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گازی، تولید ریز گررد و آلرودگی تروتی نیرز دارنرد، کشرورهای        یها ندهیآال افزایشسوز عالوه بر خودروهای درون که ییازآنجا :چکیده

سروز و نیرز    ودروهای درونخ یجا برای استفاده از خودروهای الکتریکی به یبلندمدت یها استیها و س توسعه برنامه و درحال افتهی توسعه

ی مثبرت و منفری برر شربکه بررق،      راتیترث  ی الکتریکری  خودروهرا . اسرتفاده از  برای تولید بررق دارنرد   ریدپذیتجد یها یاستفاده از انرژ

ن شرده اسرت. در ایر    هرا  آنبر شبکه باعث افزایش اسرتفاده از   خودروهامثبت این  راتیتث دارد. اما امکانات و  ونقل حملو  ستیز طیمح

 ی الکتریکی بر سیستم قدرت در سه دیدگاه مختلف پرداخته شده است.خودروها راتیتث مقاله به بررسی 

 

 

 ی الکتریکی، جایابیخودروهاریزی شارژ و دشارژ، تا یر شارژ و دشارژ، شبکه قدرت، برنامه: واژه های کلیدی
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 مقدمه.1
و انتشرار   سرت یز طیحر می باعث افرزایش آلرودگی   فنّاورپیشرفت 

. همچنررین اسررتفاده از شررود یمرری طرریمح سررتیزی هررا نرردهیآال

را افزایش و  ها یآلودگی سوخت فسیلی نظیر بنزین این خودروها

ی بره اشرخاو و محریط پیرامرون     ریناپرذ  جبرران باعث تردمات  

ی خودروهرا ی جرا  بره ی الکتریکری  خودروهرا . اسرتفاده از  شود یم

ی هررا یآلررودگکرراهش برررای  هررا راهسرروخت فسرریلی یکرری از  

. باشرد  یمر ی ا گلخانره و جلوگیری از انتشار گازهای  ستیز طیمح

 یهررا شرررفتیپاخیررر بررا  یهررا سررالخودروهررای الکتریکرری در 

 ونقل حملدر  ها آنو استفاده وسیع از  اند بوده رو روبهچشمگیری 

فزایش تعرداد  ا .باشد یممورد انتظار  کامالًآتی امری  یها سالدر 

را بره   های فسیلی وختس اگرچه کاهش اتکا به خودروهای برقی،

توانرد یکری از    دنبال خواهد داشت ولی شارژ خودروهای برقی می

 روی تنعت برق باشد. معضالت پیش

شربکه بایسرتی در    بررداران  بهرره هرای توزیرع و    سویی شررکت  از

خصوو تحویل توان درخواستی بره تراحبان خودروهرای برقری     

کنند و از طرف دیگر رفترار   روز بهخود را تقویت و  یها رساختیز

توانرد   تصادفی و ناهماهنگ مالکان خودرو برای شرارژ براتری مری   

مشکالتی چون افزایش پیک مصرف،نوسانات شبکه توزیع را دچار 

ی خودروهرا . در این مقاله اسرتفاده از  ولتاژ و افزایش تلفات نماید

شرارژ و   ریترث  ی شارژ و دشارژ، زیر برنامهالکتریکی از سه دیدگاه 

ی شارژ بررسی شده است. در ادامه هر ها ستگاهیادشارژ و جایابی 

یم و مقاالت مررتبط  یی تقسها بخشیک از این سه دیدگاه به زیر 

 مرور شده است. ها بخشبا این زیر 

. بررسی حضوور خودروهوای الکتریکوی ای دیود اه     2

 ریزی  برنامه
دارای  روز شبانهریزی خودروهای الکتریکی در طول ساعات  برنامه

ریزی دقیق برای شارژ  . با یک برنامهباشد یماهمیت بسیار زیادی 

و تلفرات را کمینره،    ها نهیهز منحنی بار شبکه را اتالح، توان یم

جهرت شرارژ از    تروان  یماطمینان را افزایش داد. همچنین  قابلیت

ی تجدیدپذیر استفاده کرد. در ادامه به بررسی بیشتر این ها یانرژ

 شود.  دیدگاه در خودروهای الکتریکی پرداخته می

 

 . اصالح منحنی بار1-2

بره شربکه    واننرد ت یمی الکتریکی در زمان عدم استفاده، خودروها

در باتری خود را به شبکه تزریرق   شده رهیذخمتصل شده و انرژی 

کننررد. بنررابراین خودروهررای الکتریکرری در سرراعات مختلررف روز، 

یا مولد عمل نمایند. لرذا حضرور    کننده مصرف تورت به توانند یم

، باعث تغییرات جدی در توجه قابلخودروهای الکتریکی در حجم 

 ستم قدرت خواهد شد.منحنی بار مصرفی سی

خرودرو،   ازیر موردنانررژی   نیتثممالک یک خودرو الکتریکی برای 

به شبکه برق متصل شده و اقدام به شرارژ   روز شبانهدر ساعاتی از 

. و در ساعاتی دیگر از روز، بسته بره نروم مصررف و    کند یمباتری 

را مصررف   شرده  رهیر ذخنیازش، از خودرو استفاده کرده و انررژی  

، انررژی  توانرد  یمر البته مالک خودرو در تورت عدم نیاز . کند یم

را در ساعاتی که قیمت برق باالست به شبکه بفروشد.  شده رهیذخ

 عنروان  بره بنابراین مدیریت هوشمندانه وسرایل نقلیره الکتریکری    

، توانرد  یم ریپذ انعطافو  رمتمرکزیغ تورت بهذخیره کننده انرژی 

و تقا را در سیسرتم   ی جدیدی بررای مردیریت عر ره    ها فرتت

 [.  1انرژی الکتریکی ارائه دهد ] نیتثم

ی فراوانری بره   هرا  چرالش ی الکتریکری  خودروهاافزایش از طرفی 

پیردا کرردن و    هرا  چرالش . یکی از ایرن  کند یمشبکه قدرت وارد 

در  توانند یمی الکتریکی خودروها ذخیره توان ا افی شبکه است.

ت او در سرایر سراع   ی مشخص انرژی الکتریکی را ذخیرره ها زمان

آن را به شبکه تزریق نمایند که با ایرن کرار منحنری برار اترالح      

 [.2] گردد یم

ی خودروهررا[ یررک الگرروریتم برررای شررارژ و دشررارژ 1در مرجرع ] 

الکتریکی ارائه شده است، که با استفاده از این الگروریتم مشرکل   

ی الکتریکری  خودروهرا ی ها یباترتقا ای توان در پیک به کمک 

 شده است. تر متعادل (LDC)ه است. لذا منحنی بار حل شد

[ با استفاده از منرابع تجدیدپرذیر، براتری و    3نویسندگان مرجع ]

کره بتوانرد در    انرد  کررده ارائه  زشبکهیری الکتریکی یک خودروها

را در براتری خرودرو    هرا  آنزمان تولید منرابع تجدیدپرذیر، بررق    

ه شبکه تزریرق کنرد.   را ب ها آنذخیره کند و در ساعات پیک برق 

 شود یمکمبود توان در پیک جبران  آمده دست بهبا توجه به نتایج 

 .شود یمو نقاط قله و دره منحنی بار به هم نزدیک 
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[ یک مدل ریا ی بررای شرارژ   4در مرجع ]و همکاران،  Lie آقای

 ترا   شر  برر مبنرای الگروریتم کررم      V Gهوشمند و عملکررد  

این مردل ریا ری توسرط الگروریتم      . با حل بهینهاند کردهمعرفی 

فوق نوسانات منحنی بار حداقل شده است. عالوه برر ایرن، طررح    

فروری و برقرراری تعرادل     تورت بهبرای تنظیم توان V Gبهینه 

 بین عر ه و تقا ا توسعه یافته است.

ی الکتریکری و انررژی براد    خودروهرا [ با کمرک براتری   5مرجع ]

را  بار کیپم داده است تا بتواند یی را انجاها یساز هیشبمطالعات و 

به سایر ساعات انتقال دهرد، لرذا برا انجرام ایرن کرار فشرار روی        

 .شود یمسیستم قدرت کمتر 

ریررزی شررارژ  [ برره بررسرری ا ررر برنامرره 6-9همچنررین مراجررع ]

 .اند پرداختهخودروهای الکتریکی بر روی اتالح منحنی بار 

 

 . اقتصادی2-2

 رو نیر ازارنامه مرنظم شرارژ دارنرد.    ی الکتریکی نیاز به بخودروها

. اما با یک کند یمی ا افه بر شبکه تحمیل ا نهیهز خودروهاشارژ 

کاری کررد ترا ایرن     توان یمساعت  24ریزی دقیق در طول  برنامه

ی خودروهرراهزینرره برره حررداقل مقرردار ممکررن برسررد. همچنررین 

ی شربکه ماننرد   هرا  نره یهزالکتریکی در برخی موارد باعث کاهش 

بیانگر سیسرتمی اسرت کره در آن     V G.شوند یمدر پیک تولید 

ی برقی قابل شارژ، توانایی مخابره اطالعات با شبکه برق خودروها

در راستای ارائه توان الکتریکی )دشارژ(، یرا تنظریم میرزان شرارژ     

برای خودروهای برقی قابل شارژ، با امکران   V Gرا دارند.  خودرو

ی خودروهرا  درواقرع . باشرد  یمر  ریپذ امکاندریافت و ارسال انرژی 

الکتریکی با در اختیار قرار دادن روند شارژ خودروهرای خرود بره    

مدیریت شبکه برق امکان سوددهی مرالی بررای خرود و مردیران     

ی گونراگونی  ها روش[. در این راستا 11] کنند یمشبکه را فراهم 

 .اند شدهبیان  ادامهدر  ها آنوجود دارد که برخی از 

ی مختلف شارژ و دشارژ خودرو الکتریکی برا  وهایارسن[ 11مقاله ]

تجمیع منابع تجدیدپذیر برای کراهش هزینره سروخت و هزینره     

ی ازدحرام  سراز  نره یبهبکارگرفته و با کمک الگروریتم  را ی انداز راه

برا قیرود مختلفری ماننرد حرد تولیرد،        مسرلله ذرات به حل ایرن  

ان محدودیت عر ه تروان، ررفیرت رزرو، حرداقل و حرداکثر زمر     

 روشن خاموش و... پرداخته است.

[ یک استراتژی برای پیدا کردن بهترین روش شارژ 12در مرجع ]

ی الکتریکی با هدف کمینه کردن هزینه شارژ ارائه شده خودروها

 است.

ی باشرد کره   ا گونره  بره ریزی شارژ خودروهای الکتریکی باید  برنامه

کت کمترین هزینه برای مشرتری و بیشرترین درآمرد بررای شرر     

[ تالش 13خدمات را داشته باشد. نویسندگان مرجع ] دهنده ارائه

را از طریرق ارائره    هرا  شررکت تا نیاز اقتصادی مشرتری و   اند کرده

ی سراز  نره یبهی هرا  روشی ریا ی و حل آن بره کمرک   ها فرمول

 تکاملی برآورده کنند.

ی سراز  نره یبه مسرلله ریزی شارژ خودروهای الکتریکی یک  برنامه

ی هرا  حرل  راه. باشرد  یمدر نظر گرفتن منافع مشتری با  چندهدفه

ی تعرادل برین کراهش هزینره مشرتری،      برقراراقتصادی نیازمند 

[ 14کاهش هزینه باتری و سالمت سیستم است، کره در مرجرع ]  

 ارائه شده است. تر کاملتو یحات بیشتر و 

ی الکتریکری برار سرنگینی روی شربکه     خودروها ناهماهنگشارژ 

رای حرل ایرن مشرکل یرک اسرتراتژی شرارژ       . بر گذارد یمقدرت 

ی الکتریکی نقشی خودروهای ها کنندههماهنگ الزم است. جمع 

. کنند یمبین خودرو و شبکه قدرت بازی  کننده هماهنگ عنوان به

[ یک اسرتراتژی  15برای کاهش هزینه این هماهنگی در مرجع ]

ساعت  24ی در طول ا دومرحلهریزی مرکزی شارژ و دشارژ  برنامه

رائه شده است، که در مرحله اول کمینه کردن هزینه شرارژ هرر   ا

خودرو و در مرحله دوم بیشینه کردن درآمد جمع کننده خرودرو  

 در نظر گرفته شده است.

[ پیشنهاد یک مکانیزم عملکرد جمرع کننرده خرودرو    16مرجع ]

الکتریکی برای مجامع مسرکونی را داده اسرت. ایرن مکرانیزم برر      

د جمع کننده طراحی شده اسرت. همچنرین   مبنای افزایش درآم

عالوه بر در نظر گرفتن اطالعات انرژی و توان به کم کردن هزینه 

 شارژ نیز توجه شده است.

[ ابتدا مدل هزینه شارژ بر اساس نرخ شارژ خودرو، 11در مرجع ]

تحریک و براتری خرودرو سراخته شرده اسرت. سرپا ارزیرابی و        

 شارژ تورت گرفته است.ی برای حداقل کردن هزینه ساز هیشب

[ یررک روش برررای بهبررود هزینرره و    11نویسررندگان مرجررع ] 

سیسررتم  لهیوسرر بررهاطمینرران خودروهررای الکتریکرری    قابلیررت

. در این روش یک تابع هدف برای اند کردهارائه  ها آنی ساز رهیذخ

کمینررره کرررردن هزینررره سررروخت، هزینررره عملیرررات، هزینررره 

 آمده است. دست بهشارژ ی و هزینه دار نگهی، هزینه گذار هیسرما
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ی الکتریکی در بازار آینرده نزدیرک،   خودروهابا افزایش چشمگیر 

تهدیدی برای سیستم قدرت فعلی پیش بینی شده اسرت. ا رافه   

که ایرن   شود یمی الکتریکی باعث ا افه شدن بار خودروهاشدن 

نیاز به افزایش تولید دارد. افزایش تولید باعث براال رفرتن هزینره    

ی بررای  ساز نهیبه[ یک الگوریتم 19. در مرجع ]رددگ یمسوخت 

پخش بار اقتصادی تولید ژنراتورها  لهیوس بهکاهش هزینه سوخت 

ی شارش توان راکتیرو از خرودرو بره شربکه     ساز نهیبهو به کمک 

 ارائه شده است.

ریزی شارژ  [ تحقیق و بررسی در مورد هزینه برنامه21در مرجع ]

انجام شده است. ترابع هردف    ها کهزشبیری الکتریکی در خودروها

، کره برا افرزایش    باشد یمشامل هزینه شارژ و هزینه راحتی کاربر 

. لذا نویسندگان مقالره برا حرل    رود یمراحتی کاربر هزینه نیز باال 

این تابع هدف یک حالت بهینه بین هزینه و راحتی کاربر بدسرت  

 .اند آورده

هزینره و درآمرد   [ در مورد مسائل اقتصرادی،  21-24در مراجع ]

 ی شده است.ریگ جهینتخودروهای الکتریکی بحث و 

 . تجدیدپذیر3-2

ی تجدیدپرذیر  ماننرد براد و خورشرید جهرت      ها یانرژاستفاده از 

ی ا گلخانره ی الکتریکی باعث کاهش انتشار گازهای خودروهاشارژ 

. شرود  یمر  هرا  حکومرت و  ها دولتو کاهش هزینه تولید برق برای 

در سراعاتی کره    خودروهاریزی دقیق جهت شارژ  مهبا برنا رو نیازا

به کاهش هزینره شربکه    توان یم اند دسترسمنابع تجدیدپذیر در 

 کمک کرد.

[ یررک مرردل ریا رری برررای ترکیرر  منررابع انرررژی  4در مرجررع ]

ی حداکثر ساخته ور بهرهی الکتریکی برای خودروهاتجدیدپذیر با 

دی برا خرودرو   شده است. در این مقالره تروان تولیرد تروربین برا     

 ترکی  شده است. V Gالکتریکی برای قابلیت 

[ با استفاده از تروان تولیردی براد و براتری خودروهرای      5مرجع ]

ارائه کرده اسرت. کره برا     بار کیپالکتریکی طرحی برای جابجایی 

شارژ باتری از طریق سیستم بادی در ساعات غیر پیرک و تزریرق   

 گردد. پیک میآن به شبکه در ساعت پیک باعث جابجایی 

 

 . تلفات4-2

بار،تلفرات   عنروان  بره خودروهای برقی در شربکه توزیرع    حضور با

. امرا خودروهرای برقری     شرود  چشمگیری زیراد مری   طور بهشبکه 

متصل به شبکه، با مدیریت روی شرارژ و دشرارژ ایرن خودروهرا،     

 [.9مثبتی را در تلفات شبکه ایجاد کنند] راتیتث توانند  می

از بار الکتریکی در شبکه توزیرع، تنظریم مجردد     با سطح باالتری

باعث کاهش و کمینه کردن تلفات انرژی شرود. در ترابع    تواند یم

[ نویسندگان به حداقل کردن تلفرات انررژی در   25هدف مرجع ]

، و از قیودی مانند تزریرق تروان راکتیرو،    اند پرداخته ها زمانتمام 

خرط و... اسرتفاده   تزریق توان اکتیو، حدود ولتاژ، حردود جریران   

 .اند کرده

[ روشری پیشررنهاد شرده اسرت کرره برا کمررک آن     12در مرجرع ] 

تلفات انرژی را به حداقل رساند. همچنین تلفات تروان و   توان یم

 تقا ای توان نیز در نظر گرفته شده است.

 

 زشبکهیر. 5-2

جدیدی که امروزه وارد تنعت برق شرده مفهروم    میمفاه ازیکی 

ی انررژی بره   ا رهیر ذخن تولیدات کوچک و پیوست .ریزشبکه است

ی هرا  سرتم یس ازی ولتاژ پایین و متوسط، نوم جدیردی  ها ستمیس

 تواننرد  یم ها ستمیساین  .دهد یمقدرت بنام ریزشبکه را تشکیل 

مستقل از شبکه اتلی نیراز مشرترکین خرود را ترثمین      تورت به

 های باالدست به خود جلوگیری های شبکه نموده و از ورود آسی 

اطمینران بره    ها، بهبود قابلیرت  های بارز ریزشبکه از ویژگی .نمایند

سرب  جلروگیری از ورود خطررا و تبعرات ناشرری از آن بره داخررل     

زمران اتصرال ریزشربکه در کنرار میرزان       هرچقردر  .سیستم است

دریافتی انرژی از شبکه اتلی کمتر باشرد، توانرایی ریزشربکه در    

ن استفاده بهتر از واحدهای امکا .بهبود این هدف بهتر خواهد بود

هرای تجدیدپرذیر و    انررژی  مرث رتر ی ریکرارگ  بره تولیدی کوچک، 

میران،   نیا در .های ریزشبکه هستند کاهش تلفات از دیگر ویژگی

توانرد آ رار    هرا مری   از خودروهای الکتریکری در ریزشربکه   استفاده

خودروهرای الکتریکری نروعی از     .مطلوبی را به دنبال داشته باشد

ونقرل، قابلیرت    هستند که  رمن اسرتفاده در حمرل    نقلیهوسایل 

تزریق توان به شبکه را نیز دارا هستند. این خودروهرا برا ذخیرره    

موقع و بهینه به شبکه، نقش مث ری در  انرژی در خود و تزریق به

که این خودروها در  ازآنجایی .کنند بهبود بازدهی ریزشبکه ایفا می

ها به ریزشربکه همرراه    د، ورود آنحوزه انسانی کاربرد اساسی دارن

  [26با عدم قطعیت خواهد بود]
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و الگروریتمی بررای مردیریت انررژی      مرث ر [ یک مدل 21مرجع ]

ارائره کررده    باشرد  یمر ی الکتریکری  خودروهاریزشبکه که شامل 

ریزی روز پریش رو و کنتررل    است. در این مدل به دو نکته برنامه

 .توجه شده است ی مدلنیب شیپ

و  ساز رهیذخ[ یک ریزشبکه شامل منابع تجدیدپذیر، 3] در مرجع

یی کره  هرا  زمران ی سوختی برای ها سلولی الکتریکی با خودروها

منابع تجدیدپذیر در دسرترس نیسرت ارائره شرده اسرت. از ایرن       

ی قردرت  هرا  سرتم یسدر   V Gریزشبکه بررای شرارژ خرودرو و    

 استفاده شده است.

 ترر  گسرترده ان عمرل  رسریدن بره یرک میرد     هرا  شبکهکاربرد زیر 

در حررال  روز روزبررهی الکتریکرری خودروهررای فنّرراورو  باشررد یمرر

. اهرردافی ماننررد بهبررود بخشرریدن هزینرره و  باشررد یمررگسررترش 

ی خودروهرا اطمینان ریزشربکه بررای برنامره بهترر شرارژ       قابلیت

. در شرود  یمر الکتریکی منجر به ارائه یک مدل بهینه از ریزشبکه 

ل این مدل در دو حالرت پرداختره   [ به بررسی و تکمی11مرجع ]

 شرده  لیر تکممردل   شود یمشده است، که با توجه به نتایج دیده 

 .باشد یماطمینان بیشتری  دارای هزینه کمتر و قابلیت

 

 اطمینان . قابلیت6-2

V G که پشتیبان مطملنی برای منابع انرژی تجدیدپذیر  درحالی

راکتیرو،   ی جدیدی همچون جبران تروان ها فرتت تواند یماست، 

تنظرریم ترروان واقعرری، تنظرریم بررار، پیررک زدایرری و فیلتررر کررردن 

ی توزیع قررار دهرد.   ها شرکتی جریان را در اختیار ها کیهارمون

این فناوری توانایی ارائه خدمات جانبی مانند کنتررل فرکرانا را   

ی شرربکه، ور بهرررهی هررا شرراخصدر بهبررود  توانررد یمررداراسررت و 

 [.11باشد ] رمث اطمینان و پایداری  قابلیت

ی الکتریکری در مقیراس زیراد    خودروهرا .در حال حا رر توسرعه   

[ قابلیرت  21قرار گرفته اسرت. مقالره مرجرع ]    ها دولت موردتوجه

سیستم قدرت در حضور خودرو الکتریکی را بررسی کررده اسرت.   

استفاده شده است و روش  کارلو مونتی تکراری زمان ساز هیشباز 

بره   تیدرنهاتست شده است و   IEEEباسه  6و ایده در سیستم 

 اطمینان پرداخته است. ی قابلیتها شاخصمحاسبه 

ریرزی شررارژ   [ سرره سرناریو مختلررف بررای برنامرره  29در مرجرع ] 

در نظرر گرفتره    نانیاطم تیقابلی الکتریکی جهت بهبود خودروها

اطمینران محاسربه    ی قابلیتها شاخصشده است و در هر سناریو 

ی حل از الگوریتم فاخته استفاده شده گردیده است. همچنین برا

 است.

 

 ریتأث. بررسی حضور خودروهای الکتریکی ای دید اه 3

 شارژ و دشارژ بر شبکه قدرت
مثبرت و منفری    راتیترث  ی الکتریکی و دشرارژ آن  خودروهاشارژ 

یی جدیرد  هرا  روشبا استفاده از  توان یمزیادی بر شبکه دارد. که 

منفی را حداقل نمرود. در   راتیتث مثبت آن را حداکثر و  راتیتث 

ادامه به تشریح کارهای ترورت گرفتره از ایرن دیردگاه پرداختره      

 .شود یم

 

 . تجدیدپذیر1-3

یی ماننرد براد و   هرا  یانررژ از  تروان  یمر برای بهبود شارژ خودروها 

 خورشید استفاده نمود.

ی شارژ که یک استراتژی بررای شرارژ   بند زمان[ روش 31مرجع ]

را ارائره کررده    باشرد  یمر ریکی از انرژی خورشید ی الکتخودروها

 هرا  نرگ یپارکهای خورشیدی در سقف  است. در این روش از پنل

 برای تولید برق و شارژ باتری استفاده شده است.

ی تجدیدپرذیر ماننرد براد و    هرا  یانررژ [ استفاده از 31در مرجع ]

 کننرد  یمر تولیرد   سرت یز طیمحی دوست دار ا یانرژخورشید که 

ی الکتریکی بررسی شرده اسرت.   خودروهای شارژ ها ستگاهیابرای 

یک ایستگاه شارژ با استفاده از توربین برادی و   شده ارائهدر روش 

 .پنل خورشیدی ساخته و آنالیز شده است

 

 . ریزشبکه2-3

برر مبنرای سیسرتم     DC[ یک ریزشربکه  32نویسندگان مرجع ]

ی خودروهرراو سیسررتم شررارژ و دشررارژ برراتری  DCتغذیره ترروان  

ی ا هیپا. همچنین در این مقاله یک ساختار اند کردهالکتریکی ارائه 

انررژی برا مروازی کرردن      سراز  رهیر ذخاز سیستم و بهبود وسرایل  

 ی خودرو برای کارایی بهتر دینامیکی بررسی شده است.ها یباتر

 ارائره  PVو  PHEVشرامل   DC[ یرک ریزشربکه   33در مرجع ]

یرد جریران بررای شرارژ     شده است و یک رویکرد جدید بررای تول 
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 داریر پای در ناحیه ساز هیشبباتری پیشنهاد و اجرا شده است. این 

 افرزار  نررم ریزشبکه انجام شده است. این مدل که در سریمولینک  

ی شده اسرت ریپرل جریران شرارژ براتری را کرم       ساز هیشبمتل  

 .کند یم

 

 اطمینان . قابلیت3-3

ی بره شربکه   در تورت ا افه شدن چشمگیر خودروهای الکتریک

با اتخراذ تردابیری نظیرر انتقرال تروان توسرط خودروهرا         توان یم

 اطمینان سیستم را افزایش داد. قابلیت

پیشرفت تکنولوژی باتری و رشرد نگرانری در مرورد آلرودگی هروا      

ی الکتریکرری شررده اسررت. خودروهرراباعررث افررزایش اسررتفاده از 

الکتریکرری بررا موتورهررای احتررراق باعررث  یخودروهرراجایگررذاری 

اطمینران   افزایش بار سیسرتم قردرت و لرذا تغییررات در قابلیرت     

[ تحقیق و مقدار سنجی ا ر شرارژ خرودرو   34. در مرجع ]شود یم

اطمینان سیسرتم قردرت انجرام شرده و روش      الکتریکی بر قابلیت

 باسه تست شده است. IEEE 33پیشنهادی در سیستم 

ی الکتریکی بر خودروهار پایداری شارژ و دشارژ [ ا 35در مرجع ]

سیستم قدرت بررسی شده است و بر روی کاهش ا ر شارژ و لرذا  

اطمینان بحث تورت گرفته است. که نترایج روش   افزایش قابلیت

اطمینران سیسرتم    افزایش سطح قابلیت دهنده نشان شنهادشدهیپ

 .باشد یمقدرت 

 

دیود اه   . بررسی حضوور خودروهوای الکتریکوی ای   4

 جایابی  
ی در فراینررد رسرران کمررکی الکتریکرری قادرنررد  ررمن خودروهررا

ی قدرت داشته باشد. ها شبکهی مثبتی نیز در ها نقش، ونقل حمل

ی خودروهرا ی ها نگیپارکی خودروها، ها لیپتانسبرای استفاده از 

ها  باید بره نحرو    که مکان و اندازه آن شوند یمالکتریکی پیشنهاد 

این جایابی به شکل درسرتی   که یدرتورتشود.  ی مدیریتا نهیبه

نیرز   مضرر مزیت نخواهد داشت که برای شبکه  ها نتانجام نشود، 

ی مربوط به این حروزه بررسری   ها پژوهشدر ادامه  .[36]باشد یم

 .شود یم

 

 . اقتصادی1-4

ی ترورت  درسرت  بره ی الکتریکری  خودروهرا اگر جایابی پارکینرگ  

ی برر روی دسرت شربکه    ا دهیر فا یبر ی هنگفرت و  ها نهیهزنگیرد 

 .گذارد یم

[ چندین اسرتراتژی بررای کمینره کرردن     31نویسندگان مرجع ]

. در ترابع هردف،   اند کردهی الکتریکی ارائه خودروهاهزینه جایابی 

 ی لحاظ شده است.افتیدرسود دریافتی و هزینه 

[ یک طراحی بهینه بررای جایرابی ایسرتگاه شرارژ     31در مرجع ]

همرراه برا منرابع انررژی تجدیدپرذیر بررای       ی الکتریکی خودروها

 ی شده است.ساز هیشبحداقل کردن هزینه معرفی و 

ی مختلرف شرارژ   ها گاهیجا[ یک مدل برای بازتا  ا ر 39مرجع ]

ی الکتریکی بر روی افزایش سودمندی سیستم و کمینه خودروها

پیشنهاد کرده است. همچنین برای کاهش هزینره   ها نهیهزکردن 

 ورشیدی و توربین بادی استفاده کرده است.های خ از پنل

[ به بررسی ا ر اقتصادی در جایرابی  41-41همچنین در مراجع ]

 پرداخته است.

 

 . تجدیدپذیر2-4

برر  هرای خورشریدی    جهت بهبود کارایی سیستم از پنرل  توان یم

 ی الکتریکی استفاده کرد.خودروهای ها نگیپارکی سقف رو

یر باد و خورشید برای تولید بررق  استفاده از منابع تجدیدپذیر نظ

ی الکتریکری و جایرابی   خودروهرا ی شارژ ها ستگاهیاو استفاده در 

ی از ا گلخانره ی گازهابه همراه کاهش انتشار  ها ستگاهیابهینه این 

 [ بوده است.31اهداف مرجع ]

[ ارائره یرک رویکررد تصرادفی برر پایره       42هدف اترلی مرجرع ]  

ی الکتریکری در  خودروهرا بی بررای جایرا   کرارلو  مونتی ساز هیشب

 .باشد یمحضور منابع تجدیدپذیر تولید انرژی 

 . تلفات3-4

برا  را  چندهدفره ی ا دومرحله[ یک رویکرد 41نویسندگان مرجع ]

تا بتوانند بره   اند کردهژنتیک حل  - کارلو مونتسازی  شبیه کمک

کمک این مدل تلفات تروان اکتیرو را بره حرداقل مقردار ممکرن       

ابع هدف عالوه بر تلفرات بره جایرابی و هزینره نیرز      برسانند. در ت

 توجه شده است.
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[ یک الگروریتم اقتصرادی بررای جایرابی بهینره      43مقاله مرجع ]

ی الکتریکی با استفاده از الگروریتم ژنتیرک ارائره کررده     خودروها

برا هردف کراهش تلفرات      مسرلله ی ریا ری ایرن   سراز  مدلاست. 

اجرائری سیسرتم   ی هرا  تیمحردود سیستم با توجه به ررفیرت و  

 تورت گرفته است.

شارژ خودرو  مکانو تخصیص مناس   دپراکندهیتولجایابی بهینه 

ی توزیرع در  هرا  سرتم یسکراهش تلفرات در    منظور به V Gبرای 

ی هرا  شراخص [ بررسی شده است. ترابع هردف شرامل    44مرجع ]

 .باشد یم ها آنکردن تلفات  کمینه منظور بهتوان اکتیو و راکتیو 

 

 اطمینان ت. قابلی4-4

ی خودروهررابررا یررک جایررابی درسررت جهررت احرردا  پارکینررگ  

اطمینران سیسرتم    چشرمگیری قابلیرت   طرور  به توان یمالکتریکی 

قدرت را افرزایش داد ترا کمتررین هزینره و بیشرترین کرارایی را       

 داشته باشد.

ی خودروهرا بررای   ال هدیا[ یک تنظیم بهینه و جایابی 41مرجع ]

اطمینران   ه در تابع هردف بره قابلیرت   الکتریکی ارائه کرده است ک

اطمینران   ی مهرم قابلیرت  هرا  شراخص سیستم توجه شده است، و 

 محاسبه شده است.

ی توسرعه یرک چهرارچو     برر رو [ 45مرجع ] سندگانینوتمرکز 

اطمینرران سیسررتم قرردرت در   برررای ارزیررابی و آنررالیز قابلیررت  

 ی الکتریکی بوده است.خودروهای شارژ ها ستگاهیا

ی شارژ ها گاهیجااطمینان در  [ به آنالیز قابلیت46-41در مراجع ]

 ی الکتریکی پرداخته است.خودروها

 

 یری  جهینت.5
ی الکتریکری از سره   خودروهرا در این مقاله به بررسی اسرتفاده از  

شارژ و دشارژ و جایابی پرداخته شد. هر  ریتث ریزی،  دیدگاه برنامه

ی تجدیدپذیر، ها یانرژیی مانند ها بخشیک از این سه دیدگاه به 

ریزشبکه، هزینه و... تقسیم و کارهای تورت گرفته تاکنون مرورد  

ی الکتریکری عرالوه برر    خودروهرا بررسی قرار گرفت. اسرتفاده از  

خروردن   به هرم مشکالتی نظیر  ستیز طیمحی ها یآلودگکاهش 

اطمینران شربکه، افرزایش تلفرات و... بره همرراه دارد. امرا         قابلیت

اطمینران را   یی قابلیرت هرا  کیر تکنو  ها روشه از با استفاد توان یم

شررح داده   لیتفصر  بره افزایش و تلفات را کاهش داد که در مقاله 

ی هرا  یانررژ از  توان یم ها نهیهزشده است. همچنین برای کاهش 

 خودروهرا تجدیدپذیر و پاک مانند باد و خورشید برای شارژ ایرن  

ساعات غیر پیرک  در  توان یم خودروهااستفاده کرد. به کمک این 

را شارژ و در ساعات پیک بره شربکه تزریرق کررد ترا       ها آنباتری 

 پیک شبکه را کاهش دهد و منحنی بار اتالح شود.
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