ و دشارژوسایلنقلیهالکتریکیبااستفادهازییزر برنامهو

.استشده دادهنامهبهصورتزیرشرحمحتویاتپایان. خودترمیمی بارویکردهایفنی است فرآینددر حین 

بر منابع تولید پراکنده خواهد شد و در انتها مروري  نگاهی یمنو  شبکه یزردر ابتدا خودروهاي الکتریکی،  2در فصل 

مراتب  3در فصل . شده است مسئلهو نگاهی به توابع هدف مقاالت مرتبط و شرایط حل  گرفتهبر سیر مطالعاتی صورت 

بـر روي شـبکه نمونـه     هـا حالـت بـه مباحـث عـددي و اسـتفاده از      4فصـل  . شـود و ساختار کلی تحقیق شرح داده می

  .نتایج حاصل از تحقیق و پیشنهادات براي کارهاي بعدي بیان گردیده است 5و در فصل  دهش گنجانده
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  مبانی و پیشینه تحقیق-22

  مقدمه- 2-1

ه به علت ساختار سلسله مراتبی، شبکه برق موجـود از  الوعه ب. باشدشبکه برق فعلی ذاتاً داراي ارتباط یک طرفه می

سیســتم قــدرت   یها بخشهمهداراي بیشترین درصد تعداد خاموشی بین توزیع شـبکه . بردخطاهاي سلسلهوار رنج می

خطاهـاي شـبکه توزیـع بـه دو دسـته عمــده       . افتد یماتفاق ایـن بخـش  درها درصد کل قطعی 80که  يا گونه به.است

درصـد   20درصـد خطاهـاي گـذرا و    80شـود کـه از ایـن میـزان حـدود خطاهـاي گـذرا و خطاهاي دائم تقسـیم مـی

بـوده و در برخـی مـوارد     بـر  ینههزبسیار شبکه برق فعلی  باوجوداز خطاها  حاصلت المشکرفع  .باشدخطاهاي دایم می

هاي برق فعلی و مدیریت بهتـر و کارآمـدتر سیسـتم    ت شبکهالرفع مشک باهدفشبکه هوشمند ، . باشد یمحل  غیرقابل

بـرق فـراهم    هـاي تجهیزات را بـراي شـرکت   لحظه به لحظهها امکان پایش کامل و کنترل این شبکه. قدرت مطرح شدند

برداري سیستم قـدرت را بهبـود ببخشـد و امکـان اسـتفاده      ها کنترل و بهرهرود که ایجاد این شبکهانتظار می. ندنکمی

و بازگشت سریع به شرایط مطلـوب،   ٦شبکه هوشمند باید قادر به ترمیم خود. گسترده از تولیدات پراکنده را فراهم کند

هـاي جدیـد جهـت    همچنین شبکه هوشمند گردانندگان خود را در جهت یـافتن راه . ، باشدیجادشدهابا وجود خطاهاي 

  . ت اقتصادي انرژي در سیستم قدرت، یاري خواهدکردالانجام مباد

هاي جدید به فرصت مبـدل شـود،   تواند به واسطه تکنولوژيدر نتیجه یکی از نقاط ضعف شبکه توزیع کنونی که می

یکـی از ایـن   . ، اسـت داردهایی که رضایت مشتریان را در سطح مطلوبی نگه میصقابلیت اطمینان و بهبود بخشی شاخ

هاي مناسـب نـه تنهـا    با در نظر گرفتن استراتژي .خودروهاي الکتریکی است ،قرارگرفتهیها که مورد توجه زیادتکنولوژي

هـاي  ده در انـواع برنامـه  فرصـتی بـراي اسـتفا    بـه آورد بلکـه تبـدیل   در شبکه به وجـود نمـی   بار اضافهمشکلی از لحاظ 

تـر بـه   مناسـب  دهی یسسرواي شدن براي ریزشبکه هم در لحظه جزیره. شودپاسخگویی بار و شرایط بحرانی تبدیل می

ـ بارهاي حساس خود و چه در زمان متصل به شبکه و در زمان اوج مصرف براي مسطح نمودن منحنی بار می از آن  دتوان

  .استفاده نمود

به بیان مفاهیم ریزشبکه، منابع تولید پراکنده و خودروهاي الکتریکی پرداختـه خواهـد شـد، کـه      در این فصل ابتدا

بـر   شـده  انجـام در انتهاي فصل نیز مروري بر مطالعـات  . عالوه بر مفاهیم سعی بر ایجاد فضاي شناختی بهتر شده است

  .است شده مطرحروي این مباحث 

ریزشبکه- 2-2

:ریزشبکهرا بدین صورت تعریف کرده است) DOE(متحده  یاالتا يوزارت انرژ

دهـد  یارائه م یمحل یکشش يبا بارها) DER(پراکندهیساز منابع انرژ ی،یکپارچهمحل يشبکه انرژ یک، ریزشبکهیک"

 ینـان اطم یـت از قابل یسـطح سفارشـ   یـک ارائه  يبرا يعمد ايیرهدر حالت جز یابا شبکه  يتواند به صورت موازیکه م

بـا   ییهـا  مکانبه کاربرد در  یازن یکپارچهیشرفته وپ یعتوز یستمس ینا. شدشبکه با خطاهايبه  یريپذ فانعطایتباالو قابل
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 يو توسـعه اقتصـاد   یبحران يحفاظت از بارها يو برا بوده از راه دور يها مکاندر  یلتحو یابرق و ینتام هاي یتمحدود

  ]2[".شوداستفاده میحساس 

:است شده ارائهریزشبکهمتفاوت از  یکم یفتعر یک) CRS(کنگره  یقاتیاز خدمات تحق یگرد یدر گزارش

 یـک توانـد  یمـ  یـن مثال، ا عنوان به. است که مستقل از شبکه برق است یمحل یابرق کوچک  یستمهر س ریزشبکه"

بخار را از آب مـورد اسـتفاده    یاو آب گرم  توانکه (یعیموتور احتراق گاز طب یکبر اساس  یبیترک توانگرما و  یستمس

سـوخت اسـتفاده    يسـلول هـا   یریاپـذ  یـد تجد يها يانرژ یزلی،د يژنراتورها یا، )یعیگاز طب ینخنک کردن تورب يبرا

 هـاي  یگـاه پا، هـا  کارخانـه ، هـا  یمارستانببرق مراکز داده، کالج ها،  یازهايخدمت به ن يتواند برایم ریزشبکهیک. کند یم

  ]3[".یردمورد استفاده قرار گ) "روستا توان"مثال،  عنوان هب(کل جوامع  ییانظام

  :عبارتند از ریزشبکهیدیکل يها یژگیو

شبکه به متصل  یرهیادر هر دو حالت جز یاتعمل.  

 شده کنترلشرکت واحد  یکعنوان بهریزشبکهارائه  

برق مشترك یدمتصل شده و منابع تول ياز بارها یبیترک  

یینها يکاربردها يبرا یناناطم یتو قابل توانیفیتارائه سطوح مختلف ک  

یستمس يکل انرژ یازهايانطباق با ن يبرا شده یطراح

ــالش  ــی از چ ــرویس یک ــبکه س ــاي ریزش ــت    ه ــار اس ــه ب ــان ب ــل اطمین ــب و قاب ــی مناس ــدمنابعانرژی. ده -تجدی

بــــــا ها آنبااینحال،ادغامــــــ. دهــــــی بــــــه بارهــــــاي ریزشبکهاســــــتراهحلکلیدیبرایمشکلســــــرویسپذیر

ــبکه ــدان  یها شــــــــ ــطحباالیتوزیعمنابعانرژیو فقــــــــ برقموجودیکمجموعهجدیدازموانع،مانندتناوبتولید،ســــــــ

ــاتوجودالگوریتمهایکنترال ــده ثبــــــــــــــ ــیبرایمدیریتروبهشــــــــــــــ ــودرو مــــــــــــــ . شــــــــــــــ

آیندهنیزنیازبهنظارتوتکنولوژیکنترلبرایکایها نسلعالوهبردسترسییکپارچهازانرژیهایتجدیدپذیر،ایجادیکشبکهبرقپایداربرای

  .شوددر بخش بعد به بررسی منابع تولید پراکنده پرداخته می .زیدر بحث از دستدادنانتقال داردهشانتشارتولیدمرک

  )μgrids(واقعیریزشبکه -1- 2-2

-ریزشـبکه بسیاریازمعروفترین. اسـت  )PCC(ازیکنقطهاتصالمشـترك تر یینپـا ومعموالتوانایی عملکرد مستقل را دارد 

. دنبهطورمنظمبهفناوریفعلیوساختارنظارتیمابسـتگیدار ها آن،زیراتندقابـل تصـور هسـ   بهراحتییژهو هابه آن. ایننوعهستندها

ــتمقدرتدر ــددرستهمانطورکهیکمشتریسنتیدراستفادهازسیسـ ــراف داردمترهر بعـ ــا این ،ي انحـ ــدودامـ ــدر  یتمحـ هایـ

  .ازایننوعباشدریزشبکهبسیاریازگسترشاولیهتکنولوژیرود یمبههمیندلیل،انتظار. استکم شدهنسبتاμgridخاصیت

  (mgrids)شبکهیلیمیاها شبکهریزمجموع-2- 2-2

فقط اساسـا ها آنمتفاوتنیسـتند، μgridsازهـا  آندرحالیکهازلحـاظفنی، .شده استشاملیکبخشازشبکهتنظیممیلی شبکه

ــتنداز ــن علتدیدگاهمدلنظارتیوتجاریمتفاوتهســـ ــه ایـــ ــ، بـــ ــاملها آنکهـــ ــوند یمزیرساختابزارهایسنتیراشـــ . شـــ

ــتکهتنظیماتابزاربهطورقابلتوجه ــش دارد ینتیجهاینویژگیایناســـــــــــــــــــــــــــ . نقـــــــــــــــــــــــــــ

  .بایددرکدباشدستقرابایدباکدهایموجودمطابقتداشتهباشدیامحالmgridبهعبارتدیگر،هر

  DER (vgrids)مجازيهایشبکهریز-3- 2-2

ــز   ــبکهریــــــــــ ــا شــــــــــ ــازي هــــــــــ ــایتي مجــــــــــ ــمیرا چندینســــــــــ -پوششــــــــــ

ــبکه ــدعنوان بهدهند،اماهماهنگشدهاندتابتوانندبهشـــــــــــــ ــوندشده کنترلیکواحـــــــــــــ . ارائهشـــــــــــــ

  .یاچندجزیرههماهنگعملکندشده کنترلیکجزیرهعنوان بهففوق،سیستمبایدبتواندتوجهداشتهباشیدکهبرایمطابقتباتعری
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  )rgrids(قدرتازراهدوریها ستمیس-4- 2-2

اي جزیرهقـدرت های یسـتم ساز دید تکنولوژي مشـابه  ستند،شدهنیمتصل-قدرتازراهدورقادربهاستفادهازشبکههای یستمس

  .شوندیاد می ها شبکهریزعنوان بهمعموالها آنآنقدرنزدیکاستکهازنقطهنظرپژوهشی،. نزدیکبههموابستههستندشدهو

  منابع تولید پراکنده- 2-3

کـه از آن اسـتفاده    ییدر جـا  یـا را در آن و  انرژي الکتریکیاشاره دارد که  یمختلف يها يبه تکنولوژ تولید پراکنده

سـاختار واحـد    یک،ممکن است تولید پراکنده. یبیترک توان و حرارت و یديخورش يهاکند، مانند پانل میید، تولشود یم

 یـا ودانشـگاه بـزرگ    یایک،  ینظام یگاهپا یکبزرگ،  یصنعت یساتتأسیکداشته باشدمانند  وکار کسبیاخانه  یکمانند 

-یمـ  شده یعتوزید، تولشود یمکم ولتاژ برق متصل  یعکه به خطوط توز یهنگام. باشد ریزشبکهیکاز  یممکن است بخش

 یعو کاهش تلفات برق در خطوط انتقال و توز یاضاف یانپاك و قابل اعتماد به مشتر يروین یلاز تحو یبانیتواند به پشت

  .کمک کند

  هاي منابع تولید پراکندهتکنولوژي-1- 2-3

منـابع  ) IEA(يانـرژ  المللـی  ینببه گفته آژانس . کنند یماستفاده  یرپذ یدتجد ياز منابع انرژ ها يآور فناز  یاريبس

 یـروي ن ید،گرمـا و نـور از خورشـ    هاي آنکه نمونه، شود ینمیهتخل یطورکل بهمنابع است که  عنوان بهیرپذ یدتجد يانرژ

  . است ]4[گرمایی ینزمو حرارت  یانوساق ي، سقوط آب، انرژ)توده یستز(یندهباد، ماده آال

  دپراکندهیتولبندي منابع دسته-2- 2-3

  :]5[ي کرد بند دستهمنابع تولید پراکنده را از سه دیدگاه میتوان 

بر اساس توان

مسکونی، تجاري و صنعتی(بر اساس کارکرد(  

  بر اساس توان-2-1- 2-3

 یـع شـبکه توز  یطبـه شـرا   یبسـتگ  یـاز حداکثر امت یرا، زکند ینمیفرا تعر یدمنبع تول يبند رتبه، پراکندهیدتول یفتعر

 یـر ز هاي يبند دسته. مناسب است پراکنده توانیدتول يبند دستهیوجود، برا ینمثال سطح ولتاژ با ا عنوان بهدارد،  یمحل

:شوند یمیشنهادپ

1: تولید پراکنده میکرو 5Watt kW�  

5: تولید پراکنده کوچک 5kW MW  

5:  تولید پراکنده متوسط 50MW MW

50: تولید پراکنده بزرگ 300MW MW  

  یدر بخش مسکون-2-2- 2-3

  :عبارتند از ینمشترک ید پراکندههاي تول سیستم 

یديخورش یکفتوولتائ يها پانل  

کوچک يباد يها توربین  

با گاز یعیسوخت طب يها سلول  

کنند کار می یزلسوخت د ینیاکه معموال توسط سوخت بنز ي،اضطرار یبانپشت ژنراتورهاي.  



  .یدپراکندهتول يآورفن- 1-2جدول 

  نوع سایز هر مدل  تکنولوژي

TMW400-35گاز چرخه طبیعی 

  MW10-kW5  موتور احتراق داخلی

  MW250-1  توربین احتراق

  MW1-kW35  یرپذ یدتجدمیکرو توربین 

  MW100-1  هیدرو کوچک

  MW1-kW25  هیدرو میکرو

  MW3-Watt200  توربین بادي

  Watt20-kW100  هاي فتوولتائیکآرایه

  MW10-1  گرماي خورشیدي، گیرنده مرکزي

  MW80-10  حرارتی خورشیدي، سیستم لوتز

  MW20-kW100  بیوماس، به طور مثال بر اساس گازسیون

  MW2-kW200  سلول سوختی، فساشید

  MW2-Kw250  سلول سوختی، کربنات ذوب

  kW1-kW250  سلول سوختی، تبادل پروتن

  MW5-kW250  سلول سوختی، اکسید جامد

  MW5-100  گرمایی ینزم

  MW1-kW100  انرژي اقیانوسی

  kW2-10  موتور استرلینگ

  MW5-kW500  سازي باتري یرهذخ

  یو صنعت يتجار يها بخشدر -2-3- 2-3

  :باشد یرشامل موارد ز تواند یم شده یعتوز یدتولهاي تجاري و صنعتی منابع در  بخش

یبی ترک توانو گرما)CHP(  

یديخورش یکفتوولتائ يها پانل  

باد  

یآب برق نیروي  

تودهیا یستز احتراقco firing  

يشهر يها زباله سوزاندن  

شوند یخراج مستا توده یستز یعییاسوخت توسط گاز طب ي حاصل ازها سوخت  

شوند یريگ که ممکن است توسط روغن سوخت یبان،پشت ياحتراق متقاطع، از جمله ژنراتورها موتورهاي

  مزایا و معایب منابع تولید پراکنده-3- 2-3

  یریتیو مد یفن یايمزا-3-1- 2-3

را  یسـتم س ینـان اطم یـت ، قابلکنـد  یمـ مکمـل الزم را فـراهم    يمنابع ضرور یکیقدرت الکتر میستبه س DGادغام 

نقـش آن در بهبـود    یـن، عـالوه بـر ا  . دهدزیست کاهش می یطمحیرا بر رو یاضاف گذاري یهسرمابه  یازو ن دهد یمیشافزا
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  :است یرشامل موارد ز یهمنبع تغذ یفیتک یششبکه و افزا یکمک یبانیپشت ائهبرق، ار یستمس ییکارا

؛]6[انتقال برق به مناطق دورافتاده  یلبرق و تسه یستمولتاژ س یشافزا  

توانو  یشکننده، گرما خنک یبیترک یاتعمل یقفعال کردن استفاده از حرارت زباله از طر(CCHP)]7[؛  

تـر، و قابـل   امـن  یانسان يخطاها ذاتاً نسبت بهخودکار هستند،  یاتعمل به شکل که مرتبط با آن يها يتکنولوژ

  ؛]8[تر است اعتماد

یمعظ یعانتقال و توز یقتعو یقاز طر تلفاتتوان کاهش(T & D)]9[ توان  یبو ارائه اصالح ضر]؛]10

ي، بـا دخالـت سـلول هـا    ]11[یبحران يکاربردها يقابل اعتماد برا یارکاهش فرکانس قطع برق و ارائه منابع بس 

 يانـرژ  یـره ذخ یستمهمراه با س یزلید يموتورها ین، و همچن]13[(UPS)قفه بدون و یه، منبع تغذ]12[یسوخت

  ]14.[است

یـر غهایبر اثر وقایع  یروگاهخاموش شدن ن یا در صورت توقف یکیقدرت الکتر یستمفرکانس کاهش در س تثبیت 

]15[یبار ناگهان یشو افزا یزير برنامه

  معایب-3-2- 2-3

و حفاظـت   يبـردار  بهـره کنتـرل،   ی،بـر طراحـ   يبه شبکه متصل است، به طور جد DGاز  یاديکه تعداد ز یهنگام

شبکه  يهاروش یزيرمهبرنا دهد کهمعایب نشان میینا. گذارد یمیرتأث یستمس یتو امن یناناطم یتقابل ،یعتوز یستمس

  .مناسب است ییراتتغ یازمندن یسنت یعتوز

DG ا دو جنبه متصل است، عمدت یعمعموال به شبکه در سمت توزDG      قـدرت   یممـرتبط بـا کنتـرل شـبکه و تنظـ

از  یاريبسـ  .است امروز یقتحق ۀقدرت، نقط یستمدر س یرنحوه وصل شدن به شبکه و به حداقل رساندن تاث. وجود دارد

 یـد آن با یمتنظـ  یمـورد چگـونگ   دراست،  یتصادف یزن یستمس يهستند، قدرت ورود یبه صورت تصادف DGيروش ها

  .مطالعه شود

که  یهنگام: یستمبر ولتاژ س یرتأثDG قـدرت   یشبکه شعاع یکاز  یستمبرق متصل است، ساختار س یستمبه س

 یربرق وجود دارد تـاث  یستمبزرگ در س یتظرف DGکه  یهنگام. شود یمیلتبد بخشی -چندتک به شبکه قدرت 

.گذاردشبکه می يهایژگیو یگردو  یوو راکت تواناکتیویانجر اه،اتصال کوت یانجر یستم،ولتاژ س يبر رو یشترب

ورود: بر حفاظت یرتاثDG بع قـدرت کوچـک و   امنـ  شـامل  به شـبکه فعـال   یشعاع پسیویعشبکه توزعامل تغییر

و فلو جریانکه دیگـر بـه صـورت یـک جانبـه از شـینه        زمان مدتخطا،  یاناندازه جر یجهدر نتکه ، است متوسط

خواهد  یرتاث یستمبر عملکرد و حفاظت س DGدر نتیجهتغییرات. گذاردپست به سمت بار جریان ندارد، تأثیر می

 مقدار عمـل  یمقدرت و تنظ یستممجموعه حفاظت از س يمشکل خاص را برا یک،یانجربه ینانعدم اطم. داشت

کـرده اسـت؛    یجـاد را ا یحفاظت مختلفـ  یزمو مکان یماتتنظ یع،در شبکه توز یاساس ییراتتغ. دهد یمیشافزا را

.]17] [16[تر شده استیچیدهپ یعتوز سبب یستمس یریتکنترل و مد یق،عمییراتتغ

از  یـادي تعـداد ز  یمعرف. دارد يانرژ یدقدرت و روش تول یزانبه م یبستگ ینا: بر ثبات شبکه برق مشترك یرتأث

تغییر توزیع فلـو  ین، بنابرادهد میییررا تغ یشبکه قدرت سنت يها، توپولوژقدرت و خازن یکیالکترون يها دستگاه

 ایجـاد ناهمـاهنگی   بـه  توانـد  مییدخالـت خـارج  . خواهـد شـد   ركبه ثبات شبکه مشت ینان، باعث عدم اطمتوان

.استیستمکل س یاز فروپاش یکه ناش ،شود منجر بهفرکانس و ولتاژ شبکه برق مشترک

ظهور : شبکه یزير برنامهدر  یرتأثDG و  شـود  مییستمبار س یاتلو عم یزير برنامه،بینی پیشیستمباعث ظهور س

، کننـد  یمیسـ بـرق تأس  ینتأم يرا برا DG،از کاربران یاديتعداد ز. نسبت به گذشته دارد یشتريب ینانعدم اطم

 یـزي ربـر برنامـه   ین، بنابراشوندمشکل دچار رشد بار  بینی پیشیبرا یعتوز يها شبکهیزانربرنامه شود یمباعث  ینا



 يهـا از گره یاريبا ابعاد آن به شدت ارتباط دارد، اگر بس ،یزيرمشکالت برنامه ینامیکیخواص د. گذاردیم یرتاث

.تر استمشکل یشبکه در تمام ساختار شبکه احتمال ینهکردن طرح به یدامولد دوباره ظاهر شوند، پ

  خودروهاي الکتریکی- 2-4

و  هـا  انسانفسیلی زندگی  يها سوخت، آلودگی ناشی از شهرها کالنامروزه، در بسیاري از مناطق دنیا به خصوص در 

 ]18[انرژيالمللیـــ  بینهمانطورکهتوسطآژانســـ . . ه اســـت قـــرارداد موجـــودات زنـــده دیگـــر را تحـــت تـــاثیر     

ــزارش ــالشده گـــــ ــدافراتا2030 است،برخیازکشورهاتاســـــ ــون 7.9 ،اهـــــ ــتهEV٧میلیـــــ ــدگذاشـــــ . انـــــ

ــرجهان  عالوهبراین،فروشخودروهایالکتریکیدرسراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)EV(همانطورکهدرشـــــــکلیابد میاست،هرسالهبهطورنمادینافزایشـــــــشده گزارشتولیدکنندگان،کهتوســـــــط،)2-

کـه ایـن   . درسراسرجهانسهبرابرشـد EV،فـروش 2013 ،درمقایسهبافروشخوددرسـال 2014 درسال .استشده دادهنشان)1

  . فروش نشان دهنده این است که سیستم قدرت باید براي پاسخگویی به این چالش استراتژي مناسبی را اتخاذ نماید

  www.ev-volumes.comطبق سایت  EVیروشجهانف -1-2شکل 

اه حـل الکتریکـی کـردن بخشـی تـا      است و ر ونقل حملدر زندگی انسان مسئله ناوگان  هاي تأثیرگذار یکی از جنبه

با توجـه بـه ایـن    . ي این ناوگان، با جایگزینی خودروهاي الکتریکی با خودروهاي موتور احتراق داخلی سنتی، استهمه

در پیشـبرد   تواننـد  می،شـوند  میکه خودروهاي برقی براي شارژ و یا دشارژ شدن، از طریق پارکینگ ها به شبکه متصل 

تشویقشــوند، ونقل حمــلبرقوهای سیســتمهادرEVاگــر. اهــداف قابلیــت اطمینــان شــبکه بــه یــک فرصــت تبــدیل شــوند 

ــارغیرقابالکاراییسیستموشرایطعملیاتی،مصرفانرژیبرافزایشعالوه ــهای آالیندهحتراقوانتش ــد میهواکاهش ــوع . یاب ــا دو ن اساس

و خودروهـاي برقـی هیبریـدي    ) 8PEV(کننـد  خودروهاي برقی کـه فقـط بـا بـاتري کـار مـی      : خودرو برقی وجود دارد

)9PHEV (گیرنداً با ترکیب دو منبع انرژي، باتري و بنزین  مورد استفاده قرار میکه ضرورت.

                                                                                                                                                                
7Electrice Vehicle
8Plug-in Vehicle
9Plug-in Hybrid Vehicle

سال

فروش 

[ساالنه

$ /[

جمعی

ت 

خودرو

ها
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  سطوحمختلفتجهیزاتشارژ-1- 2-4

ــدیمیبهباتریطبقهشــده ارائهتجهیزاتشارژتوســطحداکثرقدرتدرکیلووات . سطوحمختلفتجهیزاتشــارژوجوددارد. شــوندبن

:درآمریکایشمالی،استانداردهاعبارتنداز

ACــاوب1ســطح AC)کهیکولتاژمتن
١٠

ــت120 ( V(ول
ــد مــی1شارژکاملدرســطح. اســت) ١١ ــا8بینتوان 20ت

.کیلوواتاست1نرخشارژتقریبا. ریخودروتساعتباشد،بستهبهظرفیتبا

AC  ولت240کهیکپین 2سطحAC 8تـا 3بینتوانـد  مـی 2شارژسـطح . استونیازبهنصبتجهیزاتشـارژخانگیدارد

.باشد میکیلووات20تا3شارژدرمحدودهنرخ. ساعت،بستهبهظرفیتباتریوسیلهنقلیه،دوبارهبرداشتهشود

ــریع ــهکه(١٢DC) DCشارژســــــــــــــــــ ــدازه بــــــــــــــــــ 600انــــــــــــــــــ

30کمترازتوانــد مـی DCشارژســریع. شـود  میعمومیهــای ایسـتگاه واتاست،باعثشارژشدندرکنارراهروهایوسیعترافیکو

.دقیقهطولبکشدتاباتریرابهحداکثرظرفیتآنبرساند

  تکنولوژیونیازهایعملیاتیسنجی امکان-2- 2-4

ــتفادهازیکمشکالصلی ــتیازموردنهافضایEVاســــــــــــ . برایباتریوافزایشحجموسیلهنقلیهبهعلتباتریاســــــــــــ

ــتهبااینحال،برایاکثرمسافران، ــبتاکوچکیبند بســـــــ . بهکاروبازگشتکافیاســـــــــترفتنکیلومتربرای40باترینســـــــ

  .بارگیریشوندتوانند میهنگامیکهتقاضایبرقپاییناست،باتریهادرشب

ــاتري ــورد ب ــاي ه در م ــوع خودروه ــد دون ــا بای ــز داد   یاه ــد تمی ــی را بای ــوازي و الکتریک ــوژي م ــا تکنول ــدي ب . بری

60حـدود ) کنـد  راننـدگی تواند میالکتریکیوسیله حداکثرفاصلهآن(کیلومتر15خودروي هیبریدي جرموحجمیکباتري

. لیتراســـــت80کیلوگرمـــــو120کیلوگرمیحـــــدود40وزنوحجمیکبـــــاتري. لیتراســـــت40کیلوگرمـــــو

ــتهدرمقابل،وسایلنقلیهکامالل]19[ ــازکتریکیبهبســــ ــعاععملحدود500هایباتریبیشــــ 160کیلوگرمنیازدارندتاشــــ

.کیلومتررادریافتکنند

ــتردهاز ــتگاهقابالجرا،زیرساختPEVsبرایاستفادهگســــــ ــاخت. اســــــــتیازموردنشارژهای ایســــــ اینزیرســــــ

  .بتوانددرهرایستگاهشارژمجددشارژشودPlug-inهابایدبهگونهایاستانداردشودکههرنامتجاریخودرویالکتریکی

. بهبودیابــدها هزینه،چگالیانرژي،تراکمانرژي،حساسیتدما،کاهشزمانشارژوکاهشــعمردوام،هایباتریهابایددرتعدادیازجنبــه

.است] PEVs]20ارزشاقتصاديوتجاریعمرموانعازلحاظفنیبهترین بزرگباتریاحتماالًعمردوامو

ــتراکمانرژیباعثتغییراتمهمدرطراحیباتری ــود میشیمیباتریباافزایشــــــــــــــــــــــــ . شــــــــــــــــــــــــ

ــتم ــذخیرهها سیســـــــ ــلولیوماژولرادارندسازی یـــــــ . انرژینیازبهموادفعالکمتر،سلولهایکمتروکمترینسختافزارســـــــ

.شاهد باشیم] PHEVs]20وEVsرا براي وارزانترتر کوچک،تر سبکباتریهایشود میباعثها پیشرفتاین

  وضعیتتکنولوژیوپتانسیلبازارآینده-3- 2-4

یجادشــــده پتانسیالزمــــان و تمایــــل جهــــانی بــــه خودروهــــاي هیبریــــدي این  گــــذربــــا توجــــه بــــه 

ــوختدراست ــا10کهجابجاییمقدارقابلتوجهیازســــــــــ ــاآلینده20تــــــــــ . ایجاد نماینــــــــــــدســــــــــ

. بــاتري) شــده یــتتقوعمر/ عمربــاتریکمعمق(هاعبارتندازهزینــه،وزن،ایمنی،حجموطولعمرPHEVموانعاصــلیتجاري

.هایآتیخودروهایتولیدیبیشتروبیشتربهبازارعرضهشوندرودکهدرسالانتظارمی

PHEVsــاربهطور . اســــــــــــــــــــتCO2بالقوهیکفناوریمهمبرایکاهشمصرفسوختفسیلیوانتشــــــــــــــــــ

PHEVsــطحجهانی ــایرانندگیروزانهراتامینکندتواند میدرســــ ــه. مقدارزیادیازتقاضــــ ــتان،عنوان بــــ مثال،درانگلســــ

                                                                                                                                                                
10Alternating Current
11 Volt
12Direct Current



ــفرهااز97٪ ــودکهکمترازتخمینزدهمیس ــت،دراروپا 80 ش ــفرکمتراز٪50 کیلومتراس ــومترو 10 س ــراز٪80 کیل  25 کمت

ــ ــفرکمتراز٪60 دهکیلومترودرایاالتمتحـــــ ــومترو 50 ازســـــ ــراز٪85 کیلـــــ . کیلومتراســـــــت 100 کمتـــــ

ــمار انگشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبااینحال،تنهاتعداد -ازپروژهیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-رادرمقیاســـــــــــتجاریتولیدنمیPHEVsدرسراسرجهانوجودداردوهیچســـــــــــازندهPHEVsایجـــــــــــادهای

]20[.کند،درحالیکهنفوذبازارتقریباصفراست

. کنــدتعیینمــیPHEVبرایبــازاري راا طلبانــه جاهاهــداف،BLUEســناریوي2010 (ETP)فناوریانرژيانــداز چشــم

ــبکنورهای يفناورکهشــــــــــــــــود مــــــــــــــــیبینی پــــــــــــــــیش ١٣( وسایلنقلیهســــــــــــــ
LDV (

. باشــدIEA BLUEبخشیازسناریوینقشــه 2010 هاپسازســالPHEVآیندهبهســرعتتکاملیابدونفوذعظیمبازاریها دهــهدر

ــارمی ــروشانتظــ ــالبهPHEVرودفــ ــونم 5 درســ ــالتا یلیــ ــال 25 ،2020 ســ ــالو 2030 میلیونتاســ  تنهاپسازســ

ــتمی2040 ــد،فروشخودروهاکاهشیابد،زیراوسایلنقلیهالکتریکیسهمبیشتریرابهدســــــ ــکل. ]20[آورنــــــ -2(شــــــ

.دهدنشانمیLDVزیراینتکاملرادربازار)2

]20[یکیالکتریخودروهایبراBLUEافقبرنامه-2-2شکل 

  ها در شبکه هوشمندوکاربرد خودر-4- 2-4

عنـوان بـار منعطـف و در شـرایط خطـا منبـع        یجادشده بـه ابه واسطه دید جدیدي که در شبکه نسبت به خودروها 

ي اطمینـان و  هـا  شاخصـه هاي پاسخگویی بار، عاملی بـاال بـردن   پراکنده و همچنین مشارکت صاحبان خودرو در برنامه

  :در شبکه هوشمند را برشمرد ها خودرور کاربرد توان به صورت زیبه طور موردي می. شده است یلتبدآوري سیستم تاب

21[برداري اقتصادي شبکهبهره[

کاهش آالینده زیست محیطی به واسطه خودروهاي فسیلی

هاي سبزبه دلیل وجود پارکینگ یدشدهتولهاي کاهش آالینده

کنترل ولتاژ و فرکانس شبکه هوشمند

برداري بهبود بازده بهره

بهبود منحنی بار

 دهی بارها در اوج مصرفاحتمال عدم سرویسکاهش

بهبود قابلیت اطمینان

 1[کاهش احتمال گرفتگی خطوط[

                                                                                                                                                                

13 Light-DutyVehicle

سال

فروش 

LDV 
یلیونم(

(  
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 1[منبع پشتیبان منطقه خطا[  

ترمیمیخود- 2-5

ها اسـت کـه   همانگونه که در فصل اول بیان گردید خود ترمیمی ساز و کار سیستم هوشمند براي مقابله با خاموشی

تأثیر منابع بر شرایط در زمان خودترمیمی ابتدا الزم اسـت بـه نتیجـه سـازوکار رفـع       براي بیان. باشدعامل آن خطا می

  .خطا بر سیستم توزیع بپردازیم

  .موقعیت سیستم در زمان خودترمیمی-2-2جدول 

  سیستم  تجهیزات  

اتخاذ تصمیم بهینه بر مبناي شرایط شبکه و     توابع عملکرد

  تجهیزات

  سیستم مدیریت شبکه    

  کفایت شبکه  امنیت شبکه    گر ترمیمتقویت 

  کاهش تداوم خاموشی  تداوم خاموشی    قابلیت اطمینان

  

نمایش داده شده است، خطاي مورد نظر در این شبکه خطـاي تجهیـزات نیسـت و در     2-2گونه که در جدول همان

مدیریت شبکه است که آیا بـا  گیري بر عهده در این نوع از خطا به تشخیص اتوماسیون، تصمیم. باشدبخش سیستم می

توانـد بـه کـار    هاي الکتریکی و منابع تولیدپراکنده سیستم میوجود امکانات باقی مانده در شبکه توزیع شامل پارکینگ

هریک از این دو تصمیم نتایجی را به همراه دارد که تأثیر آن در قابلیت اطمینان بـه دو صـورت   . خود ادامه دهد یا خیر

امنیت شبکه به معناي عدم توانایی سیستم توزیع بـراي روشـن نگـاه داشـتن     . کندشبکه نمود پیدا میکفایت یا امنیت 

کفایت سیستم به معناي توانایی سیستم در تأمین تمام یـا  . هاي حفاظتی کنترلی استبارها و تصمیم بر توسعه پروتکل

تواند بر تصمیم مـدیریت  صیص مناسب منابع میتخ. باشدبخشی از تقاضا است و تصمیم بر استفاده از منابع موجود می

.شبکه تأثیر گذار باشد

  پیشینه تحقیق- 2-6

و  هـا  انسانفسیلی زندگی  يها سوخت، آلودگی ناشی از شهرها کالنامروزه، در بسیاري از مناطق دنیا به خصوص در 

پیشـنهاد شـده اسـت کـه      فسـیلی  يها سوختچندین جایگزین براي . ه استقراردادموجودات زنده دیگر را تحت تاثیر 

 ینتـر  مهـم یکـی از  . اند قرارگرفتهو تحلیل  موردبررسیزندگی انسان و صنعت،  هاي جنبهبراي جایگزینی در بسیاري از 

یکـی از  . اسـت گـرم شـدن زمـین     و ايي فسـیلی، گازهـاي گلخانـه   ها سوختی براي جایگزینشود که باعث می عوامل 

است و راه حل الکتریکی کردن بخشـی تـا همـه ي ایـن      ونقل حملتاثیر گذار در زندگی انسان مسئله ناوگان  هاي جنبه

. ]22[ناوگان، با جایگزین کردن خودروهاي الکتریکی با تعـدادي از خودروهـاي موتـور احتـراق داخلـی سـنتی، اسـت       

تـر بـه   تکنولـوژي خودروهـاي برقـی پیشـرفته     توانند یک راه حل سریع و موقتی، تا زمانی کهیبریدي میاخودروهاي ه

بـا ایـن   . اولین نسل از خودروهاي برقی فقط براي شارژ باتري به شـبکه متصـل شـوند    رود یمانتظار . وجود آیند، باشند

ممکـن  ) تزریـق انـرژي از خـودرو بـه شـبکه     (، واژه و مفهوم اتصال خودرو به شـبکه  کند میحال، هرچه تکنولوژي رشد 

، قـادر خواهـد بـود کـه انـرژي را بـه       شود مین به این معنی است که باتري، در مدتی که به شبکه متصل ای. خواهد بود

الکتریکـی   بـاتري در واقع خودروهاي برقی در آینده گاهی مثل بارهاي الکتریکی و گاهی اوقات مثل . شبکه تزریق کند

  .رفتار خواهند کرد
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Abstract
Research Aim: The distribution system by adding the renewable energy sources as wind farms, solar and 
energy storage systems (distributed and central), and electric vehicles, as planned, goes toward the 
smart grid. Planning the charging and discharging of electric vehicles and sitting and sizing of electric 
parking lots as a distributed energy resourcesin order to inject electric power into the smart grid during 
an error, creates the potential for the least load shedding and simultaneously could maintain network 
parameters at a desirable level.
Research method:In this thesis, using the HOMER software, the power of electrical resources in the 14-
bus network of Ullengdo Island, South Korea, was calculated under normal situation, and using the 
GAMS software and the SBB algorithm the parking lots areallocated as a distributed storage 
resourcesto support loads demandduring the recovery time at the slack bus.
Findings: In this project, the goals of optimal allocation of parking lots are as reducing the loads 
shedding, losses, outage time and voltage drop.Using the load model power flow, taking into account 
the several types of load, the exact calculation of the production of the DG units in the sample network 
using the HOMER software and the use of Pareto optimization method for allocating electric parking
lots are the other novelty of this thesis.
Conclusion:The results of the simulationsshows the effectiveness of the proposed method for reducing 
the load shedding and improve voltage profile.
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